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bezpłatne pismo informacyjne

Wspólnie szukajmy wiosny! z Zapisy do przedszkoli
Zasłużeni dla Swarzędza z Stypendia sportowe 2012
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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STOMATOLOGIA
NF
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

www.stronka.twojastomatologia.eu

Z

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 śr., pt. 15.00-19.00

mini implanty 3M ESPE - gabinet certyfikowany

PRZEDSZKOLE „BAJKOLANDIA”
Dąbrowa ul.Piaskowa 8

zaprasza rodziców na spotkanie informacyjno-zapisowe

w dniach 10.03 o godz.15
17.03, 24.03 i 31.03 o godz.14

OTWARCIE PRZEDSZKOLA
– 01.09.2012

Reklamy

INFO: tel. 508-373 555
e-mail: km.aza@onet.eu

Morze! Plaża!
Kołobrzeg!
Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie. Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto.

Szczegóły i ceny:
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PROSTO Z RATUSZA marzec 2012

Ugoda w myśl
dialogu i tolerancji

Marian Szkudlarek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz

Ruszmy się, poszukajmy wiosny…

W

reszcie wiosna! Warto wyjść
z domu, poszukać jej, może
w większym gronie znajomych

i przyjaciół. Przygotowaliśmy dla Państwa
kilka propozycji aktywnego spędzenia czasu. Zapraszamy!
/mm-m, mw/

24 marca

Amatorski Turniej Piłki Nożnej

hala sportowa

24 marca

XXIV Rajd „Marzanna”

meta przy ognisku
w Uzarzewie

24 marca

Spływ kajakowy „Szpaki
szukają wiosny w kajaku”

spływ Cybiną na odcinku
J.Swarzędzkie – przystań
KS Budowlani Poznań
Puszczykowo

25 marca

Rajd „Witamy Wiosnę”

25 marca

X Ogólnopolski Wyścig
Przełajowy nad Jeziorem
Swarzędzkim
Amatorski Turniej Siatkówki

15 kwietnia

Jezioro Swarzędzkie

hala sportowa

22 kwietnia

XV Rajd „Poznajemy Parki
Krajobrazowe - Pszczewski P.K.”
28 kwietnia
Rajd nordic walking
– inauguracja sezonu
28 kwietnia
Rajd rowerowy
– inauguracja sezonu

Kamienna
parking przy pływalni
„Wodny Raj”
parking przy pływalni
„Wodny Raj”

Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji, tel. 61 651 02 19
Oddział PTTK „Meblarz”
w Swarzędzu, ul. Polna 21
(Gimnazjum nr 2), zapisy
w czwartki w godz. 16.30 - 17.30
lub e-mailem:
biuro@meblarz.pttk.pl
Uczniowski Klub Sportowy
UKS 55 „Szpaki”
www.uks55.org
Koło PTTK „Łaziki” Swarzędz,
tel. 885 304 835
Poznańskie Towarzystwo
Cyklistów – tel. 504 004 447
Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji, tel. 61 651 02 19
Koło PTTK „Łaziki” Swarzędz,
tel. 885 304 835
Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji, tel. 61 651 02 19
Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji, tel. 61 651 02 19

Józefinki dla mieszkańców w weekend majowy

L

iczne atrakcje, do jakich mieszańcy
Swarzędza przyzwyczaili się podczas
Józefinek, związanych już tradycyjnie
z patronem Swarzędza – Świętym Józefem, zostały zaplanowane w tym roku od
1 do 3 maja. Przenosząc termin imprezy
organizatorzy liczą na cieplejszą pogodę
i lepsze warunki do wspólnej zabawy.
Ponieważ impreza z roku na rok się rozrasta, dzięki ustaleniu nowego terminu

możliwe będzie skorzystanie z licznych
atrakcji przez większą rzeszę mieszkańców
Swarzędza. 1 maja jest również związany
z postacią św. Józefa, dzięki czemu w nowym terminie nie zapominamy o wszystkich noszących to piękne tradycyjne imię
i już teraz zapowiadamy na ten dzień III
Swarzędzkie Spotkanie Józefów.
M.M.

7 marca br. w Warszawie przed Komisją
Regulacyjną do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich została zawarta ugoda
pomiędzy Związkiem Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP a Gminą Swarzędz, reprezentowaną przez burmistrza Annę Tomicką
i Skarbem Państwa reprezentowanym przez
przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego
i Starosty Poznańskiego.

Z

wiązek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP
zrzekł się wszelkich roszczeń do gruntów po
cmentarzu żydowskim znajdującym się przy
zbiegu ulic Poznańskiej i Jesionowej w Swarzędzu (tam, gdzie teraz jest Ośrodek Kultury).
Grunty te pozostaną na zawsze własnością
Gminy Swarzędz. Gmina teren ten uporządkuje i w przyszłości urządzi tam park, jak również
oznaczy to miejsce tablicami upamiętniającymi
jego historię. Poza tablicami nasza Gmina ustawi tam obelisk o charakterze ekumenicznym,
upamiętniający wszystkie swarzędzkie ofiary
II wojny światowej.
Ugoda zawarta z początkiem marca wyczerpuje wszystkie, powstałe od czasów rozpoczęcia
II wojny światowej, roszczenia wobec terenów
Gminy Swarzędz organizacji żydowskich działających w Polsce.
Przypomnijmy, że na mocy wcześniejszego porozumienia budynek Ośrodka Kultury (kupiony
przez Gminę Swarzędz od likwidatora Swarzędzkich Fabryk Mebli) został przeznaczony na cele
kulturalno-edukacyjne i będzie nosił nazwę
„Swarzędzkie Centrum Integracji, Tolerancji
i Kultury”.
/az, mw/

Aktualności

Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkiej nocy życzymy Państwu
ciepłej, rodzinnej atmosfery,
mnóstwa optymizmu a także słonecznych
spotkań z budzącą się do życia przyrodą.
Niech każdy z nas wykorzysta ten czas
dla siebie jak najlepiej.

Bezpłatna
mammografia

N

arodowy Fundusz Zdrowia w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi zaprasza kobiety w wieku 50-69 lat,
które nie miały wykonanego badania w ciągu
ostatnich 2 lat na bezpłatne badania mammograficzne w Szpitalu Klinicznym Przemienienia
Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego
82/84 - Dział Diagnostyki Obrazowej, wejście A,
pokój 13.
Rejestracja w godz. 7:30 - 15:00, tel. 61-85495-55. Badania odbywać się będą do końca
2012 roku.
/nad-rs/
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Aktualności

Komputery dla potrzebujących
z unijnym dofinansowaniem

4

Gmina Swarzędz od ponad dwóch lat realizuje projekt pod nazwą„Ochrona
najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem
cyfrowym”. Pod koniec 2009 roku, w ramach I edycji tego projektu, 100
swarzędzkich rodzin zostało bezpłatnie wyposażonych w nowoczesne
laptopy z dostępem do internetu. Swarzędzanie uczestniczący w tym
programie skorzystali również z profesjonalnie przeprowadzonego szkolenia. Wielkim sukcesem Swarzędza było to, iż - jako pierwszy samorząd
w Wielkopolsce - potrafił sięgnąć po unijne fundusze na ten cel, uzyskując
aż 85 proc. dofinansowania dla programu wartego milion złotych. Wiele
miesięcy żmudnych przygotowań i ciężkiej pracy przyniosło wówczas
wspaniałe efekty.

20

lutego 2012 roku, podczas
uroczystości w swarzędzkim
Ośrodku Kultury, sfinalizowana została już II edycja projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy
Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”.
Tym razem laptopy wraz z licencjami otrzymało kolejnych 60 rodzin potrzebujących
takiej pomocy. Po przejściu odpowiednich
szkoleń będą one mogły w pełni korzystać
ze wszystkich możliwości, jakie niesie ze
sobą cyfrowy kontakt ze światem.
Podczas przekazywania swarzędzanom sprzętu informatycznego burmistrz
Anna Tomicka z satysfakcją podkreślała
skuteczność i profesjonalizm pracowników UMiG zajmujących się realizacją
tego programu. Służyli oni w tym zakresie
swoja pomocą również innym samorządom np. gminie Suchy Las. Jak podkreśla
Adam Zimniak, dyrektor Wydziału Teleinformatyki i Zarządzania Kryzysowego

UMiG, odpowiedzialny za realizację tego
programu, skutkiem działań podjętych
przez władze Swarzędza będzie znaczne

zmniejszenie liczby osób wykluczonych
cyfrowo na naszym terenie.
Dodatkowo – podkreśla dyr. Adam
Zimniak – władze Gminy w ramach projektu zakupiły 60 komputerów stacjonarnych (jako sprzęt wspomagający działania
koordynacyjne zmniejszające problem
wykluczenia cyfrowego) dla gminnych
szkół, bibliotek oraz Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Koszt II edycji programu „Ochrona
najbiedniejszych mieszkańców Gminy
Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym” wyniósł milion złotych, przy czym
z dofinansowania unijnego uzyskaliśmy
aż 85 proc. tej sumy, natomiast pozostałe
15 proc. kosztów to własne środki gminy.
Wszystkim obdarowanym życzymy,
aby otrzymane komputery i internet pomagały im skutecznie w nauce, pracy i życiu
codziennym.
/tr, mw/
z fot. T.Radziszewska

Jednostka
1. OPS, ul. Poznańska
2. Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. Czwartaków
a. Filia w Uzarzewie, ul. Akacjowa
b. Filia w Paczkowie, ul. Zapłocie
c. Filia w Zalasewie, ul. Kórnicka
d. Filia w Swarzędzu (Nowa Wieś), ul. Tortunia
e. Filia w Kobylnicy, ul. Dworcowa
f. Filia w Swarzędzu, os. Kościuszkowców
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, ul. Zamkowa
4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu, os. Kościuszkowców
5. Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego
6. Rodziny
Razem

ilość
4
2
2
2
2
2
2
2
14
14
14
60
120
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P

ragnę przypomnieć, że przepisy prawa
umożliwiają mi w szczególnie uzasadnionych sytuacjach udzielanie - na
wniosek zainteresowanych - indywidualnych ulg w spłacie należności. Instrumenty, jakimi dysponuję jako Burmistrz, to
odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na
raty a nawet umorzenie należności Gminy.
Zaznaczam, że każdy wniosek jest
wnikliwie badany, a pozytywnie rozpatrywane są wnioski należycie uzasadnione
i udokumentowane. Podkreślam jednocześnie, że udzielenie ulgi nie może stanowić

sposobu na rozwiązanie każdych problemów finansowych. Zastosowanie przez
Burmistrza ulgi jest przewidzianym przez
ustawodawcę wyjątkiem. Sprawując funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
jestem przede wszystkim zobligowana do
dbania, aby należności Gminy realizowane
były w pełnej wysokości i w ustalonych
terminach.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Anna Tomicka

Podatek od nieruchomości
– porównanie stawek

W

związku z licznymi zapytaniami
dotyczącymi wzrostu stawek podatku w Gminie Swarzędz przedstawiamy poniżej zestawienie stawek na
podatek od nieruchomości na rok 2012
Przedmiot opodatkowania
bud.mieszk.wys.powyżej 2,20
bud.niemieszk.powyżej 2,20
grunty pod jeziorami
budynki - dział.gospodarcza
budowle -działalność gosp.
grunty związ.z dział.gosp.
grunty
dział.gosp.obr.kwal.mat.siew.
dz.gosp.zw.usł.med.pow. 2,20

obowiązujących na terenie naszej Gminy
i gmin sąsiednich.
Kierownik Referatu Podatków
i Opłat Lokalnych
UMiG w Swarzędzu

Stawki Swarzędz Dopiewo Kleszczewo Kostrzyn Mosina Pobiedzi- Poznań Suchy Las
maksymalWlkp.
ska
ne 2012
0,70
0,70
0,70
0,70
0,67
0,65
0,70
0,70
0,70
7,36
7,36
5,00
7,36
6,33
7,22
7,36
7,36
7,20
4,33
4,33
4,33
4,33
4,18
4,33
4,33
4,33
4,33
21,94
21,05
18,98
20,67
20,21 20,52 21,05 21,94 18,00
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,84
0,84
0,78
0,84
0,81
0,80
0,82
0,84
0,75
0,43
0,43
0,29
0,22
0,29
0,23
0,40
0,43
0,41
10,24
10,24
10,24
10,24
9,89
10,24 10,24 10,24
9,57
4,45
4,45
4,45
4,45
4,29
4,45
4,45
4,45
4,45

Nabór na letni obóz w Niemczech

T

ym razem młodzi przedstawiciele
czterech miast partnerskich: polskiego Swarzędza, francuskiego
Duclair, niemieckiego Ronneburga
i Ronnenbergu spotkają się na obozie
w Ronnenbergu koło Hanoweru. Urząd
Miasta i Gminy poszukuje godnych reprezentantów Swarzędza podczas tego
wydarzenia.
Jesteś młodym, kreatywnym i otwartym na kontakty mieszkańcem Gminy
Swarzędz? Pragniesz promować swoją
ojczyznę poza granicami kraju? Nasza
propozycja jest właśnie dla Ciebie!

Miejsce:
Ronnenberg, Niemcy
Czas:
12-19 sierpnia 2012
Wymagania: znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu
komunikatywnym, wiek 18-22 lata, zameldowanie na terenie Gminy Swarzędz.
Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy ma wieloletnią tradycję. Jest wspólną
inicjatywą władz Swarzędza oraz miast
partnerskich! Uczestnikom zapewniamy
transport, noclegi, wyżywienie, a także
doskonałą zabawę w gronie rówieśników.
CV prosimy przesyłać do 20 maja
2012 na adres poczty elektronicznej:
pełnomocnik.strategia@gmail.com
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Liczba miejsc ograniczona.
/bs/

Nowe godziny
dla interesantów
w Referacie
Podatków i Opłat
Lokalnych

U

rząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje,
iż od 12 marca br. obowiązują nowe godziny
przyjmowania interesantów w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych:
poniedziałek: 08:00 – 9:00 i 15:00 – 16:00
wtorek – piątek: 07:30 – 09:00 i 14:00 – 15:30
Bieżące informacje oraz składanie dokumentów: BIURO OBSŁUGI INTERESANTA - stanowisko
nr 5.
/UMiG/

ZAP-3 zamiast NIP-3

S

zanowni Mieszkańcy! W styczniowym wydaniu „Prosto Ratusza” ukazał się artykuł „Podatek płaćmy tu, gdzie na co dzień żyjemy…” ,
w którym pragnęliśmy zwrócić Państwa uwagę
na to, że wiele osób zamieszkałych na naszym
terenie posiada zameldowanie w innej gminie
lub mieście. W takich przypadkach część płaconego przez tych mieszkańców podatku od osób
fizycznych (PIT) zasila budżet tych gmin i miast,
a nie budżet Swarzędza.
W związku z wygaśnięciem obowiązku posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej
(NIP) przez osoby fizyczne od 1 stycznia
2012r. obowiązują nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych
i zgłoszeń aktualizacyjnych: ZAP-3
(zamiast NIP-3) – zgłoszenie aktualizacyjne dla osoby fizycznej będącej
podatnikiem.
Wzory ww. formularzy określone zostały
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
27 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy
zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych (Dz. U. Nr 298, poz. 1765).
/UMiG/

Aktualności

Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Swarzędz!

