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Z wielką przyjemnością zapraszam…
…wszystkich Państwa do lektury aktualnego wydania „Prosto z Ratusza”
i zapoznania się z programem tegorocznych Dni Swarzędza. Otrzymujecie Państwo
szczegółowe informacje dotyczące trzech świątecznych dni: 5, 6, 7 czerwca.
Nasze propozycje odnoszą się do różnych zainteresowań
i oczekiwań. Wystąpią dla Państwa gwiazdy polskiego rocka,
wykonawcy kabaretowi, wybitni reprezentanci muzyki romskiej.
Osobny blok stanowić będą konkurencje sportowe
rozgrywane w tzw. Strefie Aktywnej.
Jestem przekonana, że nasza wspólna zabawa spodoba się
wszystkim i pozwoli na spędzenie interesujących,
miłych, prawdziwie relaksujących godzin.
Życzę wszystkim nam sympatycznego święta
i ładnej pogody.
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

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



PRAWNIK

porady prawne – od 30 zł
pisma procesowe – od 50 zł
tel. 0 505 205 996
spotkania do godz 21
Poznań
zamów reklamę:
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Aktualności

Prosto z Ratusza

Jednogłośne absolutorium
Podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej Swarzędza, która odbyła się
28 kwietnia 2009 r. głównym tematem było udzielenie Burmistrzowi Swarzędza Annie Tomickiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. Na sesji obecnych było 19 radnych i
wszyscy jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem uchwały absolutoryjnej.
Głosowanie poprzedzone zostało
debatą nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz
wysłuchaniem pozytywnych opinii
Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej a także opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zaraz po głosowaniu przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Choryński
podziękował pani burmistrz za dobrą

współpracę, do ciepłych słów dołączając kwiaty. Burmistrz Anna Tomicka otrzymała gratulacje od radnych
i współpracowników. W krótkim wystąpieniu podziękowała im za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany
w sprawne funkcjonowanie swarzędzkiego samorządu oraz wspólną
pracę dla dobra ogółu mieszkańców.
M.W.

Swarzędzka biblioteka – najlepsza!!!
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu wzięła udział w konkursie wojewódzkim ogłoszonym pod patronatem Marszałka Województwa
Wielkopolskiego na najciekawszy
projekt kreujący modę na czytanie
pn. „Czytanie to moja pasja”. Do konkursu zgłosiło się ponad 30 bibliotek,
zakwalifikowano 27.
Nasz projekt nazwałyśmy „Czyta, lubi, szanuje…”. Komisja złożona
z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Biblioteki Wojewódzkiej w Poznaniu odwiedziła naszą
bibliotekę i zapoznała się z założeniami i sposobami realizacji projek-

tu oraz naszą codzienną działalnością. W kategorii bibliotek miejskich
i miejsko-gminnych nasza biblioteka wygrała ten konkurs (ex aequo…
z biblioteką z Gniezna) !!!!! Otrzymałyśmy wysoką notę za kreatywność i
wysoką jakość działań świadczonych
przez bibliotekarzy na rzecz środowiska lokalnego.
Piękna uroczystość wręczenia
nagród odbyła się w ratuszu w Kaliszu z okazji Wielkopolskiego Dnia
Bibliotekarzy i Bibliotek. Wygrana w
konkursie przyniosła nam nie tylko
radość i dumę, że jesteśmy najlepsi i
satysfakcję, że w województwie po-

Dwa nowe przedszkola w Swarzędzu

- będą miejsca dla wszystkich dzieci
Uprzejmie informujemy, że 1 września 2009 r. rozpoczną działalność dwa
nowe, publiczne przedszkola – jedno
zlokalizowane w Swarzędzu przy ul. Plac
Niezłomnych 1a (okolice Rynku), drugie
przy ul. Szumana 37 (Nowa Wieś).
W każdym z przedszkoli znajdą się
miejsca dla 90 dzieci w wieku 2,5-5 lat. Do
dyspozycji przedszkolaków oddane zostaną w pełni wyposażone place zabaw.
Będą to przedszkola publiczne,
prowadzone przez prywatnych operatorów, dlatego też odpłatność za pobyt
dziecka w przedszkolu będzie taka, jak
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie pisemnych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu, w terminie do 5 czerwca 2009 r. O przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje można
uzyskać u operatorów:
• Przedszkole Publiczne przy ul. Plac
Niezłomnych – tel. 691-851-560
• Przedszkole Publiczne przy ul.
Szumana 37 – tel. 505-999-985
lub w UMiG Swarzędz – Referat Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 061 65-12-311.
/edu/

Od września remont wiaduktu w Antoninku
Od września rozpocznie się remont wiaduktu w Antoninku. W odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz dotyczące moderMaj 2009

nizacji wiaduktu w Antoninku Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu poinformował, że rozpoczęcie robót
przewiduje się we wrześniu br., jed-

strzegają nas jako bibliotekę kreatywną, realizującą
ciekawe pomysły, ale przyniosła także wymierne korzyści. Otrzymałyśmy od
Marszałka nagrodę pieniężną dla biblioteki w wysokości 6 tys. zł na zadania związane z naszym projektem.
To dla nas bardzo ważne, że
z perspektywy całego województwa dostrzeżone zostały nasze niekonwencjonalne działania skierowane
do społeczności naszego
miasta i gminy.

Małgorzata Merczyńska – dyrektor Biblioteki Publicznej
w Swarzędzu i koordynatorki nagrodzonego projektu Monika Wojciechowska-Ratajczak (z lewej)
i Agata Widzowska-Pasiak (z prawej).

Małgorzata Merczyńska

Inne informacje „prosto z biblioteki”
zamieszczamy na stronach 10 i 11 tego wydania.

Pamiętaliśmy…
8 maja na Rynku w Swarzędzu
z okazji Dnia Zwycięstwa odbyła się
uroczystość upamiętniająca zakończenie II wojny światowej. Przedstawiciele
władz gminy, kombatantów, organizacji społecznych i młodzież w towarzystwie pocztów sztandarowych złożyli
kwiaty pod tablicą ku czci Bohaterów
Poległych za Wolność i Ojczyznę.

Wybory do Parlamentu
Europejskiego

– niedziela 7 czerwca

W niedzielę 7 czerwca 2009 odbędą
się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Swarzędzu spisy wyborców będą
nak termin ich zakończenia nie został jeszcze określony.
Przez czas trwania robót ruch
będzie ograniczony co do ilości pasów ruchu. W I etapie prac remontowych przewiduje się objazd z uli-

W tym samym miejscu 3 maja
odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
/mw/
wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w dniach
25 maja do 5 czerwca 2009 r. w godzinach pracy Urzędu, parter pok.113.
Lokale wyborcze w dniu 7 czerwca 2009
r. czynne będą w godz. od 8.00 do 22.00
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz drukujemy na str. 12 i 13.
cy Bałtyckiej do centrum Poznania
poprzez skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Smłodzinowskiej - informuje
poznański ZDM.
/RIKO/
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Remont przychodni
przy ul. Poznańskiej 15

Konsultacje społeczne
dotyczące modernizacji ulic
Cieszkowskiego i Gryniów

6 maja z inicjatywy burmistrz Anny Tomickiej odbyły się konsultacje społeczne dotyczące modernizacji ulic: Cieszkowskiego
i Gryniów. Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu mieszkańców tej
okolicy, kilkunastu radnych Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Burmistrz Tomicka przedstawiła koncepcję modernizacji tych ulic,
a I zastępca Burmistrza Adam Trawiński zapoznał mieszkańców
ze szczegółami proponowanych przez projektantów rozwiązań.

W drodze przetargu został wyłoniony wykonawca robót budowlanych polegających na rozbudowie i
przebudowie przychodni zdrowia się
przy ulicy Poznańskiej 15 w Swarzędzu. Jest nim Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Stanisław Hadrzyński z Kotlina.
Planowane jest wyburzenie istniejącego garażu, wykonanie w jego
miejsce 2-kondygnacyjnej dobudowy
na klatkę schodową, windę oraz dodatkowe pomieszczenia pomocnicze.
Planuje się również ocieplenie dachu,
remont elewacji z dociepleniem i wymianą okien oraz remont kapitalny
z przebudową wszystkich pomieszczeń w istniejącym budynku. Zostanie
też wykonana pochylnia, dzięki czemu
obiekt zostanie przystosowany korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Zakończenie robót planowane jest na
koniec stycznia 2010 roku.
Prace remontowo – budowlane
mogą spowodować utrudnienia i niedogodności w korzystaniu z przychodni, za które przepraszamy. Jeżeli
zaistnieje taka potrzeba, Gmina Swarzędz będzie mogła udostępnić kilka
pomieszczeń zastępczych w znajdującym się niedaleko, nowo wyremontowanym budynku biurowym przy
ulicy Poznańskiej 25.
Władze Swarzędza liczą na wyrozumiałość wszystkich pacjentów,
mając jednocześnie nadzieję, że po
zakończeniu inwestycji mieszkańcy Swarzędza będą mogli korzystać
z nowoczesnego obiektu, zapewniającego świadczenie usług medycznych
na najwyższym poziomie.
AK

Firma ALWES
   wyróżniona

wany w Konsumenckim Konkursie
Jakości Produktów przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Firma
ALWERS otzrymała też prestiżową
nagrodę – statuetkę Hipolita Cegielskiego. To cenne wyróżnienie świadczy o wysokiej klasie wykonywanych przez ALWES mebli, a co za tym
idzie dbałości o komfort
klientów. Jest
ona również
potwierdzeniem
dobrego
zarządzania
przedsiębiorstwem
oraz zaangażowania pracowników.
/nad/

Fot. R. Galowski

24 kwietnia 2009 swarzędzka firma ALWES zajmująca się produkcją
mebli tapicerowanych otrzymała certyfikat ,,Najlepsze w Polsce” przyzna-



Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie Swarzędza zapisano
opracowanie projektu i rozpoczęcie
budowy nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Cieszkowskiego na odcinku od EuroHotelu do
skrzyżowania z ul. Kwaśniewskiego
i Słowackiego.
Projekt został (na wniosek radnego Mariana Szkudlarka) rozszerzony o budowę nowej nawierzchni jezdni i parkingu na ul. Gryniów,
która należy do zasobów Spółdzielni
Mieszkaniowej.
W trakcie realizacji projektu
wpłynął protest Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczący wykonania dodatkowego połączenia (wjazd i wyjazd)
ul. Gryniów z ul. Cieszkowskiego.
Podczas spotkania konsultacyjnego wszyscy jego uczestnicy jednogłośnie zaakceptowali rozwiązania komunikacyjne zaproponowane
przez Burmistrza.
Ustalono, że:

- nawierzchnia ul. Cieszkowskiego
i Gryniów będzie wykonana z tzw.
„cichego asfaltu”, co ograniczy hałas,
- należy pozostawić obecny układ
komunikacyjny ul. Gryniów bez
zmian,
- trzeba usunąć tylko kolidujące
z inwestycją drzewa i dodatkowo
posadzić zieleń izolującą osiedle
od uciążliwej ulicy.
Podczas spotkania konsultacyjnego mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali także pomysł ronda na skrzyżowaniu ul.Cieszkowskiego,Kwaśniewskiego
i Słowackiego oraz chodników wzdłuż
ul. Cieszkowskiego.
Władze Gminy Swarzędz oczekują teraz wycofania przez Spółdzielnię protestu zgodnie z publiczną deklaracją jej Zarządu. Umożliwiłoby
to rozpoczęcie planowanej inwestycji
jeszcze w bieżącym roku i zakończenie jej w 2010 roku.
R.

Utrudnienia w ruchu na ul. Szumana - przepraszamy
Hydrobudowa 9 S.A - Generalny Wykonawca inwestycji dla Urzędu
Gminy Swarzędz pn. ”Budowa kolektora deszczowego Swarzędz - Południe do Stawów Antonińskich” informuje, iż 12 maja br. rozpocznie
roboty kanalizacyjne w ul. Szumana.
Zakres prac obejmuje m.in. odcinek
od ul. Kaczorowskiego do ul. Przybylskiego. W okresie maj-sierpień 2009
roboty prowadzone będą na odcinku od ul. Śniadeckich do ul. Przybylskiego.
Roboty mogą spowodować
utrudnienia w ruchu drogowym
oraz zmianę jego organizacji:
n w okresie 12.05.09 - 30.06.09
- ruch wahadłowy sterowany
sygnalizacją świetlną na odcinku od ul. Śniadeckich do sklepu
Kolmax przy ul. Szumana
n w okresie 01.07.09 - 31.08.09
- całkowite zamknięcie ruchu kołowego na odcinku od
ul. Przybylskiego do ul. Śniadeckich.

Przebieg trasy autobusu linii 55
w tym okresie zostanie zmieniony
(po uzgodnieniu pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu a UMiG w Swarzędzu). Informację na temat zmienionej trasy
autobusu linii 55 podamy jak tylko
zapadną decyzje.
Licząc na wyrozumiałość wszystkich użytkowników terenu objętego
robotami budowlanymi, z góry przepraszamy za powstałe utrudnienia
i niedogodności.
/NAD/

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu
Maj 2009
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Medale i kwiaty dla par małżeńskich
serdeczne gratulacje i podziękowania otrzymali Państwo: Maria
i Mieczysław Krłubowie, Maria i Mieczysław Koza, Elżbieta
i Janusz Maciejewscy, Jadwiga
i Henryk Mańka oraz Władysława i Tadeusz Tylkowscy.
MW

Fot. (6x) M.Woliński

29 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Swarzędzu odbyła się uroczystość
wręczenia medali za długoletnie
pożycie małżeńskie. Z rąk burmistrz Anny Tomickiej medale
przyznane przez Prezydenta RP,

Postawiliśmy na mleko 
Fot. (3x) M.Malińska-Murek

W piątek 8 maja rynek swarzędzki był miejscem finału kampanii pt. „Stawiam na mleko”. Idea propagowania
wśród dzieci produktów mlecznych staje się coraz popularniejsza. Naukowcy podkreślają znaczenie mleka dla
rozwoju i budowy układu kostnego człowieka. Cieszy zatem tak liczny udział całych rodzin w odbywającej się
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz imprezie.

