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STOMATOLOGIA
NF
Z

RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

www.stronka.twojastomatologia.eu

Swarzędz - Nowa Wieś Os. Raczyńskiego 1/2 (róg Granicznej i Przybylskiego)

Tel. 61-818-60-74 602-607-971

Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska

KOMPLEKSOWE LECZENIE I PROTEZOWANIE
pon., wt. 12.00-20.00, śr. pt. 9.00-15.00, czw. 15.00-20.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA pon., śr. 15.00-19.00

mini implanty 3M ESPE - gabinet certyfikowany

Nowo otwarty sklep wielobranżowy poleca:
• akcesoria niemowlęce • wózki, łóżeczka • artykuły sportowe • odzież dziecięcą i młodzieżową •
torby, plecaki, paski • dewocjonalia • ubranka do
chrztu i I komunii (alby, garnitury)
Nasz adres: Swarzędz ul. Tysiąclecia 17 (Polo Market)
godziny otwarcia: Poniedziałek-Sobota 10-19, Niedziela 11-15

Swarzędz os.Czwartaków 13 (budynek Biedronki,
wejście za piekarnią)

godziny otwarcia: Poniedziałek-Piątek 10-17:30, Sobota 10-14

nr. telefonu 608 214 771

Reklamy

SKLEP PRZENIESIONY Z RYNKU

Zapraszamy do zamieszczania reklam w miesięcznikach gminnych:

Zasięg oddziaływania
miesięczników

Studio Reklamowe Kwadrat zaprasza Państwa do zamieszczenia reklamy w miesięcznikach
gminnych „Rokickie Wiadomości” i „Prosto z Ratusza”, oficjalnych
informatorach samorządowych wydawanych przez Urząd Gminy Rokietnica
i Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
Każde z czasopism jest darmowe, rozprowadzane na całym terenie gmin.
Nakłady pism to: Rokickie Wiadomości - 4.700 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.
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czerwiec 2011

r.

www.rok ietnica.p

l

Jak zamówić reklamę?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

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

Gimnazjum na finis
W numerze:

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).
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– relacja z placu budo zu
wy

• MOJE GIMNAZJU
M.
.com/rokietnica
• System Zarządzan Nowoczesność zakorzeniona w Tradycji.
ia
Konkurs plastyczno
• Wiedza w pigułce Jakością ISO dla UG Rokietnica
-multimedialny.
- wszystko o procedurze
• Podopieczni św.
uchwalania Studium
Floriana – nowe
Zagospodarowania
władze, nowe wyzwania
• Certyfikat „Najlepsze
, sprawdzian sprawnośc Przestrzennego Gminy
w Polsce” dla RSGD
• Sportowcy UKS
Przybroda
i i strażackiej wiedzy
Błyskawica najlepsi
na Otwartych Mistrzostw
ach Poznania
www.facebook ROKIETNICA

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

nakład
cena
ilość stron

4.700
darmowe
48 (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%

î Przy dłuższej współpracy ekstra rabaty î W pakiecie taniej î Dobry stosunek zasięgu reklamy do ceny
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Szanowni Państwo!
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok wszyscy pełni nadziei
spoglądamy w przyszłość.
Chcemy, aby radość i pokój tych dni towarzyszyły nam
przez cały kolejny rok.
Życzymy Państwu czasu szczęśliwego w osobiste
doznania, spełnionych zamierzeń zawodowych,
satysfakcji z własnych dokonań.
Anna Tomicka
Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz

Swarzędz ponownie wysoko

Wspólnie powitamy
Nowy Rok!

w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju

Gmina Swarzędz znalazła się na 8 miejscu w Polsce
wśród prawie sześciuset gmin miejsko-wiejskich
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego. Wyniki Rankingi ogłoszono niedawno w Poznaniu podczas Konferencji „Samorząd Zrównoważonego Rozwoju”, zorganizowanej na
Targach Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA 2011.

R

anking Zrównoważonego Rozwoju
JST, przygotowywany pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza
Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk
Społecznych Politechniki Warszawskiej,
powstaje w oparciu o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony
środowiska. Ranking opracowany jest
na podstawie niezależnych danych GUS
i obejmuje swym zakresem wszystkie
2.479 jednostki samorządowe w Polsce,
w podziale na gminy miejskie, miejsko-

-wiejskie i wiejskie.
Wynik rankingu odzwierciedla, w sposób wiarygodny i przekrojowy, ogólny
rozwój wszystkich polskich jednostek
samorządowych. Z tym większym uznaniem odnotowujemy fakt, iż samorząd
Swarzędza znalazł się w ścisłej czołówce, udowadniając ponownie, że należy do
grona najlepiej rozwijających się w Polsce.
Przed rokiem Swarzędz zajął w tym
rankingu 6 miejsce w swojej kategorii.
/mw/

Aktualności

Marian Szkudlarek
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Swarzędzu

B

urmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Anna Tomicka zaprasza wszystkich
mieszkańców na wspólne powitanie Nowego Roku, które odbędzie się
31.12.2011 roku na płycie swarzędzkiego
Rynku. Zaczynamy o godzinie 23.30 - przywita Państwa didżej, który poprowadzi zabawę do godziny 1.00. Nowy Rok przywitamy
pokazem sztucznych ogni, które rozświetlą
niebo nad Swarzędzem. Zabawę umilą liczne
konkursy z nagrodami.
/ok/
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Aktualności

75 lat minęło…

4

Swarzędzcy stolarze świętowali 75-lecie wystawy rzemiosła meblowego Cechu Stolarzy Swarzędzkich.
Uroczystości rocznicowe odbyły się 18 listopada 2011 r.

W

szyscy zaproszeni na 75-lecie
Pawilonu Meblowego goście
wzięli udział we mszy św.
w kościele św. Marcina. Następnie, już
w budynku Cechu Stolarzy, podziwiano
odnowione wnętrza, nowoczesny hol, aktualną wystawę meblową. Uroczystość
była też doskonałą okazją do kolejnego
zaprezentowania czterech mebli, które

powstały w postaci prototypów podczas
warsztatów projektowych Nowa Forma
SWARZĘDZ 2011.
W czasie okolicznościowej kolacji
w swarzędzkim EuroHotelu zaprezentowano wzruszający film poświęcony
historii Cechu Stolarzy Swarzędzkich.
Wielu obserwatorów rozpoznawało na
archiwalnych zdjęciach swoich przodków.

Punktem kulminacyjnym spotkania
było wręczenie wyróżnień dla długoletnich
wystawców mebli oraz laureatów Godła
Promocyjnego SWARZĘDZ 2011.
Prawdziwą atrakcją kulinarną okazał się niezwykły tort (wyglądający jak
swarzędzki Pawilon Meblowy) autorstwa
pani Agnieszki Michałowskiej z Cukierni
Artystycznej z Poznania.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a Cechowi Stolarzy Swarzędzkich
życzymy powodzenia przez kolejne dziesięciolecia.
T.R.
z Fot. H. Błachnio
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Szczupaki zrobią porządek
R

ybacy z Gospodarstwa Rybackiego
w Bogucinie, będącego dzierżawcą
swarzędzkiego jeziora, wyłowili
w sobotni poranek 3 grudnia około700
kg ryb. Zostały one rozdane wszystkim
chętnym, zgromadzonym przy przystani
wodnej. Każdy otrzymał po 2-3 kg ryb.
Przypomnijmy, iż tej jesieni przeprowadzono już akcję zarybiania jeziora
szczupakami, rybami drapieżnymi, których
zadaniem jest zmniejszanie ilości narybku
ryby białej. Aerator pracujący na Jeziorze
Swarzędzkim zyskał zatem nowych sojuszników. 100 kg żywych szczupaków

wpuszczonych zostało w ekologicznym
celu do naszego akwenu. Tę oryginalną
biomanipulację zorganizowała zaprzyjaźniona ze Swarzędzem firma Volkswagen
Poznań. Do współpracy zaproszone zostały dzieci z SP nr 1 z opiekunami. Akcję
potraktowały one bardzo emocjonalnie.
Widzieliśmy ciekawe przebrania z rybimi
motywami, hasła, banery i plakaty. Był
„kamień węgielny” na pamiątkę tego
dnia, a nawet okolicznościowe wiersze.
Zupełnie niezwykłym przeżyciem dla
najmłodszych okazało się własnoręczne
wpuszczanie do jeziora małych szczupa-

ków. Dzieci mówiły o tym, że to bardzo
miłe zwracać rybom wolność i czekać na
efekty ich działań.
Wiosną 2012 planowane są dalsze
programy – zarówno zarybiania szczupakami, jak też odławiania ryby białej.
Zapowiedział to prof. Podsiadłowski z firmy Aerator wspólnie z przedstawicielami
zakładów Volkswagen Poznań oraz UMiG
w Swarzędzu.

Uwaga, ważne!
Organizując wiosenną akcję rozdawania żywych ryb prosto z jeziora
apelować będziemy do mieszkańców
o przygotowanie pojemników z wodą.
Ta oczywista sprawa, niestety, okazała
się w pierwszą grudniową sobotę nie
do końca jasna dla wielu oczekujących
w kolejce…
/tr/
z Fot. M.Młodziński

Aktualności

Jezioro Swarzędzkie od kilku miesięcy poddawane jest intensywnemu procesowi rekultywacji. Wielkie znaczenie
ma zainstalowany na jeziorze aerator, ale również ważne są działania towarzyszące. W akwenie swarzędzkim
występuje problem zbyt dużej ilości planktonu roślinnego spowodowany nadmiarem ryb białych: płotek, karasi,
leszczy. Bardzo wskazane jest zatem w odpowiedniej porze roku odławianie tychże ryb.
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Autobus nr 73 w Janikowie:

„Asfaltowa n/ż”
100 m dalej

Swarzędz ma nową strategię
29 listopada Rada Miejska przyjęła nową strategię rozwoju społecznogospodarczego Gminy Swarzędz na lata 2011-2020 „Swarzędz 2020”.
Tym samym zakończyły się ponad 2-letnie prace na tą strategią, które
zapoczątkowane w poprzedniej kadencji - w 2009 roku.

Z

arząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
uprzejmie informuje, że w związku z budową
kolektora sanitarnego wzdłuż ulicy Asfaltowej
w Janikowie w okresie od 12 do 30 grudnia
2011 roku przystanki autobusowe „Asfaltowa
n/ż” zostaną przesunięte o około 100 metrów
w kierunku pętli Janikowo Ogrodnicza. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
/ZTM/

Radiowozy wszystkich
straży miejskich będą
wreszcie jednakowe

S

trategia „Swarzędz 2020” Jest to dokument określający kierunki i cele
rozwoju naszej gminy na kolejne 10
lat. W założeniu ma być przewodnikiem
dla radnych kolejnych kadencji oraz urzędników gminnych, mówiącym co należy
robić aby gmina dobrze funkcjonowała
i rozwijała się w przyszłości.
Nowy dokument strategiczny zastąpił
poprzedni, którego ważność skończyła się
z końcem 2010 roku. Kierownictwo naukowe nad jego tworzeniem objął prof.

dr hab. Jerzy J. Parysek, inicjatorem była
Burmistrz Miasta i Gminy Anna Tomicka
i kolejni przewodniczący Rady Miejskiej
- Piotr Choryński oraz Marian Szkudlarek. Jednak współautorami autorami całej
strategii są także mieszkańcy gminy, bo
to oni przede wszystkim uczestniczyli
w badaniach opinii publicznej i spotkaniach w ramach konsultacji społecznych.
Nową strategie można pobrać ze strony
internetowej www.swarzedz.pl
BS