Sala konferencyjna
do wynajęcia

O

środek Kultury w Swarzędzu oferuje do wynajęcia klimatyzowaną salę konferencyjną
o powierzchni 100 m2, wyposażoną w profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie. Sala jest doskonale przygotowana do organizacji konferencji,
spotkań biznesowych, bankietów, sympozjów,
szkoleń etc.
Więcej: www.ok.swarzedz.pl
/ok, mw/
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Prosto z budowy

Ścieżka spacerowa w dolinie Cybiny. Kończą się przygotowania do rozpoczęcia, planowanej na ten rok, budowy ścieżki spacerowej w dolinie Cybiny
wraz z punktem widokowym. Ścieżka, przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, będzie miała długość 1080 metrów i poprowadzi skrajem doliny z Gortatowa w stronę
Uzarzewa. Przypomnijmy, że okolica ta to, objęty programem Natura 2000, cenny przyrodniczo obszar, bogaty we florę i faunę, gdzie znakomicie czują się liczne gatunki
ptaków, a nawet bobry... Ścieżka będzie miała nawierzchnię szutrową, wzdłuż niej ustawione zostaną solidne i estetyczne ławki oraz kosze na śmieci, także tablice
informujące o walorach przyrodniczych okolicy. Przy punkcie widokowych będzie miejsce na odpoczynek pod dachem. Gmina Swarzędz stara się o dofinansowanie
tego projektu z dotacji Urzędu Marszałkowskiego.

6

Wodociąg w Jasiniu
Podpisana została umowa na wykonanie sieci wodociągowej w ulicach Ziemowita, Piasta, Chabrowej, Sołeckiej,
Włodarskiej, Kmiecej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, Leszka,
Rutkowskiego i Grudzińskiego w Jasiniu.
Wartość tej umowy to 1,2 mln złotych,
z czego 419 tys. zł zapłaci AQUANET
Poznań. Prócz dofinansowania z AQUANET-u, roboty będą nadzorowane nieodpłatnie przez przedstawiciela tej firmy.
W sumie w tym rejonie powstanie ponad
3,5 km sieci wodociągowej.
Przygotowując tę inwestycję Gmina
Swarzędz opracowała i sfinansowała od
razu dokumentację na budowę przyłączy
wodociągowych do posesji. Tak więc

mieszkańcy, budując przyłącza, będą
mogli wykorzystać gotową dokumentację.
Sieć wodociągowa w tym rejonie
zbudowana zostanie do końca czerwca
bieżącego roku przez firmę FUR-BUD
z Żerkowa.

Kanalizacja w Zalasewie i Garbach
Na wiosnę bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie budowy kanalizacji
sanitarnej w ul. Kórnickiej w Zalasewie
oraz w ul. Tuleckiej w Garbach, w drodze
wojewódzkiej nr 433. Zadanie to musi być
wykonane jeszcze w tym roku, gdyż na
przyszły rok zarządca tej drogi - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu - planuje jej generalną przebudowę. Gmina Swarzędz wybuduje tam
sieć kanalizacyjną w ul. Kórnickiej (od
skrzyżowania z ul. Mokrą) do ul. Tuleckiej
w Garbach (na wysokości posesji nr 37).
W sumie będzie to 1,8 km kanalizacji wraz
z przyłączami do posesji (700 m w Zalasewie i 1100 w Garbach).
W ramach tej inwestycji zbudowane
zostaną od razu studnie kanalizacyjne
w ulicach gminnych dochodzących do
drogi wojewódzkiej. Pozwoli to w przyszłości na skanalizowanie dalszych terenów w tej okolicy.
Na początku marca odbyło się otwarcie
ofert złożonych w przetargu na wykonanie
tej inwestycji. Zgłosiło się 15 firm, spośród
których zostanie wybrany wykonawca oferujący najkorzystniejsze warunki.

z Fot. M. Malińska-Murek
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Oczyszczalnie ścieków
dla czterech sołectw
W kilku rejonach naszej gminy trwa
budowa sieci kanalizacyjnej w ramach
wspólnego, dofinansowanego ze środków unijnych, przewdsięwzięcia Związku Międzygminego „Puszcza Zielonka”.
Po zakończeniu tej ogromnej inwestycji
większość gminy Swarzędz będzie skanalizowana. Są jednak tereny, gdzie budowa
sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona. Dotyczy do sołectw: Puszczykowo Zaborze, Wierzenica, Sokolniki
Gwiazdowskie i Sarbinowo. W związku
z tym radni na wniosek burmistrza podjęli
w lutym br. uchwałę o budowie na tych
terenach przydomowych, biologicznych
oczyszczalni ścieków. Pojawiła się bowiem
możliwość uzyskania 45-procentowego
dofinansowania z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na ten cel w 2013 roku posiadać
będzie znaczne fundusze.
Teraz trwają przygotowania (prace prawne i projektowe), na podstawie
których Gmina Swarzędz będzie mogła
starać się o te pieniądze. Przewidywane
jest zbudowanie około 60 przydomowych
biologicznych oczyszczalni, które obsługiwać będą ponad 400 mieszkańców naszej
gminy.

Gdyby udało się uzyskać fundusze
z przyszłorocznej puli NFOŚiGW, to

oczyszczalnie mogłyby być gotowe również w przyszłym roku.

Prosto z budowy

Pętla z kioskiem i toaletami. Jak już informowaliśmy, w budynku wybudowanej niedawno nowej pętli autobusowej na os. Kościuszkowców od początku roku
uruchomiony został kiosk z prasą i biletami. Najdalej do początku kwietnia uruchomiona zostanie tam publiczna toaleta, której drzwi otwierał będzie automat na monety.

7

PROSTO Z RATUSZA marzec 2012

Budowa szkoły w Paczkowie – przetarg na ukończeniu. Kończy się procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę inwestycji polegającej
na rozbudowie Zespołu Szkół w Paczkowie. W nowym budynku mieścić się 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. Jak już informowaliśmy, 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.
Na ilustracjach: Zespół Szkół w Paczkowie – tak wygląda dziś, a tak będzie za półtora roku.

Prosto z budowy

Drogi i kanalizacja dla
os. Wielkopolskiego

Podpisana została umowa na budowę dróg i kanalizacji deszczowej na os.
Wielkopolskim w Zalasewie – etap II.
Przypomnijmy, że budowa etapu I została zrealizowana w 2011 roku, a cała
inwestycja powstaje na podstawie dokumentacji sfinansowanej przez mieszkańców, którzy poza tym przekazali Gminie
Swarzędz własne wpłaty dofinansowujące
budowę. W ramach II etapu wybudowana
zostanie pieszojezdnia w ul. Rivoliego (na
odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Kostrzewskiego) oraz jezdnia i chodniki na
odcinku ul. Siewnej (w rejonie skrzyżowania z ul. Jeżynową i Truskawkową). Całość
nawierzchni z kostki brukowej zostanie
odwodniona do kanalizacji deszczowej.
W niektórych miejscach przebudowanych
ulic zostaną przestawione słupy energetyczne kolidujące z przebiegiem drogi.
Wykonawcą będzie firma ZD Abramowski ze Swarzędza, którą wybrano
w drodze przetagu nieograniczonego. Wartość tej inwestycji to 900 tys. zł, a termin
realizacji – połowa czerwca 2012 r.

Znów trochę jaśniej
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Na 2012 rok zaplanowana została budowa oświetlenia ulicznego w następujących miejscach: Paczkowo - ul. Średzka,
Swarzędz - ul. Konarskiego, Kobylnica
- ul. Kwiatowa, Wierzonka – ul. Gajowa, Janikowo – ul. Cicha, Gruszczyn – ul.

Chopina i ul. Moniuszki (II etap).
Rozpoczęły się również prace projektowe dotyczące oświetlenia ulicznego
w następujących miejscach:
- ul. Szkolna i ul. Śliwkowa w Łowęcinie,
- uzupełnienie oświetlenia ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie,
- ul. Truskawkowa w Sokolnikach
Gwiazdowskich,
- uzupełnienie oświetlenia ul. Jasińskiej
w Swarzędzu,
- uzupełnienie oświetlenia ul. Spółdzielczej w Kruszewni,
- budowa oświetlenia ul. Latawcowej
w Janikowie,
- oświetlenie przystanku autobusowego
przy ul. Poznańskiej w Kobylnicy.

Remonty w szkołach
► W szkole Podstawowej w Kobylnicy podczas ferii zimowych został
wykonany remont trzech sal lekcyjnych,
pomalowana została też sala gimnastyczna.
Niebawem rozpocznie się remont boiska
szkolnego, który polegać będzie na zamianie nawierzchni asfaltowej na poliuretanową wraz z montażem nowych bramek do
piłki ręcznej, koszykówki i tenisa ziemnego. Nowe boisko otrzyma oświetlenie
i ogrodzenie wraz z tzw. piłkochwytami.
Wyremontowana zostanie także bieżnia do skoku w dal.
► W Szkole Podstawowej nr 1
w Swarzędzu podczas ferii zimowych
wykonany został remont łazienek. Rów-

nocześnie przygotowywany jest przetarg
na termomodernizację budynku tej szkoły.
Po zakończeniu tej inwestycji (co planowane jest do końca tegorocznych letnich
wakacji) wszystkie gminne szkoły podstawowe na terenie Swarzędza będą należycie
ocieplone.
► Podpisana została umowa na termomodernizację części Przedszkola nr 2
„Miś Uszatek” na os. Czwartaków w Swarzędzu. Do końca kwietnia firma „Odnowa
Modlibowscy” dociepli ściany i wymieni
część okien. Kosztować to będzie prawie
70 tys. złotych.
► Prócz tych remontów w placówkach
oświatowych naszej gminy cały czas prowadzona jest wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych. Dotychczas wymieniono część oświetlenia w żłobku „Maciuś”
oraz w Przedszkolu nr 2. Wkrótce nowe
lampy zainstalowane zostaną w Szkole
Podstawowej nr 4 oraz w Przedszkolu nr
1 w Swarzędzu.

Remont toalet
publicznych
Wkrótce rozpocznie się remont publicznych toalet usytuowanych na Rynku,
na zapleczu ratusza. Miejsce to uzyska
wreszcie należyty standard i udostępnione
zostanie mieszkańcom do połowy bieżącego roku.
M.W.

Swarzędz na targach
Meble Polska 2012
W dniach 5 – 8 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
odbywały się prezentacje meblarskie w ramach targów Meble Polska
2012 oraz Arena Design. Swarzędzcy producenci mebli i Cech Stolarzy
Swarzędzkich dysponowali stoiskiem o powierzchni 250 m kw. Można tu
było obejrzeć propozycje o bardzo różnej stylistyce i, charakterystycznym
dla swarzędzkich rzemieślników, doskonałym wykonaniu.

D

użym zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się meble firm:
Sollux, Meble Maćkowiak, Ryszard
i Dariusz Szymańscy, Meble Czerwonka,

Meble Drynkowski, Meble Maks, Firma
Polka. Zestaw sypialniano-dzienny, tzw.
meble obrotowe, dający możliwość różnej
aranżacji wnętrza i optymalnego wyko-

rzystania przestrzeni, stał się prawdziwą
atrakcją swarzędzkiego stoiska. Autorami oraz wykonawcami tej nowoczesnej
propozycji są dwa przedsiębiorstwa: Meble Drynkowski i Zakład Stolarski Piotr
Nowacki. Godne zauważenia były także
meble wystawiane na stoisku firmowanym
przez Swarzędzkie Centrum Meblowe.
W imieniu władz Swarzędza naszą wystawę na tegorocznych targach Meble Polska 2012 odwiedzili: wiceburmistrz Adam
Trawiński oraz radni Rady Miejskiej,
w tym – Zygmunt Majchrzak, Krzysztof
Szymanowski, Tadeusz Witkowski.
Powierzchnia targowa dla swarzędzkich przedsiębiorców została wynajęta
przez Gminę Swarzędz. Serdecznie gratulujemy swarzędzkim stolarzom bardzo
udanej prezentacji targowej, która stanowiła, jak zawsze, doskonałą wizytówkę
naszego miasta.
Teresa Radziszewska
Na zdjęciu: Meble firmy Maks
z Fot. Piotr Krukowski

Nowa Forma Swarzędz
na targach Arena Design
Meble studyjne, które powstały na warsztatach Nowa Forma Swarzędz
2011 zostały zaprezentowane na wystawie w ramach targów Arena Design
2012, odbywających się w Poznaniu od 5 do 8 marca (w pawilonie nr 5).

Aktualności

PROSTO Z RATUSZA marzec 2012

T

argi Arena Design są miejscem spotkań ze światowym wzornictwem.
Podczas targów, oprócz wystaw,
organizowane są liczne prezentacje, prelekcje i warsztaty dla praktyków, teoretyków, użytkowników oraz miłośników
designu. Wystawa odbywa się równolegle do targów Meble Polska 2012, na
których prezentowana jest oferta stolarzy
swarzędzkich. Przedstawienie mebli stworzonych podczas swarzędzkich warsztatów
Nowa Forma pokazuje, że swarzędzcy stolarze są otwarci na najnowsze trendy we
wzornictwie. Ekspozycja na Arena Design
została sfinansowana przez Cech Stolarzy
Swarzędzkich.
Więcej informacji na stronie targów:
http://www.arenadesign.pl/pl/wystawy/
nowa_forma-_wystawa_powarsztatowa/
/mm/

9

PROSTO Z RATUSZA marzec 2012

Trwają konsultacje
społeczne w sprawie
zmian w rejonizacji
gminnych szkół

Kochasz dzieci? Nie pal śmieci!

