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200-lecie urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego
– str. 16-17

Święto naszego Patrona z Zapisy do przedszkoli – co, jak, kiedy
Przedstawiamy organizacje pozarządowe z Prosto z budowy
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Reklamy
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Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:
www.hrformat.pl

Studio Reklamowe Kwadrat zaprasza Państwa do zamieszczenia reklamy
w miesięcznikach gminnych„Rokickie Wiadomości”i„Prosto z Ratusza”, oficjalnych
informatorach samorządowych wydawanych przez Urząd Gminy Rokietnica
i Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
Każde z czasopism jest darmowe, rozprowadzane na całym terenie gmin.
Nakłady pism to: Rokickie Wiadomości - 4.700 egz., Prosto z Ratusza - 10.500 egz.
Reklama w nich to najlepszy sposób, aby skutecznie trafić z ofertą
swojej firmy do mieszkańców i firm podpoznańskich gmin.

• Rekrutacja
pracowników
• Doradztwo
personalne
• Ocena
kompetencji
zawodowych
• Testy
psychologiczne

Jak zamówić reklamę?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

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

W zamówieniu należy podać: wybrane miesięczniki, wielkość reklamy, ilość powtórzeń
w kolejnych numerach, dane do faktury, adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail.
Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Reklamy umieszczane są na końcowych stronach
czasopism (strony redakcyjne są wolne od reklam).
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î Przy dłuższej współpracy duże rabaty î W pakiecie taniej
î Dobry stosunek zasięgu reklamy do ceny

Właściwy człowiek
na właściwym miejscu.
Pomożemy Ci
go znaleźć.
HR Format
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 691 140 909
piotr.kuzniak@hrformat.pl
www.hrformat.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu
Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz
Anna Tomicka

Józefinki ‘2014

– serdecznie zapraszamy 1, 2 i 3 maja!
Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy
Swarzędz!
Z wielką przyjemnością zapraszam
wszystkich na II część Święta Patrona
Gminy Swarzędz – św. Józefa. Przed nami
Józefinki 2014 – czas wspólnej zabawy
podczas tzw. długiego weekendu majowego – 1, 2 i 3 maja!
W roku 2014 program Józefinek koncentruje się wokół hasła: 10 lat Polski
w Unii Europejskiej, 10 lat Swarzędza
w Unii Europejskiej.
To wyjątkowa rocznica i wyjątkowe
także atrakcje podczas majowej imprezy. Przygotowujemy koncerty z muzyką
z różnych części Europy: Dimitris Zorbas – Grecja, An Dreo i Karina – Italo
Disco, Molly Malone – muzyka irlandzka. Dużą niespodzianką będzie szkolny
przegląd tańców europejskich – wszystko
z dbałością o szczegóły: stroje, charakteryzacja. Posłuchamy dowcipu śląskiego w wykonaniu Joanny Bartel, gry na
dudach, na akordeonach. Poczęstujemy
uczestników naszego święta pysznymi po-

Pomoc dla osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne
przedłużona do końca roku

O

sobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na styczeń, luty, marzec 2014 r. gmina
przyznała pomoc w wysokości 200 zł
miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu
przedłużona na kolejne miesiące, to jest
od kwietnia do grudnia 2014 r. Odbędzie
się to w drodze zmiany dotychczasowej

trawami rodem z Włoch, Litwy, Szwecji.
Oczywiście nie zabraknie stałych punktów
józefinkowego programu : Swarzędzkiego
Spotkania Józefów, Gry Miejskiej „Mebloberek”, poczęstunku Strawą św. Józefa
i Józefowym Plackiem.
Zapraszamy także na Rodzinny Rajd
Samochodowy św. Józefa pod nazwą:
Jedziemy do Augusta Cieszkowskiego!
Wszak w 2014 r. przypada 200 rocznica
urodzin wybitnego przedstawiciela ziemi
swarzędzkiej – współtwórcy Towarzystwa
Przyjaciól Nauk, naukowca, filozofa, społecznika, propagatora pracy organicznej.
A więc rajd - atrakcja dla całych
rodzin, a w programie trasa Swarzędz –
Wierzenica – Kicin, ciepły poczęstunek
i nagrody dla zwycięzców. Udział w rajdzie
będzie bezpłatny.
Zapowiada się moc wrażeń i wyśmienity odpoczynek. Zatem, Drodzy Państwo,
już dziś planujcie zabawę z nami – na swarzędzkim rynku, na trasie gry miejskiej
oraz rajdu samochodowego!
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Anna Tomicka
decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub
w drodze kolejnej decyzji. Warunkiem jest
posiadanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące.
Ustalenie prawa do w/w dodatku
nastąpi z urzędu, tj. nie wymaga złożenia wniosku.
Beata Pacholczak
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu
Więcej informacji z OPS na stronach 20-21.

UWAGA!

Z

apraszamy wszystkich mieszkańców
miasta i gminy Swarzędz na uroczystą mszę
świętą dziękczynną za
kanonizację papieża Jana Pawła II. Msza odbędzie
się na swarzędzkim Rynku w niedzielę, 4 maja
o godz. 20:00.
/tr, mw/

Od 7 kwietnia BIURO
PODAWCZE w ratuszu
w poniedziałki
czynne do 18:00

B

urmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje,
że od 7 kwietnia 2014 r. w każdy roboczy poniedziałek BIURO PODAWCZE – PUNKT INFORMACYJNY w holu ratusza na parterze będzie czynny
w godz. 8:00 – 18:00. Zapraszamy!

Indywidualne
dowody wpłaty
na raty podatku
od nieruchomości

U

przejmie informujemy, że indywidualne dowody wpłaty na raty podatku od nieruchomości są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta
(na parterze ratusza) na stanowisku nr 5.
Ponadto wpłat podatku można dokonywać na
ogólny numer konta bankowego Gminy Swarzędz: 14 1090 1450 0000 0000 4500 0049.
Gotowe dowody wpłaty z tym rachunkiem
dostępne są w punkcie bankowym na parterze
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Aktualności

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocy
pełnych wiary, nadziei i miłości!
Radosnego nastroju,
przyjaznych rozmów,
serdecznych gestów
przy wszystkich świątecznych stołach.

Kolejny rekord WOŚP
w Swarzędzu

M

amy kolejny rekord!!! Oficjalna kwota zebrana podczas 22. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Swarzędzu to 80 502,74
zł. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!!!
A oto kwoty zebrane przez Swarzędzki Sztab
WOŚP podczas finałów WOŚP od 2010 roku:
1. 2014 – 80 502,74 zł.
2. 2013 – 74 644,70 zł.
3. 2012 – 78 870,27 zł. plus:
a. 5 euro, b. 11 USD, c. 50 CZK
4. 2011 – 76 189,30 zł. plus:
a. 20 euro, b. 5 GBP, c. 1 USD
5. 2010 – 79 073,74 zł.
/OK/
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► wyróżnienie honorowe – Zakład
Stolarski Józef Meller w uznaniu za kunszt
wykonania i kreatywności za mebel wielofunkcyjny – toaletka-barek-biurko FORTUNE TELLER
► tytuł Mebel Roku 2013 – Zakład
Stolarski STOLLUX Jarosław Lesiński
za komodę IBIZA

Święto naszego Patrona

w 10. rocznicę przystąpienia Polski do UE
19 marca świętowaliśmy Dzień Patrona Gminy Swarzędz - św. Józefa.
Opiekun Świętej Rodziny jest jednocześnie odwiecznym symbolem
stolarstwa. Sam będąc cieślą, do dziś patronuje ludziom uprawiającym
meblarskie rzemiosło, tak ważne w naszej okolicy.

Aktualności

U
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roczystości rozpoczęła rano msza
św. w intencji mieszkańców miasta odprawiona w kościele pw.
św. Marcina w Swarzędzu. W południe
przedstawiciele władz Gminy, organizacji społecznych, braci stolarskiej, służb
publicznych i młodzieży złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Józefa –
przy Centrum Meblowym Cechu Stolarzy
Swarzędzkich. Deszcz nie przeszkodził
w godnym zamanifestowaniu naszego
szacunku dla Patrona Gminy.
Godzinę później w Ośrodku Kultury,
występem chóru „Akord”, rozpoczęła się
uroczysta sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Gospodarz tego spotkania - Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, powitał wszystkich uczestników sesji,
m.in. poseł Bożenę Szydłowską, Starostę
Jana Grabkowskiego, Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz Annę Tomicką wraz
z zastępcami – Agatą Kubacką i Adamem
Trawińskim, radnych Rady Powiatu Poznańskiego – Marka Lisa, Barbarę Antoniewicz i Pawła Bociana, radnych Rady
Miejskiej w Swarzędzu, wiceprezesa
Polskiego Związku Rzemiosła i zarazem
wiceprezesa Izby Rzemieślniczej w Poznaniu - Antoniego Odzimka, cechmistrza
Cechu Stolarzy Swarzędzkich Zbigniewa
Rybickiego, dyrektorów swarzędzkich
szkół i instytucji.
Jako pierwszy przemawiał przewodniczący Marian Szkudlarek (treść wystąpienia zamieszczamy na str. 7). Następnie
głos zabrała burmistrz Anna Tomicka, któ-

ra podsumowała osiągnięcia Swarzędza
w ciągu ostatnich dziesięciu lat, w kontekście 10 rocznicy przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej (treść wystąpienia
zamieszczamy na str. 6 i 7).
Zgromadzeni wysłuchali także wystąpień Bożeny Szydłowskiej, Jana Grabkowskiego i Antoniego Odzimka. Bardzo
ważną częścią uroczystej sesji było wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz”. Otrzymali je: pan Eugeniusz Jacek oraz Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu
(uzasadnienia uchwał przyznających te
odznaczenia przedstawiamy na str. 5 i 6).
Burmistrz Anna Tomicka i przewodniczący Marian Szkudlarek wręczyli również 5 listów gratulacyjnych następującym
osobom: Halinie Benedyk, Henrykowi
Błachnio, Ewie i Włodzimierzowi Buczyńskim, Andrzejowi Jaremko oraz Ewie
Tomaszewskiej-Kusz.
Święto Patrona Gminy Swarzędz jest
doskonałą okazją do ogłoszenia wyników
IV już edycji konkursu o Godło Promocyjne Mebli Swarzędzkich SWARZĘDZ.
Na uroczystej sesji wręczono statuetki, dyplomy i certyfikaty. Oto lista zwycięzców:
w kategorii Rzemiosło:
► wyróżnienie – Zakład Przemysłowo-Handlowo-Usługowy Dariusz
Szymański za łóżko z kompletem szafek
nocnych – MODEL 45
► wyróżnienie – Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Stolarsko-Tapicerskie Ryszard
Tylkowski za krzesło MODENA

w kategorii Produkcja Przemysłowa:
► wyróżnienie - Fabryka Mebli Tapicerowanych TOMBEA Sp. z o.o. za mebel
wypoczynkowy FANCY
► tytuł Mebel Roku 2012 – ARISmebel Ryszard Włodarczyk za zestaw
mebli wypoczynkowych system narożny
GATSBY
W następnym wydaniu Prosto z Ratusza szerzej przedstawimy zwycięzców
tegorocznej edycji konkursu o Godło
Promocyjne Mebli Swarzędzkich SWARZĘDZ.
Stolarze zrzeszeni w Cechu Stolarzy
Swarzędzkich podsumowali także osiągnięcia minionego roku, a niektórzy z nich
– corocznym zwyczajem – otrzymali wyróżnienia i odznaczenia cechowe.
Miłym dopełnieniem tego świątecznego spotkania był występ wokalny laureatek
III Gminnego Przeglądu Piosenki Polskiej.
Wymieńmy nazwiska tych młodych,
uzdolnionych swarzędzanek: Katarzyna
Wanat z Gimnazjum nr 2, Julia Kamińska z Zespołu Szkół nr 2 oraz Angelika
Chąpińska, Sandra Bocian i Magdalena
Hetmańczyk z Zespołu Szkół nr 1.
W kuluarach Ośrodka Kultury można
było obejrzeć wystawę poświęconą życiu
i działalności Augusta Cieszkowskiego
(obszernie piszemy na ten temat także na
str. 16 i 17).
Wszystkim wyróżnionym serdecznie
gratulujemy, uczestnikom świątecznych
wydarzeń oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, pracującym
przy ich organizacji, Ośrodkowi Kultury,
służbom miejskim i porządkowym – serdecznie dziękujemy!
/tr, mw/
z fot. H. Błachnio i R. Błachnio
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P

an Eugeniusz Jacek od 30 lat jest mieszkańcem naszej gminy, działaczem
i społecznikiem z zamiłowania, który
cały swój wolny czas poświęca bezinteresownie dla innych. Pełni szereg funkcji
społecznych takich jak: prezes Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego „Łaziki” w Swarzędzu,
prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa
Turystyczno - Krajoznawczego PoznańNowe Miasto im. Franciszka Jaśkowiaka, prezes Klubu Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu,
członek Rady Naukowej Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, członek Zarządu Wielkopolskiej Korporacji
Oddziałów PTTK.
Został uhonorowany następującymi
odznaczeniami: dwoma Złotymi Krzyżami
Zasługi za działalność społeczną oraz za
honorowe oddawanie krwi, Srebrną Odznaką „ Zasłużony działacz Turystyki”,
Honorową Odznaką PCK II stopnia, Brązową Odznaką „Zasłużony działacz Kultury Fizycznej”, Złotą Odznaką „ Zasłużony
w Pracy Wśród Młodzieży”, Złotą Honorową Odznaka PTTK, Medalem Franciszka
Jaśkowiaka za zasługi w rozwoju turystyki
i krajoznawstwa w Wielkopolsce, Tytułem
„Swarzędzanin 2006 roku”, Medalem prof.
Stanisława Pawłowskiego, Odznaczeniem
„Kryształowe Serce”, Odznaczeniem „ Za
Zasługi dla Województwa Wielkopolskie-

go”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytuł „Wolontariusza Roku”.
Pan Eugeniusz Jacek jest założycielem
Koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno
-Krajoznawczego „Łaziki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, działa
nieprzerwanie od 1984 roku. Od ponad
30 lat jest działaczem PTTK i LOP.
Jest organizatorem lub współorganizatorem takich rajdów jak: „Witamy
Wiosnę”, „Poznaj Swoją Okolicę”, „Poznajemy Parki Krajobrazowe”, „Wielcy
Wielkopolanie”, „Poznajemy Wielkopolskę”, „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego”, „Puszcza Wpuszcza”, „Na
cysterskim szlaku rowerowym”.
Należy podkreślić, że Pan Eugeniusz
Jacek działa na rzecz osób niepełnosprawnych, (…) oprócz organizowania rajdów
(np. „Sprawni Inaczej - Bez Barier i Granic”) współorganizował wyjazdy do Zakopanego, w Kotlinę Kłodzką, a także koordynował społecznie zajęcia z hipoterapii
na półkoloniach organizowanych przez
SPDST im. Leszka Grajka.
Jest od ponad 37 lat działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża, honorowym
dawcą krwi, a od 2002 roku prezesem
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym
czasie Klub HDK PCK powiększył się
z 22 do 310 członków. Od 2003 roku zorganizował 76 akcji zbiorowych poboru
krwi, przyczynił się do powstania Banku
Krwi. Należy dodać, że w 2012 roku na
zbiorowych akcjach poboru swarzędzkim
krwiodawcom – pod przewodnictwem
Eugeniusza Jacka – udało się pozyskać
ponad 379 litrów krwi. Olbrzymia w tym
zasługa właśnie szefa krwiodawców, człowieka o wielkim sercu. Dla krwiodawców
i ich rodzin organizuje wycieczki piesze
i rowerowe (np. Majowe Rodzinne Pikniki Krwiodawców) oraz pielgrzymki do
miejsc świętych. Był również współorganizatorem Ogólnopolskich Nadwarciańskich
Rajdów Honorowych Dawców Krwi oraz
Ogólnopolskich Zawodów w wędkarstwie
spławikowym w Swarzędzu.
W związku z powyższym przyznanie
tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz” Panu Eugeniuszowi Jackowi
w pełni uzasadnione.
/Uzasadnienie do uchwały nr
LIV/474/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu 25 lutego 2014 r. w sprawie nada-

Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Stanisława
Staszica w Swarzędzu

S

zkoła Podstawowa nr 1 może pochwalić się najdłuższą historią spośród swarzędzkich szkół. Historia
szkoły splata się nierozłącznie z historią
Polski i dziejami Swarzędza. Udokumentowane początki Jedynki sięgają
I połowy XIX stulecia. Szkołę otwarto 3
listopada 1834 r., jako katolicką szkołę
ludową. Przez całe dziesięciolecia szkoła, do której chodziły kolejne pokolenia
swarzędzkich dzieci, oferowała naukę
przede wszystkim w języku niemieckim.
Działała przecież na ziemiach polskich zaboru pruskiego. Mimo to wielu Polaków
– katolików – mieszkańców Swarzędza,
właśnie tej szkole zawdzięczało początki
i podstawy swojej edukacji. Idea utworzenia w Swarzędzu szkoły pojawiła się już
w latach dwudziestych XIX wieku. Jednak
dopiero w 1832 r. zakupiono na terenie wsi
Swarzędz działkę wraz z domem (czworakiem), który przystosowano dla potrzeb
szkoły. Od momentu powstania nad szkołą
nadzór sprawowała inspekcja kościelna.
W 1874 r. wprowadzono świecką inspekcję
szkolną. Nadzór świecki sprawowały kolejno nad szkołą władze niemieckie, a od
1919 r. – władze polskie.
Naukę w polskiej szkole po odzyskaniu niepodległości podjęto dopiero
12 maja 1919 r. z powodu braku kadry
nauczycielskiej i podręczników szkolnych.
Od 1927 r. do tzw. katolickiej szkoły powszechnej zaczęły uczęszczać dzieci z rodzin ewangelickich. Lekcje odbywały się
wtedy w trzech budynkach, z których dwa
znajdowały się na terenie miasta i trzeci
budynek, tzw. czerwony – na terenie wsi
Swarzędz (obecna ulica Zamkowa).
dok. na s.6 Ü

