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Rejestrację pojazdów
załatwiamy w Swarzędzu!

- o otwarciu Filii Wydziału Komunikacji
i nowych inwestycjach piszemy na str. 4-7

Święto Patrona
- Józefinki str. 3

Stypendia dla młodych
sportowców str. 11

Tadeusz Staniewski
patronem ZS nr 2 str. 13
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Naprawa akordeonów

USŁUGI BUDOWLANE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Paczkowo, ul. Zapłocie 18, tel./fax 061 815 71 80
Kostrzyn, ul. Miklaszewskiego 12, tel. 601 871 590
Oferujemy usługi w zakresie:
•
•
•
•
•
•

projektowania wszelkich budynków
adaptacji projektów typowych
nadzorów budowlanych
kierownictwa budowy
usług geodezyjnych
kosztorysów

• pisania odwołań
• porad prawnych w zakresie prawa
budowlanego
• transportu
• sprzedaży materiałów budowlanych
• realizacji projektów

Niezbędną dokumentację do uzyskania

pozwolenia na budowę

kompletujemy w cenie projektu, adaptacji

Adaptacja projektu typowego już od 600 zł
Prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych, zapewniamy dostawę materiałów
na plac budowy oraz rozładunek, odbiór nie wybudowanych materiałów
W swej ofercie handlowej proponujemy realizację budynków
i obiektów do różnych stanów zaawansowania
Oferujemy materiały ceramiczne, beton komórkowy, farby,
kleje, silikony, płyty gipsowo-kartonowe, dachówki
Jednym słowem wszystko co potrzebujesz drogi kliencie
do spełnienia swoich marzeń – czyli własnych czterech kątów



www.akordeony.com

tel. 0608 316 092

Budowa serwisów internetowych

 wstępne projekty stron WWW
 projektowanie i wykonywanie witryn bazodanowych oraz statycznych
 sklepy internetowe
 modernizacje istniejących stron internetowych
 systemy zarządzania treścią CMS
(łatwa, samodzielna i szybka aktualizacja strony)
 indywidualna szata graficzna
 opieka nad serwisem WWW

studio we
reklamo

Studio Reklamowe Kwadrat
tel. 0607 566 555, mn@kreator.com.pl

zamów reklamę:

m n @ k r e a t o r. c o m . p l , k o m . 0 6 0 7 5 6 6 5 5 5

Aktualności

Prosto z Ratusza

PROGRAM
OBCHODÓW
19 marca

– JÓZEFINKI 2009
Dla każdego miasta Święto
Patrona to dzień szczególny. Swarzędz stolarzami od zawsze stał i
ze stolarstwa słynął. Zatem Święty Józef w oczywisty sposób od lat
pełni honorową, opiekuńczą rolę
dla tej profesji i tych okolic.
Tegoroczne obchody przyjmą zupełnie nową, bardzo atrakcyjną formę. Spełnią oczekiwania
mieszkańców Swarzędza, którzy
zgłaszali potrzebę takich zmian.
Rozpoczniemy 19 marca złożeniem kwiatów pod pomnikiem
Św. Józefa przy Pawilonie Meblowym Cechu Stolarzy Swarzędzkich, a następnie Uroczystą Sesją
Rady Miejskiej.
Prawdziwe świętowanie będzie jednak miało miejsce w nie-

dzielę 22 marca. Zaprosimy
wszystkich na swarzędzki rynek, gdzie odbywać się będą po
raz pierwszy w historii Swarzędza – JÓZEFINKI 2009. Przed
wejściem do ratusza odsłonięta zostanie artystycznie wykonana przez Cech Stolarzy Swarzędzkich ławka – pierwszy eksponat
z inaugurowanego właśnie cyklu „Meblujemy Miasto”. Każdego roku dodawać będziemy kolejne meble i mamy nadzieję, iż
z czasem powstanie niepowtarzalny plenerowy Salon Miejski.
Atrakcja będą bez wątpienia konkursy zręcznościowe pod nazwą
„Zostań stolarzem lub tapicerem”.
Własnoręcznie wykonane sprzęty
możecie zabrać do domu!

O oprawę artystyczną i super
atmosferę zadbają: Kapela Hałasów z korowodami świątecznymi,
bałkańsko – polski zespół Pletenica oraz Swarzędzka Orkiestra
Flażoletowa, które zabiorą nas
w podróże w czasie i przestrzeni,
śladami ludowych grajków – polskich, żydowskich, cygańskich –
z polskich wiosek na Bukowinę,
Bałkany, czasami aż do zamorskich krain. Muzyka wykonywana przez zespoły zaprosi widzów
do słuchania i tańczenia, a także smakowania. Poczęstujemy
mieszkańców oryginalnym daniem: Kaszą Świętego Józefa, spożywaną za pomocą pamiątkowych drewnianych łyżek.
Józefinkom 2009 towarzyszyć będzie trwający 2 dni, 21
i 22 marca, Jarmark Świąteczno –
Wielkanocny.
Serdecznie zapraszamy!

Swarzędz dostanie dotację

na budowę boiska w programie „Orlik”
Jak już informowaliśmy, Gmina Swarzędz
złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie budowy boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko
Orlik – 2009”. Umowa podpisana ma być
jeszcze w lutym br. W ramach projektu „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 5 na os. Mie-
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lżyńskiego w Swarzędzu powstanie kompleks
dwóch boisk: piłkarskie (o wymiarach 30 x 62
m, ogrodzone do wysokości 4 m wraz z tzw.
„piłkochwytami” o wysokości 5 m) oraz boisko wielofunkcyjne (o wymiarach 18 x 32 m,
ogrodzone do wysokości 4 m).
Całkowity koszt tej inwestycji to ponad
milion złotych. Z Urzędu Marszałkowskiego
dostaniemy 333 tys. złotych i drugie tyle z
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tak więc za
budowę boisk przy „piątce” budżet Swarzędza zapłaci tylko jedną trzecią kosztów.
Teraz trwają prace projektowe, a zakończenie budowy przewidziane jest na jesień
bieżącego roku.
MW

22 marca

13:00 - Uroczysta Msza
Święta w intencji mieszkańców miasta– kościół
pw. Św. Marcina
14:30 – Jarmark Św. Józefa – Rynek
W programie:
• Meblujemy Miasto – odsłonięcie Pierwszego
Mebla Miejskiego
• Koncert Kapeli Hałasów
• Koncert bałkańsko – polskiego zespołu Pletenica
• Koncert Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej
• Zostań stolarzem lub
tapicerem – konkursy
zręcznościowe
• Gorąca strawa – Kasza
Świętego Józefa

21-22 marca - Kier-

masz Świąteczno - Wielkanocny

64 rocznica

wyzwolenia Swarzędza

Fot. M.Woliński

Święto Patrona Miasta

14:00 - złożenie kwiatów
pod figurą Świętego Józefa, ul. Wrzesińska – przy
Pawilonie Meblowym
15:00 – Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej, Zespół
Szkół Nr 1
16:15 – Koncert w
wykonaniu Kwartetu
Smyczkowego Festino

W czwartek 22 stycznia z okazji 64. rocznicy wyzwolenia Swarzędza spod niemieckiej okupacji przedstawiciele władz i mieszkańców naszej gminy złożyli kwiaty na Rynku pod tablicą
upamiętniającą bohaterów poległych za wolność
i Ojczyznę.
MW
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Inwestycje

Swarzędzanie nareszcie mogą korzystać z usług Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Poznaniu bez konieczności odbywania
uciążliwych wyjazdów do stolicy Wielkopolski.

Filia Wydziału Komunikacji
w Swarzędzu już działa!
5 lutego w budynku przy ul. Poznańskiej 25 rozpoczęła działalność swarzędzka Filia Wydziału Komunikacji. Można
tu załatwić wszelkie sprawy związane z rejestracją pojazdów. Filia, zatrudniająca 10 pracowników, czynna jest w poniedziałki w godz. 9.00-16.30 a
od wtorku do piątku
w godz. 8.0015.00.

Przygotowano 6 stanowisk, przy których obsługiwani są interesanci. Jedno stanowisko przeznaczone jest do obsługi
podmiotów korporacyjnych, rejestrujących wiele pojazdów w
ciągu miesiąca - informuje Małgorzata Kaniewska, dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego. - W swarzędzkiej Filii Wydziału Komunikacji i Transportu realizowany
jest cały proces rejestracji pojazdów (od otrzymania pozwolenia
czasowego do odbioru dowodu
rejestracyjnego pojazdu, wyrejestrowanie pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych dla pojazdów rejestrowanych w tej filii).
Można tu też dokonać zgłoszeń
sprzedaży i wszelkich zmian dotyczących pojazdów, uzyskać
wtórniki dowodów rejestracyjnych, nalepki kontrolne na szybę
i tablice rejestracyjne.
Budynek przy ul. Poznańskiej
25 został dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych - zainstalowano w nim windę, urządzono podjazd, odpowiednie sanitariaty. Podczas kapitalnego
remontu w całym budynku za-



instalowana została klimatyzacja, wymienione i zmodernizowane zostały wszystkie instalacje.
Obiekt posiadaj najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń
procesów przetwarzania danych
osobowych. Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa
Powiatowego w Poznaniu mieści się na pierwszym piętrze (nad
siedzibą BZ WBK).
Gmina Swarzędz sfinansowała remont i kupno mebli potrzebnych Starostwu.
Szacuje się, że rocznie w Swarzędzu będzie rejestrowanych ok.
10.000 pojazdów należących do
mieszkańców całego terenu powiatu poznańskiego. Stanowi to
ok. ⅓ rejestracji pojazdów w powiecie poznańskim, dlatego Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, od 2
lutego br. pracuje w systemie jednozmianowym (w poniedziałki
9.00–16.30, od wtorku do piątku
8.00–15.00) i tylko tutaj można
odbierać zatrzymane przez Policję dowody rejestracyjne, tu bowiem znajduje się Ewidencja Akt
Pojazdów i Kierowców.

W SWARZĘDZU MOŻNA ZAŁATWIĆ NASTĘPUJĄCE SPRAWY:
m rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów
m odbiór dowodów rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych w tej Filii
m czasowe wycofanie pojazdów z ruchu
m zgłaszanie sprzedaży pojazdów
m zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących pojazdów
m uzyskiwanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych na szybę
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Uroczyste otwarcie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego odbyło się w środę 4 lutego. Uczestniczyli w nim
m.in. poseł Bożena Szydłowska,
przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni Rady Miejskiej
i Rady Powiatu oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury
oraz Wytwórni papierów Wartościowych.
Starosta Jan Grabkowski podkreślił, że przygotowane przez
Gminę Swarzędz pomieszczenie
spełniają najwyższe standardy
zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i warunków w jakich
obsługiwani będą klienci.
Burmistrz Anna Tomicka,
dziękując przedstawicielom Starostwa za doskonałą współpracę
przy organizacji swarzędzkiej Filii
Wydziału Komunikacji, podkreśliła, że intencją władz Swarzędza
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Fot. A.Konarzewski, M.Woliński

Inwestycje

było ułatwienie życia mieszkańcom naszej gminy.
- Bardzo się cieszę - mówiła
Anna Tomicka - że swarzędzanie,
chcąc załatwić rejestrację pojazdu nie będą już musieli fatygować

się do Poznania. - Jestem przekonana, że z usług naszej placówki
chętnie korzystać będą też mieszkańcy sąsiednich gmin - podkreśliła pani Burmistrz. - Serdecznie
dziękuję nie tylko panu Staroście,

ale wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego projektu:
radnym oraz Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Swarzędza, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, projektantom i wykonawcom
inwestycji.
M.W.

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu
Filia Wydziału
Komunikacji i Transportu
w Swarzędzu
Swarzędz, ul. Poznańska 25
Filia przyjmuje klientów:
w poniedziałek od 9:00 do 16:30
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00
tel. 061 651 12 65 lub 651 12 68
Luty 2009
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INWESTYCJE

GMINY SWARZĘDZ
Przedstawiamy Państwu kilka informacji o rozpoczynających się i przygotowywanych
inwestycjach, które zaplanowane są w budżecie Swarzędza. W kolejnych wydaniach
„Prosto z Ratusza” informować będziemy o następnych projektach i budowach.

Budowa chodnika
w ul. Swarzędzkiej
w Gortatowie
Na wiosnę br. rozpocznie się budowa
chodnika w ul. Swarzędzkiej w Gortatowie
na odcinku od ul. Dożynkowej do ul. Fabrycznej. Ogłoszony został przetarg na wykonawstwo. W Gortatowie zostanie zbudowany chodnik z kostki brukowej. Będzie
miał długość 330 m i szerokość 2 m. Inwestycja obejmuje też odwodnienie oraz budowę wjazdów do posesji. Termin realizacji
od dnia podpisania umowy określono na 90
dni. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą to marzec. W tegorocznym budżecie Swarzędza na tę inwestycję
przewidziano 400 tys. złotych.
MW

tam parking z nową nawierzchnią przeznaczony dla 32 samochodów). Ulica Wilkońskich
zostanie połączona z ul. Staniewskiego, która zostanie wydłużona w kierunku ul. Kórnickiej, gdzie powstanie porządne skrzyżowanie
łączące się także z ul.Graniczną. W ramach
tej inwestycji uwzględniono również przebudowę odcinka ul. Promykowej, co ułatwi połączenie os. Promykowego z ul. Wilkońskich.
W budżecie Swarzędza na całą tę inwestycję przewidziano 2,3 mln złotych. Budowa, jeśli nie pojawią się dodatkowe przeszkody, potrwać powinna niespełna rok.
MW

oraz bloku nr 14 powstanie 137 nowych
miejsc parkingowych dla samochodów osobowych. W ramach tej inwestycji zostaną
wybudowane chodniki, powstanie odwodnienie terenu oraz oświetlenie uliczne.
Budowa parkingu będzie finansowana w
całości z budżetu Swarzędza, w którym na
ten cel przewidziano 1,3 mln zł. Ta wspólna
inwestycja gminy i spółdzielców jest bardzo
ważna dla mieszkańców tamtej okolicy, którzy nie mają gdzie stawiać samochodów.
Budowa rozpocznie się w kwietniu
2009 r. i zakończy w styczniu 2010 r.
MW

Budowa ciągu
pieszo-rowerowego
od os. Czwartaków
do os. Kościuszkowców

Budowa ul. Kutrzeby
w Swarzędzu

Budowa chodnika
wzdłuż skarpy Jeziora Swaw ul. Długiej w Sarbinowie rzędzkiego wraz z modernizaNa wiosnę br. rozpocznie się budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie.
Chodnik na tej ulicy powstanie na odcinku
od przystanku autobusowego na ul. Borówkowej do ul. Dobrej. Chodnik z kostki brukowej, szeroki na 2 metry, będzie miał długość 540 metrów. Inwestycja obejmuje też
odwodnienie oraz budowę wjazdów do posesji. Termin realizacji określono na 90 dni od
podpisania umowy. Przewidywany termin
podpisania umowy z wykonawcą to marzec
br. W tegorocznym budżecie Swarzędza na
tę inwestycję przewidziano 500 tys. złotych.
MW

Budowa skrzyżowania
ul. Staniewskiego z
ul. Kórnicką i z ul.
Wilkońskich w Swarzędzu
Gmina ogłasza przetarg na realizację tego
zadania, które obejmuje budowę nawierzchni
ulic oraz chodników wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz usunięciem kolizji
telekomunikacyjnych. Celem inwestycji jest
usprawnienie obsługi komunikacyjnej w tym
rejonie – nie będziemy już jeździć z ul. Wilkońskich do ul. Kórnickiej po zniszczonych
betonowych płytach, jak dotychczas (będzie



cją placu targowego (bazar)
Przetarg na wykonawstwo ogłoszony zostanie na przełomie lutego i marca. W ramach tej inwestycji przebudowany i powiększony (do 105 miejsc) zostanie parking
przy bazarze. Na odcinku kilometra (od ul.
Zamkowej do ścieżki nad jeziorem na końcu
os. Kościuszkowców) zostanie wybudowany szeroki na 3,5 m ciąg pieszo-rowerowy z
kostki brukowej, powstanie też odwodnienie oraz oświetlenie.
Trasa, na której powstanie nowy „deptak” jest dziś bardzo uczęszczana i porządna
nawierzchnia od dawna jest tam bardzo potrzebna. Inwestycja ma być gotowa do końca 2010 r. W budżecie Swarzędza przewidziano na nią 4,2 mln zł.
MW

Budowa parkingu
na os. Kościuszkowców
w Swarzędzu przy bloku
nr 14
Jest to wspólna inwestycja gminy Swarzędz i Spółdzielni Mieszkaniowej, która
sfinansowała i opracowała pełną dokumentację. W pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4

Ogłoszony został przetarg na wykonawstwo. W ramach zadania zostanie wybudowane nawierzchnia pieszojezdni na całej
długości ul. Kutrzeby w raz z łącznikiem do
ul,. Kościuszki. Ponadto wybudujemy brakujący odcinek sieci wodociągowej i brakujące przyłącza i kanalizacji sanitarnej. Całości robót powinna się zakończyć w 2009 r.
W budżecie gminy na tę inwestycję przeznaczono 1,4 mln zł.
MW