W

10

Fala spamu – niechcianych wiadomości elektronicznych

W

minionych tygodniach zaniepokojenie niektórych pracowników UMiG w Swarzędzu,
a także radnych wywołały fałszywe e-maile,
których nadawca podszywał się pod właścicieli
skrzynek pocztowych urzędu i radnych. Jak wyjaśnia Adam Zimniak, dyrektor Wydziału Teleinformatyki i Zarządzania Kryzysowego UMiG, nie
doszło jednak do włamania na serwery pocztowe
UMiG, które cały czas są bezpieczne. Fałszywe
e-maile były wysyłane z innych - znajdujących
się w różnych miejscach globu - serwerów, na
które nie mamy wpływu.
Z uwagi na niedoskonałość programów pocztowych następowała zamiana rzeczywistego
adresu e-mailowego nadawcy spamu na adres
fałszywy (rzekomo swarzędzki), wyświetlany
na monitorach komputerów. Mieliśmy więc do
czynienia z uderzeniem fali oszukańczego spamu.
Zachęcamy wszystkich użytkowników sieci do
kasowania wszelkich podejrzanym maili. Ważne jest - podkreśla dyr. Zimniak – że problem
fałszywych e-maili dotknął tylko pracowników
UMiG i radnych, i że maile te nie były przesyłane
na zewnątrz komputerowego systemu UMiG –
do mieszkańców, klientów i współpracowników
urzędu. Jednak w przypadku ewentualnego pojawienia się takiego problemu w przyszłości –
prosimy o zgłoszenia na adres administrator@
swarzedz.pl
/mw, az/

Do akcji „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” aktywnie włączyły się swarzędzkie przedszkola, z czego ogromnie
się cieszymy. Pani dyrektor Danuta Karolczak z przedszkola „Jarzębinka” (Plac Niezłomnych 1A) poinformowała
nas, że grono pedagogiczne przeprowadziło zajęcia, podczas których przekazano dzieciom cenne informacje na
temat segregacji śmieci i recyklingu, a także szkodliwości spalania odpadów.
Bardzo dziękujemy za czynne włączenie się do akcji i życzymy, aby edukacja ekologiczna prowadzona wśród
najmłodszych przyniosła wymierne efekty w ich dorosłym życiu.
/ros/

Kierowcy swarzędzkiej komunikacji
miejskiej testują nowe stroje służbowe

Z

akład Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu, który od 1 stycznia
przejął zarządzanie transportem publicznym w gminie Swarzędz, przymierza
się do ubrania kierowców w stroje, które
będą ich lepiej identyfikować z miastem.
Jest szansa, że do nowoczesnych autobusów, które zobaczyć można w oryginalnym, srebrno-bordowo-żółtym malowaniu,
wyróżniającym swarzędzkie pojazdy na tle
np. autobusów poznańskich, już wkrótce
wsiądą kierowcy w kolorystycznie dobranych uniformach. Dla Urzędu Miasta
i Gminy, który zainicjował i koordynuje
prace, istotna jest dobra prezentacja mar-

z Fot. STK

Aktualności

sprawie zmian w rejonizacji gminnych szkół
nadal odbywają się konsultacje społeczne.
Komisja ds. Oświaty odbyła jak dotąd około 10
spotkań, między innymi z dyrektorami szkół
podstawowych i gimnazjów, nauczycielami
Szkoły Podstawowej nr 5 oraz z nauczycielami
Gimnazjum w Zalasewie. 29 lutego odbyło się
spotkanie z rodzicami uczniów i Radą Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 5 Swarzędzu, natomiast 1
marca Komisja spotkała się z rodzicami uczniów
i Radą Rodziców Gimnazjum w Zalasewie. 12
marca odbyły się kolejne spotkania, tym razem
z radami pedagogicznymi i rodzicami uczniów
z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu oraz Gimnazjum
nr 3 w Swarzędzu. O podjętych decyzjach i zaproponowanych zmianach komisja poinformuje
radnych, burmistrza i mieszkańców z końcem
marca 2012 r.
/edu/

ki Swarzędz, dlatego też na elementach
ubiorów pojawią się logotypy miasta.
Do testów przeznaczono strój składający
się z czapki, koszuli, krawata, puloweru,
lekkiej kurtki oraz kurtki przeciwdeszczowej. Obok funkcji estetycznych i marketingowych, stroje mają być praktycznym
i wygodnym narzędziem pracy, dlatego też
zanim podjęte zostaną decyzje o zakupie,
są one oceniane w praktycznych testach.
Ważne jest aby kierowcy dobrze czuli się
w nowych strojach i chętnie ich używali.
Zebrano już pierwsze uwagi, które posłużą
do weryfikacji wstępnych rozwiązań.
M.M.

Od 2008 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przyznaje stypendia
sportowe. Otrzymują je młodzi sportowcy mieszkający na terenie gminy
Swarzędz, którzy osiągają bardzo dobre wyniki sportowe i mają szanse na
jeszcze większe sukcesy w swoich dyscyplinach. Celem stypendiów jest
wspomaganie utalentowanych młodych w ich przygodzie ze sportem.

O

brady Komisji ds. Stypendiów
Sportowych, opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów dla
zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym, odbyły się 7 lutego 2012 r. W skład komisji
wchodzili: wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Swarzędzu Tadeusz Witkowski i Grzegorz Taterka, Bartosz Stawicki – Przewodniczący Komisji Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu,
Konrad Napierała – doradca burmistrza
do spraw strategii w zakresie kultury,
sportu i środków masowej komunikacji
oraz Paweł Bocian – pracownik Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji,
radny Rady Powiatu Poznańskiego.

Jak co roku komisja stanęła przed niełatwym, ale zaszczytnym zadaniem oceny
osiągnięć młodych swarzędzkich sportowców. Po wnikliwym rozpatrzeniu
wszystkich wniosków komisja zarekomendowała Burmistrzowi Miasta i Gminy
Swarzędz Annie Tomickiej zawodników
wytypowanych do otrzymania stypendium
sportowego na rok 2012. Listę tegorocznych stypendystów określa zarządzenie
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z 9
lutego 2012 r.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
wyróżnionym i życzymy wielu sukcesów
w ukochanych dyscyplinach sportu!
M.W.
z Na zdjęciach: Znakomity swarzędzki pływak,
Krzysztof Paterka.

Oto lista tegorocznych
stypendystów:
1. Sylwia Ciesielska, rocznik 1995
– pływanie
2. Agata Echaust, rocznik 1995
– zapasy
3. Maciej Hańczewski, rocznik 1992
– snowboard
4. Adam Kierzek, rocznik 1989
– lekkoatletyka
5. Edyta Kierzek, rocznik 1994
– lekkoatletyka
6. Maciej Kobyliński, rocznik 1990
– wioślarstwo
7. Maria Komisarczyk, rocznik 1992
– wioślarstwo
8. Michał Kowalczyk, rocznik 1993
– wioślarstwo górskie
9. Kacper Majchrzak, rocznik 1992
– pływanie
10. Krzysztof Paterka, rocznik 1986
– pływanie
11. Olga Rusinek, rocznik 1991
– pływanie synchroniczne
12. Angelika Stefańska, rocznik 1993
– lekkoatletyka
13. Monika Szurlej, rocznik 1993
– pływanie
14. Monika Wieczorkiewicz, rocznik
1988 – lekkoatletyka
15. Joanna Wittke, rocznik 1994
– hokej na trawie

Aktualności

Stypendia
sportowe 2012

z Fot. Archiwum UMiG
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Odznaczenia „Zasłużony
dla Miasta i Gminy Swarzędz”
28 lutego 2012 roku podczas XXII sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwały w sprawie nadania odznaczenia
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały: Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu oraz Cech Stolarzy Swarzędzkich. Wręczenie odznaczeń zaplanowano na 17
marca 2012 roku, jako ważny punkt uroczystej XXII sesji Rady Miejskiej, zwołanej tradycyjnie z okazji obchodów
Święta Patrona Miasta - Świętego Józefa. Dziś przedstawiamy Państwu odznaczone instytucje.

Aktualności

Zespół Szkół Nr 1
im. Powstańców Wielkopolskich
w Swarzędzu

12

Z

arządzeniem Ministra Oświaty z dnia
18 grudnia 1961 roku otwarto Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących (Dokształcającą) w Swarzędzu,
której siedzibą był budynek przy ulicy
Polnej. Pierwszym dyrektorem szkoły
został Franciszek Leciejewski. W roku
1978 kolejnym dyrektorem szkoły został
Kazimierz Kulczak, a po jego przejściu na
emeryturę w roku 1984 funkcję dyrektora przejął Andrzej Ślachciak. Natomiast
w roku 1986 dyrektorem szkoły zostaje
urzędujący do chwili obecnej Przemysław Jankiewicz. W roku 1989 szkoła
przekształciła się w Zespół Szkół Zawodowych. We wrześniu 1992 roku szkoła
zaczęła funkcjonować w odnowionym
budynku odkupionym od Swarzędzkiej
Fabryki Mebli, położonym przy ulicy
Podgórnej. W dniu 6 stycznia 2000 roku
w obecności wielu zaproszonych gości odbyła się uroczystość nadania Zespołowi
Szkół Zawodowych w Swarzędzu imienia
Powstańców Wielkopolskich, a Komitet
Rodzicielski ufundował sztandar szkoły.
Od września 2002 roku szkoła zmieniła
nazwę na: Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, swoją
działalność rozpoczęło także Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Profilowane. Od
2003 w ramach Zespołu Szkół rozpoczęły
działalność: technikum ekonomiczne oraz

szkoły dla dorosłych w trybie zaocznym.
W dniu 1 września 2004 roku przeniesiono siedziby szkół pod obecny adres.
W dniu 13 października 2006 roku nastąpiło oddanie do użytku całego kompleksu
szkolnego łącznie z salą gimnastyczną.
Obecnie do Zespołu Szkół uczęszcza 1.265
uczniów, którzy kształcą się min. w takich
zawodach jak: ekonomista, logistyk, kucharz, cukiernik, rzeźnik, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych,
malarz, drukarz, stolarz, tapicer, fotograf,
mechatronik, ślusarz, ogrodnik.
W dniu 1 września 2011 roku szkoła
była organizatorem wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego, a rangę uroczystości
potwierdziło swoim przybyciem wielu zaproszonych gości kreujących na co dzień
rzeczywistość społeczną, polityczną oraz
oświatową.
W grudniu 2011 roku Zespół Szkół Nr
1 w Swarzędzu obchodził 50-lecie swego
istnienia.
Zespół Szkół Nr 1 to placówka oświatowa o bardzo nowoczesnym profilu kształcenia. Doskonale przygotowana kadra
pedagogiczna wychowuje i przygotowuje
kolejne pokolenia młodych ludzi nie tylko do dalszego kształcenia, ale także do
pracy zawodowej. Bardzo dobrze układa
się również współpraca szkoły z firmami
i zakładami pracy działającymi na terenie
Gminy Swarzędz i nie tylko, w zakresie
kształcenia przyszłych specjalistów w danych dziedzinach. „Swarzędzka Jedynka”
na przestrzeni 50 lat zmieniała lokalizacje
i dziś może poszczycić się bardzo nowoczesnym, świetnie wyposażonym budynkiem.
Tak dobre warunki sprzyjają uzyskiwaniu
coraz lepszych wyników edukacyjnych.
Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu to
instytucja oświatowa doskonale zna-

na wszystkim mieszkańcom, do której
uczęszczają uczniowie nie tylko z naszej
gminy. W związku z powyższym w pełni
uzasadnione jest nadanie Zespołowi Szkół
Nr 1 w Swarzędzu tytułu „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędz”.
(Uzasadnienie do uchwały nr
XXII/201/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędz”).

Cech Stolarzy
Swarzędzkich

R

zemiosło swarzędzkie rozwijało się od początku istnienia naszego
miasta, a od 1870 roku rozwijało się szczególnie stolarstwo. Pierwsze
warsztaty zakładali niemieccy fachowcy,
którzy przybywali do naszego miasta zachęceni finansowo przez władze pruskie.
Z czasem wśród mistrzów stolarskich
pojawiali się coraz liczniej także Polacy.
Przewrót w rozwoju stolarstwa swarzędzkiego wiąże się z wprowadzeniem w 1890
r. mechanicznej obróbki drewna. Jeśli
w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku
było w Swarzędzu 30 warsztatów, to już
po odzyskaniu niepodległości działało 70
mistrzów, a oprócz tradycyjnych warsztatów powstawały też większe zakłady
stolarskie.
Pierwszą i najbardziej znaną firmą tej
branży był Zakład Stolarski Antoniego Tabaki, który powstał na początku XX wieku
i dzięki wprowadzeniu mechanizacji był

(Uzasadnienie uchwały nr
XXII/202/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędz”)
Opr. MW

Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu

28

lutego 2012 roku odbyła
się XXII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu, w której
uczestniczyło 21 radnych. Obrady sesji
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła
następujące uchwały:
• Nr XXII/195/2012 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Swarzędz na rok 2012,
• Nr XXII/196/2012 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2012 – 2032,
• Nr XXII/197/2012 w sprawie rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości:
Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo,
Wierzenica, Sokolniki Gwiazdowskie,
gm. Swarzędz,
• Nr XXII/198/2012 w sprawie zasad
udzielania dotacji spółkom wodnym
ze środków budżetu Gminy Swarzędz
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz realizację inwestycji na
terenie Gminy Swarzędz, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
oraz sposobu jej rozliczania,
• Nr XXII/199/2012 w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Rabowice,
• Nr XXII/200/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz,
• Nr XXII/201/2012 w sprawie nadania
odznaczenia „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz” – Zespół Szkół
Nr 1 w Swarzędzu im. Powstańców
Wielkopolskich,
• Nr XXII/202/2012 w sprawie nadania
odznaczenia „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz” - Cech Stolarzy
Swarzędzkich.
W punkcie „Interpelacje, zapytania
i wolne głosy” radni przedstawili interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym:

• radny Grzegorz Taterka w sprawie
rozpatrzenia możliwości i przedstawienie rozwiązań organizacji ruchu
na ul. Cieszkowskiego,
• radny Zbigniew Adamczak w sprawie
wynajmowania budynku gminnego położonego w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 15 oraz w sprawie wysokości
podatków obowiązujących w Gminie
Swarzędz w latach 2008 – 2012,
• radna Katarzyna Szkudlarek w sprawie sieci SWARMAN oraz projektów
technologii informacyjnej i komunikacyjnej współfinansowanych z funduszy
unijnych,
• Klub Radnych PO w związku z przestawioną radnym propozycja ustanowienia w Swarzędzu strefy płatnego
parkowania, zaproponował przyjęcie
do realizacji II wariantu z przedstawionymi w piśmie uwagami.
► 22 lutego 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej, której
przewodniczył Przewodniczący Komisji,
radny Zygmunt Majchrzak. Poza omawianymi materiałami sesyjnymi, głównym
tematem posiedzenia były opłaty adiacenckie. W posiedzeniu komisji licznie
wzięli udział mieszkańcy Miasta i Gminy
Swarzędz, szczególnie ul. Tortunia i Bema.
Po wysłuchaniu radnych i mieszkańców,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna
Tomicka zaproponowała, że powoła 5-osobową grupę osób, z którymi spotka się
celem dokonania bardzo szczegółowej
analizy przedstawionych na posiedzeniu
Komisji Gospodarczej wątków i sugestii.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: teksty uchwał 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/