Aktualności

z Fot. R. Błachnio

Pan Eugeniusz Jacek

nia odznaczenia „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz”/

z Fot. R. Błachnio

Tytuły „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz” otrzymali:
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Ü dok. ze s.5

Z dniem 16 stycznia 1934 r. istniejąca
w Swarzędzu Publiczna Szkoła Powszechna została podzielona na szkołę męską nr
1 i żeńską nr 2. W dniu 3 marca 1934 r.
szkoła otrzymała imię Stanisława Staszica
oraz sztandar. 18 maja 1935 r. zmieniono nazwę na 7 klasową Publiczną Szkołę
Powszechną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednak już dwa lata później obchodzono Święto Patrona w dniu zgonu Stanisława Staszica. 30 listopada 1937 roku
Inspektor Szkolny przemianował szkołę
na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia
III im. Stanisława Staszica, ustanawiając
zarazem rocznicę śmierci Stanisława Staszica Świętem Szkoły.
Od 1945 do 1984 roku szkoła nazywana była Szkołą Podstawową nr 1, a od
1984 roku ponownie nosi imię Stanisława
Staszica i obchodzi Święto Patrona Szko-

ły w dniu 3 marca. W roku 1984 po raz
pierwszy zaśpiewano hymn „Staszicowe
ziarno”, do którego słowa napisał poznański literat Włodzimierz Ścisłowski, a muzykę skomponował ówczesny nauczyciel
muzyki Edward Aleszczyk.
Od 1 stycznia 1991 r. uchwałą Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr VII/36/90
z 30.10.1990 roku oraz na podstawie porozumienia pomiędzy Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, a Zarządem Miasta i Gminy
placówki oświatowe zostały przejęte przez
Gminę. Od 1 września 1999 w wyniku
reformy oświaty, Szkoła została przekształcona z 8 klasowej w 6 klasową.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu
pracuje zgodnie z koncepcją, której motto
brzmi: „Jesteśmy Szkołą z dwuwiekową
tradycją, Szkołą otwartą na przyszłość”.
Swarzędzka Jedynka przeżyła wiele
zmian i reorganizacji. Zmieniało się jej za-

Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz – Anny Tomickiej
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Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Drodzy go
ście i Przyjaciele, Mieszkańcy Miasta i Gminy
Swarzędz,
nasz patron, Święty Józef, to jedna z najpiękniejszych
i najważniejszych postaci w kulturze i tradycji cywilizacji chrześcijańskiej, choć w Ewangelii nie przytoczone
zostały żadne jego słowa. Bo nie słowa, ale postępowanie jako ojca Świętej Rodziny, męża Marii i członka
wspólnoty stanowiło o jego wyjątkowej pozycji. Był
ostoją dla swoich bliskich i przyjaciół.
Dlatego 10 lat temu, w przededniu wejścia Polski do
Unii Europejskiej, na podobnej uroczystości prosiliśmy
naszego patrona, świętego Józefa, aby nam towarzyszył
na tej nowej drodze, życzliwie sprzyjał i wspierał. Po
upływie dekady możemy stwierdzić, że to wsparcie
otrzymaliśmy.
Tamte dni pamiętam jako pełne radości, nadziei, ale
i niepokoju. Radość wynikała ze spełnienia naszych
marzeń i starań o dołączenie do Rodziny Europejskiej,
nadzieja wiązała się z oczekiwaniami nadejścia lepszej
przyszłości oraz szybkiego rozwoju naszego kraju, regionu i gminy. Niepokój budziło pytanie czy potrafimy
swoją szansę wykorzystać. Czy jej nie zmarnujemy, tak
jak to niekiedy bywało w naszych dziejach.
Drodzy Państwo, nie zmarnowaliśmy naszej
szansy...
Minione 10 lat w Unii Europejskiej to czas niezwykłego
rozwoju Polski, to również okres wyjątkowego rozwoju
naszej gminy. Niepozbawionego wprawdzie potknięć
i błędów, ale jednak wyjątkowo owocnego. My, żyjąc

tutaj na co dzień, nie zawsze to dostrzegamy, szybko
się przyzwyczajając do zachodzących zmian, ale dla
zagranicznych obserwatorów albo Polaków przyjeżdżających do ojczyzny po wielu latach są one niezwykle
wyraźne. Może więc warto, abyśmy podsumowali ten
czas dziesięcioletniej naszej pełnoprawnej już obecności
w Unii Europejskiej.
Szanowni Państwo,
przez dziesięć lat obecności w Unii Europejskiej nasza
gmina została wsparta z budżetu Wspólnoty kwotą
ponad 101 milionów złotych. Zdobycie tych środków
pozwoliło nam na uzyskanie dodatkowych sum z budżetu Państwa i rożnych funduszy krajowych. W tym
przypadku była to kwota 44 milionów złotych. Łącznie
w latach 2006-2014 dało to ponad 145 mln złotych,
czyli prawie 40 procent środków zainwestowanych
przez nas w rozwój gminy. Bowiem przez ostatnie
dziesięciolecie na różne cele inwestycyjne wydaliśmy
w naszym mieście i gminie ponad 367 mln złotych.
Nigdy w historii Swarzędz nie przeżył takiego boomu
inwestycyjnego. Nigdy dotąd za tak wiele nie zostało
zrobione tak dużo....
A zaczęliśmy nasze dzieło, o czym zapewne już mało kto
pamięta, od budowy dwupoziomowego skrzyżowania
w ulicy Kirkora. Już siedem lat funkcjonuje przejazd
pod torami kolejowymi, co niebywale usprawniło komunikację w tamtym rejonie miasta. Drogi dojazdowe
do tunelu kosztowały gminę 9 mln 600 tys. zł, z czego
Unia dołożyła nam prawie 7 mln zł. To był dobry początek naszej walki o dodatkowe środki inwestycyjne.

plecze, ilość sal, liczba dzieci i nauczycieli.
Zmieniały się władze, programy nauczania i podręczniki. Zmieniali się dyrektorzy
i nauczyciele. Jedno pozostało niezmienne
szkoła otworzyła okno na świat wielu pokoleniom Swarzędzan. Stąd wielu z nich
zabrało najpiękniejsze wspomnienia lat
dziecięcych. Szkoła Podstawowa nr 1
w Swarzędzu przez wiele lat wychowywała i przygotowywała kolejne pokolenia Swarzędzan do dalszego kształcenia,
a w chwili obecnej znana jest wszystkim
mieszkańcom Miasta i Gminy Swarzędz.
W związku z powyższym w pełni uzasadnione jest nadanie Szkole Podstawowej
nr 1 im Stanisława Staszica w Swarzędzu
tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz”.
/Uzasadnienie do Uchwały nr
LIV/475/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z 25 lutego 2014 r./
Świadomie używam tego określenia ponieważ, aby
uzyskać każdy tysiąc, każdy milion, trzeba było stoczyć
twardy bój z przepisami, wymogami, a także z innymi
podmiotami aspirującymi o dofinansowanie. Musieliśmy przejść szybką lekcję umiejętności właściwego
określania celów, pisania dobrych projektów, pozyskiwania sojuszników i partnerów do wspólnego działania. Kosztowało to wiele pracy i trudu, ale przyniosło
oczekiwane rezultaty. W tym miejscu pragnę podkreślić,
że wykonaliśmy tę pracę własnymi siłami, nie posiłkując
się żadnymi firmami czy kancelariami doradczymi. To
wyłącznie moi współpracownicy, pracownicy Urzędu
odpowiadali za realizację wszystkich zadań.
Szanowni Państwo,
Trudno tutaj wymienić wszystkie zadania, które udało się zrealizować ze środków Unii, a także budżetu
centralnego. Wymienię tylko kilka, tych najbardziej
widocznych. I tak pozyskane fundusze, w wysokości
prawie 8 milionów pozwoliły nam na zakup dodatkowych ośmiu autobusów dla naszej komunikacji. Dla
naszych młodych sportowców wybudowaliśmy trzy
Orliki i kończymy właśnie skatepark, na co zdobyliśmy
łącznie prawie 3 mln zł. Ponad 1.5 mln zł uzyskaliśmy
na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Dzięki temu mogliśmy wykonać w całej gminie kilometry ścieżek rowerowych i spacerowych, remont
boisk i placów zabaw, a także zainstalować urządzenia gimnastyczne, rekreacyjne i wypoczynkowe.
Zmieniło się oblicze okolic Jeziora Swarzędzkiego:
trwa proces oczyszczania wód jeziora, powstają
aleje spacerowe, ścieżki zdrowia, ścieżki pieszo-rowerowe, pomost, wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Dzięki tym wszystkim zabiegom, od kilku lat gmina
Swarzędz honorowana jest ogólnopolskim tytułem „
Sportowa Gmina”. Bez funduszy zewnętrznych trudno
byłoby nam udźwignąć koszt budowy drogi łączącej
ulicę Rabowicką z drogą krajowa nr 92 w Jasinie. Ten

projekt, na którego realizację uzyskaliśmy blisko 9 mln
zł wsparcia z Ministerstwa Infrastruktury, znacząco
złagodzi problemy komunikacyjne w tamtym rejonie
gminy. Łącznie na budowę i przebudowę dróg oraz
skrzyżowań uzyskaliśmy ponad 20 milionów złotych.
Wsparcie Unii Europejskiej, w wysokości prawie 2 mln
zł, pozwoliło nam na wykonanie termomodernizacji
naszych szkół w Swarzędzu i Kobylnicy. Sięgnęliśmy
po fundusze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który chroni najbiedniejsze
rodziny przed wykluczeniem cyfrowym. Na ten cel
uzyskaliśmy ponad 2.5 mln zł, a wiele swarzędzkich
rodzin uzyskało komputery z dostępem do bezpłatnego
internetu. W ramach tego projektu wsparcie otrzymały
także osoby niepełnosprawne.
Ponad 3 mln rocznie przeznaczyliśmy na program modernizacji placówek oświatowych. Powstały nowe szkoły
i przedszkola. Nie zapomnieliśmy o rodzinach w bardzo
trudnej sytuacji mieszkaniowej. Na przestrzeni minionych 10 lat oddaliśmy do użytku około 150 mieszkań
komunalnych.Widocznej zmianie uległ również standard
świadczeń zdrowotnych, do czego znacznie przyczyniła
się modernizacja przychodni przy ul. Poznańskiej. Co roku
finansowaliśmy wiele badań profilaktycznych, z których
skorzystały tysiące mieszkańców Gminy.
Wreszcie trzeba wspomnieć o programie Kanalizacji
Obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic. Jest to jeden z największych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Nasza gmina otrzymała
dofinansowanie w kwocie niemal 100 mln zł, w tym
połowę uzyskaliśmy z budżetu Unii Europejskiej. Także
dzięki temu jesteśmy gminą w 98 procentach skanalizowaną. Ten współczynnik, tak bliski ideału, stawia nas
w tym względzie w szeregu czołowych gmin w kraju.
Drodzy Państwo,
chcę podkreślić, że to wszystko osiągnęliśmy bez uciekania się do nadmiernego, a tym samym niebezpiecznego zadłużania gminy. Nasze finanse są zbilansowane,
a budżet ma spore rezerwy i możliwości. To pozwoli

nam w najbliższych latach realizować kolejne ważne
zadania i sięgać po fundusze europejskie i rządowe.
Teraz będzie to o tyle łatwiejsze, że doskonale wiemy już
jak działać i z kim współpracować. Ponadto większość
kluczowych problemów infrastrukturalnych zostało
rozwiązanych. Umożliwi to nam jeszcze intensywniej
rozwijać te elementy przestrzeni publicznej, które
decydują o komforcie i jakości życia mieszkańców:
komunikację, infrastrukturę sportową, rekreacyjną,
kulturalną oraz edukacyjną. Kontynuować będziemy
upiększanie placów i skwerów oraz rozwijać zróżnicowane elementy architektury zieleni.
Szanowni Państwo,
Jak z tego krótkiego przypomnienia widać, nie zdaliśmy
się jedynie na pomoc Świętego Józefa. Pomogliśmy
sobie sami, pomagała nam też bardzo wymiernie
Unia Europejska. Wymienione cele udało się osiągnąć dzięki pracy i niezmordowanej energii wielu
ludzi. W tym miejscu im wszystkim, wam wszystkim
drodzy Państwo, serdecznie, z całego serca dziękuję.
Szczególnie dziękuję radnym ostatnich trzech kadencji,
parlamentarzystom, a w tym gronie przede wszystkim
Pani poseł Bożenie Szydłowskiej, która niestrudzenie,
a co najważniejsze skutecznie nas wspierała.
Również bardzo serdecznie i gorąco dziękuję Panu Marszałkowi Markowi Woźniakowi i Panu Staroście Janowi
Grabkowskiemu, a także przedstawicielom instytucji
samorządowych i rządowych. Dziękuję licznym środowiskom i organizacjom pozarządowym, które działając
na zasadzie non profit, przynoszą wiele korzyści dla
całej gminy. Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej
gminy, za wsparcie, radę, a gdy było trzeba życzliwą
krytykę. To zawsze pozytywnie motywowało mnie i moich współpracowników, którym też pięknie dziękuję
– za ciężką pracę, kompetencje, odwagę w myśleniu
i kreowaniu wizji.
Drodzy Państwo,
Przez ostatnie 10 lat dokonaliśmy wspólnie wiele do-

Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Swarzędzu – Mariana Szkudlarka

wygłoszone 19 marca 2014 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej
z okazji Święta Patrona Gminy Swarzędz
Szanowni Państwo!
Dzisiejsze obchody dnia patrona Gminy Swarzędz –
św. Józefa rozpoczęliśmy o godz. 9.00 mszą świętą
w intencji mieszkańców miasta i gminy Swarzędz.
Następnie o godz. 12.00 złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem św. Józefa przy Centrum Meblowym Cechu
Stolarzy Swarzędzkich.
Uroczysta 55 sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu jest
okazją do złożenia życzeń, podziękowań i gratulacji
dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Swarzędz,
bo to ich święto.

W 2014 r. Polska świętuje 15-lecie wstąpienia do NATO
oraz 10-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Jak
ważne było wstąpienie do Unii Europejskiej można
zaobserwować na przykładzie inwestycji realizowanych przy współudziale funduszy unijnych zarówno
w Polsce, jak i w gminie Swarzędz. W czerwcu minie
ćwierć wieku od pierwszych wolnych wyborów w 1989
r. Oprócz ważnych dla Polski rocznic rok 2014 przyniesie
także kanonizację polskiego papieża Jana Pawła II.
W 2014 roku obchodzimy rocznicę 200-lecia urodzin oraz
120-lecia śmierci Augusta hrabiego Cieszkowskiego, jed-

brego dla naszej ojczyzny, dla naszego Miasta i gminy.
Spowodowaliśmy, że nasze motto„Swarzędz - dobrze
trafiłeś” nie jest marketingowym zwrotem, ale oceną pod którą podpisuje się większość swarzędzan.
Konsekwentnie prowadzona przeze mnie polityka
zrównoważonego rozwoju, oparta o twardy rachunek ekonomiczny spotyka się z aprobatą swarzędzkiej
społeczności. Doceniają nas również, Drodzy Państwo,
w Polsce i Europie. Wyrazem tego są prestiżowe nagrody i tytuły jakie w ostatnich latach otrzymaliśmy:
Odpowiedzialny Samorząd, Przyjazna Gmina, Sportowa
Gmina, Miasta Atrakcyjne dla Biznesu czy wreszcie,
przyznany Swarzędzowi przez Radę Europy w Strasburgu, Dyplom Europejski.
Dlatego mam nadzieję...., mam pewność, że kolejna
dekada będzie dla Swarzędza co najmniej równie udana. Nasza integracja z Unią Europejską będzie przecież
jeszcze ściślejsza. Wierzę też, że wciąż sprzyjać nam
będzie nasz patron, Święty Józef....I co najważniejsze marzę, aby dla dobra naszej gminy, nadal zgodnie
współdziałała nasza społeczność. Ponad podziałami
politycznymi, w duchu konstruktywnej współpracy,
życzliwości i przyjaźni. Jeśli się tak stanie, za dziesięć lat,
znowu będziemy mogli stwierdzić, że odnieśliśmy sukces, a dany nam czas i szansa nie zostały zmarnowane....
Na koniec pragnę pogratulować z całego serca wszystkim dzisiaj wyróżnionym tytułem Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz, laureatom kolejnej edycji konkursu
o Godło Mebli Swarzędzkich oraz uhonorowanym listami gratulacyjnymi.
Natomiast dzisiejszym solenizantom Józefinom i Józefom życzę wszystkiego co najlepsze.
Szanowni Państwo,
dobrze wiemy, że lokalna społeczność dopiero wtedy
stanowi prawdziwą wspólnotę, gdy ludzie chcą się z nią
utożsamiać i być wobec niej lojalni. Czynimy wszystko,
aby tak właśnie było. Nasza mała Ojczyzna zasługuje
na największą uwagę, a jej pomyślna przyszłość to
najważniejsze zadanie władz samorządowych.

nego z najwybitniejszych mieszkańców ziemi swarzędzkiej, który poczynając od 1842 r. z ta ziemią, a szczególnie
z Wierzenicą związał większość swojego życia. W historii
polskiej XIX wiecznej myśli naukowej w zakresie ekonomii
i filozofii nazwisko Augusta hrabiego Cieszkowskiego
jest wyznacznikiem postępu na miarę europejską. Jako
Rada Miejska w Swarzędzu na najbliższej sesji w dniu
25 marca 2014 roku przyjmiemy stanowisko w sprawie:
upamiętnienia w gminie Swarzędz dwusetnej rocznicy
urodzin Augusta Cieszkowskiego.
W 2014 roku przypada też 180-lecie powstania Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica oraz 80-lecie
otrzymania przez szkołę imienia i sztandaru. Historia tej szkoły splata się nierozłącznie z historią Polski
i dziejami Swarzędza.
Dzisiejszy dzień to także święto naszych rzemieślników,
a w szczególności stolarzy swarzędzkich, którym składam najserdeczniejsze życzenia i gratulacje.

