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Budżet 2013 – przed głosowaniem z Prosto z budowy
Jezioro – jest poprawa z Dwór Cieszkowskich uratowany
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www.SWIAT-MODELI.com

sklep internetowy
nie tylko dla modelarzy

modele do sklejania • gry
planszowe • puzzle • modele
gotowe • LEGO • kolejki PIKO
• tory samochodowe •modele
zdalnie sterowane

KREDYTY bez BIK, Chwilówki
Biuro:
ul. Warszawska 3,
Swarzędz
Tel. 61/651 84 75

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:
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 ocieplanie budynków
 malowanie
 szpachlowanie
TANIO!!!!
 murowanie
 montaż płyt G-K
 oraz inne prace budowlane
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Swarzędz, grudzień 2012 r.
Szanowni Państwo!

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz

Marian Szkudlarek

Anna Tomicka

Zapraszamy
na ferie

XXI Finał WOŚP
– serdecznie
zapraszamy!

W szkołach i sołectwach

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Gminy Swarzędz do udziału
w zajęciach organizowanych w ramach
akcji ZIMA 2013. Podczas ferii, które
trwać będą od 14 do 25 stycznia 2013 r.
wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja
przygotowały ofertę zajęć, między innymi
sportowych, turystycznych, plastycznych,
muzycznych itp.
Zapisy odbywają się w sekretariatach
szkół, gdzie również można uzyskać informacje dotyczące rodzaju prowadzonych
zajęć. Zajęcia odbywać się będą także
w sołectwach – tu z kolei zapisy prowadzą
sołtysi. Serdecznie zapraszamy do udziału
w proponowanych zajęciach!

Ośrodek Kultury

…serdecznie zaprasza na:
- warsztaty taneczne
- teatralne przedstawienia dla dzieci
- balik dla dzieci
- zajęcia plastyczne dla dzieci
Kontakt w sprawie zgłoszeń na poszczególne warsztaty pod nr. 61 651 02 19.

J
Swarzędzkie Centrum Sportu i rekreacji

…organizuje podczas ferii półkolonie dla dzieci. Pierwszy turnus: 14 18.01.2013, drugi turnus: 21 - 25.01.2013.
Rezerwacja telefoniczna (od 8:00 do
15:30): 61 65 09 542. Szczegóły na www.
scsir.swarzedz.pl
SCSiR zaprasza również, jak zawsze,
na pływalnię oraz na lodowisko. 19-25
stycznia odbędą się bale przebierańców.
/edu, mw/

uż 13 stycznia 2013 r. swarzędzki
XXI Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy – Hala Sportowa
SCSiR, start o godz.
11.00, koniec o 20.00
(„Światełko do Nieba”):
- około 600 wolontariuszy zbierających
pieniądze
- loteria z nagrodami
- licytacje
- występy swarzędzkich artystów
- pokaz iluzji
- pokaz ratownictwa przedmedycznego
… wiele innych atrakcji.
Serdecznie zapraszamy!
Pieniądze zebrane w 21. Finale zostaną wykorzystane na wsparcie terapii
noworodka i niemowlaka oraz na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych
i zakładów opiekuńczo-leczniczych.
/mw/

Aktualności

Pełni nadziei, spoglądając w przyszłość,
życzymy z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku,
aby atmosfera tych dni towarzyszyła wszystkim
Państwu przez cały kolejny rok.
Życzymy szczęścia w osobistych sprawach, pracy
zawodowej i satysfakcji w każdym kolejnym dniu
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Pamiętamy
o Powstańcach

27

grudnia o godz. 10.00 w Swarzędzu na
Rynku przy tablicy upamiętniającej udział
mieszkańców naszej gminy w Powstaniu Wielkopolskim, w 94. rocznicę jego wybuchu, odbędzie
się uroczystość, podczas której złożymy hołd bohaterom tamtych dni. Serdecznie zapraszamy!
/mw/

Na zdjęciu: 16 stycznia 1919 roku 65 swarzędzkich ochotników pod dowództwem Stanisława
Kwaśniewskiego wymaszerowało do Poznania, by
uczestniczyć w powstaniu. Ogółem w Powstaniu
Wielkopolskim wzięło udział około 120 swarzędzan.

Aktualności

Nasza droga zima…

4

Z

imowa aura już początkiem grudnia dała
nam się we znaki…Tej zimy odśnieżaniem
na zlecenie Gminy zajmuje się konsorcjum firm
Technika Sanitarna z Poznania oraz Budownictwo
Drogowe KRUG z Rabowic.
Drogi będące w zarządzie Gminy Swarzędz odśnieżane są w trzech standardach:
Standard I - drogi, po których porusza się komunikacja miejska oraz drogi o kluczowym znaczeniu,
Standard II - pozostałe drogi o nawierzchni
utwardzonej (asfaltowe, z kostki brukowej),
Standard III - drogi gruntowe, nieutwardzone
Zgodnie z umową w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi należące do pierwszego standardu.
Po ich odśnieżeniu sprzęt kierowany jest na drogi
zaliczone do drugiego standardu, a następnie
w miarę możliwości – odśnieżane są pozostałe
drogi gruntowe.
Na odśnieżanie w budżecie Gminy tylko do końca
grudnia br. zaplanowano ok. 460 tys. zł.
Odśnieżaniem chodników zajmuje się ZGK, jednakże chodniki, które bezpośrednio przylegają do
posesji odśnieżane powinny być przez właścicieli
nieruchomości.
Ewentualne uwagi dotyczące odśnieżania dróg
i chodników można kierować do Referatu Gospodarki Komunalnej w ratuszu – nr tel. 61 65 12
410 w godz. pracy urzędu. Sygnały dotyczące
stanu chodników przyjmuje także Zakład Gospodarki Komunalnej przy ul. Strzeleckiej 2 nr
tel. 61 65 11 541.
/mw/

Podatki mniej niż inflacja...
Przyszłoroczne podatki w gminie wzrosną mniej niż stopa inflacji.
Taką decyzję podjęła Rada Miejska w Swarzędzu podczas XXX sesji
19 listopada br.

M

inister Finansów zadecydował,
że maksymalna stawka podatku
od nieruchomości może wzrosnąć o 4 procent. Zygmunt Majchrzak,
Przewodniczący Komisji Gospodarczej,
w imieniu Klubu Nasza Gmina, skupiającego radnych, którzy weszli do Rady z listy
burmistrz Anny Tomickiej, zaproponował
aby podnieść stawkę o 2 procent. Ten
wniosek poparła pani Burmistrz i większość radnych. W efekcie w roku 2013
regulacja podatków w gminie będzie miała prawie symboliczny wymiar. Bowiem
także podatek rolny wzrośnie zaledwie
o około 2 procent, ponieważ Burmistrz
wystąpiła do radnych o obniżenie średniej
ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę
do jego naliczania, z 75,86 zł do 49 zł.

Podatek od środków transportowych pozostaje bez zmian.
W dyskusji pojawiła się sugestia aby
podatek od nieruchomości pozostał na dotychczasowym poziomie, lecz większość
radnych uznała, że minimalny nawet, coroczny wzrost, zapobiega drastycznym,
jednorazowym podwyżkom w przyszłości.
Wskazywano poza tym na okoliczność, iż
poziom podatków w naszej gminie, w porównaniu z innymi, wciąż nie należy do
najwyższych. Warto zaznaczyć, że wiele
miast i gmin, w tym Poznań, od lat stosuje
maksymalne stawki. Swarzędz należy do
wąskiej grupy, która przyjęła inną strategię
i bazuje na stawkach mniejszych.
/nad/

Zmiana stawek podatku od nieruchomości na rok 2013
– przeliczenie stawek obowiązujących w roku 2012 o 2%.
Rodzaj nieruchomości
bud.mieszkalne
bud.niemieszkalne
dział.gospodarcza - budynki
budowle -działalność gosp.
grunty związ.z dział.gosp.
grunty pod jeziorami
grunty
dział.gosp.obr.kwal.mat.siew.
dz.gosp.zw.usł.medycznych

Stawki obowiazujące
w 2012
0,70
7,36
21,05
0,02
0,84
4,33
0,43
10,24
4,45

Stawki na 2013
- wzrost o 2%
0,71
7,51
21,47
0,02
0,86
4,42
0,44
10,44
4,54

Rożnica stawek
(3-2)
0,01
0,15
0,42
0,00
0,02
0,09
0,01
0,20
0,09

Przykładowe kwoty podatków naliczone w 2012 oraz 2013 roku dla podatnika będącego właścicielem:
1/ mieszkania z udziałem w gruncie
grunty
47,35 m2
mieszkanie
48,5 m2
2/ działki budowlanej zabudowanej domem mieszkalnym
grunty
1000,00 m²
dom mieszkalny
150,00 m²
PRZYKŁADY
1/ mieszkanie z udziałem
w gruncie
2/ działka budowlana
z domem mieszkalnym

podatek naliczony podatek naliczony
w 2012 roku
na rok 2013
razem (na rok)
54,00
55,00
w tym: grunt
20,36
20,83
budynek
33,95
34,44

różnica
(w zł)
1,00
0,47
0,48

razem (na rok)
w tym: grunt
budynek

12,00
10,00
1,50

535,00
430,00
105,00

547,00
440,00
106,50
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Bilety 30-dniowe

D

otychczas w cenniku biletów
funkcjonowały bilety okresowe
miesięczne ważne w danym miesiącu, na który bilet został wykupiony.
Proponowana zmiana pozwoli wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów, którzy
chcieliby wykupić bilet, którego ważność
nie kończyłaby się wraz z upływem miesiąca kalendarzowego, ale zależna byłaby
od wskazanego przez pasażera pierwszego
dnia obowiązywania biletu 30-dniowego.
Dodatkowo, celem pozostawienia
możliwości wykupienia biletu na dany
miesiąc kalendarzowy wprowadzono
zapis ustalający ważność biletu, w któ-

rym wskazano jako pierwszy dzień jego
ważności pierwszy dzień kalendarzowy
danego miesiąca, na cały okres danego
miesiąca - bez względu na liczbę jego dni.
Taka możliwość pozwala na uniknięcie
często podnoszonego problemu utraty 5
dni ważności biletu 30-dniowego - utrata
dni wynika z różnicy między łączną liczbą dni roku (zwykle 365 dni) oraz łączna
liczbą ważności 12 kolejno wykupionych
biletów 30-dniowych (360 dni).
O dokładnym terminie wprowadzenia
zmian poinformujemy odrębnym komunikatem, gdyż uchwała będzie obowiązywać
po upływie 14 dni od jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
/ms/

Emocje przy Okrągłym Stole...
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grudnia, w Ośrodku Kultury, zebrał się po raz kolejny „Swarzędzki
Sportowy Okrągły Stół”. Spotkanie,
w którym uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych z burmistrzem
Anną Tomicką, radni oraz reprezentanci klubów i organizacji społecznych,
miało zaowocować podsumowaniem
dotychczasowej dyskusji o kondycji,
perspektywach i kierunkach rozwoju
sportu i rekreacji w gminie.
Konrad Napierała, Doradca Burmistrza do spraw strategii w zakresie kultury,
sportu i środków masowej komunikacji
przedstawił do oceny sześć węzłowych
zagadnień i sugestii, które były najczęściej podnoszone w dotychczasowych
rozważaniach. Zebrani zostali poproszeni
o odniesienie się do następujących kwestii:
► Finansowanie zadań z zakresu
sportu i rekreacji a także utrzymywanie
obiektów sportowych jest realizacją zadania własnego gminy. Nie jest celem
biznesowym.
► Upoważnienie w uchwale Burmistrza do stosowania rabatów za wynajem
gminnych obiektów sportowych, do odstąpienia od pobierania opłaty włącznie.
► Określenie w uchwale jakie dyscypliny sportowe są w gminie priorytetowe
(chłopcy - piłka nożna, piłka ręczna, zapasy;
dziewczęta - piłka koszykówka, zapasy)

U

przejmie informujemy, że do 31 stycznia 2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz można składać wnioski o przyznanie
stypendiów sportowych na 2013 rok. Podmioty
uprawnione do składania wniosków to: stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej
w Swarzędzu. Wnioski można składać w ratuszu
(w Biurze Obsługi Interesanta) lub listownie pod
adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
(Stypendia Sportowe 2013)
ul. Rynek 1, 62- 020 Swarzędz
Wniosek i regulamin można pobrać z www.
swarzedz.pl. Druki wniosków i regulamin można otrzymać także w Biurze Obsługi Interesanta
na parterze ratusza.