Budowa ul. Leśnej
w Gruszczynie
Trwa procedura przetargowa na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.
Leśnej w Gruszczynie. Zostanie tam wybudowana nawierzchnia jezdni, pieszojezdni
oraz wjazdów do posesji i chodników. Powstaną też brakujące przyłącza kanalizacji
sanitarnej i wody. Gmina przeznaczyła na to
zadanie 1,5 mln złotych. Inwestycja ma być
gotowa do końca 2009 roku.
MW

Nowe projekty
przebudowy ulic
w Gruszczynie, Łowęcinie
i Swarzędzu
Uruchomione zostały procedury związane z opracowaniem projektów budowy
Luty 2009
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nawierzchni wraz z odwodnieniem w następujących ulicach:
Ø ul. Spadochronowa (wraz z częścią ul.
Nowowiejskiego na odcinku od ul. Wieżowej do ul. Spadochronowej) w Gruszczynie
Ø ul. Owocowa w Łowęcinie na odcinku od
ul. Łowieckiej do drogi krajowej nr 92
Ø ul. Warzywna w Swarzędzu
Ø Pl. Niezłomnych oraz ul. Mała Rybacka
Projekty, oprócz budowy nawierzchni i
jej odwodnienia przewidują budową oświetlenia oraz brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
MW

Projekt drogi łączącej ul. Rabowicką
z drogą krajową nr 92 w Jasiniu

Przebudowa skrzyżowań
ulicy Kirkora pomoże
„odkorkować” południowe
osiedla
Trwają prace projektowe nad przebudową dwóch strategicznie ważnych skrzyżowań ul. Kirkora z ul. Poznańską (droga krajowa nr 92) oraz z ul. Graniczną (w rejonie
pawilonu AGROBEX-u). Chodzi o zlikwidowanie uciążliwych korków i zwiększenie płynności wyjazdu z Nowej Wsi na drogę krajową.
W ramach tego zadania zostanie dobudowany dodatkowy pas ruchu dla pojazdów
skręcających w stronę Poznania i znacznie
wydłużony zostanie pas prawoskrętu (aż
do ul. Miodowej) dla pojazdów jadących w
stronę Warszawy. Gmina będzie się starała
o tzw. zieloną strzałkę na tym pasie.
Skrzyżowanie ul. Kirkora z ul. Graniczną zostanie przebudowane – powstanie tam

rondo. Umożliwi to płynne włączanie się do
ruchu samochodów jadących od strony os.
Raczyńskiego i ulic Nowej Wsi.
W obydwu przypadkach w połowie roku
gmina spodziewa się uzyskać pozwolenia na
budowę. W pierwszej kolejności przebudowane ma być skrzyżowanie ul. Kirkora z ul.
Poznańską.
MW

Projekt drogi łączącej
ul. Rabowicką z drogą
krajową nr 92 w Jasiniu
Na ukończeniu jest koncepcja połączenia
tych dwóch dróg w Jasiniu (zakładająca przejście wiaduktem nad linią kolejową E20 i budowę skrzyżowania z drogą krajową w jednym
poziomie, z sygnalizacją świetlną) oraz budowy dróg serwisowych wzdłuż drogi krajowej
po obu jej stronach aż do Paczkowa.
Po opracowaniu koncepcji gmina ogłosi

przetarg na projekt. Koncepcja umożliwiła
rozpoznanie możliwości budowy łącznika,
gdyż została uzgodniona z PKP, Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz
właścicielami gruntów leżących pomiędzy
ul. Rabowicką a drogą krajową.
Inwestycja ta umożliwi wyprowadzenie
całego ruchu ciężarowego z ul. Rabowickiej
w stronę Jasina i całkowite odciążenie wiaduktu w ul. Polnej w Swarzędzu. Chodzi o
to, aby w przyszłości wiadukt służył przede
wszystkim dla mieszkańcom Swarzędza. Tak
więc po wielu latach starań swarzędzki samorząd w końcu wywalczył możliwość budowy nowego skrzyżowania z drogą krajową,
co oprócz odciążenia naszego wiaduktu w
ul. Polnej umożliwi rozwój terenów wzdłuż
drogi krajowej od Jasina do Paczkowa.
Połączenie ul. Rabowickiej z drogą krajową wybudowane zostanie za pieniądze z
budżetu Swarzędza, natomiast budowa
dróg serwisowych będzie zależała od GDDKiA i lokalnych inwestorów.
MW

Przebudowa skrzyżowań ulicy Kirkora

Luty 2009



Prosto z Ratusza

Aktualności

Głosowanie w Okręgu nr 1
W wyniku wyborów do MRM
wybrani zostali:
1. Berger Marek Antoni

2. Drosik Jakub
3. Fedoruk Anna
4.Gąsiorowska Julia
5. Klapa Dominik
6. Kmieciak Wojciech
7. Krupka Oliwia
8. Łuczak Maciej Tomasz
9. Łukasik Łukasz Piotr
10. Makowiak Justyna Zofia
11. Nowacki Mieszko Mikołaj
12. Pięta Artur
13. Seifert Michał
14. Sobkowiak Maciej Piotr
15. Stróżyński Kacper
16. Szymczak Michał
W ciągu dwóch tygodni od
wyborów Przewodniczący Rady
Miejskiej Swarzędza zwoła pierwszą sesję MRM, na której m.in. zostanie wybrany przewodniczący,
wiceprzewodniczący i sekretarz.
Kadencja MRM będzie trwała
2 lata.
Szczegółowe wyniki głosowania podajemy na www.swarzedz.pl
AR, MW

Bezpłatne badania mammograficzne
– 1 marca 2009 roku
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne sfinansowane przez NFZ dla kobiet
w wieku 50-69 lat (z roczników
1940-1959), które w roku 2008
otrzymały wskazanie do wykonania powtórnego badania po upływie 12 miesięcy, a także dla kobiet
z tego przedziału wiekowego, które nie wykonywały badania w ciągu ostatnich 2 lat lub będą wykonywały badania po raz pierwszy.
Badania zostaną przeprowadzone w ambulansie medycznym
w godz. 8:30-13:00 i 14:00-19:00
w dniu 1 marca 2009 roku (niedziela) na tyłach budynku Urzę-

du Miasta i Gminy w Swarzędzu.
Zapisy telefoniczne (niezbędne podanie numeru PESEL ) w
godz. 8:00-16:00 (od poniedziałku do piątku ):
- 0 800 101 201 z telefonów stacjonarnych (połączenie bezpłatne )
- 061 877 36 02 / 04 z telefonów
komórkowych (połączenia
płatne)
Istnieje możliwość zapisania
się w dniu badania a ambulansie
(o ile będą wolne miejsca ).
Badania przeprowadza ZZOZ
„Profilaktyka Diagnostyka Leczenie” z Poznania.
R.S.

Bezpłatne porady prawne
dla mieszkańców
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje o bezpłatnych poradach prawnych dla mieszkańców.
Zapraszamy do ratusza w każdą środę - pokój 411, godz. 14-15.



Klub dla młodzieży z bezpłatnym internetem
W budynku Gimnazjum nr 3
w Swarzędzu na os. Czwartaków
1 (w pomieszczeniach pod siedzibą Biblioteki Publicznej) z inicjatywy burmistrz Anny Tomickiej
urządzony został klub dla młodzieży. Pomieszczenia, zajmowane
niegdyś przez Bibliotekę Pedagogiczną (przeniesiona do nowej siedziby) zostały wyremontowane i
wyposażone. Jest tam
bilard i inne gry m.in.
„piłkarzyki”, kącik
wypoczynkowy a tak-

że stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Klub jest ogólnodostępny,
młodzież może z niego korzystać
codziennie w godz. 16.30-21.30, a
podczas ferii dodatkowo w godz.
10.00-14.00.
/MW/

Fot. M.Woliński

Fot. M.Szrajbrowski

W piątek 13 lutego 2009 r.
w Swarzędzu odbyły się wybory
do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Młodzież głosowała w 9 okręgach
wyborczych. Do MRM kandydowało 48 młodych swarzędzan.
W głosowaniu wzięły udział 992
osoby spośród 2223 uprawnionych, co oznacza 45-procentową
frekwencję.

Swarzędz, os. Czwartaków 1:

W czasie ferii dla dzieci taniej J
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu przy współudziale szkół
i sołectw przygotował na ferie zimowe ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży.
Wszystkie szkoły gminne będą
prowadzić zajęcia dla uczniów
zgodnie z ich zainteresowaniami i oczekiwaniami. Nauczyciele
przygotowali też dla uczestników
półkolonii atrakcje w postaci wycieczek po Wielkopolsce.
Także dla dzieci i młodzieży
zamieszkałej we wsiach: Uzarzewo,
Kruszewnia, Łowęcin i Gruszczyn
przygotowany jest program zajęć
świetlicowych i wyjazdowych.
Ponadto Zarządzeniem Burmistrza obniżono ceny biletów za
korzystanie z obiektów Centrum
Sportu i Rekreacji. Bilet ulgowy

upoważniający do wstępu na basen na czas do 60 minut kosztować będzie 5 zł, bilet ulgowy dla
zorganizowanych grup szkolnych
– 3 zł. Promocyjna cena za korzystanie z lodowiska - bilet ulgowy
na okres 1 sesji 5 zł.
Ceny promocyjne obowiązują we wszystkie dni tygodnia
od 16 lutego do 1 marca 2009 r.
włącznie. Do zakupu biletu po
promocyjnej cenie uprawnionymi są dzieci i młodzież do 19
roku życia, po okazaniu ważnej
legitymacji szkolnej.
Zapraszamy dzieci i młodzież
do korzystania z przygotowanych
ofert. Życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku!
Referat Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych

Ferie w Ośrodku
Kultury - zapraszamy!
• 18 lutego - godz. 10:00 i 11:00
- Spektakl dla dzieci pt.: „Pinokio”
• 19 lutego - godz. 17:00 - 10:00
- „Warsztaty muzyki celtyckiej”. Warsztaty prowadzą:
Diarmuid Johnson, Krzysztof
Brych, Wojciech Wietrzyński
• 25 lutego - godz. 10:00 i 11:00
- spektakl dla dzieci pt.: „Dwie
Dorotki”
• 27 lutego - godz. 16:00 - 19:00
- Balik przebierańców „Bawmy się wesoło”. Zapisy od 2 lutego br. nr tel. 061 8 172 034

***

Fot. M.Woliński

Młodzieżowa Rada Miejska już wybrana

Jak informuje komendant
Straży Miejskiej Swarzędza Janusz
Mazurkiewicz, w dniach 4- 13 lutego szkolni strażnicy miejscy przeprowadzili w klasach I-III szkół
podstawowych na terenie gminy
Swarzędz prelekcje pt. „Bezpieczeństwo w czasie zimowych ferii”.
M.W., E.M.
Luty 2009
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Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia:

Serdecznie zapraszamy seniorów!

Kolejny rok przyszedł do nas niepostrzeżenie. Zawsze staramy się, aby pozostało wszystko to, co było dotychczas dobre i przynosiło wiele korzyści. Od wielu lat Ośrodek Pomocy
Społecznej w Swarzędzu zwraca szczególną uwagę na osoby
starsze, ich aktywizację i uatrakcyjnianie czasu wolnego.
Starość jest naturalną fazą
naszego życia, lecz jawi nam się
jako okres mało atrakcyjny. Człowiek wraz z upływem lat nie traci wszystkich swoich możliwości,
jego wiedza, umiejętności i doświadczenia mogą, a także powinny być wykorzystane z obopólną
korzyścią w rodzinie i społeczeństwie. Problemy starości wskazują
na istniejącą marginalizację osób
starszych jako zbiorowości, czego
przykładem może być stopniowe
eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego w
momencie przejścia na emeryturę. W gminie Swarzędz powstało
wiele klubów dla osób starszych,
są to m.in. Kluby Młodych Duchem w Kobylnicy, w Wierzonce, na ul. Działkowej, os. Kościuszkowców, Klub Seniora na os.
Czwartaków oraz Klub Słoneczny
Wiek na os. Cegielskiego. Lokalizacja klubów została tak zorganizowana, aby umożliwić seniorom
dostęp blisko miejsca zamieszkania.
Prowadzone zajęcia pozwalają w sposób aktywny i interesujący spędzać czas wolny. Posiadamy
bogatą ofertę m.in. zajęcia plastyczne, gimnastyczne i rehabilitacyjne, kulturalne, treningi pamięci, nauka języka niemieckiego
i angielskiego oraz Nordic Walking. W najbliższym czasie planujemy kontynuację zajęć komputerowych. Zajęcia są prowadzone
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przez specjalistów pracujących
na co dzień z osobami starszymi,
znającymi ich potrzeby i oczekiwania. Zainteresowani mają możliwość rozwijania swoich umiejętności plastycznych, uczestniczyć
w szerokiej gamie zająć ruchowych: rehabilitacja, gimnastyka
z elementami jogi oraz spacery
z kijkami zwane Nordic Walking.
Dodatkowo udział w Klubie Seniora umożliwia korzystanie z organizowanych imprez okolicznościowych, wyjazdów, wyjścia
do kina, teatru lub na pływalnię.

Zapraszamy chętnych do
przyłączenia się i korzystania
z dostępnych form aktywizacji
przygotowanych dla osób starszych, samotnych zamieszkujących gminę Swarzędz.
Więcej informacji uzyskają
Państwo w Miejsko Gminnym
Ośrodku Wsparcia w Swarzędzu, ul. Piaski 4 lub pod numerem telefonu: 061 651 05 84.
Magdalena Michalska
Miejsko Gminny Ośrodek
Wsparcia w Swarzędzu

Wolontariat Europejski w Ośrodku Pomocy Społecznej

Sophie Edlmair

zostaje w Swarzędzu!...
Przez ostatnie cztery miesiące Ośrodek Pomocy Społecznej
gościł wolontariuszkę z Austrii –
Sophie Edlmair w ramach programu „Młodzież w Działaniu”, Akcja
II, „Wolontariat Europejski”. Podczas trwania projektu Sophie pracowała na rzecz dwóch świetlic
– Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupla” oraz świetlicy integracyjno – terapeutycznej
w Gruszczynie, gdzie pomagała
w prowadzeniu codziennych zajęć tj. odrabianie lekcji, organizowanie zajęć psychoedukacyjnych oraz innych wspierających
rozwój dzieci i młodzieży. Prowadziła również kurs języka niemieckiego dla dwóch grup seniorów.
Nasza wolontariuszka była bar-

KOMUNIKAT
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, iż
osoby składające wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka lub dodatek z tytułu urodzenia się
dziecka od 1 listopada 2009
r. będą zobowiązane potwierdzić zaświadczeniem lekarskim fakt, że matka dziecka
pozostawała pod opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży.
Minister właściwy do spraw
zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia
społecznego,

dzo zadowolona z pracy
na rzecz
Sophie Edlmair wraz jedOśrodną z podopieczną Plaka i zdecówki Wsparcia Dziennecydowała
go „Nasza Dziupla”
się zostać
w Swarzędzu na dłużej.
Ośrodek Pomocy Społecznej
pozyskał grant na jej dalszy pobyt
z europejskiego programu „Leonardo da Vinci”. W ramach projektu Sophie będzie nadal pracować na rzecz świetlic, prowadzić
kurs językowy dla seniorów oraz
rozpocznie studia w Polsce.
O szczegółach będziemy na
bieżąco informować Państwa na
łamach „Prosto z Ratusza”.
określi w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej
oraz wzór zaświadczenia.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do
sądu o przysposobienie dziecka.
Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski
o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
się dziecka lub dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka
przed 1 listopada 2009 r.
Koordynator Sekcji
Świadczeń Rodzinnych
Beata Pacholczak
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Zespół Szkół nr 2 ze Swarzędza
Mistrzem Rejonu w Koszykówce Dziewcząt
21 stycznia 2008 w Opalenicy
został rozegrany Turniej Koszykówki Dziewcząt o Mistrzostwo
Rejonu Zachodniego w ramach
rozgrywek „Licealiada” organizowanych przez SZS „Wielkopolska”.
W turnieju spotkały się szkoły z
Opalenicy, Szamotuł, Grodziska
Wlkp. i Swarzędza.
Koszykarki z Zespołu Szkół
nr 2 w Swarzędzu nie dały żadnych szans pozostałym drużynom, wygrywając w pierwszym
meczu z zespołem z Grodziska
Wlkp. , w drugim pokonały zespół
z Opalenicy. Warto wspomnieć, że
ten tytuł dziewczęta zdobyły trzeci raz z rzędu. Następnym etapem
są rozgrywki wojewódzkie.
Dzień później w Międzychodzie, chłopcy Zespołu Szkół nr 2
w Swarzędzu, rozegrali turniej na

tym samym szczeblu rozgrywek,
niestety nie mieli tyle szczęścia
co dziewczęta i ostatecznie zajęli 4 miejsce. W finale spotkały

się zespoły reprezentujące szkoły
z Międzychodu, Opalenicy, Pniew
i Swarzędza.
Ewa Portala-Janik

OSSMET zwycięzcą turnieju

organizowanego przez Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji

8 lutego w hali sportowej
„Unia” odbył się zorganizowany przez Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji amatorski halowy turniej piłki nożnej o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Choryńskiego.
Jedenaście zespołów rozegra-

ło 32 spotkania. Zwycięzcą
turnieju została drużyna reprezentująca
firmę Ossmet
zwyciężając w
finale zespół Tombea, a trzecią lokatę zajęła drużyna Don Lucci.
Dla wszystkich uczestników
organizatorzy przygotowali nagrody rzeczowe, dla najlepszych
drużyn - medale i puchary, które wręczali Przewodniczący Rady
Miejskiej Piotr Choryński oraz

wiceprzewodniczący
Tadeusz
Witkowski.
Najlepszym strzelcem turnieju został Tomasz Janiszczak
(Ossmet - 17 bramek), bramkarzem - Henryk Błachowicz
(Tombea) a najlepszym zawodnikiem - Dawid Lewandowski
(Don Lucci).
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji serdecznie dziękuje
wszystkim uczestnikom turnieju
i zaprasza do udziału w kolejnych
jego edycjach.
P.B.