Aktualności

jednym z najnowocześniejszych zakładów.
Należy podkreślić, że w 1938 roku
stolarze z Poznania i Swarzędza zostali
zaproszeni do wzięcia udziału i do przedstawienia własnych wyrobów na Światowej Wystawie w Nowym Jorku.
Organizacją, która zrzeszyła swarzędzkich stolarzy i pozwoliła rozwijać się temu
rzemiosłu stał się Cech Stolarzy Swarzędzkich. Cech ten w 1934 roku zorganizował
pierwsze Swarzędzkie Targi Meblowe,
które przyczyniły się do tego, że miasto
Swarzędz stało się największym w Polsce
ośrodkiem stolarstwa i meblarstwa. Bogatą
gamę eksponatów i wyrobów meblowych
rzemieślników zrzeszonych w Cechu Stolarzy można oglądać przez cały rok w Pawilonie Meblowym przy ulicy Wrzesińskiej
41 w Swarzędzu. Pawilon został otwarty
w 1936 roku i początkowo nosił nazwę
Rzemieślniczy Pawilon Meblowy.
Działalność Cechu potwierdzają dokumenty datowane na XIX wiek, a 13 grudnia
1989 roku Cech Stolarzy Swarzędzkich
został wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego. Obecnie w Cechu zrzeszonych jest 75 członków, a siedzibą Cechu
Stolarzy jest Pawilon Meblowy przy ul.
Wrzesińskiej w Swarzędzu. Cech Stolarzy
przez wszystkie lata swojego istnienia aktywnie uczestniczy w życiu miasta i czynnie bierze udział we wszelkich imprezach
organizowanych na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz. W każdym rejonie, w każdej
gminie czy mieście istnieją zabytki lub
instytucje, które z biegiem lat stają się symbolem tego terenu, a Cech Stolarzy Swarzędzkich i jego pawilon wystawienniczy
zawsze już będą nierozerwalnie związane
ze Swarzędzem.
Tak jak w całej Polsce i poza jej granicami Swarzędz do dziś znany jest z meblarstwa, tak Cech Stolarzy podtrzymuje
tradycje dawnego meblarskiego rękodzieła, w którym znalazły swoje miejsce
małe rodzinne wytwórnie i indywidualni
rzemieślnicy.
Uhonorowanie Cechu Stolarzy Swarzędzkich tytułem „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz” jest jednocześnie podziękowaniem za wiele lat ciężkiej pracy
i dbałości o tradycję swarzędzkiego rzemiosła meblarskiego.

z Fot. M. Młodziński
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Ferie zimowe w „Naszej Dziupli”

Prosto z OPS

W

14

Świetlicy Socjoterapeutycznej
„Nasza Dziupla” w czasie tegorocznych ferii zimowych zorganizowane zostały półkolonie trwające
codziennie w godzinach od 1100 do 1600.
Dzieci miały zapewnione różne atrakcje
m.in.: zajęcia plastyczne, ceramiczne,
kulinarne, gry i zabawy świetlicowe,
dyskoteka, lodowisko, kręgle, basen,
kino oraz wspólne wyjścia do Ośrodka
Kultury na przedstawienia teatralne
„Zaczarowany Młynek” i „Jaś i Drzewo
Fasolowe” w wykonaniu Teatru Małych
Form z Krakowa Art – Re. Przedstawienia bardzo się podobały ponieważ były

interaktywne - aktorzy zapraszali dzieci
do wspólnej zabawy.
Kolejną atrakcją była dyskoteka walentynkowa przygotowana przez samych
uczestników świetlicy. Dzieci w Dzień
Zakochanych zaprojektowały i wykonały
,,Skrzynkę Walentynkową”. Na koniec zabawy każdy dostał kartkę z serduszkiem,
aby nikomu nie było smutno.
Następnym punktem ferii było wyjście do Pracowni Ceramicznej pani Ewy
Wanat, gdzie dzieci mogły wykazać się
pomysłowością oraz tworzyć przepiękne
prace wykonane z kolorowej gliny. Pracownia cieszy się dużą popularnością

wśród dzieci i młodzieży – panie z dużą
cierpliwością pokazywały, co można
wyczarować z gliny.
Na zakończenie półkolonii dzieci były
w kinie na filmie pt: ,,Alvin i wiewiórki 3”.
Całe kino śpiewało razem wiewióreczkami ich słynne przeboje, było miło
i wesoło.
W tym roku podczas ferii pogoda dopisała, a dzieci chętnie i aktywnie brały
udział we wszystkich atrakcjach przygotowanych przez wychowawców. Podczas
zajęć panowała miła i życzliwa atmosfera.
Małgorzata Król
Świetlica ,,Nasza Dziupla”
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Kluby młodych duchem
na terenie Miasta
i Gminy Swarzędz
Adresy klubów:
1. KMD „Nasza Dziupla”, os. Kościuszkowców 26, Swarzędz
2. KMD „Jaśminy”, os. Czwartaków 14,
Swarzędz
3. KMD„Słoneczny Wiek”, os. Cegielskiego 34, Swarzędz
4. KMD „Amorki”, Gminne Centrum Informacji, ul. Działkowa 61A, Swarzędz
5. KMD„Stokrotki”Centrum Aktywności
Seniora, ul. Piaski 4, Swarzędz
6. KMD „Jaskółki”, Wierzonka (świetlica
wiejska)
7. KMD w Karłowicach (salka przy kościele)
Kontakt:
tel. 61 651 05 84
e-mail: mgow.piaski@interia.pl
Informacji udzielają:
Magdalena Tyblewska,
Aleksandra Walczak,
Małgorzata Pawlik,
Jarosław Łączka.

/ops/

Drogowskaz na sukces

O

środek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu przystąpił do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu Drogowskaz na sukces. Liderem
partnerstwa jest Firma GRYKAR, która
zaprosiła do realizacji projektu Ośrodki
Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Murowanej Goślinie, Czerwonaku oraz Dopiewie, a także Wielkopolską Komendę OHP.
Projekt realizowany będzie w Gminie
Swarzędz do lutego 2013 roku. Partnerzy realizować będą projekt skierowany
do osób niepracujących lub bezrobotnych, które nie ukończyły 24 roku życia.
Uczestnicy projektu będą mogli nabyć
kwalifikacje i umiejętności umożliwiające
w przyszłości podjęcie zatrudnienia w zawodach: handlowiec - kierowca kat. B,
kierowca autobusu, kierowca ciężarówki,
operator koparko-ładowarki. Ponadto

każdy uczestnik zostanie objęty pośrednictwem pracy oraz wsparciem doradcy
zawodowego.
Pierwsze spotkanie rekrutacyjne odbyło się już 6 października 2011 roku,
drugie natomiast w 2 marca 2012 roku
w Gminnym Centrum Informacji przy ul.
Działkowej 61 w Swarzędzu. Na spotkania rekrutacyjne licznie przybyli młodzi
ludzie, chcący zdobywać nowe kwalifikacje i umiejętności, a także przedstawiciele firmy TRAVEL PRAWKO z Poznania
oraz przedstawiciel Wojskowej Komendy
Uzupełnień z Poznania. Kolejne spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w maju
– zapraszamy!
Jolanta Osada
Kierownik Sekcji Aktywizacji
i Pracy Socjalnej

W

lutym w Klubie Słoneczny Wiek na os. Cegielskiego 34 w Swarzędzu, mieliśmy zaszczyt
gościć wolontariuszkę Fanny z Finlandii. Było to
ciekawe doświadczenie dla najmłodszego stażem
klubu, którego skład osobowy został poszerzony
w tym roku o uczestniczkę ze Szkocji. Na samym
początku Panie sprawnie wymieniły się spostrzeżeniami i wspólnymi zainteresowaniami, po czym
rozpoczęła się wspólna twórcza praca. Spotkanie
to miało charakter edukacyjny dla każdej ze stron.
Odbywające się zajęcia nabrały charakteru
wielopokoleniowego i wielonarodowego. Fanny
została zaangażowana do nauki zdobienia obrazów
ze ścinków skóry na styropianie.
Każda z Pań tworzyła swoją koncepcję i powstawały fantazyjne obrazy. W trakcie zwiedzania klubu
Fanny miała okazję podziwiać bardzo ciekawe prace
wykonane przez klubowiczów. Prace są wykonywane bardzo różnymi technikami. Co miesiąc każda
z seniorek przedstawia na zajęciach swój nowatorski
wzór plastyczny. W tym miesiącu przygotowane
zostały róże wykonane z bibuły. Fanny„zadomowiła”
się w klubie, zauroczona polską gościnnością i na
następnych zajęciach sama uczyła się sztuki zdobienia kwiatów i aktywnie brała udział w zajęciach
wraz z seniorami.

Prosto z OPS

O

d 2002 roku przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia działają
Kluby młodych duchem. Ich działalność nakierowana jest na aktywizację
osób 50+. Dziś na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz funkcjonuje siedem takich klubów. Organizowane są w nich różnego
rodzaju zajęcia, na których z pewnością
każdy znajdzie coś interesującego.
Zakres zajęć jest bardzo szeroki:
od aktywizacji ruchowej, przez zajęcia
rozwijające zainteresowania, naukę konkretnych umiejętności (np. język włoski,
obsługa komputera) po grupę teatralną
i zajęcia muzyczne.
Oprócz regularnie odbywających
się zajęć często organizujemy wyjazdy,
wycieczki oraz imprezy okolicznościowe.
W ten sposób wspólnie spędzamy czas
w przyjaznej atmosferze, wciąż się ucząc
i świetnie się bawiąc.
Wszystkich zainteresowanych seniorów zapraszamy na zajęcia w klubach
oraz do Centrum Aktywności Seniora,
które mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia przy ul.
Piaski 4 w Swarzędzu.

Wolontariuszka
Fanny z Finlandii
w Klubie Słoneczny
Wiek

Małgorzata Pawlik
Miejsko Gminny Ośrodek
Wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, -51, -52, -53
(sekcja świadczeń rodzinnych)
www.ops-swarzedz.org.pl
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Anita Lipnicka i John
Porter na koncercie
w Swarzędzu

Ośrodek Kultury w Swarzędzu, zaprasza na
koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera wraz
z zespołem w sobotę 24 marca 2012 roku,
o godzinie 20:00 w holu Gimnazjum nr 3
Swarzędzu na os. Czwartaków 1.
ilety w cenie 30 zł do nabycia w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14,
wjazd od ul. Jesionowej. Rezerwacja biletów pod
numerem tel.: (61) 65 10 219. Ilość miejsc ograniczona. Koncert gwarantuje niezwykłe emocje
i wrażenia – zarówno wizualne (niesamowity
klimat zapewni gra świateł) jak i foniczne. Hol
Gimnazjum nr 3 zmieni się nie do poznania…
/ok/

Aktualności

B

Kabaret Moralnego
Niepokoju
– zapraszamy na występ
w Swarzędzu

Popisowy Koncert
Karnawałowy Orkiestry Dętej

W

niedzielę, 5 lutego hala Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji pękała w szwach, a to za
sprawą Swarzędzkiej Orkiestry Dętej, która wystąpiła z Koncertem Karnawałowm.
Dyrygowana przez Łukasza Gowarzewskiego orkiestra, której kierownikami
grupy choreograficznej są Agnieszka Filc
i Mirosław Ogórek, dała wspaniały popis,
co z pewnością zapadnie w pamięci każdemu, kto tego dnia przybył do hali SCSiR.
Usłyszeliśmy wiele niezapomnianych
przebojów filmowych – temat z filmu Most
na rzece Kwai, The James Bond Theme, czy
też cała historia muzyczna hollywoodzkich
superprodukcji w jednej pigułce – Hollywood
Milestones w opracowaniu Johna Higginsa.
Repertuar koncertu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, został wzbogacony m.in.
o utwory „Pszczółka Maja”, „W zielonym
gaju” , „Country Roads” czy też „Rozamunde”. Jednak największy aplauz wśród
publiczności wzbudził żywiołowy „Can
Can”.