W Wigilię:

UMiG do godz. 12.00

U

► Podwyższenie wysokości maksymalnego, miesięcznego stypendium sportowego, przyznawanego przez Burmistrza
do kwoty 500 zł.
► Organizacja co roku, w czerwcu,
Ogólnogminnej Olimpiady Sportowej.
► W ramach podziału środków na
działalność sportową, przeprowadzenie
oddzielnego konkursu na udział w rozgrywkach drużynowych na poziomie
minimum III ligi.
Jak było do przewidzenia, przedstawione tematy wywołały żywą dyskusję.
Sformułowanych zostało wiele wniosków,
niekiedy przeciwstawnych. Dlatego też
uczestnicy spotkania zgodzili się, że dla ich
uporządkowania i głębszej oceny niezbędna jest dalsza dyskusja. Tematy zostały
podzielone na trzy grupy, a każdym zajmie
się osobny „podstolik”. Rezultaty ich pracy
powinniśmy poznać do końca stycznia. Po
tym terminie zbierze się ponownie SSOS
i przyjmie finalne rozwiązania. W jednej
sprawie dyskutanci byli jednomyślni, iż
maksymalne stypendia przyznawane przez
Burmistrza powinny być wyższe i zamiast
dzisiejszych 200 zł winny wynieść 500.
Projekt stosownej uchwały zostanie wkrótce przedstawiony Radzie Miejskiej.
(nk)

przejmie informujemy, że 24 grudnia 2012 r.
(Wigilia) Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
będzie czynny w godzinach 8:00-12:00.

Starostwo Powiatowe
nieczynne

S

tarostwo Powiatowe w Poznaniu będzie nieczynne 24 grudnia 2012 r. Dotyczy to także Filii
Wydziału Komunikacji i Transportu w Swarzędzu.
/umig/

Aktualności

27 listopada 2012 roku Rada
Miejska w Swarzędzu podjęła
uchwałę, która pozwoli rozszerzyć możliwości wykorzystania
biletów miesięcznych.

Stypendia sportowe
2013 - można składać
wnioski

Arcanus – nowa filia
na os. Raczyńskiego

P

rzychodnia Arcanus, zlokalizowana w północnej części Swarzędza a świadcząca usługi
z zakresu stomatologii, ortodoncji, fizjoterapii
i rehabilitacji - otworzyła filię w południowej
części Swarzędza. W nowoczesnym, w pełni wyposażonym lokalu, mieszczącym się na osiedlu
Raczyńskiego 7, świadczone są usługi z zakresu
fizjoterapii i rehabilitacji dla dorosłych i dzieci.
Nowym typem usług medycznych będą tu zajęcia z socjoterapii, terapii dzieci z autyzmem,
zaburzeniami psychospołecznymi oraz terapia
metodą integracji sensorycznej.
Jakość usług medycznych świadczonych w Przychodni Arcanus potwierdzają liczne nagrody i certyfikaty, w tym ISO 9001:008. W listopadzie 2012
roku Przychodnia Arcanus została uhonorowana
nagrodą: Certyfikat „Przyjazna Przychodnia”.
/nad/

5
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Prosto z budowy

Nowy wiadukt – zgodnie z planem. Zgodnie z harmonogramem wykonywane są prace na budowie nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Jasinie.
Firma „Intercor” z Zawiercia wykonuje fundamenty pod podpory konstrukcji wiaduktu. Równocześnie wykonawca prowadzi roboty ziemne związane z wykonywaniem
nasypów pod nawierzchnię przyszłej drogi.
Dla umożliwienia bezkolizyjnej obsługi budowy, od strony drogi krajowej nr 92 wprowadzono zwężenie odcinka tej drogi między Swarzędzem a Paczkowem. Taka
organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca bieżącego roku. Opracowywana jest kolorystyka przyszłego wiaduktu – spośród trzech wariantów wstępnie wybrana
została wersja żółto-zielono-czerwona.
/mw/

Ul. Napoleońska
w połowie stycznia
Trwa przebudowa ul. Napoleońskiej
w Swarzędzu na 350 metrowym odcinku, który dotychczas nie miał trwałej
nawierzchni. Wybudowano kanalizację
deszczową, która odwodni ulicę, powstały
przyłącza kanalizacji sanitarnej do tych
posesji, które jeszcze ich nie miały. Nawierzchnię przyszłej tzw. pieszojedni
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej. Gotowa będzie w połowie stycznia
– zapewnia wykonawca – firma Budownictwo Drogowe KRUG, która wygrała przetarg oferując za te prace 790 tys. złotych.
/mw/

Aleja nad jeziorem –
przetarg na II etap

6

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg
nieograniczony na budowę II etapu alei
spacerowej nad Jeziorem Swarzędzkim.
Będzie to kontynuacja gotowej już, niedawno tam zbudowanej ścieżki. Nowy
odcinek poprowadzony zostanie nad jeziorem od miejsca za lodowiskiem wokół

pobliskiego terenu, na którym powstanie
skatepark i zespół boisk „Orlik”. Co ciekawe, około 40-metrowy fragment nowej
ścieżki będzie miał formę pomostu osadzonego na palach wzdłuż linii brzegowej i w
przyszłości stanie się niewątpliwie sporą
atrakcją. Inwestycja ma być gotowa do
końca maja 2013 r.
/mw/

Chodniki w Paczkowie
Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę chodnika w ul.
Dworskiej oraz na udcinkach ul. Szkolnej i Sokolnickiej w Paczkowie. Zgodnie
z opracowaną w 2011 roku dokumentacją
techniczną w ulicach tych zostanie wybudowana, prócz chodników, kanalizacja
deszczowa, która będzie służyła również
odprowadzaniu wód deszczowych z terenu
budowanej obok szkoły.
W ul. Sokolonickiej na odcinku od
Dworskiej do Betonowej powstanie ok
120 metrów chodnika o szer 1,5 metra,
wraz z wjazdami na teren posesji. W ul.
Dworskiej i Szkolnej wybudowany zostanie chodnik o długości ok. 300 metrów,
który poprowadzi do istniejacego wjazdu
przy sali gimnastycznej.

Dokumentacja obejmuje również budowę w rejonie powstającej szkoły nowej
zatoki autobusowej przy ul. Dworskiej na
odcinku pomiędzy ul. Betonową i Folwarczną. Dzięki temu będzie tam bezpieczniej.
W ramach tej inwestycji w ul. Dworskiej i na odcinku ul. Sokolnickiej zostanie
wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa.
Termin realizacji inwestycji przewidywany na czerwiec przyszłego roku.
/mw/

Jaśniej w Janikowie,
Uzarzewie i Swarzędzu
W pierwszej połowie grudnia zakończono rozbudowę oświetlenia ulicznego
w Janikowie przy ul. Latawcowej, gdzie
wybudowano 4 nowe słupy z lampami
oraz przy ul. Łąkowej w Swarzędzu, gdzie
stanęło 9 nowych słupów ulicznych z 11
lampami.
Lepiej oświetlona została także ul.
Akacjowa w Uzarzewie. Na istniejącyh
słupach energetycznych gmina zainstalowała 5 nowych opraw oświetleniowych.
/mw/

Przychodnia w remoncie. Trwa remont budynku przychodni zdrowia w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99. Na parterze w miejscu starej przychodni powstanie
biblioteka. Dotychczasowe lokale mieszkalne na piętrze (z których mieszkańcy przeniesieni zostali do nowego budynku komunalnego przy ul. Staniewskiego 11 w Swarzędzu) przebudowane będą na potrzeby nowej przychodni zdrowia. Dla wygody pacjentów i potrzeb osób niepełnosprawnych do starego budynku dobudowany zostanie
szyb z windą. Zgodnie z zawartą umową inwestycja kosztować będzie gminę ok. 1 mln zł. Wykonawcą jest firma HEN-BUD z Kłecka, która ukończy prace w połowie 2013
roku.
/mw/
drabina stalowa
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elewacja południowo-wschodniaSKALA 1:100

z Fot. A. Konarzewski
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O7

O7

-1,19

komin do likwidacji po przystosowaniu
przewodu w murowanym kominie

NCS S 1002-Y

istniejąca drabina stalowa
UWAGA!
Termomodernizacja Przedszkola nr 3. Na pierwszy
kwartał przyszłego roku zaplanowano ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUN
NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO
ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ
termomodernizacji budynku przedszkola nr 3 „Pod kasztanami” w Swarzędzu. Gmina opracowała
już dokumentację techniczną uwzględniającą docieplenie ścianPRZED
i dachu
wymiana rynny i rur spustowych na nowe z blachy ocynkowanej
MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC L
ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
styropianem. Założone zostaną nowekratkirynny
i parapety, dach otrzyma nowe pokrycie, a elewacja - esteteczny wygląd. Inwestycja gotowa ma być podczas przyszłorocznych
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ
wentylacyjne
Z PROJEKTANTAMI
letnich wakacji.
/mw/
+7,15

+6,53

NCS S 502-Y
/ceglasty/

P.P.U.H. MARKER

PROJEKTANT:

MAGDALENA STUŁÓW

ul.WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08

+3,00

czerpnia ścienna

tel./fax: (61)866-02-86 tel: (61)866-33-10 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marke

wyrzutnia ścienna

+1,37

NCS S 3020-Y50R
/jasno-szary/

INWESTOR:

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz,
ul.Rynek 1, Swarzędz 62-020

OBIEKT:

Budynek użytecznosci publicznej,
ul. Poznanska 99, dz. nr 80/9, Kobylnica, gm.Swarzed

TEMAT:

Rozbudowa i przebudowa ze zmianą funkcji na
bibliotekę i przychodnię

BRANŻA:

±0,00
-0,38

PRZEDSZKOLE NR 3

POD
KASZTANAMI

STADIUM:

projekt budowlan

PROJEKTOWAŁ:

Imię i nazwisko
mgr inż.arch.Zbigniew Antczak nr upr. 70/89/PW

OPRACOWAŁ:

mgr inż.arch.Dorota Olszowska

SPRAWDZIŁ:
TREŚĆ RYSUNKU:

tynk mozaikowy

Architektura

Po

mgr inż. arch. Magdalena Dzioba nr.
upr. WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

D

Skala:

Elewacje południowe

1:100

02-2

Numer rysunku

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA FRONTOWA

7

A_8

z Fot. M. Woliński

PROSTO Z RATUSZA grudzień 2012

8

Park botaniczny. Zakończył się pierwszy etap budowy parku botanicznego na Jeziorem Swarzędzkim w pobliżu Sceny Plenerowej. Wykonawca ukształtował teren
pod „strumień”, którym przepływała będzie woda oraz pod ścieżkę dydaktyczną. Oczyszczony został pobliski rów melioracyjny a cały teren został i uporządkowany. Na
wiosnę, gdy rozpocznie się drugi etap tworzenia parku, zostaną tam posadzone rośliny wodno-błotne. Specjalne tabliczki edukacyjne informować będą o poszczególnych
okazach flory. Zobaczymy tam również drewniany trejaż, który osłoni brzydki napowietrzny rurociąg i stanowić będzie podporę dla roślin pnących. Ścieżka prowadząca
po parku będzie miała nawierzchnię z naturalnego kamienia. Urządzone zostanie miejsce wypoczynku z ładnymi ławkami, również z naturalnych materiałów, doskonale
wkomponowanych w krajobraz Obszaru Natura 2000.
/mw/

z Fot. M. Woliński

Prosto z budowy

Ratusz – pod okiem konsertwatora zabytków. Trwają prace przy remoncie i renowacji dachu, wieży zegarowej i elewacji ratusza w Swarzędzu. Jak już
informowaliśmy – ich podjęcie było konieczne ze względu na nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wieża zegarowa ratusza zostanie na nowo pokryta
blachą miedziną. Odrestaurowane będą elementy ozdobne tarcz zegarowych i sam zegar. Wymienione zostanie pokrycie dachu a lukarny wykonane będą również z blachy
miedzianej. Elewacja z piaskowca zostanie oczyszczona a tynki uzupełnione i pomalowane. Wszystkie te prace odbywają się pod nadzorem konserwatora zabytków.
Pierwotny termin ukończenia robót, ustalony na 15 grudnia br., zostanie wydłużony ze względu na złe warunki atmosferyczne.
/mw/

z Fot. (2x) K. Tokłowicz-Wandachowicz
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Oczyszczalnie – jak grzyby po deszczu. W listopadzie zakończona została budowa 34 minioczyszczalni ścieków w Sokolnikach Gwiazdowskich, Puszczykowie Zaborzu i Sarbinowie. Firma Ekoplast - wykonawca tej inwestycji – w grudniu przeniosła się z robotami do Wierzenicy, gdzie powstają kolejne oczyszczalnie.
Jak już informowaliśmy w tym I etapie na terenie naszej gminy powstanie w sumie 56 minioczyszczalni, a na ten cel otrzymaliśmy znaczne dofinansowanie w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina Swarzędz przygotowuje teraz drugi etap inwestycji, który jest w fazie projektowej. Zakłada on budowę w przyszłym
roku oczyszczalni zbiorczych w Wierzenicy i Sokolnikach oraz, zależnie o potrzeb, kilku inwdywidualnych. Rozpoczynamy również starania o dofinansowanie tego
przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
/mw/

z Fot. H. Błachnio

Prosto z budowy

Stary dworzec w nowej roli. Trwa projektowanie budynku garażowego dla potrzeb projektowanego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które ulokowane
zostanie w wyremontowanym przez PKP budynku dworca kolejowego w Swarzędzu. Powstaną tam dobre warunki dla sprawnego działania strażaków, strażników miejskich i pogotowia ratunkowego. Parterowy budynek garażowy zostanie połączony z budynkiem dworca szklanym, dwukondygnacyjnym łącznikiem. Jego architektura,
zgodnie z oczekiwaniami konserwatora zabytków, dostosowana będzie do historycznego wyglądu tamtejszych zabudowań dworcowych.
Realizacja tej inwestycji rozpocząć ma się w 2013 roku i zakończyć w następnym.
/mw/

9

z Fot. K. Tokłowicz-Wandachowicz
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Skate park
i następny “Orlik”
Jak już informowaliśmy nad Jeziorem
Swarzędzkim w sąsiedztwie pływalni
Wodny Raj powstanie zespół boisk sportowych “Orlik” wraz z zapleczem oraz, tuż
obok, nowoczesny, starannie zaprojektowany skate park. Obiekt ten wyposażony
będzie w indywidualnie zaprojektowane
urządzenia sportowe usytuowane wśród
zieleni. Doskonałe warunki znajdą tam
miłośnicy jazdy na rolkach, deskorolkach

i rowerach BMX. Projekt skate parku jest
na bieżąco konsultowany z przyszłymi
użytkownikami, którzy wzbogacają go
o swoje uwagi i pomysły.

A
72,30
71,90

Początek budowy przewidziany jest na
2013 rok, a jej dokończenie na rok kolejny.
/mw/

24

10,0

Prosto z budowy

Szkoła w Paczkowie już pod dachem. Zgodnie z harmonogaremem postepują prace przy rozbudowie Zespołu Szkół w Paczkowie.Wykonawcy kończą
prace dekarskie, a na wieżyczce wkrótce pojawi się szkolny zegar. Okres zimowy wykorzystany zostanie na roboty instalacyjno-wykończeniowe we wnętrzu.
/mw/
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F

„Gmina niszczy Dolinę Cybiny?” – nic podobnego!

Zarzuty całkowicie bezpodstawne

B

Polskiego Klubu Ekologicznego – Wielkopolska. Gminie Swarzędz zarzucono
spowodowanie „szkody w środowisku
w chronionych siedliskach muraw kserotermicznych w obrębie obszaru Natura

z Fot. Archiwum UMiG

udowa ścieżki spacerowej wraz
z punktem widokowym wzdłuż
Doliny Cybiny, a także planowane
przedłużenie ścieżki w kierunku Uzarzewa, spotkały się z protestem ze strony

Woda w Jeziorze Swarzędzkim
– jest wyraźna poprawa
Zbliża się termin opracowania raportu z przebiegu prowadzonej do tej
pory rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego. Badania w okresie letnim
2012 roku (lipiec – wrzesień) wykazały znaczną poprawę jakości wody
w stosunku do poprzedniego okresu letniego.

W

pobranych próbkach wody oznaczono zawartość chlorofilu–a,
sestonu oraz poszczególnych
form azotu i fosforu. W osadach dennych
oznaczono zawartość materii organicznej,
fosforu, żelaza, siarczanów, azotu ogólne-

go, wapnia i magnezu.
Z dotychczasowych obserwacji wynika,
że proces rekultywacji będzie długotrwały,
głównie za przyczyną ładunku biogenów
docierających do Jeziora Swarzędzkiego ze
zlewni, zwłaszcza rowem Mielcuch.

2000”. Zarzuty te przedstawione zostały
m. in. 19 października br. na łamach „Głosu Wielkopolskiego”.
Zarzuty nie znalazły jednak potwierdzenia. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Poznaniu, po dogłębnym
zbadaniu problemu, uznała, że nie ma
powodu by wszczynać postępowanie
w sprawie rzekomej szkody w środowisku,
gdyż „nie doszło do negatywnej mierzalnej zmiany stanu lub funkcji elementów
przyrodniczych” a „Przeprowadzona przez
Gminę Swarzędz inwestycja polegała na
utwardzeniu już istniejącej drogi oraz
wykonaniu punktu widokowego. Zarówno
dokumenty zgromadzone w sprawie jak
i przeprowadzone oględziny oraz dokumentacja fotograficzna sprzed wykonania
inwestycji nie potwierdziły występowania
chronionego siedliska przyrodniczego na
tym terenie.” – czytamy w postanowieniu
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
z 29.11.2012 r.
/mw/
W okresie badań zauważono, że w górnej warstwie wody jeziora występowało
przesycenie tlenem (do głębokości ok. 3
– 4m) dochodzące do 177,4%. W sierpniu
uległa pogorszeniu przezroczystość wody
i nastąpił zakwit wody utrzymujący się
przez całe lato w podpowierzchniowej
warstwie (do 2 m głębokości).
Planowane jest kontynuowanie rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego w kolejnych latach oraz intensyfikacja działań
zmierzających do wyeliminowania zanieczyszczeń doprowadzanych do jeziora.
Mamy nadzieję, że opracowywany
raport dostarczy pozytywnych informacji
o stania Jeziora Swarzędzkiego.
Joanna Sonnak
Referat Rolnictwa, Melioracji
i Ochrony Środowiska
► Dobre wieści na temat stanu czystości wody w jeziorze Swarzędzkim
dotarły do nas także z Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Badania próbek wody pobranych z jeziora (przy przystani) wykazały dobry stan
bakteriologiczny naszego akwenu. Escherichia coli oraz Enterokoki znajdowały się
w wodzie w ilościach śladowych, znacznie poniżej dopuszczalnej normy. Badanie
przeprowadzono na próbkach pobranych
24 września br. na zlecenie Stowarzyszenia
Morsy Swarzędz.
/red./

Aktualności

z Fot. Archiwum UMiG
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Z prac
Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Aktualności

27

***

listopada 2012 roku odbyła
się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu, w której
uczestniczyło 20 radnych. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu – Marian Szkudlarek. Sesja
rozpoczęła się niezwykle miłym akcentem. Burmistrz Anna Tomicka złożyła
serdecznie podziękowania poseł Bożenie Szydłowskiej za jej ogromną pomoc
i starania, których skutkiem jest m.in. pozyskanie funduszy na budowę wiaduktu
nad torami kolejowymi w Jasinie. Pani
poseł opowiedziała o zabiegach zmierzających do zmiany niekorzystnej dla
budżetu Swarzędza ustawy nakazującej
nam przejęcie znacznego fragmentu drogi
krajowej nr 5.

12

Podczas posiedzenia Rada Miejska
w Swarzędzu podjęła:
► Uchwałę nr XXXIV/322/2012

z Fot. M. Woliński

19

listopada 2012 roku Rada Miejska w Swarzędzu zebrała się na
Wspólnym Posiedzeniu Wszystkich Komisji. Podczas posiedzenia zaprezentowano projekt budżetu Miasta i Gminy
Swarzędz na rok 2013 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012
-2032. Ponadto radni omawiali materiały
sesyjne dotyczące obniżenia średniej ceny
skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Swarzędz w roku 2013 oraz
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
Następnie odbyła się XXXIII Sesja
Rady Miejskiej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu
– Marian Szkudlarek.
Podczas posiedzenia Rada Miejska
w Swarzędzu podjęła:
► Uchwałę nr XXXIII/320/2012
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze
Gminy Swarzędz w roku 2013.
► Uchwałę nr XXXIII/321/2012
w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012.
► Uchwałę nr XXXIV/323/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2012-2032.
► Uchwałę nr XXXIV/324/2012
w sprawie podziału gminy Swarzędz na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
► Uchwałę nr XXXIV/325/2012
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu.
► Uchwałę nr XXXIV/326/2012
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
najemcą nieruchomości.
► Uchwałę nr XXXIV/327/2012
w spra w ie zmiany uchw ały N r
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych,
określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
transportu zbiorowego, a także podziału
linii na strefy.
► Uchwałę nr XXXIV/328/2012
w sprawie zmiany uchwały nr
XXII/197/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
dotyczącej rozwiązania gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych

oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości: Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo,
Wierzenica, Sokolniki Gwiazdowskie, gm.
Swarzędz.
► Uchwałę nr XXXIV/329/2012
w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
► Uchwałę nr XXXIV/330/2012
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem
Poznań w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
► Stanowisko nr 6/2012 w sprawie
akceptacji szczegółowego wykazu budynków stanowiących stały zasób mieszkaniowy Gminy Swarzędz.
W okresie międzysesyjnym radni złożyli następujące interpelacje:
– Radny Zygmunt Majchrzak w sprawie kanalizacji sanitarnej w Gortatowie
i Łowęcinie.
– Radny Zbigniew Adamczak w sprawie nauczania języka angielskiego w gimnazjach w naszej Gminie.
Sporządziła:
Hanna Mełeń
Od redakcji: teksty wszystkich uchwał
bieżącej kadencji wraz z uzasadnieniami dostępne są w Biurze Rady Miejskiej
w Swarzędzu (UMiG Swarzędz, Rynek 1,
pok. 105) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/
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Uroczystość
w Pałacyku pod Lipami

Medale i kwiaty
dla Jubilatów

60 lat razem!
Gratulujemy!