Aktualności
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Zasady i harmonogram rekrutacji
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
(tzw. „zerówek”) w szkołach podstawowych
z terenu gminy Swarzędz na rok szkolny 2014/2015

Z

asady rekrutacji do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych (tzw. „zerówek”) oparte
są na nowelizacji ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7).
Postępowanie rekrutacyjne odbywać
się będzie drogą elektroniczną. Wnioski należy rejestrować pod adresem
swarzedz.przedszkola.vnabor.pl, a następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu
pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci
z roczników 2009-2011 oraz urodzonych
w II połowie 2008 r., zamieszkałych na
terenie Gminy Swarzędz.
Przy rekrutacji brane są pod uwagę
kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria
ustawowe oraz kryteria dodatkowe. Każ-

demu kryterium przypisana jest określona
liczba punktów. Spełnianie kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku
określone niżej dokumenty. W przypadku
nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia
tego kryterium.
Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako
potwierdzenie spełniania kryteriów:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2) Orzeczenie o niepełnosprawności
kandydata lub członka jego rodziny.
3) Prawomocny wyrok sądu orzekający
rozwód, separację lub akt zgonu oraz

Aktualności

Kryteria ustawowe
Wielodzietność rodziny kandydata*
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**
Objęcia kandydata piecza zastępczą

60
60
60
60
60
60
60

* Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej
dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
Kryteria dodatkowe

8

Liczba punktów

Dziecko pięcioletnie (ur. w 2009 r.) oraz dziecko sześcioletnie (ur.
w II połowie 2008 r.) ubiegające się o przyjęcie do przedszkola
publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
położonej w rejonie zamieszkania kandydata.
Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka
(dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad
bezpłatne 5 godz. - 1 pkt.
Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących oraz dziecko
wychowywane przez jednego pracującego rodzica/opiekuna.
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Swarzędzu.
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym 2014/2015 edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Liczba punktów
15

Max. 6
15
10
5

4)
5)

6)

7)

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Dokument potwierdzający objęcie
dziecka pieczą zastępczą (Dz. U.
z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).
Potwierdzenie zatrudnienia z zakładu
pracy rodziców/opiekunów lub potwierdzenie działalności gospodarczej
lub gospodarstwa rolnego.
Kserokopia pierwszej strony PIT-37
(podatek dochodowy od osób fizycznych) za rok 2012 z potwierdzeniem
złożenia lub wysłania do Urzędu Skarbowego w Swarzędzu lub oświadczenie o złożeniu wyżej wymienionego
PIT-u.
Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka, tzn. wady rozwojowe, alergie pokarmowe, stałe choroby.

Dokumenty składa się w oryginale,
w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica/opiekuna.
Oświadczenia składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej
może zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia
okoliczności zawartych w oświadczeniach
korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji
albo może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka.
W przypadku zadeklarowania
zbyt małej liczby dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym w danej placówce, zastrzega się prawo utworzenia oddziału
przedszkolnego dla tej grupy wiekowej
w innej placówce przedszkolnej.
/edu/
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Oto harmonogram rekrutacji:
OD DNIA

DO DNIA

10 lutego 2014 r.

21 lutego 2014 r.

3 marca 2014 r.,
godz. 8:00

31 marca 2014 r.,
godz. 15:00

18 kwietnia 2014,
godz. 10:00
18 kwietnia 2014 r., 28 kwietnia 2014 r.,
godz. 10:00
godz. 15:00
16 maja 2014 r.,
godz. 10:00
16 maja 2014 r.
23 maja 2014 r.

ETAP REKRUTACJI
Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym
przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole maja obowiązek złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2009-2010 oraz II połowa 2008 r.).
Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w
placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 20092011 oraz z II połowy 2008 r.)
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko
zostało zakwalifikowane.
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

180-lecie Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stanisława Staszica w Swarzędzu

S

zanowni Państwo, drodzy Uczniowie
i Absolwenci Jedynki!
Obchody 180-lecia szkoły i jednocześnie Święta Patrona, to bardzo ważne
wydarzenie w życiu naszej Szkoły. Szkoły
postrzeganej nie przez pryzmat budynków,
w których się mieści, ale przez pryzmat
ludzi, którzy ją tworzą: uczniów, absolwentów, nauczycieli pracowników, rodziców,
a także przedstawicieli instytucji, współpracujących z nią na co dzień.
Jestem głęboko przekonana, że 3 marca udało nam się złożyć hołd wszystkim,
którzy byli związani z Jedynką na przestrzeni jej dziejów. To absolwenci, nauczyciele i pracownicy stanowią doskonałą

wizytówkę szkoły. Ich życie i wspomnienia są wspaniałym wkładem do tradycji
Jedynki i mogą posłużyć jako wzór do
naśladowania dla współczesnej młodzieży.
Rocznicowe obchody Święta Patrona
Szkoły z całą pewnością nie są jedynie powtórką z historii. To okazja do wielu spotkań i wspomnień. Zapraszając do szkoły
liczne grono gości chcieliśmy zachęcić ich
do przywołania niepowtarzalnej atmosfery
opartej na tradycji szkoły.
Na pewno wielkie znaczenie dla
wszystkich miał fakt, że tego dnia byli
z nami przedstawiciele władz, a wśród nich
poseł Bożena Szydłowska i burmistrz Anna
Tomicka. Jako dyrektor szkoły chciała-

bym podziękować Uczniom i Rodzicom
za zaangażowanie w organizację uroczystej akademii. Dziękuję autorom wierszy,
wspomnień, opowiadań i wywiadów za
wzruszające chwile, które przeżyłam podczas ich czytania.
I na koniec dziękuję wszystkim Gościom przybyłym na jubileusz Jedynki, za
niepowtarzalną atmosferę jaką wspólnie
udało nam się tego dnia stworzyć.
Zachęcam do odwiedzania naszej
strony internetowej www.sp1swarzedz.pl,
gdzie można obejrzeć zdjęcia z uroczystej
akademii, a w zakładce Jubileusz Szkoły
podziwiać zdjęcia archiwalne i przeczytać
elektroniczną wersję naszej okolicznościowej publikacji.
Jeżeli ktoś z Państwa posiada zdjęcia
lub inne materiały dokumentujące historię Jedynki, będziemy wdzięczni za ich
udostępnienie.
Elżbieta Nawrocka
dyrektor szkoły

Aktualności

Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
28 maja 2014 r. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
4 czerwca 2014 r. Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
11 czerwca 2014 r. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania.

Od redakcji: Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica w Swarzędzu otrzymała tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz”. Piszemy o tym na str. 5 i 6.
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zbudowana będzie wzdłuż torów kolejowych i poprowadzi do ul. Dworcowej
przy dworcu PKP, gdzie powstanie rondo
(przebudowany zostanie ponad 100-metrowy odcinek ul. Dworcowej).
Budowa obwodnicy zostanie sfinansowana głównie ze środków zewnętrznych:
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (4,5 mln zł),
wkładu firm CLIP oraz CASTIM (3,7 mln
zł) oraz środków własnych Gminy Swarzędz. Jak już informowaliśmy, grunty pod
budowę nowej drogi, których wartość szacowana jest na kwotę 1,2 mln zł, Gmina
Swarzędz pozyskała bezpłatnie od PKP
oraz firm CLIP i CASTIM.

Nowa obwodnica śródmieścia – rusza budowa
Roztrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę obwodnicy śródmieścia Swarzędza, która połączy drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P
w ciągu ulicy Dworcowej w Swarzędzu.
Zwyciężyła firma Budownictwo Drogowe
KRUG ze Swarzędza, która zaoferowała
wykonanie zadania za 8.973.436,34 zł.
Termin rozpoczęcia robót wyznaczony
został na koniec marca, a ich zakończenie
ma nastąpić jesienią br.
Przypomnijmy, że inwestycja ta ma
na celu budowę nowego skrzyżowania

z drogą krajową nr 92 w rejonie wjazdu do skansenu pszczelarskiego oraz ul.
Stawnej (przebudowany zostanie ok.
300 metrowy odcinek drogi krajowej nr
92). Nowe skrzyżowanie na ,,krajówce”
umożliwi pojazdom jadącym od strony
Poznania skręcanie w lewo w ul. Stawną
oraz w prawo, w kierunku ul. Dworcowej
(dojazd do Castoramy). Podobne możliwości skrętu będą miały pojazdy jadące
od strony Warszawy.
Od tego skrzyżowania nowa ulica,
o długości w sumie prawie kilometra,

Po zakończeniu tej inwestycji spodziewać się można znacznego usprawnienia
ruchu pojazdów, gdyż faktycznie powstanie w ten sposób nowe połączenie południa
z północną cześcią Swarzędza.
/mw/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI
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LEGENDA:
Projektowana nawierzchnia jezdni z SMA 8
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1

Frezowanie istniejącej nawierzhchni + nakładka z SMA 8

dworzec PKP

Projektowana nawierzchnia zatoki autobusowej oraz platformy
załadunkowej z betonowej kostki brukowej typu "DWUTEOWNIK"
koloru szarego o grubości 8cm
Projektowana nawierzchnia wysp z betonowej kostki brukowej
typu "DWUTEOWNIK" koloru grafitowego o grubości 6cm
Projektowana nawierzchnia chodników z betonowej kostki
brukowej typu "PROSTOKĄT" koloru szarego o grubości 6cm
Projektowane drogi dojazdowe i manewrowe z betonowej kostki
brukowej typu "DWUTEOWNIK" koloru szarego o grubości 8cm
Projektowane miejsca parkingowe z betonowej kostki
brukowej typu "DWUTEOWNIK" koloru czerwonego o grubości 8cm

AN
W
O nr 1
IK droga

IF

AL

Projektowane pobocze gruntowe

E

KWALIFIKOWAN

E

skansen

E

KWALIFIKOWAN
KW

Prosto z budowy

droga nr

2

FIK

ANE

OW

FIK

ALI

ALI

KW

KW

a nr

drog

OW

droga nr

Projektowany krawężnik wyniesiony 15x30x100cm

1

Projektowany krawężnik obniżony 15x30x100cm
Projektowany krawężnik wyniesiony 20x30x100cm
Projektowany krawężnik obniżony 20x30x100cm
Projektowany krawężnik trapezowy
Projektowany krawężnik wtopiony 12x25x100cm
Projektowane obrzeże betonowe 8x30x100cm
Projektowane stalowe bariery ochronne SP-10
Projektowany ściek z dwóch rzędów betonowej kostki
brukowej typu "PROSTOKĄT" koloru szarego o grubości 8cm
Granica opracowania wg projektu firmy Rail Projekt
Granica pasa drogowego
Projektowane wpusty
Istniejący wpust do regulacji
Istniejący wpust do likwidacji

BRANŻE:
Projektowany wodociąg
Projektowana kanalizacja deszczowa
Projektowana kanalizacja sanitarna
Projektowane przyłącze kanalizacji sanit.
Projektowany kabel oświetleniowy
Projektowana oprawa oświetleniowa 150W
Projektowana oprawa oświetleniowa 100W
Projektowane zabezpieczenie rurą Arota istniejącego kabla NETIA S.A.
Projektowany kabel telekomunikacyjny TP S.A.
Projektowane zabezpieczenie rurą Arota istniejącego kabla TP S.A.
Projektowany kabel telekomunikacyjny UMiG Swarzędz
Projektowany kabel telekomunikacyjny PKP S.A.
Projektowana rura dla monitoringu miejskiego
Projektowana przebudowa istniejącego gazociągu

GLOB-PROJEKT
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DROGOWA
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Imię i nazwisko:

Przebudowa
skrzyżowania ulic
Przybylskiego i 3 Maja
Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg
nieograniczony na modernizację skrzyżowania ulic Przybylskiego i 3 Maja wraz
z remontem nawierzchni odcinka ulicy
Granicznej w Swarzędzu. Najważniejsza
zmiana polegać będzie na wybudowaniu
zupełnie nowego, ok. 300-metrowego
odcinka drogi od ronda Ofiar Katastrofy
Smoleńskiej do ul. Szumana, co radykalnie ułatwi ruch pojazdów w tym rejonie.
W ramach tej inwestycji wybudowane
zostaną chodniki, zatoki autobusowe,
ścieżka rowerowa, wjazdy do posesji oraz

nowe oświetlenie uliczne. Po zakończeniu
budowy cały teren zostanie uporządkowany – posadzona będzie nowa zieleń,
pojawią się ławki, kosze, elementy tzw.
małej architektury.
Po drugiej stronie, na ok. 500-metrowym odcinku ul. Granicznej (pomiędzy
wspomnianym rondem aż do kolejnego
– na skrzyżowaniu z ulicami Bronisława
Geremka i Tysiąclecia) remont będzie
polegał na wykonaniu nowej warstwy
bitumicznej, wymianie krawężników oraz
położeniu nowej nawierzchni w zatokach
parkingowych i autobusowej.
Gmina Swarzędz połączyła te dwa zadania po to, aby odpowiadał za nie jeden
wykonawca, który zobowiązany będzie
do opracowania organizacji ruchu na czas
budowy. Przebudowa skrzyżowania potrwa do końca 2014 r., a prace związane
z remontem ul. Granicznej wykonane mają

być w okresie letnim - do końca sierpnia
br., z uwagi na mniejsze wówczas natężenie ruchu.
/mw/

Wkrótce deptak
jak nowy
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na I etap modernizacji tzw. deptaka,
prowadzącego przez osiedla Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców
w Swarzędzu. Etap ten obejmować będzie
modernizację deptaka od ,,Manhattanu”
do bloku nr 10 na os. Czwartaków wraz
z zagospodarowaniem terenów przed
przedszkolem ,,Miś Uszatek” oraz Gimnazjum nr 3. Zakres robót, prócz wymiany
nawierzchni deptaka, obejmie budowę nowego oświetlenia, elementów małej archi-
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Przebudowa ul. Średzkiej – ostatnie prace na nowym skrzyżowaniu z ul. Rabowicką.

dok. na str.12 Ü

Na drodze krajowej nr 92 w Jasinie – początek budowy skrzyżowania, które połączy ją z nowym
wiaduktem nad torami kolejowymi i przebudowaną ul. Rabowicką.

z Fot. M. Woliński

► Od kilku miesięcy trwa przebudowa ul. Średzkiej. Wykonawcą jest
firma KRUG ze Swarzędza. Jak już informowaliśmy, cała ta inwestycja, która
kosztować ma 4,988 mln złotych, odbywa się etapowo. W pierwszej kolejności
przebudowywana jest ul. Średzka, co
polega na budowie kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni jezdni wraz
z obustronnymi chodnikami w granicach
administracyjnych miasta. W Zalasewie
natomiast, oprócz nowej nawierzchni jezdni (do wysokości ul. Austriackiej), będzie
chodnik po jednej stronie ul. Średzkiej (do
wysokości ul. Irlandzkiej).
W ramach tej inwestycji zmodernizowane zostało skrzyżowanie ul. Średzkiej z ul. Rabowicką. Termin wykonania
docelowej nawierzchni ul. Średzkiej na
odcinku od nowego skrzyżowania z ul.
Rabowicką do ul. Złotej w Swarzędzu
ustalono na koniec marca. Pozwala to
na przywrócenie płynności ruchu samochodów na tym odcinku.

z Fot. Colas Polska Sp. z o.o.

Przebudowa ul.
Średzkiej i Rabo
wickiej. Wiadukt
i nowe skrzyżowanie
na drodze krajowej
nr 92 w Jasinie.
W przygotowaniu –
reorganizacja ruchu

Nowy wiadukt nad torami kolejowymi w Jasinie – widok od strony ul. Rabowickiej.