Sukces
juniorów Unii
na turnieju
w Niemczech!
17 stycznia 2009 we niemieckim Fredersdorfie-Vogelsdorfie odbył się turniej halowy piłki
nożnej juniorów starszych, na który Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji (w ramach współpracy pomiędzy Swarzędzem
a niemieckim miastem) zaproszony został zespół swarzędzkiej
Unii. Organizatorem turnieju był
miejscowy zespół TSG Rot-Weiß
Fredersdorf-Vogelsdorf. W imprezie rywalizowało 10 zespołów
(9 z Niemiec oraz Unia), w dwóch
grupach po 5 zespołów. Swarzędzki zespół znalazł się w grupie między innymi z Hertą Berlin, SV Babelsberg, Tenis Borussią
Berlin oraz zespołem gospodarzy
TSG Rot-Weiß Fredersdorf-Vogelsdorf. Po zaciętych meczach
nasza drużyna zwyciężyła w grupie oraz półfinale i awansowała
do finału imprezy. W finale Unia
spotkała się z najlepszym w regionie w tej kategorii wiekowej
zespołem z Fuchsee ulegając 1:2
i zajęła 2 miejsce w turnieju.
Podopieczni trenera Pawła Bociana pozostawili po sobie bardzo dobre wrażenie prezentując wysoki poziom gry co
podkreślali organizatorzy. Po doskonale zorganizowanym turnieju był czas na wspólną kolację z Burmistrzem, prezesem
klubu oraz trenerami i działaczami Fredersdorf-Vogelsdorf.
Wszyscy zadeklarowali chęć dalszej współpracy. Otrzymaliśmy
również zaproszenie na kolejny
mecz już na otwartym stadionie
w czerwcu.
Szczególne podziękowania składamy sponsorowi panu
Andrzejowi Antoniewiczowi
- prezesowi firmy „ANDERS”
za sfinansowanie wyjazdu drużyny do Niemiec!
/PB/
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Nowi stypendyści sportowi
Znana jest już lista osób, które w roku 2009 otrzymają stypendium sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. Znalazło się na niej 12 młodych swarzędzan, których sukcesy i wyniki, osiągnięte w roku 2008, zasługują na szczególne
uznanie. Komisja ds. stypendiów sportowych miała w tym roku szczególnie trudne zadanie, ponieważ musiała dokonać
wyboru spośród 31 zgłoszonych kandydatów. Spotkanie zespołu opiniującego wnioski stypendialne odbyło się 10 lutego br. Listę stypendystów zamieszczamy poniżej.
Cieszymy się, że sport w gminie Swarzędz zyskuje tylu nowych amatorów, którzy rozwijają swoje umiejętności i pasje.
Młodym sportowcom życzymy wytrwałości i kolejnych sukcesów.
Marcin Dudzik
– uprawiana dyscyplina: kajakarstwo (ur. 1992)
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2008
– II miejsce, jest członkiem kadry narodowej
na 2009r.;

Łukasz Kuzemko
– uprawiana dyscyplina: karate (ur. 1984)

Magdalena Pic
– uprawiana dyscyplina: żeglarstwo (ur. 1990)
Wicemistrzyni Polski Juniorów, II miejsce
w Mistrzostwach Polski Seniorek, 28 miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów – Włochy, Olimpijska Klasa Laser Radial, IV miejsce
w Mistrzostwach Polski Klas Olimpijskich;

Krzysztof Grzegorzewski – uprawiana
dyscyplina: kajakarstwo (ur. 1992)
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2008
– II miejsce, jest członkiem kadry narodowej
na 2009r.;
Maciej Kobyliński – uprawiana dyscyplina: wioślarstwo (ur. 1990)
III miejsce podczas Międzynarodowych Regat Juniorów w Rydze w reprezentacyjnej osadzie czwórki podwójnej, III miejsce podczas
Mistrzostw Polski Juniorów w osadzie dwójki podwójnej;

Fot. (3x) Archiwum UMiG

Bartosz Kuzemko
– uprawiana dyscyplina: karate (ur.1988)

Angelika Stefańska – uprawiana dyscyplina: lekka atletyka (ur. 1993)
I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików
(100m), laureatka Konkursu Nadziei Olimpijskich im. Karola Hoffmana, rekord Polski
młodziczek na 1000m;

Łukasz Kuzemko
I miejsce Mistrzostwa Polski Shotokan indywidualnie seniorzy, brązowy Medal Mistrzostwa Europy Shotokan Crawley drużyna seniorów, brązowy medal Mistrzostwa Europy
Shotokan Crawley indywidualnie seniorzy;
Zbigniew Lehmann – uprawiana dyscyplina: kajakarstwo (ur. 1992)
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2008
– II miejsce, jest członkiem kadry narodowej
na 2009r.;
Krzysztof Paterka
– uprawiana dyscyplina: pływanie (ur. 1986)
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Olga Rusinek – uprawiana dyscyplina:
pływanie synchroniczne (ur. 1991)
I miejsce w Mistrzostwach Polski seniorek w
konkurencji teamów i kombinacji w 2008r, drugie miejsce w Międzynarodowych Zawodach
„Poznań Cup” w kategorii juniorek w konkurencji team w roku 2008, III miejsce w Międzynarodowych zawodach „Poznań Cup” w kategorii „open” w konkurencji kombinacji w 2008r.,
X miejsce i dostanie się do finału na mistrzostwach Europy juniorek w konkurencji teamów
w roku 2008, XI miejsce i dostanie się do finału na Mistrzostwach Europy seniorek w konkurencji teamów w roku 2008. Zawodniczka jest
w kadrze Polski juniorek i seniorek;
Przemysław Wesołek – uprawiana dyscyplina: kajakarstwo (ur. 1992)
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 2008
– II miejsce, jest członkiem kadry narodowej
na 2009r.;

Bartosz Kuzemko
I miejsce Mistrzostwa Polski juniorów 2008,
I miejsce Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych,
I miejsce Mistrzostwa Polski Shotokan drużyna juniorów, II miejsce Mistrzostwa Polski
Shotokan drużyna seniorów, III miejsce Mistrzostwa Polski indywidualne juniorów, III
miejsce Mistrzostwa Polski Seniorów WKF
Open, III runda MŚ seniorów WKF Tokio
2008;

IV miejsce podczas paraolimpiady Pekin 2008
na 100m stylem klasycznym;

Krzysztof Paterka

Zyta Zydorczak – uprawiana dyscyplina:
kajakarstwo (ur. 1989)
I miejsce K-4500m na Mistrzostwach Polski
Seniorów, II miejsce K-2500m na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, II miejsce K4500m na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, III miejsce K-4 1000m w Pucharze Świata
w Poznaniu.
(opr. B.B.)
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90 rocznica Powstania Wielkopolskiego

Każdy Wielkopolanin ma w historii swojej rodziny
uczestników Powstania Wielkopolskiego...
...Takimi słowami dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, Przemysław Jankiewicz, otworzył w piątek
6 lutego 2009 r. Dzień Historyczny wieńczący obchody 90 – tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
W uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP - Bożena Szydłowska, Marek Zieliński i Piotr Lipiński,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, przedstawiciel Starosty Jana Grabkowskiego - Skarbnik
Powiatu Poznańskiego Renata Ciurlik, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Przemysław Wantuch,
radni Powiatu Poznańskiego - Barbara Antoniewicz i Arkadiusz Małyszka.
Organizatorami Dnia Historycznego byli członkowie Koła Historycznego, którego opiekunem
jest nauczyciel p.Paweł Kasztelan. Działacze Koła przygotowali całą uroczystość, nie zapominając o efektownych detalach dla
uczestników święta, były to ozdoby, oryginalne biało-czerwone rozetki, które przypinano do ubrań.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1
brali udział w szkolnym konkursie pt. „Wielkopolska w dobie zaborów. Od pracy organicznej do zwycięskiego Powstania
1918/1919 roku”, którego laureatem został Piotr Sopała, uczeń
klasy II Technikum Informatycznego. Drugie miejsce przyznano Arturowi Pięcie, również
z klasy II Technikum Informatycznego, trzecie zajął Mateusz
Wasiak z klasy III Technikum
Ekonomicznego. Dyrektor szkoły i posłanka na Sejm RP, Bożena
Szydłowska, wręczyli wszystkim
wyróżnionym nagrody.
Po uroczystym rozpoczęciu
i wręczeniu nagród, Stowarzyszenie Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Poznania przedstawiło prezentację multimedialną,
dotyczącą historii Wielkopolski
od połowy XIX wieku oraz genezę i przebieg Powstania Wielko-

polskiego. Zaprezentowano typy
mundurów, broni i wyposażenie
powstańca.
U obchodach rocznicowych
wziął także udział wieloletni nauczyciel, obecnie prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919 w
Swarzędzu, p. Florian Fiedler, który opowiedział fragmenty historii
powstania. Sprezentował Kołu Historycznemu zebraną dokumentację i własne ustalenia dotyczące
powstania, a szczególnie udziału
swarzędzan. Pierwsza część Dnia
została zakończona interesującą,

dynamiczną prezentacją multimedialną wykonaną przez Artura
Piętę i Piotra Sopałę pt. „Powstanie Wielkopolskie -Początki”.
W drugiej części Dnia Historycznego wieloletni kustosz Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
- Włodzimierz Grajewski wygłosił wykład pt. „Wielkopolska droga

do niepodległości”, a następnie, na
zakończenie obchodów, odbył się
quiz pt. „Jeden z dziesięciu”. Pierwsze miejsce zajął Aleksander Pietrzak, drugie Mateusz Kapciak,
natomiast trzecie zdobył Jakub
Skibiński. Wszyscy zwycięzcy
otrzymali atrakcyjne nagrody.
Patroni Szkoły są bezustannie
obecni w gmachu szkolnym – nauczyciel historii, Paweł Kasztelan,
we współpracy z Wielkopolskim
Muzeum Walk Niepodległoś-
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ciowych, przygotował wystawy pt. „Powstanie Wielkopolskie
1918/1919. Pamięci Patronom
Naszej Szkoły Powstańcom Wielkopolskim” oraz „Wielkopolscy
Organicznicy. Najdłuższa Wojna
Nowoczesnej Europy”, która powstała we współpracy z Biblioteką Główną UAM i Biblioteką
Raczyńskich w Poznaniu. Obie
wystawy stanowią stałą ekspozycję w szkole.
– Niepodległość Polski jest
w pamięci Polaków. Dzień Historyczny jest kolejnym hołdem
złożonym naszym Patronom
– tak zakończył powitalne przemówienie dyrektor Przemysław
Jankiewicz.
Karolina Osowska
Luty 2009

90 rocznica Powstania Wielkopolskiego

Prosto z Ratusza

Tadeusz Staniewski będzie patronem
Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu

W Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu zakończyły się obchody 90-tej rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. Ostatnim etapem tych uroczystości była konferencja popularnonaukowa poświęcona osobie Tadeusza Staniewskiego - przyszłego patrona
naszej szkoły.
W konferencji wzięli udział zaproszeni goście - Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Swarzędza Piotr Kałużny, Skarbnik Powiatu Poznańskiego Renata Ciurlik,
radni Rady Powiatu Poznańskiego - Barbara Antoniewicz i Arkadiusz Małyszka, Marek Lis oraz radni Rady
Miejskiej Swarzędza.
Swoje referaty przedstawili zaproszeni prelegenci
- Maria Szalek, Arkadiusz Małyszka i Włodzimierz Buczyński.
Jako pierwsza wystąpiła M. Szalek przedstawiając
życie osobiste, dokonania społeczno-gospodarcze i bogatą osobowość Tadeusza Staniewskiego - organizatora
czynu zbrojnego swarzędzan podczas Powstania Wielkopolskiego i wieloletniego burmistrza Swarzędza, który zginął w 1940 r. w obozie.

Po wystąpieniu M. Szalek dyrektor P. Choryński
wspólnie z burmistrz A. Tomicką wręczyli nagrody zwycięzcom Szkolnego Konkursu Historycznego „Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919”, którego finał odbył się
dzień wcześniej. Laureatem został Krzysztof Lekowski, uczeń kl .IIIb, II miejsce zajęła Justyna Wierzbińska, uczennica kl .Ia, III miejsce Marcin Mrozek, uczeń
kl.Id, IV miejsce przypadło Damianowi Dubertowi z kl.
IIb, a ostatnim finalistą był Marcin Pawelczak, uczeń kl.
IIIa. Wszyscy zwycięzcy (w eliminacjach szkolnych brało udział 31 uczniów) otrzymali dyplomy, atrakcyjne na-

W Dniu Edukacji Narodowej (14.10.2009) patronem Zespołu Szkół nr 2
w Swarzędzu zostanie
Tadeusz Staniewski
- taką informację podał
dyrektor szkoły Piotr Choryński podczas konferencji popularnonaukowej 13 lutego 2009 r.
Luty 2009

grody książkowe, a dwoje pierwszych nagrody - niespodzianki (markowe zestawy piór wiecznych) ufundowane
przez dyrektora szkoły. Dyrektor uzasadniając przyznanie dodatkowych nagród podkreślił bardzo wysoki poziom konkursu, bardzo wyrównaną i zaciętą rywalizację
pomiędzy faworytem K. Lekowskim a uczennicą I klasy
J. Wierzbicką, co nadało konkursowi blasku i kolorytu,
jak również podniosło niebywale poziom emocji.
Zwycięzca K. Lekowski przedstawił - wykorzystując projektor multimedialny - kilka wybranych pytań
dotyczących konkursu, a zawierających zdjęcia bohaterów powstania, miejsca bitew i potyczek oraz wydarzeń historycznych z lat 1918 - 1919. Wspólnie z publicznością odpowiadał na pytania i poszerzał kontekst
historyczno-faktograficzny udzielanych odpowiedzi.
Była to wspaniała lekcja historii dla wszystkich - gości
i uczniów.
Kolejnym prelegentem był A. Małyszka, który
przedstawił bardzo zwięzłą historię miasta Swarzędza, a
później szeroko omówił problemy jego rozwoju w latach
30-tych, kiedy burmistrzem był T.Staniewski. Właśnie
dzięki niemu miasto bardzo się rozrosło osiągając praktycznie wielkość terytorialną dnia dzisiejszego.
Ostatnim prelegentem był W. Buczyński, który
omówił działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Swarzędz w okresie międzywojennym podkreślając społeczną aktywność burmistrza T. Staniewskiego
w Straży Pożarnej. Uczestnicy spotkania mieli również
możliwość zobaczenia na dużym ekranie własnoręczny
podpis burmistrza i jego osobiste notatki.
Na zakończenie konferencji głos zabrał dyrektor
P. Choryński dziękując wszystkim za przybycie i zapraszając gości, prelegentów i uczniów na uroczystość nadania
Zespołowi Szkół nr 2 imienia Tadeusza Staniewskiego.

W. Hoffmann

***

W ramach obchodów 90-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu odbyły się również spotkania z autorami książek
historycznych związanych z Powstaniem Wlkp. 3 lutego miało miejsce spotkanie uczestników konkursu historycznego i uczniów klas humanistycznych z p.dr Markiem
Rezlerem – autorem monografii „Powstanie Wielkopolskie”, a dwa dni później z p.Pawłem Andersem - autorem
albumu „Śladami Powstania Wielkopolskiego”.