Oprócz wspaniale grającej orkiestry,
zwrócić uwagę należy również na grupę
choreograficzną, która wzbogaca swoimi
występami większość utworów orkiestry.
W przerwie koncertu wystąpił Zbigniew Brzozowski, który w swoim autorskim programie „Brozi Magic Show” pokazał jak wyczarować, przy użyciu ognia,
kapelusza czy też chustki, pięć białych
gołębi, które zniknęły później ze sceny,
w sposób znany tylko magowi…
/ok/

16

erdecznie zapraszamy na występ Kabaretu
Moralnego Niepokoju z nowym programem
„GALAKTIKOS” - w niedzielę, 1 kwietnia w holu
Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu na os.
Mielżyńskiego 3a o godzinie 17:00. Bilety w cenie
45 zł do nabycia w Ośrodku Kultury w Swarzędzu,
ul. Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej), tel.
(61) 65 10 219 oraz przez internet: www.biletynakabarety.pl i www.kupbilecik.pl
/fp, mw/

z Fot. (3x) H. Błachnio

S

Dzień Kobiet cały w skowronkach

7

marca w „Pałacyku Pod Lipami”
w Swarzędzu, odbył się koncert
z okazji Dnia Kobiet zatytułowany

„Cała jesteś w Skowronkach”. Koncert,
przygotowany przez swarzędzki Ośrodek
Kultury, odbył się w ramach cyklu „Śro-

z Fot. H. Błachnio
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dowe Wieczory w Pałacyku Pod Lipami”.
Sala wypełniona była po brzegi paniami,
które bardzo chętnie uczestniczyły we
wspólnej zabawie. Wystąpił zespół „Sharp
eleven”, w którym śpiewa m.in. showman
z krwi i kości, Daniel Moszczyński, znany z pamiętnego boysbandu Just 5. Panie
świętowały Dzień Kobiet przy takich niezapomnianych utworach jak „Nie płacz
Ewka”, „Fanana” Stanisława Sojki, „Dont
worry, be happy”, „Kiedy byłem małym
chłopcem”... Oklaskiwaliśmy również znakomite „solówki” w wykonaniu każdego
z członków zespołu.
Koncert w pełni zasługuje na miano
udanego! Dziękujemy muzykom i, przede
wszystkim, bohaterkom tego sympatycznego wieczoru…

…i wieczór muzyki rosyjskiej

z Fot. H. Błachnio

Aktualności

15

lutego, w gościnnych progach
Pałacyku Pod Lipami, odbył
się pierwszy w tym roku koncert
z cyklu „Środowe Wieczory w Pałacyku
Pod Lipami”. Tematem była muzyka rosyjska. Mieliśmy okazję posłuchać niepowtarzalnych utworów takich wielkich
mistrzów jak m.in. Piotr Czajkowski, Nikołaj Rimski-Korsakow czy też Modest
Musorgski. Wystąpili: Maria Załanowska
- sopran, Piotr Należyty – bas, Jarek Kostka
– piano, Jan Adamczewski – saksofony.
Koncert był bardzo udany.
Bardzo serdecznie dziękujemy gospodarzom Pałacyku Pod Lipami, za możliwość koncertowania w tym niewątpliwie
urokliwym miejscu. Zapraszamy na następne muzyczne spotkania, najbliższe już
w kwietniu…
/fp, mw/

Zwolniony z życia za zuchwałość…

13

lutego w sali kameralnej Ośrodka
Kultury odbył się wieczór autorski Krzysztofa Gozdowskiego.
Krzysztof Gozdowski (magister filologii
polskiej, malarz wysokościowy, kierownik
salonu meblowego, dyrektor Ośrodka Kultury w Swarzędzu, specjalista ds. komunikacji społecznej) zaprezentował program:
„Zwolniony z życia za zuchwałość…”.
Było trochę wulgarnie, ostro i niegrzecznie, ale i zabawnie. Poecie udało się zachować odpowiednie proporcje, akcentując
wulgaryzmy, gdy było to jak najbardziej
wskazane.
Wieczór odbył się z udziałem Zespołu

Muzycznego Piotra Kajetana Matczuka
(śpiew, pianino) i Marcina Skaby (skrzypce) – laureatów wielu prestiżowych przeglądów i festiwali, którzy skomponowali
muzykę do wybranych utworów Krzysztofa Gozdowskiego i, między kolejnymi
recytacjami artysty, prezentowali te właśnie utwory.
Muzycy wykonali również 3 wspaniałe
utwory ze swojego własnego repertuaru
„Rozmowy z piramidami”, który opiera
się na tekstach A. Mickiewicza, A. Asnyka
i J. Słowackiego.
/fp/

Ośrodek Kultury
Swarzędz, ul. Poznańska 14
(wejście od. ul. Jesionowej)
www.ok.swarzedz.pl
osrodekkultury@swarzedz.pl
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Ferie zimowe 2012

Ferie zimowe 2012
W Ośrodku Kultury
nie tylko po indiańsku

W

ielkim powodzeniem zakończyły się ferie zorganizowane przez
Ośrodek Kultury w okresie 1324 lutego 2012 r. Warsztaty plastyczne,
taneczne, szachowe oraz piosenkarskie
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem
dzieci. Wystawiane zostały także przedstawienia „Zaczarowany Młynek” oraz
„Jaś i drzewo fasolowe”. Zwieńczeniem
ferii była „Indiańska Przygoda” i spotkanie z wodzem Szarym Wilkiem, pokazy
tańca indiańskiego, gry, zabawy oraz tańce
przy muzyce indiańskiej. Przeprowadzony
został także konkurs na najładniej przebraną Indiankę i najładniej przebranego
Indianina.
/af/

W szkołach
– dla każdego coś…

S
18

zkoły z terenu Gminy Swarzędz przygotowały dla uczniów szereg atrakcji.
W zajęciach organizowanych
przez Szkołę Podstawową nr 1 udział
wzięło 57 dzieci. Nauczyciele zorganizowali im zajęcia sportowe, plastyczne oraz
świetlicowe. Uczniowie obejrzeli seans
filmowy w Multikinie, odwiedzili Swa-

rzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie
mieli możliwość doskonalenia umiejętności pływania oraz jazdy na łyżwach, a także
poszerzyli wiedzę o Afryce uczestnicząc
w prelekcjach w Bibliotece Publicznej
w Swarzędzu.
W Szkole Podstawowej nr 4 w akcji
udział wzięło 42 uczniów. Dzieci odwiedziły Tropikalną Wyspę koło Berlina, a także uczestniczyły w zajęciach plastycznych
oraz lekcjach pieczenia ciasteczek. Uczestnicy półkolonii w ramach zajęć sportowych wzięli również udział w „Turnieju
piłki nożnej” organizowanym w „Arenie”
w Poznaniu.
W zajęciach w Szkole Podstawowej
nr 5 udział wzięło 135 uczniów. Nauczyciele z SP 5 zorganizowali wyjazdy do
kina, na Termy Maltańskie w Poznaniu,
a także do Pizzy Express, gdzie dzieci
miały szansę uczestniczyć w zajęciach
kulinarnych. Uczniowie wzięli również
udział w warsztatach lepienia z gliny organizowanych przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
W Szkole Podstawowej w Wierzonce
w akcji uczestniczyło 22 uczniów. Dzieci
mogły wraz ze swoimi wychowawcami
zwiedzić Centrum Kultury „Zamek”,
a także uczestniczyć w seansie filmowym
w Multikinie. W ramach zajęć sportowych
korzystali z pływalni oraz lodowiska
w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji.

45 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Kobylnicy uczestniczyło w zajęciach
plastycznych oraz sportowych. Dzieci
doskonaliły swoje umiejętności pływania oraz jazdy na łyżwach korzystając
z obiektów SCSiR. Jedną z atrakcji był
również wyjazd do kina.
Nauczyciele Zespołu Szkół w Paczkowie przygotowali dla 40 uczniów
biorących udział w półkoloniach zajęcia
świetlicowe oraz sportowo-rekreacyjne.
Dzieci poznały także oblicza Afryki podczas wystawy Państwa Błachnio.
50 gimnazjalistów z Gimnazjum nr
2 uczestniczyło w zajęciach sportowych.
Młodzież doskonaliła umiejętności gry
w tenisa ziemnego, a także jazdy na nartach
i snowboardzie, co było możliwe dzięki
zajęciom na stoku Malta Ski w Poznaniu.
W Gimnazjum nr 3 w zajęciach
udział wzięło 30 uczniów. Młodzież
uczestniczyła w zajęciach sportowych
oraz teatralnych.
W zajęciach sportowych oraz informatycznych organizowanych w Gimnazjum
w Zalasewie udział wzięło 32 uczniów.
W czasie zajęć w pracowni komputerowej
młodzież zdobywała umiejętności w zakresie obróbki filmów, tworzenia grafiki
oraz programowania. Zajęcia sportowe, to
przede wszystkim gra w piłkę koszykową,
siatkową oraz nożną.
Zajęcia w ramach Akcji ZIMA zorganizowane zostały również w sołectwie
Gruszczyn (17 dzieci) oraz Uzarzewo
(30 dzieci). Dla dzieci przygotowano
szereg atrakcji. W Gruszczynie były to:
seans filmowy w Multikinie, gra w kręgle
w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji oraz wizyta w Pizza Express, gdzie
dzieci własnoręcznie przygotowały pizzę.
Dzieci z Uzarzewa uczestniczyły natomiast
w zajęciach ceramicznych oraz krawieckich. Jedną z atrakcji był również seans
filmowy w kinie.
Łącznie w Akcji ZIMA 2012 udział
wzięło 500 uczniów. Zatrudnionych było
40 nauczycieli, a na ich organizację przyznano 857 godzin.
opr. J.W.
Od redakcji: Tegoroczne ferie zimowe organizowały też inne instytucje, m.in.
Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka
Publiczna oraz Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji. Piszemy o tym na
stronach 14, 23 i 26.
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Zapisy do przedszkoli i szkół
1 marca rozpoczęła się rekrutacja do swarzędzkich przedszkoli na rok
szkolny 2012/2013. Wyniki rekrutacji, która trwać będzie do 31 marca
2012 poznamy na początku kwietnia.

Opłata za pobyt dziecka jest taka
sama w każdym przedszkolu publicznym.

Różne mogą być opłaty za posiłki
w przedszkolach gminnych i prowadzonych przez prywatnych operatorów.
Przedszkola publiczne, zarówno gminne
jak i prowadzone przez osoby fizyczne,
działają w oparciu o ustawę o systemie
oświaty oraz rozporządzenia MEN. Realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego, przeprowadzają rekrutację dzieci
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. W tej sprawie na sesji Rady Miejskiej
24 maja 2011 r. została podjęta uchwała
dotycząca ustalenia zasad odpłatności za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz.
Zgodnie z uchwałą podstawą programową
w przedszkolach objęty jest pobyt dzieci
w godzinach od 7.00 do 12.00. W innych
godzinach świadczenia i usługi realizowane przez przedszkola będą odpłatne.

Sposób obliczania miesięcznej
odpłatności:
„ustala się stawkę godzinową za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka
w przedszkolu poza czas przekraczający
realizację podstawy programowej, o której

mowa w § 1 w wysokości:
1) 6,50 zł za pierwszą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola,
2) 0,40 zł za drugą godzinę korzystania
ze świadczeń przedszkola,
3) 0,40 zł za trzecią godzinę korzystania
ze świadczeń przedszkola,
4) 0,40 zł za czwartą godzinę korzystania
ze świadczeń przedszkola,
5) 0,30 zł za piątą godzinę korzystania
ze świadczeń przedszkola,
6) 0,30 zł za szóstą godzinę korzystania
ze świadczeń przedszkola,
– za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.”
Uchwała wprowadza też zniżki w w/w
opłatach w wysokości 25 % w przypadku,
gdy z usług przedszkola korzysta jednocześnie drugie i kolejne dziecko z rodziny.

Rekrutacja do przedszkoli
publicznych
odbywać się będzie od 1 marca do 31 marca 2012 r. Karty zgłoszenia do przedszkola
wydawane będą od 1 marca do 31 marca
2012 r. (kolejność złożenia kart nie wpływa na przyjęcie dziecka do przedszkola).

Kryteria
przyjęcia dziecka do przedszkola można
pobrać z www.swarzedz.pl

Przedszkola publiczne, w których
obowiązywać będzie tegoroczny
nabór:
► Przedszkole nr 1 „Żołędziowe Skrzaty”,
ul. Zamkowa 21, 62-020 Swarzędz,
► Przedszkole nr 2 „Miś Uszatek”, Os.
Czwartaków 8, 62-020 Swarzędz,
► Przedszkole nr 3 „Pod Kasztanami”,
ul. Kórnicka 21, 62-020 Swarzędz,
► Przedszkole nr 4 „Bajkowy Świat”,
Os. Mielżyńskiego 4a, 62-020 Swarzędz,
► Przedszkole nr 5 „Zielona Półnutka”,
Os. Kościuszkowców 2, 62-020 Swarzędz,
► Przedszkole w Kobylnicy, ul. Poznańska 55, 62-006 Kobylnica,

Opłaty za przedszkola przedstawiają się następująco:
Pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający realizację podstawy programowej o:
1 godzinę
2 godziny
3 godziny
4 godziny
5 godzin
6 godzin
6,50 zł
6,90 zł
7,30 zł
7,70 zł
8,00 zł
8,30 zł

► Przedszkole Publiczne nr 6 „Swarzędzkie Pszczółki”, ul. Plac Handlowy 11-13,
62-020 Swarzędz,
► Przedszkole Publiczne „Tęczowy Port”,
ul. Okrężna 32, 62-020 Swarzędz,
► Przedszkole Publiczne „Jarzębinka”,
ul. Kórnicka 59-61, 62-020 Swarzędz,
Oddziały zamiejscowe Przedszkola Publicznego „Jarzębinka”, Pl. Niezłomnych
1a,
► Przedszkole Publiczne „Zaczarowana Podkowa”, ul. Spacerowa 4, 62-020
Zalasewo,
► Przedszkole Publiczne „Kompas”, ul.
Szumana 37, 62-020 Swarzędz,
► Przedszkole Publiczne „Wesoła Kraina”, ul. Swarzędzka 4, 62-020 Gortatowo.
Przedszkola niepubliczne, w których
nabór odbywa się przez cały rok:
► Prywatne Przedszkole „Lisek Urwisek”
- ul. Armii Poznań 61, 62-020 Swarzędz,
► Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus prowadzone przez Caritas
Poznańską, ul. Św. Marcin 38, 62-020
Swarzędz,
► Przedszkole Niepubliczne „Mali Artyści” ul. Piaskowa 20, 62-020 Swarzędz
► Prywatne Przedszkole Językowe Montessori „Tęcza” ul. Księżycowa 14b, 62020 Swarzędz.

Aktualności

N

a terenie gminy Swarzędz funkcjonują przedszkola publiczne
prowadzone przez Gminę, przedszkola publiczne prowadzone przez osoby
fizyczne oraz przedszkola niepubliczne.
Do tej pory opieką przedszkolną w tego
typu placówkach objętych jest około 1522
dzieci.

***

Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów
Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów odbędzie się 12, 13 i 14 kwietnia
2012 r.
Terminy zapisów do szkół podstawowych:
12 kwietnia w godz. 8:00 - 15:00
13 kwietnia w godz. 8:00 - 15:00
14 kwietnia w godz. 9:00 - 13:00
Terminy zapisów do gimnazjów
12 kwietnia w godz. 9:00 - 17:00
13 kwietnia w godz. 9:00 - 15:00
14 kwietnia w godz. 9:00 - 13:00
/edu/
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Wycieczka
dla najlepszych

S

Aktualności szkolne

amorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
w Paczkowie zorganizował 8 lutego 2012
roku wycieczkę do „Wodnego Raju” w Swarzędzu na kręgle i lodowisko. Na wycieczkę zostali
zakwalifikowani najlepsi uczniowie Zespołu Szkół
w Paczkowie, którzy na pierwszy semestr roku
szkolnego 2011/2012 uzyskali średnią ocen co
najmniej 4,3 oraz wzorowe lub bardzo dobre
zachowanie.
Oczywiście nie byłoby tych atrakcji, gdyby nie
Rada Rodziców, która dofinansowała ten wyjazd,
za co w imieniu wszystkich nagrodzonych dziękuje opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły
Podstawowej Maria Rydel-Nowak.
Maria Rydel-Nowak
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Dzień serduszkowy
u „Małych Artystów”

XI Gminny Konkurs Języka Angielskiego

31

stycznia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu odbył
się finał XI Gminnego Konkursu
Języka Angielskiego pod patronatem radnej Rady Powiatu p. Barbary Antoniewicz.
W konkursie wzięli udział uczniowie z następujących szkół: SP z Paczkowa, SP 4,
SP 5 i SP 1 ze Swarzędza. Zadania konkursowe oceniała komisja: przewodniczący
– p. Dorota Gąsiorowska, członek komisji
– p. Klaudia Czerniak, członek komisji –
p. Karolina Kiejdrowska.
Po zaciętej i wyrównanej rywalizacji
pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej zajęły reprezentacje SP 4 i SP 5
(Jonasz Błaszczyk i Konrad Dębski),
drugie – uczniowie SP w Paczkowie (Jakub Jędrzejewski i Jakub Pawiński),
a trzecie – SP 1 (Kamila Paschke i Klaudia Szymańska).