Prosto z budowy

tektury (ogrodzenia, ławki, kosze, stojaki
na rowery) oraz zagospodarowanie zieleni
(wycinka i nowe nasadzenia). Przy okazji
zmodernizowane zostaną sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe, co sfinansuje
firma AQUANET, a Gmina Swarzędz
pełnić będzie w tym przypadku funkcję
inwestora zastępczego.
Planowane zakończenie tego etapu
inwestycji określono na październik bieżącego roku.
Równocześnie trwają prace projektowe związane z modernizacją dalszego
odcinka, prowadzącego aż do skarpy nad
jeziorem na terenie os. Kościuszkowców
(etap II i III). Realizacja tych etapów przewidziana jest na lata 2015-2016. Również
w tym przypadku, przy okazji renowacji
deptaka, na koszt AQUANET-u będzie
wymieniana sieć wodociągowa i kanalizacyjna.
/mw/

z Fot. M. Woliński
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z Fot. M. Woliński
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Prosto z budowy

Skatepark – budowa zgodnie z planem. Zgodnie z planem przebiega budowa skateparku, który firma DOMBUD sp.j. z Gliwic zobowiązała się zbudować
do połowy 2014 r. Przypomnijmy, że skatepark powstaje na terenach rekreacyjno-sportowych nad Jeziorem Swarzędzkim w pobliżu pływalni Wodny Raj. Jak już informowaliśmy, budowa, kosztująca ok. 2 mln złotych, uzyskała 33 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Nasz skatepark będzie jednym z najnowocześniejszych takich obiektów w Polsce. Będzie miał kształt żelbetowej niecki o powierzchni ponad 1704 m
kw., z elementami małej architektury - ławki, stojaki na rowery, kosze etc. Zostanie wykonany z wysokiej klasy betonu formowanego na miejscu budowy. Pozwala to tworzyć różne kształty urządzeń, dzięki czemu osoby jeżdżące będą miały większą przyjemność z jazdy przy wykonywaniu różnych tricków.
Gdy zamykaliśmy to wydanie„Prosto z Ratusza” robotnicy kończyli już wykonywanie skomplikowanych elementów zbrojenia i przystępowali do betonowania przemyślnie
ukształtowanych elementów skateparku.
/mw/
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Ü dok. ze str.11

Obecnie na ul. Średzkiej (poza odcinkiem miejskim) trwają roboty związane budową kanalizacji deszczowej
oraz chodnika w kierunku ul. Irlandzkiej
w Zalasewie.
W kwietniu br. rozpocznie się budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Średzkiej
i Polnej na odcinkach, które nie będą
kolidować z ruchem pojazdów (obrys
ronda). Natomiast resztę prac planuje się
rozpocząć w momencie puszczenia ruchu
pojazdów ciężarowych przez nowo wybudowany wiadukt łączący ul. Rabowicką
z drogą krajową nr 92, co planowane jest
na przełom czerwca i lipca. Przy okazji
zbudowany zostanie chodnik od ronda do
wiaduktu w ul. Polnej. Całość gotowa ma
być jesienią br.
►Równocześnie realizowana jest
inna, wielka inwestycja – przebudowa
ul. Rabowickiej i połączenie jej z nowym wiaduktem w Jasinie oraz budowa
w Jasinie nowego skrzyżowania z drogą
krajową nr 92.
Przypomnijmy, że po zakończeniu
latem ubiegłego roku budowy wiaduktu
nad torami kolejowymi w Jasinie rozpoczął się II etap tej skomplikowanej
i kosztownej inwestycji, obejmujący

przebudowę ul. Rabowickiej, budowę
skrzyżowania z drogą krajową nr 92
(z sygnalizacją świetlną) oraz budowę
dróg serwisowych. Wykonawca, firma
COLAS, przebudowała już odcinek ul.
Rabowickiej w pobliżu nowego wiaduktu.
Powstała tam droga dojazdowa dla mieszkańców, a sama ul. Rabowicka przesunięta
została w stronę północną i oddzielona
ekranem akustycznym. Niedawno, po
drugiej stronie wiaduktu, rozpoczęła się
budowa skrzyżowania z drogą krajową nr
92 i budowa odcinków dróg serwisowych
wzdłuż „krajówki”.
Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na
tym odcinku drogi krajowej. Przemysław
Danyluk – przedstawiciel firmy COLAS
Polska Sp. z o.o. informuje, iż w Jasinie,
na drodze krajowej nr 92:
- od 12 marca do końca kwietnia br.
wyłączone zostaną dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy,
- od początku maja do końca czerwca
– dwa pasy jezdni w kierunku Poznania.
W związku z tym bardzo prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności
podczas jazdy w tym rejonie i stosowanie
się do znaków drogowych.

► Na całą tę, bardzo kosztowną inwestycję, udało się pozyskać ogromne
dofinansowanie: na I etap – 9 mln zł
z Ministerstwa Infrastruktury oraz prawie
9,8 mln zł Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na etap II.
► Gmina Swarzędz zleciła już wykonanie projektu zmiany organizacji
ruchu w tym rejonie Swarzędza. Ideą
zmian jest skierowanie samochodów
ciężarowych obsługujących firmy działające przy ul. Rabowickiej na nowy
wiadukt w Jasinie. Pozwoli to na radykalne odciążenie wiaduktu w ul. Polnej
i w połączeniu z budową ronda – wyeliminuje tworzenie się tam uciążliwych
korków. Projekt zmian w organizacji
ruchu skierowany został do uzgodnienia
i zatwierdzenia do policji oraz zarządców
dróg (GDDKiA w Poznaniu, Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu).
Po zakończeniu całej inwestycji i po
uzyskaniu pozytywnych decyzji od tych
instytucji, możliwe będzie wprowadzenie
zmienionej, oczekiwanej przez swarzędzan, organizacji ruchu.
/mw/
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Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego –
przetarg na budynek
garażowy

Remont boiska
,,Przy kasztanach” –
przetarg ogłoszony
Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg na
remont należącego do Szkoły Podstawowej
nr 1 boiska sportowego ,,Przy Kasztanach”
przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu. Remont
będzie polegał na ułożeniu nawierzchni poliuretanowej, montażu sprzętu sportowego
- bramek i koszy do koszykówki. Zostanie
wyremontowane ogrodzenie wewnętrzne
oraz oświetlenie boiska.
/mw/

Nowe oświetlenie
wjazdu do Wierzonki
Gmina Swarzędz zleca wybudowanie
oświetlenia ulicznego na wjeździe do wsi
Wierzonka od strony Kobylnicy. Po wybudowaniu oświetlenia powstanie tam nowe
przejście dla pieszych. Oświetlenie zbuduje Gmina Swarzędz natomiast oznakowanie przejścia dla pieszych będzie zadaniem
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Inwestycja ma być gotowa latem br.
/mw/

Po niedawnym wyburzeniu przylegającego do dworca PKP starego magazynu,
Gmina Swarzędz ogłosiła właśnie przetarg na budowę w tym miejscu zaplecza
garażowego dla potrzeb tworzonego tam
Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
W nowych garażach, obok wyremontowanego przez kolejarzy dworca (gdzie już
siedzibę mają straż miejska i pogotowie ratunkowe) będą dwa stanowiska dla pojazdów straży miejskiej, dwa dla pogotowia
ratunkowego i cztery dla straży pożarnej,
a także zaplecze socjalno-sanitarne. Nowe
garaże połączone będą z budynkiem dworca przeszklonym łącznikiem. Całość zyska
w ten sposób nowoczesny wygląd.
Celem tej inwestycji jest skupienie
w jednym miejscu i stworzenie dobrych
warunków działania dla wszystkich służb
dbających o bezpieczeństwo mieszkańców
naszej gminy.
Budowa ma się zakończyć jesienią
bieżącego roku.
/mw/

Prosto z budowy

64

65

czasu na świeżym powietrzu.
Szczególną wagę przykłada się do nowej aranżacji zieleni. Wycięte w zeszłym
roku drzewa i krzewy zostaną zastąpione
nowymi nasadzeniami. Projekt przewiduje dobór ciekawych roślin i zarazem
odpowiednich dla środowiska miejskiego. Szata roślinna zostanie urozmaicona
o długo kwitnące i niewymagające byliny
oraz trawy ozdobne.
/mw/
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Rozpoczyna się ważna dla mieszkańców os. Raczyńskiego i okolic inwestycja polegająca na rewitalizacji
tamtejszych terenów rekreacyjnych
na przejętym przez Gminę Swarzędz
od Spółdzielni Mieszkaniowej terenie
pośrodku os. Raczyńskiego. Zmodernizowane zostaną istniejące tam dwa
boiska sportowe, przygotowane będzie
miejsce wypoczynku – park z pergolą,
ławkami, murkami i fontanną, urządzeniami do zabawy i siłownią na świeżym
powietrzu.
► Przetarg na remont dwóch boisk sportowych na os. Raczyńskiego
w Swarzędzu został już rozstrzygnięty.
Wykonawcą będzie SODEX Sp. o.o.
z podpoznańskich Złotnik, która wykona
to zadanie za ok. 230 tys. zł. Zaniedbane
boiska otrzymają nowoczesną poliuretanową nawierzchnię, porządne ogrodzenie
i oświetlenie, zostaną należycie wyposażone i odwodnione. Inwestycja ma być
gotowa zanim rozpocznie się lato.
►W przygotowaniu jest natomiast
przetarg na rewitalizację całego tego terenu
na os. Raczyńskiego pomiędzy domkami
jednorodznnymi a zabudową „blokową”.
Prace mają zacząć się wiosną i potrwają
do końca roku.
Głównym założeniem projektowym
jest poprawa walorów estetycznych
i funkcjonalności tego terenu. Przewiduje się wprowadzenie nowoczesnych,
przepuszczalnych dla wody nawierzchni
parkowych o naturalnym charakterze.
Największą atrakcją będzie z pewnością
fontanna, wkomponowana w nawierzchnię
głównego placu, z pionowymi strumieniami i iluminacją. Dzieci zainteresuje
oryginalny plac zabaw wodnych otoczony
pagórkami. Będą one mogły skorzystać
także z wielu nowych urządzeń zabawowych. Ponadto pojawi się źródełko
ukryte w labiryncie z zieleni oraz gumowe bryły do budowania piaskowych figur.
Pomiędzy odnowionymi boiskami powstanie drewniany podest ze stojakami rowerowymi oraz zdrojem. Będzie on źródłem
wody pitnej zarówno dla sportowców jak
i osób spacerujących z pupilami.
Projektowana w części północnej pochylnia ułatwi dostęp do parku wielu użytkownikom. Siłownia zewnętrzna zachęci
mieszkańców do aktywnego spędzania

4

Os. Raczyńskiego –
gruntowny remont
boisk i park z prawdzi
wego zdarzenia

13
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Słoneczne Złote Pary

18 lutego, w gościnnych progach swarzędzkiego Pałacyku pod Lipami
spotkały się pary świętujące piękny jubileusz 50-lecia małżeństwa.

żeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, kosze słodyczy, imponujący tort
od cukierni Magdalenka, szampan.
Było także coś o wiele ważniejszego:
zgromadzeni wokół dostojnych Jubilatów najbliżsi – dzieci, wnuki, słowa podziękowań za wspólne życie, serdeczne
życzenia, łzy wzruszenia, gdy burmistrz
Anna Tomicka mówiła o miłości, sztuce kompromisu i wzajemnym szacunku.
Pamiątką dla wszystkich pozostanie
wspólne zdjęcie, zrobione na zakończenie spotkania oraz przechowywane
w pamięci słoneczne chwile – bo nawet
pogoda tego lutowego dnia wydawała
się zupełnie wiosenna!
/TR/
z fot.: Teresa Radziszewska, Anna Świergiel

Aktualności

Z

aproszenie burmistrza Anny Tomickiej i kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Ewy Tomaszewskiej-Kusz przyjęli Państwo: Irena i Władysław Błotni, Monika i Tadeusz Czarneccy,
Henryka i Mirosław Junkier, Czesława
i Józef Kasprzykowie, Helena i Wiktor
Kopruccy, Weronika i Marian Kolarczykowie, Stanisława i Bogusław Opioła,
Zofia i Kazimierz Pakulscy, Genowefa
i Bogdan Pawlakowie oraz Bronisława
i Jerzy Soszyńscy.
Jak zawsze, uroczystość jubileuszowa miała wyjątkową, świąteczną
oprawę. Były zatem bukiety kwiatów, wręczane przez panią burmistrz
medale za długoletnie pożycie mał-

Halina Benedyk - nasza „Gwiazda Dobroczynności”

8

14

lutego w hotelu „Victoria” w Warszawie odbył się V Charytatywny
Bal „Gwiazdy Dobroczynności”
2013 organizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce. „Gwiazdy
Dobroczynności” to kampania medialna
promująca działania społeczne i jedyny
w Polsce plebiscyt publiczności promujący
dobroczynność Gwiazd.
Nasze Stowarzyszenie w uznaniu
długoletniej przyjaźni i organizowania
pomocy dla dzieci i osób niepełnosprawnych zgłosiło do plebiscytu Panią Halinę
Benedyk w kategorii „Wolontariusz” .
Z wielką dumą i radością przyjęliśmy wiadomość, że Pani Halina Benedyk (obok:
p. B. Smolenia, p. A. Cegielskiej, p. M.
Królikowskiej, p. N. Kukulskiej i p. M.
Socha) zwyciężyła i w sobotę 8 lutego na
balu odebrała statuetkę oraz czek w wy-

sokości 5 tysięcy złotych na działalność
Stowarzyszenia.
Towarzyszyłam p. Halinie w tej
wzruszającej uroczystości, rozmawiałyśmy z „Gwiazdami”, które mają bardzo
otwarte serca, zaprosiliśmy p. Piotra Gąsowskiego do odwiedzenia Stowarzyszenia. DZIĘKUJEMY wszystkim Państwu,
którzy pomogli nam i zagłosowali na
naszą „Gwiazdę Dobroczynności” – p.
Halinę Benedyk. Pani Halince (bo tak ją
nazywamy w Stowarzyszeniu) GRATULUJEMY, cieszymy się, że w ten sposób
mogliśmy się odwdzięczyć za okazywane
serce i dobroć.
Barbara Kucharska
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka
Grajka w Swarzędzu
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W

dniu 25 lutego 2014 roku
w Ośrodku Kultury odbyła
się LIV sesja Rady Miejskiej
w Swarzędzu. W obradach, które prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu – Marian Szkudlarek, uczestniczyło 21 radnych.
Podczas sesji podjęto następujące
uchwały :
► Uchwałę Nr LIV/474/2014 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędz” - panu Eugeniuszowi Jackowi.
► Uchwałę Nr LIV475/2014 w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony
dla Miasta i Gminy Swarzędz” - Szkole
Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica
w Swarzędzu.
► Uchwałę Nr LIV/476/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2014.
► Uchwałę Nr LIV/477/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2014 – 2032.
► Uchwałę Nr LIV/478/2014 w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz,
a Gminą Kostrzyn w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę mieszkańców i firm
zlokalizowanych w miejscowości Paczkowo, gmina Swarzędz.
► Uchwałę Nr LIV/479/2014 w sprawie warunków udzielania i wysokości
stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości oraz wyrażania zgody na
zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej rozłożonej na raty
opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości.
► Uchwałę Nr LIV/480/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady

Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja
2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu.
► Uchwałę Nr LIV/481/2014
w sprawie odpowiedzi na skargę na
uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu
Nr XLIX/451/2013 z dnia 26 listopada
2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu.
► Uchwałę Nr LIV/482/2014 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrzesińskiej
i Polnej w Swarzędzu (pow. ca.2,45ha).
► Uchwałę Nr LIV/483/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Gruszczyn – ul. Nad Rozlewiskiem.
► Uchwałę Nr LIV/484/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Paczkowo – ul. Groszkowa.
► Uchwałę Nr LIV/485/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Paczkowo – ul. Kalafiorowa.
► Uchwałę Nr LIV/486/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Paczkowo – ul. Koperkowa.
► Uchwałę Nr LIV/487/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Paczkowo – ul. Marchewkowa.
► Uchwałę Nr LIV/488/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Paczkowo – ul. Ogórkowa.
► Uchwałę Nr LIV/489/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Paczkowo – ul. Pomidorowa.
► Uchwałę Nr LIV/490/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Paczkowo – ul. Szparagowa.
► Uchwałę Nr LIV/491/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz.
► Uchwałę Nr LIV/492/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz .

***

11

marca 2014 r. w Ośrodku Kultury
odbyło się Wspólne Posiedzenie
Wszystkich Komisji Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad były m.in. następujące zagadnienia:
- analiza proponowanych zmian Statutu Gminy Swarzędz,
- promocja Gminy Swarzędz - analiza
kosztów za 2013 rok, planowanie działania
na 2014 rok,
- działalność Ośrodka Kultury w Swarzędzu, analiza kosztów za 2013 rok, planowane działania na 2014 rok.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
z fot. A. Soberska-Mazurek
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/

Aktualności

Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu

W okresie międzysesyjnym złożono
następujące interpelacje :
- radny Ryszard Dyzma w sprawie
wyjaśnienia, jaka była podstawa prawna dla Burmistrza Gminy Swarzędz do
przekroczenia uprawnień wypłat diet dla
radnych,
- radny Ryszard Dyzma w sprawie wyjaśnienia na podstawie jakiego dokumentu
w Urzędzie Miejskim w Swarzędzu odbywały się wypłaty wynagrodzeń dla radnych
Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej
w kwocie 556,44 zł za udział w tej komisji,
- radny Ryszard Dyzma w sprawie wyjaśnienia na podstawie jakich przepisów
Burmistrz Gminy Swarzędz wynagrodzenia dla radnych za udział w Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej zaksięgował
na paragrafie 3030,
- radny Zygmunt Majchrzak w sprawie
funkcjonowania monitoringu miejskiego,
- radna Katarzyna Szkudlarek w sprawie przestrzeni publicznej w śródmieściu
Swarzędza pomiędzy ul. Poznańską, Piaski, Strzelecką i Jesionową.