Aktualności

5

grudnia 2012 r. w Pałacyku pod Lipami w Swarzędzu aż dziewięć par
małżeńskich otrzymało z rąk burmistrz Anny Tomickiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez
Prezydenta RP. Sympatyczna uroczystość
zgromadziła również licznych członków
rodzin Jubilatów. Było mnóstwo gratulacji, kwiaty, kosze ze słodyczami, a przede
wszystkim rozmowy o tym, jak w zgodzie
i harmonii przeżyć razem 50 lat. Dopełnieniem miłego spotkania były wspomnienia
przy pysznym torcie z cukierni „Magdalenka”, kawie i lampce szampana.
A oto jubileuszowe pary: Państwo Gabriela i Jan Hanczarscy, Apolonia i Jan
Majchrzyccy, Janina i Jan Małeccy, Felicja i Jerzy Matuszewscy, Bronisława
i Czesław Radzińscy, Jadwiga i Zdzisław
Sołtysiakowie, Jadwiga i Jerzy Szkudlarkowie oraz Bronisława i Grzegorz
Kozłowscy (nie mogli osobiście przybyć,
wobec czego kwiaty, życzenia i upominki
przekazane zostały im w domu).
Redakcja „Prosto z Ratusza” przyłącza
się do życzeń: dużo zdrowia i jeszcze wielu
wspólnych lat!
/tr, mw/
z fot. Teresa Radziszewska

P

aństwo Irena i Czesław Bednarkiewiczowie ze Swarzędza 25 października 1952 roku zawarli związek
małżeński. Przez długie 60 lat wspólnego
życia wspierali się, szanowali, potrafili
razem rozwiązywać problemy. Z okazji
pięknego jubileuszu Państwa Bednarkiewiczów odwiedziła wiceburmistrz Agata
Kubacka. Wraz z wiązanką kwiatów przekazała dostojnym Jubilatom okazały kosz
słodyczy i list gratulacyjny od burmistrz
Anny Tomickiej.
Jesteśmy przekonani, że to sympatyczne spotkanie pozostanie na długo w pamięci Jubilatów i ich rodziny. My ze swej
strony życzymy kolejnych szczęśliwych,
wspólnych lat…!
/tr, mw/
z fot. Dorota Zaremba
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Wolontariuszka
Lucia Rolinger
uczy języka
niemieckiego

L

Prosto z OPS

ucia Rolinger, wolontariuszka uczestnicząca w projekcie pt.„Academy of New Possibilities”,
w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja
2 - Wolontariat Europejski, pod koniec listopada
b.r. rozpoczęła kurs języka niemieckiego, który
skierowany jest do osób w wieku 50+. Poziom
jest dostosowany do uczestników.
Lucia jest kolejną wolontariuszką, która w ramach swojej nieodpłatnej pracy prowadzi zajęcia
językowe. Z uwagi na swoje zdolności językowe
oraz naukę języka polskiego na Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, którą rozpoczęła zaledwie
dwa miesiące temu, posługuje się nim już w sposób
komunikatywny. Znajomość języka polskiego ułatwia prowadzenie kursu w sposób jasny i zrozumiały
dla wszystkich uczestników.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach 12:00-13:00 w Placówce Wsparcia Dziennego
„Nasza Dziupla”, os. Kościuszkowców 26.
OPS

14

Świąteczna
Zbiórka Żywności

„Ś

więta nie brzmią radośnie, gdy doskwiera
głód” - to hasło tegorocznej kampanii Świąteczna Zbiórka Żywności, która odbyła się 7, 8 i 9
grudnia b.r. W tym czasie w ponad trzech tysiącach
sklepów w całej Polsce zbierana była żywność. Świąteczna Zbiórka Żywności to jedna z najpopularniejszych form pomocy w okresie przedświątecznym.
Program ma na celu zebranie jak największej ilości
produktów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia. Służą one do przygotowania
paczek dla osób potrzebujących w całym kraju.
Przez trzy dni, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu wraz z wolontariuszami informowali o najbardziej potrzebnych
produktach oraz odbierali żywność od klientów Intermarche w centrum handlowym ETC
przy ulicy Poznańskiej 6.
Zebrane produkty po zważeniu i posegregowaniu zapakowane zostały do paczek dla najbardziej
potrzebujących mieszkańców gminy Swarzędz.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
Świątecznej Zbiórki Żywności.
OPS

Współpraca w środowisku lokalnym

„S

olidarność – Partnerstwo – Współpraca w działaniach na rzecz środowiska lokalnego” - to temat
przewodni konferencji, która odbyła się 5
grudnia 2012 roku z inicjatywy Ośrodka
Pomocy Społecznej. To nieprzypadkowa
data, ponieważ tego dnia w Polsce i na
świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wspólnie
z wolontariuszami swój dzień obchodzili również pracownicy socjalni, których
święto zawodowe przypada 21 listopada.
Konferencja miała na celu podkreślenie roli pracownika socjalnego i wolontariusza w profesjonalnych działaniach
pomocowych oraz przypomnienie jak

ważna jest współpraca w środowisku lokalnym. Oficjalnie konferencję otwarli II
Zastępca Burmistrza Agata Kubacka oraz
przewodniczący Rady Miejskiej Marian
Szkudlarek.
Zaproszeni goście wysłuchali wykładów dotyczących roli pracownika socjalnego w pracy środowiskowej, a także
o historii filantropii w Polsce i kierunkach
rozwoju wolontariatu m.in. wolontariatu
pracowniczego.
Podsumowaniem konferencji był
film obrazujący pracę Ośrodka Pomocy
Społecznej w działaniach projektowych
i jej efekty w środowisku lokalnym.
/ops/
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listopada 2012 roku w Zespole
Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu odbyła
się konferencja pt.: „Razem przeciw przemocy”. Na zaproszenie pani burmistrz
Anny Tomickiej i dyrektora Ośrodka
Pomocy Społecznej w Swarzędzu pani
Anny Renda licznie przybyli goście, na
co dzień pracujący i zajmujący się wspieraniem i pomocą osobom zagrożonym
przemocą domową.
Inauguracji Konferencji dokonał
zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz pan Adam Trawiński. Podczas
spotkania poruszone były tak ważkie
tematy, jak prawne aspekty przemocy
w kontekście ochrony ofiary przemocy w rodzinie, geneza i założenia oraz
efekty programu, którego uczestnikami

byli mężczyźni – ofiary przemocy, terapia rodzin, jako bardzo ważny aspekt
w procesie pomagania rodzinom z problemem przemocy, a także „Poranione
dzieciństwo – przemoc emocjonalna
TYLKO, czy AŻ…”.
Konferencję zakończył panel dyskusyjny: „Czy naprawdę myślisz, że to ich
prywatna sprawa?” dotyczący wrażliwości
społecznej. Panel stał się platformą do
dyskusji uczestników Konferencji i ukazując, że także profesjonaliści na co dzień
zajmujący się problematyką przemocy,
często mają dylematy natury etycznej
i zawodowej w kontekście podejmowanych przez siebie działań.
Jolanta Osada
Ośrodek Pomocy Społecznej

Miss i Mister Trzeciej Młodości
20 listopada w Teatrze Polskim w Poznaniu w ramach V edycji Wyborów Miss
i Mister Trzeciej Młodości podziwialiśmy wśród 23 uczestników, aż sześć Pań
Młodych Duchem prosto z Gminy Swarzędz. Tegoroczne spotkanie zostało
zrealizowane w ramach projektu „Festiwal Twórczości Trzeciej Młodości”,
a jego ciekawym urozmaiceniem był pokaz mody zatytułowany - „ Modna
Jesień Życia”.

O

dwaga oraz poczucie humoru
wszystkich uczestników bez wątpienia przełamały stereotypy na
temat starości. Panie z Klubów Młodych
Duchem oraz z Domu Dziennego Pobytu
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia w Swarzędzu z dużym poczuciem
humoru prezentowały swoje pasje życiowe. Na zadawane przez jury pytania
odpowiadały rzeczowo i podkreślały
w udzielanych wypowiedziach korzyści z przynależności do KMD. Na scenie
wszystkie uczestniczki stworzyły obraz
zadbanych, pełnych nowych wyzwań
i pasji kobiet, za co otrzymały nadane tytuły. Głównych laureatów wybrała liczna
publiczność. Tytuł Miss Trzeciej Młodości
Wielkopolski, został przyznany pani Jagodzie Jarzynie, a Misterem Wielkopolski został pan Michał Kolecki. Laureatom
nadano też miano Ambasadorów Kampanii Społecznej na rzecz przełamywa-

nia stereotypów na temat starości. Wiele
z tych stereotypów przełamały również
panie z naszej gminy. Dzięki nim mogliśmy podziwiać jak pięknym i aktywnym
można być po sześćdziesiątce.
Tak trzymać, Drogie Panie!
Tytuły przyznane paniom
z Gminy Swarzędz:
Miss Wielkich Wyzwań - Stanisława
Krzemieniewska ze Swarzędza. Miss
Dobrego Humoru - Irena Jędrzejczak
z Paczkowa. Miss Pogody Ducha Anastazja Jagodzińska z Paczkowa.
Miss Wdzięku - Łucja Konstańczak
z Kobylnicy. Miss Witalności - Irena
Motała ze Swarzędza. Miss Opiekuńczości - Stanisława Stelmaszyk
z Kobylnicy
Małgorzata Pawlik
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia

21 listopada, w Światowym Dniu Życzliwości, w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, odbyło
się spotkanie wolontariuszy z „Motylego wolontariatu”.

P

o uroczystym powitaniu przez prof. Jacka Łuczaka przybyłych na spotkanie gości, nastąpiły
niezwykle miłe i doniosłe momenty – wręczenie
certyfikatów. Wyróżnieni zostali Koordynatorzy Wolontariatu Szkolnego – dyrektorzy, wychowawcy
i nauczyciele. Najliczniejszą grupę, która została
wyróżniona dyplomami, stanowili Młodzi Liderzy. Wśród nich znalazły się osoby także z Zespołu
Szkół w Paczkowie - p. Iwona Kubiak i uczennice
z kl. II gimnazjum - Alicja Czerniak i Agnieszka
Matela.
Wyjątkowym punktem spotkania była projekcja krótkiego filmu dokumentalnego o dr Kazimierzu Hołodze, którego dobroć i poświęcenie
dla drugiego człowieka jest inspiracją dla wielu
współczesnych ludzi. Był to człowiek skromny, ale
niezwykłego formatu, mierzonego miarą serca.
Na koniec odbył się koncert„La vita quartet” –
tanga argentyńskiego Astor Piazzoli, w doskonałej
aranżacja młodych muzyków.
Cieszymy się, że i nasza szkoła znalazła się
w tak zaszczytnym gronie. Wiemy, że czeka nas
sporo pracy, ale wiemy też, że razem jesteśmy
w stanie zrobić wiele!
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą swoim
sercem dzielić się z innymi!
Iwona Kubiak
Zespół Szkół w Paczkowie

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, -51, -52, -53
(sekcja świadczeń rodzinnych)
www.ops-swarzedz.org.pl

Prosto z OPS

Razem przeciw przemocy

Certyfikat
„Motylego
wolontariatu”
dla Zespołu Szkół
w Paczkowie

15

PROSTO Z RATUSZA grudzień 2012

Budżet
2013
– projekt przed głosowaniem
Na 28 grudnia br. zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej Swarzędza, podczas której radni głosować będą nad przyjęciem budżetu naszej gminy na
2013 rok. Prace nad projektem tego dokumentu trwają od wielu tygodni.
Na początku grudnia, gdy przygotowywaliśmy dla Państwa to wydanie
Prosto z Ratusza, projekt budżetu zakładał, iż przyszłoroczne dochody
wyniosą 143.654.801,40 zł, natomiast wydatki oszacowane zostały na
141.190.494,40 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 111.691.494,40
zł i wydatki majątkowe w kwocie 29.499.000 zł.

Aktualności

Oto wykaz zadań majątkowych
zaplanowanych na 2013 rok:
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► Budowa kanalizacji sanitarnej
w ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku
od ulicy Krótkiej do ulicy Słonecznikowej – inwestycja wieloletnia obejmująca lata 2008-2014. Zadanie znajduje
się w Wieloletnim Planie Finansowym.
Na kontynuację inwestycji w roku 2013
planuje się kwotę 25.000 zł.
► Opracowanie dokumentacji na
budowę sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz
– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się w WPF.
Planowane środki finansowe na 2013 r.
wynoszą 100.000 zł.
► Budowa kanalizacji sanitarnej
ul. Wiejskiej w Jasinie - zadanie majątkowe realizowane w latach 2012-2015,
znajdujące się w WPF. Plan na 2013 r.
wynosi 30.000 zł.
► Budowa kanalizacji sanitarnej
i minioczyszczalni na terenie Gminy
Swarzędz – zadanie realizowane w latach
2012-2013. Zadanie znajduje się w WPF.
W budżecie na rok 2013 zabezpieczono
kwotę 300.000 zł. na realizacje II etapu.
► Modernizacja bazy transportowej - projektowanie – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 rok
zabezpiecza się kwotę 100.000 zł.
► Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasinie
– Etap II realizacja zadania przyjęta na lata
2008-2014. Zadanie znajduje się w WPF.
Na realizację zadania planuje się w 2013
roku kwotę 6.100.000 zł.

► Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych
– Zadanie wieloletnie 2010-2014, znajdujące się w WPF. Plan na 2013 rok wynosi
100.000 zł.
► Przebudowa ul. Średzkiej w Swarzędzu i budowa chodnika w Zalasewie wraz z siecią wodociągową i przyłączami – zadanie realizowane w latach
2009-2014. Zadanie znajduje się w WPF.
W budżecie na rok 2013 zabezpieczono
kwotę 1.800.000 zł.
► Poszerzenie jezdni i ułożenia
nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy –
Kobylnica na odcinku od Wierzonki
do skrzyżowania z drogą krajową nr
5 – dotacja dla Powiatu Poznańskiego
Zadanie znajduje się w WPF. W 2013 roku
zaplanowano kwotę dotacji w wysokości
10.000 zł.
► Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – zadanie realizowane w latach 20082015, znajdujące się w WPF. W budżecie
na rok 2013 zaplanowano kwotę 60.000 zł .
► Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej – realizacja zadania w latach 2008-2013, znajduje się w WPF. W 2013 r. przeznaczono
na kontynuację zadania i rozliczenie kwotę
850.000 zł.
► Budowa chodnika w ul. Dworskiej i Sokolnickiej w Paczkowie – inwestycja wieloletnia, realizacja zadania w latach 2009-2013, znajdująca się w WPF.
W budżecie na 2013 rok zabezpieczono
kwotę 2.000.000 zł.
► Budowa układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny

przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa
skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul.
Stawną – realizacja zadania obejmuje
lata 2010-2014, znajduje się w WPF. Zabezpieczono w budżecie 2013 r. środki
w wysokości 600.000 zł na rozpoczęcie
zadania – etapu III.
► Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu (inwentaryzacja oznakowania
miejsc zabytkowych, organizacja przestrzeni publicznej) – zadanie wieloletnie,
realizacja znajduje się w WPF. W budżecie na rok 2013 wprowadza się kwotę
200.000 zł.
► Projektowanie przebudowy ulic
i dróg gminnych – realizacja zadania obejmuje lata 2012-2016, znajduje się w WPF.
W budżecie na rok 2013 zaplanowano
kwotę 350.000 zł na prowadzenie prac
projektowych.
► Przebudowa nawierzchni ulic
w Bogucinie – zadanie realizowane w latach 2012-2015, znajduje się w WPF. Na
rok 2013 zaplanowano kwotę 65.000 zł na
prowadzenie prac projektowych.
► Budowa alei spacerowej ze ścieżką rowerową wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Jeziorem Swarzędzkim
wraz z przystanią – zadanie wieloletnie,
realizowane w latach 2011-2013, znajdujące się w WPF. W budżecie na 2013 rok
zaplanowano kwotę 1.500.000 zł na realizację etapu II.
► Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowania ulic: Św. Marcin i Kosynierów
w Swarzędzu– zadanie realizowane w latach 2007-2014, znajdujące się w WPF.
W budżecie na 2013 r. zabezpieczono
kwotę 300.000 zł.

► Przebudowa skrzyżowania
ulic: Granicznej, Kupieckiej i Rolnej
– inwestycja wieloletnia, obejmująca lata
2008-2013, znajdująca się w WPF. Kwotę
1.150.000 zł wprowadzono do budżetu na
2013 rok na realizację zadania.
► Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych – zadanie
wieloletnie realizowane w latach 20112016, znajdujące się w WPF. Plan na 2013
r. wynosi 700.000 zł z wykorzystaniem
na wykonanie prac projektowych oraz
rozpoczęcie realizacji.
► Przebudowa ul. Spadochronowej
w Gruszczynie – inwestycja wieloletnia,
obejmująca lata 2009-2013, znajdująca się
w WPF. Kwotę 650.000 zł wprowadzono
do budżetu na 2013 rok.
► Modernizacja i przebudowa
budynku i pomieszczeń Ratusza wraz
z wyposażeniem – inwestycja wieloletnia
obejmująca lata 2011-2014. Na wykonanie remontu w 2013 roku zaplanowano
kwotę 100.000 zł. na kontynuację prac
remontowych.
► Ochrona najbiedniejszych
mieszkańców Gminy Swarzędz przed
wykluczeniem cyfrowym – ETAP III
- realizacja unijnego projektu „Ochrona
najbiedniejszych mieszkańców Gminy
Swarzędz obejmuje lata 20013-2017, zadanie znajduje się w WPF. Na realizację
zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę
150.000 zł.
► Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Gminy
Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 rok zabezpieczono
kwotę 60.000 zł.
► Zakup sprzętu pożarniczego
i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu
oraz Kobylnicy – zadanie majątkowe
jednoroczne - w budżecie na 2013 rok
zabezpieczono kwotę 5.000 zł.
► Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu oraz
Kobylnicy (dotacja dla OSP) – zadanie
majątkowe jednoroczne – w budżecie na
2013 rok zabezpieczono kwotę 15.000 zł.
► Zapobieganie i likwidacja skutków poważnych awarii - udział Gminy
- zadanie majątkowe jednoroczne - w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę
40.000 zł.
► Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2013-2014, znajdująca
się w WPF. Kwotę 500.000 zł wprowadzono do budżetu na 2013 rok, na rozpoczęcie
realizacji zadania.
► Budowa systemu informatycz-

nego dla potrzeb integracji systemów
informatycznych jednostek Gminy Swarzędz - zadanie majątkowe jednoroczne.
W roku 2013 na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 50.000 zł.
► Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta i Gminy Swarzędza
- zadanie majątkowe jednoroczne. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę
50.000 zł.
► Rozbudowa Zespołu Szkół
w Paczkowie – realizacja inwestycji
obejmuje lata 2006-2013, zadanie znajduje
się w WPF. Na realizację zadania w roku
2013 zaplanowano kwotę 5.100.000 zł na
kontynuację i zakończenie zadania.
► Modernizacja placówek oświatowych w ramach programu rewitalizacji placówek oświatowych na terenie
Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie
obejmujące lata 2010-2014, znajduje się
w WPF. W 2013 roku zaplanowano kwotę
259.000 zł na remonty placówek.
► Budowa Szkoły Podstawowej
w Zalasewie – zadanie wieloletnie 20112015, znajduje się w WPF. W roku 2013
zaplanowano kwotę 3.550.000 zł na zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie
budowy.
► Rewitalizacja placówek przedszkolnych – inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2010-2015, znajduje się
w WPF. Do planu na rok 2013 wprowadzono kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem
na termomodernizację Przedszkola nr 3.
► Adaptacja budynku przychodni w Kobylnicy wraz z modernizacją
pod potrzeby służby zdrowia – realizacja
inwestycji w latach 2007-2013, znajduje
się w WPF. W 2013 roku zabezpieczono
kwotę 600.000 zł na kontynuację prac
remontowych.
► Zakup kserokopiarki dla potrzeb
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu – zadanie majątkowe jednoroczne.

W budżecie na 2013 zaplanowano kwotę
15.000 zł.
► Wykonanie instalacji do unieszkodliwiania gazu składowiskowego na
kwaterach składowiska w Rabowicach
- inwestycja wieloletnia obejmująca lata
2011-2013, znajduje się w WPF. Do planu
na rok 2013 wprowadzono kwotę 50.000
zł.
► Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz –inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2003-2016, znajduje
się w WPF. W roku 2013 zabezpieczono
kwotę 300.000 zł na kontynuowanie prac
projektowych i ich realizację.
► Rewitalizacja budynku przy
ul. Piaski 4 w Swarzędzu - inwestycja
wieloletnia obejmująca lata 2013-2014,
znajduje się w WPF. Do planu na rok 2013
wprowadzono kwotę 200.000 zł .
► Budowa sieci ścieżek rowerowych
i punktów widokowych w Dolinie Cybiny, inwestycja obejmuje lata 2012-2013,
znajduje się w WPF. Plan na 2013 r. wynosi
100.000 zł .
► Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w tym rekultywacja Jeziora Swarzędzkiego – realizacja
zadania w latach 2010-2015, znajduje się
w WPF. Na realizację zadania w 2013 r.
zaplanowano kwotę 65.000 zł.
► Budowa placów zabaw i miejsc
rekreacji dla dzieci i młodzieży – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 20102015, znajduje się w WPF. Na realizację
zadania w roku 2013 zaplanowano kwotę
300.000 zł.
Modernizacja i rozbudowa bazy
sportowo – turystycznej SCSIR (korty,
pływalnia) - projekt – inwestycja wieloletnia, obejmująca lata 2012-2016, znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku
2013 zaplanowano kwotę 700.000 zł.
/opr. mw/
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„Wierzenica” w Wierzenicy i trzecia Statuetka

Aktualności

Dwór Cieszkowskich
starannie odbudowany

W

18

dziesiątą rocznicę powstania
Klub Profesorów „Wierzenica”
z Bydgoszczy po raz pierwszy
odbył swoje spotkanie w murach wierzenickiego dworu Cieszkowskich. W sobotę,
24 listopada 2012 r. zawitali do dworu:
prof. Józef Banaszak – Prezes Klubu,
Władysława (Jagoda) i Marek Szulakiewiczowie, Małgorzata i Michał Kubiakowie, Grażyna i Marek Bielińscy, Anna
Zielińska-Krybus z mężem Piotrem, Ewa
J. i Włodzimierz Buczyńscy.
Gości podejmowała rodzina obecnych
właścicieli dworu – Lucyna, Zbigniew
i Witold Kundzewiczowie. W trakcie spot
kania dołączyli ks. Przemysław Kompf
i córka właścicieli Marta z narzeczonym.
Kierująca Wydawnictwem Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu A. Zielińska-Krybus przekazała na ręce prof. J. Banaszaka pierwsze egzemplarze książki po-

wstałej na jubileusz Klubu Co po Auguście
Cieszkowskim? Spojrzenie po 120. latach.
W niedzielę, obecni na mszy rozpoczynającej się o godzinie 11.00 byli uczestnikami uroczystego wręczenia trzeciej Statuetki Augusta Cieszkowskiego. Otrzymali
ją Lucyna, Zbigniew, Witold i Marta
Kundzewiczowie za odbudowę dworu,
zapewnienie trwania pamięci o Auguście
Cieszkowskim w materialnej, a zarazem
użytecznej postaci. Statuetkę wręczali J.
Banaszak i M. Kubiak – rzeźbiarz, jej
autor. W imieniu rodziny podziękowali
prof. Z. Kundzewicz i Witold – formalnie
właściciel dworu, który powiedział: kochamy to miejsce, dobrze się tu czujemy…
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

***

Od 1842 do 1932 roku wierzenicki
dwór pozostawał we władaniu rodziny
Cieszkowskich. Następnie do 1939 roku
należał do Edwarda Cieszkowskiego-Raczyńskiego, późniejszego prezydenta RP
na wychodźstwie, usynowionego w 1931
roku przez Augusta juniora zwanego
„Guga”. W latach po drugiej wojnie światowej we dworze znajdowały się pomieszczenia biurowe i mieszkania pracowników
specjalizującego się w hodowli i selekcji
roślin państwowego zakładu rolnego. Po
przemianach ustrojowych, w 1998 r. córki E. Raczyńskiego skorzystały z prawa
pierwokupu. Od października 1998 r. do
czerwca 2000 r. działała w nim prywatna
szkoła podstawowa i liceum. Przez kolejne
lata dwór stał pusty i niszczał, chyląc się
ku ruinie.
Pod koniec 2008 r. znalazł nowego
właściciela. 23 marca 2011 r. rozpoczęły

się prace remontowe, a ich z daleka widocznym znakiem był stojący przy dworze
do początku lipca 2012 r. dźwig. Nowi
właściciele nie poszli na łatwiznę – wyburzyć i odbudować według starego wzoru, zwłaszcza, że były ściany połączone
ze sobą na słowo honoru, ich fragmenty
z suszonej cegły, czy tak zniszczone, że
wymagały wyburzenia. Starali się zachować ducha historii. W Wierzenicy jest piec
z oryginalnych kafli i część drzwi. Państwo
Kundzewiczowie mogli kupić dwór i latami coś tam robić, pytanie tylko co byłoby
szybsze – ich działania czy postępująca
destrukcja budowli.
U schyłku wakacji w 2012 roku dwór
był niemal gotów do pełnienia nowej roli,
w pełni od listopada. W ten sposób odzyskał swój blask drugi na terenie gminy, po
Puszczykowie-Zaborzu, dwór znajdujący
się w rękach prywatnych. To co wybrali
i z niemałym trudem zrealizowali nowi
właściciele – sięgnięcie po środki unijne
– wymusza konkretny efekt działalności
biznesowej tego obiektu funkcjonującego
jako „Centrum Agroturystyczne – Dwór
Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy”.
Czym dysponuje można zobaczyć na stronie www.dwor-wierzenica.pl. Są też na
niej informacje o historii związanej z tym
miejscem.