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Zofia Garbarczyk (SP 5). Drugie
miejsce zajął Jakub Pawiński (SP Paczkowo), a trzecie – Konrad Dębski (SP 4).
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
i upominki ufundowane przez radną Barbarę Antoniewicz, Wydawnictwo EGIS
i Powiat Poznański. Dyrektor szkoły, p.
Elżbieta Nawrocka, podziękowała opiekunom uczestników konkursu i wręczyła
dyplomy.
Po emocjach związanych z konkursowymi zadaniami uczestnicy, ich opiekunowie i zaproszeni goście obejrzeli
przedstawienie Christmas Play, przygotowane przez prowadzącą konkurs – Beatę
Hałas. Przedstawienie bardzo podobało
się publiczności i zostało przyjęte dużymi
brawami.
Beata Hałas

Na warsztatach w Kórniku

W

alentynki to wyjątkowe święto, ponieważ
przypominają nam o znaczeniu miłości
i przyjaźni w naszym życiu. Wiedzą o tym już
najmłodsi – dzieci z przedszkola „Mali Artyści”
w Swarzędzu, które to radosne święto uczciły
poprzez dobrą zabawę. Przedszkolaki z wesołymi
minkami wykonały walentynkowe„kapelusze”,
rewelacyjnie uzupełniające czerwone stroje oraz
ozdabiały „serduszkowe drzewko”.
Tego dnia wszyscy byli dla siebie mili i życzliwi,
częstując się przy tym ciasteczkami upieczonymi
przez dzieci w przedszkolu.„Mali Artyści” bawili
się znakomicie. Oczywiście, nie zapomnieliśmy
o drobnych serduszkowych upominkach.
Chcielibyśmy, aby atmosfera panująca w tym
dniu trwała jak najdłużej…
Joanna Fiszbach

K

lubowicze z SKR „Mollegro”, działającego przy bibliotece Gimnazjum
im. M. Kopernika w Zalasewie,

uczestniczyli 4 lutego w warsztatach organizowanych przez Fundację Zakłady
Kórnickie i Bibliotekę Kórnicką PAN
w ramach projektu współfinansowanego
przez Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny: „Najcenniejsze klejnoty kultury – spotkania kórnickie”.
Zajęcia odbywały się w Klaudynówce na Podzamczu w Kórniku. Uczniowie
bawili się świetnie a jednocześnie mieli
możliwość własnoręcznie wykonać – według receptur średniowiecznych – papier
czerpany na sicie oraz atrament z liści dębu
i pigmenty z innych naturalnych materiałów. Zapoznali się również ze sztuką
tworzenia średniowiecznych rękopisów
i sami wykonali kilka prac iluminatorskich.
M. i St. Chmielewskie
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Sukcesy
uczniów ZS nr 1

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców wielkopolskich w Swarzędzu,
popularna Swarzędzka Jedynka, 9 lutego 2012 r. obchodziła wielkie
święto: złoty jubileusz czyli 50–lecie istnienia. Na uroczystość przybyli
m.in. posłanka Bożena Szydłowska, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, Kurator Oświaty
Elżbieta Walkowiak, radni Rady Powiatu i Rady Miejskiej Swarzędza
i wielu innych Przyjaciół Szkoły, także z zagranicy.

S

zkoła zaczęła swoją działalność w roku
1961, dzięki determinacji wielu działaczy – społeczników i pedagogów, ale
wdzięczność przede wszystkim należy się
patronowi miasta – świętemu Józefowi. To
właśnie w Swarzędzkiej Jedynce, dawniej
Zespole Szkół Zawodowych, kształciły się
całe pokolenia tapicerów i stolarzy; wielu
z nich zaszczyciło obecnością uroczyste
obchody. Działalność Swarzędzkiej Jedynki
zaczynała się skromnie: szkoła była właściwie kątem w szkole podstawowej – mówił
ze wzruszeniem dawny dyrektor Kazimierz
Kulczak.
W przemówieniu gospodarza szkoły
– Przemysława Jankiewicza pobrzmiewały ze wzruszeniem słowa z Fausta J.W.
Goethego: Chwilo trwaj, chwilo jesteś
piękna. Piękna – bo to dzięki wychowankom i pracownikom szkoła mogła istnieć,
a dzięki wsparciu instytucji samorządowych, mogła się rozwijać. W licznych
przemówieniach i życzeniach zwracano
uwagę na dynamikę rozwoju szkoły i na
aspekty postępowe: dopasowanie wymagań i profilu kształcenia do potrzeb rynku.
Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu – Stanisław Marczak
uhonorował sztandar szkoły Medalem im.
Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemio-

sła Polskiego”, a w swoim przemówieniu
skłonił do refleksji nad kierunkiem zmian
proponowanych przez MEN – zwłaszcza
w szkolnictwie zawodowym.
Podczas uroczystości wręczono zasłużonym – Przyjaciołom Szkoły – pamiątkowe „Złote Jedynki”, będące wyrazem
wdzięczności za uczestnictwo i zaangażowanie w jej rozwój.
Obchody uświetniły występy młodzieży w eklektycznej, nowoczesnej formie –
multimedialnego widowiska z elementami
koncertu symfonicznego.
Wyrazem uznania dla zasług Jubilata
jest przyznanie przez Radę Miejską Swarzędza odznaczenia „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz”. Piszemy o tym na
stronie 12.
Opr. MW

edycja Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu
Rachunkowości pod patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, która odbyła się
w Toruniu wyłoniła najlepszych ekonomistów;
w czołówce krajowej znaleźli się oczywiście
uczniowie Swarzędzkiej Jedynki, Kamil Szamajda
zajął 15 miejsce a Justyna Matysiak 27 miejsce.
To spore osiągnięcie, zważywszy, że w rozgrywkach wzięło udział ponad 300 uczestników ze
szkół ekonomicznych w całym kraju.
W XXV Olimpiadzie Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne do
etapu okręgowego zakwalifikowała się czwórka
tegorocznych maturzystów; Natalia Budnik,
Mateusz Łukomski, Kamil Szamajda i Kinga
Szaj z niecierpliwością oczekują na ogłoszenie
wyników. Honorowy patronat nad jubileuszową
XXV Olimpiadą objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisław Komorowski.
W VII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości pod
hasłem „Społeczna odpowiedzialność biznesu”,
do etapu okręgowego zakwalifikowała się grupa
sześciorga uczniów: Mateusz Łukomski z klasy
czwartej, Karolina Ostrowska z klasy trzeciej
i Anna Pawłowska z klasy drugiej Technikum
Ekonomicznego oraz Klaudia Durowicz, Lidia Kręglewska i Robert Modzelewski z klasy trzeciej
Technikum Hotelarskiego. Do udziału w VII edycji
Olimpiady Przedsiębiorczości zgłosiło się ponad
19,3 tys. zawodników z 1078 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
W XII edycji Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości do etapu okręgowego zakwalifikowały się uczennice Technikum Ekonomicznego:
klasy drugiej – Sandra Pilarska i Patrycja Zaremba oraz klasy trzeciej – Julia Jagodzińska.
W IV edycji Wojewódzkiego Konkursu„Akademia
Księgowego” do drugiego etapu zakwalifikowali się tegoroczni maturzyści: Natalia Budnik,
Justyna Matysiak, Irena Rusin oraz Kamil
Szamajda.
Opiekunkami olimpijczyków są nauczyciele
przedmiotów ekonomicznych: Teresa Borska,
Ewa Talarek oraz Iwona Winiarczyk. Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy zakwalifikowania
się do finału!
/red. ZS nr 1/

Aktualności szkolne

Złoty jubileusz
Swarzędzkiej Jedynki

X
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Ukazało się 2011 roku

z Ziemią Wierzenicką w tle
Podobnie jak w poprzednich latach, w 2011 roku udało się nam
natrafić na różnego rodzaju publikacje zawierające treści związane
z Ziemią Wierzenicką.

Aktualności

►Drugie wydanie Puszcza Zielonka i okolice – ścieżki dydaktyczne. Na
ścieżce przyrodniczo-leśnej „Dziewicza
Góra” znajduje się leśna klasa im. Augusta
Cieszkowskiego.
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wskazanie rozumienia przez niego władzy
Ojca jako władzy Boga opartej bardziej
na miłości niż na strachu.
►Artykuł Dainy Kolbuszewskiej
z cyklu Na Trakcie w IKS nr 7 lipiec-sierpień przybliża postać A. Cieszkowskiego, głównie poprzez pracę w ramach
i na rzecz Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk.
►O swoich osobistych, naukowych
i klubowych (Klub Profesorów „Wierzenica”) związkach z Wierzenicą ponownie
przypomniał prof. Józef Banaszak, obecnie
z Bydgoszczy, w obszernej, liczącej blisko
800 stron, książce Wybrałem Bydgoszcz
Dziennik 1989-2009.

autorstwa: Wyższa Szkoła Rolnicza imienia Haliny miała powstać w Wierzenicy,
Dwie rocznice (część pierwsza i druga),
Z Augustem Cieszkowskim w tle. Publikacje związane z patronem... w roku
2010, Sześćdziesiąt lat poznańskiej uczelni rolniczej z Wierzenicą i Dembińskimi
w tle, Druga Statuetka Augusta Cieszkowskiego przyznana.
►Tomasz Helbin w Historia Wioski
i jej majątku (Grodziskie Zeszyty Historyczne nr 18) obszernie przedstawia historię swojej wsi noszącej nazwę Wioska.
W latach 1873-1945 należała ona do von
Schlieffenów. Sophie – Charlotte (Heidi)
von Schlieffen poślubiła Magnusa Schack
von Wittenau, którego matką była Maria.
M.E von Treskow z Wierzonki. Stąd w bogato ilustrowanej publikacji zdjęcia z Karłowic, gdzie mieszkał Magnus Schack von
Wittenau z rodziną, i z Wierzonki.
►Dwory w: Karłowicach, Wierzenicy
i Wierzonce przedstawili w Dwory i folwarki ziemi swarzędzkiej Antoni Kobza
i Andrzej Przychodzki.

►Albumowy przewodnik Podróż do
dwunastu drewnianych kościołów autorstwa Jacka Kowalskiego ze zdjęciami
Mikołaja Potockiego jest uaktualnioną,
w zmniejszonym formacie, wersją niekomercyjnego wydawnictwa Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
(ZMPZ).

►Numer 21, lipiec-sierpień dwumiesięcznika Polonia Christiana zawiera artykuł Wiesławy Sajdek We władzy Ojca.
Jako praktyczny wymiar jego trzeciej epoki
– Ducha Świętego przedstawia działania A.
Cieszkowskiego na rzecz dzieci wiejskich.
Przez pryzmat Ojcze nasz Cieszkowskiego

►W uczelnianym czasopiśmie Uniwersytetu Przyrodniczego (UP) w Poznaniu Wieści Akademickie ukazało się
szereg artykułów o tematyce wierzenickiej. Nowe wyróżnienie – Statuetka Augusta Cieszkowskiego. Klub Profesorów
„Wierzenica” z Bydgoszczy honoruje
osoby upowszechniające postać i idee
Augusta Cieszkowskiego Anny Lewandowskiej-Banaszak. August Cieszkowski
(1814-1894) mecenas edukacji rolniczej
i Rocznica śmierci patrona Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Wierzenica,
13 marca 2011 roku Ewy Stryckiej. Laboremus! List Augusta Cieszkowskiego
do Teodora Dembińskiego w opracowaniu Joanny Pietrowicz. Jego treść dotyczy
udziału T. Dembińskiego, w imieniu A.
Cieszkowskiego, w planowanym otwarciu
szkoły im. Haliny w Żabikowie. Naszego

►Mieszkanka Kobylnicy Wanda A.
Wasik w Między łąką a ogrodem Mała
Wandzia opowiada przedstawia obraz Kobylnicy i okolic z lat dzieciństwa autorki.
Obok opisów krajobrazów, miejsc i osób
znajdujemy w niej obraz ekonomicznej
rzeczywistości Wierzenicy z lat trzydziestych XX wieku.
►W drugiej edycji rocznika Kronika
Powiatu Poznańskiego znalazły się artykuły: Wierzenickie pobyty Zygmunta Krasińskiego Jerzego Sobczaka, Wierzenica
oraz August Cieszkowski w Wierzenicy
naszego autorstwa.
►Na łamach wydawnictwa UMiG
Swarzędz Zeszyty Swarzędzkie. Nr 3 Antoni Kobza i Agnieszka Kranz przedstawili
Pochodzenie nazw miejscowości w gminie
Swarzędz. Z Ziemi Wierzenickiej zabrakło
Augustówki i Pawłówka. Natomiast my na
łamach tego wydawnictwa zmierzyliśmy
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Bezpieczne i gorące
ferie w bibliotece

***

Niektóre z tych publikacji obarczone
są błędami, oto część z nich. A. Cieszkowski zmarł w Poznaniu a nie w Wierzenicy,
był związany z tą wsią od 1842 r. a nie
od 1843 r. Akademia Rolnicza w Poznaniu im. A. Cieszkowskiego to obecnie UP
bez jego nazwiska w nazwie uczelni. Nieprecyzyjna pisownia nazwiska Schliffen
zamiast Schlieffen, czy podana błędna data
na widocznej sprzed bramy chorągiewce
na kuźni Wierzonce – jest 1849 a nie 1900.
Osoby znające wnętrze kościoła w Wierzenicy pewnie zdziwią się widząc na zdjęciu
pomnik nagrobny A. Cieszkowskiego po
prawej stronie, patrząc w kierunku ołtarza.
W przypadku Karłowic zupełnie nietrafionym jest sugerowanie powiązania ich okupacyjnej nazwy Wittenau z dzielnicą Berlina
zamiast z hrabią Magnusem Schack von
Wittenau z Karłowic zmarłym 2 II 1937
w następstwie wypadku samochodowego
pod Swarzędzem. Brak też informacji, że
wieś do 1.01.2009 r. miała formalny status
osady. Mechowo jest błędnie przypisane do
sołectwa Janikowo Dolne.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

P

odczas tegorocznych ferii postawiliśmy na bezpieczeństwo. Poświęciliśmy na to dwa spotkania. Na
pierwszym dzieci obejrzały przedstawienie krakowskiego teatru Moralitet pt.
„Zalogowany”, dotyczące zagrożeń czyhających na młodych użytkowników Internetu. Drugie spotkanie dotyczyło niebezpieczeństw, ale tych w rzeczywistym
świecie, na ulicy, zamarzniętym jeziorze,
itp. Rozmowę na ten temat przeprowadzili policjanci dzielnicowi z naszego miasta.
Zwieńczeniem ferii w bibliotece była
podróż do Afryki, w którą zabrali nas
autorzy zdjęć z wystawy „Oblicza Kenii” - odbywającej się w naszej galerii
Wielokropek” - Halina i Henryk Błachnio. Ekspozycja ta była fotograficznym
wspomnieniem odwiedzanych przez
autorów miejsc: Parków Narodowych
Kenii (Samburu, Aberdary, Mount Kenia, Lake Nakuru, Masai Mara), Nairobi,
Mombasy, Oceanu Indyjskiego i wielu
afrykańskich bezdroży.