15
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200-lecie urodzin
Augusta Cieszkowskiego
Aktualności

– obchody nabierają rozmachu

16

W roku 2014 przypada 200-lecie urodzin Augusta Cieszkowskiego. Określany przez wielu jako najgenialniejszy polski umysł XIX wieku, August
Cieszkowski to też najwybitniejszy mieszkaniec ziemi swarzędzkiej.

I

dea obchodów 200. rocznicy urodzin
Augusta hrabiego Cieszkowskiego narodziła się we wrześniu 2010 r. w Wierzenicy. W ubiegłym roku zaczęła sięgać
poza ziemię swarzędzką – Rada Miasta
Luboń ogłosiła rok 2014 „Rokiem bł.
Edmunda Bojanowskiego i Augusta hr.
Cieszkowskiego”. Sejmik Województwa
Wielkopolskiego 24 lutego 2014 r. przy-

jął stanowisko w sprawie upamiętnienia
w Województwie Wielkopolskim tej doniosłej rocznicy. Sejmik […] uważa za stosowne podjąć czynności upamiętniające
w Województwie Wielkopolskim dwusetną
rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego.[…] pragnie, by poprzez realizację
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i patriotycznym uczcić dwusetną roczni-

cę urodzin […] kształtując obywatelskie
postawy mieszkańców Wielkopolski oraz
utrwalając ich związek z regionem i jego
przeszłością.
Niecały miesiąc później miał miejsce
początek obchodów. Nowy Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
i metropolita poznański ks. Arcybiskup
Stanisław Gądecki, 16 marca 2014 r. mszą
św. w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy, zainaugurował obchody. Msza św.
celebrowana była w kilka dni po przypadającej 12 marca, 120. rocznicy śmierci
hrabiego Augusta. Ks. Przemysław Kompf
powitał dostojnego celebransa, członków
Komitetu Obchodów i grono gości, którzy
reprezentowali władze różnego szczebla
i szereg instytucji. Byli wśród nich: Bożena
Szydłowska – posłanka na Sejm RP, Mieczysław Ferenc – członek Zarządu Powiatu
w Poznaniu, Marek Lis – wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Poznaniu, Anna
Tomicka – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wraz z wiceburmistrzem Adamem
Trawińskim, Dariusz Szmyt – Burmistrz
Miasta Luboń, Marian Szkudlarek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu,
Małgorzata Machalska – reprezentująca
Radę Miasta Luboń, Grzegorz Skrzypczak
– rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Krzysztof Moliński – prezes Forum Lubońskiego im. Augusta hr.
Cieszkowskiego, Mieczysław Kasprzyk
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D

* * *

wa dni później Augusta Cieszkowskiego uhonorował Powiat
Poznański. Na początku sesji Rady
Powiatu w Poznaniu wicestarosta Tomasz
Łubiński przedstawił krótko postać Augusta hr. Cieszkowskiego. Następnie chór
SP nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego
w Luboniu odśpiewał hymn szkoły. Dalej
była prezentacja jego postaci w wykonaniu
Sandry Bocian z ZS nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu, pozwala-

jąca prześledzić koleje życia i wędrówek
Cieszkowskiego na ziemiach polskich i po
Europie. Zwieńczeniem wystąpień przedstawiających postać hrabiego Augusta była
rozmowa red. Jacka Hałasika i znanego
publicysty Marka Rezlera. W niezwykle merytoryczny sposób uświadamiała
ona, dlaczego ten, tak bardzo zasłużony i skromny Wielkopolanin z wyboru
i zasług, z takim trudem przebija się do
dzisiejszej świadomości historycznej. Po
tych wystąpieniach radni przyjęli przez
aklamację Stanowisko Rady Powiatu
w Poznaniu w sprawie ustanowienia roku
2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego.
W związku z przypadającym właśnie
jubileuszem 200-lecia urodzin twórcy
ideowych podstaw pracy organicznej,
społecznika, działacza politycznego,
Rada Powiatu w Poznaniu ogłasza rok
2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego.
[…] pragniemy pielęgnować jego pamięć
oraz dać wyraz wierności wartościom,
które składają się na szeroko rozumiany
wielkopolski etos, będący podstawą życia
publicznego, społecznego i gospodarczego
w powiecie poznańskim.
Na zakończenie tej części sesji Piotr
Burdajewicz – przewodniczący Rady podziękował Markowi Lisowi – jej wiceprzewodniczącemu za wytrwałe działania
związane z taką formą uczczenia Augusta
Cieszkowskiego.
Wśród gości obecnych na sesji znaleźli się: Anna Tomicka – Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu, Barbara Czachura – wiceprzewodnicząca RM, Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
reprezentujący redakcję „Wierzeniczeń”,
Irena Prokop – Prezes Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego, Lucyna i Zbigniew Kundzewiczowie
– Dwór Wierzenica, Ewa Idziak – dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Antoni
Kobza – Prezes Towarzystwa Miłośników

Ziemi Swarzędzkiej. Osoby uczestniczące
w sesji mogły obejrzeć wystawę poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu, która
z Wierzenicy trafiła na ulicę Jackowskiego w Poznaniu. T. Łubiński podkreślił, że
powstała ona za sprawą Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie z siedzibą w Wierzonce. Henryk Błachnio oraz niżej podpisani
jako autorzy wystawy odpowiadali na liczne
pytania z nią związane. Reprezentanci kolejnych gmin interesowali się możliwością
jej prezentacji u siebie.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
z fot. H.Błachnio

Kalendarium obchodów w 2014
roku – kolejne wydarzenia:
21-22 marca - obchody rocznicowe
w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu,
26 marca - finał konkursów szkolnych ogłoszonych przez Szkołę Podstawową w Wierzonce, we Dworze
Wierzenica,
28 kwietnia - wykład prof. Stanisława Kozłowskiego o A. Cieszkowskim
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu,
3 maja - w Wierzenicy nadanie
wyróżnienia Przyjaciel Wierzenicy,
uroczyste otwarcie wiaty,
1-3 maja - akcenty związane z A.
Cieszkowskim w ramach „Józefinek”,
lipiec-sierpień - otwarcie Szlaku
A. Cieszkowskiego między Wierzenicą i Kicinem,
6 września - koncert w Wierzenicy
w ramach Nocy Kościołów Drewnianych,
13 września - kulminacja obchodów
w Wierzenicy (godz. 11.00),
27 września - XXI rajd „Witamy
jesień u A. Cieszkowskiego”,
21-23 listopada w ramach Dnia
Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego,
zakończenie obchodów.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://cieszkowski.parafia-wierzenica.pl/

Aktualności

– nadleśniczy Nadleśnictwa Babki. Ks.
P. Kompf pokrótce nawiązał do postaci
hrabiego Augusta. Więcej o nim powiedział abp S. Gądecki. Przypomniał podstawowe wiadomości z jego życiorysu
oraz dokonania, szczególnie akcentując
te, związane z nauką i sprawą narodową
w Wielkopolsce. Mówił o przemyśleniach
Augusta Cieszkowskiego dotyczących
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Na końcu zwrócił uwagę na szczególny
tragizm tego, że w tym samym 1848 roku
ukazały się: Ojcze nasz Cieszkowskiego
oraz Manifest komunistyczny Marksa.
Po mszy św. burmistrz Swarzędza
A. Tomicka serdecznie pogratulowała,
w imieniu całej swarzędzkiej rodziny samorządowej, ks. arcybiskupowi wyboru na
funkcję przewodniczącego KEP i życzyła
owocnej pracy na tym zaszczytnym stanowisku. Następnie, w imieniu Komitetu
Obchodów, przedstawiła już zrealizowane,
jak i te planowane zamierzenia związane
z rocznicą.
Wierni i goście obejrzeli pod wiatą
okolicznościową wystawę prezentującą życie i działalność Augusta Cieszkowskiego.
Miłym zakończeniem inauguracji obchodów 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego była wizyta w Dworze Wierzenica, gdzie gości podjęto poczęstunkiem
a państwo Kundzewiczowie oprowadzili
po swoich włościach oraz opowiedzieli
o dziejach tego wyjątkowego miejsca.
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Rozpoczynamy kolejną edycję projektu

Ochrona najbiedniejszych
mieszkańców Gminy Swarzędz
przed wykluczeniem cyfrowym
(Etap III)!
Projekt skierowany jest do zamieszkałych na terenie Gminy
Swarzędz osób, które ze względu na swoją sytuację materialną
nie mają możliwości zakupienia sprzętu komputerowego wraz
z dostępem do Internetu.

Aktualności

Szczegółowe zasady rekrutacji zawiera regulamin. Druki wniosków oraz regulamin dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ:
KIEDY?: od 21.02.2014 do godz. 1500 14.04.2014,
GDZIE?: kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ul. Rynek 1 lub sekretariat Ośrodka Pomocy Społecznej
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25

Szczegółowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu,
tel. 61 65 12 401 lub 61 65 12 103, pok. 406 lub 407
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu,
tel. 61 65 12 650
W ramach projektu Gmina Swarzędz zakupi 70 komputerów przenośnych dla
70 rodzin (wraz z zapewnieniem dostępu do Internetu). Dodatkowo, w celu realizacji zadań wspomagających do projektu, 4 sale w jednostkach organizacyjnych
Gminy oraz w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu zostaną wyposażone w komputery
z dostępem do Internetu (łącznie 40 szt.).
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„Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed
wykluczeniem cyfrowym – Etap III”
Nr umowy: POIG.08.03.00-30-137/12-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bezpłatna pomoc
psychologicznopedagogiczna
Współczesna edukacja ulega dynamicznym zmianom. Stawia także
duże wyzwania przed dziećmi i ich
rodzicami. Każdy rodzic pragnie
wiedzieć, czy rozwój jego dziecka
przebiega harmonijnie. Chce poznać
mocne strony swojej pociechy, na
których można będzie bazować
w nauce szkolnej i jej słabsze strony,
które trzeba wzmacniać oraz stymulować. Wszechstronną pomoc w tym
zakresie zapewni Państwu działająca w Swarzędzu Poradni a Psychologiczno-Pedagogiczna. Siedziba tej
oświatowej placówki znajduje się
w budynku Szkoły Podstawowej nr
4 na os. Kościuszkowców 4.

P

oradnia oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.
Proponuje pomoc dzieciom i młodzieży, a także
rodzicom i nauczycielom w ich działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Diagnozuje trudności w nauce i problemy emocjonalne. Prowadzi
indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
dla uczniów oraz terapię logopedyczną. Poradnia
opiniuje w sprawach m.in.: specyficznych trudności w nauce, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, gotowości szkolnej, dostosowania
wymagań edukacyjnych do indywidualnych
możliwości ucznia. Wydaje opinie o wczesnym
wspomaganiu rozwoju dziecka oraz orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej oraz orzeczenia
dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem
i zespołem Aspergera.
Poradnia współpracuje z wieloma instytucjami, dla których nadrzędnym celem jest dobro
dziecka. Stale wspiera pracę szkół i przedszkoli
, które znajdują się na terenie naszej gminy.
W ramach dodatkowej oferty prowadzi liczne
warsztaty i prelekcje skierowane do uczniów,
rodziców i nauczycieli. Szczegółowe informacje
na temat działalności Poradni znajdą Państwo
na stronie www.poradnie.powiat.poznan.pl.
Na wizytę w placówce zapraszamy zainteresowanych po wcześniejszym umówieniu terminu
osobiście lub pod numerem telefonu: (61)
8174951
Adriana Jankowska Semik
Dyrektor PPP w Swarzędzu
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10 marca w swarzędzkim Ośrodku Kultury zostały wręczone stypendia
sportowe na 2014 r. Burmistrz Anna Tomicka, gospodarz tej uroczystości, podziękowała młodym sportowcom za tak liczny udział w spotkaniu, a członkom Komisji ds. Stypendiów Sportowych za wnikliwą
i merytoryczną analizę wszystkich złożonych wniosków. Wyraziła także
radość ze sposobu, w jaki młodzi zawodnicy promują gminę Swarzędz,
rozwijając w sobie najlepsze cechy charakteru oraz siłę woli.

W

listach gratulacyjnych, dedykowanych stypendystom przeczytać
można: „Z wielkim szacunkiem
odnoszę się do konsekwentnego wysiłku,
którego wymaga uprawianie sportu. Dyscyplina, odporność na stres, pokonywanie
własnych słabości – oto cechy niezbędne
w osiąganiu sukcesów sportowych, w zdobywaniu medali. Jesteście doskonałym przy-

A oto lista tegorocznych stypendystów
sportowych:

kładem dla swoich rówieśników.”
Konrad Napierała, przewodniczący
Komisji ds. Stypendiów Sportowych (w
jej skład wchodzili także wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Taterka
i Tadeusz Witkowski, przewodniczący
Komisji Kultury i Sportu Bartosz Stawicki
oraz radny Rady Powiatu Poznańskiego
Paweł Bocian) podkreślił stale rosnące

Wojciech Adamek – tenis ziemny, Sylwia
Ciesielska – pływanie, Agata Echaust
– zapasy, Damian Goździk – pływanie,
Kajetan Kierstein – kick-boxing, Edyta
Kierzek – lekkoatletyka, Barbara Knade
– kajak-polo, Michał Kowalczyk – kolarstwo górskie, Mateusz Madanowski
– koszykówka, Krzysztof Paterka – pływanie, Zuzanna Popiela – pływanie synchroniczne, Joanna Radosz – pływanie,
Mateusz Robiński – pool bilard, Olga
Rusinek – pływanie synchroniczne, Mikołaj Szaferski – taekwondo olimpijskie,
Joanna Wittke – hokej na trawie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy
i jeszcze raz życzymy wielu sukcesów!
/tr/
z fot. A. Soberska-Mazurek

przedsiębiorstw, to gwarancja późniejszego zatrudnienia u atrakcyjnego pracodawcy (zdecydowana większość absolwentów
tych patronackich klas zawodowych ZS
nr 1 znajduje pracę w swym zawodzie po
ukończeniu szkoły). Pani Prezydentowa
Anna Komorowska rozmawiała z nauczycielami i dyrekcją Swarzędzkiej Jedynki

o kondycji szkolnictwa i perspektywach
na przyszłość. Z uznaniem wyrażała się
o swarzędzkim sposobie na kształcenie
fachowców potrzebnych pracodawcom
Więcej informacji o ofercie ZS nr 1
w Swarzędzu można znaleźć pod adresem
www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl
/mw/

Targi Edukacyjne w Poznaniu:

Anna Komorowska
pod wrażeniem
oferty Zespołu Szkół
nr 1 w Swarzędzu

Aktualności

Stypendia sportowe 2014 wręczone

wsparcie samorządu gminy dla rozwoju
sportu, w tym przede wszystkim sportu
szkolnego. Przypomniał o tym, iż decyzją
Rady Miejskiej zwiększona została o 25
procent tegoroczna kwota przeznaczona
na stypendia, zmianie uległ również zakres wymagań, umożliwiający dostęp do
stypendiów większej liczbie zawodników.
Warto podkreślić, iż zarówno nagrody,
jak też stypendia dla sportowców przyznano w Swarzędzu już po raz kolejny
- nagrody od 2007 r., stypendia od 2008 r.
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lutego br. przybyła do Poznania
Pierwsza Dama RP, pani Anna
Komorowska, która objęła honorowym patronatem XIII Poznańskie
Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci
i Młodzieży. Impreza odbywała się jednocześnie z corocznymi Targami Edukacyjnymi. Podczas uroczystej wizyty Pierwsza
Dama, zainteresowana ofertami kształcenia, odwiedziła stanowiska kilku wielkopolskich szkół. Jej uwagę przykuła oferta
Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, który od
kilku lat rozwija szkolnictwo zawodowe
i otwiera klasy pod patronatem dużych
firm, np. Volkswagen Poznań czy SKF
Poznań. Nauka w takich klasach Swarzędzkiej Jedynki, tworzonych pod patronatem
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KOMUNIKAT Ośrodka
Pomocy Społecznej

Prosto z OPS

O

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych
informuje, że nadal można składać wnioski
na zasiłek rodzinne i fundusz alimentacyjny.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom
(rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi
prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu
dziecka oraz osobie uczącej), jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód
osoby uczącej nie przekracza kwoty 539 zł.
Fundusz alimentacyjny przysługuje
osobie uprawnionej (oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd jeśli egzekucja okazała się bezskuteczna) do ukończenia przez nią
18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się
w szkole wyższej do ukończenia przez 25 roku
życia albo w przypadku posiadania orzeczenia
o znacznym stopniu niepełnosprawności –
bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Obowiązują dochody za 2012 rok.
Więcej szczegółów można uzyskać ze
strony www.opsswarzedz.pl lub dzwoniąc pod
numer telefonu 61 65 12 653 w. 39/40/41.
Beata Pacholczak
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

Jak zrobić coś z niczego?