Od Nowego Roku

Aktualności

K

omisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zarekomendowała do podpisu Ministrowi
Infrastruktury projekt rozporządzenia wprowadzający jednolity wzór oznakowania radiowozów straży
miejskich/gminnych, czym zakończyła trwający
niemal dwa lata proces legislacyjny. Projekt ten
opracowany przez Komendantów Straży Gminnej
w Komornikach Andrzeja Cierzyńskiego i Komendanta Straży Miejskiej w Swarzędzu Piotra Kubczaka
został złożony Ministrowi Infrastuktury w styczniu
2010 roku - jako oficjalne stanowisko Krajowej Rady
Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.
Rozporządzenie wprowadzi z dniem 1 lipca 2012
r. obowiązek kupowania przez straże samochodów
w kolorze srebrnym i oznakowania ich tak jak na
załączonym zdjęciu. Dotychczas używane pojazdy
będą musiały być także w ten sposób oznakowane,
jednak bez obowiązku ich przemalowywania. Dzięki
temu po 20 latach od powstania pierwszych jednostek straży miejskich w Polsce wszystkie radiowozy
wreszcie będą wyglądały jednakowo.
/sm/

Referat Rolnictwa
informuje

R
6

eferat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu informuje, że od
12 grudnia 2011 roku będą obowiązywały następujące godziny przyjmowania Interesantów:
Poniedziałek 8.00-12.00, wtorek 7.30-12.00,
środa 12.00-15.30, czwartek 12.00-15.30, piątek-7.30 – 12.00.
/ros/

Komunikacja bez zmian
istotnych dla pasażerów

U

przejmie informujemy Pasażerów
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej, że od 1 stycznia 2012 r.
autobusy będą jeździć zgodnie z dotychczasowym rozkładem na wszystkich liniach, a nowym przewoźnikiem
będzie Zakład Gospodarki Komunalnej.
O zakupie trzech nowych autobusów piszemy na str. 10.
/rn/

***

„Porozumienie zawierane
z pistoletem przy skroni”
– to tytuł artykułu zamieszczonego
w dzienniku POLSKA – GŁOS WIELKOPOLSKI (wyd. 1.12.2011). Artykuł ten zaczyna się zdaniem: „Mirosław Kruszyński,
zastępca prezydenta Poznania, nie ukrywa
zadowolenia, bo bliskie jest porozumienie z gminami Swarzędz i Czerwonak
w sprawie wspólnej komunikacji. Do tej

pory obie gminy nie chciały się zgodzić
na warunki proponowane przez miasto.”
Informujemy, że wiceprezydent Poznania Mirosław Kruszyński jest w błędzie. Otóż władze Gminy Swarzędz nie
zamierzają zgodzić się na warunki porozumienia narzucane przez Miasto Poznań.
– Są to warunki dla Swarzędza niekorzystne. Podtrzymujemy swoją propozycję
zawarcia porozumienia z Poznaniem, polegającego na powierzeniu Gminie Swarzędz
prowadzenia przez nią komunikacji na trasach, które do tej pory obsługuje. Jednocześnie jesteśmy zainteresowani prowadzeniem
rozmów na temat wspólnych biletów na terenie
aglomeracji poznańskiej – wyjaśnia Mariusz
Szrajbrowski, kierownik Referatu Nadzoru
Właścicielskiego UMiG w Swarzędzu.
Artykuł „Porozumienie zawierane z pistoletem przy skroni” można pobrać z www.
swarzedz.pl (zakładka: Swarzędz w mediach)
/ms, mw/

Rejonizacja szkół – trwają konsultacje

Z

godnie z wcześniejszymi zapowiedziami, trwają prace nad zmianą rejonizacji
swarzędzkich szkół. Celem jest optymalne wykorzystanie istniejącej bazy oświatowej przy zapewnieniu uczniom z terenu
naszej gminy jak najlepszych warunków do
nauki. W toku społecznych konsultacji wła-

dze Swarzędza zamierzają skorzystać z opinii
wszystkich zainteresowanych środowisk,
szczególnie rodziców i nauczycieli. Materiały w tej sprawie zostaną przedstawione
radnym na początku stycznia 2012 r., a więc
w uzgodnionym z Radą Miejską terminie.
/edu/
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Stop dla
wandalizmu!

Nowe godziny obsługi klientów w Referacie Architektury
i Urbanistyki

S

U
utrzymanie porządku w mieście, zależy
nam, aby żyć w ładnym otoczeniu. Nie
tolerujmy niszczenia wspólnego dobra,
jeśli widzimy takie zachowanie lub o nim
wiemy – dzwońmy do straży miejskiej
na numer komórkowy 607 365 266, albo
na policję na numer ogólny 997 prosząc
o połączenie ze Swarzędzem.
Swarzędzka straż miejska zintensyfikowała również swoje działania wymierzone przeciwko aktom wandalizmu.
Wspólna postawa mieszkańców oraz
służb porządkowych przyniesie na pewno
dobre rezultaty.
T.R.

„Strefa ruchu” na Os. Działyńskiego

Z

inicjatywy Straży Miejskiej i w porozumieniu z firmą „Agrobex” oraz
wspólnotami mieszkańców na drogach wewnętrznych przylegających do bloku Os. Działyńskiego 1 została z dniem 2
grudnia ustanowiona „Strefa ruchu”. Jest
to nowe pojęcie w przepisach ruchu drogowego, które dotyczy dróg wewnętrznych,
na których wcześniej obowiązywały tylko
znaki i sygnały drogowe. Po ustanowieniu
tej strefy kierujący poruszający się po drogach, placach i parkingach przeznaczonych
do ruchu, a znajdujących się wewnątrz
strefy mają obowiązek stosować się do
wszystkich przepisów kodeksu drogowego, zaś służby porządkowe mają prawo do
egzekwowania ich przestrzegania. W ramach organizacji ruchu po raz pierwszy
w Swarzędzu zastosowano rozwiązanie
umożliwiające funkcjonariuszom odholowanie pojazdu, który parkuje w miejscu
gdzie tego robić nie wolno. Znak B-36

(zakaz zatrzymywania) występujący razem z tabliczką podznakową T-24 (odholowanie pojazdu) umożliwia odholowanie
pojazdu z miejsca parkowania na koszt
jego właściciela/użytkownika.
Strażnicy już przystąpili do egzekwowania przepisów w tym miejscu.
/sm/

Bezpłatne
badania
USG

B

urmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
serdecznie zaprasza mieszkańców na
bezpłatne badania USG. Badania odbędą się w dniach 16, 20, 21, 27 oraz 28
grudnia 2011 roku w godz. od 15.00 do
20.00 w Gabinecie Lekarskim „PANACEUM” na os. Kościuszkowców 23c. Osoby zainteresowane badaniami będą miały
możliwość wykonania jednego badania
jamy brzusznej lub tarczycy lub piersi.
Na badania należy zgłosić się z dowodem
osobistym, bez wcześniejszej rejestracji.
/RS/

rząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje,
iż od dnia 1 grudnia br. obowiązują nowe
godziny przyjmowania klientów w Referacie
Architektury i Urbanistyki:
poniedziałek: 14:00 - 16:00
wtorek - piątek: 13:30 - 15:30
BIEŻĄCE INFORMACJE DOT. SPRAW:
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA stanowisko nr 3

Ogłoszenie

U

rząd Miasta i Gminy w Swarzędzu wynajmie na okres 1 roku lokal mieszkalny o powierzchni ok. 50 m². Lokal ten powinien posiadać
2 pokoje, kuchnię oraz łazienkę. Zainteresowane
osoby proszone są do składania pisemnych ofert
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek
1 pok. 102 w Biurze Obsługi Interesanta do dnia
30 grudnia 2011 roku.
/rs/

Złodzieje złapani
Swarzędzcy policjanci podczas pościgu
zatrzymali sprawców kradzieży kratek
deszczowych kanalizacji miejskiej.

Aktualności

warzędz – miasto przyjazne ludziom,
dbające o ekologię, zieleń, tereny rekreacyjne i sportowe. Włodarze gminy dokładają wielu starań, aby mieszkańcy mogli wypoczywać, a także uprawiać
sporty na własnym terenie.
Widać jednak, ciągle jeszcze, są tacy
swarzędzanie, którym wadzi porządek
i bezpieczeństwo a publiczne dobro mają
za nic.
2 listopada 2011 r. Straż Miejska
stwierdziła bardzo poważne uszkodzenie
czterech lamp przy ścieżce nad Jeziorem
Swarzędzkim, od ulicy św. Marcin. Jedna
z lamp została zupełnie zniszczona. Brak
odpowiedniego oświetlenia w tej okolicy
przy coraz szybciej zapadającym zmroku
stwarza zagrożenie dla spacerujących.
Dewastacji ulegają na terenie naszej
gminy nie tylko lampy. Dotyczy to również ławek, klombów, koszy na śmieci, krawężników. Wszyscy płacimy za

F

unkcjonariusze niedawno podczas nocnego
patrolu zauważyli pojazd, który na ich widok
zaczął gwałtownie się oddalać. Niezwłocznie podjęli pościg. Kiedy zatrzymali pojazd, kierowca
i pasażer bardzo nerwowo zaczęli się zachowywać. Podczas przeszukania samochodu policjanci
w bagażniku znaleźli przykryte odzieżą kratki
deszczowe, które od pewnego czasu nieznani
sprawcy kradli ze swarzędzkich ulic. Podejrzane
osoby doprowadzono do jednostki policji. Podczas przesłuchania młodzi mężczyźni w wieku
19 i 21 lat, wielokrotnie notowani za kradzieże
i włamania, bez stałego meldunku- przyznali
się, że z ulic Poznania i Swarzędza dokonywali
kradzieży kratek deszczowych kanalizacji miejskiej, a następnie sprzedawali je w skupie złomu
na terenie Poznania.
Sprawcom grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
Karol Łuszczek
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z Fot. P. Nawrocki
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Utwardzona ul. Sołecka. Zakończył się remont nawierzchni ul. Sołeckiej w Jasiniu. Na odcinku 230 m pomiędzy ul. Rutkowskiego a Włodarską kłopotliwa
gruntowa nawierzchnia zastąpiona została starannie ułożonymi płytami betonowymi uzupełnionymi kostką brukową przy wyjazdach z posesji. Kosztowało to 66 tys.
z budżetu Gminy Swarzędz. Zastosowana technologia ma charakter innowacyjny. Do budowy użyto płyty drogowe o specyficznej konstrukcji zapewniającej, iż jezdnia
nie będzie ulegała odkształceniom.

Prosto z budowy

Przebudowa ul. Wrzesińskiej – II etap
na ukończeniu
W styczniu, jeśli pogoda nie przeszkodzi, zakończone zostaną prace w ramach II etapu przebudowy ul. Wrzesińskiej. Obejmują one budowę kanalizacji
sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Szklarniowej (na odcinku od
ul. Wrzesińskiej do ul. Rutkowskiego)
oraz budowę kanalizacji deszczowej
w ul. Sołeckiej (od ul. Wrzesińskiej do
ul. Poznańskiej).W ramach tego zadania
na ul. Szklarniowej wykonane zostaną
przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Po zakończeniu prac
odtworzona zostanie nawierzchnia ulic
z kostki brukowej.

Jasin – 3 km
wodociągów do lata
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Jak już informowaliśmy Gmina Swarzędz podpisała niedawno umowę z firmą
AQUANET w Poznaniu o inwestorstwo
zastępcze. Rzecz dotyczy wspólnej realizacji sieci wodociągowych w Jasinie.
Umowa ta określa zasady wspólnego finansowania oraz okresu realizacji tej inwestycji. Wodociągi otrzymają ulice: Chabrowa, Kmieca, Wójtowska, Gromadzka,
Mieszka, Kazimierza, Ziemowita, Leszka,
Grudzińskiego, Piasta, Sołecka i Włodarska. Inwestycja prowadzona będzie przez
Gminę Swarzędz. AQUANET w ramach
tej umowy będzie nieodpłatnie sprawował

nadzór nad realizacją inwestycji a jego
wkład finansowy wyniesie ponad 400 tys.
złotych.
Ogłoszony został przetarg, na który
wpłynęło 16 ofert. Trwa ich rozpatrywanie.
Po wyłonieniu wykonawcy w pierwszym
kwartale 2012 rozpoczną się roboty. Wodociągi (ponad 3 km sieci) powstaną tam
do połowy przyszłego roku.