Dzieci obejrzały również film nakręcony podczas fotograficznego safari po
parkach narodowych. Po projekcji autorzy przeprowadzili kilka konkursów
nt. zwierząt i plemion zamieszkujących
tamte obszary. Najuważniejsi słuchacze
zostali nagrodzeni.

Prosto z Biblioteki

się z tematem O Cieszkowskich i Wierzenicy błędne zapisy.
►O inicjatywie utworzenia przez
Augusta Cieszkowskiego Ligi Polskiej
i jego wkładzie w pracę organiczną można przeczytać w książce Marka Rezlera
Wielkopolanie pod bronią 1768-1921.
►Bardzo merytorycznie starania
Augusta Cieszkowskiego o instytucje naukowe w Wielkim Księstwie Poznańskim
przedstawia publikacja UP (red. Tomasza Szwaczkowskiego) Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt Dzieje akademickich
studiów w Poznaniu 1951-2001.
►Przewodnik Puszcza Zielonka
i okolice, to już jego trzecie wydanie sygnowane przez ZMPZ.

Tegoroczna oferta na ferie była
skierowana do uczniów szkół podstawowych. Cieszymy się, że tak wielu z niej
skorzystało. Jakie będą następne ferie?
Zobaczymy za rok…
Monika Wojciechowska-Ratajczak
biblioteka Publiczna w Swarzedzu

Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1, Swarzędz
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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„Kocha, lubi, szanuje”
Alice Munro

Biblioteka Publiczna poleca:
„Migdałowa
Madonna”
Marina Fiorato

...ukazuje ludzkie życie w całej jego
głębi i niejednoznaczności. Swoich
bohaterów opisuje z uważnością,
empatią i przenikliwością, która daje
czytelnikowi poczucie uczestnictwa
w intymnym świecie ludzi z krwi
i kości. „Kocha, lubi, szanuje...” to
jedna z najdojrzalszych książek w jej
dorobku i prawdziwy pokaz mistrzostwa w trudnej sztuce portretowania
ludzkich uczuć.

Prosto z Biblioteki

„Balsam dla duszy
podróżnika”

„Poza strachem”
Opowieści zawarte w tej książce
dowodzą, że w podróży, podobnie
jak w życiu, to często nieplanowane
wydarzenia dają nam największe
możliwości rozwoju, a nieoczekiwana
zmiana trasy, małe odstępstwo od
wyznaczonej marszruty, uczy nas
nie bać się nieznanego, lecz ochoczo
przyjmować niespodzianki, które ze
sobą niesie, i delektować się nimi.
Balsam dla duszy podróżnika rozpali
ducha przygody, pomoże odnaleźć
głębszą więź z ludźmi na całym
świecie i docenić dobrodziejstwa
podróżowania.
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Dwuwątkowo rozwijająca się
opowieść o miłości rzucona jest na tło
historyczne wojen włoskich i wzbogacona opisami dzieł Luiniego, którego
mistrzem był da Vinci. Z bitwy pod
Pawią w 1525 roku nie wraca Lorenzo
di Saronno, tylko jego giermek. Nieutulona w bólu żona Lorenza, piękna
Simonetta, odkrywa, że znalazła się
w nędzy. Szuka pomocy u bogatego,
a wyklętego przez miasto Żyda,
a jednocześnie decyduje się pozować
za pieniądze malarzowi, Bernardinowi Luiniemu, który dekoruje freskami
kościoł w Saronno. Artysta i modelka
zakochują się w sobie, ale przyłapani
przez giermka, zostają przez niego
zadenuncjowani. Czy ich miłość
wytrzyma ciężką próbe rozstania?
Co będzie, gdy okaże się, że Lorenzo
jednak żyje?

Jaye Ford

mężczyzn. Obecnie trzydziestopięcioletnia Jodie jest nauczycielką
i matką dwójki dzieci. Uporała się
z tragicznymi przeżyciami. Kiedy wraz
z trzema przyjaciółkami wybiera się
na weekend za miasto, ma nadzieję,
że będzie to dla niej miła odmiana.
Odludne miejsce budzi jednak
w Jodie przerażające wspomnienia
i prześladuje ją poczucie, że ktoś je
obserwuje. Przyjaciółki nie wierzą jej,
a Jodie zaczyna wątpić w siebie, i w
to, czy jest przy zdrowych zmysłach,
dopóki dwóch mężczyzn nie zapuka
do drzwi domku.

„Piekło Pacyfiku”
Eugene B. Sledge

„Mężczyzna z lasu”
Scott Spencer

Książka uważana za jedną z najlepszych osobistych relacji o wojnie,
należąca już do kanonu literatury
wojennej. Powstała ze sporządzanych
na gorąco zapisków w czasie krwawych walk z Japończykami na Peleliu
i Okinawie, w których E.B.Sledge brał
udział jako żołnierz amerykańskiej
piechoty morskiej. Na podstawie między innymi jego wspomnień został
zrealizowany najnowszy 10-odcinkowy serial telewizji HBO Pacyfik,
przedstawiający walki w tamtym
rejonie świata i wojenne losy trzech
amerykańskich żołnierzy, wśród nich
autora tej książki.

„Tam gdzie ty”
Jodi Picoult

W wieku siedemnastu lat Jodie
Cramer przeżyła koszmar zgotowany jej przez trzech nieznajomych

pocieszenia w kościele. Lecz marzenie
o dziecku trwa, i to, co wydawało się
być na wyciągnięcie ręki, przeradza
się w starcie światopoglądów i przekonań religijnych, w którym nie ma
miejsca na sentymenty. To powieść
o trudnych, często bardzo bolesnych
wyborach oraz o tym, że każdy ma
prawo do szczęścia.

Po dziesięciu latach małżeństwa
i długotrwałych bezskutecznych
staraniach o dziecko, Zoe i Max Baxter
postanawiają się rozstać. Zoe, ku
własnemu zaskoczeniu, znajduje
szczęście u boku kobiety, Max szuka

Paul już jako nastolatek radził sobie ze
wszystkim sam. Odważny i stanowczy
kierował się własnymi zasadami
moralnymi. Kiedyś sądził, że jego
życie toczyć się będzie od przypadku
do przypadku, a kontakty z innymi
ludźmi pozostaną jedynie przelotne.
Tak się jednak nie stało, bo spotkał
piękną i kochającą Kate Ellis i jej
córkę, które ofiarowały mu miłość
i poczucie bezpieczeństwa. Pewnego
dnia w drodze do domu zjeżdża z autostrady do parku stanowego, gdzie
natyka się na mężczyznę bijącego
psa. Zaledwie kilka chwil wystarcza,
by wciągnięty w wir agresji uruchomił
serię wydarzeń, podczas których
pozna samego siebie, doświadczy
poczucia winy i odrzucenia.
Agata Widzowska
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I Ty możesz zostać honorowym krwiodawcą

O

ddawanie krwi to bardzo szlachetny
gest. Ale wielu osobom wydaje się,
że zdobywanie się na niego jest
wielkim wyczynem. Tymczasem każdy
z nas powinien mieć w sobie
wewnętrzną potrzebę dzielenia się z innymi, ofiarowania komuś szansy powrotu do
zdrowia, szansy, która w rzeczywistości nic nam nie zabiera.
Przy oddawaniu krwi
mamy same zyski, bo
nie dość, że robimy coś
dobrego dla innych, to
jeszcze dostaniemy w nagrodę mnóstwo słodyczy, a pracodawca bez mrugnięcia okiem powinien
dać nam dzień wolny od pracy lub nauki.
Po zdobyciu odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi (panie po oddaniu
5 litrów a panowie po oddaniu 6 litrów
krwi) otrzymujemy również, jako nagrodę
w naszej gminie, bezpłatne przejazdy komunikacją swarzędzką oraz niektóre lekarstwa
w aptekach na terenie całego kraju.
Warto pamiętać, iż oddanie 450 mililitrów krwi (tyle jednorazowo jest pobierane) nie jest obciążeniem dla zdrowego
człowieka. Aby oddać krew trzeba mieć
ukończone 18 lat, nie można przekroczyć
65 roku życia, mieć przy sobie dowód
tożsamości, ważyć ponad 50 kilogramów

i być zdrowym. W celu stwierdzenia aktualnego stanu zdrowia najpierw dawcę bada
na miejscu lekarz, później pobierane są
próbki krwi. Po stwierdzeniu przez służby
medyczne, że dawca jest zdrowy następuje
oddawanie tego cennego
leku. Oprócz tego każdorazowo należy wypełnić
„Kwestionariusz Dawcy”,
w którym znajdują się pytania o przebyte choroby
i przyjmowane leki.
Po oddaniu krwi
dalsze, jeszcze bardziej
dokładniejsze badania tego
cennego płynu przeprowadzane są w Stacji Krwiodawstwa. Jeżeli badania wykażą,
że krew jest czysta (zdrowa),
przekazywana jest do szpitala, w którym
występuje aktualnie zapotrzebowanie na
nią. Jeżeli w krwi zostaną wykryte jakieś
wirusy lub inne czynniki świadczące
o chorobie, krwiodawca jest wzywany do
Stacji i kierowany na leczenie, a pobrana
od niego krew jest utylizowana.
Jak Państwo widzicie, podzielenie się
cząstką swego życia z innymi nie jest groźne. W związku z tym zapraszam na akcje
poboru krwi organizowane w Swarzędzu.
Eugeniusz Jacek
Prezes Klubu HDK PCK

Terminy akcji poboru
krwi w 2012 roku
organizowane
przez Klub HDK PCK
przy Spółdzielni
Mieszkaniowej
w Swarzędzu

Aktualności

W obecnych czasach świadomość społeczeństwa na temat krwiodawstwa znacząco wzrasta. Kiedy komuś
z naszego najbliższego otoczenia potrzebna jest krew, większość z nas udaje się do najbliższego punktu poboru
by zostać przebadanym i oddać odpowiednią ilość tej cennej substancji. Jednak kiedy nic się nie dzieje, bardzo
często zapominamy o bezinteresownej pomocy, która - tak naprawdę - nic nie kosztuje.

Swarzędz – W T Z, os. Kościuszkowców 13
w godz. 8.00-15.00
2 czerwca - dla dzieci chorych na hemofilię
1 września - dla dzieci poszkodowanych
w wypadkach
1 grudnia - dla dzieci operowanych na serce
Swarzędz – Zespół Szkół nr 1,
os. Mielżyńskiego 5a w godz. 9.00-13.00
5 czerwca- dla dzieci chorych na hemofilię
18 września- dla dzieci poszkodowanych
w wypadkach
4 grudnia - dla dzieci operowanych na serce
Kostrzyn – MGOK, ul. Poznańska
w godz. 8.00-14.00
25 maja - dla dzieci chorych na hemofilię
31 sierpnia - dla dzieci poszkodowanych
w wypadkach
30 listopada - dla dzieci operowanych na serce
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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!

Prosto z Centrum Sportu

Proponujemy masaż
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Półkolonie w SCSiR
– dziękujemy i zapraszamy

S

warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji po raz kolejny organizowało
półkolonie dla dzieci ze szkół podstawowych. W programie sportowo – rekreacyjnych zajęć nie mogło zabraknąć
zajęć na pływalni Wodny Raj, lodowisku
i w hali sportowej. Dodatkowo dzieci rozgrywały mecze tenisa stołowego, uczyły
się gry w tenisa ziemnego oraz w kręgle.
Podczas każdego turnusu przygotowane były także wycieczki do kina
w Poznaniu.

Dzieci codziennie miały zapewnione
wyżywienie i opiekę wykwalifikowanej
kadry instruktorskiej.
Półkolonie SCSiR są bardzo popularne w Swarzędzu – przyciągają dzieci
również spoza gminy. Na I i II turnusie
był komplet uczestników – łącznie ok.
120 dzieci.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za
udział w półkoloniach. Zapraszamy latem podczas wakacji.
/jh/

„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/

Po raz kolejny

Certyfikat Grand Prix Wielkopolski
2012 dla Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji

W

kategorii „usługi rekreacyjno
– sportowe” Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji otrzymało Certyfikat potwierdzający wysoką
jakość świadczonych usług. W Regionalnym Konkursie Jakości pod patronatem
honorowym Wojewody Wielkopolskie-

go, do ścisłego finału weszło ponad 40
firm, które zyskały największe zaufanie
klientów i przeszły audyt Kapituły.
To przede wszystkim certyfikat zaufania do jakości usług i produktów.
/jh/
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Do zobaczenia
za rok!

Karty Multi Sport
Plus

14

lutego na lodowisku odbyły
się walentynki, a w sobotę 18
lutego - bal przebierańców na
łyżwach. Wszyscy uczestnicy imprez
mogli skorzystać z bogatego programu
zabaw i konkurencji sprawnościowych.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe upominki.
Zapraszamy za rok!
/jh/

B

Kup karnet SCSiR
– zyskasz rabat 15%

Turniej hokeja na koniec sezonu

W

niedzielę 11 marca na lodowisku rozegrany został turniej
hokeja. Udział wzięły drużyny
uczestniczące w lidze hokeja SCSiR. Cztery drużyny walczyły o puchary i upominki. Najlepsi okazali się goście - drużyna EXCELLENCE BLUE, która wygrała
wszystkie mecze. Drużyny ze Swarzędza

zajęły kolejne miejsca: 2. - BIAŁE PANTERY, 3. - CROSS BULL, 4. - CZARNE WILKI.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
za udział w turnieju i lidze hokeja. Szczególne podziękowanie należą się Panu
Jackowi Majchrzakowi, który koordynował spotkania swarzędzkich hokeistów.
JH

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.