„Tobie Polsko”

– uroczyście
w „jedynce”

Tobie, Polsko, ta kropla krwi wrzącej,
Tobie, Polsko, tych serc naszych bicie,
Tobie każdy cień myśli gorącej
Tobie wszystko, na śmierć i życie!
(R. Wielkowicz)

Słowa te padły z ust Leosia, klęczącego nad swym przyjacielem, który został
zastrzelony na froncie. Śmierć przyjaciela i wielu bohaterów walk powstańczych
przyniosła wolność. O tę wolność walczyli uczestnicy Powstania Wielkopolskiego, którego 90-tą rocznicę niedawno
upamiętnialiśmy. Z tej to okazji w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu odbyła
się uroczysta akademia. Uczniowie wcielili się w bohaterów Powstania, w oparciu
o losy ówczesnych mieszkańców Swarzędza, ukazane w komiksie autorstwa m.in.
Floriana Fiedlera. Przybliżyli sceny z ich
życia – rozmowy o upragnionej wolności, zgromadzenia, przybycie wuja Stanisława, marsz do Poznania oraz śmierć
Józia i ogromną radość z wypędzenia zaborców z terenu Wielkopolski. Towarzyszył im chór szkolny w nowych, pięknych
strojach i wiele pieśni patriotycznych
w jego wykonaniu. Dopełnieniem scen
ukazywanych podczas inscenizacji, była
wystawa komiksów autorstwa uczniów
naszej szkoły. Twórcy tych prac ukazali
dzisiejszą szkołę, jej uczniów i sytuacje,
w jakich wspominają oni uczestników
Powstania (wycieczka szkolna do Muzeum Powstania Wielkopolskiego, modlitwa w kościele za poległych).
Ta przepiękna lekcja historii pozostanie na długo w pamięci uczestników
akademii i obecnych gości. Z nadzieją
patrzę w przyszłość, kiedy młodzi ludzie
mówią słowami poetów:
A teraz bądźmy jednem zwarci kołem,
Abyśmy duchem, czynem silni byli
I dla Ojczyzny pracowali społem,
Byśmy jej nigdy już nie utracili
Katarzyna Hejne
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Aktualności Szkolne

„Swarzędz – miasto, w którym mieszkam”
– jubileuszowy konkurs w „jedynce”
„Swarzędz – miasto, w którym mieszkam” to hasło jubileuszowego 10 – tego konkursu
wiedzy o historii Miasta i Gminy
Swarzędz. Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz pani Anny Tomickiej
odbył się w Szkole Podstawowej
nr 1 w Swarzędzu, 22 stycznia
2009 r. Udział wzięły następujące
szkoły: Szkoła Podstawowa nr 5
w Swarzędzu, Szkoła Podstawowa
z Wierzonki, Szkoła Podstawowa z Kobylnicy i SP nr 1. Każdą
ze szkół reprezentował dwuosobowy zespół. Drużyny rozwiązywały 4 zadania, w tym 2 indywidualnie i 2 grupowo. W ostatnim
4 zadaniu dzieci zaprezentowały
się przed widownią oraz komisją
zachęcając wszystkich do bliższego poznania Swarzędza. Konkurs
oceniała 3 osobowa komisja.
W tym roku konkurs został

podzielony na dwie części – plastyczną, której tematem była kartka pocztowa „Czym jest dla mnie
miasto Swarzędz?” oraz część historyczną „Czy znasz swoje miasto i jego historię?”. Podczas konkursu widownia i zaproszeni
goście mogli podziwiać wystawę
kartek pocztowych, wykonanych
przez uczniów oraz prezentację
multimedialną przybliżającą historię Swarzędza.
Celem konkursu historycznego było: rozwijanie zainteresowań
najbliższą okolicą, zapoznanie ze
zmianami, jakie dokonują się
w dzisiejszym Swarzędzu, kształcenie szacunku wobec dorobku naszych przodków. Podczas
wszystkich zadań uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę
i umiejętności na bardzo wysokim poziomie. Zwycięską szkołą
okazała się SP nr 1, która zdoby-

ła 42 pkt, drugie miejsce zajęła SP
nr 5 – 36 pkt, trzecie szkoła z Wierzonki z 30 pkt, a tuż za nią z 29
pkt. uplasowała się szkoła z Kobylnicy. Najlepszymi zawodnikami ex aequo na 1 miejscu zostali Hubert Remlein oraz Szymon
Stachowiak z SP nr 1. Pomiędzy chłopcami została rozegrana
emocjonująca dogrywka. Trzecie
miejsce zajął Antoni Marszałek
z SP nr 5. Każdy uczestnik otrzy-

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki
w Swarzędzu w programie grantowym „Szkoła bez przemocy”
„Szkoła bez przemocy”! to program społeczny DZIENNIKÓW REGIONALNYCH
i FUNDACJI GRUPY TP pod patronatem honorowym PREZYDENTA RP.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu, dzięki projektowi ,,Widzimy więcej, sięgamy dalej, bo wiemy jak”(w kategorii „Kultura i sztuka”) zdobyła jeden z 80 grantów wysokości 5000 zł, przyznanych najlepszym projektom wybranym
spośród prawie 1000 nadesłanych prac dotyczących działań zapobiegających przemocy
i agresji w szkołach. Pieniądze te przeznaczone będą na zakup urządzeń, oprogramowania i książek pomocnych w realizacji projektu.
Projekt adresowany jest do
uczniów z klas IV - VI i będzie realizowany poza zajęciami szkolnymi od lutego do czerwca 2009
r. Inicjatorami tego projektu były:
p.Agnieszka Dolata – rodzic-wolontariusz z TP i p.Grażyna Beranek - nauczyciel i rodzic z SP 5.
Jego celem jest przeciwdziałanie przemocy wśród uczniów poprzez wskazanie różnorodnych
form wyrażania ekspresji oraz
pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań.
Ważnym zadaniem jest pokazanie uczniom jak w sposób
twórczy korzystać z Internetu
i uświadomienie zagrożeń płynących z tego współczesnego źródła
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informacji. Służyć to ma integracji uczniów i niwelowaniu zjawisk
powodujących agresję, brak tolerancji i przemoc wśród uczniów.
W szkolnej bibliotece można
zatem będzie poznać różne sposoby wykorzystania komputera,
który może służyć nie tylko do
rozmów na portalu ,,Nasza klasa”… Może być wykorzystany do
nauki i rozwijania własnych zainteresowań i pasji. W programie
są zatem zajęcia, podczas których
uczniowie mogą nauczyć się prawidłowo wykorzystywać aparat
cyfrowy oraz zapoznać z obróbką
dźwięku oraz filmów cyfrowych.
Dzięki tym zajęciom uczniowie
będą mogli też nauczyć się samodzielnie stworzyć prezentacje za-

wierające teksty i grafikę.
Projekt zakłada realizacje następujących działań:
• kurs fotograficzny
• kurs z zakresu fotografii cyfrowej
• nauka podstawowej obsługi
komputera i projektora
• wycieczki – plenery fotograficzne
• wspólne oglądanie zrobionych
zdjęć wyświetlanych za pomocą
projektora, wskazywanie dobrych
cech zdjęcia oraz komentowanie
popełnionych błędów
• nauka obsługi podstawowych
funkcji oprogramowania do obróbki zdjęć
• wizyta w studio telewizyj-

mał nagrody ufundowane przez
Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
panią Annę Tomicką i Drukarnię
Swarzędzką Stanisława i Marcina
Witeckich.
Dzięki takim konkursom
dzieci ze swarzędzkich szkół uczą
się samodzielnego poszukiwania,
gromadzenia i korzystania z różnych źródeł informacji o swojej
małej ojczyźnie oraz pokazują, że
historia wcale nie musi być nudna.
Ewelina Urbanek - Kaftan

nym (zapoznanie się ze sposobami realizacji programów telewizyjnych, montażem materiałów
z wywiadów przeprowadzanych
w plenerze, wzmianka o wizycie
w lokalnym wydaniu wiadomości
swarzędzkich)
• wywiady z uczniami, rodzicami, dziadkami, nauczycielami realizowane przez uczniów „Szkoła
dawniej i dziś – problem agresji”
rejestrowane za pomocą zakupionego w ramach projektu aparatu
fotograficznego
• nauka obsługi podstawowych
funkcji oprogramowania do obróbki filmów
• nauka obsługi podstawowych
funkcji oprogramowania do tworzenia prezentacji multimedialnych
• wykonanie prezentacji multimedialnej w oparciu o zrobione
zdjęcia i zarejestrowane wywiady
• lekcja bezpiecznego Internetu
• zapoznanie z podstawowymi
zagadnieniami etycznymi i prawnymi związanymi z ochroną własności intelektualnej oraz ochroną
danych.
Grażyna Beranek
i Agnieszka Dolata
Luty 2009

Aktualności Szkolne

Gminny

Prosto z Ratusza

Trzaskawka z ZS nr 1
konkurs Michał
finalistą Olimpiady Wiedzy o Żywności

recytatorski „Nasza zima”
4 lutego 2009 r. w Szkole Podstawowej w Kobylnicy odbył się
III Gminny Konkurs Recytatorski
dla oddziałów zerowych. Wzięło w nim udział 9. uczestników
z przedszkoli i szkół, które znajdują się na terenie gminy Swarzędz. Były to sześciolatki, które zakwalifikowały się podczas
pierwszego etapu – eliminacji
wewnątrzprzedszkolnych i wewnątrzszkolnych.Reprezentowały
one następujące placówki: Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, Szkołę
Podstawową w Kobylnicy, Przedszkole nr 1 „Żołędziowe Skrzaty”
w Swarzędzu, Przedszkole nr 3
„Pod Kasztanami” w Swarzędzu,

Przedszkole nr 5 „Zielona Półnutka” w Swarzędzu.
I miejsce zajęła Emilia Wysocka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Stanisława Staszica w Swarzędzu.
II miejsce przyznano Bartoszowi
Łaszkiewiczowi z Przedszkola nr
3 „Pod Kasztanami” w Swarzędzu.
III miejsce zajęła Karolina Dutkiewicz z Przedszkola nr 3 „Pod Kasztanami” w Swarzędzu.
Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, książki, cukierki oraz
drobne upominki ufundowane
przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy oraz
sponsorów.
Elżbieta Warchoł
- organizator konkursu

Uczeń klasy III Technikum
Gastronomicznego w Zespole
Szkół nr 1 w Swarzędzu, Michał
Trzaskawka, za radą wychowawcy, p. Gabrieli Pepety i nauczyciela
przedmiotów gastronomicznych
p. Agnieszki Wójcik, wziął udział
w dwóch olimpiadach: Olimpiadzie Wiedzy o Żywności i Olimpiadzie Widzy o Żywieniu.
Michał chciałby zostać kucharzem, marzy jednak o studiach,
zanim poświęci się kulinarnym
fascynacjom. W tej chwili przy-

Z prawej strony: Michał Trzaskawka tuż obok wychowawczyni, p.Gabrieli Pepety

BABA JAGA MAŁĄ ŚNIEŻKĘ DO TAŃCA PROSI…

- karnawałowy bal w Przedszkolu nr 5 „Zielona Półnutka”
W przerwie pomiędzy tańcami nauczyciele przygotowali interesujące konkursy między innymi
rozpoznawanie „Za kogo się przebrałem?”, zaprezentowanie swojego stroju, taniec z balonem, taniec
z gazetą, zaprezentowanie swojego oryginalnego tańca, zjadanie jabłka bez pomocy rąk, wybór
królowej i króla balu i wiele, wiele
innych. Dzieci otrzymały drobne
upominki. Czekał też na nie słodW piątek 6 lutego 2009r. w
Przedszkolu nr 5 „Zielona Półnuta” w Swarzędzu już od samego rana rozbrzmiewała wesoła muzyka. Od samego progu, na
wszystkie dzieci czekały kochane panie, które w tym dniu wyglądały zupełnie inaczej, bardziej
bajkowo, tajemniczo… Dzieci w swych przepięknych strojach z wielką gracją wchodziły
Luty 2009

gotowuje się do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Wiedzy o Żywności.
Siedziba Komitetu Głównego
Olimpiady znajduje się w Poznaniu, w Zespole Szkół Przemysłu
Spożywczego przy ul. Warzywnej.
Laureaci finału etapu ogólnopolskiego otrzymują indeks na wybrane kierunki m.in Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Karolina Osowska

ki poczęstunek.
Na zakończenie wspólnej zabawy tajemniczy czarny kot – nasza Pani Dyrektor wręczył wszystkim dzieciom małe gwizdki.
Zapadła cisza, a po niej na kilka
sekund usłyszeć było można jeden
dźwięk wydobywający się z przejętych, a jednocześnie radosnych kilkudziesięciu ust dziecięcych i pracowniczych… Muzyka jednak nie
cichła, było ją słychać do końca
dnia… przecież to karnawał.
Katarzyna Wadowska-Smyczyńska – Wicedyrektor Przedszkola nr 5 w Swarzędzu

do swoich sal, które były udekorowane kolorowymi balonami
i serpentynami. To karnawał zawitał w przedszkolu! Muzyka zapraszała wszystkich do tańca.
Biedronka tańczyła z krasnoludkiem, pszczółka z kwiatuszkiem,
Baba Jaga z małą Śnieżką, królewna ze strażakiem, baletnica wirowała wokół wspaniałego jeźdźca
w czarnej masce…
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Wystawa w Bibliotece Publicznej

Afrykańskie
maski obrzędowe
12 lutego w galerii biblioteki została otwarta kolejna wystawa. Tym razem są to zbiory pana Mieczysława Staniszewskiego, mieszkańca naszego miasta. Kolekcję
stanowią maski, rzeźby, płaskorzeźby i przedmioty kultu pochodzące z całego świata, z dużą
jednak przewagą krajów afrykańskich.
Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie z kolekcjonerem.
Dowiedzieliśmy się skąd wzięła
się pasja gromadzenia takich eksponatów.
Kolekcja jest spełnieniem
młodzieńczych marzeń o poznaniu odległych zakątków świata,
ludzi, ich codziennego życia, obrzędów i kultury. Pierwsze eksponaty pozyskiwał od maryna-

rzy. Nawiązywana
w ciągu wielu lat
korespondencyjna
znajomość z przyjaciółmi na całym
świecie (50 krajów)
pozwoliła mu przy
ich pomocy znacznie powiększyć swoje
zbiory. Część eksponatów pochodzi także z podróży kolekcjonera m.in.
do Afryki i na
Bliski Wschód.
Wśród masek
i rzeźb znajdują
się takie, które są
ściśle związane z
wierzeniami plemiennymi, których podstawowym elementem

Biblioteka
Publiczna
poleca:
„Ślepa wierzba i
śpiąca kobieta” Haruki Murakami
Czytając tę powieść
trafimy do Włoch,
na Hawaje i do Grecji, ale będzie tu też
zwykła bezbarwna
codzienność, a w
niej miłość, zazdrość
i, jak zwykle u Murakamiego, niemożność
zbliżenia się do tych, na których najbardziej
nam zależy.
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jest kult przodków. Wierzenia
i obrzędy są czynnikiem decydującym o tematyce i formie rzeźb
afrykańskich. Maska towarzyszy
danemu plemieniu od narodzin
do śmierci. Przechowywane są
w „domu duchów” na obrzeżach
wioski, a dostęp do nich ma przeważnie tylko jedna osoba i jest
nią mężczyzna. Z tego względu
zdobycie jakiejś maski czy rzeźby jest niemożliwe dla
turysty. Pomocne są
wtedy osoby, które
przebywają wśród
tamtej społeczności, na przykład
misjonarze.
Na wystawie są
rzeźby pochodzące
z plemienia Dogon
(Dzieci Syriusza)
z Mali. Dogoni są
jednym z najbardziej
kontrowersyjnych ludów
Afryki. Na dobrą sprawę nie wiadomo skąd, ani kiedy przywędrowali. Oni sami uważają się za
spadkobierców pierwszych ludzi, którzy pojawili się na Ziemi.
Dogoni posiadają bardzo kompleksowy i spójny system wierzeń religijnych oraz bardzo rozwiniętą wiedzę kosmologiczną.
Ich wiedza astronomiczna dotycząca układu podwójnego gwiazdy Syriusz A i B jest zadziwiająco

„Europa walczy”
- Norman Davies
Europa walczy 19391945 to udana realizacja na pozór
niewykonalnego pomysłu: przedstawienia wszystkich
aspektów II wojny
światowej w Europie w jednej książce.
Efektem jest zapierająca dech w piersiach, odkrywcza panorama historii kontynentu z lat
1939-1945. W przeciwieństwie do wielu publikacji na ten temat Norman Davies nie analizuje jednego wybranego zagadnienia wojny.
Nie zajmuje się tylko armiami albo tylko cierpieniem ludności. Przedstawia całościową wizję konfliktu i demaskuje stronniczość jego
dotychczasowego postrzegania. Książka Normana Daviesa z całą pewnością zrewolucjonizuje nasze myślenie o II wojnie światowej.

szczegółowa.
Sugerują oni
także istnienie trzeciej
gwiazdy w
układzie Syriusza - Syriusza C. Do
dziś naukowcy nie są
zgodni, czy
taka gwiazda
istnieje, chociaż pewne
obserwacje
na to wskazują.
Na spotkaniu pan Staniszewski opowiedział wiele ciekawych historii
związanych z wystawionymi eksponatami, wyróżnił rodzaje masek (twarzowe, kapeluszowe, hełmowe – na tę natrafili w 1948
roku antropolodzy w Kongo),
przytoczył wiele anegdot związa-

„1000 pomysłów
na dom” - Stafford
Cliff
Nasze domy zachowują ślady rozmaitych etapów naszej
egzystencji oraz odkrywają cechy naszej osobowości. Ta
książka udzieli odpowiedzi na wiele pytań jakie nasuwają się
podczas urządzania i remontowania domu.
Dostarczy inspiracji do stworzenia domu
twoich marzeń.