Oświetlenie
w Paczkowie
Przygotowywany jest przetarg na budowę oświetlenia ulicy Średzkiej w Paczkowie. Na około półkilometrowym odcinku (od ul. Ogrodowej aż do granicy
gminy) ustawionych zostanie 15 nowych
słupów z oświetleniem. Prace te mają być
wykonane do końca maja 2012 r.

Termomodernizacja
SP nr 1
Opracowany został projekt termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1
przy ul. Zamkowej w Swarzędzu. Zakres
prac obejmować będzie termomodernizację budynku głównego wraz z remontem
schodów i wymianą stolarki okiennej oraz
dociepleniem dachu, a także oczyszczenie
klinkierowej elewacji starej części szkoły.
Prace te wykonane mają być w połowie
przyszłego roku. W SP nr 1 planowany
jest również remont sanitariatów.

Porządne boisko
w Kobylnicy
W styczniu ogłoszony będzie przetarg
na remont boiska przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Powstanie tam boisko
wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki
i piłki ręcznej. Zmodernizowane boisko
będzie miało nawierzchnię poliuretanową,
ogrodzenie i oświetlenie. Gotowe ma być
przed letnimi feriami.

Kanalizacja
w Zalasewie i Garbach
Gmina Swarzędz opracowała dokumentację techniczną na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w ulicy Kórnickiej w Zalasewie i ulicy
Tuleckiej w Garbach. Przygotowywany
jest przetarg nieograniczony na realizację,
z zamiarem wykonania tych prac przed planowaną przez Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu na przyszły rok
przebudową ul. Kórnickiej w Zalasewie
i Tuleckiej w Garbach, które stanowią
fragment drogi wojewódzkiej nr 433.

Remont toalet
na Rynku
Wiosną przyszłego roku przewidywany jest remont publicznych toalet na
Rynku w Swarzędzu (na zapleczu ratusza),
nieczynnych od dwóch lat.
/mw, ms/

Nowa szkoła w Paczkowie. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na budowę nowego budynku Zespołu Szkół w Paczkowie. Mieścić się tam będzie 10 sal
lekcyjnych (4 klasy nauczania początkowego i 6 klas szkoły podstawowej) wraz z węzłami sanitarnymi, szatnią, świetlicą, biblioteką, stołówką oraz pomieszczeniami
administracyjnymi i socjalnymi. Obiekt będzie przylegał do nowej sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej w pobliżu wybudowanego przed rokiem zespołu boisk „Orlik”.
Budowa ma się rozpocząć wiosną 2012 roku a zakończyć w połowie 2013 roku. Będzie to największa inwestycja oświatowa naszej gminy od czasu wybudowania gimnazjum w Zalasewie.
/m.w./

Prosto z budowy
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3 nowe autobusy
z unijnym dofinansowaniem

Aktualności

30
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listopada 2011 roku przedstawiciele Gminy Swarzędz z Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anną Tomicką, dokonali odbioru 3
nowych 15-metrowych niskopodłogowych
autobusów miejskich zakupionych przez
Gminę w ramach projektu „Zakup nowego
taboru w ramach systemu transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz - Etap
II”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie
2.5. „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, Schemat II "Zakup nowego taboru
w ramach miejskiego systemu transportu
publicznego".

1 grudnia 2011 roku nowe autobusy
dotarły do bazy transportowej w Garbach,
gdzie przez najbliższy miesiąc będą przygotowywane do obsługi linii komunikacji
publicznej organizowanej przez Gminę
Swarzędz i prowadzonej z początkiem
roku 2012 już przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu.
Zakupione pojazdy są bogato wyposażone i przyjazne środowisku, a z
zewnątrz nawiązują wyglądem do 5 autobusów zakupionych w 2010 roku również z dofinansowaniem ze środków Unii

Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2007-2013.
Przypominamy, że decyzja o przyznaniu dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 została
podjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 9 grudnia 2010 roku, a umowa
na dofinansowanie projektu „Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu
publicznego Miasta i Gminy Swarzędz Etap II” została podpisana 31.12.2010
roku. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu
dostawcą nowych autobusów została firma
Solaris Bus&Coach z podpoznańskiego
Bolechowa.
/mw, ms/
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Gramy z pompą!
XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

O

pieka nad wcześniakiem to kompleksowa diagnostyka i leczenie
dzieci z wieloma dysfunkcjami,
wadami i ogromnymi problemami zdrowotnymi. Technologie ratowania życia i leczenia dzieci rozwijają się w kosmicznym
tempie. Dzięki temu dziś lekarze mogą
podejmować się coraz to nowych, jeszcze
niedawno niemożliwych do zrealizowania,
wyzwań.
Cukrzyca uznawana jest za chorobę
cywilizacyjną XXI wieku. Fundacja od
kilku lat kupuje pompy insulinowe dla
kobiet chorych na cukrzycę, które dzięki
planowaniu i odpowiedniej terapii w czasie
ciąży mogą urodzić zdrowe dzieci. Stąd
też konieczność zakupu kolejnych kilkuset

urządzeń, aby w 100% zaspokoić potrzeby
przyszłych matek.
Pragniemy, aby swarzędzki Finał przyczynił się do wsparcia tych szlachetnych
idei.
W tym celu prosimy darczyńców
aby wspomogli naszą akcję. 8 stycznia,
przez cały dzień, na ulicach naszego
miasta, przy kościołach, marketach
i innych najbardziej ruchliwych miejscach tego dnia, spotkać będzie można
naszych kwestujących wolontariuszy
ze specjalnie oznaczoną puszką oraz
identyfikatorami, natomiast w godz.
11:00 – 20:00 w Hali Sportowej SCSiR
trwać będzie zliczanie zebranych przez
nich pieniędzy.

Zespołowo przeciw przemocy
8 grudnia 2011 roku w Urzędzie Miasta
i Gminy Swarzędz odbyło się pierwsze
spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Z

godnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005
r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493
z późn. zm.) gmina podejmuje działania
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy
w Zespole Interdyscyplinarnym. Zespół
powołany jest przez Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz stosownym Zarządzeniem wydanym dnia 31.10.2011 oraz
Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 28 września 2010 roku o trybie
i sposobie powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego
w gminie Swarzędz oraz szczegółowych
warunkach jego funkcjonowania. W skład
powołanego Zespołu wchodzą przedstawi-

ciele: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, policji, oświaty, służby
zdrowia, Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
Straży Miejskiej, Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej, kuratorów zawodowych,
przedstawiciel organizacji pozarządowej.
Zadaniem powołanego Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie
temu zjawisku, inicjowanie interwencji
w środowisku dotkniętym problemem

Między poszczególnymi punktami
specjalnie przygotowanego programu artystycznego, odbywać się będą licytacje,
natomiast w konkursach zręcznościowych
do wygrania będą atrakcyjne nagrody.
Darowizny rzeczowe przeznaczone
na licytacje oraz na nagrody w konkursach prosimy przekazywać bezpośrednio do Ośrodka Kultury w Swarzędzu,
ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej), nr tel. 61 65-10-219.
Wpłaty prosimy kierować na konto
bankowe: BZ WBK S.A. ODDDZIAŁ
I W SWARZĘDZU
78 1090 1450 0000 0001 0442 6723
z dopiskiem: darowizna 20 Finał WOŚP
Przygotowania do 20. Finału WOŚP
trwają pełną parą!
/ok/
przemocy, rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do
osób stosujących przemoc w rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć
grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinnie w indywidualnych
przypadkach. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu interdyscyplinarnego
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pierwsze spotkanie Zespołu miało
charakter organizacyjny - wybrano przewodniczącego – Anna Renda, dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej, zastępcę
przewodniczącego – Jolanta Osada,
kierownik Sekcji Aktywacji i Pracy Socjalnej, sekretarza – Joanna Drab, specjalista pracy socjalnej oraz omówiono
zadania Zespołu.
Jolanta Osada
Od redakcji:
Więcej informacji o pracy OPS w Swarzędzu zamieszczamy na str. 16-17.

Aktualności

Przed nami XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Tradycyjnie
odbędzie się on w drugą niedzielę nowego roku czyli 8 stycznia 2012r.
Temat XX Finału WOŚP brzmi: Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych
dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
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„Zeszyty Swarzędzkie”
Ukazał się trzeci numer

12 grudnia 2011 roku w siedzibie Ośrodka Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej odbyła się uroczysta prezentacja trzeciego numeru „Zeszytów Swarzędzkich”. Ten ukazujący się od 2009 roku na wielkopolskim rynku
wydawniczym rocznik regionalny wpisał się już na stałe na listę czasopism popularnonaukowych, szczególnie tych
regionalnych, przybliżających problematykę „małych ojczyzn”, a które mogły zaistnieć tylko dzięki finansowemu
wysiłkowi lokalnych władz samorządowych – projekt w całości został sfinansowany z budżetu Gminy Swarzędz.

Aktualności

W

12

obecnym numerze sporo miejsca zajmują teksty poświęcone
sprawom współczesności. Jerzy
Parysek napisał o przyjętej przez Radę
Miejską strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy na lata 2011-2020 zaś
Zbigniew Zastrożny o Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka”, który jest
przykładem skutecznej współpracy kilku
gmin na rzecz ochrony środowiska i promocji turystyki w naszym regionie. Piotr
i Danuta Choryńscy zapoznają czytelników
z nową formę ochrony przyrody „Natura
2000”, która chroni teren Doliny Cybiny.
Autorzy nie zapomnieli również
o przeszłości naszej gminy. Dwoje autorów, filolog i historyk, połączyło swe siły,
aby przedstawić artykuł o pochodzeniu
nazw miejscowości w gminie Swarzędz.
W aktualnym tomie Zeszytów okres
przełomu XIX i XX wieku przypomina
kilka tekstów. Aurelia Bartoszek opisała
sylwetkę księdza Tomasza Nejczyka, Witold Garbaczewski przedstawił funkcjonowanie swarzędzkiego oddziału Hakaty,
Hanna Jałocha opisała na kanwie rodzinnych wspomnień początki Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół” w Swarzędzu.
Ewa Tomaszewska, przybliżyła historię
krzyży związanych z dziejami kobylnickiej parafii, natomiast regionaliści Ewa
i Włodzimierz Buczyńscy prostują błędne
zapisy o Auguście Cieszkowskim i jego
rodzinie. Piórem Anny Ziółkowskiej został opisany obóz pracy przymusowej dla
Żydów funkcjonujący w latach 1941-1943
w Swarzędzu.
Kontynuowany jest też opis wydarzeń z historii najnowszej, która często
jest doświadczeniem osobistym wielu
czytelników. Przypadająca w tym roku
trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego została przypomniana we
wspomnieniach Tadeusza Stajkowskiego,
jednego z działaczy NSZZ „Solidarność”
w Swarzędzkich Fabrykach Mebli.

W najnowszym numerze zaprezentowano również nowo wybraną Radę
Miejską VI kadencji oraz nowych sołtysów
i rady sołeckie w 21 sołectwach gminy
Swarzędz. Przypomniana została także,
trwająca już 20 lat, partnerska współpraca
pomiędzy gminą Swarzędz i Ronnebergiem, leżącym obok Hannoweru. Ciągle
umykającą rzeczywistość „zatrzymano”,
jak co roku, w zapisach Kalendarium oraz
Vademecum gminy dokumentujących fakty
z okresu od września 2010 do sierpnia
20011 roku.
Podobnie jak to było w ubiegłym

roku egzemplarze trzeciego numeru
„Zeszytów Swarzędzkich” zostaną przekazane bibliotekom publicznym wszystkich gmin powiatu oraz najważniejszym
bibliotekom publicznym i naukowym
działającym na trenie Poznania. Zainteresowani mogą otrzymać egzemplarz
w Referacie Promocji w swarzędzkim
ratuszu. Elektroniczną wersję czasopisma można pobrać ze strony internetowej Swarzędza: www.swarzedz.pl
(zakładka: Nasze wydawnictwa).
Zapraszamy do lektury.
/red. ZS/

z Fot. M. Woliński
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Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu,
podjęte na XIX sesji, która odbyła się
29 listopada br.
Uchwała Nr XIX/167/2011 w sprawie
przyjęcia Strategii rozwoju społeczno gospodarczego Gminy Swarzędz na lata
2011-2020 „Swarzędz 2020”.
Uchwała Nr XIX/168/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2011.
Uchwała Nr XIX/169/2011 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2011-2032.