Parafia Wierzenica dziękuje Drukarni Swarzędzkiej
właściciele i wszyscy pracownicy tej firmy.
Przed mszą obecna w świątyni reprezentacja
Drukarni Swarzędzkiej z Anielą i Stanisławem Witeckimi na czele wysłuchała słów
dziękczynnych. Otrzymała niemałych rozmiarów „kartkę okolicznościową”, której
nie da się schować w normalnej szufladzie
i okolicznościowe kubki z żartobliwym rysunkiem przedstawiającym św. Mikołaja
biegnącego z Drukarni Swarzędzkiej do
wierzenickiego kościoła ze stosem świeżo
wydrukowanych „Wierzeniczeń”.
Będą one codziennym przypomnieniem wzajemnej życzliwości. Również
w intencji Drukarni Swarzędzkiej i osób
z nią związanych modlono się podczas tej
uroczystej mszy.

D

okładnie13 lat minęło 6 grudnia
2012 r. od wydania pierwszego
numeru „Wierzeniczeń”, od 12
lat są one drukowane w Drukarni Swarzędzkiej Stanisława i Marcina Witeckich. Firma ta w tym roku obchodziła
25-lecie istnienia.

Także Parafia Wierzenica, a w szczególności redakcja „Wierzeniczeń”, czuła moralny obowiązek uhonorowania Drukarni
Swarzędzkiej – swojego dobrodzieja w roku
jej jubileuszu. Stąd na mszę odpustową
w dniu święta patrona parafii, w czwartek, 6 grudnia 2012 r. zostali zaproszeni

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Aktualności
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Trójka podąża śladami
Kazimierza Nowaka

12

listopada 2012 gimnazjaliści z „Trójki”
wyruszyli do… Afryki. Na wędrówkę
śladami Kazimierza Nowaka, słynnego polskiego
podróżnika, który w latach 1931-1936 przebył
samotnie kontynent afrykański z północy na
południe i z powrotem (40 tys. km rowerem,
pieszo, konno, na wielbłądzie, czółnem oraz
pociągiem) wybraliśmy się wraz z innym miłośnikiem podróży – poznaniakiem p. Maciejem
Pastwą. Oglądając przepiękne zdjęcia i słuchając
niesamowitych opowieści z wyprawy pana Pastwy przebyliśmy ponad 20 tys. kilometrów po
pustynnych terenach Afryki…
Dorota Świerczyńska

Aktualności szkolne

Matematycy na medal

20

O

limpiada Matematyczna Gimnazjalistów
(OMG) to ogólnopolskie zawody matematyczne skierowane do uczniów gimnazjum. Poprzez
zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy
OMG zyskują solidne podstawy merytoryczne
do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na
poziomie ponadgimnazjalnym - jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia
przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie
wyższe w Polsce. Przywileje te – ustalane przez
senaty poszczególnych szkół wyższych – dotyczą
wielu kierunków, nawet tych, nie związanych
bezpośrednio z matematyką. Również finalistom
i laureatom OMG przysługują uprawnienia przy
rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz przy
egzaminie gimnazjalnym.
Już po raz kolejny uczniowie Gimnazjum nr 2
w Swarzędzu próbowali swych sil w zmaganiach z zadaniami konkursowymi. Na stronie
internetowej organizatorów ogólnopolskiej
Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów pojawiły się wyniki części testowej tegorocznego
konkursu. Uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum startujący w Olimpiadzie zajęli II miejsce
w powiecie poznańskim! Najwięcej punktów
otrzymali: Kinga Szafranek (klasa 3d)
i Dawid Michałek (klasa 3b).
Nauczycielom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Bernadeta Bech
– szkolny koordynator

IV Listopad Poetycki
z Wisławą Szymborską…
Nic dwa razy się nie zdarza - z takim oto przesłaniem 29 listopada 2012
roku uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu wystąpili przed zebranymi
na IV Listopadzie Poetyckim Swarzędzkiej Jedynki gośćmi.

J

ako pierwsza głos zabrała pani wicedyrektor Anna Cichocka, która powitała wszystkich gości i zaprosiła do
wspólnego spędzenia wieczoru z poezją
i muzyką.
Tradycyjnie, uczniowie zespołu PRO
ARTE zaprezentowali wszystkie swoje talenty, zarówno te wokalne, instrumentalne,
jak i recytatorskie oraz aktorskie, klamrą
łączącą całość był „wywiad” z Wisławą
Szymborską. W postać sławnej poetki
wcieliła się uczennica klasy 2 Technikum
Ekonomicznego, Barbara Balicka, natomiast w roli dziennikarza wystąpił Kamil
Balicki, uczeń klasy 2G.
W przerwach, kiedy Poetka opowiadała o tym, jak piękne było jej dzieciństwo,
o tym, czym jest życie, oraz skąd się bierze natchnienie, recytowano Jej wiersze.
Z utworem „Trzy słowa najdziwniejsze”
oraz „Miłość od pierwszego wejrzenia”
wystąpiła uczennica klasy 2 Technikum
Ekonomicznego, Weronika Janicka. Monika Lewandowska z klasy 3 oraz Ewelina
Jabczyńska z klasy 2 Technikum Ekonomicznego zaprezentowały wiersz pt. „Nic
Dwa Razy”. Z utworem „Kot w pustym
mieszkaniu” wystąpiła Julia Stachowiak,
uczennica klasy 2 Technikum Gastronomicznego Krzysztof Kołaczkowski z klasy
3 Technikum Logistycznego zaprezentował
wiersze pt. „Klucz” oraz „Utopia”, natomiast uczeń klasy 2 Technikum Ekonomicznego, Simon Opielski, utwór „Nagrobek”.
Oczywiście nie mogło zabraknąć
i muzyki. Wiersz Wisławy Szymborskiej
„Nic dwa razy się nie zdarza” w aranżacji Łucji Prus zaśpiewała Sandra Bocian
z klasy 1 Technikum Informatycznego.
Goście Swarzędzkiej Jedynki mieli też
możliwość usłyszenia tej niezwykle utalentowanej uczennicy w piosenkach tj.
„Być kobietą” Alicji Majewskiej oraz

„Nie żałuję” Agnieszki Osieckiej. Magdalena Hetmańczyk z klasy 3 Technikum
Hotelarskiego wykonała utwory pt. „Miał
być ślub” z repertuaru Moniki Brodki,
„Ostatni” Edyty Bartosiewicz oraz w duecie z Mateuszem Kontowskim z klasy 2G
piosenkę „Nad przepaścią” zespołu Bracia.
Uczeń ten wykonał też słynny utwór Tadeusza Woźniaka „Zegarmistrz światła”.
Z utworem „Wracam do domu” Justyny
Steczkowskiej wystąpiła uczennica klasy
2 Technikum Ekonomicznego, Angelika
Chąpińska. Obejrzeć można było także
występy Klaudii Urbanek z klasy 3 szkoły zawodowej, Angeliki Gremblewskiej
z klasy 1 Technikum Gastronomicznego
w duecie z Piotrem Kozłowskim z klasy 4
Technikum Informatycznego, Emilii Budnik i Marcina Krzyżaniaka z klasy 2 Technikum Informatycznego. Goście przybyli
na Listopad Poetycki mieli okazję usłyszeć
także absolwentów Zespołu Szkół nr 1:
Aleksandrę Tórz, która wystąpiła z utworem Bogdana Olewicza „Czy pamiętasz jak
to było” oraz Tomasza Rymarczuka w repertuarze Damiana Lange „Poznajmy się”.
Fantastyczne aranżacje muzyczne zostały
przygotowane przez Wojciecha Ostojskiego
z klasy 4 Technikum Informatycznego pod
kierunkiem prof. Roberta Borowika, natomiast przepiękną scenografię przygotowali
uczniowie z Technikum Hotelarskiego pod
kierunkiem prof. Agnieszki Wójcik.
Mamy nadzieję, że przybyli na Listopad Poetycki goście, nie tylko zobaczyli
wspaniałe przedstawienie, ale i ujrzeli to,
co było najistotniejsze – osobowość i naturalność jednej z najznakomitszych polskich
poetek, której pisanie wierszy po prostu
sprawiało przyjemność, a która pozostanie
w naszych sercach na zawsze.
Martyna Andrzejewska - klasa 2
Technikum Ekonomiczne
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II miejsce uczniów
Jedynki w Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym

Uczniowie z Paczkowa
pomagają zwierzętom
czwartej mieli przyjemność przekazać zebrane kasztany na ręce pana leśniczego.
Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Czerniejewo dzieci uczestniczyły w spacerze
ścieżką przyrodniczo-leśną w Jeziercach.
Poznały różne sposoby dokarmiania zwierząt w zimie.
Małgorzata Gronowska

Tydzień Wrażliwych Serc
w Gimnazjum nr 3

W

Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów od 3 do 7 grudnia trwał
Tydzień Wrażliwych Serc. Miał
ukazać, jak ważne jest w szarej i smutnej
codzienności otwarcie się na drugiego
człowieka.
Poniedziałek, 3 grudnia – „Kramik
rozmaitości” – kupić można było świąteczne wypieki przygotowane przez uczniów
i ich rodziców.
Wtorek, 4 grudnia, to DZIEŃ DOBRYCH ŻYCZEŃ – „Niebieska wstążeczka”, można było obdarować wybraną
przez siebie osobę „niebieską wstążeczką”,
swoistą oznaką sympatii.
Środę, 5 grudnia wyznaczono na dzień
walki z AIDS i HIV. Uczniowie mieli
okazję uczestniczyć w happeningu ukazującym niszczący wpływ „dżumy XXI
wieku” na organizm ludzki.
W czwartek 6 grudnia, w Mikołajki,
odwiedził nas sam Święty Mikołaj. Nikogo nie pozostawił bez małej, słodkiej
niespodzianki. Tego dnia również odbył się
koncert charytatywny. Prawdziwą niespodzianką był LIBER i jego drużyna z „Bitwy na głosy”. Marcin /Liber/ wystąpił
charytatywnie – tym aktem bezinteresowności i życzliwości wpisał się w charakter
gimnazjalnego Tygodnia Wrażliwych Serc.
Należą mu się zatem prawdziwe słowa
uznania – i podziękowania.

Piątek, 7 grudnia, upływający pod hasłem: „Człowiek dla człowieka - pomóżmy sobie wzajemnie” był dniem zbiórki
przyborów szkolnych dla potrzebujących
uczniów naszego gimnazjum.
Tydzień Wrażliwych Serc miał wlać
w nas trochę otuchy, dobroci, radości dzielenia się z innymi. Jego celem była troska
o każdego z udziałem wszystkich i cel ten
w dużym stopniu udało nam się osiągnąć.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim
ludziom, którzy włączyli się do naszej akcji. Dziękujemy nauczycielom, uczniom
i ich rodzicom. Słowa podziękowania
kierujemy do pani Barbary Kucharskiej,
dzięki której możemy brać udział w „Balu
z Mikołajem”, organizowanym przez Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka”. Podczas balu, zgodnie
z coroczną tradycją, odbywa się licytacja
przedmiotów, z której dochód przeznaczany jest na cele dobroczynne. Dziękujemy
również pani Małgorzacie Bagrowskiej,
która każdego roku „Domkiem z piernika”
wspiera nasze działania.
Tydzień Wrażliwych Serc upłynął
w przyjemnej, skłaniającej do refleksji (co
przyda się z pewnością przed coraz szybciej nadchodzącymi Świętami) atmosferze.
Mamy nadzieję, że kolejny taki tydzień
okaże się podobnym sukcesem.
Krystyna Pokorska

17

listopada 2012 roku w Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie odbył się Finał
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego organizowanego już po raz kolejny przez Związek
Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tytuł tegorocznej
edycji konkursowej rywalizacji brzmiał: „Marszałek Józef Piłsudski, jako mąż stanu, polityk
i dowódca, w oczach współczesnego młodego
pokolenia”. Członkowie Koła Historycznego
Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, uczniowie (wówczas jeszcze
klasy pierwszej Technikum Informatycznego):
Marcin Tomaszewski i Piotr Zblewski zaprezentowali pracę na temat „Miejsca
pamięci Marszałka Piłsudskiego”. Dała im ona
drugie miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Sukces jest tym cenniejszy zważywszy,
że w konkursie uczestniczyły 673 szkoły z terenu
całej Polski, a do oceny w drugim etapie przez
Główną Komisję Konkursową zakwalifikowano
tylko 77 prac, z czego aż 30 w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych.
Prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, pułkownik w stanie
spoczynku – Stanisław Tomaszkiewicz powitał
laureatów konkursu oraz zgromadzonych gości.
W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi
Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał
broni Lech Konopka, przedstawiciel Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej,
pułkownik Andrzej Zalewski, ponadto reprezentanci Szefa Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego: pułkownik Janusz Jurczak oraz
podpułkownik Marek Jarzynka.
Pobyt w Warszawie dyrektor szkoły - Przemysław
Jankiewicz, opiekun koła historycznego – Paweł
Kasztelan oraz uczniowie – laureaci zakończyli
wizytą na Starówce.
/nad. ZS nr 1/

Aktualności szkolne

W

październiku uczniowie szkoły
podstawowej Zespołu Szkół
w Paczkowie zorganizowali
akcję „Kasztanobranie 2012”. Przez cały
miesiąc dzieci przynosiły zebrane kasztany
do szkoły. Celem akcji było uwrażliwienie dzieci na potrzeby zwierząt w zimie
i pomoc w dokarmianiu zwierząt leśnych.
16 listopada 2012 r. uczniowie klasy
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Jak „Miesiąc…” to miesiąc!
Prawie miesiąc trwały w tym roku obchody Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Zalasewie bardzo zaangażowało się w to święto, przygotowując
dla uczniów wiele atrakcji. Obchody trwały od 29 października do 21
listopada włącznie. Przeżyć było co niemiara!