„Ciotka Julia i skryba” - Llosa Mario
Vargas
O takim skandalu nikt jeszcze w rodzinie Maria nie
słyszał. Młody, niedoświadczony stuLuty 2009
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nych z gromadzeniem i pozyskiwaniem eksponatów. Wskazał na
przedmioty kultu, rzeźby i inne,
służące w codziennym życiu na
których zauważyć można wpływy
z czasów kolonialnych a także religii chrześcijańskiej.
Nie zabrakło też wspomnień z
podróży do takich miejsc jak Marakesz, mała wioska w Turcji czy
malowniczej miejscowości artystów Sidi Bu Said.
Na wystawie można podziwiać około 130 eksponatów.
Oprócz masek, rzeźb, są też przedmiotów codziennego użytku, instrumenty muzyczne
i dokumentacja korespondencji z wieloma krajami na całym
świecie.
Wystawa
potrwa do końca lutego. Zapraszamy serdecznie w
godzinach
otwarcia biblioteki na os.
Czwartaków 1.

Zaproszenie z Zespołu Szkół nr 1

Wieczór przy Samowarze
Od 16 lat w Zespole Szkół nr 1
w Swarzędzu odbywa się Wieczór
przy Samowarze. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie z kulturą,
sztuką, historią czy światem nauki w Rosji.
Każdorazowo Wieczór ma
inną formę i temat. Szczególnie
zapamiętane zostały spotkania, podczas których
omawiano zalety regionalnej kuchni rosyjskiej, rozstrzygano konkursy dotyczące historii i twórców
malarstwa. Były też wieczory poświęcone jednemu twórcy - bardowi
rosyjskiemu – Włodzimierzowi Wysokiemu czy wybitnemu twórcy radzieckiej kinematografii – Nikicie
Michałkowowi.

Opiekun Wieczoru, p.Grażyna
Strużyńska, zainteresowała młodzież współpracą polsko – rosyjską, zwłaszcza na niwie kultury i
nauki. Temu zagadnieniu poświęcony był Wieczór zatytułowany
„Ślady polskości w krajach byłego ZSRR”.

Gośćmi spotkania są konsulowie Federacji Rosyjskiej, pra-

Monika
Wojciechowska-Ratajczak
Biblioteka
Publiczna
dent dziennikarstwa zakochuje się nie dość,
że we własnej ciotce, to jeszcze starszej o kilka lat rozwódce. Julia jest piękna, dojrzała i
choć szuka dla siebie bardziej odpowiedniego
kandydata na męża, traci głowę dla młodziutkiego chłopca. Kolejne odsłony zakazanego
romansu przeplatane są odcinkami opowieści
radiowych, które zawsze kończą się w najciekawszym momencie.

„Lila” - Marek
Halter
„Lila” zamyka trylogię poświęconą kobietom Biblii. Sara
bezpłodna małżonka Abrahama, całym
swym życiem służyła Bogu. Sefora, żona
Mojżesza, walczyła
z rasizmem i ostracyzmem. Lila, żona Antinoesa, broni godności człowieka.
Luty 2009

cownicy UAM - wydziału historii
i filologii rosyjskiej, nauczyciele
i uczniowie.
W tym roku Wieczór przy Samowarze odbędzie się 5 marca
o godzinie 17. 30 w auli Zespołu Szkół nr 1. Tematem tegorocznego spotkania jest teatr rosyjski;
wystąpi amatorska grupa studencka Szutnik ze spektaklem „Mandat”.
– Zapraszamy gimnazjalistów
na Wieczór przy Samowarze.
Popularność języka rosyjskiego wciąż jest ogromna.
W ramach projektu „Język
rosyjski językiem jutra” nauczyciele prowadzili bezpłatne zajęcia w gimnazjum.
Po zakończeniu programu
wielu uczniów chciało kontynuować naukę w szkole ponadgimnazjalnej. Nasza szkoła taką możliwość
stwarza, kontakt z „żywym językiem” jest zapewniony poprzez
współpracę ze szkołami w Sankt
– Petersburgu. Młodzież uczestniczy w wymianach uczniowskich i obozach językowych, które odbywają się m.in. w Moskwie”
– powiedziała Grażyna Strużyńska, wieloletni nauczyciel języka
rosyjskiego.
Karolina Osowska
Na zdjęciach: Ubiegłoroczny
Wieczór przy Samowarze.

„Córka fortuny”
- Isabel Allende

„Ani słowa prawdy”
- Jacek Piekara

W roku 1849 amerykański stan Kalifornia ogarnia gorączka złota. W tym
samym czasie w
chilijskim mieście
Valparaiso mieszka młoda dziewczyna Eliza Sommers.
Kiedy jej kochanek, Joaquin Andieta, w poszukiwaniu fortuny postanawia wyjechać na
północ, decyduje się ruszyć za nim. Upiorna
podróż, jaką odbywa „na gapę” pod pokładem
żaglowca, i wieloletnia tułaczka sprawiają, że
niewinna dziewczyna wyrasta na nieprzeciętną kobietę. Towarzyszy jej chiński lekarz Tao
Chi’en, który, będąc początkowo jej opiekunem i przyjacielem, z czasem okazuje się być
miłością jej życia.

Ktoś musi zbadać tajemnicze kopalnie, w
których znikają krasnoludzcy górnicy,
ktoś musi powstrzymać imperatorskie
zapędy dumnego
króla, ktoś musi spenetrować hermetyczne środowisko wiedźm, ktoś musi powstrzymać
krwiożerczego wampira. No i ktoś musi zaspokoić trzy niezwykle piękne i niezwykle namiętne czarodziejki oraz wydobyć je z wieloletniej
niewoli. A tym „ktosiem” jest właśnie Arivald z
Wybrzeża, mag-samouk, który dzięki sprytowi,
pracowitości i świetnej pamięci radzi sobie w
świecie prawdziwych czarodziejów. Oczywiście
nie zawsze odniesie sukcesy, a jego wynikające
z niewiedzy pomyłki stają się problemem i dla
niego samego i dla całego otoczenia.
Monika Wojciechowska-Ratajczak
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Koncert Karnawałowy:

Dwie godziny

Aktualności

wspaniałej zabawy

Fot. (6x) H.Błachnio

W niedzielę 1 lutego w hali sportowej
Unia odbył się coroczny Koncert Karnawałowy. Hala wręcz „pękała w szwach”, bo tak dużo
mieszkańców przyszło na koncert. Tuż przed
rozpoczęciem koncertu Pani Burmistrz Anna
Tomicka przekazała Orkiestrze Dętej nowy
instrument - sakshorn tenorowy.
Wspaniały koncert nasza orkiestra zagrała w powiększonym o nowych członków
składzie (7 muzyków). Są to wychowankowie szkółki orkiestrowej, którzy dołączyli do
orkiestry w tym roku. Podczas koncertu usłyszeliśmy wiele nowych utworów w aranżacji
przygotowanej przez kapelmistrza Łukasza
Gowarzewskiego .
Niewątpliwą atrakcją niedzielnego koncertu były występy poznańskiego Kabaretu
„Afera” bardzo żywiołowo przyjęte przez publiczność, a wielką sympatię u widzów wzbudziły popisy par tanecznych z Klubu Tańca
Tango prowadzonego przez p. Annę Tatałę.
Jak zwykle wielkie brawa publiczności zebrały tańczące dziewczyny z grupy choreograficznej działającej przy orkiestrze dętej a prowadzonej przez p.Agnieszkę Filc.
Ewa Małecka
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Mumie z czarownicami :)
na balu przebierańców…
W sobotę 24 stycznia podczas balu przebierańców,
który odbył się na lodowisku w Swarzędzu pojawiły się

diabły i czarownice, kowboje, karatecy a nawet… mała
mumia. Łyżwiarze w różnym wieku bawili się przy wesołej muzyce.
Bal był pierwszą z serii dyskotek, które Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zamierza organizować
w weekendy.
/mw/

Fot. (2x) W.Buczyński

Leśnicy i Eleni w Wierzenicy

Eleni i śpiewające z nią dziewczynki

nym chórem śpiewała Eleni, leśnicy i grono mieszkańców parafii. Sama zaśpiewała pastorałkę o
św. Franciszku i dwie kolędy, których autorem jest Kostas Dzokas.
Wśród tych wspólnie śpiewanych
znalazła się także kolęda grecka,
której refren powtarzali wszyscy
uczestnicy. W wykonaniu kilku
ostatnich kolęd towarzyszyły jej
dwie dziewczynki.
Po występie artystce dziękowali nadleśniczy Nadleśnictwa
Babki - dr inż. Mieczysław Kasprzyk oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko - mgr inż. Zbigniew Szeląg. W imieniu zespołu
redakcyjnego „Wierzeniczeń” artystce podziękowała Ewa J. Buczyńska wręczając album – przewodnik
po Szlaku Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka i płytę z
pieśniami Jacka Kowalskiego. Ks. P.
Kompf udzielił Eleni błogosławieństwa. Wspólne zdjęcie oraz możliwość uzyskania dedykacji Eleni na
jej płycie zakończyły spotkanie w
wierzenickim kościele.
Ewa J. i Włodzimierz
Buczyńscy

W piątek 16 stycznia na mszę
do kościoła w Wierzenicy ponownie zawitali leśnicy z nadleśnictw
Babki i Łopuchówko opiekujący
się lasami na terenie gminy Swarzędz. Byli tu już w ubiegłym roku.
Ksiądz Przemysław Kompf sprawował mszę w intencji zdrowia,
opieki i błogosławieństwa bożego dla pracowników obu nadleśnictw oraz za zmarłych pracowników i członków ich rodzin.
Witając przybyłych leśników
życzył im, by pobyt w tym miejscu był dla nich duchowo ważny.
Po mszy zaprosił na występ miłego gościa – Eleni, mówiąc: „To wielka radość,
że może ona śpiewać w
tej świątyni. Jest to osoba, która potrafi śpiewać
na chwałę bożą”. Artystka,
której towarzyszył dwuosobowy zespół zaprosiła
obecnych do wspólnego
śpiewania kolęd. Zgod- Od lewej. Z. Szeląg, M. Kasprzyk, Eleni, ks. P. Kompf
Luty 2009

Drugie miejsce „Szlaku Kościołów Drewnianych”
w konkursie Polskiej Zielonej Sieci
12 stycznia br. zostały ogłoszone wyniki w ogólnopolskim
konkursie „Najlepsze Projekty”
organizowanym przez Związek
Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
w ramach projektu „Fundusze
Europejskie dla NGO w praktyce”. Celem konkursu jest promocja projektów wykorzystujących
Fundusze Europejskie, które w
sposób modelowy i efektywny
przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie
regionalnym i lokalnym. Konkurs
skierowany był do beneficjentów
Funduszy
Europejskich,
głównie organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych
i biznesu. Przy wyborze „Najlepszych Projektów” brane były
pod uwagę takie kryteria jak:
• Efektywność projektu
• Modelowość i innowacyjność
projektu
• Współpraca i partnerstwo
międzysektorowe w trakcie realizacji projektu
• Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju oraz celów polityk horyzontalnych – w szczególności ochrona środowiska
Wyniki konkursu ujęte były w
podziale na województwa.
Drugie miejsce dla projektów
w województwie wielkopolskim

oraz ósme miejsce ex-equo wraz
z innymi 5 projektami w rankingu ogólnopolskim w tym konkursie zajął projekt Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
Szlak Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka otrzymując 80 z 100 punktów.
Na szczególną uwagę zasługuje informacja, iż projekt Związku został oceniony wyżej niż zwycięzcy konkursu z województw:
zachodniopomorskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego.
Głównymi nagrodami
w konkursie była promocja projektów i tak
zwycięzcy wojewódzcy zostaną zaprezentowani na ogólnopolskiej wystawie
objazdowej „Najlepsze Projekty”, natomiast nasz projekt będzie promowany na portalu www.ekoprojekty.pl.
Przypomnijmy, że w ramach
„Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka”
promowane są m.in. kościoły w
Wierzenicy i Uzarzewie.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Jednostki
Realizacji Projektu
„Szlak Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka”
tel.: 061 811 88 48
e-mail: a.bednarek
@murowana-goslina.pl
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Z obrad Rady Miejskiej

Z obrad Rady Miejskiej
27 stycznia 2009 r. odbyła się
XXXV sesja Rady Miejskiej Swarzędza. Radni podjęli następujące uchwały:

Nr XXXV/208/2009

w sprawie: zmiana uchwały
budżetowej Miasta i Gminy na
rok 2009

§2

Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w
sposób zwyczajowo przyjęty.
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Fot. M.Woliński

§1

W Uchwale Nr XXXIV/207/2008
Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia
2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 2, w załączniku nr 4
do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 1a
W paragrafie 4 pkt.1 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany
w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata
2009-2011.
Wykaz zmian zawiera załącznik nr
2 do niniejszej uchwały, ponadto
wprowadza się załącznik nr 2a
W paragrafie 5 uchwały budżetowej
zmienia się kwotę rezerwy ogólnej,
która po zmianie wynosi 900.155 zł.
W paragrafie 6 uchwały budżetowej
zwiększa się kwotę dotacji o 30.000
zł i ustala się plan po zmianie w wysokości 1.370.000 zł, w tym:
w pkt.3 zwiększa się kwotę dotacji o 30.000 zł dla podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów
publicznych, realizujących zadania
w oparciu o ustawę o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie i ustala się plan po zmianach
w wysokości 1.030.000 zł,
Wykaz zmian zawiera załącznik nr
3 do niniejszej uchwały.
W paragrafie 15 uchwały budżetowej ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez
Burmistrza w roku budżetowym
2009 w wysokości 1.816.935 zł

Nr XXXV/209/2009

w sprawie: wyrażenia zgody
na zaciągnięcie zobowiązań
wekslowych z przeznaczeniem na
zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie
wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej
dla inwestycji realizowanej
przez Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka” w ramach
projektu nr 2004/PL/16/C/
PE/030 pn.”Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic” zgłoszonego
do dofinansowania z Funduszu
Spójności.

§1

W związku z ubieganiem się przez
Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka” o udzielenie pożyczki
do kwoty 3 300 000,00 ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
celem zapewnienia środków finansowych na współfinansowanie
projektu nr 2004/PL/16/C/PE/030
pn. „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” realizowanego przez
Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka” – którego Gmina Swarzędz jest członkiem, Rada Miejska
postanawia:
Upoważnić Burmistrza Miasta i
Gminy Swarzędz do zaciągnięcia
zobowiązania wekslowego do wysokości odpowiadającej procentowemu udziałowi Gminy Swarzędz w
kosztach realizacji przedsięwzięcia
tj. do kwoty 318 672,00 zł (słownie:
trzysta osiemnaście tysięcy sześćset
siedemdziesiąt dwa złote).
Upoważnia się Burmistrza Miasta

i Gminy Swarzędz do złożenia notarialnego oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl
art.777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości
kwoty, o której mowa w § 1 ust.1.

§2

Ewentualna spłata zaciągniętych
zobowiązań wekslowych do wysokości określonej w § 1 będzie
następować z dochodów własnych
Gminy w latach 2009 – 2011.
Zestawienie obciążenia Gmin
– członków Związku biorących
udział w projekcie – kwotą z tytułu
zabezpieczenia pożyczki stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Z dniem uchwalenia niniejszej
uchwały traci moc Uchwała nr
XVIII/97/2007 Rady Miejskiej
Swarzędz z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych
z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i
gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego – dokumentacji projektowej
dla inwestycji realizowanej przez
związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka” w ramach projektu nr
2004/PL/16/C/PE/030 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”
zgłoszonego do dofinansowania z
Funduszu Spójności.

§4

Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Uzasadnienie:
Budowa kanalizacji na obszarze
gmin Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz
jest kluczowym zadaniem w zakresie gospodarki wodno - ściekowej
na terenie działania Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
Projekt ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze gmin – członków Związku.
Zasadniczą przeszkodą dla rozwoju
gospodarczego obszaru są znaczące
niedobory infrastruktury komunalnej, w tym sieci kanalizacji sanitarnej. Wskazane niedobory systemu kanalizacji sanitarnej związane
są z:
- niskim wskaźnikiem skanalizowania pięciu gmin – Członków
Związku,
- przeciążeniem i złym stanem
techniczno-technologicznym
oczyszczalni ścieków w Pobiedziskach i Skokach.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 249,0 km kanałów grawitacyjnych i 118,6 km rurociągów
tłocznych oraz 151 przepompowni
ścieków. Obszar objęty projektem
obejmuje miejscowości o największej liczbie ludności i tereny rekreacyjne o największej atrakcyjności.
Obszary te stanowią tereny cenne
przyrodniczo i w tym kontekście
projekt ma na celu także ich ochronę.
Całkowity koszt przedsięwzięcia
wynosi 53,4 mln euro (równowartość około 215,2 mln złotych, w
tym dotacja z Funduszu Spójności
42,5 mln euro).
Wcześniejsze rozpoczęcie prac projektowych (w trakcie oczekiwania
na decyzję Komisji Europejskiej)
dla powyższego zadania pn. „ KaLuty 2009

Z obrad Rady Miejskiej

nalizacja obszaru Parku krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”
spowoduje przyśpieszenie realizacji
całości inwestycji, a w szczególności robót budowlanych.
Udział Gminy Swarzędz w ogólnej
wartości prac projektowych inwestycji wynosi 9%. W gminie istnieją
już opracowania projektowe, które
stanowią 60% łącznych prac projektowych wykonanych na terenie
gminy, w związku z tym ogólna
wartość prac projektowych dla gminy Swarzędz została umniejszona o
zakres już wcześniej wykonanych
opracowań.
Pożyczka z NFOŚiGW do kwoty 3
300 000 zł stanowi zabezpieczenie
części środków na sfinansowanie
wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego.