Piątkowy piknik rodzinny
poprzedziła „mleczna” akcja na
terenie Szkoły Podstawowej nr
5 w Swarzędzu. Było rozdawanie i próbowanie napojów mlecznych, ale także ciekawe pogadanki
na ten temat, konkurencje sportoPrzez trzy popołudniowe godziny dzieci korzystały z wielu atrakcji. Nadmuchiwana zjeżdżalnia, mini ring bokserski, rzuty piłeczką do celu, piłkarzyki, aerobik - to
wszystko tworzyło wesołą, gwarną, pełną emocji atmosferę. Rodzice dyskutowali
z dietetykami mającymi swoje stanowiska
pod namiotem. Zabawie towarzyszyła oczywiście degustacja mleka o smaku waniliowym i innych. Ponieważ najmłodsi najlepiej
uczą się na wesoło jest duża szansa, że życzliwiej spojrzą na wyroby mleczne.
Maj 2009

we z nagrodami itd.
W kilku swarzędzkich sklepach urocze hostessy częstowały
produktami z mleka, zachwalając
jego wielkie walory zdrowotne.
Teresa Radziszewska

Niespodziewana zamiana
nazwisk - przepraszamy
Nazwisko Galiny Kuzniecowej – małżonki Konsula Generalnego Federacji
Rosyjskiej (a nie dr Grażyny Jatczak
z UAM) powinno znaleźć się podpisie
pod zdjęciem do artykułu „Teatr rosyjski w murach ZS nr 1” (Prosto z Ratusza, wyd. 3/2009, str. 17).
Obie Panie i Czytelników przepraszamy.
Redakcja
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Swarzędz bez stolarzy?

Aktualności

Zespół Szkół nr 1 wraz z Cechem zamierzają takiej groźbie zapobiec

W poprzednim wydaniu „Prosto z Ratusza” pisaliśmy o przygotowaniu zawodowym młodzieży do wytwórczości
meblarskiej i zagrożeniach dla produkcji mebli w naszym regionie. Dziś pochylamy się nad sytuacją Cechu Stolarzy
Swarzędzkich. Okazuje się, że mistrzowie stolarscy nie mają następców, a co za tym idzie, za pewien czas może nie
być specjalistów w tej branży. Co gorsza, zanikną umiejętności, które do tej pory były przekazywane uczniom przez
mistrzów. Może okazać się niedługo, że stolarz, który potrafi wykonać mebel nietypowy, to już rzadkość.
Malejący popyt
Drobna wytwórczość będzie zawsze zastępowana wyrobem fabrycznym - tańszym
i łatwiej dostępnym. Malejący popyt na wyroby małych warsztatów jest wpisany w prawa
ekonomii i gospodarki. Przeciętny odbiorca
kupuje meble tanie, funkcjonalne, o których
przeważnie mówi się, że „z czasem wybiorę coś lepszego”. Kupuje, często korzystając
z wyprzedaży i promocji oferowanych w dużych sklepach, zajmujących się urządzaniem
wnętrz, począwszy od mebla a skończywszy
na serwetkach. To tanie i wygodne.
Mebel wykonany w solidnym warsztacie
ma odbiorców, którzy zamawiają na wymiar,
w określonym stylu, dla firm, miejsc usługowych, restauracyjnych czy hotelowych. Projekty te są wysokiej jakości. Jest to wyselekcjonowana grupa klientów, którzy mają pomysł
na oryginalne wyposażenie i stylistykę. Często
sięgają po propozycje artystów, projektantów
by wnętrze było przytulne, interesujące i chętnie odwiedzane.

- Meble, które oglądamy w muzeach, pałacach są cenne tylko ze względu na swój „wiek”.
Potrafimy wykonać taki sam mebel, od początku do końca, bez wykorzystania nowoczesnych,
fabrycznych technologii – mówi Bogdan Nowacki, cechmistrz swarzędzki.
Kształcenie stolarzy
Znaczenie ma zwłaszcza nauka w drugim
i trzecim roku praktyki. Wówczas uczniowie
wykonują prace trudniejsze, by przystąpić do

Refleksyjnie o rzemiośle

Znaczenie rzemiosła
Cech stolarzy swarzędzkich obecnie zrzesza około 60 warsztatów (20 lat temu, przy zupełnie odmiennej koniunkturze zrzeszał około
300 warsztatów). Warsztaty zajmują się usługami, renowacją i tworzeniem mebli. Kształcą
przyszłych majstrów tej branży.
- Należy tu przede wszystkim poruszyć
ogromnie ważną kwestię zastępowalności, tj.
przygotowania młodego rzemieślnika do tworzenia mebla w sposób samodzielny. Inaczej
rzemiosło nie przetrwa i zastąpi je wytwór fabryczny. Nikt nie będzie umiał dokonać renowacji zabytkowego sprzętu i wykonać od początku do końca nietypowego zamówienia
– mówi Przemysław Jankiewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.
Umiejętności mistrzów są cenne i w dzisiejszym uprzemysłowionym świecie tendencyjnych wzorów i struktur meblowych - czymś
nadzwyczajnym.



rzy Swarzędzkich chętnie przyjmuje do nauki
uczniów klas zawodowych i technikum technologii drewna.
Ręczne okleinowanie, intarsje, listwy frezowane - to wszystko umie wykonać czeladnik po kilkuletniej nauce. Obecnie w Zespole Szkół nr 1 przebywają uczniowie z Korbach
w Niemczech, w ramach wymiany szkół.
W trakcie pobytu wykonają prace czasochłonne, kształcące umiejętności artystyczne
- intarsje i listwy frezowane. Przyjechali uczyć
się w Polsce, ponieważ w Niemczech nie mają
takiej możliwości. Warsztaty z intarsji przeprowadza p. Ireneusz Witkowski, co więcej,
niemieccy uczniowie korzystają z nauki u mistrzów swarzędzkich.
Niebawem do Korbach pojedzie polska
grupa uczniów.
- Należy pamiętać, że w dobie kryzysu pracę zapewnia właśnie drobna wytwórczość,
małe zakłady. Dzięki tym zakładom bezrobocie jest niewielkie w naszym regionie - podsumowuje Przemysław Jankiewicz.

Obraz wykonany techniką intarsji.
egzaminu czeladniczego w Izbie Rzemieślniczej. Obecnie cech kształci 20 uczniów. W tym
roku szkolnym do nauki zawodu zgłosiło się
8 absolwentów gimnazjum.
- Należy tu przede wszystkim zwrócić się
do szkół gimnazjalnych, do klas drugich, ponieważ w tym wieku przewiduje się wybór zawodu i szkoły. Chcemy pozyskać uczniów do
nauki w zawodzie stolarz, tapicer. Kształcimy
w tych zawodach, zależy nam na kontynuacji
tradycji, która trwa od wielu lat – dodaje Przemysław Jankiewicz.
Stolarze swarzędzcy zapewniają, że jest
możliwość przygotowania do zawodu, niektórzy nawet udostępniają stancję. Cech Stola-

Bez nauki rzemiosła w zapomnienie odchodzą niektóre zawody...
Któż to ludwisarz? Ilu ich jeszcze mamy?
W Przemyślu szczęśliwie przetrwała i znakomicie funkcjonuje ta niezwykle rzadka gałąź
rzemiosła zajmująca się produkcją dzwonów.
Realizacja zamówienia trwa czasami kilka
lat...
W Wielkopolsce istnieje warsztat produkujący powozy, bryczki i odnawiający konne
pojazdy historyczne. Zamówienia są całej Europy…
Należy pamiętać, że mebel to sprzęt codzienny, często wymieniany na nowszy, lżejszy, ładniejszy, modniejszy. Dlatego stolarzom
nie grozi bezrobocie i gorzkie rozczarowanie,
że ich praca jest niepotrzebna.
Karolina Osowska
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Aktualności szkolne

Prosto z Ratusza

O prawach człowieka w Gimnazjum nr 3 Gminny Recytatorski Konkurs Religijny

7 kwietnia w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu młodzież z Zespołu Szkół w Paczkowie, Gimnazjum nr 2 im.
Królowej Jadwigi i Gimnazjum nr 3 recytowała listy św. Pawła. Celem konkursu było m.in. poznanie sylwetki tego apostoła z Tarsu
w ogłoszonym roku św. Pawła.

Prawa człowieka to tegoroczny
priorytet Kuratora Oświaty w Poznaniu, a także jeden z tematów projektu
europejskiego „Comenius”, które realizuje młodzież w Gimnazjum nr 3
im. Polskich Noblistów.
W dniach 2-7 kwietnia odbywały się warsztaty dotyczące praw człowieka i antydyskryminacji. Zajęcia
prowadziły wolontariuszki ze Stowarzyszenia „Jeden Świat”, organizacji
pozarządowej z Poznania, zrzeszonej w Service Civil International. W
dwugodzinnych warsztatach uczestniczyli uczniowie klas I, II i III. Tematem przewodnim były uprzedzenia i
stereotypy, jakich używa współczesna młodzież. Gimnazjaliści dysku-

towali o sposobie przezwyciężania
tych stereotypów. Uczniowie pracowali też w grupach, analizowali dokumenty np. Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się warsztaty prowadzone w języku angielskim przez wolontariuszkę z Francji
- Sophie. Gimnazjaliści mogli dodatkowo sprawdzić swoje umiejętności
językowe.
Zajęcia te będą odbywały się cyklicznie, w kolejnym roku szkolnym,
w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” oraz jako realizacja projektu „Comenius”.
Izabela Kurowska,
Krystyna Pokorska

Ranking „Gazety Wyborczej”:

Najlepsze liceum
jest w Swarzędzu!
Społeczne I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu zostało sklasyfikowane na pierwszym miejscu,
wyprzedzając wszystkie licea poznańskie („Gazeta” z 21 kwietnia br.).
Ranking powstał na podstawie średnich wyników egzaminów maturalnych z wszystkich przedmiotów.
Jak wynika ze szczegółowego zestawienia, uczniowie swarzędzkiego liceum z każdego z wybranych
przez siebie egzaminów uzyskali jedne z pięciu najwyższych wyników,
a np. z języka angielskiego – najwyższe, z biologii – drugie, z historii, matematyki i wiedzy o społeczeństwie
– trzecie wyniki wśród porównywanych poznańskich szkół.
To kolejny sukces swarzędzkiej
szkoły. Po ogólnopolskich rankingach „Perspektyw”, „Rzeczypospolitej” i tygodnika „Wprost” (ten ostatni
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w styczniu br. zaliczył liceum Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” do
dziesięciu najlepszych liceów w Polsce) publikacja „Gazety Wyborczej”
potwierdza zasłużoną renomę, jaką
cieszą się szkoły prowadzone przez
Fundację.
Lp. Szkoła
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

I LO Swarzędz
LO św. MM
I LO Poznań
II LO Poznań
I PLO
VIII LO Poznań
VI LO Poznań
III LO Poznań
XVI LO Poznań
LO Zmartw.

Średni wynik matury
w 2008
95,9
95,0
94,4
91,3
90,6
89,6
81,9
80,1
79,2
77,5

Uczniów oceniało jury w składzie: p. Iwona Kubiak (p.o. dyrektor
szkoły w Paczkowie), Elżbieta Dziedzic (nauczyciel-bibliotekarz w Gimnazjum nr 3, Przemysław Chlebicki
(katecheta z Gim. nr 2), Dominika
Pałka (nauczyciel języka polskiego w
Gim. nr 3, Zuzanna Olszewska (uczennica kl. III d Gim. nr 3). Nad całością
i organizacją konkursu czuwały panie: Krystyna Pokorska i Hanna Markowska-Gruszczyńska. Gościem konkursu był dyrektor Gimnazjum nr 3
– Waldemar Biskupski. Proboszcz parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu w ciepłych słowach skierowanych do młodzieży podsumował
tegoroczny recytatorski konkurs religijny. Laureatami konkursu zosta-

li: Malwina Soberska z Gimnazjum
nr 3 (I miejsce), Magda Szczepańska
(II miejsce, Gimnazjum nr 3), Emila Felińska (III miejsce, Zespół Szkół
w Paczkowie). Wyróżnieni uczniowie
zaprezentowali listy św. Pawła podczas młodzieżowej Mszy św. w dniu
19 kwietnia w kościele Matki Bożej
Miłosierdzia w Swarzędzu.
Krystyna Pokorska

W 20 rocznicę obrad Okrągłego Stołu,
rok po tragicznej śmierci Profesora:

Swarzędz, ul. Bronisława Geremka…
W programie sesji XLI Rady Miejskiej Swarzędza (zaplanowanej na
26 maja 2009) znalazł się projekt uchwały w sprawie nazwania części ulicy Tysiąclecia na Nowej Wsi imieniem profesora Bronisława
Geremka.
Z pomysłem tym wystąpił radny
Konrad Napierała, od razu zyskując
dla niego poparcie koleżanek i kolegów z Rady Miejskiej oraz pełną akceptację burmistrz Anny Tomickiej,
która – poprzez swoje służby – przygotowała i skierowała do Rady projekt uchwały. Po jej przegłosowaniu
i uprawomocnieniu pani burmistrz
powoła roboczy zespół, który zajmie
się przygotowaniem - godnej wybitnego patrona uroczystości nadania
imienia.