Uchwała Nr XIX/170/2011 w sprawie
określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
Uchwała Nr XIX/171/2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami.
Uchwała Nr XIX/172/2011 w sprawie
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
Uchwała Nr XIX/173/2011 w sprawie
uchylenia uchwały nr XXX/224/2004 Rady

Pracowity pierwszy rok
Minął pierwszy rok pracy Rady Miejskiej VI kadencji. Poprosiliśmy
Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Szkudlarka o syntetyczne
podsumowanie działalności Rady w tym okresie.
Rada Miejska w Swarzędzu w pierwszym roku swojej działalności odbyła 19
posiedzeń, podczas których podjęła 173
uchwały. Najważniejsze z nich to:
► Uchwała Nr V/17/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
i Gminy na 2011 rok
► Uchwała Nr X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca
2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Swarzędz.
► Uchwała Nr XIX/167/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada
2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego
Gminy Swarzędz na lata 2011-2020
„Swarzędz 2020”.

Odbyło się 8 Wspólnych Posiedzeń
Wszystkich Komisji. Ponadto Przewodniczący komisji stałych organizowali comiesięczne posiedzenia.
W okresie od lutego do końca listopada
pracowała Doraźna Komisja d/s Strategii
Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, która odbyła 9 posiedzeń oraz zorganizowała
5 debat, pt :
– Problemy i kierunki rozwoju gospodarczego Gminy Swarzędz,
– Problemy rozwoju przestrzennego
Gminy Swarzędz,
– Problemy i kierunki rozwoju społecznego Gminy Swarzędz,
– Infrastruktura komunalna i funkcjonowanie Gminy Swarzędz,
– Debata podsumowująca.
Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu
złożyli łącznie 9 wniosków i interpelacji

Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3.09.2004 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek
czynszu dzierżawnego i najmu na gruntach
stanowiących własność Gminy Swarzędz
oraz uchwały nr V/21/99 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 26.01.1999 r. i uchwały nr XLIV/488/2002 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 27.02.2002 r.
Od redakcji: teksty wszystkich uchwał
bieżącej kadencji wraz z uzasadnieniami
dostępne są w Biurze Rady Miejskiej
w Swarzędzu (UMiG Swarzędz, Rynek
1, pok. 105) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/
w następujących sprawach:
► zalewania terenów w Jasiniu przy ul.
Poznańskiej,
► pobierania opłat na drogach krajowych,
► opracowania i wdrażania programu,
który zmieni na lepsze stan swarzędzkiej oświaty,
► dostępu do miesięcznika „Prosto z Ratusza”,
► remontu ul. Owocowej w Łowęcinie,
► odprowadzenia deszczówki w związku
z podtopieniami i zalaniami posesji jakie miały miejsce w ubiegłym sezonie
zimowo – wiosennym,
► ochrony środowiska na terenie Gminy
Swarzędz, a szczególnie Jeziora Swarzędzkiego,
► kosztów ponoszonych przez Gminę
Swarzędz na oświatę oraz wydania
warunków zabudowy dla hali przemysłowej na terenach zabudowy
mieszkaniowej i rolniczych,
► rozliczenia kosztów przeznaczonych
na rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.
Marian Szkudlarek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Z obrad Rady Miejskiej

Z obrad Rady Miejskiej
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Pan Zdzisław Schneider

- zasłużony zapaśnik i trener obchodził 80 urodziny

Sport

15

14

listopada 2011 jubileusz swoich
80 urodzin obchodził trener sekcji
zapaśniczej Zdzisław Schneider,
wielce zasłużony zawodnik oraz trener swarzędzkiej Unii. Dzień wcześniej w siedzibie
klubu odbyła się uroczystość z tej okazji.
Zawodnicy sekcji wręczyli swojemu trenerowi ogromny prezent oraz kwiaty. Zarząd
klubu wręczył jubilatowi pamiątkową tablicę oraz kwiaty. Wszyscy zgromadzeni
przyjaciele trenera składali mu najserdeczniejsze życzenia. Na uroczystości nie
zabrakło władz miasta - burmistrz Anna
Tomicka wraz z zastępcami Agatą Kubacką
oraz Adamem Trawińskim wręczyli oko-

licznościowy tort i życzyli kolejnych 80 lat
w zdrowiu i sportowej aktywności.
Grzegorz Mazurek
►Zdzisław
Schneider rozpoczął karierę w roku
1947 mając 13 lat,
a pierwszym jego
trenerem był Władysław Jasiak. To
trener wraz z panami Budzyńskim
i Kubiakiem założyli w Swarzędzu sekcję
zapasów w stylu klasycznym. Mając 16

lat w Katowicach w roku 1949 po raz
pierwszy został mistrzem Polski. Od
tego czasu z zapaśnikami Unii musiała
liczyć się cała Polska. – Byliśmy potęgą
w drużynie – mówi Pan Zdzisław. W czasie
pobytu w wojsku we Wrocławiu otrzymał powołanie do Reprezentacji Polski
na Olimpiadę w Helsinkach w 1952 roku.
Był dziewięciokrotnym Mistrzem Polski
w stylu klasycznym i trzykrotnym w stylu
wolnym, wielokrotnym reprezentantem
Polski. Inne sukcesy to: trzecie miejsce
w Pucharze Świata w Istambule w 1957 r.
i drugie miejsce na turniejach międzynarodowych w Finlandii i Czechosłowacji.
Zakończył karierę w 1968 roku, wierny
do końca barwom Unii. Jego staż trenerski to ponad pięćdziesiąt lat pracy, spod
jego ręki wyszło wielu znakomitych zawodników m.in. Ludwik Pluta, Jan Pluta
i Józef Wanat.
– Całe życie związałem z zapasami, ale
dzisiejsze zapasy są inne, mało widowiskowe, ponieważ często zmieniają się przepisy. Coraz mniej talentów, młodzież jest
coraz mniej sprawna ruchowo – mówi pan
Zdzisław. – Obecnie, jako trener młodych
zapaśników Unii, postanowiłem rozpropagować zapasy w Swarzędzu – dodaje.
Mieszkam cały czas w Swarzędzu i pracuję
jako trener - dopóki sił mi będzie starczać...
/pb, mw/

Zdobyłem złoto
w Dubaju!

Agata Echaust druga
w Pucharze Polski!

3

W

grudnia do redakcji „Prosto z Ratusza” dotarł e-mail od swarzędzkiego pływaka Krzysztofa Paterki.
Panu Krzysztofowi składamy serdeczne
gratulacje, a treść listu przekazujemy
Państwu z wielką przyjemnością:
„Za mną dwa dni zawodów. Rozkład
konkurencji sprawił, że dla mnie to już dziś
ostatni dzień zmagań. Wczoraj zacząłem
dobrym wynikiem na 200 m zmiennym
(2:43:34), który dał mi 4 miejsce, dziś na
koronnym dystansie – 100 m stylem klasycznym było znacznie lepiej. Czas 1:17:28
dał mi pierwsze miejsce na światowych
igrzyskach IWAS w Sharjah niedaleko
Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie).
Basen pozostawia wiele do życzenia, tak
jak i organizacja tej imprezy, ale dla mnie
był to dobry sprawdzian aktualnych przygotowań do niewątpliwie jedynego celu
przyszłego roku - Paraolimpiady w Londynie. Zakończyłem starty wyścigiem na 50 m
dowolnym, gdzie czas 0:30:48 ponownie
uplasował mnie na 4 pozycji w grupie.

Zawody uważam za udane i zaraz po
powrocie do kraju wracam do dalszych treningów, bo świat nie śpi i będzie na pewno
wielu chętnych na te trzy krążki w Londynie
we wrześniu przyszłego roku…”
Pozdrawiam
Krzysztof Paterka

SPORT 2012 – otwarty
konkurs ofert
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji
zadań publicznych z zakresu sportu w roku
2012. Oferty należy składać do 27 grudnia 2011 r.
Komplet informacji wraz załącznikami (ogłoszenie otwartego konkursu ofert, wzór oferty,
oświadczenie) można pobrać z www. swarzędz.pl

dniach 18-19 listopada 2011
roku w Siedlcach rozgrywany był jesienny Puchar Polski
kadetek i juniorek w zapasach kobiet.
W zawodach wzięło udział 145 zawodniczek z kraju i z zagranicy.
Agata Echaust z SKS Unia przygotowywała się do startu w kategorii do 46 kg,
niestety podczas wagi na zawodach okazało się, że Agata ma 200 g za dużo i nie
została dopuszczona do kategorii 46 kg.
Startowała w kategorii 49 kg. Jak się później okazało, pomimo wyższej kategorii
wagowej Agata rozegrała swoje najlepsze
zawody, jak do tej pory. Pierwszą walkę
wygrała przez położenie na łopatki z zawodniczką z Lidzbarka Warmińskiego.
Drugą walkę również przez położenie na
plecy wygrała z zawodniczką ze Świecia. W półfinale Agata wygrała na punkty
z Moniką Czajkowską z Chełmu. W finale
niestety uległa zawodniczce ze Slavii Rudy
Śląskiej Darii Szymeczko.
GM
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W okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się
śmieci, wykorzystuje je jako materiał opałowy, pali nimi w piecach domowych. Nie pomaga to zaoszczędzić na kosztach materiałów grzewczych. Wydajność energetyczna śmieci jest niewielka, a może stać
się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” kłopotów. Spalanie
odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia
forma „zagospodarowania” odpadów.
Podczas spalania śmieci powstaje
szkodliwy dym zawierający m.in.:
• pyły, które powodują szkodliwe dla
zdrowia człowieka zanieczyszczenie
metalami ciężkimi; a ponadto
• tlenek węgla (czad), który powoduje
uszkodzenia układu krążenia i ośrodkowego układu nerwowego,
• tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc,
• dioksyny i furany, które powodują
choroby nowotworowe;
• dwutlenek siarki, który powoduje
trudności z oddychaniem i jest przyczyną kwaśnych deszczów,
• chlorowodór, który w połączeniu
z wodą tworzy kwas solny,
• cyjanowodór - tworzy z wodą kwas
pruski.
o roku na choroby wywołane złym
stanem powietrza umiera 28 tys.
Polaków. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują
astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia
skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby
nowotworowe. Toksyczny wpływ na zdrowie człowieka może objawić się dopiero
po kilkudziesięciu latach. Spalając śmieci zatruwamy nasze najbliższe otoczenie,
wody gruntowe i ziemię. W konsekwencji
spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa
i owoce. Paląc śmieci w piecu niszczymy
przewody kominowe, co może doprowadzić do zaczadzenia, a często też do pożaru.

C

Oczywiście, zakazem spalania są objęte wszystkie odpady. Zwróćmy jednak
szczególną uwagę, aby nie spalać starych
mebli, sklejek, ram okiennych, pianek
poliuretanowych i wszelkiego rodzaju
opakowań plastikowych. Do ogrzewania
domów należy posługiwać się materiałami
służącymi do celów grzewczych. Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas
przed konsekwencjami złych nawyków.
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz
spalania odpadów w urządzeniach nie
przystosowanych do tego celu, ale to my
sami musimy mieć świadomość, na co
narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci
w domowym piecu. Nie tylko niszczymy
świat, w którym obecnie żyjemy, ale także
świat, w którym będą żyły nasze dzieci
i wnuki. Za spalanie odpadów poza spalarniami grozi, zgodnie z postępowaniem
mandatowym, sankcja w wysokości do
500 zł lub, zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, grzywna w wysokości do 5000 zł. To jednak
najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem
zapłacimy za to my wszyscy.
Jednocześnie informujemy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać:
• Straży Miejskiej od poniedziałku do
piątku w godzinach od 600- 2200 tel. 61
65 12 114 lub 607 365 266, w soboty
w godzinach 1400-2200 tel. 607 365 266

•
•

Policji tel. 61 84 148 00
lub do Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu tel: 61 65 12 403.

Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania
odpadów podając dokładną lokalizację
zdarzenia.
A.B.

Jak segregować
odpady?

Informator już wkrótce!

Aktualności

Gmina Swarzędz ponownie przyłączyła się do akcji „KOCHASZ DZIECI - NIE PAL ŚMIECI”, której
organizatorem jest Fundacja Ekologiczna ARKA. W najbliższym czasie na terenie Gminy Swarzędz pojawią się banery i ulotki związane z tą akcją.
/ros/

W

grudniu zostaną wydrukowane
informatory selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy
Swarzędz. Przeznaczone są głównie dla
osób korzystających lub chcących korzystać z workowego systemu odbioru
odpadów zbieranych selektywnie przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Informatory, jak co roku, dostarczy mieszkańcom Zakład Gospodarki
Komunalnej.
/ros/
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Rozśpiewani Seniorzy
24 listopada odbyło się IV Swarzędzkie Spotkanie Zespołów Seniorskich
pt.”Rozśpiewani Seniorzy”. Wystąpiło 6 zespołów. Sala konferencyjna Ośrodka Kultury pękała w szwach, ale udało się pomieścić wszystkie zespoły.
Razem 116 osób!

J
Prosto z OPS

ako pierwszy wystąpił gospodarz spotkania – czyli SEKCJA REGIONALNA
OLSZYNA, następnie CHÓR ZŁOTA JESIEŃ z Kostrzyna Wlkp., Zespół Śpiewaczy

16

KLESZCZEWIANKI, Zespół Śpiewaczy STOKROTKI z Tulec, ŁAŃCUSZEK WSPOMNIEŃ
z Dominowa, KAPELA EMILIA z Krzykos
oraz CHÓR MELODIA z Pobiedzisk.

Jak tu teraz żyć,
by szczęśliwym być?
14 listopada br. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Wsparcia w Swarzędzu odbył
się Przegląd Scenicznej Działalności Twórczej. Na deskach sceny wystąpili:
grupa teatralna „ÓW” ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz grupa
kabaretowa Klubów Młodych Duchem z Miasta i Gminy Swarzędz. Motywem
przewodnim Przeglądu było hasło: „Jak tu teraz żyć, by szczęśliwym być?”

z Fot. H. Błachnio
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Każdy zespół przygotował ok. 20-minutowy program artystyczny, prezentując najróżniejsze utwory. Nie zabrakło
piosenki biesiadnej, a także ludowej.
Publiczność reagowała gromkimi brawami, śpiewając i bawiąc się razem
z wykonawcami.
Ponownie przekonaliśmy się, jak
wielka siła i radość tkwią w duszach
naszych „seniorów”, czego mógłby pozazdrościć niejeden „junior”.
/fp/

J

ako pierwsza wystąpiła grupa teatralna„ÓW” ze spektaklem pt. „Jak tu teraz żyć?” Po niej swoje umiejętności
przedstawiły Kluby Młodych Duchem
w programie artystycznym zatytułowanym „Żeby szczęśliwym być”. Uczestniczki kolejno zaprezentowały: wiersze
pt. „Marzenia Seniorki”, „ Raz u doktora”,
„Płace” oraz „Wesoły dziadek”. Następnie
podziwialiśmy spektakl pt. „Kasieńko”.
Na zakończenie można było poczuć czar
dojrzałego zauroczenia oglądając spektakl pt. „Randka w ciemno”. Uczestniczki
zaśpiewały również kilka piosenek o tematyce nawiązującej do motywu przewodniego przedstawionego programu
artystycznego.
„Żeby szczęśliwym być” warto artystycznie aktywnym być. W celu zintegrowania wszystkich uczestników przeglądu zorganizowano wspólną zabawę. Jej
zamysłem było zaproponowanie przez
zaproszonych gości nazwy dla nowo
powstałego kabaretu. Twórcza wena dopisywała wszystkim, ciężko było wybrać
jedną nazwę kabaretu. Po długich debatach zdecydowaliśmy się na nazwę„Sfajki”.
Występujący mogli liczyć na gromkie
brawa od zgromadzonej licznie publiczności. Na zakończenie przeglądu wręczono podziękowania na ręce przedstawicieli każdej z grup.
MGOW
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Miej Swojego Anioła

Bezpłatne warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży

Pierwsza pomoc z misiem

P

ierwsza pomoc z Misiem Medaidkiem to ciekawa, 45-minutowa zabawa, dzięki której każde dziecko
z łatwością zapamiętało postępowanie
ratownicze w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia. Podczas zajęć dzieci
dowiedziały się jak wezwać pomoc
i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Jak
założyć plaster i opatrunek. Wszystkie te
czynności ratownicze dzieci ćwiczyły na
swoich ukochanych misach przyniesionych z domu, co tym bardziej motywowało do wykonania zadania w sposób
prawidłowy. W pokazach pomagały
dzieciom i instruktorom również Misie

Medaidki. Miś to najlepsze lekarstwo na
dziecięcy smutek, strach i łzy, czasem
trzeba jednak pomóc również i jemu.
Wszystkie dzieci traktowały taką sytuację
bardzo poważnie. Bo przecież od tego
jak się zachowają w danym momencie
zależało misiowe zdrowie i życie.
Pokazy prowadzili specjalnie przeszkoleni instruktorzy Agata i Felek z Centrum Szkoleniowego „Medaid”, którzy
wraz z dziećmi bawili się, ćwiczyli, a nawet śpiewali.
Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej

O

środek Pomocy Społecznej oraz Pracownia Ceramiki i Rzeźby w ramach projektu„Akademia
Rodzinnych Aktywności” współfinansowanego ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapraszają na Anielskie Warsztaty Rzeźbiarskie pt.„Miej
Swojego Anioła”dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Swarzędz. Warsztaty będą się odbywać
dwa razy w tygodniu we wtorek i środę od godziny
17.30 do 19.00. Na zajęcia można się zapisywać pod
numerami tel. 61 651 00 99 lub 501 428 903. Zajęcia
są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.
/ops/

Świąteczna zbiórka
żywności

- paczki dla potrzebujących

Prosto z OPS

W dniach 7 i 8 grudnia we wszystkich szkołach podstawowych z terenu miasta
i gminy Swarzędz odbyły się zajęcia edukacyjne z pierwszej pomocy. Jest to
kolejne działanie zrealizowane w ramach konkursowego zadania publicznego na wspierania jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu
lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin „Akademia Rodzinnych
Aktywności”, na które Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu otrzymał
dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W

dniach 2 - 4 grudnia 2011 r. w Swarzędzu
odbyła się coroczna zbiórka żywności.
W dwóch sklepach (Intermarche oraz Chata Polska) 34 wolontariuszy, uczniów oraz Zespołu Szkół
Nr1 im .Powstańców Wielkopolskich zebrało 439 kg
artykułów spożywczych i słodyczy. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Swarzędzu zebrane produkty przekazał w formie paczek świątecznych najbardziej
potrzebującym rodzinom z terenu miasta i gminy.
Maria Jurgowiak
Kierownik sekcji metodycznej

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, 651 26 51,
651 26 52, 651 26 53 (sekcja
świadczeń rodzinnych)
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Współpraca ZS nr 1
z Kuehne+Nagel

9

listopada 2011 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu odbyło się spotkanie z cyklu ,,Droga
do kariery zawodowej”. Pani Anita Koralewska-Ratajczak, członek Zarządu Kuehne+Nagel oraz
przedstawiciele działu HR firmy Kuehne+Nagel
Poznań – Gądki Sp. z o.o spotkali się z uczniami
klasy III TL (technik logistyk) oraz III TI (technik
informatyk) zainteresowanymi praktykami.
Gościem spotkania był dyrektor Wydziału Edukacji Pan Przemysław Wantuch. Uczestnicy mieli
okazję obejrzeć ciekawą prezentację multimedialną o firmie Kuehne+Nagel Sp. z o.o. Została
również podpisana umowa miedzy K+N, a ZS
nr 1 w Swarzędzu, w celu odbycia programowej
praktyki zawodowej.
/red. ZS nr 1/

Gimnazjaliści
w muzeum

Aktualności szkolne

Uczniowie III klasy gimnazjum z Paczkowa
uczestniczyli 8 listopada 2011r. wraz z opiekunami – p. dyrektor Małgorzatą Szomek i p.
Martą Nowak, w lekcji muzealnej poświęconej wystawie„5 zmysłów. Audiodeskrypcja”.
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W

nawiązaniu do tytułu, który zaczerpnięto
z obrazu Jana Cossiersa – dzieła pogrupowane zostały ze względu na odniesienia do poszczególnych zmysłów. Prezentowane obrazy opisano
za pomocą techniki audiodeskrypcji, która posługując się słownym opisem, umożliwia osobom
niewidomym i słabowidzącym dostęp do znaczeń
wizualnych, obrazów, rzeźb, ale też przedstawień
teatralnych czy filmów. Przez precyzję języka opisu rozumie się tu taki przekład obrazu na słowo,
który pobudzi skojarzenia, umożliwiające jego
rekonstrukcję, wyobrażenie w umyśle słuchacza.
Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem
sporządzali własne opisy wybranych dzieł
za pomocą techniki audiodeskrypcji. Największym zainteresowaniem cieszyły się
obrazy, dla których wspólnym motywem
jest dźwięk w jego rozmaitych odmianach.
Spotkanie z dziełami ze zbiorów Muzeum Narodowego było ciekawym doświadczeniem.
Marta Nowak

Certyfikat dla SP nr 1 w Swarzędzu

Szkoła Promująca Zdrowie

P

rogram Szkoła Promująca Zdrowie
rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie. Polska została członkiem tego
programu jako jeden z pierwszych siedmiu
krajów europejskich. Wszystko zaczęło
się w latach 1992-1995 od 3-letniego międzynarodowego projektu pilotażowego.
Działania związane z rozwijaniem
i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywają się na
podstawie współpracy i wsparcia ze strony
ministerstw zdrowia oraz edukacji. Obecnie w Polsce, we wszystkich województwach, jest ponad 2 000 szkół w grupie
szkół promujących zdrowie.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
przy ul. Zamkowej spełniła wszystkie wymagane programem kryteria i 25 listopada
2011 r. otrzymała wojewódzki certyfikat

Szkoły Promującej Zdrowie. Wizytę studyjną uświetnili swoją obecnością burmistrz
Swarzędza Anna Tomicka, wiceburmistrz
Agata Kubacka, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, poseł RP Bożena
Szydłowska, radni Rady Powiatu Barbara
Antoniewicz i Paweł Bocian, dyrektorzy
swarzędzkich szkół. Uczniowie „jedynki”
zaprezentowali program artystyczny o działaniach na rzecz zdrowia. Wszystkim gościom
bardzo podobała się prezentacja multimedialna o dokonaniach szkoły w zakresie promocji
zdrowego stylu życia.
SP nr 1 dała świetny przykład innym
placówkom oświatowym, które także będą
zabiegały o certyfikaty Szkoły Promującej
Zdrowie.
Serdecznie gratulujemy!
TR, AŚ
Fot. A. Świergiel

Finał konkursu „Bezpieczna droga”

R

ozstrzygnięta została VI edycja konkursu „Bezpieczna droga ucznia do
szkoły i domu”. Konkurs adresowany
jest do uczniów klas I-III, a organizowany
przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina
Swarzędz. Tym razem zgłoszono 90 prac
wykonanych w różnych technikach.
W kategorii prace przestrzenne I miejsce zajęła praca zbiorowa Joanny i Małgorzaty Klubczyńskiej (SP w Paczkowie,
opiekun Małgorzata Felińska, II miejsce
- Weronika Wiśniewska (SP w Kobylnicy, opiekun Katarzyna Biernat), III miejsce - Weronikia Sobaszkiewicz (SP nr
1 w Swarzędzu). W grupie pozostałych
technik I miejsce zajęła praca Natalii Szewejko (SP nr 4 w Swarzędzu), II miejsce
- Wiktoria Sałata (SP 5 w Swarzędzu),
III miejsce - Anna Wawrzyniak (SP nr 4
w Swarzędzu). Komisja postanowiła ponadto wyróżnić 7 prac.