Aktualności szkolne

N
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a początek zaprezentowana została wystawa dotycząca zakupionych
nowości książkowych i ich autorów.
Przygotowały ją i wykonały uczennice należące do Szkolnego Klubu Recenzentów
„Mollegro” działającego przy bibliotece:
Ada Pięta, Julia Jeske, Zosia Dembińska
i Ola Majka. Dziewczęta przez wiele poprzedzających tygodni przygotowywały
materiały informacyjne i autorskie noty

o zakupionych książkach, które wcześniej
przeczytały.
Następnie odbył się międzyklasowy
Turniej Literacko-Plastyczny, w którym
uczniowie mieli za zadanie zaprojektować
w formie komiksu reklamę naszej biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym.
Prace wystawione w holu szkoły można
było podziwiać przez kilka dni. Ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród dyrektora od

Uczestnicy Programu Leonardo
da Vinci w Swarzędzkiej Jedynce

W

dniach 7-8 listopada 2012 roku
Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
gościł uczestników Programu
Partnerskiego realizowanego w ramach
Programu Leonardo da Vinci. W konfe-

rencji, poza przedstawicielami ZS nr 1,
wzięli udział pracownicy bezpośrednio lub
pośrednio związanych z edukacją instytucji z Norwegii, Niemiec, Francji, Włoch,
Liechtensteinu oraz Szwajcarii.

początku budziły wśród uczniów wiele
emocji. W tej ostatniej mini – uroczystości udział wziął niespodziewany, lecz
szczególnie miły gość specjalny – pani
Anna Kubacka, podinspektor ds. edukacji
w naszej gminie.
Uczniowie bardzo wiele pracy i różnorodnych pomysłów wnieśli w swoje
projekty konkursowe. Prace okazały
się tak dobre, że jury w składzie: pp. Z.
Frąckowiak, J. Sanejko, Z. Neumann,
A. Tomkowiak, G. Buzalski, miało niezły „orzech do zgryzienia”. Ostatecznie
I miejsce uzyskała klasa IIIa (Jadzia
Pasiak i Klaudia Łużyńska), II miejsce
zajęła klasa IIId (Paula Mieczyńska
i Angela Wlazły), dwa wyróżnienia ex
aequo otrzymały klasy IIc i IIg (Ania
Wtaszak, Tosia Szych i Weronika Majka,
Ofelia Mikulska). Uwagę nauczycieli bibliotekarzy przykuła również praca Kasi
Ozorowskiej i Magdy Staniewskiej z klasy
IIa, które otrzymały nagrodę specjalną.
Upominki ufundowała szkoła oraz
w większości Rada Rodziców, której
serdecznie dziękujemy.
Zawsze cieszy nas entuzjazm naszej
młodzieży. W tym roku uczniowie znowu
spisali się na medal. Wszystkim serdecznie
gratulujemy – tutaj nie ma przegranych.
Wniesienie radości w życie swoje i innych
to już ogromny sukces!
Magdalena Chmielewska
Stanisława Ślęzak-Chmielewska
Trzecie z cyklu spotkanie miało na
celu omówienie dotychczas uzyskanych
rezultatów w pracy nad głównym celem
projektu, którym jest opracowanie metod
identyfikacji i szacowania nieformalnych
kompetencji nabywanych przez uczestników Europejskich Programów Mobilności,
wśród których od wielu już lat są także
uczniowie naszej szkoły. Program spotkania w głównej mierze opierał się na intensywnej pracy, znaleziono jednak również
czas na zaprezentowanie gościom historii
naszego kraju i regionu, zwiedzanie szkoły
oraz wizytę w Katedrze Poznańskiej i na
poznańskim Starym Rynku. Dzięki zaproszeniu pana Starosty Powiatu Poznańskiego oraz wsparciu finansowemu ze strony
pani Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
goście konferencji mieli przyjemność
wziąć udział w uroczystych kolacjach,
które poza możliwością przedyskutowania
kwestii formalnych stanowiły doskonałą
okazję do zapoznania się ze specjałami
polskiej i wielkopolskiej kuchni.
/nad. ZSnr1/

kod
rejestrujący

kod
wyrejestrowujący

Swarzędz

tak.pz16

nie.pz16

Kultura

tak.pz161

nie.pz161

Oświata

tak.pz162

nie.pz162

Zdrowie

tak.pz163

nie.pz163

Sport

tak.pz164

nie.pz164

Rekreacja - SCSiR

tak.pz165

nie.pz165

Komunikacja

tak.pz166

nie.pz166

Bezpieczeństwo

tak.pz167

nie.pz167

Komunikaty Burmistrza

tak.pz168

nie.pz168

e-Turysta

tak.pz16t

nie.pz16t

Serwis informacyjny

na numer:

661 000 112
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„Dojrzewanie
w słońcu”
– trzecia część
wspomnień
Wandy Wasik

Bal z okazji Dnia Pluszowego Misia

23

listopada czytelnia Biblioteki Publicznej na os. Czwartaków 1 zamieniła się w salę balową, gdzie
od rana wesoło bawiły się dzieci z klas„0”
i swarzędzkich przedszkoli, a okazją ku
temu był Światowy Dzień Pluszowego
Misia. Pluszowy miś znany jest dzieciom
już od ponad stu lat i wciąż ma liczne gro-

no swych wielbicieli. Nic więc dziwnego,
że doczekał się swego święta. Wszystkie
dzieci przyniosły swych ulubieńców i w
rytm„misiowych”melodii wspólnie się bawiły. Były też zagadki i śpiewy, a na koniec
żelkowe misie. Bal poprowadzili aktorzy
z Teatru Lalek z Puszczykowa.
Sławka Nawrocka

„Słoik pełen miodu”
Prosto z Biblioteki

O

W

galerii Wielokropek16 listopada
odbył się wernisaż malarstwa
Moniki Będziechy-Tischer, któ-

24

ra na co dzień pracuje jako nauczyciel
w Zespole Nr 2 w Swarzędzu. Licznie
przybyłych gości powitał dr Andrzej
Przychodzki, który przedstawił sylwetkę oraz dorobek malarki. Pani Monika
zajmuje się malarstwem amatorsko od
kilku lat, a tematem jej prac jest głównie
przyroda oraz martwa natura. Goście zaproszeni na wystawę„Słoik pełen miodu”,
oprócz podziwiania obrazów, mogli również skosztować miodów z wierzenickiej
pasieki.
Sławka Nawrocka

dwiedziła nas pani Wanda Wasik
z miłą informacją, iż właśnie ukazała się drukiem ostatnia część jej „Dziewczęcej trologii”. Autorka „Między łąką
a ogrodem” oraz „Dzieciństwa w Kraju
Warty”proponuje nam tym razem lekturę
„Dojrzewania w słońcu”. O książkę tę można pytać w swarzędzkich księgarniach
i bibliotekach.
Równocześnie Wydawnictwo BONAMI z Poznania oraz Hotel i Restauracja Ossowski w Kobylnicy zaprosiły
w niedzielę 9 grudnia na spotkanie z p.
Wandą Wasik i promocję jej najnowszej
ksiązki. Uczestnicy spotkania przy kawie
i ciasteczkach mogli także zapoznać się
z malarstwem pani Wandy Wasik. Spotkanie poprowadził prezes poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich,
Paweł Kuszczyński.
Książka„Dojrzewanie w słońcu” ukazała się przy współudziale finansowym
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.
/mw/

Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1, Swarzędz
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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S. J. Bolton

Biblioteka Publiczna poleca:
„Bez retuszu”
Władysław Cehak

Młoda londyńska policjantka
jest zafascynowana postaciami
seryjnych morderców, zwłaszcza
najsłynniejszego Kuby Rozpruwacza.
Ale jako detektyw nigdy jeszcze
nie prowadziła sprawy zabójstwa,
nie widziała z bliska zwłok. Aż do
pewnego wieczoru, gdy na parkingu
obok jej samochodu osuwa się na
ziemię straszliwie poraniona kobieta,
która umiera na jej rękach...
Lace zostaje przewieziona na
przesłuchania. A potem dostaje list przerażająco znajomy, przypominający jej coś, co - jak sądziła - pogrzebała
głęboko w przeszłości...

„Jezioro marzeń”
Kim Edwards

Wrzesień 1939 roku. Andrzej Krasicki,
pełniący służbę jako obserwator
w samolocie Karaś, bierze udział
w walkach z niemieckimi siłami
powietrznymi. Zestrzelony przez
messerschmitty, doznaje poważnych
ran i trafia do szpitala w Tarnopolu.
Jest świadkiem zajęcia miasta przez
Armię Czerwoną. Sowieci, z NKWD na
czele, wprowadzają na okupowanych ziemiach własne brutalne
i bezwzględne porządki. Andrzej po
dojściu do zdrowia przedostaje się do
zniszczonego Lwowa, a potem wraz
z przyjacielem usiłuje uciec na Węgry.
Na granicy zostaje jednak schwytany
przez patrol sowiecki i trafia najpierw
do więzienia, a potem, w grudniu
1940 roku, do łagru w Kraju Krasnojarskim. Postać Andrzeja Krasickiego
to alter ego autora, który opisuje
w tej wstrząsającej książce własne
doświadczenia i przeżycia.

„Będziesz tam?”
Guillaume Musso
Najnowsza powieść autorki bestsellera „Córka Opiekuna Wspomnień”. Na
wieść o wypadku matki, Lucy Jarrett,
za namową swego ukochanego,
Yoshiego, decyduje się powrócić
z Japonii do niewielkiej miejscowości
w USA, zwanej Jeziorem Marzeń.
Dom rodzinny opuściła kilkanaście
lat wcześniej, krótko po tragicznej,
niewyjaśnionej śmierci ojca, który
utonął w pobliskim jeziorze. Targana
poczuciem winy, przekonana, iż
mogła zapobiec tragedii, wraca do
świata pełnego tajemnic i rodzinnych
waśni.

zmarłą w tragicznych okolicznościach
przed trzydziestoma laty Ilenę.
Podczas jednej z misji humanitarnych
w Kambodży, po operacji małego
chłopca, Elliott otrzymuje od jego
dziadka dziwny flakonik z trzema
złotymi pigułkami, dzięki którym
będzie ponoć mógł spełnić swoje
największe marzenie. Gdy zażywa
pierwszą z ampułek jego świat
ulega całkowitej przemianie - może
podróżować w czasie, po raz kolejny
przeżywa swoją młodość... Czy uda
mu się ocalić przed śmiercią ukochaną
kobietę?