****

Z projektu uzasadnienia uchwały:
„Na terenie miasta Swarzędza,
zmienia się nazwę części ulicy Tysiąclecia na odcinku pomiędzy ulicami Jakuba Przybylskiego i Granicznej, na: Bronisława Geremka.
Przedmiotowa ulica składa się
z działek ewidencyjnych, których
właścicielem jest Gmina Swarzędz.
Proponowana zmiana będzie miała istotne walory praktyczne i symboliczne. Praktyczne, ponieważ pozwoli na lepszą orientację komunikacyjną
mieszkańcom gminy i osobom z zewnątrz. Przedmiotowy odcinek ulicy
znajduje się pomiędzy rozległymi
osiedlami Edwarda Raczyńskiego

i Macieja Mielżyńskiego. Tak wyraźne
oznaczenie tego odcinka pozwoli na
uniknięcie nieporozumień i łatwiejszą
orientację w terenie. Znaczenie symboliczne, ponieważ ulica ta znajduje
się w kompleksie nazw historycznych,
głęboko związanych z dziejami Polski
i walką naszego narodu o niepodległość. Patroni sąsiednich osiedli i ulic:
Maciej Mielżyński, Edward Raczyński,
Tytus Działyński, Jakub Przybylski, Hipolit Cegielski, to wybitni Polacy, którzy zasłużyli się Polsce i kolejnym pokoleniom.”
Bronisław Geremek urodził sie
6 marca 1932r. w Warszawie, zmarł
13 lipca 2008r. w Lubieniu. Był naukowcem i politykiem, który swoją działalnością bardzo dużo zrobił
dla Polski, jako działacz opozycji
w czasach PRL i później, po odzyskaniu niepodległości. Był jednym
z architektów Okrągłego Stołu,
którego 20-lecie przypada w tym
roku. Jako poseł, minister spraw
zagranicznych, odegrał wielką rolę
w procesie integracji Polski z Unią
Europejską i NATO. Był niezwykle ceniony i poważany za granicą.
W ostatnich latach zasiadał w Parlamencie Europejskim.”
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„Sowieckie piekło 1939-1956” w Gimnazjum nr 3
7 maja, w czwartkowe popołudnie w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu została
oficjalnie otwarta wystawa „Sowieckie piekło 1939-1956”, przygotowana przez poznański IPN. Prezentuje ona tragedię polskich obywateli pod okupacją sowiecką, losy tysięcy Polaków więzionych,
deportowanych i zamordowanych przez machinę systemu totalitarnego.

Podczas spotkania, które rozpoczęło się wysłuchaniem „Hymnu Sybiraków”, w tematykę wystawy wprowadził zaproszonych gości p. Arkadiusz
Małyszka, pracownik IPN-u w Pozna-

niu oraz radny powiatu
poznańskiego. Niezwykle ciekawa była relacja
świadka i uczestnika deportacji na Wschód, pani
Heleny Strojwąs-Tomczyk ze Związku Sybiraków w Turku, a obecnie
mieszkanki Swarzędza.
Pani Helena z dużym
animuszem opowiadała zebranym gościom
o swoich wojennych losach. W okręgu Swierdłowsk, w Kostousowie
na Syberii spędziła cztery lata, tam straciła swoją matkę. Mimo tragicznych wspomnień pani
Helena zachowała duże
poczucie humoru, gdyż,
jak podkreślała w rozmowie z uczennicami Gimnazjum nr 3, dzięki temu
mogła jakoś przeżyć te trudne chwile
na zesłaniu.
Również pan Jerzy Ziółkowski,

obecnie sekretarz Zarządu
Wojewódzkiego
Związku Sybiraków w Poznaniu wspominał
swoje dzieciństwo spędzone
w Kazachstanie
w latach 19401946.
Uczniowie z
kółka historycznego przedstawili fragmenty
utworów literackich o „nieludzkiej ziemi”, m. in. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Inny świat”, Oli
Watowej „Wszystko, co najważniejsze” i Ryszarda Kapuścińskiego „Imperium”.
Wystawa będzie prezentowana
w holu Gimnazjum nr 3 do 28 maja
w godz. 8.00-20.00. Zapraszamy do

jej obejrzenia wszystkich mieszkańców Swarzędza (wstęp wolny),
a szczególnie nauczycieli i uczniów
swarzędzkich szkół. Warto poznać
historię ziem pod okupacją sowiecką,
która dla nas, Wielkopolan jest dość
odległa i nie zawsze znana.
Izabela Kurowska

„Międzykulturowy zawrót głowy”
Warsztaty kaligrafii japońskiej
w Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie

28 kwietnia, w bibliotece szkolnej, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu edukacyjnego „Międzykulturowy zawrót głowy”. Tym razem były to
warsztaty kaligrafii japońskiej.
Na początku obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat pisma japońskiego, przygotowaną przez
Jakuba Sieranta z kl. IIIc. Dowiedzieliśmy się z niej kilku interesujących
rzeczy. Jedną z nich było to, że Japonia posiada trzy rodzaje pisma: hiraganę, kataganę i kanji - najbardziej
skomplikowany. Co ciekawe, do codziennych czynności takich, jak np.
czytanie gazety, potrzebna jest znajomość wszystkich trzech.



Po prezentacji przeszliśmy do
zajęć z kaligrafii. Każdy zajął miejsce przy stole, gdzie czekały już kartki, pędzle i pojemniczki z czarnym
tuszem. Pani Małgorzata Marszałek
(nasza nauczycielka plastyki i j. angielskiego, która mieszkała przez rok
na wyspie Honsiu) objaśniała nam
krok po kroku jak poprawnie namalować jeden z japońskich znaków
oznaczający wiosnę. Sztuka kaligrafowania nie jest jednak łatwa, jak
uważaliśmy na początku. Aby dobrze
kaligrafować trzeba przestrzegać kilku zasad:
• pędzel musi być trzymany pod kątem prostym do kartki
• zaczynając linię musimy
postawić pędzel twardo na
kartce, a pociągnięcie miękkie
i spokojne
• kolejność malowania znaku jest ściśle określona i ważne jest, aby jej przestrzegać
• malując znak musimy być
bardzo precyzyjni w każdym
ruchu, ponieważ błędu nie da
się już wymazać ani poprawić.

Pani Marszałek uczyła nas więc
kaligrafii japońskiej od podstaw, abyśmy popełniali jak najmniej błędów.
Najpierw linie proste pionowe i poziome, potem łuki itd. Po kilkunastu próbach każdy mógł pochwalić
się swoją wykaligrafowaną, japońską
wiosną.
Zabawa była udana, lecz wymagała dużego nakładu pracy. Namalowanie jednego znaku wymaga ogromnej
precyzji i umiejętności, dlatego zajęło nam to aż godzinę, a nasze zna-

ki i tak dalekie były od doskonałości.
Mimo to uważamy spotkanie za udane i z niecierpliwością oczekujemy
kolejnego, na którym będziemy pisać
po japońsku swoje imiona.
W imieniu wszystkich uczestników składam serdeczne podziękowania organizatorkom warsztatów: pani
Małgorzacie Marszałek oraz paniom
Magdalenie i Stanisławie Chmielewskim.
Eliza Nowacka, kl. IIb
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Prosto z Ratusza
Fot. K.Osowska

Humaniści w szkole
W Zespole Szkół nr 1 od kilku lat tworzone są klasy
humanistyczne z myślą o absolwentach gimnazjum,
którzy są niechętni by zgłębiać wiedzę z przedmiotów
ścisłych i nie mają sprecyzowanych oczekiwań co do
kierunku kształcenia.
Uczniowie uczestniczą w
wielu formach aktywności kulturalnej Poznania i województwa. Mają możliwość korzystania z wycieczek organizowanych
przez nauczycieli - panie Magdalenę Chmielewską i Elżbietę Jankiewicz.
Klasa pierwsza jesienią odwiedziła Wrocław, gdzie zwiedzili
wystawę pt. „Od ciemnego baroku po jasny modernizm”. Uczestniczyli w Jesiennych Spotkaniach
z Kulturą w Antoninie (spotkania odbywają się w dawnym pałacu Radziwiłłów, w którym dwukrotnie gościł Fryderyk Chopin
komponując i ucząc panny Radziwiłłówny gry na fortepianie). Odwiedzą też skansen Soplicowo w

Cichowie oraz klasztor Ojców Benedyktynów w Lubinie. Niedawno odbyła się lekcja poświęcona
twórczości Henryka Sienkiewicza
w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Poznaniu.
4 czerwca w Zespole Szkół nr
1 odbędą się warsztaty plastyczno
– literackie zatytułowane „Poezja
płynąca z wnętrza drzew”. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Magdalena Chmielewska, wychowawca klasy. Dla uczniów klasy
humanistycznej oczywistością
jest angażowanie się w warsztaty
oraz konkursy sprawdzające wiedzę czy rozwijające talent recytatorski.
Elżbieta Jankiewicz, nauczyciel
łaciny i języka polskiego przygoto-

Udany festyn strażacki
Do północy bawili się swarzędzanie na rodzinnym festynie
zorganizowanym w sobotę 2 maja
przez swarzędzkich strażaków
wspólnie z Ośrodkiem Kultury.
Zabawa zaczęła się o godz. 16 na
parkingu przy pływalni „Wodny Raj”, gdzie odbywały się pokazy umiejętności strażackich
oraz sprzętu. A było co podziwiać
– przyjechały samochody z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu,
z jednostki wojskowej
w Krzesinach, poznańskiej Szkoły Aspirantów Pożarnictwa oraz
OSP w Kobylnicy. Najbardziej podobała się
pozoracja potrącenia
pieszego zademonstrowana przez strażaków
z Kobylnicy oraz pokazy ratownictwa technicznego przygotowane
przez Szkołę Aspirantów, z uwagą obserwowano imponujące pokazy
wysokościowe.
Dużą atrakcją festynu były też liczne konMaj 2009

kursy z nagrodami. Publiczność
głośno oklaskiwała występ zespołu muzycznego SAP w Poznaniu
oraz swarzędzkiej orkiestry dętej, która zagrała na otwarciu imprezy. Wielkim wzięciem wśród
uczestników festynu cieszyła się
grochówka samodzielnie przygotowana przez strażaków.
O godz. 20 rozpoczęła się zabawa
taneczna trwająca aż do północy…
/mw/

Klasa I humanistyczna z nauczycielem Elżbietą Jankiewicz.
wuje do Konkursu Wiedzy o Antyku i do konkursów recytatorskich,
w których sukcesy odniósł uczeń
Mateusz Paszkiewicz .
Poza działalnością kulturalną uczniowie tej klasy zgłaszają się do akcji charytatywnych
jako wolontariusze. Uczestniczą
w Olimpiadzie dla Osób Niepełnosprawnych, planują też uczestniczyć w szkoleniach dla animatorów zabaw z chustą Clanza.

Wielokierunkowa działalność
przede wszystkim kształci postawę krytyczną i refleksyjną wobec
różnych zjawisk popkultury czy
socjologicznych.
Wiele organizacji, instytutów,
uczelni proponuje młodzieży zaangażowanie w działalność. Umożliwianie uczestnictwa sprawia, że
uczeń jest bardziej aktywny i chętny do współtworzenia wielu przedsięwzięć.
K.O.

VI Festyn Szkolny

Świat się kręci
wokół „TRÓJKI”
Społeczność Gimnazjum Nr 3
im. Polskich Noblistów w Swarzędzu zaprasza na VI Festyn Szkolny
Świat się kręci wokół „TRÓJKI”
w dniu 14.06.2009r. (niedziela),
godz. 16.00 – 20.00.
W czasie festynu odbędą się:
• Loteria fantowa
• Występy muzyczne, taneczne
i aerobic
• Konkursy sportowe
• Strzelanie do tarczy

• Pokaz tresury psów policyjnych
• Wystawa wyrobów artystycznych
• Stoiska z napojami, lodami,
watą cukrową, kiełbaskami
• Pokaz podstawowego sprzętu do działań prewencyjnych
Straży i Policji
• Pokaz wschodniej sztuki walki
karate
• Stoiska fryzjerskie
Życzymy miłej zabawy!

Chwalcie z nami Panią Świata
Zespół muzyczny Siloe parafii
Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zaprasza na III Koncert Pieśni i Piosenki Maryjnej „Chwalcie z
nami Panią Świata”, który odbędzie
się dnia 31 maja 2009 o godz. 18.00
w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Miłosierdzia, na osiedlu
Kościuszkowców w Swarzędzu. W
koncercie udział wezmą m.in. Zespół „Amo Cantare” z Gdańska oraz

Chór „Pro Musica” z Wrześni.
Siloe jest zespołem wokalnoinstrumentalnym wykonującym
muzykę sakralną. Działa przy parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia. W zeszłym roku zespół obchodził 15lecie istnienia. Zespół
tworzą głównie młodzi ludzie
pełni zapału do wspólnego śpiewania, ale nie brakuje w nim także starszych osób.
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Kalimera i adio,

czyli trochę Grecji w bibliotece
Kwiecień upłynął w bibliotekach naszej gminy pod znakiem
tradycji i kultury śródziemnomorskiej. Grecja była tematem
spotkania z cyklu „Zimno, ciepło, gorąco”. W zajęciach uczestniczyli młodzi czytelnicy z filii biblioteki w Uzarzewie, Zalasewie
oraz filii na os. Kościuszkowców.
Wraz z bibliotekarkami poznawali kulturę, tradycję, a także kuchnię mieszkańców Grecji. Dowie-

dzieli się m.in., że grecka kuchnia
uważana jest za jedną z najzdrowszych w Europie, dzięki dużemu
spożyciu ryb, warzyw i owoców.
Dzieci własnoręcznie przygotowały sałatkę grecką, która wszystkim bardzo smakowała. Nie zabrakło krzyżówek i kolorowanek,
przedstawiających
najciekawsze zabytki tego kraju. Odbyliśmy
także krótki kurs greckiego (kalimera – dzień dobry). Pożegnali-

Biblioteka
Publiczna
poleca:
Maria Koterbska.
Karuzela mojego życia - Roman
Frankl
Biograficzną opowieść jednej z najpopularniejszych
polskich piosenkarek, niezwykle barwnie i z poczuciem
humoru spisał Roman Frankl, syn
Marii Koterbskiej. Ta bardzo osobista relacja
pozwoli zrozumieć, że źródłem życiowych i
zawodowych sukcesów może być także dom,
kochająca rodzina i liczne grono przyjaciół.

Miasto ślepców José Saramago
Ta powieść jest
wstrząsającym
i głęboko przenikającym czytelnika studium kondycji ludzkiej. Obraz
utopijny. W sytuacji zagrożenia oglądamy ludzi niczym
w krzywym zwier-
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śmy się greckim adio.
Kolejne kwietniowe spotkanie
związane było z tradycjami i obyczajami wielkanocnymi. Tym razem odbyło się w filii biblioteki
w Zalasewie. Dzieci opowiadały,
jak przygotowują się do świąt, jakie potrawy znajdą się na ich stołach i w koszyczku. Rozstrzygnięty został konkurs na najciekawszą
ozdobę wielkanocną. Były piękne stroiki z kolorowymi pisankami oraz pomysłowe kartki z motywami świątecznymi. Zajączek
nagrodził wszystkie prace i podarował uczestnikom kosz ze słodyczami.

ciadle. Najgorsze instynkty wypełzają z ludzkiej duszy, by przetrwać w sensie biologicznym. Ksiązka m.in.dla tych, którym podobał
się „Władca much”, czy „Rok 1984”. Ekranizacja powieści otworzyła Festiwal Filmowy w
Cannes w 2008r.