Uroczyste podsumowanie konkursu
odbyło się z udziałem laureatów, rodziców i opiekunów. Nagrody rzeczowe
i dyplomy wręczali: wiceburmistrz Agata
Kubacka i prezes Stowarzyszenia Marek
Kamiński. Słowa uznania kierujemy do
współorganizatorów konkursu, którymi
byli Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna,
Ośrodek Kultury i Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu - główny fundator nagród.
Wszystkim laureatom konkursu oraz
ich opiekunom gratulujemy!
MK
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„Nie ma radości
bez niepodległości”
Takie hasło towarzyszyło uczniom Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu podczas uroczystego apelu z okazji 93.
rocznicy odzyskania niepodległości.

Młodzież z Jedynki w Giessen
10-osobowa grupa uczniów swarzędzkiej Jedynki wraz z panią Aldoną
Urbaniak, nauczycielką języka niemieckiego przebywała w Giessen
w Niemczech - w ramach wymiany młodzieży na zaproszenie partnerskiej szkoły Theodor-Litt-Schule.
Wszystkim podobała się wycieczka
rowerowa nad jezioro Heuchelheimer. Dodatkową atrakcją była wizyta w teatrze,
który pokazano nam „od kuchni” – miejsca, w których zwykły widz nie ma okazji
bywać. Ostatniego dnia pobytu goście ze
Swarzędza zostali zaproszeni przez panią
Burmistrz Miasta Giessen Astrid Eibelshäuser do ratusza.
Urzekło nas miasto Giessen, życzliwość mieszkańców i panująca tam atmosfera.
/red. ZS nr 1/

Fantastycznie w bibliotece
Uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie wraz z opiekunami przygotowali uroczyste obchody Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych.

W

czasie tej nietypowej lekcji historii gimnazjaliści poznali zmagania Polaków o niepodległość od 1795 r. aż do 1918 r. O ważnych
wydarzeniach z tamtych czasów informowali
publiczność gazeciarze, rozdając wśród uczniów
ulotki z ostatnimi, najświeższymi wiadomościami. Najważniejszy był Józef Piłsudski (w tę postać wcielił się Kamil Ostrowski z kl. IIe), który
w historycznym mundurze strzelca wygłosił do
zebranych żołnierzy przemówienie, wzywając
ich do walki o oswobodzenie Ojczyzny. Nastroje
Polaków z czasów walki o niepodległość odzwierciedlały również pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru.
IK

Święto
pluszowego misia

N

a początek członkowie SKR „Mollegro” i zespół „Złota Rączka” zorganizowali konkurs literacki, którego laureatem został Adrian Kucierski
z klasy IIId. Nagrodą była książka pana
Kazimierza Szymeczko opatrzona piękną
dedykacją i autografem autora.
Chcąc obalić krążące wśród dorosłych
stereotypy uczennice z klasy IIIa (Zuzanna Konieczna, Karolina Salamon,
Joanna Kasprzyk, Justyna Rybarczyk)
udowodniły, że wśród młodzieży jest spora
grupa chętnie sięgająca po literaturę i śledząca na bieżąco nowości wydawnicze.
Główną częścią obchodów była więc zaskakująco profesjonalnie przygotowana
przez nie prezentacja multimedialna zakupionych książek i ich autorów.
Staramy się promować uzdolnienia
uczniów i nagradzać ich inicjatywy pozwalające rozbudzić potrzebę obcowania
z literaturą.

Aktualności szkolne

U

czniowie mieli zajęcia lekcyjne,
podczas których wraz z niemieckimi kolegami kształcącymi się
w zawodzie mechanik przemysłowy
projektowali rysunki w grafice CAD
wraz z ich transmisją na obrabiarki numeryczne CNC.
Ciekawym doświadczeniem było
zwiedzanie ogromnego kompleksu produkcyjnego firmy SCHUNK. Młodzież
z Jedynki skonfrontowała też swą kondycję sportową z niemieckimi kolegami.
Rozegrano mecz piłki siatkowej i nożnej.

K
Jak zawsze liczna grupa SKR „Mollegro” już pracuje nad wyszukiwaniem
kolejnych tytułów, które w przyszłym roku
szkolnym mogą stać się bestsellerami naszej biblioteki. Spotykamy się regularnie
w każdy poniedziałek przy herbatce w czytelni multimedialnej, by jeszcze bardziej
aktywizować młodzież do twórczych
działań na rzecz czytelnictwa.
Stanisława i Magdalena
Chmielewskie

ażdy miał go w dzieciństwie i kochał! Pluszowy miś – najmilsza przytulanka. Dzieci
z przedszkola„Jarzębinka” w Swarzędzu właśnie
z powodu święta Misia odwiedziły ratusz. Było
przemiło, rolę gospodarza spotkania pełniła
wiceburmistrz Agata Kubacka. Opowiedziała
najmłodszym zajmującą historię swojej dziecięcej maskotki – niedźwiadka. Wszystkie
przedszkolaki z czułością trzymały przyniesione
ze sobą pluszowe misie. Były piosenki, wspólne
zdjęcia. Wychowankowie„Jarzębinki” zabrali ze
sobą słodkie upominki, balony i pięknego pluszowego niedźwiadka dla całego przedszkola.
/TR/
Fot. A.Świergiel
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Wielkopolska musi
wiedzieć
W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu od
czerwca 2010 realizowany jest ciekawy
projekt „Wielkopolska musi wiedzieć”.
Realizatorem tego projektu jest Wyższa
Szkoła Logistyki w Poznaniu, a instytucją
nadzorującą - Departament Funduszy
Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji
Narodowej . ZS nr 1 w Swarzędzu testuje
jeden z problemów tego projektu pt. „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”.
czestnicy projektu to 49 szkół testujących innowację w całej, a w ZS nr 1
w Swarzędzu klasa 3 technikum logistycznego.
Uczestniczące w projekcie szkoły oraz przedsiębiorstwa mają status podmiotów badań..
Dzięki uczestnictwu w projekcie firmy będą
miały przede wszystkim możliwość zaangażowania się w dostosowywanie profilu absolwenta
kierunków technik logistyk, technik spedytor
do potrzeb rynku oraz będą miały bezpośredni
dostęp do tych absolwentów. Szkoły będą mogły
poprawić jakość kształcenia, pozyskać materiały dydaktyczne i kształcić nowocześniej, tak by
ich absolwenci mieli znacznie większe szanse
na pracę!
/red. ZS nr 1/

Aktualności szkolne

U

A może huta?
Zespół Szkół w Paczkowie przystąpił w tym
roku do projektu ,,Otwarta firma”. Nasi
uczniowie uczestniczyli w Światowym
Tygodniu Przedsiębiorczości, który został
zorganizowany w Polsce po raz czwarty
w dniach 14-20 listopada 2011 roku.

C
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elem projektu jest zapoznanie uczniów
z rynkiem pracy, specyfiką wykonywanych
zawodów w okolicy zamieszkania oraz skutecznym planowaniem rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną
o ciekawe zajęcia zaproponowaliśmy uczniom
naszej szkoły zwiedzanie Huty Szkła w Antoninku.
Chcemy, by uczniowie naszego gimnazjum już
od pierwszej klasy myśleli o dalszej edukacji
zawodowej i zapoznawali się z rynkiem pracy.
Hanna Owoc-Kulczyńska

MIŁOSZ odNowa
w swarzędzkiej Jedynce
29 listopada 2011roku odbył się w swarzędzkiej Jedynce kolejny już
Listopad Poetycki. Tym razem koncert zatytułowany MIŁOSZ odNowa
poświęcony został poezji Czesława Miłosza, przede wszystkim zaś
kwestii pamięci i tożsamości w twórczości poety.

M

IŁOSZ odNowa to program
edukacyjny Centrum Edukacji
Obywatelskiej i WSzPWN prowadzony w ramach Roku Miłosza, który
zachęca do poznawania twórczości i biografii noblisty.
Program tegorocznego Listopada
Poetyckiego zawierał wiersze: Wstydzę
się układać wiersze, Oeconomia divina,
Słońce, Piosenka o porcelanie, Wiara, Nadzieja, Miłość, Lato, O aniołach, So Little,
W Krakowie, Przy piwoniach, Wyznanie,
Który skrzywdziłeś, Moja wierna mowo,
Tak mało, Upadek, Piosenka o końcu świata, Ars poetica? Oset, pokrzywa, Traktat
moralny. Tekstom poetyckim towarzyszyła
oprawa muzyczna. Bracia Jakub i Szymon
Walewscy zaprezentowali utwory Franka Sinatry, Moon River oraz Something
stupid w aranżacji na tenor i saksofon,
Improwizacje na skrzypce i gitarę zagrali
Paulina Trybus i Rafał Rybarczyk. Zuzanna Buchholz i Mateusz Solecki odtańczyli
Przypowieść o maku Czesława Miłosza.
Mieliśmy też okazję wysłuchać takie utwory jak: Michała Bajora – Poeta, Wojciecha
Młynarskiego - Och, życie kocham cię nad
życie, K. K. Baczyńskiego - Na moście
w Avignon, Edwarda Stachury - Z nim
będziesz szczęśliwsza, Marka Grechuty - Świat w obłokach, Roberta Kasprzyckiego - Tylko Ty i Ja, Tropical - W tym
parku, Andrzeja Nowickiego - Niepokonani, Ryszarda Riedla - Taniec śmierci,
zaśpiewane przez solistów ProArte - Magdalenę Hetmańczyk, Mateusza Kontowskiego, Piotra Kozłowskiego i Aleksandrę
Tórz z towarzyszeniem szkolnego zespołu

muzycznego pod kierownictwem Roberta
Borowika. Brawurowo wykonana przez
Magdalenę Hetmańczyk piosenka finałowa
Przemysława Dakowicza - Trwaj chwilo,
trwaj zakończyła półtoragodzinny koncert
przygotowany przez szkolną grupę artystyczną ProArte.
- Chcieliśmy pokazać nowe oblicze
twórczości noblisty, także z perspektywy
utworów innych polskich artystów. Mamy
nadzieję, że dzięki temu publiczność mogła
inaczej spojrzeć na świat i poezję – powiedziała po koncercie Elżbieta Jankiewicz,
autorka scenariusza, opiekunka ProArte.
Tradycją stało się już, że po listopadowym koncercie burmistrz miasta i gminy
Swarzędz Anna Tomicka składa gratulacje
wyróżniającym się uczniom i nauczycielom, dzięki którym uroczystości szkolne
i miejskie nabierają znakomitej oprawy.
Tegoroczny koncert Listopada Poetyckiego miał szczególny charakter, bowiem był
dedykowany Jubilatom; 45-lecie pracy pedagogicznej w tym roku obchodzi Barbara Antoniewicz, pedagog i nauczyciel
matematyki w naszej szkole, natomiast
Przemysław Jankiewicz – 25 lat pracy na
stanowisku dyrektora w Zespole Szkół nr1
im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Jubilatom składali życzenia: Marek
Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Anna Tomicka, Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz, w imieniu
Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego – Mieczysław Ferenc, członek zarządu
Powiatu Poznańskiego.
/red. ZS nr 1/
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Nocny maraton
horrorów
Grupa młodych nauczycieli z II LO w Swarzędzu wraz z samorządem uczniowskim
przygotowała nocny maraton filmowy
w budynku szkoły połączony z noclegiem
młodzieży.