Recykling z Niebieskimi Grantami

O

20

d kilku miesięcy Stowarzyszenie na
Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej
w Swarzędzu działające przy Ośrodku Pomocy
Społecznej realizuje projekt w ramach programu „Niebieskie Granty Volkswagen”.
W styczniu w Placówce Wsparcia Dziennego„Nasza Dziupla”, Świetlicy TerapeutycznoIntegracyjnej w Gruszczynie oraz w Świetlicy
w Uzarzewie zaangażowanych w projekt,
przeprowadzone zostały warsztaty edukacyjne z zakresu ekologii. Dzieci miały okazję do
świetnej zabawy połączonej z edukacją. Temat
realizowanych warsztatów nosił tytuł:„Jak zrobić coś z niczego, czyli recykling na topie”. Jak
się okazało twórczość dzieci i młodzieży przedok. na str. 21 Ü

Bal Karnawałowy

13

.02.2014 w Gimnazjum nr 3
w Swarzędzu odbył się Bal
Karnawałowy, w którym wzięli
udział uczestnicy Klubów Młodych Duchem oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka
Wsparcia.
Bal uroczyście rozpoczęła pani Anna
Tomicka, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, następnie wodzirej poprowadził
wszystkich do tradycyjnego już na naszych balach poloneza.
Impreza była pełna atrakcji, a zabawy
taneczne przeplatano różnymi konkur-

sami. Między innymi odbył się konkurs
historyczny o Swarzędzu. Ponadto każdy
z klubów przygotował niespodziankę
w formie występów wokalnych i recytatorskich. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni wspaniałą zabawą i do ostatniej
chwili nie schodzili z parkietu.
Warto wspomnieć, że bal został przygotowany z dużym zaangażowaniem
uczestników Klubów Młodych Duchem
oraz Ośrodka Wsparcia, którzy wykonali
piękne dekoracje na tę okoliczność oraz
pomagali w organizacji całego balu.
Uczestnicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu

Schematom STOP!

Wspólne działania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy – pilotaż

O

środek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu przystąpił do pilotażowego projektu SCHEMATOM
STOP!, realizowanego w 40 powiatach
Polski. Liderem projektu w powiecie
poznańskim jest Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, a partnerami, oprócz Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, są także: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu,
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Luboniu.
Głównym celem projektu jest
utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym z tytułu bezrobocia lub
pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia
z systemu świadczeń pomocy społecznej,
a także testowe wypracowanie nowych
instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.
Z instytucji realizujących projekt
wyłoniono dwa zespoły: Mobilną Grupę Interdyscyplinarną oraz Powiatowy
Zespół Koordynujący Współpracę.
Mobilna Grupa Interdyscyplinarna
(MGI) jest odpowiedzialna za opracowa-

nie i wdrożenie rodzinnych programów
dla wybranych rodzin wielodzietnych.
W powiecie wsparciem zostanie objętych
10 rodzin. Z każdą rodziną wspólnie będą
pracować pracownicy socjalni i pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.
Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę jest odpowiedzialny
za opracowanie Lokalnego Programu
Interdyscyplinarnej Współpracy, integrującego pracowników instytucji pomocy
społecznej i instytucji rynku pracy we
wspólnych działaniach na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezrobociem, w tym szczególnie
rodzin objętych pilotażem, a więc rodzin
wielodzietnych.
Projekt„SCHEMATOM STOP! Wspólne
działania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy - pilotaż” jest realizowany w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna , Działanie 1.2
Wsparcie systemowe instytucji pomocy
i integracji społecznej, współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu
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Kluby Młodych Duchem

Ü dok. ze str. 20

K

luby Młodych Duchem na terenie
Miasta i Gminy Swarzędz działają
w ramach programu „Aktywność –
sposób na młodość”. Program powstał
z myślą o seniorach i funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej
w Swarzędzu.
Pierwszy Klub został założony w 2002
roku w Kobylnicy, dziś na terenie Miasta i Gminy Swarzędz funkcjonuje osiem
Klubów dla osób 55+. Organizowane
są w nich różnego rodzaju zajęcia, na
których z pewnością każdy znajdzie coś
interesującego, m.in.: trening pamięci,
gimnastyka mózgu, zajęcia plastyczne,
zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe,
zajęcia kulinarne, „Podróże małe i duże”,
„Akademia Piękna”, nauka języków obcych, gimnastyka z elementami jogi, trening autogenny, aerobik, nordic walking,
aqua aerobik.
Oprócz regularnie odbywających
się zajęć organizujemy wyjazdy, wycieczki oraz imprezy okolicznościowe.
W ten sposób wspólnie spędzamy czas
w przyjaznej atmosferze, wciąż się ucząc
i świetnie się bawiąc.

Adresy Klubów:
1. KMD„Nasza Dziupla” - os. Kościuszkowców 26, Swarzędz
2. KMD „Jaśminy” - os. Czwartaków
14, Swarzędz
3. KMD„Słoneczny Wiek” - os. Cegielskiego 34, Swarzędz
4. KMD „Amorki” - Gminne Centrum
Informacji, ul. Działkowa 61A, Swarzędz
5. KMD „Stokrotki” z Kobylnicy - Centrum Aktywności Seniora, ul. Piaski
4, Swarzędz
6. KMD „Jaskółki” Wierzonka i KMD
„Okruszek” z Karłowic - świetlica
wiejska w Wierzonce
7. KMD w Paczkowie „Wesoła Paczka” - świetlica w Zespole Szkół, ul.
Szkolna 16
8. KMD „Promyk” w Łowęcinie - świetlica wiejska
Kontakt: tel. 61 651 05 84
e-mail: mgow.piaski@swarzedz.pl
Informacji udzielają: Magdalena
Tyblewska, Marta Szomek, Małgorzata
Pawlik, Renata Śledź
Serdecznie zapraszamy!
/ops/

Świetlice z programem profilaktycznym
i socjoterapeutycznym

Ś

wietlice z programem profilaktycznym i socjoterapeutycznym oferują
pomoc dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym znajdujących się w trudnej
sytuacji emocjonalnej, społecznej czy
ekonomicznej. Poprzez prowadzenie
zajęć psychoprofilaktycznych, socjoterapeutycznych świetlice wspomagają
wszechstronny rozwój dziecka, pomagają rozwijać zainteresowania. Świetlice
są miejscem, gdzie zapewniona jest pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu
braków w nauce oraz w rozwiązywaniu
trudnych dla dziecka sytuacji. W niektórych z nich główny nacisk kładzie się na
rozwijanie zainteresowań i organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
Adresy i godziny otwarcia placówek:
1. Placówka Wsparcia Dziennego
„Nasza Dziupla”
os. Kościuszkowców 26, Swarzędz
Poniedziałek, wtorek, czwartek, pią-

2.

3.

4.
5.
6.

tek 13.00 - 18.00.
Środa 13.00 - 20.00
Świetlica Integracyjno - Terapeutyczna w Gruszczynie
ul. Swarzędzka (obok stadionu),
Gruszczyn
Wtorek, środa, czwartek 14.00 - 18.00
Świetlica Wiejska w Uzarzewie
ul. Akacjowa 14, Uzarzewo
Wtorek 14.00 - 18.00.
Środa, czwartek, piątek 15.00 - 20.00
Świetlica Wiejska w Wierzonce
Czwartek 15.00 - 18.00
Świetlica Wiejska w Karłowicach
Środa, piątek 15.00 - 18.00
Pracownia Modelarska
os. Czwartaków 18, Swarzędz
Poniedziałek, środa, czwartek 16.00
- 19.00
Kontakt: tel. 502 784 428
Serdecznie zapraszamy!
/ops/

EVS z perspektywy
wolontariusza

M

am na imię
Max i przyjechałem do Polski
z Niemiec po ukończeniu szkoły średniej w październiku
ubiegłego roku.
Uczestniczę w projekcie European Voluntary Servic (EVS) - Wolontariat Europejski. Pracuję jako wolontariusz
w Świetlicach w Gruszczynie i Uzarzewie oraz
Placówce Wsparcia Dziennego„Nasza Dziupla”
w Swarzędzu. Moja praca polega na pomocy
w nauce oraz współuczestnictwie w zajęciach,
grach i zabawach w w/w placówkach młodzieżowych. Prowadzę również raz w tygodniu kurs
języka niemieckiego dla seniorów, którzy są
członkami Klubu Młodych Duchem.
Bardzo lubię swoją pracę i życie w Polsce,
ponieważ ludzie są przyjaźni i otwarci. Cały
program to świetna okazja, aby poszerzyć własne horyzonty, zdobyć nowe doświadczenia,
umiejętności i poznać nowy kraj, jego tradycje,
kulturę oraz język, który dla obcokrajowca jest
trudny.
Bardzo polecam wyjazd w ramach EVS-u
każdemu, kto jest zainteresowany odkrywaniem samego siebie oraz zdobywaniem nowych doświadczeń i umiejętności.
Max Brendel

Prosto z OPS

– „Aktywność – sposób na młodość”

rosła oczekiwania organizatorów. Uczestnicy
zajęć chętnie wykonywali ekologiczne zabawki
wykazując się przy tym kreatywnością. Zajęcia
te były zakończeniem pierwszego etapu projektu. Kolejnym działaniem, którego podejmą
się dzieci uczęszczające do świetlic oraz ich
wychowawcy będzie zaprojektowanie gier
planszowych, które następnie zostaną wydane
i przekazane do szkół działających na terenie
Gminy Swarzędz.
Magdalena Zarębczan

Przypomnijmy, że dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 6 565 EUR, w ramach
programu „Młodzież w działaniu” Akcja 2, Wolontariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu ma możliwość gościć Maxa przez
okres 10 miesięcy.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel. 61 651 26 50, 51, 52, 53
fax. 61 651 26 54
ops@swarzedz.pl
www.opsswarzedz.pl
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Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta w Swarzędzu

P

Organizacje pozarządowe

oczątki orkiestry dętej w Swarzędzu
sięgają 1946 roku – powstała z inicjatywy Związku Harcerstwa Polskiego.
Na stałe wrosła w pejzaż miasta. Mecenasem jest Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. W 1998 roku Orkiestra przekształciła
się w Stowarzyszenie Kulturalne, które
obecnie zrzesza 35 muzyków amatorów
oraz 20 dziewcząt tworzących grupę choreograficzną.
Repertuar orkiestry jest bardzo szeroki
– od utworów sakralnych przez marszo-
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we do rozrywkowych.
Orkiestra bierze udział
w wielu festiwalach
i przeglądach, zdobywając
cenne trofea.
Rok 2013 był dla Swarzędzkiej Orkiestry Dętej bardzo pracowity oraz bogaty
w wydarzenia artystyczne. Wzięliśmy
udział w wielu festiwalach między innymi
w Gostyniu, Wrześni, Boduszewie, Środzie Wlkp., Kleczewie gdzie odnieśliśmy
sukces zajmując I miejsce w kategorii muzyki marszowej (w konkursie brało udział
10 orkiestr). W czerwcu odwiedziliśmy
naszych czeskich przyjaciół z Zabreh,
gdzie zostaliśmy po raz kolejny bardzo
ciepło przyjęci. W sierpniu zorganizowaliśmy XV już Swarzędzki Festiwal Orkiestr
Dętych im. Rajmunda Gronowskiego,
który – jak co roku – cieszył się dużą
popularnością wśród naszych mieszkańców. Występowaliśmy również podczas
Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu,
na 2 urodzinach Term Maltańskich oraz
na Paradzie Świętomarcińskiej.
Swoimi występami uświetnialiśmy
większość uroczystości w naszym mieście,
organizowaliśmy audycje w szkołach podstawowych w celu zachęcenia dzieci do nauki
gry na instrumentach oraz do nauki tańca.

Uczniowski Klub Sportowy
„Fala Swarzędz”
Uczniowski Klub Sportowy „Fala Swarzędz” został wpisany do ewidencji
15 grudnia 2010 roku. Tym samym została wypełniona luka, jaką niewątpliwie był brak możliwości zorganizowanego uprawiania pływania
w Swarzędzu, pomimo istnienia odpowiedniej bazy. Faktyczną działalność Klub rozpoczął w kwietniu 2011 roku po otrzymaniu dotacji z Gminy
w ramach oferty realizacji zadania publicznego. Wcześniej nie było takiej
możliwości, z uwagi na wysokie koszty. Przez pierwszy rok od powstania
w Klubie działała jedna sekcja pływacka, w której trenowało 16 zawodników w wieku od 9 do 13 lat.

Na ten rok planujemy wyjazd na
festiwal do Świecia, który jest jednym
z największych tego typu w Polsce.
W dniach 23-24 sierpnia odbędzie się
XVI Swarzędzki Festiwal Orkiestr
Dętych. Pod koniec maja wybieramy
się na obóz szkoleniowo-integtracyjny
do Rogoźna, na którym będziemy doskonalić nasze umiejętności, między innymi
musztrę paradną, którą niebawem zaprezentujemy swarzędzkiej publiczności.
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby do nas dołączyć – w szczególności dzieci i młodzież!
Łukasz Gowarzewski
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta
w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, uL. Piaski 4, skr. poczt. 69
tel. kontaktowy: +48 694 858 026 lub
+48 792 088 675
e-mail: s.k.o.d-a@wp.pl
www.orkiestraswarzedz.com.pl
Od redakcji:
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu otrzymało
w 2013 r. z budżetu Swarzędza dotację w wysokości 47.000 zł na zadanie
„Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez
prowadzenie orkiestry dętej”. Dotacja
przyznana na 2014 r. wynosi 49.000 zł.

O

d września 2012 roku rozpoczęła
działalność druga sekcja, skupiająca głównie uczniów 3 i 4 klas
szkół podstawowych Swarzędza. Docelowo w dwóch sekcjach treningami objętych
zostało średnio 36 zawodników. Klub nie
może przyjąć większej grupy zawodników
z uwagi na ograniczoną liczbę osób, jaką
może pomieścić na jednym torze. Chętni
muszą czekać na „wykruszenia”, spowodowane głównie orzeczeniami przychodni
sportowej.
Opiekę szkoleniową nad trenującymi
sprawują Panowie: Marek Piekara i Tomasz Grajewski. Zawodnicy Sekcji I trenują 13 godzin lekcyjnych tygodniowo,
a Sekcji II 9 godzin.
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Pamiętaj! 1%
Twojego podatku
może komuś pomóc!

Akademia Tenisa
POINT zaprasza

Z

apraszamy wszystkie dzieci w wieku
od 7-10 lat chcące nauczyć się grać
w tenisa ziemnego w Fundacji Akademia Tenisa POINT , która otrzymała na
ten cel dofinansowanie ze środków Gminy
Swarzędz.
Kontakt i szczegóły:
Joanna Kubiak
Fundacja Akademia Tenisa POINT
tel. 602-105-795
www.atpoint.pl, info@atpoint.pl

finał B zajmując ostatecznie 12 miejsce
na 200 m stylem klasycznym i 13 miejsce
na 100 m stylem klasycznym.
Wobec zainteresowania, jakim cieszy
się oferta Klubu, Zarząd planuje zwiększenie liczbyi sekcji w oparciu o klasy sportowe. Wynika to z możliwości wynajmu
torów. Godziny popołudniowe są już maksymalnie zajęte. Oparcie sekcji pływackich
o klasy da możliwość zorganizowania treningów w godzinach przedpołudniowych,
kiedy są organizacyjne możliwości wynajmu torów na obiekcie Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji.
Zdzisław Radosz
Uczniowski Klub Sportowy „Fala Swarzędz”
tel. 780 279 792
zdzrad@op.pl
www.uks.falaswarzedz.pl
Od redakcji:
Uczniowski Klub Sportowy Fala
Swarzędz na 2013 r. otrzymał z budżetu Swarzędza dotację w wysokości
64.000 zł na zadanie pod nazwą „Wsparcie działań z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich”. Dotacja
przyznana na 2014 r. wynosi również
64 000 zł.

ZAPRASZA DO NOWYCH GRUP
DZIECI W WIEKU 7-10 LAT

KOLEJNOŚĆ WEDŁUG NUMERU W KRS:
• STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI
SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA
W SWARZĘDZU
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
KRS 0000021128
• STOWARZYSZENIE CHÓR MĘSKI „AKORD”
PRZY CECHU STOLARZY SWARZĘDZKICH
ul. Wrzesińska 41/1, 62-020 Swarzędz
KRS 0000229852
• ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
KRS 0000266321
• SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”
ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz
KRS 0000281903
• TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIEL
KOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań
KRS 0000322302
• RAZEM PONAD GRANICAMI
ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz-Jasin
KRS 0000346071
• FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
z dopiskiem 20936 Kubiak Nikola
ul. Łomańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904
• FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
z dopiskiem 12826, Józefowski Kacper
ul. Łomańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904
-------------------------------o pomoc proszą także:
• FUNDACJA „NADZIEJA” OSÓB POSZKODO
WANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH
z dopiskiem „Wojtek Kurasz”
ul. Józefa Chełmońskiego 1 d/4
63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS 0000198280
Pełna lista Organizacji Pożytku Publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2013
dotępna jest na stronie http://www.mpips.gov.
pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego
/rpr/

Organizacje pozarządowe

Krótki, zaledwie trzyletni okres działalności Klubu nie pozwala pochwalić się
jeszcze znaczącymi wynikami, jednak
kilka sukcesów Klub już zanotował. Do
najważniejszych należy piąte miejsce
Joanny Radosz w Mistrzostwach Polski w Pływaniu Długodystansowym na
Wodach Otwartych w 2013 roku, Joanna
też jest dwukrotną wicemistrzynią Wielkopolski za lata 2012 i 2013 na dystansie 3 kilometrów na wodach otwartych.
Zajmowała też drugie i trzecie miejsce
w latach 2012/13 roku w Grand Prix
Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym. Podczas Zimowych Mistrzostw
Wielkopolski w 2012 r trzecie miejsce na
dystansie 200 m stylem klasycznym zajęła Aleksandra Grygier. Dużym sukcesem
może pochwalić się też Krzysztof Szmyt,
który w wieloboju 10-latków w 2013 roku
zajął szóste miejsce w Polsce na ponad 600
startujących. Krzysztof staje też na podium
każdych zawodów o zasięgu lokalnym.
Oprócz wymienionych do wyróżniających
się zawodników należą: Klaudia Płachta, Hubert Giżycki i Maria Szczepańska,
która aktualnie prowadzi w GPW Śremu
wśród dziewcząt dziesięcioletnich. Dużym
sukcesem dla Aleksandry Grygier zakończyły się Mistrzostwa Polski rozgrywane
w dniach 6 – 9 marca 2014 roku, w których
na cztery starty dwukrotnie wywalczyła

Pamiętajmy, że sami możemy decydować dla kogo przeznaczymy 1%
naszego podatku dochodowego.
Poniżej zamieszczamy listę instytucji działających na terenie gminy Swarzędz, które będą bardzo
wdzięczne za Państwa wsparcie.
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Daniec
śmiechu wart…

Poczuliśmy bluesa!