Sezon czarownicy
- Natasha Mostert

Wszystkie zajęcia i spotkania
organizowane są w ramach projektu „Czyta, lubi, szanuje...”, kreującego modę na czytanie w środowisku lokalnym.
Liliana Małecka,
Anna Szymańska

wa w Katedrze” to obraz społeczeństwa peruwiańskiego poddanego ciśnieniu dyktatury
generała Odríi, bezlitosna analiza mechanizmów przemocy, konformizmu i najrozmaitszych form zniewolenia.

Katedra
w Barcelonie J.Falcones

Przesycony dyskretną erotyką gotycki thriller, w
którym łączą się
ze sobą pierwiastki namiętności
i śmierci.

Rozmowa w Katedrze - Mario Vargas Llosa
Wielowarstwowość i wielogłosowość, kontrapunkt
współczesnej historii polityki
i obyczajowości,
umiejętność kontrastowania fabuły sprawiają, że
„Rozmowa w »Katedrze«„ należy do najważniejszych utworów prozatorskich XX wieku.
W Polsce pod koniec lat siedemdziesiątych
powieść ta należała do najchętniej czytanych i komentowanych, szczególnie w kręgach inteligencji opozycyjnej, szukającej w
niej odniesienia dla lepszego zrozumienia
mechanizmów świadomości własnej sytuacji i nasilającej się walki politycznej. „Rozmo-

Projekt Brontë
- J. Vandever

Wszystko
przed tobą
- B. Taylor-Bradford
Monika
WojciechowskaRatajczak,
Małgorzata
Merczyńska
Maj 2009
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W świecie zakłócaczy
– spotkanie w bibliotece
Biblioteka
zorganizowała
spotkanie z Janem Hyjkiem- pisarzem, pilotem, rzeźbiarzem, autorem tekstów piosenek, muzykiem
(współpraca m.in. ze Starym Dobrym Małżeństwem), kabareciarzem, instruktorem teatralnym,
laureatem konkursów literackich
(m.in. za „Sporną śliwkę”). Z życiorysu, jak i z relacji autora wynika świetna znajomość problemów
wieku dorastania, szczególnie jeśli uświadomimy sobie, że jest on
ojcem pięciorga dzieci oraz ojcem
adopcyjnym.
Jego książki adresowane są do
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Barwnym, czasem zaskakująco odważnym językiem starał się
opowiedzieć młodzieży z gimnazjum nr 3, że dobre życie wymaga
jednak pewnego wysiłku od nas
samych, tylko bylejakość dzieje się sama, ale wtedy to, co najważniejsze przepłynie obok nas.

Dobrze jest pamiętać, że nie włożymy do naszej świadomości dyskietki z informacjami na różne
okazje; na mądrość musimy sami
zapracować.
Autor poruszył też kwestie moralne. Używając metafory
niedojrzałego, kwaśnego jabłka
chciał powiedzieć, że wszystko
ma swój czas, że do ważnych decyzji trzeba dorosnąć, a pośpiech
nie zawsze jest dobrym doradcą.
W swoich książkach pisze o nastolatkach, poprzez stawianie pytań, porusza problemy egzystencjalne, a także opisuje zwyczajne
życie - wagary, nie zawsze lubianych nauczycieli, podkochiwanie się w koleżankach. Jako człowiek dorosły, doświadczony, radzi
„przecedzić każdy dzień przez sitko pamięci”, by nie popełniać drugi raz tych samych błędów.
Opowieści swojego życia i te
opowiedziane w książkach prze-

platał autorskimi piosenkami
z akompaniamentem gitary. Próbował powiedzieć młodzieży, aby
nie zagubiła się w świecie szumu informacyjnego, manipulacji,
masowych zakłócaczy, lecz odnalazła swój cel.
Nieprzewidywalność wydarzeń w naszym życiu skwitował

słowami Forresta Gumpa mówiąc: „Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co
trafisz”. Ale…ale… Warto wyznaczyć sobie jakieś drogowskazy, bo
jak mówił Seneka - „Jeśli nie wiesz
do jakiego portu płyniesz, żaden
wiatr nie będzie właściwy”.
Małgorzata Merczyńska

nej zabawy, pobudzać wyobraźnię
do poruszania się wraz z bohaterami po labiryncie zagadek. Autor
stara się oddać klimat serii, zapoczątkowanej przez Nienackiego, ale jednocześnie nie powielać jego pomysłów. W atrakcyjnej
fabule utyka fakty historyczne w
taki sposób, aby czytelnik chciał
wspólnie grać w tę grę, którą on
proponuje, nie odkładał książki
na bok, na rzecz telewizora, czy
komputera.
Jego książki, tak jak książki
Nienackiego czerpią z najlepszych

wzorców- R. Chandlera, A. Christie, F.Forsyth´a, Ludluma.
Pisarz swoje spotkanie przedstawił w formie prezentacji multimedialnej, a na zakończenie
udzielił wywiadu uczennicom
gimnazjum.
Zaprosił wszystkich do lektury książek w ogóle, nie tylko tych
swojego autorstwa.
O literaturze opowiadał z dużą swadą i humorem.

Ale jazda!!!

(czyli Pan Samochodzik w bibliotece)
W maju odwiedził naszą bibliotekę jeden z kontynuatorów
poczytnej serii „Pan Samochodzik…”. Pan Arkadiusz Niemirski
opowiedział młodzieży o swoich pozaliterackich zainteresowaniach- o muzyce, o tym, jak kiedyś
był kabareciarzem, pisał skecze,
teksty piosenek, wiersze, reportaże. Kiedy zaczął pisać książki
starał się zawsze, aby była to jakaś ciekawie opowiedziana historia, która wszakże zawiera jakieś
elementy wiedzy; aby nie były to
nudne edukacyjne wywody, lecz
sprytnie przemycane ciekawostki,
dotyczące historii jakiegoś regionu. Jego system pracy polega na
tym, że wybiera się na „przeszpiegi”, tzn. musi zadekować się na jakiś czas w terenie, który ma stać
się tłem dla nowej powieści. Przywozi ze sobą pomysł, a potem
zbiera za pomocą różnych instruMaj 2009

mentów dane do książki. Spotyka
się z ludźmi, rozmawia, wiele fotografuje, aby uchwycić szczegóły, które mogą ujść uwadze przy
pierwszym oglądzie terenu, szuka ciekawostek, dotyka eksponatów. Pisząc „Testament bibliofila”,
jedną z ostatnich swoich książek,
której akcja dzieje się w Poznaniu i Kórniku, zwiedził nie tylko zamek, ale też ze szczególną
uwagą tropił ciekawostki zbiorów
specjalnych, które w Kórniku stanowią ważną część tamtejszej biblioteki. Cóż… nie każdy może
dotknąć autentycznych autografów naszych wieszczów. Obcowanie z wielką literaturą w oryginale
na pewno robi wrażenie, a u autora kryminalnych zagadek rodzi pomysły na ciekawą fabułę.
Pisarz przyznaje, że jego książki
mają przede wszystkim przynosić rozrywkę, skłaniać do wspól-

Małgorzata Merczyńska
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Wybory do Parlamentu Europejskiego

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA
MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
Na podstawie Uchwały Nr LVIII/424/2006 r. Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy na obwody głosowania oraz art.44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz.219
z późniejszymi zmianami), podaję informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

PODZIAŁ MIASTA I GMINY SWARZĘDZ NA OBWODY GŁOSOWANIA
Nr obwodu
głosowania

12

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ

1

MIASTO SWARZĘDZ, ulice: Armii Poznań, Gen. Józefa Bema, Heleny Modrzejewskiej,
Henryka Szumana, Jakuba Przybylskiego, Jaskółcza, Jędrzeja i Jana Śniadeckich, Józefa
Pieprzyka, Józefa Rivoliego, Leśna, 3 Maja, Orla, Pawia, Piaskowa, Plac Handlowy, Plac
Zielony, Poziomkowa, Słowicza , Sosnowa, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica,
Teofila Kaczorowskiego, Topolowa, Tortunia, Żurawia

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych.

2

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Osiedle Edwarda Raczyńskiego (od numeru 5 do 36)

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

3

MIASTO SWARZĘDZ: Osiedla:
Edwarda Raczyńskiego (od numeru 1 do 4) , Macieja Mielżyńskiego,
Tytusa Działyńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

MIASTO SWARZĘDZ: Osiedle: Hipolita Cegielskiego

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Osiedle Mielżyńskiego 3a
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

5

MIASTO SWARZĘDZ, ulice: Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dworcowa, Działkowa, Har- Zespół Szkół Nr 2
cerska, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Kasprowicza, JesionoSwarzędz
wa, Krańcowa, Kręta, Ks. Piotra Wawrzyniaka ,Malinowa, Meblowa, Miodowa, Morelo- ul. Podgórna 12
wa, Napoleońska, Piotra Skargi, Poznańska, Rzemieślnicza, Stanisława Kirkora, Stawna,
Strzelecka (od numeru 17 do końca), Wiśniowa

6

MIASTO SWARZĘDZ, ulice: Arkadego Fiedlera, Bursztynowa, Diamentowa, Elizy
Orzeszkowej , Gwiaździsta, Jana Brzechwy, Jana Matejki, Józefa Poniatowskiego, Księżycowa, Kwiatowa, Pauliny i Augusta Wilkońskich , Platynowa, Pogodna, Południowa, Promykowa, Słoneczna, Srebrna, Szmaragdowa, Średzka, Tadeusza Staniewskiego,
Wschodnia, Złota.

7

MIASTO SWARZĘDZ, ulice: Aleksandra Fredry, Bednarska, Bolesława Prusa, Ciesiel- Gimnazjum Nr 2
ska, Garbarska, Garncarska, Graniczna, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego,
Swarzędz
Józefa Chełmońskiego, Józefa Wybickiego, Kowalska, Kórnicka (od torów kolejowych ul. Polna 21
trasy E 20 do końca), Krawiecka, Kupiecka, Kuśnierska, Leona Wyczółkowskiego, Łąkowa, Marii Curie-Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja,
,Miła, Murarska, Nowowiejska, Okrężna, Płóciennicza, , Rolna, Romualda Traugutta,
Spokojna, Stefana Żeromskiego, Sukiennicza ,Szewska, Ślusarska, Tysiąclecia, Warzywna, Władysława Reymonta, Wojciecha Kossaka, Zachodnia, Zielona

Gimnazjum Nr 2
Swarzędz
ul. Polna 21
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8

MIASTO SWARZĘDZ, ulice: Augusta Cieszkowskiego, Cicha, Cmentarna, Cybińska,
Cech Stolarzy
Górków, Grunwaldzka, Jasińska, Juliusza Słowackiego, Jurija Gagarina, Kobylnicka, Le- Swarzędz
onida Teligi, Osiedlowa, Prof. Jana Rutkowskiego, Różana, Skryta, Sporna, Wąska, Zaci- ul. Wrzesińska 41
sze, Zwycięstwa, Zygmunta Grudzińskiego, Żwirki i Wigury, Żytnia.
Osiedla: Władysława IV , Zygmunta III Wazy

9

MIASTO SWARZĘDZ, ulice: Adama Mickiewicza, Bramkowa, Gołębia, Gruszczyńska,
Kosynierów, Krótka, Mała Rybacka, Mylna, Nowy Świat, Ogrodowa, Plac Powstańców
Wielkopolskich, Rynek, Św. Marcina, Wielka Rybacka, Zamkowa
Wieś: JASIN

10

MIASTO SWARZĘDZ, ulice: Boczna, Cechowa, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Jana Kilińskie- Szkoła Podstawowa Nr 1
go, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Kraszewskiego, Kącik, Karola Marcinkowskiego,
Swarzędz
Kórnicka ( od Rynku do torów kolejowych trasy E20), Nowa, Piaski, Plac Niezłomnych, ul. Zamkowa 20
Podgórna, Polna, Rabowicka,Strzelecka (od numeru 1 do 13), Tadeusza Kościuszki,
Warszawska, Wiankowa, Władysława Sikorskiego, Wrzesińska, Zapłocie

11

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Dąbrowszczaków (od numeru 15 do 27)

Gimnazjum Nr 3, Swarzędz
Osiedle Czwartaków 1

12

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Dąbrowszczaków (od numeru 1 do 14)

Gimnazjum Nr 3, Swarzędz
Osiedle Czwartaków 1

13

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Czwartaków nr 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Przedszkole Nr 5, Swarzędz
Osiedle Kościuszkowców 2

14

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Czwartaków nr 2, 3, 10, 11, 12, 21, 22, 23
ulica Gryniów

Przedszkole Nr 2
Swarzędz
Osiedle Czwartków 8

15

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Kościuszkowców (od numeru 1 do 18 )

Szkoła Podstawowa nr 4, Swarzędz
Osiedle Kościuszkowców 4
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

16

MIASTO SWARZĘDZ
Osiedle Kościuszkowców (od numeru 19 do 41)

Szkoła Podstawowa Nr 4, Swarzędz
Osiedle Kościuszkowców 4
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

17

WSIE:
Gortatowo, Łowęcin

Szkoła Podstawowa Nr 1, Swarzędz
ul. Zamkowa 20

18

WSIE:
Garby, Kruszewnia, Rabowice, Zalasewo

Przedszkole Publiczne, Zalasewo
ul. Spacerowa 4

19

WSIE: Karłowice, Wierzonka, Wierzenica ulice: Dębowa, Gajowa, Gnieźnieńska, Lisia,
Nad Stawami, Pawłówko, Podjazd, Śliwkowa, Śródpolna, Wierzenicka