NR XXXV/210/09

w sprawie: utworzenia związku
międzygminnego pod nazwą
„Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”

§1

Postanawia się utworzyć wraz z
Miastem Poznań, Miastem i Gminą Buk, Gminą Czerwonak, Gminą
Kleszczewo, Gminą Kostrzyn, Miastem i Gminą Murowana Goślina,
Miastem i Gminą Oborniki, Miastem i Gminą Pobiedziska, Gminą
Suchy Las związek międzygminny
pod nazwą „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uzasadnienie:
Dla realizacji zadań własnych miast
i gmin aglomeracji poznańskiej
powstała idea stworzenia związku
międzygminnego, którego celem
będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami.
Stworzenie nowoczesnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi przy współudziale wielu
gmin daje możliwość efektywniejszych działań.
Zgodnie z ,,Planem Gospodarki
Luty 2009

Prosto z Ratusza

Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z
perspektywą na lata 2012-2019”,
przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu
31 marca 2008 r., poszczególne
gminy na podstawie złożonych deklaracji przynależą do Zakładów
Zagospodarowania Odpadów.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Poznań tworzy Miasto Poznań
wspólnie z dziewięcioma gminami,
tj.: Suchy Las, Murowana Goślina,
Kleszczewo, Buk, Kostrzyn, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz oraz
gminą Oborniki z powiatu obornickiego.
Funkcjonowanie związku międzygminnego zasadniczo zwiększa zdolność pozyskiwania kapitału finansowego na realizację potencjalnych
inwestycji tworzących zintegrowany nowoczesny system gospodarki
odpadami.
Utworzenie związku międzygminnego jest zgodne również z kierunkami wynikającymi z:
,,Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010”, przyjętego uchwałą
Rady Ministrów w dniu 29 grudnia
2008 r.,
,,Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego na
lata 2008-2011 z perspektywą na
lata 2012-2019”,przyjętego uchwałą
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 31 marca 2008 r.,
,,Strategii Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania” przyjętej
uchwałą Rady Miasta Poznania w
dniu 22 czerwca 2004 r.,
,,Planu Gospodarki Odpadami
dla Miasta Poznania”, przyjętego
uchwałą Rady Miasta Poznania w
dniu 17 lipca 2007 r.
Zasady finansowania w zakresie
inwestycji i bieżącego utrzymania
Zakładu Zagospodarowania Odpadów będą ustalone na odrębnych
zasadach, co zgodne jest z zapisami
Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Wielkopolskiego.
W związku z powyższym Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz prosi o
podjęcie przedmiotowej uchwały.

NR XXXV/211/09

w sprawie: przyjęcia statutu
związku międzygminnego pod
nazwą „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”

§1

§3

Przyjmuje się statut związku międzygminnego pod nazwą - „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”, stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia z mocą obowiązującą od
dnia 01 stycznia 2009 r. i podlega
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

Uzasadnienie:
Art. 4¹ ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. 2007, Nr 70
poz. 473 ze zm.) wyszczególnia
zadania, jakie powinna realizować
gmina w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
Do zadań tych należą :
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
- udzielanie rodzinom w których
występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności przed
przemocą w rodzinie,
- prowadzenie
profilaktycznej
działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii, w
szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo - wychowawczych i
socjoterapeutycznych,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w
związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i
art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i
finansowanie centrów integracji
społecznej.
Z kolei art. 4 ¹ ust. 2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. 2007 Nr 70
poz. 473 ze zm.) nakłada na radę
gminy obowiązek uchwalenia corocznie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Gminny Program

§2

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 67 ust 1 ustawy o
samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001, Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), utworzenie związku wymaga
przyjęcia jego statutu przez rady
zainteresowanych gmin.
Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę o utworzeniu związku
międzygminnego. Konsekwencją
tej uchwały jest przyjęcie statutu
związku międzygminnego ,,Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”.
Postanowienia opracowanego statutu spełniają wymogi ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.).
Zadania związku międzygminnego, określone w przedmiotowym
statucie, są spójne z art. 16a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 2007, Nr 39 poz.
251 z późn. zm.).
W związku z powyższym Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz prosi o
podjęcie przedmiotowej uchwały.

Nr XXXV/212/2009

w sprawie: przyjęcia do realizacji
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2009 rok.

§1

Przyjmuje się do realizacji Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2009 r. stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały i część Gminnej
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.

§2

Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

21

Prosto z Ratusza

Z obrad Rady Miejskiej

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Swarzędzu
na rok 2009 został opracowany
zgodnie z ww. obligatoryjnymi zadaniami oraz potrzebami występującymi na terenie gminy.
Realizacja wyżej wymienionych
zadań prowadzona jest w postaci
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwanego dalej - P r o g r
a m e m.
Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi część strategii
integracji i rozwiązywania problemów społecznych w gminie Swarzędz.
Przedstawiony preliminarz budżetowy dotyczy realizacji Programu w
2009r. i obejmuje realizację zadań
zgodnie z Programem, w oparciu o
uchwałę budżetową i zabezpieczone
w niej środki finansowe na w/w cel.
Wykonanie zadań przyjętych w
Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uzależnia się od dochodów z opłat za wydane na podstawie
art. 18 i 181 w/w ustawy zezwolenia
na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych.

Nr XXXV/213/09

w sprawie: zamiaru likwidacji
Filii Szkoły Podstawowej nr 5
w Zalasewie

§1

Z dniem 31 sierpnia 2009 r. zamierza się zlikwidować Filię Szkoły
Podstawowej nr 5 w Zalasewie, ul.
Spacerowa 4.

§2

Uczniom zlikwidowanej filii zapewnia się możliwość kontynuowania
nauki w Szkole Podstawowej nr 5 w
Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 3a.

oświaty organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy
przed terminem likwidacji szkoły
zawiadomić o zamiarze likwidacji
rodziców, uczniów i właściwego
kuratora oświaty.
Zgodnie z art. 5c pkt 1 cytowanej
ustawy obowiązek zawiadomienia
rodziców, uczniów oraz kuratora oświaty o zamiarze likwidacji
szkoły należy do kompetencji Rady
Miejskiej.
W związku z tym niezbędne jest
podjęcie stosownej uchwały, która
jest konieczna do uzyskania opinii od kuratora oświaty w sprawie
likwidacji filii Szkoły Podstawowej nr 5.
Szkoła (filia) wygasała stopniowo:
- we wrześniu roku szkolnego
2005/2006 wobec małej liczby
chętnych nie było już naboru do
I klasy, w filii była tylko zerówka
i klasa II i III;
- we wrześniu roku szkolnego
2006/2007 w filii uczyła się już
tylko III klasa;
- od września roku szkolnego
2007/2008 zaprzestano prowadzenia zajęć dydaktycznych w
filii – wszystkie dzieci uczęszczają do szkoły macierzystej na Os.
Mielżyńskiego 3a.
Ze względu na problemy z brakiem
miejsc w gminnych przedszkolach
w budynku filii utworzono w październiku 2007 r. przedszkole prowadzone przez Fundację Familijny
Poznań, do którego uczęszcza 75
dzieci z Gminy Swarzędz.
W związku z faktem, iż w filii
szkoły nie odbywają się zajęcia
dydaktyczne a uczniowie mają
zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w macierzystej szkole
zasadne jest uregulowanie stanu
prawnego i podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji filii a docelowo o
jej likwidacji.

§3

Wykonanie uchwały powierza
się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Swarzędz oraz Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.

§4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w
sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 59 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie
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NR XXXV/214/09

w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz, w zakresie
obejmującym teren w rejonie
ul. Siewnej dz. nr geod.55/44
położona w Zalasewie
(pow. ca. 2,97 ha)

Nr XXXV/215/09

w sprawie: przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
skargi Prokuratora Rejonowego
Poznań-Wilda w Poznaniu na
uchwałę Nr LXIII/462/2006 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25
października 2006 r. w sprawie
Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków przez
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu wraz z odpowiedzią
na skargę

2)
a)
b)

c)

§1

Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu skargę Prokuratora
Rejonowego Poznań-Wilda w Poznaniu, wniesioną na uchwałę Nr
LXIII/462/2006 Rady Miejskiej w
Swarzędzu z dnia 25 października
2006r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu – stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały
oraz odpowiedź na skargę - stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

XXXV/216/09

w sprawie: określenia warunków
i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzędz.

§ 1.

1. Ubiegający się o wsparcie finansowe podmiot winien spełniać
łącznie następujące warunki:
1) W przypadku gier zespołowych:
a) siedziba klubu mieści się
w Gminie Swarzędz;
b) klub posiada licencję
przyznaną przez właściwy
polski związek sportowy
i uczestniczy w rozgrywkach;
c) zawodnicy klubu posiadają
licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w
sporcie kwalifikowanym;
d) trenerzy i instruktorzy
klubowi posiadają licen-

d)

cję trenera i instruktora
uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie
sportu kwalifikowanego.
W przypadku dyscyplin indywidualnych:
siedziba klubu mieści się w
Gminie Swarzędz;
zawodnicy klubu posiadają
licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w
sporcie kwalifikowanym;
zawodnicy klubu są członkami kadry olimpijskiej lub narodowej w kategorii seniorów,
młodzieżowców i juniorów
lub zawodnikami rokującymi perspektywy osiągnięcia
bardzo wysokiego poziomu
sportowego;
trenerzy i instruktorzy klubowi posiadają licencję trenera i
instruktora uprawniającą do
prowadzenia zajęć w zakresie
sportu kwalifikowanego.

§ 2.

1. O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą ubiegać
się podmioty, które:
4) wystąpią do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz zwanego dalej „Burmistrzem”
z wnioskiem o udzielenie
dotacji, zwanym dalej „wnioskiem”;
2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę, adres, telefon i e-mail
podmiotu ubiegającego się o
dofinansowanie;
2) termin i miejsce realizacji
zadania oraz przewidywaną
liczbę uczestników;
3) dane o posiadanej kadrze trenersko-instruktorskiej niezbędnej do realizacji zadania,
jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;
4) planowane koszty realizacji
zadania, ze wskazaniem kwot
ze wszystkich źródeł finansowania;
5) kalkulację przewidywanych
przychodów przy realizacji
zadania;
6) wysokość środków otrzymanych w poprzednim roku;
7) wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki z Gminy;
8) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów
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publicznoprawnych oraz innych podmiotów;
9) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania
podmiotu ubiegającego się o
dofinansowanie.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokładny kosztorys realizacji
zadania zawierający dane według załącznika do uchwały;
2) informację o wcześniejszej
działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie;
3) aktualny wypis z Krajowego
Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7
ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz.
889 ze zm.);
4. Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza,
która wypracowuje proponowane
wysokości ich dofinansowania i
przedkłada Burmistrzowi do akceptacji.

§ 3.

1. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 55% planowanych kosztów realizacji zadania;
2. Przy rozpatrywaniu wniosków o
przyznanie dofinansowania zadań
bierze się pod uwagę zasoby kadry
szkoleniowej, możliwości bazowe i
sprzętowe podmiotu oraz poziom
sportowy.

§ 4.

Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, będzie zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w
Swarzędzu.

§ 5.

1. Przekazywanie środków odbywa
się na podstawie pisemnej umowy
o dofinansowanie zadań, zawartej
pomiędzy Gminą a podmiotem,
któremu przyznano dofinansowanie.
2. Umowa określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) nazwę zadania stanowiącego
przedmiot umowy i termin
jego realizacji;
3) kwotę dofinansowania i terminy przekazywania środków
podmiotowi;
4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i
obowiązków strony na osoby
trzecie;
5) zobowiązanie
podmiotu,
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6)

7)

8)

9)

któremu przyznano dofinansowanie, do wykorzystania
środków wyłącznie na cele
określone w umowie;
określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego
umowy w czasie jej obowiązywania;
zobowiązanie
podmiotu,
któremu przyznano dofinansowanie, do prowadzenia
wyodrębnionej
ewidencji
księgowej przekazywanych
środków;
zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do poddania się kontroli przeprowadzanej przez
przedstawicieli Burmisrza
oraz innych instytucji kontrolnych;
zobowiązanie podmiotu do
przedstawienia sprawozdania
z realizacji zadania w zakresie
rzeczowym i finansowym;

§ 6.

Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, może przeznaczyć
na koszty pośrednie nie więcej niż
10% wysokości otrzymanych środków.

§ 7.

1. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
a) transfer zawodnika z innego
klubu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu,
c) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej
pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych
oraz kosztów obsługi zadłużenia,
d) opłaty związane ze zobowiązaniami klubów wobec innych podmiotów publicznych
e) koszty, które wnioskodawca
poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem
umowy,
f) zakup nieruchomości
g) remont budynków,
h) premie dla zawodników.

§ 8.

1. Upoważnione przez Burmistrza
osoby są uprawnione do przeprowadzania kontroli realizacji umów
o dofinansowanie zadań.
2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji
zadania;
2) sposób wykorzystania otrzymanych z Gminy środków;
3) prowadzenie dokumentacji
księgowej;
4) prawidłowość rozliczeń.
3. Podmiot, któremu przyznano
dofinansowanie jest obowiązany do
udostępnienia na żądanie przedstawicieli Burmistrza informacji i
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
4. Ustalenia kontroli przedstawione
są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadań przedstawiana jest w
wystąpieniu pokontrolnym.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia
pokontrolne ze wskazaniem sposobu usunięcia tych nieprawidłowości.
6. Podmiot, któremu przyznano
dofinansowanie w terminie 30 dni
od dnia otrzymania wniosków i
zaleceń zawiadamia Burmistrza o
ich wykonaniu lub przyczynach ich
niewykonania.

§ 9.

1. Wnioski o dofinansowanie
zadań należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30 dni po
ogłoszeniu konkursu na realizację
zadań z zakresu rozwoju sportu
kwalifikowanego umieszczonego
na stronie internetowej Miasta i
Gminy, w gablocie informacyjnej
Urzędu Miasta i Gminy oraz w
prasie lokalnej.
2. Dofinansowanie zadań dotyczących wspierania rozwoju sportu
kwalifikowanego obejmuje ich realizację od dnia podpisania umowy
w roku, w którym ogłoszony został
konkurs.

§ 10

1. Uchwała określa warunki i tryb
wspierania, w tym finansowego,
rozwoju sportu kwalifikowanego.
2. Traci moc uchwała Nr
XXVII/163/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r w sprawie: określenia
warunków i trybu wspierania, w
tym finansowego, rozwoju sportu
kwalifikowanego w Gminie Swarzędz.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie:
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 o
zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1208)
wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu
kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. W
związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały
warunki i tryb wspierania – w tym
finansowego i rozwoju sportu kwalifikowanego.
26 sierpnia 2008 r Rada Miejska
w Swarzędzu przyjęła uchwałę w
sprawie: określenia warunków i
trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzędz. Uchwała
Nr XXVII/163/2008 wprowadziła
zapisy, regulujące realizację ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o
sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
171, poz. 1208). Już po przyjęciu
uchwały okazało się, że nie wszystkie, istotne z punktu widzenia
interesów samorządu gminnego,
elementy, regulujące zakres powierzania zadań w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w
formie dotacji celowej, zostały w
uchwale uwzględnione. Dotyczy
to m.in. precyzyjnego określenia
kryteriów kwalifikowalności podmiotów, ubiegających się o dotacje
oraz określenia zakresu działań,
na które dofinansowanie nie może
zostać przeznaczone.
Powyższa uchwała przyczyni się
do dobrego rozwoju sportu na
terenie Miasta Swarzędza zwiększając możliwości osiągnięcia
wysokiego poziomu sportowego
oraz organizacyjnego przez kluby
swarzędzkie, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie
kultury fizycznej.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

Od redakcji:
Pełne teksty wszystkich uchwał
wraz z uzasadnieniami są dostępne w Biurze Rady Miejskiej
oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej:
http:/bip.swarzedz.eu
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Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a, 62-020 Swarzędz
www.zs1-swarzedz.pl
W Zespole Szkół Nr 1 działają następujące typy szkół: Liceum Ogólnokształcące, Technika (Ekonomiczne,
Informatyczne, Gastronomiczne, Logi-

Zabawa
na lodowisku w Swarzędzu

styczne, Hotelarskie), Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Policealna Szkoła w zawodzie: technik
rachunkowości i technik informatyk.
W roku szkolnym 2007/2008 utworzono sportową klasę lotniczą w Liceum
Ogólnokształcącym.
Dużym zainteresowaniem w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu cieszy
się kształcenie w zawodzie monter
mechatronik realizowane razem z firmą Volkswagen Poznań. Nauka w tym
zawodzie trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa z niemieckim certyfikatem, a najlepsi mogą zostać zatrudnieni w Volkswagen Poznań SA
i w innych firmach. W roku szkolnym
2008/2009 wspólnie z SKF Poznań, rozpoczęło się także kształcenie w bardzo
atrakcyjnym zawodzie: operator obrabiarek skrawających, po ukończeniu
którego uczniowie będą mogli pracować na stanowiskach szlifierza, tokarza
i frezera.
Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
współpracuje ze szkołami w Niemczech,
Fot. Katarzyna Strzyż

Na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich w dniach 13 – 15
marca 2009 r. odbędą się Targi Edukacyjne. Swoją bogatą ofertę edukacyjną
zamierza przedstawić również powiat
poznański. W szkołach prowadzonych
przez powiat poznański uczy się ponad
4 tysiące uczniów.
Zachęcamy do zapoznania się
z ofertą proponowaną przez szkoły
prowadzone przez powiat poznański
(w Starostwie Powiatowym od początku marca 2009 r. będzie można zapoznać się z propozycjami tych szkół).
Uczniów oraz ich rodziców szczególnie zapraszamy do sprawdzenia
oferty proponowanej przez Zespół
Szkół nr1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, Zespół Szkół nr 2
w Swarzędzu oraz inne szkoły prowadzone przez powiat poznański.