Aktualności

W

ieczorem 22 lutego, Pałacyk Pod
Lipami przeżywał prawdziwe
oblężenie. A to za sprawą koncertu legendy i, śmiało można powiedzieć,
klasyki polskiego bluesa. Sławek Wierzcholski i jego Nocna Zmiana Bluesa pokazali, że blues trzyma się bardzo dobrze,
a ludzie są głodni tego rodzaju muzyki.
Podczas koncertu usłyszeliśmy największe
przeboje zespołu oraz kilka z najnowszej
płyty. Nie zabrakło wspaniałych solówek
gitar, perkusji no i, oczywiście, harmonijki.
Sławek przeplatał grę anegdotami ze swojego życia, które dostarczały mu materiału
do napisania kolejnych utworów.
Koncert okazał się strzałem w dziesiątkę. Publiczność świetnie się bawiła, co
chwila przyklaskując do rytmu zespołowi.
Jest to wyraźny sygnał, że swarzędzanie
są spragnieni takich koncertów…
/OK/

15

marca w murach Gimnazjum nr 3
rozbrzmiały rockowe dźwięki
o silnym bluesowym zabarwieniu.

Sebastian Riedel wraz zespołem Cree
na swój koncert przyciągnęli rzesze fanów
i sympatyków samego gatunku. Kapela
zagrała przekrojowo utwory z wszystkich
płyt. Przedstawienie sceniczne, przejawiające się w spokojnym graniu, pasuje do
refleksyjnej warstwy tekstowej utworów.
Stylistyka więc doskonale komponuje się
z charakterem muzyki granej przez bluesowego, duchowego spadkobiercę dokonań Ryszarda Riedla. Nie mogło więc
zabraknąć i utworów mistrza. Publiczność
bardzo tego oczekiwała…
Była to wspaniała, bluesowa uczta.
Zespół Cree został przyjęty przez swarzędzan i przybyłych gości wspaniale. Publiczność bardzo postarała się o to, by na
długo pozostać w pamięci i sercach członków zespołu, śpiewała niemal wszystkie
utwory. I chyba było warto, bo zespół Cree
pozostał na swarzędzkiej scenie aż dwie
godziny! Dziękujemy! I oby więcej takich
muzycznych uniesień…
/MK/
z Fot. Henryk Błachnio

9

lutego w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu wystąpił Marcin Daniec - jeden z najlepszych
polskich satyryków. Jego nowy program kabaretowy bardzo spodobał się licznie zgromadzonej
publiczności. Śmialiśmy się przez dwie godziny
z dowcipów na temat tandetnych programów
telewizyjnych, pożartowaliśmy wspólnie z marnej kondycji naszych piłkarzy podczas ostatnich
mistrzostw Europy, mocno dostało się również
politykom. Marcinowi Dańcowi towarzyszyło
dwoje piosenkarzy, znakomicie urozmaicających program.
/fp/
z fot. H. Błachnio

Zajęcia z intarsji
w Ośrodku Kultury

W
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Ośrodku Kultury w Swarzędzu można
uczestniczyć w zajęciach z intarsji. Zapisy
przyjmowane są pod numerem telefonu: 511
160 604 oraz 61 65 10 219. Zajęcia są bezpłatne.
Zapraszamy serdecznie!
INTARSJA – technika zdobnicza polegająca na
tworzeniu obrazu przez wykładanie powierzchni
przedmiotów drewnianych innymi gatunkami
drewna, czasem podbarwianymi, bejcowanymi lub podpalanymi. Wstawki umieszcza się
w miejscu usuniętych fragmentów z powierzchni
przedmiotu.
/rpr/
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–Fundacja ARTiFAKT oraz Pracownia Ceramiki
i Rzeźby zapraszają do wspólnych, twórczych spotkań

F

undacja ARTiFAKT oraz Pracownia Ceramiki i Rzeźby, działająca
przy ul. Warszawskiej 2 w Swarzędzu, zaprasza do wzięcia udziału
w Cyklu działań twórczych - ,,Szukając
Talentów...” Założenia projektu przewidują podjęcie działań zmierzających do
upowszechniania oraz poznania materiału, jakim jest glina poprzez warsztaty
ceramiczne, a także wyszukiwanie i promowanie osób utalentowanych poprzez
konkurs i wystawę.
Celem jest zorganizowanie i przeprowadzenie drugiej edycji - Konkursu
Rzeźbiarsko Ceramicznego, który zostanie
poprzedzony cyklem spotkań warsztatowych dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych jak również
dorosłych.
Nauczycieli oraz rodziców zapraszamy do zapisywania dzieci na warsztaty
twórcze w ramach zajęć lekcyjnych i po-

zalekcyjnych w okresie od marca do końca
czerwca 2014 roku.
Obecnie trwają zapisy do pierwszego
etapu zajęć, który poświecony będzie tematyce wielkanocnej oraz wykorzystaniu
ceramiki w tradycji ludowej.
W maju zapraszamy na warsztaty poświęcone tworzeniu glinianych instrumentów muzycznych. Podczas zajęć uczestnicy samodzielnie stworzą prace, które
później będzie można wypalić w piecu
ceramicznym, nadając im trwałość oraz
piękny kolor.
W projekcie będą uczestniczyć zaproszeni goście, studenci uczelni artystycznej
oraz artyści, którzy będą dzielić się własnymi doświadczeniami, jako autorytety
w dziedzinie technik ceramicznych i rzeźbiarskich.
Zajęcia będą realizowane w pracowni przy ul. Warszawskiej 2 w Swarzędzu:
- dla grup zorganizowanych w godzi-

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnych spotkań!

Informacje i zapisy:
•
•
•
•

biuro w Swarzędzu przy ul. Rynek
21 oraz na stronie www.ceramikawanat.pl
kontakt mailowy: artifakt@onet.pl ,
biuro: 501 436 345 - Marzena Schale
koordynator: Ewa Wanat - ceramikawanat@poczta.onet.pl, kom.
501 428 903

***

Od redakcji:
Na przeprowadzenie cyklu działań
twórczych „Szukając talentów” Fundacja ARTiFAKT otrzymała z budżetu
Gminy Swarzędz dotację w wysokości
7000 zł (w ramach zadania pod nazwą
„Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego”).

Aktualności

,,Szukając Talentów...”

nach dopołudniowych (po wcześniejszej
rezerwacji), a także
- zajęcia cykliczne popołudniowe dla
dzieci w środy w godz.16.30-18.00 oraz
w piątki 17.00-18.30,
- młodzież i dorośli w środy 18.00- 20.00
Zajęcia realizowane są również w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego.
W drugiej połowie roku odbędzie się II
Konkurs Rzeźby i Ceramiki w Swarzędzu, który będzie miał charakter czynny
i realizowany będzie podczas wspólnego
spotkania uczestników w wyznaczonym
czasie oraz miejscu. Podsumowaniem
działań będzie wystawa oraz wręczenie
nagród.

3. bieg 10 km Szpot Swarzędz
– niedziela, 11 maja 2014 r.
Zapisy już dawno za półmetkiem
Drogie Biegaczki i Drodzy Biegacze! Już 11 maja spotkamy się na
3. edycji Biegu Szpot Swarzędz, organizowanego przez firmę Szpot
oraz Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.

C

ały czas trwają zapisy do udziału
w 3. biegu 10 km Szpot Swarzędz,
a na liście startowej jest już grubo
ponad 1500 biegaczy. Warto się pospieszyć, bowiem górny limit uczestników
ustalony został na 2.500 biegaczy.
Poza nagrodami finansowymi w 10
kategoriach wiekowych, bodaj po raz

pierwszy w Polsce do wygrania w biegu
ulicznym na dystansie 10 km będzie samochód osobowy!
Niedziela, 11 maja 2014 roku, zmodyfikowana, bardzo szybka trasa, mnóstwo
nagród, meta na stadionie miejskim przy
ulicy św. Marcin, a zatem doskonałe warunki dla kibiców, relacja w TVP Poznań.

To będzie kolejny bieg po i na medal!
Zapraszamy na stronę www.biegi.
szpot.pl, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje.
Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław
Pacia, Starosta Poznański Jan Grabkowski,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna
Tomicka, Wielkopolski Związek Lekkiej
Atletyki.
/mw/
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„Czas motyli”
Julia Alvarez

Biblioteka Publiczna poleca:
szczeblu państwowym w sposób
konkretny i realistyczny.

„Kamerdyner”
Wil Haygood

i Marian Brandys, a także Maryla
Rodowicz i Daniel Olbrychski. Na
kartach książki pojawiają się również
politycy, jak Piotr Jaroszewicz, premier PRL, który poślubił dziennikarkę
Alicję Solską.

„Afrykańskie równanie”
Yasmina Khadra

Prosto z Biblioteki

Motyl to bohaterki narodowe na Dominikanie. Zaangażowały się w walkę
o wolność w czasach krwawej dyktatury Rafaela Trujillo. Trzy z czterech
sióstr zapłaciły za to najwyższą cenę.
Julia Alvarez pasjonująco odtwarza historię ich życia, świat uczuć
i wartości, a także kulturowe realia
Dominikany. Charyzmatyczne, pełne
pasji i zaangażowania bohaterki zjednały sobie podziw i uznanie tysięcy
kobiet na całym świecie.

26

„Rublowka”
Walerij Paniuszkin

Amerykański dziennikarz, Wil Haygood, pasjonująco opowiada o losach
czarnoskórego prezydenckiego
kamerdynera od czasów dyskryminacji rasowej. Eugene Allen przez
trzydzieści cztery lata służył w Białym
Domu. Zaczynał, gdy głową państwa
był Harry Truman, odchodził na emeryturę za rządów Ronalda Reagana.
Doczekał dnia, gdy najwyższy urząd
w USA objął Barack Obama...

„Sławne pary PRL”
Sławomir Koper

Rublowka to ekskluzywna dzielnica,
w której posiadali rezydencje najwyżsi rangą urzędnicy ZSRR. Dziś
mieszkają tam milionerzy. Jednak nie
każdy może w Rosji zostać jednym
z nich. Sam pomysł na zrobienie wielkich pieniędzy nie wystarczy, należy
przede wszystkim przestrzegać reguł
specyficznej, bezwzględnej Wielkiej
Gry, w której każdy gest i każde
działanie lub słowo są znaczące. Autor
wykłada zasady rosyjskiej ruletki na

Książka z bestsellerowej serii o elitach
komunistycznej Polski. W tomie
„Sławne pary PRL”sportretowani zostali ludzie ze świata kultury i sztuki,
między innymi jazzman Krzysztof
Komeda ze swoją muzą - żoną Zofią,
zmysłowa aktorka i piosenkarka
Kalina Jędrusik wraz z pisarzem Stanisławem Dygatem, Halina Mikołajska

Pragnąc zagłuszyć jakoś smutek po
rodzinnej tragedii, doktor Kurt Krausmann zgadza się popłynąć z przyjacielem na Komory. U wybrzeży
Somalii ich jacht zostaje zaatakowany
przez piratów i podróż przemienia się
w koszmar. Wzięty jako zakładnik,
dręczony i upokarzany, Kurt odkryje
Afrykę anarchii i nędzy uwłaczającej

ludzkiej godności. Czy wraz z przyjacielem Hansem oraz pochodzącym
z Francji przypadkowym towarzyszem
niedoli, zdołają znaleźć w sobie siły,
aby przetrwać?
Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu

Katastrofa w bibliotece?

3

marca w bibliotece
na os. Czwartaków
odbyło się spotkanie z pisarzem dla dzieci,
Wojciechem Widłakiem.
Autor z humorem opowiadał o bohaterach
swoich książek: o Panu
Kuleczce, psie Pypciu,
Wesołym Ryjku i o kaczce noszącej niepokojące
imię… Katastrofa. Do przysłowiowej katastrofy jednak nie
doszło, wręcz przeciwnie! Pisarz czytał dzieciom fragmenty
książek korzystając z teatralnych pacynek, którym nadawał
zabawne głosy, opowiadał także o tym, jak powstaje książka.
Rysował na tablicy tajemnicze szkice m.in. głowę, do której
wpadają twórcze pomysły, choćby pod postacią marchewek
z natką… Wyobraźnia małych czytelników została pobudzona
do granic możliwości, a dzieci z zapałem nadawały zwykłym
przedmiotom baśniowe cechy i szukały literackich inspiracji.
Spotkaniu towarzyszyły salwy śmiechu, a pytania sypały się
jak z rękawa. Na zakończenie dzieci otrzymały wspaniałe
dedykacje w zakupionych książkach lub w pamiętnikach.
Wojciech Widłak, polski pisarz (ur. 1957) – znany szczególnie dzięki serii o Panu Kuleczce, publikowanej przez wydawnictwo Media Rodzina, wieloletni redaktor miesięcznika
„Dziecko”, w którym zadebiutował jako autor opowiadań dla
dzieci w 1998 roku. Ma w dorobku około dwudziestu książek.
Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród m.in. w konkursie
„Świat Przyjazny Dziecku” Komitetu Ochrony Praw Dziecka
2010/2011 oraz nominację do Nagrody Literackiej im. Kornela
Makuszyńskiego.
Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
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Przerwa techniczna
na pływalni
Wodny Raj

Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

przejmie informujemy, że Pływalnia Wodny Raj będzie nieczynna w okresie od 1722.04.2014 r. z powodu przerwy technicznej.
/scsir/

Gabinet masażu
MANO ESPALDA

W

Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji
w budynku Pływalni Wodny Raj działa
Gabinet masażu MANO ESPALDA. Zespół masażystów tworzą: Dżekina i Zuzanna Klupsch.
Podnoszą one stale swoje kwalifikacje, by świadczyć
usługi na najwyższym poziomie. Oferują różnego
rodzaju masaże oraz cieszący się dużą popularnością nie tylko wśród sportowców KINESIOTAPING.
Do dyspozycji są dwa gabinety czynne codziennie.
Obowiązuje telefoniczna rezerwacja pod numerem
tel. 697-935-442. Oferta jest stale wzbogacana.
Serdecznie zapraszamy!
/scsir/

Imprezy urodzinowe
dla dzieci i młodzieży
w Wodnym Raju

N

iebywałą atrakcją dla dzieci i młodzieży są
przyjęcia urodzinowe (lub imieninowe)
organizowane w Wodnym Raju. Przez trzy godziny,
pod opieką animatorki, solenizant wraz ze swoimi
gośćmi ma zapewnioną świetną zabawę na basenie lub na kręglach oraz w sali animacji urodzin,
gdzie oprócz poczęstunku organizowane są różne
gry i zabawy dostosowane do wieku uczestników.
Więcej informacji oraz rezerwacja terminu pod nr
tel. 61 65 09 520.
/scsir/

Dzień Kobiet
i walentynki

8

marca na pływalni odbyło się
„Wodne party” z okazji Dnia Kobiet. Od godziny 19:00 basen i sauna dostępne były tylko dla Pań. Dziękujemy wszystkim Paniom za wspaniałą
zabawę oraz sponsorom za ufundowanie atrakcyjnych nagród. Sponsorami
byli: SALON FRYZJERSKI „BUTTERFLY”
KATARZYNA PIANA (os. Mielżyńskiego
88/8, Swarzędz), STUDIO URODY „SKIN
FREE” DANUTA BŁACHOWICZ (ul. Kórnicka 136, Swarzędz), MSTUDIO HAIR
& BEUTY GROUP PAWEŁ MARKOWSKI
(os. Czwartaków 24 K, Swarzędz), SALON
URODY „MARIUSZ” FRYZJERSTWO I KOSMETYK (Rynek 16, Swarzędz), DJ of LINE
RESIST TOMASZ MAGDZIAK & SEBASTIAN
MATUSZEWSKI, SZPOT MIASTECZKO SAMOCHODOWE (ul. Wrzesińska 191, Swarzędz), URZĄD MIASTA I GMINY W SWARZĘDZU, CENTRUM DIETETYCZNE NATUR
HOUSE (os. Tytusa Działyńskiego 1i, Swarzędz), FOODFACE – BISTRO WODNY RAJ,
AGROBEX SA – DEWELOPER.
lutego odbyło się „Walentynkowe party”. Najbardziej
można było„poszaleć” podczas
meczu waterpolo, który został rozegrany dwukrotnie. Zwycięskie drużyny
otrzymały drobne upominki ufundowane przez naszych sponsorów: firmę
AGROBEX oraz Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom party oraz sponsorom: EUROHOTEL Restauracja BOTANIKA - Swarzędz, Restauracja Meksykańska CZERWONE SOMBRERO - Poznań, FOODFACE
Bistro Wodny Raj - Swarzędz, Restauracja
Pod 11-tką - Swarzędz, Restauracja MIĘDZY NAMI – Paczkowo, Restauracja DON
LUCCI – Swarzędz, Restauracja PAŁACYK
POD LIPAMI – Swarzędz, HOTEL 3 Restauracja SMAKOVITA – Swarzędz, DJ OF
LINE RESIST, AGROBEX, URZĄD MIASTA
I GMINY W SWARZĘDZU.
/scsir/

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

Prosto z Centrum Sportu

U

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

15

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scsir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
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Rehasol Clinic już działa!