Aqua Baby

W

związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami
odnośnie zajęć oswajających
z wodą dla niemowląt, chcielibyśmy
Państwu przedstawić nową ofertę!!!
AQUA BABY czyli zajęcia rodzic - dziecko pod opieką wykwalifikowanego
instruktora.
Bliższe informacje i zapisy pod numerem 503-745-181.
Zajęcia dla dzieci od 3 miesiąca!

Prosto z Centrum Sportu

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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]]Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz

Gospodarki Komunalnej

]]Biuro Rady Miejskiej

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

]]Biblioteka Publiczna

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

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni Leka-

rza Rodzinnego „Diagter”

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

]]Centrum Medyczne ]
Lecznicy Certus”

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

]]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

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

Lekarskich „Jaromed”

marzec 2012

nr 2 (282)

]]Zakład ]

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).

]]Telefony alarmowe

Informator

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC

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.
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.
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]]Pomoc doraźna ]

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

]]Ośrodek Kultury

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

]]Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji

- pływalnia, kręgielnia, boiska sportowe, lodowisko, hala sportowa
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

]]Lotnisko Aeroklubu ]
Poznańskiego

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

]]Skansen i Muzeum
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

]]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 od 9:00 do 16:30,
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00.

]]Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 815 18 42 lub kom. 519 132 300
interwencja.kryzysowa@owr-kobylnica.pl

Wspólnie szukajmy wiosny! z Zapisy do przedszkoli
Zasłużeni dla Swarzędza z Stypendia sportowe 2012
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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T

egoroczna druga połowa lutego to był
czas intensywnych konsultacji nad
zmianami w prawie, dotykającymi
bezpośrednio powiatów. W działaniach
tych uczestniczył Starosta Poznański Jan
Grabkowski, obecny m.in. na spotkaniu
Zarządu Związku Powiatów Polskich, którego jest wiceprezesem, a także na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz na Konwencie
Starostów Województwa Wielkopolskiego.
Posiedzenie Zarządu ZPP odbyło
się 21 lutego br. w Warszawie. To tam
dokonano ostatecznych ustaleń co do
stanowisk Związku w najważniejszych,
dotyczących powiatów sprawach ostatnich tygodni. Dzień później stanowiska
te zostały przedstawione na posiedzeniu

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego. Rozmawiano m.in. na
temat systemu równoważenia dochodów
jednostek samorządu terytorialnego – tzw.
„Janosikowego”. Związek stoi na stanowisku, że konieczne jest skonstruowanie
i wdrożenie nowego systemu równoważenie dochodów samorządów biedniejszych
i bogatszych, opartego na podniesieniu
wydajności źródeł dochodowych. Nie
udzielono przy tym poparcia dla projektu obywatelskiego, nad którym pracuje
obecnie przez parlament RP.
Kolejnym tematem posiedzenia Komisji Wspólnej była reguła wydatkowa
określająca jak bardzo samorządy mogą się
zadłużać. Niestety, po raz kolejny nie udało
się osiągnąć porozumienia. Samorządowcy

Związek Powiatów Polskich o reformie
sądów z Ministrem Sprawiedliwości

O

planowanej reformie sądów powszechnych mówi się od kilku
miesięcy, a mimo to nadal budzi
ona obawy wielu środowisk. Liczne głosy
sprzeciwu włodarzy powiatów z całego
kraju spowodowały, że Związek Powiatów
Polskich poprosił o spotkanie z Ministrem
Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem,
w celu przedstawienia swego stanowiska w sprawie. Spotkanie takie doszło
do skutku 6 lutego br. Udział wziął m.in.
Wiceprezes Zarządu Związku, Starosta
Poznański, Jan Grabkowski.
Reforma sądów powszechnych zakłada zmodyfikowanie ich struktury terenowej. Najmniejsze sądy rejonowe mają być

przekształcane w wydziały zamiejscowe
sądów znajdujących się w większych
ośrodkach miejskich, co pozwoli na
zwiększenie mobilności sędziów. Pozwoli
to na bieżąco zmniejszać ilość sędziów
tam, gdzie spraw jest mało i analogicznie
zwiększać tam, gdzie spraw jest więcej.
Dostosowanie liczby etatów sędziowskich
do wpływu spraw w poszczególnych okręgach sądów rejonowych spowodować ma
zwiększenie skuteczności wymiaru sprawiedliwości przy założeniu, że wszystkie
dotychczasowe sprawy będą załatwiane
w tym samym miejscu.
Minister Sprawiedliwości potwierdził
delegacji Związku, że przeprowadzenie

mają wątpliwości czy proponowane przez
Ministra Finansów zmiany byłyby zgodne
z konstytucją, w przypadku wprowadzenia
ich w trakcie roku.
Związek Powiatów Polskich postanowił podjąć również działania w zakresie
ograniczenia negatywnych skutków ustaw
proponowanych przez instytucje szczebla
rządowego. Starostowie chcą, aby przeprowadzić zmiany w ustawie o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej, która
w obecnym kształcie wiążę się z bardzo
wysokimi wydatkami w budżetach powiatów.
23 lutego wszystkie te działania Starosta Poznański przedstawił w Gnieźnie,
na posiedzeniu Konwentu Starostów
Województwa Wielkopolskiego. Przypomniał m.in., że przedstawiciele Związku spotkali się z Jarosławem Gowinem,
Ministrem Sprawiedliwości, w sprawie
reorganizacji sądów rejonowych, gdzie
zaproponowali m.in. wprowadzenie nazwy zbiorczej dla wydziałów zamiejscowych, które miałyby być określane jako
Sądy Powiatowe. Starosta Poznański
przedstawił również sytuację dotyczącą
pozwu zbiorowego powiatów w sprawie
zwrotu opłat za kartę pojazdu.
Michał Dziedzic,
Asystent Starosty Poznańskiego
reformy jest przesądzone, ale kwestią
otwartą pozostaje ostateczny jej kształt.
Ze strony Ministra padło ponadto zapewnienie, że zapowiadane przekształcenia nie
stanowią pierwszego kroku do likwidacji
powiatów.
Starostowie podkreślili, że reforma
jest z założenia działaniem prawidłowym, ale nie może wpłynąć negatywnie
na dostęp mieszkańców do wymiaru sprawiedliwości. Zaproponowali jednocześnie
wprowadzenie zasady, że sąd rejonowy
funkcjonuje w granicach wyznaczonych
przez NUTS3 oraz wprowadzenie nazwy
„sąd powiatowy” dla zamiejscowych wydziałów sądów rejonowych.
Jarosław Gowin zadeklarował, że rozważy wprowadzenie przedstawionych mu
propozycji.
Michał Dziedzic
Asystent Starosty Poznańskiego

Krótko z Powiatu

Wielotorowo o sprawach powiatów
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Rokietnicki flesz
BAL MISTRZÓW SPORTU

nową tradycją w Gminie Rokietnica

Informator Gminy Rokietnica

IV WIELKOPOLSKI KONKURS
KOSZY WIELKANOCNYCH
1 kwietnia 2012 roku, godzina 10.00
Klub Sołecki Mrowino – Cerekwica
ul. Szamotulska 7, Cerekwica
Gorąco zapraszamy wystawców indywidualnych i zbiorowych:
K – jak kultywowanie tradycji
O – jak obrzędowość Świąt Wielkiej Nocy
S – jak smak wielkopolskiej spuścizny
Z – jak zwyczaj święcenia pokarmów
E – jak entuzjastyczne uczestnictwo

Informator Gminy Rokietnica

Zorganizowany w gościnnym Centrum Tenisowym Sobota przy
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy i Urzędu
Gminy w Rokietnicy był, w swojej pierwszej tegorocznej odsłonie,
uroczystym, taneczno-karnawałowym podsumowaniem ogłoszonego w grudniu ubiegłego roku plebiscytu na „Sportowca z Klasą”.
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Swoje plebiscyty mają największe gazety w Wielkopolsce i kraju.
Ma go też i podpoznańska gmina. Na jej terenie bowiem swoje
miejsce na ziemi znaleźli wielcy
mistrzowie sportowych aren, których życiorysy i sportowe sukcesy
mogłyby z powodzeniem obsłużyć
co najmniej kilka krajowych rankingów. Ten rokietnicki wzbudził
wiele emocji. Zamieszczony w grudniowych „Rokickich Wiadomościach” kupon sprawił, że cały nakład rozszedł się jak przysłowiowe
„świeże bułki”, a klany wiernych
swoim championom kibiców rozchwytywały nawet po kilkanaście
egzemplarzy naszej gminnej gazetki. Pierwszy plebiscyt na „Sportowca z Klasą” musiał być wyjątkowy. Jak bowiem pominąć tych
mistrzów, którzy wprawdzie czynnie już nie uprawiają sportu, ale
stanowią jego prawdziwą legendę?
Dlatego w swej pionierskiej odsłonie nazwany został plebiscytem
wszechczasów, gromadząc na alfabetycznej liście 40 sportowców
związanych z gminą Rokietnica
dawnym i obecnym miejscem zamieszkania. Znaleźli się na niej
wielcy żeglarze, lekkoatleci, pięściarze, zapaśnicy, karatecy, kajakarze, judocy, mistrzowie bilarda,
darta i sportów motorowodnych.
Iście imponująca paleta dyscyplin,
osiągnięć, a przede wszystkim nietuzinkowych osobowości.

Na adres organizatora plebiscytu, Referatu Organizacyjnego i Promocji UG w Rokietnicy,
spłynęło 566 kuponów, na których każdy mógł odzwierciedlić
swój wybór przydzielając od 10 do
1 punktów maksymalnie 10 sportowcom wyłoninym przez siebie
z alfabetycznej listy.
Ranking laureatów pierwszej
edycji rokietnickiego Plebiscytu
„Sportowiec z klasą” 2012 przedstawiał się następująco:
1. Małgorzata Chojnacka-Wardowicz Mistrzyni Świata w kajakarstwie – 2041 pkt
2. Bartosz Protasewicz – Wicemistrz Świata w karate 1799
pkt
3. Jolanta Rzepka – Mistrzyni
Polski darta 1514 pkt
4. Władysław Stecyk – Wicemistrz olimpijski w zapasach
1417 pkt
5. Radosław Babica – Mistrz Europy w bilardzie 757 pkt
6. Dawid Sierżant – motocrossowy zdobywca Pucharu Polski - 755 pkt
Uroczysta gala z wręczeniem
pięknych statuetek, stanowiąca
podsumowanie plebiscytu, była
punktem kulminacyjnym I Balu
Mistrzów Sportu, który odbył się,
dzięki współpracy z Centrum Tenisowym Sobota, na wspaniałym, zlokalizowanym na terenie gminy Rokietnica, obiekcie.

Karty zgłoszeniowe (do pobrania z www.rokietnica.pl, zakładka KONKURSY lub w Urzędzie
Gminy w Rokietnicy, pok. nr 16 i 20) można dostarczać od 5 do 23 marca br. (poniedziałki
od 10.00 do 18.00, pozostałe dni tygodnia od 7.30 do 15.30) osobiście lub mailowo:
katarzyna.filipowiak@rokietnica.pl
anna.garbicz@rokietnica.pl
Zgłoszenia przyjmowane będą również
drogą telefoniczną: (61) 86 60 619.
Więcej informacji już wkrótce na www.rokietnica.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku.

Podniosłość chwili, wzruszenie,
radość, aplauz, słowa podziękowania, a także szampańska zabawa
w takt muzyki przeplatanej garścią
przedniego humoru serwowanego przez znany poznański kabaret „Pod spodem”, wypełniła swą
nietuzinkową treścią to wyjątkowe wydarzenie.
Jego dopełnieniem była zorganizowana licytacja sportowych pamiątek przekazanych
przez naszych mistrzów. Każda
była jedyna i niepowtarzalna –
zawierała wszak cząstkę emocji,
zmagań i smaku sukcesu, którą
trudno wycenić. Dzięki ofiarności

i wspaniałomyślności uczestników
balu organizatorzy zebrali kwotę
3 070 złotych, która w drodze losowania trafiła do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Słowian”
w Mrowinie – jednego spośród
czterech najbardziej aktywnych
stowarzyszeń propagujących sport
wśród młodzieży gminy Rokietnica. W myśl zasady: Mistrzowie
Sportu swym sportowym następcom. Kolejna edycja plebiscytu i towarzyszący jej bal z uroczysta galą
– już za rok. Każdy może zostać
jego uczestnikiem. Wystarczy tylko kochać sport i… kupić bilet.
D.P.

Eviva FAMA!!!
Bravo, bravo, bravo! Zespół Dziecięco - Młodzieżowy "FAMA" z Rokietnicy reprezentantem Polski na Festiwalu "La Strade Della Musica"
w Rzymie!

PROSTO Z RATUSZA marzec 2012

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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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

l

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

„ROKIETNICKA WIER
ZBA”.
WIERNA I WYMAGA
JĄCA
W numerze:

• ZACHODNIA OBWODNIC
• Wszystko o gminnych A POZNANIA zostanie dokończon
• Grać do końca świata finansach, czyli budżet w pigułce; a.
i jeszcze jeden dzień
• Kolęda, lulajka
dłużej – WOŚP w
i pastorałka – II ogólnopol
lokalnych odsłonach
• Idealne współbrzm
skie kolędowanie
ienie – AFFABRE
u Pani Sobockiej; ;
• Zimowe ferie z
GOKiem – albo jak CONCINUI z koncertem i noworoczn
• Sołeckie zebrania
twórczo się nie nudzić;
ym toastem;
• Świadek stulecia czas zacząć – terminarz spotkań;
– 100-tne urodziny
naszego mieszkańc
www.facebook ROKIETNICA
.com/rokietnica
a

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).

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%

KANCELARIA ADWOKACKA
Katarzyna Czarnota

801 301 222

ul. Kwiatowa 14/5, 61-881 Poznań
informuje o otwarciu Filii Kancelarii
w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 41
(Budynek Cechu Stolarzy Swarzędzkich
– Salon Meblowy przy dużym krześle).
Dyżury: w każdą środę od 17.00-19.00
Tel. 602 341 793

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Reklamy

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

Od 300 do 6000 z³
Bez weryfikacji w BIK
Gotówka do domu Klienta
telefon kom. 515 065 400
SMS o treœci BOCIAN nr 7057

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
61-817-22-42, kom. 603 335 285

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 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