„Moja cesarzowa”
Da Chen

„Zapiski hinduskiej
służącej”
Baby Halder

Kiedy Pickens zobaczył po raz pierwszy Annabell, od razu wiedział, że ta
dziewczyna zawładnie jego życiem.
Zmysłowa i delikatna, jakby utkana
ze złotych nici chińskiego stroju, który
nosiła na pamiątkę dziecięcych lat
spędzonych w imperium. Ale czy taka
miłość w ogóle może się dokonać?
Kiedy Annabell ginie w pożarze,
Pickens jest przekonany, że jej duch
opętał jego ciało i steruje życiem. Annabell chce, by wrócił do ukochanych
Chin. Chce, by spotkał łudząco do niej
podobną Qui Rong. Chce, by w ten
sposób ich miłość pokonała śmierć.

„Jestem blisko”
Lucyna Olejniczak

Elliott, uznany chirurg, ma sześćdziesiąt lat i niedługo umrze. Śmiertelna
choroba nie daje mu nadziei na
przyszłość. Największą radością jego
życia jest dorosła już córka, Angie,
a największym pragnieniem, raz
jeszcze ujrzeć ukochaną kobietę -

i na podstawie poszlak, gdyż ciała
dziewczyny nigdy nie odnaleziono,
skazany na śmierć. Małgosia, córka
gospodyni, zaczyna się interesować
sprawą i wraz ze swoim przyjacielem
śledzić stare dokumenty jej dotyczące.
Nagle, w niewyjaśnionych okolicznościach, znika i ona. Czy coś łączy oba
zdarzenia?

Lucyna i Tadeusz odwiedzają
znajomych w Irlandii. Tam poznają
tajemnicę wynajmowanego domu,
w którym mieszka ich gospodyni.
Mieszkająca w nim sto lat wcześniej
dziewczyna zniknęła w niewyjaśnionych okolicznościach, po tym
jak kategorycznie odmówiła ręki
synowi okolicznego bogacza. Tenże
został posądzony o morderstwo

Prawdziwa opowieść o wyjątkowej
kobiecie, o jej sile, odwadze i determinacji. Gdy Baby Halder była jeszcze
bardzo młoda, matka pozostawiła
ją pod opieką okrutnego ojca. Kiedy
miała dwanaście lat, została wydana
za mężczyznę dwakroć od niej
starszego, który często ją bił. Dwa
lata później sama urodziła dziecko.
Początki jej życia były naznaczone
olbrzymim cierpieniem i wyzwaniami, aż - wyczerpana i zrozpaczona
- uciekła z trójką dzieci do Delhi, gdzie
podjęła pracę pokojówki w najbogatszych rezydencjach miasta. Zmuszona
do spełniania każdej zachcianki
pracodawców, trudziła się od świtu
do nocy, do czasu kiedy podjęła pracę
u pewnego emerytowanego profesora, który zachęcił ją do sięgnięcia po
pióro i spisania tej historii.
Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu

Prosto z Biblioteki

„Ulubione rzeczy”
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Zapraszamy
na lodowisko!

Prosto z Centrum Sportu

S

warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji oferuje
swoim klientom nowoczesne, zadaszone lodowisko usytuowane tuż przy scenie plenerowej oraz
Pływalni „Wodny Raj”.
Co roku w sezonie zimowym, przez ok. 4 miesiące
mogą Państwo czynnie wypoczywać jeżdżąc na
łyżwach. W trakcie funkcjonowania lodowiska organizowane są różne, ciekawe imprezy: mikołajki,
bale przebierańców, dyskoteki, walentynki oraz
wiele innych.
Przy lodowisku czynna jest wypożyczalnia łyżew
oraz bezpłatny parking i szatnia. W trakcie sesji
emitowana jest muzyka umilając jazdę na łyżwach.
Centrum proponuje również lekcje nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach.
Sesje na lodowisku trwają 1,5 godziny i rozpoczynają się co 2 godziny:
10:00-11:30, 12:00-13:30, 14:00-15:30,
16:00-17:30, 18:00-19:30, 20:00-21:30
CENNIK LODOWISKA
Bilet wstępu umożliwia nieograniczone
korzystanie z lodowiska przez okres 1 sesji,
tj. 1 godzina 30 minut
CENY BILETÓW
od poniedziałku do piątku
10 zł – normalny   8 zł – ulgowy*
soboty, niedziele i święta
11 zł – normalny   9 zł – ulgowy*
wypożyczenie łyżew – 5 zł za 1 sesję
ostrzenie łyżew – 8 zł
*bilety ulgowe przysługują:
- dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do
25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej,
- osobom od 60 roku życia po okazaniu dokumentu
tożsamości,
- inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.

Delfinek „Wopruś” w „Wodnym Raju”

W

odne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe i NIVEA Polska Sp.
z o.o. zrealizowały na Pływalni
„Wodny Raj” dla dzieci z przedszkola
w Swarzędzu specjalistyczny program
profilaktyczny pt.: „Z Delfinkiem WOPR-usiem jest bezpiecznie”.
Program profilaktyczny ma na celu
kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zachowań dzieci
w wieku przedszkolnym w sytuacjach
zagrażających zdrowiu i życiu. Dzieci
w wieku 5-6 lat łatwo uczą się prostych

Sokoły górą
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zasad dotyczących bezpieczeństwa
i prostych czynności ratowniczych. Wiedza i umiejętności z zakresu edukacji
bezpieczeństwa powinny być wdrażane
już na etapie edukacji przedszkolnej.
W świat bez niebezpieczeństw”
wprowadziła dzieci postać Delfinka Woprusia, który w towarzystwie ratownika
WOPR, pomagał zrozumieć dzieciom,
czego powinny unikać i jak powinny zachować się w sytuacji zagrożenia na obszarze wodnym i terenie przywodnym.
/hej/

listopada odbył się turniej
siatkówki o puchar SCSiR.
W turnieju brało udział 5 zespołów. Po pięciu godzinach rywalizacji
wyłoniono zwycięzcę, drużynę SOKOŁY KOSTRZYN, która wygrała wszystkie
mecze. Kolejne miejsca zejęły drużyny: 2 – IWNO, 3 – S,D & VOLLEYBALL,

4 – MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
chłopcy, 5 - MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE dziewczęta.
Najlepsze drużyny otrzymały puchary, dyplomy i nagrody.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim zawodnikom i zapraszają na
kolejny turniej.
/hej/
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Karty honorowane
w SCSiR:

Dyskoteki na lodowisku w każdą sobotę
a w piątki sesje z DJ’em
wprowadzając wszystkich łyżwiarzy
w dyskotekowe klimaty. Imprezy na
lodowisku odbywać się będą w każdy
piątek i sobotę. Zapraszamy!!!
/hej/

SCSiR rozpoczęło
zapisy na półkolonie
– ZIMA 2013

T

rwają zapisy na półkolonie organizowane przez
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
Pierwszy turnus: 14-18.01.2013, drugi turnus:
21-25.01.2013. Rezerwacja telefoniczna (od 8:00
do 15:30): 61 65 09 542. Szczegóły na plakacie oraz
na www.scsir.swarzedz.pl Zapraszamy!
/hej, mw/
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

Prosto z Centrum Sportu

W

sobotę 10 listopada rozpoczął
się kolejny sezon na lodowisku. DJ Tomaj o godzinie 18:00
i 20:00 podniósł temperaturę na lodzie
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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, ul. Cieszkowskiego 37D, 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

]]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

]]Centrum Medyczne –

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

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

]]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.

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

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 ]

Przychodnia w Swarzędzu

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”
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]]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 w godz. 13.00
– 15.00 w Biurze Rady.
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]]Pomoc doraźna ]

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

Łowieckie w Uzarzewie

]]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

Budżet 2013 – przed głosowaniem z Prosto z budowy
Jezioro – jest poprawa z Dwór Cieszkowskich uratowany
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Starosta Poznański laureatem
„Konfederatki – Przyjaciel
Pracodawcy 2012”
Jan Grabkowski, Starosta Poznański, otrzymał wyróżnienie w kategorii
„Samorządy Terytorialne” jako jedyny
w Wielkopolsce. Został nagrodzony „za
rozumienie potrzeb środowiska pracodawców oraz docenianie znaczenia ich
współpracy z samorządem. Za wspieranie
lokalnej przedsiębiorczości oraz promowanie dialogu pomiędzy mieszkańcami,
urzędnikami i przedsiębiorcami.”
Anna Kozłowska,
Gabinet Starosty

Szkolenie w kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA

Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Poznaniu. Zebrani zostali
zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi
ewakuacji, w tym: reagowania w przypadku zakłócenia bezpieczeństwa, zarządzania
bezpieczeństwem, ochrony przeciwpożarowej, planami i instrukcjami bezpieczeństwa osób i mienia, zasadami postępowania
w przypadku pożaru. Następnie kierownik
obiektu, Wojciech Kiełbasiewicz, wygłosił
wykład dotyczący specyfiki obiektu Centrum OAZA oraz opracowanej dla niego
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Szkolenie stanowiło element przygotowania Centrum OAZA do przeprowadzenia
ćwiczeń ewakuacji obiektu w roku 2013.
Łukasz Sobolewski, Wydział
Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

P

od koniec listopada pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, na
zaproszenie Burmistrza Gminy Kórnik,
wzięli udział w szkoleniu w Kórnickim
Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, poświęconym ewakuacji osób z budynków
użyteczności publicznej. W szkoleniu
udział wzięli także pracownicy Centrum
OAZA oraz przedstawiciele Gminy Kórnik. Celem szkolenia było zapoznanie
zebranych z aspektami przeprowadzenia
ewakuacji obiektu typu pływalnia i hala
sportowa oraz opracowanymi planami dla
Centrum OAZA.
W trakcie szkolenia wykład dotyczący
ewakuacji osób z budynków użyteczności publicznej przedstawił Krzysztof Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Wydziału

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w gronie rodziny i najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności
i realizacji wszystkich wyznaczonych celów
w każdym dniu
nadchodzącego Nowego Roku.
Życzy
Jan Grabkowski
Starosta Poznański
z Zarządem Powiatu w Poznaniu

Krótko z powiatu...

„K

onfederatki – Przyjaciel Pracodawcy” to prestiżowe wyróżnienie Pracodawców Rzeczpospolitej
Polskiej, największej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce. Przyznawane
jest osobom spoza środowiska przedsiębiorców, które wniosły szczególny wkład
w budowę prestiżu i pozycji pracodawców
oraz przyczyniły się do integracji i rozwoju
środowiska. Nagrody zostały wręczone
w czwartek, 22 listopada 2012 r., w Klubie
Kultury „Saska Kępa” w Warszawie.
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CASTLE BRASS
KONCERT SYLWESTROWO-NOWOROCZNY

28 gru
dnia
2012 r
oku,
godzin
a
19.00

Ę P
W S T
N Y
W O L

i soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu
Aula Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, ul. Trakt Napoleoński 55
Organizator: Urząd Gminy w Rokietnicy

Współpraca: Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy

www.rokietnica.pl

Reklamy
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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

Certyfikaty:

31

PROSTO Z RATUSZA grudzień 2012

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:

Reklamy

tel. 662 698 422
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

HR Format - firma specjalizująca się w selekcji
i rekrutacji pracowników.

www.hrformat.pl

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie rekrutacji
zewnętrznych oraz wsparcie wewnętrznych procesów
rekrutacyjnych.
•
•
•
•
•
•
•

Nasi specjaliści rekrutują dla następujących branż:
Przemysł
Branża oponiarska
Branża IT
Logistyka
Transport
Energetyka
Sprzedaż detaliczna (FMCG)

•
•
•
•
•

Metody stosowane w poszukiwaniu kandydatów:
Analiza bazy danych
Ogłoszenia
Poszukiwania bezpośrednie (Direct/Executive Search)
Media społecznościowe
Networking

•
•
•
•

Stosowane narzędzia:
Testy psychologiczne
Testy merytoryczne
Assessment Center
Development Center

Wspieramy Twój biznes, zapewniając kadrę
identyfikującą się z celami i wartościami Twojej Firmy.
Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
My pomożemy Ci go znaleźć.
Zapraszamy do współpracy!!!
Piotr Kuźniak
HR Format
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61–731 Poznań
tel. 691 140 909
piotr.kuzniak@hrformat.pl   www.hrformat.pl

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