Aktualności

14

28

lutego 2014 r. rozpoczęła działalność Rehasol Clinic – nowoczesne centrum medyczno-rehabilitacyjne, przy ul. Cieszkowskiego
100/102c. Inwestorzy: Halina i Mirosław
Horla oraz dyrektor Łukasz Czubaszewski podkreślają, że klinika powstała
w celu świadczenia najwyższej jakości
usług medycznych z zakresu diagnostyki
i rehabilitacji, skierowanych zarówno do
pacjentów indywidualnych, jak i firm,
organizacji społecznych, klubów sportowych. Trwają intensywne starania uzyskanie kontraktu na leczenie w ramach
o leczenie w ramach NFZ.
Wszystkie zabiegi oferowane przez
Rehasol Clinic odbywają się w pięknych,
doskonale wyposażonych pomieszczeniach parterowego budynku, uwzględniającego potrzeby bardzo różnych grup
pacjentów. Wyposażenie w najnowszy
i różnorodny sprzęt rehabilitacyjny oraz
profesjonalizm zatrudnionej tutaj kadry
są gwarancją jakości usług i efektywnej
rehabilitacji. Swarzędzka Rehasol Clinic
to obok poznańskich: Rehasport Clinic
i ASGO Centrum Medyczne – jedna
z trzech najnowocześniejszych placówek
rehabilitacyjnych w Wielkopolsce.
Możemy zatem już od teraz korzystać
z zabiegów:

»» pracowni fizykoterapii – światłolecznictwo, elektroterapia, hydroterapia,
ciepłolecznictwo, zimnolecznictwo,
masaże lecznicze;
»» pracowni kinezyterapii;
»» programów dedykowanych – dla dzieci i młodzieży, młodych sportowców,
osób w wieku 50 plus;
»» programów naukowych – aktualnie
program badawczy dotyczący napięciowego bólu głowy;
»» gabinetu medycyny osteopatycznej –
manualne techniki w leczeniu dolegliwości przeciwbólowych.

W niedalekiej przyszłości ruszy
pracownia kardiologiczna, łącząca diagnostykę i rehabilitację kardiologiczną.
Właściciele oraz dyrektor kliniki czynią
intensywne starania o leczenie w ramach
NFZ, a my jesteśmy przekonani, że plany
się powiodą.
Życzymy swarzędzkiej Rehasol Clinic bardzo wielu zadowolonych i coraz
zdrowszych pacjentów!
W uroczystości otwarcia centrum medyczno – rehabilitacyjnego przy ul. Cieszkowskiego udział wzięli przedstawiciele
władz Gminy, przedstawiciele duchowieństwa, organizacji społecznych, przyjaciele
państwa Haliny i Mirosława Horla.
Ksiądz biskup Grzegorz Balcerek,
ksiądz Tadeusz Peliński, ksiądz Aleksander Brzeziński poświęcili oddawany do
powszechnego użytku obiekt, serdeczne
życzenia złożyli: burmistrz Swarzędza
Anna Tomicka, przewodniczący Rady
Miejskiej Marian Szkudlarek, poseł Bożena Szydłowska, radna Rady Powiatu
Poznańskiego Barbara Antoniewicz, radni Rady Miejskiej w Swarzędzu: Barbara
Czachura, Zygmunt Majchrzak, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu
Paweł Pawłowski i wielu innych.
/tr/
z Fot. T. Radziszewska
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w Swarzędzu

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. 12-16.

]]Biuro Rady Miejskiej

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.

]]Telefony alarmowe

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

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

]]Straż Miejska

62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00,
sobota 14.00 - 22.00
W okresie od maja do września godziny pracy w piątki i soboty mogą ulec
zmianie. W niedzielę i święta zgłoszenia przyjmuje dyżurny Komisariatu
Policji w Swarzędzu tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak, tel: 502577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat Policji ]
w Swarzędzu

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

]]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. 510 031 946

]]Centrum Informacji ]
Medycznej Tel-Med

24h/dobę - tel. 94 94
lub tel. 61 853 53 52

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Ośrodek ]

]]Pomoc doraźna ]

ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel. 61 651 26 50, 51, 52, 53
fax. 61 651 26 54, ops@swarzedz.pl
www.opsswarzedz.pl

Podstacja Swarzędz
os. Dworcowa 24
tel. 999 lub 112 (całą dobę)

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC

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

]]Laboratorium Analiz ]

Lekarskich „Jaromed”

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

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni Leka-

rza Rodzinnego DIAGTER
Sp. z o.o.

Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski
8, tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul.
Swarzędzka 23, tel. 61 81-50-121
Przychodnia Nr 4 - Swarzędz, ul. Piaski
6a, tel. 61 65-15-171

]]Centrum Medyczne ]
Lecznicy „Certus”

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

]]Centrum Medyczne –

Przychodnia w Swarzędzu

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

]]Rehasol Clinic Medyczno-

-Rehabilitacyjna sp. z o.o.

62-020 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego
100/102 c, tel./fax (61) 651-52-68,
tel. kom. 519-662-649
www.rehasol.pl, biuro@rehasol.pl

]]Dyżury całodobowe
aptek w Poznaniu:

Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18,
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6,
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw.
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4,
tel. 61 852-52-44
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.
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bezpłatne pismo informacyjne

Pomocy Społecznej

]]Gminne ]

Centrum Informacji

ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30,
gci@swarzedz.pl

]]Zakład ]

Gospodarki Komunalnej

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

]]Ośrodek Kultury

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

]]Biblioteka Publiczna
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
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

]]Lotnisko Aeroklubu ]
Poznańskiego

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

]]Skansen i Muzeum
Pszczelarstwa

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

Łowieckie w Uzarzewie

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

]]Cech Stolarzy ]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

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

200-lecie urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego
– str. 16-17

Święto naszego Patrona z Zapisy do przedszkoli – co, jak, kiedy
Przedstawiamy organizacje pozarządowe z Prosto z budowy
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Rokietnicki flesz

Informator Gminy Rokietnica

Marta Matusiak – uczennica Gimnazjum
im. Noblistów w Rokietnicy laureatką
Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
Sprostała ogromnemu wyzwaniu i dała z siebie wszystko. Została laureatką w wielkim stylu, zdobywając 48 punktów na 50 możliwych na najwyższym szczeblu i zajmując drugie miejsce w województwie.

O

Informator Gminy Rokietnica

sobie nie opowiada zbyt chętnie. To
bowiem skromna i radosna gimnazjalista, która swoim sukcesem nie
chciała się chwalić. W rozmowie jednak okazała się pełną lekkości dziewczyną, o jasnym
spojrzeniu, w której głowie mnóstwo jest marzeń i planów.
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K. P.: Jakie to uczucie być laureatką konkursu na tak wysokim szczeblu?
Marta Matusiak: Na pewno nie mogę czuć
się źle… (śmiech) Cieszę się bardzo. Jednak uczucie radości było zdecydowanie silniejsze, gdy
uświadomiłam sobie o tym, że zostałam laureatką. Chociaż spodziewałam się tego, biorąc
pod uwagę wkład pracy, jaki włożyłam, przygotowując się do konkursu. Bardzo wierzyłam
w to, że mi się uda i ta wiara dodawała mi sił.
W tej chwili już moje emocje ostygły, patrzę na
to wydarzenie z nieco większym dystansem.
K. P.: Czy to zwycięstwo, które zawdzięczasz swojej determinacji, coś zmieniło
w Twoim życiu?
M. M.: Oj, na pewno. Matematyka przestała być moja zmorą. (śmiech) Wiem, że zła ocena nie musi być powodem do zmartwienia. Nie
muszę myśleć o ocenach. Samo zdobywanie
wiedzy stało się motywem do nauki.
K. P.: Jakie korzyści z tego sukcesu płyną dla Ciebie?
M. M.: Jestem zwolniona z egzaminu gimnazjalnego- z części matematyczno -przyrodniczej. I to jest ogromna korzyść z tego wydarzenia. Najbardziej cieszę się z tego, że już w tej
chwili mam maksymalną liczbę punktów z tej
części egzaminu, z której spodziewałam się najmniejszej ilości punktów. A poza tym, wiem,
że dostanę się do tej szkoły, do której chcę…
mojej wymarzonej.
K. P.: Jak wyglądało Twoje przygotowanie do udziału w konkursie na wszystkich szczeblach?
M. M.: Na początku nie byłam tak zaangażowana. Dopiero na dwa tygodnie przed etapem
rejonowym dowiedziałam się, o korzyściach
bycia laureatem, zaczęłam przygotowywać się
zdecydowanie rzetelniej. Czułam się zmotywowana. Dlatego uczyłam się codziennie.
Do etapu wojewódzkiego przygotowywałam się przez trzy tygodnie. Rozwiązywałam
testy, przeglądałam mnóstwo książek, statystyk, testów z minionych lat, ćwiczeń, map…

Było tego dużo.
Wiesz, co: szczęście idzie w parze z wiedzą. Urzeka mnie Twoja skromność.
K. P.: Kto Cię wspierał w zdobywaniu
wiedzy? Kto wskazywał źródła? Motywował? Kto z Tobą przechodził przez wszystkie etapy konkursu?
M. M.: Są dwie osoby, które stanowiły
ogromne wsparcie dla mnie. To moja Mama
i Pani Dworak. To one podsuwały mi testy,
książki, ćwiczenia.
Jaką receptę na ten sukces mogłabyś
„sprzedać” swoim młodszym kolegom,
stającym w szranki z innymi na tego rodzaju konkursach?
M. M.: Przede wszystkim : uczyć się, systematycznie się uczyć. Brać pod uwagę najgorsze.
Przygotowywać się ze wszystkiego. Ale warto!
Ja wiem, że zdobycie satysfakcjonującego
miejsca w konkursie przedmiotowym wymaga pokory i systematyczności... Tylko moja
mama wie, jak ja się bardzo irytowałam… Tak
jak każdy człowiek w moim wieku, walczyłam
z uczuciem, że mi się nie chce, że są ciekawsze
rzeczy, którym mogłabym się teraz zająć. Ale
udawało mi się pokonywać własne lenistwo.
I … nie żałuję.
K. P.: A jakie są w tej chwili Twoje marzenia?
M. M.: Na pewno chciałabym podróżować.
Jestem ciekawa świata, ludzi.
K. P.: Poza tymi sukcesami- wymiernymi, edukacyjnymi- co zabierzesz ze sobą
w przyszłość, jako laureatka konkursu?
Co Ci dał udział w tym konkursie?
M. M.: Myślę, że… pewność siebie. Wiarę, że można… że warto sięgać wysoko. Warto marzyć! I jest to osiągalne… przy włożeniu
w to wysiłku.
Alicja Dworak, nauczyciel geografii w rokietnickim gimnazjum, o współpracy z Martą:
To wielkie wyzwanie pracować z uczniem zdolnym,
sprostać wielu dociekliwym pytaniom, z którymi w
codziennej pracy człowiek się nie spotyka. Nauczyciel
nie chce się dać ponieść fantazji, że uczeń, którego się
przygotowuje od razu będzie laureatem, ale żyłam tą
nadzieją i tak jak Marta, wiarą, że się uda.
Na początku nie wiedziałam, jak zorganizować pracę
z Martą tak, aby jak najlepiej Jej pomóc. Musiało upłynąć
trochę czasu, żeby Ją lepiej poznać i zobaczyć, do jakiego
systemu pracy (organizacji pracy) jest przyzwyczajona.

Kiedy na lekcjach geografii zachęcałam do udziału
w konkursie geograficznym i przedstawiałam korzyści
z dotarcia do ostatniego szczebla, nie było zbyt wielu
zainteresowanych, aby się z tym zmierzyć.
Spytałam Martę, czy wzięłaby udział, gdyż we wcześniejszych szkolnych konkursach była laureatką, a ona
odpowiedziała, że może spróbować.
Pamiętam jak krótko przed etapem rejonowym Marta
podeszła i powiedziała, że sobie uświadomiła (poukładała
w głowie), jakie może mieć korzyści z bycia laureatką i od
tej pory wiedziałam, że da z siebie wszystko.
Miałam okazję obserwować Jej spokój i opanowanie
w okresie zmagań o laury. Patrząc na Nią nieraz zastanawiałam się, ile wiedzy ma w głowie. I teraz widzę, jeszcze
bardziej dojrzała po tym konkursie, nabrała pewności.
Z chęcią brała ode mnie wszystkie pomoce: książki,
mapy, przygotowane dla niej notatki, poprzednie arkusze
konkursowe. Systematyczne przynosiła uzupełnione testy
i ćwiczenia… I zasypywała mnie licznymi pytaniami,
które pojawiły się w trakcie samodzielnej pracy. Wielu
odpowiedzi poszukiwałyśmy razem.. To była też okazja do
pogłębienia i odświeżenia swojej wiedzy nauczycielskiej,
zdobytej na studiach.
Dla mnie to jest wielkie, cenne doświadczenie.
Spoglądam wstecz na czas, który poświęciłam na
wyszukiwanie różnych materiałów do konkursu, na ilości
godzin spędzonych przed internetem, kiedy „szperałam”
po stronach różnych liceów, aby Marcie podpowiedzieć coś
więcej niż Podstawa Programowa dla gimnazjum… Też
koncentrowałam się na tym konkursie i nie organizowałam
wycieczek, imprez, bo wolny czas poświęciłam na konkurs...
Współpraca z Martą układała się bardzo dobrze,
choć - jak wspomniałam - ogromna zmiana nastąpiła
na krótko przed etapem rejonowym. Odtąd po prostu
zaczęła chłonąć wiedzę.
Wiem, że bardzo dużo czasu poświęciła na samodzielną naukę i cieszę się, że ma w domu ogromne
wsparcie mamy. Jest wielu uczniów zdolnych, którzy
nie mają tego szczęścia...
Sprostała ogromnemu wyzwaniu, dała z siebie
wszystko. Została laureatką w wielkim stylu, zdobywając
48 punktów na 50 możliwych na najwyższym szczeblu i
zajmując drugie miejsce w województwie.
Życzę Jej, aby dostała się do wymarzonej szkoły i
zawsze z takim uporem realizowała marzenia. Sobie
zaś życzę, aby uczniowie nie bali się próbować swoich
sił w konkursach i abym dostrzegła kolejnych uczniów
zdolnych, którym będę mogła pomóc w osiągnięciu
takich sukcesów, jakie osiągnęła Marta.
Rozmowę z Martą przygotowały:
Alicja Dworak i Katarzyna Pękosz
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ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

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

Oferujemy od stycznia 2011
bezpłatne usługi stomatologiczne
w ramach NFZ

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

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Specjalista Laryngolog

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

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

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.

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

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
Barczak

& Osiński

Rolety zewnętrzne
oraz ich serwis,
markizy
tarasowe,
moskitiery,
bramy garażowe,
okna PCV
ul.Osinowa 12D
61-451 Poznań
tel. 61 830-37-38,
605 091 545

Do wynajęcia mieszkanie w
Kostrzynie (piętro domu) 66 m2
– nowe. Aneks kuchenny, 3 pokoje, łazienka + taras 55 m2.
Wszystkie media na osobnych
licznikach. Tel. 506 391 710.

Reklamy

Stomatologia JOR-DENT

Do wynajęcia parter domu w Kostrzynie 95 m2 (55 m2+40 m2) na
działalność gospodarczą lub
mieszkanie. Wszystkie media
na osobnych licznikach. tel.
506 391 710.

ZEGARMISTRZ
Rok założenia 1994 rok

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:

tel. 662 698 422

Naprawa starych zegarów, dorabianie wszystkich szkiełek,
naprawa zegarków szwajcarskich i innych, w sprzedaży
zegarki: Casio, Orient, QQ, Adriatica, Bisset, a także markowe baterie każdego typu, paski itp.

Zapraszam!
godziny otwarcia:
pon-pt: 10-18, sob: 10-13
Os. Raczyńskiego 12,
62-020 Swarzędz tel. 602 640 034
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NIERUCHOMOŚCIAMI

G

Laboratorium STOMATOLOGIA

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

Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

Reklamy

tel: 61 817-46-71

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

Tel. 61-818-60-74 602-607-971
Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
śr., czw. 15.00-19.00

GABINET STOMATOLOGICZNY
www.hrformat.pl

• Rekrutacja
pracowników
• Doradztwo
personalne
• Ocena
kompetencji
zawodowych
• Testy
psychologiczne

Właściwy człowiek
na właściwym miejscu.
Pomożemy Ci
go znaleźć.
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NFZ
www.stronka.twojastomatologia.eu

RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

HR Format
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 691 140 909
piotr.kuzniak@hrformat.pl
www.hrformat.pl

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

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