Szkoła Podstawowa w Wierzonce
ul. Karłowicka 3

20

WSIE:
Paczkowo, Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki

Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół w Paczkowie
ul. Dworska 1

21

WSIE:
Gruszczyn, Katarzynki, Uzarzewo

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
Ul. Poznańska 50

22

WSIE:
Kobylnica

Szkoła Podstawowa w Kobylnicy
Ul. Poznańska 50

23

WSIE:
Bogucin, Janikowo, Wierzenica ulica: Kręta

Klub Rolnika w Janikowie
ul. Asfaltowa 7a

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz
ul. Zamkowa 20

Lokale wyborcze w dniu 07 czerwca 2009 r. czynne będą w godz. od 8.00 do 22.00
Spisy wyborców będą wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w dniach 25 maja do 5 czerwca 2009 r. w godzinach pracy Urzędu, parter pok. 113.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
mgr Anna Tomicka
Maj 2009
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List ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski”:

Pielgrzymka do Warszawy
i Niepokalanowa
W dniach 27 i 28 kwietnia 2009 roku uczestniczyliśmy w pielgrzymce do Warszawy i Niepokalanowa. W stolicy
czekał na nas przewodnik, który zapoznał nas z historią Warszawy. Ciekawie opowiadał nam
o II wojnie światowej, którą przeżył jako dziecko. Zwiedziliśmy
miejsca związane z Powstaniem
Warszawskim. Mieliśmy okazję
zobaczyć zmianę warty na placu Piłsudskiego, a także Łazienki
i cmentarz na Powązkach, gdzie
znajdują się groby zasłużonych
ludzi dla Polski. Byliśmy również
na lotnisku Okęcie, w Wilanowie
i Łazienkach. Uczestniczyliśmy
we mszy św. w kościele p.w. św.
Stanisława Kostki, gdzie jako wikary służył ks. Jerzy Popiełuszko.
Modliliśmy się przy jego grobie
i zwiedziliśmy muzeum poświęcone jego pamięci.
Po zwiedzeniu Warszawy udaliśmy się do Niepokalanowa, by
oddać hołd Ojcu Maksymilianowi
Kolbe, który oddał życie za jednego ze skazańców. Ze wzruszeniem
obejrzeliśmy wystawiane tam Mi-

sterium Męki Pańskiej. Zwiedziliśmy muzeum poświęcone działalności Ojca Maksymiliana Kolbe,
wysłuchaliśmy opowieści o misji
jego życia. Uczestniczyliśmy we
mszy św. odprawianej w starej kaplicy, którą zbudował Ojciec Maksymilian. Dowiedzieliśmy się, że
jest to dzień rocznicy jego święceń kapłańskich. Mszę św. odprawił ksiądz Eugeniusz Guździoł,
który towarzyszył nam podczas
pielgrzymki. Po nabożeństwie,
brat zakonny opiekujący się kaplicą opowiedział nam, o powstaniu tego świętego miejsca.
Wracając
zatrzymaliśmy
się w Żelazowej Woli – dworku, w którym na świat przyszedł
i spędził swoje dzieciństwo Fryderyk Chopin.
Pielgrzymka na długo pozostanie w naszej pamięci. Mamy
nadzieję, że jeszcze kiedyś uda
nam się wrócić do miejsc, które
wzbudziły w nas tyle wzruszających emocji.
Agata Kiejdrowska
Warsztat Terapii Zajęciowej

Konkurs Ortograficzny „Jeżyk”
14 maja 2009 roku w Szkole
Podstawowej w Kobylnicy odbył
się I Gminny Konkurs Ortograficzny „Jeżyk” dla uczniów klas IIII. Uczestniczyły w nim dzieci z
czterech szkół gminy Swarzędz:
SP nr 4, SP w Paczkowie, SP w
Wierzonce oraz SP w Kobylnicy. Uczniowie rozwiązywali zadania przygotowane przez organizatorów - nauczycielki kształcenia
zintegrowanego SP w Kobylnicy: p. Katarzynę Biernat i p. Aleksandrę Pabjaniak. Dzieci walczyły
o I miejsce w trzech kategoriach:
na poziomie klas I, II i III. Uzupełniały tekst z lukami, rozwiązywały zagadki, rebusy, krzyżówki
oraz wyjaśniały trudności ortograficzne.
Najlepszą znajomością orto-
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grafii na poziomie klas I wykazała się Maja Maćkowiak ze SP nr
4 w Swarzędzu. Mistrzem klas II
została Karolina Balcerzak ze SP
w Paczkowie, natomiast zwycięzcą na poziomie klas III okazała
się Wiktoria Kwiatkowska ze SP
w Kobylnicy.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy, maskotki - jeżyki oraz długopisy. Podziękowania
wręczono nauczycielom przygotowującym dzieci do konkursu.
Organizatorki życzyły wszystkim
powodzenia w dalszej zabawie
z ortografią i zaprosiły do udziału w przyszłorocznej edycji tego
konkursu.

Prosto z OPS
Ośrodek Wsparcia
przygotowuje się do konkursów
Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia w Swarzędzu jest instytucją, która zwraca szczególną uwagę na zamiłowania
uczestników, stara się pokazać ich zdolności, umiejętności, i wielkie talenty.
Uczestnicy przygotowują się
do dwóch konkursów. Pierwszy
organizowany jest przez Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. Tegoroczna prezentacja
w całości poświęcona jest międzygalaktycznym podróżom, nieziemskim istotom i kosmicznym pojazdom: konkurs plastyczny pt. „Nie
– Ziemska Istota”, „Widok z Marsa” oraz „Kosmiczny Pojazd”, konkurs literacki pt. „Elektrycerze”,
a także poetycki konkurs pt „Galaktyka marzeń”. Uczestnicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia zdecydowali się oddać wodzę
fantazji i podjęli wyzwanie stworzenia „nieziemskiej istoty”.
W konkursie pt. „Widok
z Marsa” powstają również 2 prace płaskie malowane pastelami.
Warto podkreślić, iż prace oraz
ekspozycje biorące udział w konkursie po prezentacji na wystawie
w Puszczykowie zostaną tradycyjnie przeniesione do Starostwa
Powiatowego w Poznaniu.
Zdecydowaliśmy się również na udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla
uczestników warsztatów terapii
zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób

Niepełnosprawnych” organizowanym przez Wielkopolski Oddział PFRON. Tematem konkursu
w tym roku jest: „Mój najpiękniejszy dzień w życiu”. Konkurs
podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i centralny, rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego nastąpi 12 czerwca 2009 roku.
Z całych sił trzymamy kciuki
za uczestników Miejsko – Gminnego Ośrodka Wsparcia, ponieważ
włożyli wiele wysiłku i zaangażowania twórczego w stworzenie tak
inspirujących i ciekawych prac.
O wynikach konkursu poinformujemy Państwa w jednym z kolejnych artykułów. Z doświadczenia wiemy, że będziemy mieli się
czym pochwalić.
Magdalena Michalska
Miejsko – Gminny Ośrodek
Wsparcia w Swarzędzu

Katarzyna Biernat
Maj 2009

Zachęcamy gorąco wszystkich
mieszkańców Swarzędza
do wspólnej zabawy
Wiosenne słońce przygrzewa coraz śmielej i naprawdę pora opuszczać domy, zamienić telewizor na zielone plenery. Będzie ku temu
wyśmienita okazja - 5, 6, 7 czerwca.
Doroczne Dni Swarzędza - obchodzone od wielu już lat. W ubiegłym roku okrągła rocznica 370-lecia lokacji miasta spowodowała
inny, wrześniowy termin. Teraz powracamy do tradycyjnego, czerwcowego świętowania.
Program przygotowany na trzy dni gwarantuje dobra zabawę dla całych rodzin. Każdy znajdzie coś dla siebie. Szczegółowy harmonogram imprez umieściliśmy na poprzedniej stronie. Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nim - zapewniamy, że warto!

Piątek - 5 czerwca

Silny, magiczny wieczór. Lotnicza grupa akrobacyjna „Żelazny” to niesamowite,
podniebne popisy. Wielkie umiejętności, odwaga, sprawność. Dalej koncert zespołu „ Lady Pank”. Któż z nas nie zna takich piosenek jak „Tańcz głupia tańcz”, „Zamki
na piasku”, „Na co komu dziś”, „Mniej niż zero”…
Fani kapeli z pokolenia 40, 50-latków powspominają, wspólnie pośpiewają, ale młode pokolenie także porwie rockowe, mocne brzmienie. Oby nam starczyło sił w gardłach!
Spotkanie zakończy bardzo lubiane i efektowne widowisko laserowe.

Sobota - 6 czerwca

Frapujący punkt programu to spektakl kabaretu „ Paranienormalni”. Dwukrotni laureaci nagrody nagrody
Świra. Satyra współczesności, ironia i mnóstwo śmiechu. Zawsze na swoich występach gromadzą tłumy.
Tym razem z pewnością będzie tak samo.
Po kabarecie zapraszamy na występ zespołu „Blenders”. Istniejąca od 1994 r grupa wykorzystuje w swojej
twórczości pop, rock, funky, w efekcie czego dysponuje
oryginalnym i mocno rozpoznawalnym brzmieniem.
Wcześniej – od godz 18 na scenie Stadionu Miejskiego możemy obejrzeć lokalnych artystów.
Szczególnie klimatycznie zapowiada się program na

niedzielę - 7 czerwca

Godz.14 Rynek – wielkie zgrupowanie Orkiestr Dętych. Wspólne
granie a następnie przemarsz na stadion – czyli XI Spotkania Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego. Tam prezentacje każdej
z orkiestr - widowiskowe i huczne. Jest w orkiestrach dętych jakaś
siła! Tak mówi piosenka a my przekonamy się sami.

Ale wydarzenia artystyczne to zaledwie
połowa atrakcji Dni Swarzędza.
Osobną część stanowią rozgrywki
sportowe przeprowadzane w

Strefie Aktywnej

na terenie Amfiteatru.
Dla dorosłych i dla dzieci. Od animacji, przez turniej
szachowy, pływanie, rzuty do kosza, ćwiczenia fitness,
strzelectwo, wędkarstwo, streetball.
Imprezom towarzyszyć będą
Jednak czymś, co szczególnie polecamy, rekomendujemy będą
serwowane dania z grilla,
bez wątpienia Spotkania z Kulturą Romską. 8 kwietnia organinapoje różne i inne niespodzianki.
zowaliśmy w Swarzędzu Światowy Dzień Romów. Niedzielny
Zachęcamy gorąco wszystkich
występ na stadionie to jego piękna kontynuacja. Występy zemieszkańców Swarzędza do
społów romskich w Swarzędzu są od dawna podziwiane. Któż
wspólnej zabawy. Mamy nadzieję,
nie zna „Bogdan Trojanek & Terne Roma”, „Don Vasyl & Cygańskie Gwiazdy”!? Mniejszość romska w Swarzędzu, żyjąca z naże potraficie zrobić sobie
mi od wielu lat, zachwyca pięknem i bogactwem artystycznym.
dyspensę od codziennych
Niepokorna, wędrowna dusza - wszyscy ją kochamy.
obowiązków i „wrzucić na luz”.
Oklaskiwać będziemy gorąco!
Zapraszamy!!!
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Dni Swarzędza

Stena Sp. z o.o. w Warszawie
Oddział w Swarzędzu
ul. Rabowicka 2
62-020 Swarzędz
Phone: +48 61 81 87 700
Fax: +48 61 81 73 062
www.stena.pl

62-020 SWARZĘDZ, ul. Warszawska 2
tel. 061 818-21-08
tel./fax 061 817-46-48
Biuro handlowe:
63-011 PŁAWCE 5A
tel./fax 061 285-19-91
tel. 061 287-60-42

Bank Zachodni WBK
ul. Poznańska 25
62-020 Swarzędz
Tel. 061 817 28 63
www.bzwbk.pl

Swarzędz CH ETC ul. Poznańska 6,
tel.: 061 8173194
Poznań, ul.Dąbrowskiego 72,
tel.: 061 8436135
Poznań, ul. Długa 9/2, tel.: 061 8535191
Poznań, ul.Głogowska 114A,
tel: 061 8654353

Gminna Spółdzielnia
62-020 Swarzędz
ul. Kościuszki 32

Drukarnia Swarzędzka
ul. Pogodna 24 A
62-020 Swarzędz
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Wybitni spor towc y
- mies z kańc y g mi ny Swar zędz

Na terenie naszej gminy mieszka i trenuje wielu znakomitych sportowców. Mamy nawet mistrzów świata i olimpijczyków. W sporcie kariera zwykle nie trwa jednak długo i bywa, że mistrzowie odchodzą w zapomnienie. Pragniemy utrwalić pamięć o znakomitych swarzędzkich
sportowcach i ich osiągnięciach. Dlatego tworzymy honorową listy Wybitni sportowcy - mieszkańcy gminy Swarzędz. W „Prosto z Ratusza”
przedstawilismy już kilkanaście sylwetek naszych wybitnych sportowców. Wszystkie znależć można w poświęconej sportowi zakładce na oficjalnej stronie internetowej Swarzędza: www.swarzedz.pl
Jest to lista otwarta, będziemy ją uzupełniać, licząc na Państwa pomoc: każda informacja, każde zdjęcie pomoże nam w tym przedsięwzięciu.
Mamy nadzieję, że z czasem uda nam się zebrać możliwie pełny zestaw informacji o znakomitej przeszłości swarzędzkiego sportu i dzisiejszych osiągnięciach naszych zawodników.
Prosimy o kontakt z Pawłem Bocianem - telefon 061 65 09 544 lub e-mail p.bocian@wodnyraj.pl

Marian Kegel

– Zapomniany kolarz
z Kobylnicy

Urodzony w Poznaniu 25
maja 1945 roku. Kolarz, mieszkaniec Kobylnicy. Od początku
kariery przejawiał wielki talent
i jako 17 latek zostaje mistrzem
federacji „Kolejarz”. W 1964 zostaje szosowym indywidualnym
Mistrzem Polski. Wraz z Gazdą i Bławdzinem bierze udział w
Mistrzostwach Świata we Francji.
W 1965 po raz pierwszy startuje
w Wyścigu Pokoju, którego tra-

sa przebiega przez Poznań. Zajmując III miejsce wprawiając w
radość poznańską publiczność.