Prawdziwy pokaz łyżwiarstwa zademonstrowały 24 stycznia 2009 roku dzieci z Domów Dziecka powiatu poznańskiego. Od samego rana na lodowisku w Swarzędzu trwały
przygotowania do przyjęcia wyjątkowych gości w ramach imprezy Powiat - Dzieciom,
którą co roku organizuje powiat poznański
dla wychowanków Domów Dziecka. Animatorzy zabaw sprawdzali sprzęt nagłaśniający,
maszyny czyściły taflę, a na zapleczu przygotowywano ciepły poczęstunek. Pierwsi przybyli wychowankowie Domu Dziecka z Kórnika, ochoczo
wkraczając na ślizgawkę. Za nimi, spacerkiem przemierzyły drogę dzieci
z Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu. Oczekiwaliśmy już tylko na
wychowanków Ośrodka Wspomagania Rodziny – niestety zawiódł transport. W końcu udało się jednak dzieci przywieźć i rozpocząć zabawę.
Oficjalnego powitania dokonali Tomasz Morawski, Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą oraz Barbara Antoniewicz,
Radna Powiatu Poznańskiego.
Chłopcy próbowali swoich sił w konkurencjach hokejowych, natomiast dziewczynki ścigały się na rozmaitych dystansach. Od najmłodszych - 4 letnich maluchów, po dojrzałą już młodzież, każdy znalazł coś
dla siebie.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu przygotowało nagrody dla uczestników: ciepłe polary, czapki, kubki termiczne oraz koszulki przez ponad
1,5 godziny były celem rywalizacji blisko 50 osobowej grupy przybyłych.
Odważnie na taflę lodowiska weszli również opiekunowie. Okazało się, że
jazda na łyżwach nie jest aż tak trudna. Spektakularnych wywrotek nie
odnotowano, za to królowała bardzo zawodowa jazda - przodem, tyłem,
z przekładanką, solo lub w parach. Rozpromienione twarze dzieci, to najlepszy dowód na powodzenie inicjatywy.
Dziękujemy Dzieciom, Dyrektorom Domów Dziecka za entuzjazm
i przyjęcie zaproszenia, a Dyrekcji Wodnego Raju w Swarzędzu za stworzenie warunków do organizacji, tak świetnej zabawy.
Katarzyna Strzyż – Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą
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Sankt Petersburgu i Lwowie. Dzięki wymianom z niemieckimi szkołami uczniowie mogą pogłębić swoją wiedzę
z zakresu zawodów mechanicznych
i meblarskich (szkoła Johannes Selenka Schule z Braunschweigu) oraz technologii informacyjnej (BBS z Neustadt).
Szkoła w Neustadt organizuje również wymiany sportowe, a szkoła BBZ
w Korbach prowadzi wymianę w ramach programu Leonardo da Vinci. Od
kilku lat trwa współpraca za szkołami w
Petersburgu oraz polską szkołą we Lwowie. Uczniowie mają możliwość rozwijania wiedzy o krajach wschodnich,
zwłaszcza w dziedzinie kultury i znajomości języka, wymieniają doświadczenia informatyczne.
Drzwi otwarte:
27 marca 2009 r. godz: 16:30
28 marca 2009r. godz: 9:30
17 kwietnia 2009r. godz: 16:30
18 kwietnia 2009r. godz: 9:30

Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu
ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz
Tel. 061 81 72 026, 061 81 81 004
e-mail: lo@lo.swarzedz.edu.pl
www.2lo.swarzedz.edu.pl
Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu powstał w 1992 roku. W jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące oraz

II Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik administracji. Od trzech
lat szkoła mieści się przy ul. Podgórnej
12, w całkowicie zmodernizowanym
budynku.
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2
w Swarzędzu uczestnicząc w licznych
konkursach i projektach, mają okazję
podróżować po całej Europie. Wśród
miejsc, które do tej pory zwiedzili są
m.in: Berlin, Londyn, Wilno, Paryż, Drezno i Poczdam. Wysoki poziom kształcenia, przekładający się na stuprocentową zdawalność egzaminu dojrzałości,
zapewnia doskonale przygotowana kadra pedagogiczna. Liczne koła zainteresowań, a także nacisk na naukę języków
obcych sprawia, że absolwenci Zespołu
Szkół nr 2 w Swarzędzu są studentami
najbardziej obleganych kierunków na
wyższych uczelniach.
Drzwi otwarte:
21 marca, godz. 10.00
28 marca, godz. 10.00
Opracowała: Agnieszka Przybylska
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wielkopolska Olimpiada
Wiedzy Konsumenckiej
– konkurs powiatowy
W Starostwie Powiatowym, przy ul. Jackowskiego 18, 6 lutego 2009 r. odbył się Powiatowy Konkursu V Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej pod patronatem
Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego.
W Olimpiadzie uczestniczyli uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych powiatu. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 14 uczniów. Najlepszymi okazali się: Kinga Szaj (I miejsce), Magdalena Sikorska (II miejsce) oraz Michał
Żygadło (III miejsce). Panie są uczennicami
Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, a pan reprezentował
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.
Olimpiada ma celu przedstawienie
młodzieży bardzo praktycznej wiedzy z zakresu prawa. Każdy z nas wielokrotnie stanie przed zagadnieniem konsumenckim.
Zakres wiedzy z Olimpiady obejmuje typową problematykę z tej dziedziny. Wiadomości, jakie prawa przysługują w ramach niezgodności towaru z umową, do kogo składać
reklamację, co zrobić, gdy impreza tury-

styczna nie doszła do skutku z winy biura,
będą niejednokrotnie młodzieży potrzebne.
Ponadto uczestnicy Olimpiady zdobyli wiedzę, do jakich instytucji można zwrócić się
w przypadku sporu z przedsiębiorcą, gdy
ten nie respektuje praw konsumenta.
Władze naszego powiatu kładą wielki nacisk na edukację młodzieży, a Olimpiada jest jednym z przejawów wykonywania przez powiat zadań zarówno z zakresu
ochrony konsumentów jak i zakresu edukacji. Cieszy fakt, że młodzi ludzie interesują
się nie tylko wiedzą podręcznikową, ale także pragną swoje wiadomości poszerzać, co
kosztowało ich z pewnością dużo czasu i wysiłku. Laureaci etapu powiatowego Olimpiady będą mogli sprawdzić swą wiedzę na etapie wojewódzkim 16 marca 2009 r. Na etapie
wojewódzkim spotkają się uczniowie
ze wszystkich powiatów, które biorą udział w Olimpiadzie.
Marek Radwański
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
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Pieniądze z UE - przydatne adresy
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości pozyskiwania dotacji ze środków zewnętrznych uprzejmie
informujemy, że wszystkie informacje na ten temat dostępne są na:
www.wwpwp.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.mswia.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.
gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
www.mgip.gov.pl
Ministerstwo Finansów
www.mf.gov.pl
Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

www.mkidn.gov.pl
Ministerstwo Pracy
www.kapitalludzki.gov.pl
Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej
www.ukie.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl
Portal Unii Europejskiej
www.europa.eu
Ośrodek Przetwarzania Informacji
www.opi.org.pl
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl
Polska Organizacja Turystyczna
www.pot.gov.pl

Podziękowanie
Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji składa serdeczne podziękowanie wszystkim
sponsorom za wsparcie działań związanych z organizacją imprezy otwarcia lodowiska.
SPONSORZY:
Fabryka Mebli Tapicerowanych ALWES
Firma AUTOLAK
Sklep Komputronik – Grzegorz Szubert
Drukarnia Swarzędzka – Stanisław
i Marcin Witecki
SUN PLUS – place zabaw dla dzieci
Budownictwo Drogowe KRUG

Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1, tel. 061 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Piotr Choryński dyżuruje w poniedziałki i czwartki w godz.
15.00 – 17.00 w Biurze Rady
Telefony alarmowe
Telefon alarmowy .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 112
Policja .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 997
Pogotowie Ratunkowe  .  .  .  .  .  .  . 999
Straż Pożarna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 998
Pogotowie wod.-kan. .  .  .  .  .  .  .  . 994
Pogotowie wod.-kan. ZGK
. . . . . . 061 651 15 41 (do godz. 16.00)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 663 818 601
Gazownia .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 992
Pogotowie energetyczne .  .  .  .  .  . 991
(całodobowe ENEA)

COROL Sp. z o.o.
Cukiernia Hoffmann
AMMIGO
OPEL SZPOT
GE Money Bank w Swarzędzu
Pan Marcin Buczyński
Pan Piotr Szymkowiak – Restauracja
Sól i Pieprz

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy ustawy
o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198), na podstawie których będą unieważniane z urzędu dowody
osobiste tych osób, które na skutek zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym (np. zmiany adresu, zmiany nazwiska) nie dokonały wymiany dokumentu.
Unieważnienie dowodu osobistego następuje po trzech miesiącach od dnia,
w którym powstał obowiązek wymiany w przypadku obywateli polskich zamieszkałych na terenie kraju.

Straż Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 061 651-21-13, 061 651-21-14,
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:
tel. 0607-365-266
w soboty, niedziele i święta zgłoszenia
przyjmuje dyżurny policji pod numerem
tel. 061 817-23-07
Komisariat Policji w Swarzędzu
ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy 061 81 72 323
tel. anonimowy 061 817 23 01
Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817 23 02, 061 817 23 08
ospswarzedz@op.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 061 815 10 49
Centrum Informacji Medycznej Tel-Med
24h/dobę - tel. 94 94 lub tel. 061 853 53 52
Centrum informuje mieszkańców Wielkopolski przez całą dobę na temat:
- przychodni i szpitali
- dyżurów szpitalnych, POZ, aptek
- sklepów medycznych, zakładów optycznych

- prywatnych gabinetów lekarskich
- placówek i firm związanych z medycyną,
urodą i zdrowiem.
Pogotowie Ratunkowe
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09 (całą dobę)
NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy Doraźnej i Ratunkowej
- doraźna pomoc medyczna nocna i świąteczna, w godz. 18.00 – 7.00.
Swarzędz, ul. Poznańska 15 (budynek NZOZ
DIAGTER)
Porady lekarskie uzyskają Państwo również
pod numerem telefonu 0 666 891 666
Laboratorium Analiz Lekarskich
„Jaromed”
os. Dąbrowszczaków 8/19
tel/fax 061 817 46 08
Pracownia Rentgenowska „Kwant”
Pl. Niezłomnych 15,
tel. 061 651 12 85

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26 52,
651 26 53 (sekcja świadczeń rodzinnych)

Stale współpracują: Paulina Adamska, Beata Bartczak, Henryk Błachnio,
Paweł Bocian, Ewa J. Buczyńska, Włodzimierz Buczyński, Lidia Chałasiak,
Agnieszka Chróścik, Agata Kiejdrowska, Izabela Kurowska, Jarosław Łączka,
Ewa Małecka, Małgorzata Merczyńska, Karolina Osowska, Beata Pacholczyk,
Anna Renda, Dorota Zaremba.

Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, tel. 061 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl
www.ops-swarzedz.org.pl

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im.
prof. Ryszarda Kosteckiego
ul. Poznańska 35, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2, tel. 061 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 061 651 15 41
(do 16.00), 0663 818 601 i 697 725 522 (po
16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl
Usługi Pogrzebowe tel. 061 815 97-08
i 603 136 854

Muzeum Środowiska Przyrodniczego
i Łowiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12, tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl

Ośrodek Kultury
ul. Piaski 4
tel. 061 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl
Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji
ul. Kosynierów 1, Swarzędz,
tel. 061 650 7555, www.wodnyraj.pl

Zespół Przychodni
Lekarza Rodzinnego „Diagter”
ul. Poznańska 15
tel. 061 817 25 33
tel. 061 817 25 49

PROSTO Z RATUSZA – Swarzędzki miesięcznik regionalny. ISSN 1732-2480
Redaktor naczelny: Maciej Woliński
Adres redakcji: 62-020 Swarzędz, Rynek 1 (pokój 404)
Kontakt z redakcją: tel. 061 651 09 11, e-mail: rzecznik@swarzedz.pl
Wydawca: Gmina Swarzędz

Luty 2009

Fabryka Mebli Tapicerowanych TOMBEA
Zakłady Mięsne Andrzej Bystry
Cukiernia Magdalenka
Euro Bank w Swarzędzu
Spółdzielnia Pracy POŁYSK
Firma PIÓREX S.A.
Panopa Logistik Polska Sp. z o.o.
Agrobex Sp. z o.o.

Dowody osobiste – komunikat

Przydatne
adresy i telefony
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Rynek 1
tel. 061 65 12 000, fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: poniedziałek 8.0016.00, wtorek-piątek 7.30-15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10-16.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i pomocy, to
ważne dla Swarzędza wydarzenie miało znakomitą
oprawę i sprawiło, że dzieci z naszego miasta i gminy
zostały obdarowane świątecznymi upominkami.
Serdecznie Państwu dziękuję.
Mariola Józwiak

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego
62-006 Lotnisko Kobylnica
tel/fax: 061 8 780 725, 061 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

Cech Stolarzy Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 061 817 21 37 , fax. 061 817 30 55
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl
Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kwaśniewskiego 1, tel. 061 817 40 11
www.sm-swarzedz.pl
Wiraż-Bus
Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz
tel./fax 061 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
w Swarzędzu
Swarzędz, ul. Poznańska 25.
tel. 061 651 12 65 lub 651 12 68
Filia przyjmuje klientów: w poniedziałek
w godzinach: od 9:00 do 16:30,
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00.

Skład, reklamy, druk:
Studio Kwadrat,
mn@kreator.com.pl,
tel. 0607 566 555
Wydawca nie wypłaca honorariów za zamieszczone teksty
i zdjęcia. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów
i dokonywania w nich zmian. Prosimy o dostarczanie materiałów (tekstów i ilustracji) w formie elektronicznej.

Numer zamknięto 17.02.2009 r. i oddano do druku: 18.02.2009 r.
Nakład: 10500 egz.
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Prosto z Ratusza

Aktualności

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
62-020 SWARZĘDZ, UL. STRZELECKA 2
TEL/FAX (0-61) 651-15-41

KALENDARIUM ZBIÓRKI
SUROWCÓW WTÓRNYCH

Z TERENÓW MIASTA I GMINY SWARZĘDZ W ROKU 2009
UWAGA!!! Zbiórka surowców odbywać się będzie od godziny 600 w związku z tym prosimy o wcześniejsze wystawienie worków.
REJON

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

BOGUCIN

12

9

9

6

11

8

13

10

7

5

9

7

JNIKOWO DOLNE

12

9

9

6

11

8

13

10

7

5

9

7

JANIKOWO GÓRNE

12

9

9

6

11

8

13

10

7

5

9

7

KARŁOWICE

13

10

10

7

12

9

14

11

8

6

10

8

WIERZONKA

13

10

10

7

12

9

14

11

8

6

10

8

WIERZENICA

13

10

10

7

12

9

14

11

8

6

10

8

GRUSZCZYN *

13

10

10

7

12

9

14

11

8

6

10

8

KOBYLNICA *

13

10

10

7

12

9

14

11

8

6

10

8

GRUSZCZYN **

14

11

11

8

13

10

15

12

9

7

12

9

KOBYLNICA **

14

11

11

8

13

10

15

12

9

7

12

9

UZARZEWO

14

11

11

8

13

10

15

12

9

7

12

9

PACZKOWO

15

12

12

9

14

12

16

13

10

8

13

10

PUSZCZYKOWO ZABORZE

15

12

12

9

14

12

16

13

10

8

13

10

SOKOLNIKI

15

12

12

9

14

12

16

13

10

8

13

10

SARBINOWO

15

12

12

9

14

12

16

13

10

8

13

10

GORTATOWO

16

13

13

10

15

15

17

14

11

9

16

11

JAŚIŃ

16

13

13

10

15

15

17

14

11

9

16

11

RABOWICE

16

13

13

10

15

15

17

14

11

9

16

11

ŁOWĘCIN

16

13

13

10

15

15

17

14

11

9

16

11

GARBY

19

16

16

14

18

16

20

17

14

12

17

14

KRUSZEWNIA

19

16

16

14

18

16

20

17

14

12

17

14

16

14

18

16

20

17

14

12

17

14

* LEWA strona ulicy Swarzędzkiej jadąc ze Swarzędza
16
**ZALASEWO
PRAWA strona ulicy Swarzędzkiej jadąc19
ze Swarzędza

Wszelkie zmiany
w harmonogramie
odbioru surowców wtórnych dostarczone będą
mieszkańcom w formie
pisemnej.
Na każdym worku wyróżnione są materiały, które
mogą być posegregowane oraz te, których nie
wolno do niego wkładać.
Worki z surowcami
wtórnymi powinny być
związane.
PRACOWNICY ZAKŁADU MOGĄ ODMÓWIĆ
ODEBRANIA WORKÓW, JEŻELI ZAWIERAJĄ ODPADY
KOMUNALNE LUB ODPADY
NIE NADAJĄCE SIĘ DO
WTÓRNEGO WYKORZYSTANIA!!!