Poznaj swojego sąsiada…

2

grudnia 2011r. II LO przy ul.Podgórnej 12 dyrektor szkoły P.Choryński
w obecności wicestarosty T.Łubińskiego i prezesa Stowarzyszenia Romów
w Swarzędzu M.Millera dokonał uroczystego otwarcia wystawy. Wśród licznie
zaproszonych gości byli wiceburmistrz
Swarzędza A.Kubacka, radni, dyrektorzy szkół, prasa swarzędzka, a także prof.
UAM - E.Grzelak, od wielu lat zajmująca

się naukowo i zawodowo kulturą polskich
Romów.
Wystawa przedstawiała historię, tradycje
Romów, ich wędrówkę z Indii do Europy,
dawne zawody, zwyczaje oraz zagładę tego
narodu w czasie II wojny światowej. Uzupełnieniem były zdjęcia, ryciny, książki związane
z tematyką Romów, barwne stroje cygańskie,
skrzypce, kufry i inne sprzęty romskie.
W.Hoffmann

„Noc Przyszłych Naukowców” w SP nr 4
Szkoła nocą… Cisza, puste korytarze,
ciemno w oknach… Uczniowie smacznie
śpią w swoich ciepłych łóżeczkach. Ale
nie tym razem… Późnym wieczorem 18
listopada 2011 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu zawrzało. 44 uczniów klas szóstych,
nieznudzonych codzienną nauką, po raz
kolejny tego dnia i o nietypowej porze
przyszło do szkoły… Przywiodła ich tutaj
„Noc Przyszłych Naukowców”, której
pomysłodawczynią i organizatorką była
dyrektor Teresa Jędrzejczak. Celem
„Nocy…” było rozwijanie aktywności
i kreatywności uczniów, rozbudzanie
ich zainteresowań, współpraca w grupie i integracja.
a niecodzienna noc w szkole należała
do bardzo udanych. Świadczą o tym
opinie samych uczestników: Noc Naukowców mogłaby być co tydzień…, Noc
Naukowców była niesamowita, podobały
mi się wszystkie zajęcia…, Noc Naukowców była lepsza niż ta, na której byliśmy
w Poznaniu…, Z chęcią będę uczestniczyć

T

B

yło to tym bardziej możliwe, że szkoła posiada salę audiowizualną z projektorem,
odtwarzaczem DVD i dużym białym ekranem jak w prawdziwym kinie… Pomysł spotkał się
z ogromnym entuzjazmem uczniów. Chętnych do
udziału było dużo więcej niż miejsc. Ostatecznie
w imprezie, która odbyła się w piątek 10.11.2011
wzięło udział 31 uczniów i 4 opiekunów. Maraton
filmowy rozpoczął się o godz.21.00, a w całości
był poświęcony horrorom.
Uczniowie, którzy pojawili się już o godz. 20.45
przynieśli ze sobą rogale marcińskie i inne wypieki, jak również śpiwory, materace i karimaty.
Na uczniów w sali kinowej czekały duże gimnastyczne materace, kawa, herbata i… horrory.
To pierwszy nocny maraton filmowy w tej szkole.
W opinii uczniów był on fantastyczną imprezą,
całkowicie odmienną od szkolnych tradycyjnych
zajęć pozalekcyjnych, integrującą nauczycieli
i uczniów.
W.Hoffmann

Płomyczek zadumy
w „Trójce”
w kolejnej takiej Nocy…, Najbardziej podobały mi się doświadczenia i eksperymenty,
które sami robiliśmy…, Noc Naukowców
była bardzo fajna, ale za krótka…, Można
było się dowiedzieć wielu nowych, ciekawych rzeczy…, Pobyt w szkole do północy
był bardzo ekscytującym przeżyciem… .
Należą się więc serdeczne podziękowania, przede wszystkim pomysłodawczyni
i organizatorce, pani Teresie Jędrzejczak,
a także gościom, nauczycielom oraz sponsorom: pani Małgorzacie Nowak z cukierni
„Magdalenka” za pyszne słodkości, pani
Ewie Wanat za udostępnienie gliny i pani
Paulinie Kujawie za przygotowanie herbaty.
Lidia Buchholz

Aktualności szkolne

Aby przełamać stereotypy, wyobrażenia i potoczną wiedzę o Romach,
uczyć tolerancji wobec innych, Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu i Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polskich Romów, Zarząd
Główny w Swarzędzu, zorganizowali wystawę o życiu polskich Romów
„Poznaj swego sąsiada”.
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listopada w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu
odbyła się listopadowa wieczornica, której myślą przewodnią było hasło:„Wspomnienia
są jak perły”. Zarówno gimnazjaliści, jak i nauczyciele słowem, tańcem oraz obrazem pragnęli
przybliżyć tych, którzy odeszli oraz najgłębsze
tajemnice życia, którego„urodę potrafią dostrzec
oczy” zapewne nie tylko „młode” (parafrazując
słowa piosenki Edyty Geppert wyśpiewane przez
Anię Kubot).
A. Kot
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Aleksander Doba – pogromca Atlantyku
Aleksander Doba, pierwszy człowiek, który przepłynął Atlantyk tylko dzięki sile
własnych mięśni, gościł 24 listopada w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu.

T

Prosto z Biblioteki

rzy miesiące spędzone w kajaku,
ponad pięć tysięcy kilometrów
„na liczniku”, kajak pełen żywności.
Podczas całej wyprawy podróżnik nie
korzystał z żadnej pomocy z zewnątrz.
Jadł specjalną żywność o długotrwałej
przydatności do spożycia (liofilizowaną)
i pił wodę morską, którą sam uzdatniał
do picia przy pomocy odsalarki zasilanej
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bateriami słonecznymi.
Szlak tej transatlantyckiej przygody
wiódł z Dakaru w Senegalu do brazylijskiego Acarau. Jak się później okazało - z
powodu silnych prądów - nieco dalej,
do Fortalezy.
W trakcie wprawy nie obyło się bez
niespodzianek: prądy morskie, miejscami
tak silne, iż podróżnik aż pięć dób krę-

cił się w miejscu, silne fale spychające
jego kajak w kierunku lądu i towarzystwo
drapieżnych ryb mahi-mahi przez całą
podróż.
Podczas spotkania barwnie opowiadał o swoich zmaganiach ze słońcem,
mijanych po drodze ogromnych statkach,
o sposobach nawigacji i funkcjonowaniu
na kajaku oraz o... latających rybach, które
okazały się przysmakiem!
Spotkaniu towarzyszył pokaz zdjęć
i filmu dokumentującego fragmenty
podróży, które prezentowała Izabela
Dylewska, kajakarka, dwukrotna brązowa medalistka igrzysk olimpijskich.
Aleksander Doba (urodził się w Swarzędzu) zdradził, że już planuje kolejną
wyprawę. Tym razem będzie to podróż
przez Pacyfik. Początek kolejnej, samotnej kajakowej wyprawy w stronę wysp
Galapagos zaplanował na styczeń 2012
roku.
Podczas spotkania, w imieniu burmistrza Swarzędza Anny Tomickiej życzenia
oraz list gratulacyjny zaproszonemu gościowi wręczył Konrad Napierała.
Monika Wojciechowska-Ratajczak

Przepis
na powieść
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listopada w swarzędzkiej bibliotece odbyło się spotkanie
z pisarką Ewą Nowak. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjalna. Była to swoista„lekcja pisania książek”,
ponieważ autorka prowokowała uczestników do wymyślania fabuły powieści.
Opowiadając barwne historie rozbudzała pisarską fantazję i, być może, ukryte
jeszcze talenty pisarskie wśród młodych
czytelników. Młodzież nie tylko słuchała,
gdyż to, co działo się podczas spotkania
prowokowało również do wyrażania własnych opinii.
Autorka odpowiadała na liczne pytania dotyczące życia osobistego, twórczego i inspiracji. Po spotkaniu był czas na
osobistą rozmowę z autorką i możliwość
otrzymania wpisu w książce.
Spotkanie zostało zorganizowane
dzięki Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.
Ewa Nowak jest autorką felietonów,
opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży („Piotruś Kita”,„Wszystko tylko nie
mięta”, „Diupa”, „Krzywe 10”, „Lawenda

w chodakach”, „Bardzo biała wrona”). Jej
twórczość podpowiada jak sobie radzić
w domu i w szkole, w dobrych i złych
chwilach, z przyjaciółmi i z rodzicami.
Odnosi się do wartości takich jak uczciwość, szczerość wobec siebie i innych,
przyjaźń, miłość i szacunek dla drugiego
człowieka.
Ewa Nowak jest pedagogiem-terapeutą. Jej felietony, opowiadania
i odpowiedzi na listy można czytać w
pismach: „Cogito”, „Victor Gimnazjalista”,

„Victor Junior”,„Witch”,„Magazyn 13-tka”,
„Edukacja Twojego Dziecka”, „Twój Styl”
i „Przyjaciółka”.
W 2009 roku za powieść „Bardzo biała wrona” otrzymała tytuł Książki Roku
Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla
Młodych Polskiej Sekcji IBBY w kategorii
literatura młodzieżowa.
W ostatnich dniach ukazała się najnowsza książka autorki„Dane wrażliwe”.
Jest już dostępna w naszej bibliotece.
Monika Wojciechowska-Ratajczak
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Serdeczne podziękowania…

„Magiczne drzewo:
Olbrzym”
Andrzej Maleszka

Biblioteka Publiczna poleca:
„Tajemnica szafranu”
Martin Widmark

schodzą w Szwecji z list bestsellerów.
„Tajemnica szafranu” to czternasta
część serii - dotąd w Szwecji ukazało
się 18 tytułów! Książki można czytać
w dowolnej kolejności.

„Tato, kiedy przyjdzie
Święty Mikołaj?”
Markus Majaluoma

no, mam już dosyć tych waszych pytań, „Kiedy przyjdzie święty Mikołaj?”
i „Kiedy przyjdzie święty Mikołaj?”.
Święty Mikołaj przyjdzie w tym
jednym jedynym dniu w roku, kiedy
pracuje: DWUDZIESTEGO CZWARTEGO GRUDNIA! Święty Mikołaj nie
przyjdzie ani wcześniej, ani później!
Zrozumiano?!
To nietypowa świąteczna opowieść
dzięki, której zaczniecie odliczać dni
do świąt.

„Ja… Jane”

Patrick McDonnell
Kuki zostaje obdarzony nadludzką
siłą, by pokonać olbrzyma o siedmiu
wcieleniach. Wędrują z nim mądra
Gabi, gracz komputerowy Blubek
i gadający pies. Walczą ze zwierzomaszynami, stalowym ptakiem
i pożeraczem światła. W dalekiej
Azji szukają tajemniczego domu
pilnowanego przez złotego tygrysa.
Powieść w tempie gry komputerowej,
pełna przygód i humoru. Nie można
się od niej oderwać!
Opowieści Magicznego Drzewa są
podstawą znanego na świecie cyklu
filmowego, nagrodzonego Emmy - telewizyjnym Oscarem - za wyobraźnię,
mądrość i humor.