W tym samym roku
startuje ponownie w
Mistrzostwach Świata w San Sebastian
w drużynie zdobywając VI miejsce, co
jest wielkim sukcesem polskiego kolarstwa.
W 1966 ponownie startuje w Wyścigu Pokoju i z drużyną zajmuje II miejsce
zaraz za ZSRR. W
tymże roku na Mistrzostwach Świata
indywidualnie zajmuje VI miejsce.

W 1967 Kegel, Czechowski,
Hanusik, Jasiński, Bławdzin i Magiera wyjeżdżają na Olimpiadę
w Meksyku zajmując VI miejsce.
Kegel plasuje się indywidualnie
na X miejscu jako jedyny z krajów „demokracji ludowej”.
Był postacią popularną i znaną, wygrywał w wielu plebiscytach. Czterokrotnie brał udział
w Wyścigu Pokoju Był postacią,
która wprowadziła wielkopolskie
kolarstwo na arenę międzynarodową. Był zasłużonym Mistrzem
sportu. Zmarł śmiercią tragiczną
mając zaledwie 27 lat.
Paweł Bocian
Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji
Serdeczne podziękowania za materiały
o Marianie Kegelu składam panom Mirosławowi Jakubowskiemu oraz Tadeuszowi
Kubiakowi.
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Prosto z Centrum Sportu
Pierwszy Amatorski
Turniej Siatkówki

19 kwietnia odbył się Pierwszy
Amatorski Turniej Siatkówki dla drużyn mieszanych. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji po raz kolejny zorganizowało imprezę sportowo
– rekreacyjną, której wcześniej nie
było w naszym mieście. Powodem
do jeszcze większej satysfakcji jest
fakt, że w turnieju wzięło udział aż 8
drużyn, w tym kilka z Poznania.
Poziom sportowy zawodników
pokazał, że są grupy pasjonatów
trenujących w wolnym czasie siatkówkę. Zagrania niektórych zawodników, szczególnie reprezentujących zespół „PP” wyglądały bardzo
profesjonalnie. Zespół ten potwierdził swoją klasę wygrywając cały
turniej pokonując w finale zespół „II
LO Poznań”.

Prosto z Ratusza

Turniej kręglarski

Trzecie miejsce wywalczyła po
zaciętym meczu reprezentacja SCSiR pokonując 2:1 w setach „Przyjaciół Trójki”. Kolejne miejsca od 5
zajęli: „Auto Kompromisacja”, „Nauczyciele Swarzędz”, „Natalia Kaszyńska”, „Waxpin Swarzędz”. Najlepsze drużyny otrzymały od SCSiR
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Dodatkowym atutem turnieju
był udział wielu pań. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano właśnie dziewczynę - Karolinę Nowak
z zespołu „II LO Poznań”.
Organizatorzy dziękują wszystkim drużynom za udział w turnieju
i zapraszają na kolejne turnieje siatkówki w Swarzędzu.
JH

9 maja odbył się Pierwszy Otwarty Indywidualny Turniej w Kręgle zorganizowany przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji. W
turnieju mogli wziąć udział wszyscy
zainteresowani – bez konieczności
wpłaty wpisowego.
Na otwartej po remoncie kręgielni znajdującej się na terenie Pływalni „Wodny Raj” udział wzięło kilkunastu pasjonatów tej dyscypliny.
Turniej rozgrywany w formule do
„zbieranych” przyniósł rozstrzygnięcie po ponadgodzinnej walce.
Przekrój wiekowy uczestników
był bardzo duży. Zwycięzcą turnieju został Jakub Pawłowski osiągając znaczną przewagę nad resztą
uczestników. Drugie miejsce wywalczył Adam Lisiewicz – uczeń
Gimnazjum nr 3, trzecie miejsce natomiast po dogrywce zajął Miłosz
Schwanke – również uczeń Gimnazjum nr 3.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
Organizatorzy zapowiadają kolejne turnieje w kręgle na Pływalni
„Wodny Raj”.
JH

Nowe dyscypliny - zapraszamy!

Sekcja piłki nożnej dziewcząt

Boccia – koniecznie trzeba
spróbować

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji od września 2008
roku prowadzi sekcję piłki nożnej
dziewcząt. Zajęcia odbywają się w
dwóch grupach. Grupa młodsza to
dziewczynki z klas od 1 do 6 szkoły podstawowej a grupa starsza dziewczęta ze szkół gimnazjalnych.
Treningi obywają się dwa razy w tygodniu pod okiem instruktorów Jerzego Majerowicza i Janusza Niklausa. Dziewczęta podnoszą swoje
umiejętności piłkarskie i przygotowują się do wyjazdu na turniej

Jest dyscypliną rozgrywaną
od wielu lat na igrzyskach paraolimpijskich. Posiada wybitne walory sportowo-rekreacyjne. Jest to
gra bardzo atrakcyjna i wywołująca
wiele emocji. Polecamy ją dzieciom,
młodzieży oraz dorosłym i osobom
starszym, a przede wszystkim rodzinom, ponieważ zasady gry mają
duże walory integracyjne. Boccia
ma proste zasady, nie stawia graczom żadnych ograniczeń wiekowych lub sprawnościowych, posiada nieskończenie wiele rozwiązań
taktycznych.
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji planuje wprowadzić
i upowszechnić tę dyscyplinę wśród
mieszkańców gminy.

Nordic walking
– „krok za krokiem”
„Nordic walking został wymyślony nie tylko po to, żeby było
śmieszniej, ale żeby było zdrowiej
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i lepiej” - mówi mistrz olimpijski
Robert Korzeniowski. „Szczególnie ludzie, którzy mają nadwagę,
bądź problem z uaktywnieniem się,
wspomagając się kijami mogą swobodnie maszerować i spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu”
– dodaje olimpijczyk, który „odkrył”
nordic walking po zdobyciu złotego medalu olimpijskiego w Atenach.
„Kijki bardzo się przydają w chodzeniu, ponieważ porządkują ruch.
Jeżeli chodzimy bez kija mamy
tendencję do garbienia się, przechylenia w jedną lub drugą stronę. Bardzo często niedbale stawiamy stopy
(na zewnątrz lub do wewnątrz). Jeżeli mamy kije to zmuszamy się do
utrzymania wyprostowanej sylwetki,
nadajemy również odpowiedni kierunek ruchu ramionom” – przekonuje słynny chodziarz.
SCSiR uruchomiło wypożyczalnię kijków do nordic walking
i zachęca swarzędzan do podążania „krok za krokiem”, pod okiem
doświadczonych instruktorów.
MK

w Gryfinie, który odbędzie się w
czerwcu.
PB

„Edukacja przez ratownictwo”
– akcja społeczna
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka objęła honorowym patronatem, organizowaną
przez SCSiR i WOPR, akcję społeczną dla uczniów szkół gimnazjalnych
i średnich. Celem akcji jest nauczenie świadomego i bezpiecznego korzystania z akwenów. Zajęcia dotyczą praktycznego posługiwania się
sprzętem ratowniczym w trakcie ratowania tonącego. Program obejmuje pogadanki w szkołach, szko-

lenie oraz zawody. Udział w nim
wezmą wszystkie szkoły gimnazjalne i średnie z terenu miasta i gminy Swarzędz. Na zakończenie cyklu
szkoleń odbędą się zawody ratownictwa wodnego, które rozgrywać
się będą na Pływalni „Wodny Raj” w
Swarzędzu.
Jest to pierwszy taki projekt realizowany na terenie gminy.
MK
Maj 2009
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Zostań ratownikiem WOPR!!!
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na kursy na
stopień młodszego ratownika i stopień ratownika WOPR. W kursie na
stopień młodszego ratownika mogą
brać udział osoby po ukończeniu 14
roku życia.
Jest to doskonała okazja do
zdobycia dodatkowych uprawnień zawodowych. Ponadto SCSiR
umożliwi odbycie praktyk na Pływalni „Wodny Raj”.

Koszt kursu na
młodszego ratownika wynosi 360 zł, a na
ratownika WOPR 450 zł. Kursy prowadzone są przez instruktorów
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Zajęcia odbywają się
w każdą sobotę o godzinie 8:00 na
Pływalni „Wodny Raj”.
Więcej informacji pod numerem
telefonu 061 65 09 544 lub 061 65
09 523

Sekcja pływacka

poprawiając w tym czasie wielokrotnie swoje najlepsze rezultaty. Niektóre z nich startują w zawodach
sportowych reprezentując swoje
szkoły, zdobywając medalowe miejsca. Osiągają rekordy życiowe: Ewa
Grzeczka 20 marca 2009 r. w Zawodach Ligi Szkół zdobyła 2 miejsce
na dystansie 50 m żabką uzyskując
czas 0.47.38 s, a jej starszy brat Jan
Grzeczka na tych samych zawodach
zajął 3 miejsce na tym samym dystansie z czasem 0.38.87 s.
Marek Piekara - instruktor

Sekcja rozpoczęła działalność
szkoleniową 8 listopada 2008 r.
Dzieci uczęszczają na basen cztery
razy w tygodniu (wtorki, środy, piątki
i soboty). Czas zajęć w wodzie wynosi od 1 do 2 godzin lekcyjnych.
Prowadzone są też zajęcia ogólnorozwojowe dwa razy w miesiącu po
2 godziny na hali sportowej. Obecnie głównym zadaniem jest nauczanie i doskonalenie sportowych sposobów pływania: kraula na piersiach,
kraula na grzbiecie, delfina, żabki,
skoku startowego, nawrotów oraz
ćwiczenia wytrzymałościowe. W zajęciach sekcji pływackiej biorą udział
22 osoby. Do końca marca 2009 r.
dzieci przepłynęły już około 140 km,

Niebawem sekcja pływacka
weźmie udział jako drużyna niezrzeszona w Korespondencyjnych
Mistrzostwach Polski, organizowanych na Pływalni „Wodny Raj”.

Pływalnia i lodowisko w liczbach
 W 2008 r. Pływalnię „Wodny Raj” odwie






dziło blisko 360 tys. osób, z czego około
310 tys. korzystało z samych atrakcji
znajdujących się na hali basenowej.
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zatrudnia około 60 osób, które na
trzy zmiany pracują całą dobę, dbając
o czystość, bezpieczeństwo oraz technologię basenową.
Przez 6 lat funkcjonowania pływalni instruktorzy SCSiR nauczyli pływać prawie 9 tys. osób.
20 grudnia 2008r. zostało oddane do użytku lodowisko o wymiarach tafli 20 x 40 metrów,
mieszczące się przy pływalni,
z którego do 15 marca 2009 r.
skorzystało 18805 osób.
W tym roku pływalnia będzie obchodziła 7 urodziny.
MK

Przerwa na pływalni
Od 22 czerwca do 3 lipca (włącznie) z powodu przerwy technologiczno-konserwacyjnej Pływalnia „Wodny Raj” będzie nieczynna.
W tych dniach zostaną przeprowadzone prace remontowo-konserwacyjne. Najważniejsze to spuszczenie wody ze wszystkich basenów przeprowadzenie prac porządkowo-dezynfekujących w urządzeniach. Zostanie sprawdzona i poddana konserwacji aparatura kontrolno-pomiarowa
oraz centrala wentylacyjna. Wymienione zostaną zużyte części w instalacjach wod.-kan, elektrycznych, automatyki i sterowania. Konserwacji
zostanie również poddana stacja transformatorowo-rozdzielcza oraz węzła cieplnego.
RS
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XXIII Bieg Swarków im. Romana Firlika
TKKF,,Swarek” oraz swarzędzki Urząd Miasta i Gminy byli organizatorami XXIII już Biegu
Swarków im.Romana Firlika. Impreza, która na stałe wpisała się w ogólnopolski kalendarz biegów, z roku na rok przyciąga coraz większą liczbe uczestników.
W niedzielę 10 maja na starcie
biegu głównego (dystans 15km)
stanęła rekordowa liczba startujących – 274 biegaczek i biegaczy,
a wśród nich m.in. znany satyryk
Jacek Fedorowicz. Byli też goście
z kraju i zagranicy (m.in. z USA
przybyła wielokrotna uczestniczka Biegu Swarków Alicja Czajka-Stannard i jej mąż Kylie Stannard). Starterem honorowym
biegu głównego był starosta poznański Jan Grabkowski.
Przed biegiem minutą ciszy uczczono pamięć patrona biegu – R.Firlika jak i zmarłych działaczy Swarka - L.Grajka,
J.Białkowskiego i W.Prałata. I zaczeło się…
Najstarszym
uczestnikiem biegu głównego był Jacek Fedorowicz, nagrodę otrzymał także najmłodszy uczestnik
M.Kondratowicz (fundatorem
był P.Choryński, przewodniczący
Rady Miejskiej). Jako, że był to 23
bieg - uhonorowano również biegacza, który zajął to miejsce, a był
nim A.Niemyt. Najszybsza uczen-

nica ze Swarzędza to oczywiście
A.Lipiecka.
Gdy biegacze byli już na trasie biegu głównego na linii startowej staneło 94 uczestników biegu masowego na dystansie 5 km,
a honorowym starterem był przewodniczący Rady Miejskiej –
P. Choryński.
Po zakończeniu biegów na
swarzędzkim rynku rozpoczęła się
uroczysta ceremonia zakończenia
imprezy połączona z wręczaniem
pucharów, medali, nagród rzeczowych przez: przewodniczącego
Rady Miejskiej P.Choryńskiego,
zastępcę burmistrza A.Kubacką,
wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej B.Czachurę, Dyrektora XXIII
Biegu - K.Czajkę, radnego rady
powiatu A.Małyszkę, cechmistrza
B.Nowackiego, L.Szydłowskiego,
rodzinę Firlika i St.Witeckiego.
Na koniec wszyscy uczestnicy
XXIII Biegu wzięli udział w losowaniu nagród rzeczowych
Współorganizatorami tego
biegowego przedsięwzięcia byli:

Starostwo Powiatu Poznańskiego, Wielkopolskie TKKF,
Ministerstwo Sportu, Chevrolet Szpot, Wiraż Bus, SP-1, I LO
i Gimnazjum nr 1. Impreza była
dofinansowana ze środków publicznych przez: UMiG-Swarzędz,
Starostwo Powiatu Poznańskiego,
Wielkopolskie TKKF, Ministerstwo Sportu.
Sponsorami tego biegu byli:
Tombea - T.Misiorny, Zensof - B i Z.Czachura, Hubertus M.Pietrzak, Pianotex - Cz.Machaj,
L.Szydłowski, Zakład Tapicerski
Zdz.Staszak, Cech Stolarzy Swarzędzkich (B.Nowacki).
Serdeczne podziękowania należą się działaczom Swarka, którzy
bezinteresownie od lat i wzorowo
zarazem organizują ten bieg, Policji, Straży Miejskiej, I LO i Gimnazjum nr 1 a także wszystkim,
tym którzy w jakikolwiek sposób
pomogli w organizacji i przebiegu
XXIII Biegu Swarków.
Do zobaczenia za rok na starcie XXIV Biegu!
JaNik

Wyniki biegu głównego - 15km
kobiety
mężczyźni
1. A.Jancesiak
1. M Muślewski
2. K.Rakieć
2. P. Walewski
3. M.Bartosiewicz 3. T. Napierała

kategorie wiekowe-mężczyźni
M-16
1. A. Majorczyk
2. M. Kempka
3. P. Majer

M-60 - kat. R.Firlika
1. W. Wolski
2 . H. Witt
3. St. Dobak - w tej kategorii nagrody ufundowała i wręczała rodzina patrona biegu

kategorie wiekowe – kobiety
k-16
1. A. Czajka-Stannard
2. D. Woźniak
3. A. Sawicz-Orska

M-20
1. K. Grześkowiak-Swarzędz
2. A. Niemyt
3. K. Czerski

M -70
1. J. Wrona
2. J. Fedorowicz

k-35
1. A.Dzierżkowska
2. A.Ludwiczak
3. B.Lewicka-Płaczek
k-50
1. K. Górna
2. Z. Magdziak
3. E. Kasierska
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M-30
1. M. Matuszewski
2. M. Mrówczyński
3. M. Ratajczak
M-40
1. K. Węglewski
2. A. Ostoja
3. K. Tomaszewski
M-50
1. Zdz. Kazibut
2. J .Łuc/Swarzędz
3. T. Łaszkiewicz

Najszybsi swarzędzanie:
Alicja Czajka –Stannard
Krzysztof Grześkowiak.
Wyniki - 5km
kobiety
1. A. Lipiecka-Swarzędz
2. A. Lipiecka-Swarzędz
3. K Grześ

mężczyźni
1. T. Pokorniecki
2. S. Tęgos
3. Ł.Wietecki

Turniej
o Puchar Starosty
W dniu 22 kwietnia odbył
się Turniej o Puchar Starosty. Organizatorem Turnieju była Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, które uroczyście otworzył dyrektor
Przemysław Jankiewicz. W halowej piłce nożnej udział wzięło kilka szkół wielkopolskich.
I miejsce zajął Zespół Szkół
Technicznych z Turku, II miejsce
Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu,
III miejsce Zespół Szkół w Pobiedziskach, IV miejsce Technikum
Łączności w Poznaniu, V Zespól
Szkól nr 1 w Swarzędzu, VI Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie.
/ko/

Zapaśniczka
Paulina Opielska

piąta na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży
W dniach 1-9 maja w Kielcach odbywała się Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży w zapasach. W zawodach wzięło udział
około 700 zawodników wszystkich stylów (styl wolny, klasyczny i zapasy kobiet) z ponad 100
klubów z całej Polski. Ze swarzędzkiej Unii do tych zawodów
kwalifikacje wcześniej wywalczyli: Paulina Opielska, Tomasz Plackowski i Krzysztof Borowczyk
Paulina Opielska walcząca
w kategorii wagowej do 70kg wypadła najlepiej spośród zawodników Unii i zajęła bardzo wysokie 5 miejsce przegrywając
w zaciętym pojedynku o brązowy
medal z Saeed All Susan z Granicy
Gdańsk. Paulina wygrała w turnieju 3 walki (wszystkie przez położenie przeciwniczki na łopatki).
Tomasz Plackowski walczący
w kat. wagowej do 69kg wygrywając jeden pojedynek uplasował
się na 22 pozycji.
Krzysztof Borowczyk startował w kat. wagowej do 76kg.
Wygrał dwa pierwsze pojedynki,
a następnie dwa przegrał. Ostatecznie zajął 10 miejsce w tej kategorii.
Grzegorz Mazurek
Maj 2009
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 Wszyscy wygrali 
XIV Gminne Igrzyska Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
24 kwietnia 2009 r. odbyły się
XIV Gminne Igrzyska Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej.
Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Gimnazjum
nr 3 w Swarzędzu. Igrzyska odbyły się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Uczestniczyli w nich zarówno niepełnosprawni uczniowie,
jak i osoby dorosłe zamieszkałe
na terenie naszej gminy. Celem
Igrzysk było rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i dorosłych,
a także zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu i sportowej
rywalizacji.
W przeprowadzeniu Igrzysk
pomagali wolontariusze. W tym
roku byli nimi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 – klasa VId,
Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr
2, Zespołu Szkół nr 1oraz Zespołu
Szkół nr 2 w Swarzędzu.
Wolontariusze bardzo szybko
nawiązali dobry kontakt z pod-
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opiecznymi i wspólnie cieszyli się
z osiągniętych sukcesów. Ponieważ Igrzyska odbywają się już po
raz czternasty, wiemy, że niektóre znajomości przetrwały do dziś.
Wzajemna pomoc w tworzeniu
zgranego zespołu pomaga w rozwijaniu integracji młodzieży pełnosprawnej z mniej sprawnymi
osobami.
Dla zawodników zostały
przygotowane następujące konkurencje:
- ringo-rzut na ruchomy cel,
- podbijanie piłeczki,
- łapanie piłki na rzepy,
- prowadzanie piłki slalomem,
- rzuty woreczków do kosza,

-

zbijanie kręgli,
strzały na bramkę,
minihokej,
tor przeszkód,
stanowisko z zadaniami manualnymi.
Zadania rozwijały koordynację wzrokowo – ruchową, orientację przestrzenną oraz zwinność.
Każdy zawodnik wykonywał zadania we własnym tempie. Nie
liczyła się wygrana. Celem było
samo uczestnictwo w zawodach.
Każdy uczestnik otrzymał medal,
upominek, a wolontariusze zostali nagrodzeni słodyczami.
Organizacja tego typu imprez wywiera pozytywny wpływ
na kondycję psychiczną osób nie-

pełnosprawnych. Pomaga uwierzyć im, że pomimo swoich ograniczeń stanowią integralną część
społeczeństwa.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom
i nauczycielom, którzy przyszli
i czuwali nad młodzieżą. Dziękujemy również dyrektorom
wszystkich szkół, które wydelegowały owych „pomocników od
serca”. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce wszystkich sponsorów za zaangażowanie i hojność, która pozwoliła
ufundować nagrody, medale,
dyplomy i słodycze.
Lucyna Kaźmierczak
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Młodzi sportowcy w Sejmie

W chłodny kwietniowy poranek 23 kwietnia, grupa swarzędzkich
sportowców z klubów: „Lider”, „Piast Kobylnica”, „Unia Swarzędz”
zebrała się na Rynku przed ratuszem. Na młodzież czekała Barbara Antoniewicz – radna powiatu poznańskiego, która była organizatorem wycieczki do Sejmu RP. Towarzyszyły jej panie Anna
Rogowska i Regina Woroch, nauczycielki z Zespołu Szkół nr 1
w Swarzędzu, które sprawowały opiekę nad młodzieżą. Patronat
nad tą wyprawą objęła Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka, która ufundowała dla wszystkich uczestników pyszny placek na drogę i obiad w Warszawie.
Swarzędzcy sportowcy w Sejmie byli gośćmi wielkopolskich parlamentarzystów, posłów: Dariusza
Lipińskiego i Marka Zielińskiego.
Wizyta w Sejmie była poprzedzona

spacerem po urokliwej warszawskiej
Starówce. Po dotarciu na ul. Wiejską
swarzędzcy sportowcy zostali przywitani przez gospodarzy - obu panów
posłów, którzy opowiedzieli o swojej

ciekawej pracy i czasie spędzanym w
murach sejmu. Idąc korytarzami sejmowymi młodzież napotykała wielu
polityków, znanych z telewizyjnych
wystąpień i pierwszych stron gazet.
Pan marszałek Niesiołowski z uśmiechem powitał wszystkich i z chęcią
stanął do zdjęcia na słynnych sejmowych schodach.
Z zainteresowaniem i w dużym
skupieniu sportowcy słuchali pani
przewodniczki, która niezwykle ciekawie opowiadała o historii i współczesności polskiego sejmu. Uświadomiła młodym ludziom, że znajdują
się w „kuźni” polskiego prawa. Uczennica drugiej klasy Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Numer 1
w krótkim quizie uratowała honor

V Międzygimnazjalne
Warsztaty Matematyczne

Obchody Dnia Ziemi w ZS nr 1
Dzień ten ustanowiono na 22 kwietnia, a jego
celem jest zwrócenie uwagi na problemy naszej
planety. Spotkanie z okazji Dnia Ziemi w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu w pierwszej części zostało poświęcone sposobom pozyskiwania energii
z różnych źródeł i związanych z tym komplikacji:
zachwianiu równowagi ekologicznej wielu ekosystemów, zmianie klimatu i niekorzystnemu wpływowi na zdrowie.
Druga część spotkania prezentowała kontynent
afrykański. Eksploatacja kontynentu - wysoka emisja zanieczyszczeń, kłusownictwo i grabieżcza eksploatacja bogactw naturalnych wpływa negatywnie
na przyrodę tej część świata. Afryka jest pełna kontrastów, jej piękno i życie w swoich filmach pokazały uczennice klasy II BLOH – Kasia Malinowska
i Ola Malinowska.
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grupy wiedząc, że drugą najważniejszą osobą w Polsce po Prezydencie,
jest Marszałek Sejmu.
Wszyscy na żywo mogli uczestniczyć w aktualnie toczących się obradach w sali sejmowej. Zwiedzili słynną Salę Kolumnową, Senat
i Kaplicę Sejmową. Późnym wieczorem wyprawa zakończyła się na swarzędzkim Rynku. Rodzice z niecierpliwością czekali na swoje pociechy,
które na gorąco komentowały wrażenia z Sejmu i Warszawy. Pani Barbara
Antoniewicz i opiekunki pochwaliły
uczestników wycieczki za nienaganne zachowanie. Wyjazd ten z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.
M.J.

O Afryce opowiedział zaproszony gość – dr
Rafał Różycki, pracownik Politechniki Poznańskiej,
który wraz z grupą przyjaciół wziął udział we wspinaczce na Kilimandżaro. Ukazał etapy wchodzenia i przygotowanie do wyprawy na ten najwyższy
szczyt w Afryce. Opowiedział także o obyczajach
mieszkańców, m.in.o ich ucywilizowaniu i biznesowych smykałkach.
Z okazji Dnia Ziemi zostały zorganizowane wystawy
pamiątek z Afryki – w holu
szkoły i fotograficzna: „Oblicza Ziemi”, przygotowane
przez Olę Malinowską i Kasię
Malinowską z klasy II BLOH.
Corocznie prezentowany
będzie inny kontynent - przyszłym roku prawdopodobnie
Ameryka Południowa.
Monika Książkiewicz

Już po raz piąty spotkali się uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie - pod
opieką pani Elżbiety Jeschke - na odbywających się
co roku Międzygimnazjalnych Warsztatach Matematycznych. Motywem przewodnim były niezwykłe wędrówki poznańskiego podróżnika i reportera - Kazimierza Nowaka. Był on pierwszym białym
człowiekiem, który w latach 30 - tych ubiegłego
wieku przemierzył Afrykę z północy na południe
oraz z południa na północ rowerem i pieszo.
Uczestnicy warsztatów obejrzeli prezentację
zawierającą unikalne zdjęcia wykonane podczas
tej niezwykłej, trwającej pięć lat wyprawy, zapoznali się z życiorysem podróżnika, a także wysłuchali
fragmentów reportaży opowiadających o tej Afryce, której już dzisiaj nie ma.
Następnie przystąpiono do rozwiązywania
zadań łączących treści edukacyjne z matematyki i geografii. Rozwiązanie tych zadań wymagało
nie tylko samodzielnego i twórczego myślenia ale
również samodzielnego poszukiwania informacji.
Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy dyplom. Ogromną pomoc
w organizacji zajęć okazała pani Agata Szymańska
- nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 2.
Bernadeta Bech
Maj 2009
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Z obrad Rady Miejskiej
28 kwietnia i 6 maja odbyły się
sesje Rady Miejskiej, podczas
których radni podjeli następujące
uchwały:

strzowi Miasta i Gminy Swarzędz
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2008 rok.

Nr XXXIX/ 242 /2009

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

Stanowisko Rady Miejskiej
w Swarzędzu

na lokalizacja najpełniej spełnia
wymogi bliskości mediów oraz
usytuowanie względem obiektów
użyteczności publicznej.
Rada Miejska w Swarzędzu akceptuje działania Burmistrza Miasta i Gminy zmierzające
do maksymalnego ograniczenia
ewentualnych uciążliwości dla
mieszkańców okolicznych domów.
W ramach tych działań Burmistrz wskazał na następujące

w sprawie: udzielenia Burmi-

z dnia 28 kwietnia 2009 roku
w sprawie: kontynuacji budowy
mieszkań komunalnych przy ulicach: Staniewskiego, Promykowej i
Księżycowej.