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR I

20

17

17

15

19

17

21

18

15

13

18

15

Rynek Zamkowa
Grudzińskiego
Gruszczyńska
Górków

Os. Dąbrowszczaków
Os. Czwartaków
Os. Kościuszkowców
Słowackiego
Cybińska

Cmentarna
Cicha
Kobylnicka
Żytnia
Gromadzka

zabudowa
jednorodzinna

Zwycięstwa
Wąska
Rutkowskiego
Sporna
Różana

Grunwaldzka
Żwirki Wigury
Zacisze
Gagarina
Teligi

Osiedlowa
Cieszkowskiego
Szklarniowa
Kwiatowa

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR II

21

18

18

16

20

18

22

19

16

14

19

16

Św. Marcin
Mała Rybacka
Kosynierów
Podgórna
Wielka Rybacka Ogrodowa

26

Jesionowa
Harcerska
Strzelecka

Kącik
Działkowa
Malinowa

Brzoskwiniowa
Czereśniowa
Wiśniowa

Morelowa
Stawna
Kasprowicza

Krańcowa
Paderewskiego
Napoleońska

Plac Niezłomnych
Luty 2009

Aktualności

Prosto z Ratusza

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR III

22

19

19

17

21

19

23

20

17

15

20

17

Kirkora
Rzemieślnicza
Miodowa
Wawrzyniaka

Meblowa
Skargi
Sienkiewicza
Kręta

Dworcowa
Polna
Kórnicka – do kładki
Sołecka – do Grudzińskiego

Wiejska +
boczne uliczki
Piaski
Zapłocie

Kilińskiego
Nowa
Wrzesińska do
Sołeckiej

Wiankowa
Warszawska
Bramkowa
Gołebia

Mylna
Mickiewicza
Krótka
Jasińska

Skryta
Nowy Świat
Poznańska

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR IV

23

20

20

20

22

22

24

21

18

16

23

18

Łąkowa
Konopnickiej
Kopernika
Fredry

Chełmońskiego
Wyczółkowskiego
Wybickiego
Reja

Spokojna
Kossaka
Nowowiejskiego
Tysiąclecia

Żeromskiego
Okrężna
Zachodnia
Traugutta

Krasickiego
Prusa
Rolna
Miła

Reymonta
Kochanowskiego
Skłodowskiej
Curie

Kórnicka od kładki do
Zalasewa
Pogodna od Kórnickiej
do Traugutta

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR V

26

23

23

21

25

23

27

24

21

19

24

21

Pogodna od
Kórnickiej do
Średzkiej
Poniatowskiego
Słoneczna

Kwiatowa
Południowa
Matejki
Wschodnia
Warsztatowa

Średzka
Rabowicka
Fidlera
Orzeszkowej
Wilkońskich

Promykowa
Księżycowa
Gwiaździsta
Staniewskiego
Platynowa

Złota
Bursztynowa
Diamentowa
Szmaragdowa
Srebrna

Graniczna
Kupiecka
Kowalska
Szewska
Bednarska

Murarska
Ślusarska
Ciesielska
Sukiennicza
Kuśnierska

Płóciennicza
Garbarska
Zielona
Warzywna

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR VI

27

24

24

22

26

24

28

25

22

20

25

22

Armii Poznań
Rivoli (od Armii Po-

Poziomkowa
Modrzejewskiej

znań do Poziomkowej)

Tortunia
Pawia
Jaskółcza

Słowicza
Żurawia
Plac Zielony

Orla
3 Maja
Przybylskiego Topolowa
Sosnowa
Pieprzyka

Staszica
Bema
Leśna

Śniadeckich
Piaskowa
Szumana

Kaczorowskiego

MIESIĄC

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

SEKTOR VII

28

25

25

23

27

25

29

26

23

21

26

23

Kościuszki
Boczna

Sikorskiego
Kutrzeby

Kraszewskiego
Marcinkowskiego

Dąbrowskiego

Os. Raczyńskiego
Os. Mielżyńskiego
Os. Działyńskich

zabudowa
jednorodzinna

UWAGA!!! Zbiórka surowców odbywać się będzie od godziny 600 w związku z tym prosimy o wcześniejsze wystawienie worków.
Na każdym worku wyróżnione są materiały, które mogą być posegregowane oraz te, których nie wolno do niego wkładać. Worki z surowcami wtórnymi powinny być związane.
Pracownicy zakładu mogą odmówić odebrania worków, jeżeli zawierają odpady komunalne lub odpady nie nadające się do wtórnego wykorzystania!!!

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2009 r.
Pierwsza sobota miesiąca
(3 stycznia, 7 marca, 9 maja, 4 lipca, 5 września, 7 listopad )
Uzarzewo
Jasin
Pętla autobusowa – bloki 7.00 - 7.30
Sołecka - Rutkowskiego 7.00 - 7.30
Gortatowo
Zalasewo
Plac zabaw 7.40 - 8.10
Plac Uuropejski os. Europejskie 7.40 Łowęcin
8.10
Plac zabaw przy szkole 8.20 – 8.50
Plac zabaw 8.20 - 8.50
Sarbinowo
Garby
Ul. Chmielna - sklep 9.00 - 9.30
Plac zabaw 9.00 - 9.30
Puszczykowo Zaborze
Kruszewnia
koło Sołtysa 9.40 - 10.00
Plac zabaw 9.40 - 10.10
Paczkowo
Rabowice
Plac zabaw 10.40 - 11.10
Przed świetlicą 10.20 - 10.50
ul. Swarzędzka - Ogrodowa 11.20 11.50
Luty 2009

Pierwsza sobota miesiąca
(7 luty, 4 Kwiecień, 6 czerwiec, 1 Sierpień, 3 październik, 5 grudzień )
Swarzędz
Wierzonka
Plac Handlowy 7.00 - 7.40
Plac zabaw 7.30 - 8.00
ul. Warzywna - Kupiecka 7.50 - 8.30
Wierzenica
ul Strzelecka 2 (siedziba ZGK) 9.00 - 10.00
plac przed Kościołem 8.10 - 8.30
ul. Warsztatowa 8.40 - 9.10
Kobylnica
ul. Słowackiego - Cybińska 9.20 - 9.50
Plac koło Straży Pożarnej 8.40 - 9.10
Bogucin
Plac ul Swarzędzka - Poznańska 9.20 ul. Olchowa - Wiśniowa 10.30 - 11.00
10.00
ul. Jodłowa - Wrzosowa 11.10 -11.30
Gruszczyn
Janikowo Dolne
ul. Okrężna 10.40 - 11.10
Pętla autobusowa 11.40 - 12.10
ul. Polowa - Podgórna 11.20 - 11.50
Janikowo Górne
ul. Cisowa - Jałowcowa 12.00 - 12.30
koło Sołtysa 12.20 -12.50
ul. Katarzyńska - Spadochronowa 12.40
Karłowice
- 13.10
Plac zabaw - bloki 7.00 - 7.20
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Otwarty Fundusz Emerytalny ING
JUŻ DZIŚ ZMIEŃ SWOJE STARE OFE NA

OFE ING

OFE KTÓRY ZAROBIŁ NAJWIĘCEJ OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI*
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM PRZEDSTAWICIELEM
SŁAWOMIR WIERZBIŃSKI

Przedstawiciel Ubezpieczeniowo Finansowy
Tel. 607 082 850, mail: slawomir.wierzbinski@ingfinanse.pl

Lider w emeryturach
* dane za www.bankier.pl i www.money.pl

ODZIEŻ
CZĘŚCI
ZAMIENNE

AKCESORIA

SZOSa, CROSS, ATV

SKUTERY, QUADY

Agata Gronowska

Uprawniona do kierowania
i nadzorowania realizacji inwestycji

m
m
m
m
m
m
m
m

zamów reklamę:

m n @ k r e a t o r. c o m . p l , k o m . 0 6 0 7 5 6 6 5 5 5

Wynajem lokali
Projektowanie
Adaptacje projektów typowych
Nadzór
Kosztorysy
Materiały budowalne
Realizacja budynków
Wszelkie formalności

62-021 Paczkowo
ul. Zapłocie 18
tel. 601 871 590
061 815 71 80
62-025 Kostrzyn
ul. Miklaszewskiego 12
tel. 061 818 85 20
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NABÓR

do PRZEDSZKOLA
„MALI ARTYŚCI”
na rok szkolny 2009/2010
już w marcu 2009
PROPONUJEMY:
J rozszerzony program zajęć plastycznych
J język angielski (3x tyg.)
J rytmikę
J zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
J zajęcia z logopedą
ADRES:
ul. PIASKOWA 20, SWARZĘDZ (NOWA WIEŚ)
Tel. 505 99 99 85, (061) 8175 395
www.maliartysci.com.pl e-mail: mali.artysci@op.pl

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

Firma LEJTRANS

oferuje usługi w zakresie transportu
drogowego krajowego i europejskiego
Obecnie dysponuję autem dostawczym Fiat Ducato Maxi
o ładowności do 1,5 tony o wymiarach przedziału ładunkowego
Dł. - 3705 mm Szer. - 1870 mm Wys. - 1910 mm
Atrakcyjne ceny oraz rabaty dla stałych klientów
Wystawiam faktury VAT
e-mail: lejtrans@wp.pl

tel. 0 502 – 585 – 766

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:
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malowanie
szpachlowanie
tynkowanie
ocieplanie
budynków
niskie ceny!

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze,
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie
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 i w soboty od 9:00

SPRZEDAŻ ROŚLIN OZDOBNYCH
THUJA SZMARAGD
 a także zakładanie, pielęgnacja
oraz porządkowanie ogrodów
 wycinka drzew
 inne prace ogrodnicze
061 8157 489

665 955 041

Kompleksowe
usługi BHP
i

PPOŻ

Arkadiusz Hasiak 0501 680 280
Swarzędz, Strzelecka 28a
zamów reklamę:

USŁUGI

OGÓLNOBUDOWLANE
Prace wykończeniowe:
– glazura, terakota,
podłogi, płyta k-g
– Elewacje:
docieplenia, tynki
– Kominki: wkłady,
obudowa, montaż
tel. 0 696 592 192, 0 604 206 725
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sprzedaż, serwis ogumienia
mechanika pojazdowa
serwis klimatyzacji
prostowanie felg: stal, alu
geometria: komputer, laser
diagnostyka komputerowa

L

zapraszamy
pon.-pt. 8-20
sob. 9-14

A

M

Y

BIURO OGŁOSZEŃ
RESO

Promocja
opon letnich

Swarzędz, ul. Miodowa 10
www.wulkan-auto.pl

tel. 061 817 31 71, 0660 743 807
SZANOWNI
PAŃSTWO!

Studio reklamowe

Przekazując 1% PODATKU
na rzecz organizacji pożytku
publicznego możecie
Państwo pomóc konkretnemu, ciężko choremu
dziecku! Eryk ma 6lat
cierpi na mózgowe
porażenie dziecięce
o typie atetozy. Eryk przyszedł na świat 15.07.2002r. z 20-to
minutowym niedotlenieniem mózgu. Gdyby nie błąd lekarzy,
Eryk byłby zdrowym i silnym dzieckiem Eryk, nie siedzi, nie
chodzi, nie mówi – wymaga intensywnej rehabilitacji. Dzięki
fundacji pomocy osobom niepełnosprawnym „Słoneczko”
istnieje możliwośc sfinansowania leczenia i rehabilitacji Eryka
w centrum hipoterapii i rehabilitacji „ZABAJKA” w Złotowie
www.zabajka.home.pl.
Drodzy Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie
finansowe dla Eryka. Każda kwota wpłacona na Konto Fundacji, do której należy Eryk będzie pomocna. Dotychczasowe
wysiłki i poświęcenie przynoszą efekty a uśmiechnięta buźka
Eryka nie pozwala nam na poddanie się.
Z góry dziękujemy w imieniu Eryka za okazane serce.
Wpłaty prosimy kierować na konto: FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” SBL Zakrzewo
O/Złotów 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, koniecznie
z dopiskiem „Darowizna na leczenie i rehabilitację Eryka
Łuczaka”

Firma TIL-BUD
tel.: 061 437 85 08
kom.: 0 607 125 179
www.til-bud.ovh.org

poszukuje osób do akwizycji
reklam do czasopisma.
Brak limitu, wysoka prowizja,
samodzielność.
Dodatkowe informacje, kontakt:
mn@kreator.com.pl
0607 566 555

www. Swiat-Modeli .com

ul. Poznańska 17, Przeźmierowo
Czynne PN-PT 11-17
resoremlein@wp.pl ogloszenia@sasiadkaczytaj.pl

(061) 653 47 87 (061) 652 50 69
0604 372 440
BAK
Najta

niej!

- ocieplanie budynków
- tynki ozdobne
(żywiczne, akrylowe i mineralne)
- wykańczanie wnętrz „pod klucz”
- prace dekarskie
(papa, opierzenie)
SWARZĘDZKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA:
Bez nazwy-1 1

firm l domów l mieszkań l samochodów

pomoc drogowa 24h

SERWIS BLACHARSKOLAKIERNICZY

z rozliczenie bezgotówkowe
PZU, WARTA, COMMERCIAL
UNION i inne
z elektromechanika
z auta zastępcze gratis
z wulkanizacja
– sprzedaż opon
z komputerowa zbieżność kół
z klimatyzacja - odgrzybianie

Janikowo, ul. Leśna 6
62-006 Kobylnica, tel. 061 812 74 19,
tel./fax: 061 815 05 37,
tel. kom. 0601 75 85 16

LODÓWKI
najtańsze w Wielkopolsce
naprawy lodówek i zamrażarek
w domu klienta.
Bezpłatny dojazd, wszystkie typy
tel. 061 871 31 31
0696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych.
(sklepowych, gastronomicznych).

Firma „DIONE”

Masaż z relaksacyjny
z leczniczy z odchudzający z masaż dla
kobiet w ciąży
Dojazd do domu
Posiadam rozkładany, przenośny stół
do masażu. Stosuję maści i specjalistyczne olejki

Tel. 0605-997-106

Swarzędz i okolice – dojazd gratis

Ogłoszenia drobne
Szukam pracy

Pe ł n y z a k r e s u b e z p i e c z e ń

Perkusista szuka pracy w zespole muzycznym
na wesela, zabawy. 0506 777 719

e-mail: info@ubezpieczenia.swarzedz.pl

Pani wykształcenie średnie zaprojektuje wnętrza
domów oraz dekoracje sal i kościołów. Tel. 0507
092 854

na życie l emerytalne l inwestycyjne l posagowe

www.ubezpieczenia.swarzedz.pl
62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 28
czynne 8.00-17.00, w soboty 9.00-13.00
tel. 061 817 25 66, 061 651 17 10, fax 061 651 41 11
62-020 Swarzędz, os. Raczyńskiego 12 czynne pon.-pt. 9.00-18.00
tel./fax 061 815 90 47, tel. kom. 0604 615 351

zamów reklamę:
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Pani lat 39 wykształcenie średnie dobra prezencja oraz elokwencja podejmie pracę w butiku lub
inną. Tylko poważne oferty. Tel. 0507 092 854
Pan lat 30 poszukuje od zaraz pracy jako pracownik fizyczny lub pomocnik budowlany lub inną.
Tarnowo Podgórne, 0667 794 287
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Le Mans

Akcesoria do mebli kuchennych
w najlepszej certyfikowanej jakości
PEKA Sp. z o.o.

Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz, tel. 061 81 86 376, fax 061 81 86 377

office@peka.pl www.peka.pl
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Urodziny
Swarzędza
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Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Pliki składowe: tekstowe (doc, txt),
wektorowe (cdr, ai, pdf, eps), rastrowe (tiff, jpg, psd - rozdzielczość 300 dpi)
Wymagania dla gotowych reklam: Pliki w formatach wektorowych eps,
pdf, ai, cdr (wszystkie fonty zamienione na krzywe) lub rastrowych tiff, jpg,
psd (rozdzielczość 300 dpi).
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Stanów Zjedn
Ambasador strza Marka Baum
gościem Burmi

0607 566 555
mn@kreator.com.pl
061 648 26 49
Studio Reklamowe Kwadrat,
ul. Szylinga 6/4, 60-787 Poznań

W zamówieniu należy podać: wielkość reklamy i miejsce w gazecie
(okładka/wnętrze), ilość powtórzeń w kolejnych numerach, dane do faktury,
adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail.
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