Z Supersamu w Valleby skradziono
cały zapas szafranu, najdroższej
przyprawy świata. Święta Bożego
Narodzenia są zagrożone – trudno je
sobie wyobrazić bez szafranowych
bułeczek! Lasse i Maja oferują pomoc
w odnalezieniu sprawcy, ale kierownik sklepu wyprasza ich za drzwi.
Na szczęście już wcześniej zdążyli
poczynić szereg obserwacji. Kolejne
tytuły serii Biuro Detektywistyczne
Lassego i Mai od kilku lat wybierane
są książką roku przez szwedzkie
Jury Dziecięce, czyli niemal 50 000
głosujących dzieci, a tym samym nie

Już od wczesnej jesieni Olaf, Konstanty i Anna Maria nie mogli doczekać
się świątecznych prezentów. TATO,
KIEDY PRZYJDZIE ŚWIĘTY MIKOŁAJ? –
dopytywali ustawicznie. Wreszcie pan
Paweł Różyczko, najwspanialszy tata
na świecie, zwykle anielsko cierpliwy,
nie wytrzymał i wypalił:– Słuchajcie

Prosto z Biblioteki

...dla Małgorzaty Merczyńskiej za ciekawą, pełną
wyzwań pracę i stworzenie warunków do kreatywności i rozwoju osobistego składają wszyscy pracownicy
Biblioteki. Zdobyte wspólnie doświadczenia i osiągnięte
sukcesy są dla nas bezcenne. Mamy nadzieje, że będą
jeszcze okazje do współpracy i skorzystania z kopalni
pomysłów, jaką Pani zawsze dysponuje. Dziękujemy!
Pracownicy Biblioteki Publicznej
w Swarzędzu

Oto historia dziewczynki o imieniu
Jane, która marzyła o tym, by
w swym dorosłym życiu pomagać
zwierzętom oraz zmieniać świat na
lepsze.
M.Ratajczak
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Karty FIT PROFIT
na pływalni

F

irma Benefit Systems oferuje unikalny program
dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu sportu i rekreacji dla swoich Klientów.
Od 1 listopada 2011 r. posiadacze kart FIT PROFIT,
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!

Amatorska liga hokeja zaprasza!

D

la amatorów hokeja na lodzie
przygotowaliśmy specjalne terminy zajęć. Nasi hokeiści spotykają
się 2 razy w tygodniu w niedziele o godzinie 8:00 i czwartki o godzinie 21:30.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. Każdy może spróbować swoich
sił. Zapewniamy łyżwy.
Zapraszamy!
/hej/

Przyjęcia dla dzieci
– serdecznie
zapraszamy!

Prosto z Centrum Sportu

P
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ływalnia Wodny Raj to idealne miejsce do zorganizowania przyjęcia dla dziecka.
Do wyboru są zestawy urodzinowe, które zawierają:
1 rezerwację sali urodzinowej,
2. zabawę w kompleksie basenów lub grę w kręgle,
3. opiekę osoby prowadzącej (animator),
4. poczęstunek dla dzieci,
5. tort urodzinowy.
Informacja – tel. 61 65 09 520.
Serdecznie zapraszamy!

Szkółka łyżwiarska
i amatorska liga hokeja

Proponujemy masaż

„W

odny Raj” to nie tylko pływalnia z wieloma atrakcjami, ale
również kompleks odnowy
biologicznej. Do dyspozycji Klientów
są dwie sauny suche oraz dwa gabinety
masażu, w których dwoje doświadczonych masażystów dba o Państwa zdrowie, urodę i dobre samopoczucie.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Masaże rozluźniające, wyszczuplające, pomoc przy różnego rodzaju bólach oraz
szeroką gamę technik relaksujących.
Mogą Państwo również liczyć na połączenie relaksacji i upiększania korzystając z masażu twarzy. Dużą popularnością
cieszy się masaż aromaterapeutyczny,
który skutecznie relaksuje i wprawia
w dobry nastrój.
Zespół masażystów tworzą Gosia
oraz Kuba. Są to fachowcy z zakresu
rehabilitacji, wychowania fizycznego
i fitness. Podnoszą stale swoje kwalifikacje, by świadczyć usługi na najwyższym

poziomie i służyć radą w sprawach zdrowia.
Gabinety otwarte są od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-22.00 oraz
w weekend w godz. 10.00-22.00 (obowiązuje telefoniczna rezerwacja – tel.
61 65 09 527).
Oferta gabinetów jest stale wzbogacana. Serdecznie zapraszamy!
/scsir/
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Karty Multi Sport
Plus

B

W

sobotę 3 grudnia na lodowisku
SCSiR pojawiła się maskotka
Swarzędza – Sękuś, który wcielił się w rolę Mikołaja. Ponad 100 osób,
w większości dzieci, które przyszły pojeździć na łyżwach, dodatkowo mogły
wziąć udział w konkursach i zawodach.
Na zakończenie odbył się konkurs tańca

na lodzie. Najlepiej tańczące rodziny
w nagrodę dostały maskotki - Sękusie.
Organizatorzy serdecznie dziękują
sponsorom imprezy za ufundowanie nagród. Fundatorami byli: UMiG Swarzędz,
firma Ammigo, firma Komputronik, restauracja McDonalds.
/hej/

Kup karnet SCSiR
– zyskasz rabat 15%

S

zanowni Państwo! Karnet upoważnia do korzystania z całego kompleksu
Pływalni poza kawiarenką.
Upoważnia do zapłaty należności za faktyczny czas
korzystania z basenu.
Z wejścia na karnet może korzystać maksymalnie 5 osób.
Nie trzeba mieć przy sobie gotówki.

Prosto z Centrum Sportu

Z Mikołajem na lodowisku

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!
/scir/

Dodatkowo, od niedawna, z nowymi karnetami
mają Państwo możliwość skorzystania z 15%
Rabatu w sklepie sportowym BODO PROFESSIONAL w Centrum Handlowym ETC w SWARZĘDZU.
Szczegóły pod numerem tel. 61 65 09 520.
/scir/

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

]]Pomoc doraźna ]

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC

grudzień 2011

nr 10 (280)

bezpłatne pismo informacyjne

]]Zakład ]

Gospodarki Komunalnej

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

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.

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).

]]Biuro Rady Miejskiej

]]Laboratorium Analiz ]

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

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

]]Biblioteka Publiczna

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

os. Czwartaków 1
tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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Swarzędzki
miesięcznik regionalny.
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]]Zespół Przychodni Leka-

]]Swarzędzkie Centrum

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

- 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

]]Centrum Medyczne ]

]]Lotnisko Aeroklubu ]

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

62-006 Kobylnica
tel/fax: 61 8 780 725, 61 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

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:
Ewa J. Buczyńska, Marcin
Młodziński, Konrad Napierała,
Teresa Radziszewska, Bartłomiej
Stroiński, Maciej Woliński
Wydawca:
Gmina Swarzędz

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.

]]Telefony alarmowe

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

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

]]Straż Miejska

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

Lekarskich „Jaromed”

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”

rza Rodzinnego „Diagter”

Lecznicy Certus”

]]Centrum Medyczne –

Przychodnia w Swarzędzu

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

]]Komisariat Policji ]

]]Dyżury całodobowe

ul. Grudzińskiego 30a
tel. 997 i 61 84 148 00 (czynny 24h)
oraz tel. alarmowy 112

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
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.

w Swarzędzu

]]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 ]

aptek w Poznaniu:

]]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)
www.ops-swarzedz.org.pl

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Gminne ]

Medycznej Tel-Med

Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 999 lub 112 (całą dobę)

Centrum Informacji

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

]]Ośrodek Kultury

Sportu i Rekreacji

Poznańskiego

]]Skansen i Muzeum

Sylwester na Rynku – zapraszamy! z Rok Rady Miejskiej
Szczupaki zrobią porządek z Prosto z budowy
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. H. Błachnio

Pszczelarstwa

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

Łowieckie w Uzarzewie

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

]]Cech Stolarzy ]
Swarzędzkich

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

]]Wiraż-Bus

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

]]Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
Swarzędz, ul. Poznańska 25.
tel. 61 651 12 65 lub 651 12 68
Filia przyjmuje klientów:
w poniedziałek
w godzinach: od 9:00 do 16:30,
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00.

Stale współpracują:

Paulina Adamska, Henryk Błachnio,
Paweł Bocian, Włodzimierz Buczyński,
Lidia Chałasiak, Magdalena Chmielewska, Agnieszka Chróścik, Małgorzata
Gronowska, Jacek Hejnowski, Agata
Kiejdrowska, Aneta Kot, Izabela Kurowska, Jarosław Łączka, Hanna Mełeń,
Magdalena Michalska, Beata Pacholczak, Filip Przepióra, Anna Renda, Mariusz
Szrajbowski, Anna Świergiel, Agata Widzowska-Pasiak, Monika WojciechowskaRatajczak, Dorota Zaremba.

Informator

]]Urząd Miasta i Gminy

ISSN 1732-2480
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DONAR Tadeusz Donarski
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Numer zamknięto 12.12.2011 r.
i oddano do druku: 13.12.2011 r.
Nakład: 10500 egz.

27

Informator Gminy Rokietnica

Rokietnicki flesz

Patronat Honorowy:
Wójt Gminy Rokietnica

30

Patronat
medialny:

Organizator:
Gminny Ośrodek
Kultury w Rokietnicy

Informator Gminy Rokietnica

PROSTO Z RATUSZA grudzień 2011

Powrót tradycji tapicerskiej w Swarzędzu
przyszłych tapicerów. Pomysł ten pojawił
się w wyniku „z życia wziętych” obserwacji, związanych z wieloletnim prowadzeniem firmy przez p. Tomasza Misiornego,
właściciela Fabryki Mebli Tapicerowanych
Tombea i spotkał się z aprobatą i przychylnością pani burmistrz Anny Tomickiej oraz
dyrektora Zespołu Szkół nr 1, pana Przemysława Jankiewicza.
Obecnie w Zespole Szkół istnieje potencjalna możliwość wyboru specjalności
„tapicer” jako drogi zawodowej, jednakże
ideą specjalnie utworzonej klasy byłoby
nie tylko wyszkolić uczniów, lecz również zapewnić im możliwość odbycia stażu w lokalnych firmach oraz przywrócić

z Na zdjęciu: Ascot, kolekcja Fabryki Mebli Tapicerowanych (marka Bizzarto)

Reklamy

W

Swarzędzu i jego okolicach
usytuowanych jest co najmniej
kilka dużych fabryk mebli tapicerowanych i kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt mniejszych zakładów
produkcyjnych. Wiele z nich regularnie
umieszcza w lokalnej prasie ogłoszenia
informujące o chęci zatrudnienia tapicerów – osób z doświadczeniem i do
przyuczenia. Widać jest to specjalizacja
poszukiwana, a jednocześnie, jak można
zauważyć, osób o wymaganych kwalifikacjach jest mniej niż ofert pracy.
W związku z tym warto zwrócić uwagę na inicjatywę dotyczącą stworzenia
w Swarzędzu specjalnej klasy szkolącej

wśród młodych osób renomę „tapicera”
jako zawodu atrakcyjnego i pożądanego.
Tym bardziej, że wiąże się on z wcale
niezłymi zarobkami, co z pewnością jest
dodatkowym atutem.
Stworzenie klasy, w której młodzi
ludzie uczyć się będą sztuki tapicerskiej
wydaje się być naturalnym zapełnieniem
istniejącej luki w mieście kojarzącym się z
polskim „zagłębiem meblowym” – mówi
Tomasz Misiorny – Wychodząc z tym pomysłem wyobraziłem sobie, że absolwenci
będą mogli się pochwalić nie tylko dokumentem informującym o ukończeniu
szkoły, lecz rzeczywistą, praktyczną wiedzą i umiejętnościami, zdobytymi podczas
praktyk w zakładzie produkcyjnym. Na
pewno takie praktyki będą mogli odbyć
w Tombea, najlepszym zapewnimy stałą
pracę. A jeśli w tę inicjatywę włączą się
i inni lokalni przedsiębiorcy, tym lepiej.
Będziemy się mogli chwalić w świecie
nie tylko polskim hydraulikiem, lecz także
polskim tapicerem. Będzie on synonimem
jakości, rzetelności i fachowości.

Stomatologia JOR-DENT
ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

Stomatologia ogólna, dziecięca, chirurgia, protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów (prywatnie)

Oferujemy od stycznia 2011
bezpłatne usługi stomatologiczne
w ramach NFZ

W dni powszednie wizyty prywatne
od godz. 18.00 po uprzednim umówieniu się.

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Specjalista Laryngolog

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

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71, 698 221 757
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 cawad@prokonto.pl
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kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego

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

Reklamy

Certyfikaty:

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

Laboratorium

Analiz Medycznych
Szeroki zakres badań

Zapraszamy: poniedziałek-piątek
od godz. 8.00-11.00 oraz 18.00-20.00
Czynne również
w soboty i niedziele od 9.00 - 14.00
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Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

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