Rada Miejska w Swarzędzu
potwierdza potrzebę budowy domów komunalnych w Swarzędzu
przy ulicach: Staniewskiego, Promykowej i Księżycowej. Wskaza-

Nr XXXIX/243/2009

Będą „Zeszyty Swarzędzkie”

Jak już informowaliśmy w styczniowym numerze „PzR”
władze Swarzędza postanowiły w bieżącym roku wydawać lokalny rocznik „Zeszyty Swarzędzkie”. Rozmawiamy
z redaktorem naczelnym tego periodyku panem Arkadiuszem Małyszką.
- Proszę powiedzieć kto jeszcze znajduje się w redakcji czasopisma?
- W marcu br. pani burmistrz
powołała kolegium redakcyjne
„Zeszytów Swarzędzkich” w składzie: Aurelia Bartoszek, Danuta
Choryńska (sekretarz redakcji),
Piotr Choryński, Agata Kubacka,
Antoni Kobza i Arkadiusz Małyszka.
- Przypomnijmy zatem czym
ma być nowe czasopismo.
- „Zeszyty Swarzędzkie” zgodnie z zamysłem mają być periodykiem wydawanym raz w roku,
służącym jak najszerzej pojętym sprawom historii i kultury zarówno gminy jako całości,
jak i wszystkich jej miejscowości składowych. Chciałbym, aby
przeszłość ziemi swarzędzkiej
była prezentowana w sposób jak
najwszechstronniejszy, ukazując
przeszłość polityczną, gospodarcza, społeczną, militarną ale także tę indywidualną czy rodzinną.
Nie mniej ważne będą teksty doMaj 2009

tyczące tematyki geograficznej,
ekonomicznej, socjologicznej czy
etnograficznej. „Zeszyty ..” oprócz
artykułów i studiów, będą mogły
dostarczać również dokumentację źródłową, zarówno dotyczącą
przeszłości, jak i chwili bieżącej.
- Czy zatem „Zeszyty Swarzędzkie” będą nastawione
głównie na przeszłość?
- Czasopismo będzie otwarte na każdą twórczość mieszkańców naszej gminy, którą kolegium
uzna za wartą prezentacji. Poza
tym uważamy, że współczesność
jest również ważna - chcemy, aby
periodyk przynosił sporą porcję wiedzy o Gminie Swarzędz.
W planie mamy kronikę, w której chcielibyśmy odnotować najważniejsze wydarzenia z różnych dziedzin, od września 2008
do sierpnia 2009. W przygotowaniu tego kalendarium liczymy na
współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w naszej
gminie.
- Czy już można powiedzieć

Nr XL/244/2009

w sprawie: uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu
Publicznego na terenie Gminy
Swarzędz na lata 2009-2014

Od redakcji:
Pełne teksty wszystkich
uchwał wraz z uzasadnieniami są dostępne
w Biurze Rady Miejskiej
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:
http:/bip.swarzedz.eu

możliwości:
- zamknięcie przejazdu ulic Księżycowej i Promykowej w kierunku ulicy Staniewskiego,
- posadowienie placu zabaw dla
dzieci, ogólnodostępnego dla
okolicznych mieszkańców na
terenie objętym inwestycją,
- maksymalne ograniczenie usunięcia istniejącej zieleni,
- maksymalne, zgodne z przepisami prawa, odsunięcie budynków od północnej granicy

działki, zapewniające właściwe
nasłonecznienie działek sąsiednich,
- zorganizowanie obsługi komunikacyjnej ulicą Staniewskiego, poprzez jej utwardzenie do
pierwszego wjazdu na działkę
z budynkami komunalnymi,
- podjęcie kroków prawnych
w celu pozyskania i organizacji
terenów zielonych (parku) po
południowej stronie ulicy Staniewskiego.

co jeszcze znajdziemy w pierwszym numerze „Zeszytów”?
- Mamy pierwsze deklaracje
dotyczące tematyki niektórych
artykułów. Prawdopodobnie będzie tekst dotyczący etymologii
nazw miejscowości naszej gminy, artykuł opowiadający historię
Swarzędzkich Fabryk Mebli, zgłoszony jest źródłowy artykuł odnoszący się do 1989 r., może otrzymamy tekst dotyczący wydarzeń
z 28 czerwca 1956 r. jakie miały miejsce w Swarzędzu. Chcielibyśmy zaprezentować sylwetkę
jednego z wybitnych mieszkańców Swarzędza, a także jesteśmy
bardzo zainteresowani nowym
tekstem dotyczący problematyki
związanej z Powstaniem Wielkopolskim w kontekście swarzędzkim.
- Czy każdy może zostać autorem publikacji w „Zeszytach
Swarzędzkich”
- Liczymy na współpracę wszystkich. Wszystkie teksty
przesłane do nas zostaną przeczytane, jeżeli będzie trzeba oddane do recenzji, a kolegium
zdecyduje o ich ewentualnej publikacji. Może się zdarzyć, że autor
zostanie poproszony o poprawki czy skróty - każde czasopismo
ma swą określoną objętość. Każdy może skontaktować się pisząc

maila na adres poczty elektronicznej: zeszyty@swarzedz.pl.
- Do kiedy państwo będziecie przyjmowali teksty do publikacji w tegorocznych „Zeszytach
Swarzędzkich”?
- Ze względu na konieczne prace redakcyjne i wydawnicze oczekujemy tekstów do końca
sierpnia bieżącego roku. Ważne
też, aby autorzy mogli wspomóc
swoje artykuły ilustracjami, które
w tego rodzaju publikacji są konieczne.
- Dziękujemy panu za rozmowę, a potencjalnych autorów
zapraszamy do komputerów, bo
artykuły należy przesyłać w formie plików tekstowych na podany wyżej adres poczty elektronicznej.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy na rok 2009
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Prosto z Policji
Okradali pracodawcę
„na oczach” kamery
Kierownictwo jednej z dużych firm w Jasiniu powiadomiło Komisariat Policji w Swarzędzu o powtarzających się kradzieżach elektronarzędzi oraz sprzętu biurowego. Na miejscu
zdarzeń nie ujawniono żadnych śladów włamań do pomieszczeń wobec czego policjanci
podjęli czynności operacyjne z wykorzystaniem sprzętu video.
Po kilku dniach kamera przemysłowa
zarejestrowała trzech pracowników tej firmy, którzy przy pomocą dopasowanych kluczy wchodzili do pomieszczeń warsztatowych oraz biurowych, a następnie kradli z
nich sprzęt. Sprawcy zostali rozpoznani i zatrzymani. W trakcie przeszukania mieszkań
złodziejaszków policjanci zabezpieczyli część
skradzionych przedmiotów. Pozostałe przedmioty sprawcy sprzedali za pośrednictwem
portalu Allegro.
Zatrzymanym sprawcom - Wojciechowi T.
lat 23, Pawłowi M. lat 30 i Sebastianowi B. lat
25 przedstawiono zarzuty z art. 279 par 1 KK.

Dzielnicowy
złapał złodzieja
rowerów
W związku z licznymi kradzieżami rowerów oraz innych przedmiotów z osiedlowych
piwnic na terenie Swarzędza, jeden z dzielnicowych KP Swarzędz podjął działania operacyjno-rozpoznawcze. Na podstawie własnej
wiedzy na temat osób z przeszłością kryminogenną zamieszkałych w podległym mu rejonie wytypował i zatrzymał sprawcę kradzieży.
Był nim Tyberiusz S. lat 23, wcześniej notowany za podobne przestępstwa, który w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych
mu czynów. Następnie „kryminalni” ustalili
wspólnika złodzieja - Krzysztofa C. lat 21 oraz
pasera Dariusza C. lat 25. Policjanci odzyskali
jeden ze skradzionych rowerów.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty
z art. 279 par. 1 KK.

Okazali się nimi siedemnastolatkowie Patryk
S. i Mateusz P. (już wcześniej notowani i karani). W mieszkaniach sprawców zabezpieczono
część skradzionego sprzętu oraz stację komputerową, za pomocą której jeden ze sprawców sprzedawał na portalu Allegro skradzione przedmioty.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty
z art. 279 par. 1 KK oraz 288 par 1 KK w zw.
z art. 11 par1 KK oraz art. 12 KK.

Już dobrze znani
„nieznani sprawcy”
Od stycznia do kwietnia br. na terenie
Swarzędza nieznani sprawcy dokonali szeregu włamań do skrzynek telekomunikacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych bloków.
Sprawcy skradli kilkanaście bramek internetowych VOIP - służących do prowadzenia rozmów telefonicznych, a należących do jednej z
firm telekomunikacyjnych.
Funkcjonariusze Referatu Kryminalnego
KP Swarzędz przy współpracy z przedstawicielami okradanej firmy podjęli szereg czynności operacyjnych, dzięki którym 4 maja zostali ustaleni i zatrzymani sprawcy kradzieży.
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opracował:
Koordynator ds. Prewencji Kryminalnej
sierż. Karol Łuszczek

Komisariat Policji w Swarzędzu
ul. Grudzińskiego 30a
62-020 Swarzędz
telefon całodobowy:
061 81 72 323
061 81 72 307
Maj 2009

Krótko z Powiatu
Rozpoczęcie zajęć rekreacyjnych na nowych boiskach szkolnych
wybudowanych przez powiat poznański
„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie
Poznańskim”, to tytuł projektu realizowanego przez powiat poznański w ramach dofinansowania
przyznanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Przedmiotem projektu, jest budowa na terenie szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat
poznański, przyszkolnych otwartych
boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw, na których realizowany będzie
program profilaktyki prozdrowotnej
dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia.
Zakres przedsięwzięcia w części inwestycyjnej obejmuje budowę:
• Boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
oraz boisk w filiach ZS w Rokietnicy w Murowanej Goślinie i w Poznaniu,
• Dwóch boisk wielofunkcyjnych
przy Zespole Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie,

•
•

•
•

Boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,
Boiska wielofunkcyjnego przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie
oraz placu zabaw w filii Ośrodka
w Puszczykowie,
Boiska wielofunkcyjnego i placu
zabaw w Domu Dziecka w Kórniku – Bninie,
Boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.

Na nowo wybudowanych boiskach przeprowadzane będą od 1 lipca
br. nieodpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku szkolnym (w tym dzieci niepełnopraw-

nych) z terenu powiatu poznańskiego.
Odbywać się będą one w trzech panelach: tygodniowym, weekendowym
i wakacyjnym i obejmują dyscypliny sportu m.in. takie jak: koszykówka, siatkówka, unihokej, gry i zabawy
ruchowe, aerobik, badminton. Zajęcia
będą prowadzone przez doświadczonych trenerów. Celem zajęć jest promowanie aktywności ruchowej wśród
młodzieży jako czynnika zapobiegają-

cego chorobom cywilizacyjnym tj. otyłość, choroby układu krążenia.
W czasie trwania projektu organizowane będą turnieje sportowe
i festyny dla dzieci w trakcie których
uczestnicy będą mogli zapoznać się
z informacjami na temat zdrowego
stylu życia i kształtować swoją kondycję fizyczną. Projekt w swoich założeniach ma służyć promowaniu aktywności fizycznej oraz umiejętności
organizowania sobie przez młodzież
czasu wolnego jako elementu właściwie rozumianego samowychowania.
Realizacja projektu zakończy się
pod koniec 2010 r.
Wszystkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail:
eeagrants@powiat.poznan.pl, www.
powiat.poznan.pl i tel. 061 8410-754
Agnieszka Ladorska
Wydział Tworzenia
i Realizacji Projektów

Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera
w Puszczykowie ma już 35 lat!

Nagrodzeni laureaci konkursu
„Epizody Powstania Wielkopolskiego”

Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera jest szczególną placówką w powiecie poznańskim,
zawsze otwartą na zwiedzających,
proponującą im atrakcyjną ofertę.
Każdego roku do Puszczykowa przybywają rzesze miłośników podróży
szlakami Arkadego Fiedlera.
W ciągu 35 lat działalności Muzeum poza zaadaptowaniem starego domu rodziny Fiedlerów, znacznie
rozbudowano Ogród Kultur i Tolerancji, którego największą atrakcją niewątpliwie jest wierna kopia żaglowca Santa Maria w skali 1:1, na którym
Krzysztof Kolumb dopłynął do Ameryki. Już wkrótce rozpoczną się prace nad myśliwcem Hurricane, dobrze
znanym z książki Arkadego Fiedlera „Dywizjon 303”, który uczestniczył
w bitwie o Anglię. Stanie się on kolejną
atrakcją puszczykowskiego Muzeum.
W Ogrodzie Kultur i Tolerancji
w Puszczykowie 4 maja 2009 roku
gościło wiele znanych osobistości,
najbliższych przyjaciół, współtwórców muzeum, przedstawicieli władz
lokalnych, mediów. W obchodach
wzięli udział Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Przemysław Pacia Wicewojewoda
Wielkopolski, Jan Grabkowski Starosta Poznański, Tomasz Łubiński Wi-

„Epizody Powstania Wielkopolskiego Miasta i Gminy Pobiedziska”,
„Piotr Mocek - Powstaniec Wielkopolski z Mosiny”, „Zapomniany bohater - Piotr Mocek” - to tytuły najlepszych prac w konkursie „Epizody
Powstania Wielkopolskiego”, organizowanego przez powiat poznański.
Wpisuje się on w obchody ogłoszonego przez Radę Powiatu Roku Powstania Wielkopolskiego.
Podczas sesji Rady Powiatu
w dniu 29 kwietnia br. Jan Grabkowski Starosta Poznański wraz z Piotrem
Burdajewiczem, Przewodniczącym
Rady Powiatu w Poznaniu, wręczyli nagrody zwycięzcom. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce
Patrycji Kuter z Gimnazjum w Zespole
Szkół w Jerzykowie. Patrycja otrzyma-

Maj 2009

cestarosta, Ewa Dalc - Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu oraz wielu
przedstawicieli Rady naszego powiatu, a także posłowie i senatorowie.
Synowie wybitnego pisarza i podróżnika Arkady Radosław oraz Marek odebrali gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów oraz wytrwałości w prowadzeniu Muzeum. Zgromadzeni goście mogli obejrzeć barwne widowisko „Teatr mody według
Bambrów”.
Uroczystości rocznicowe odbyły się w świetnej atmosferze. Zarówno gospodarzom, jak i gościom dopisywały humory. Nie zawiodła także
pogoda.
Agnieszka Witt
Wydział Promocji

ła laptop i pamiątkowy dyplom. Drugie miejsce zajął Wojciech Siejakow
z Gimnazjum Nr 2 w Mosinie. Laureat dostał kamerę cyfrową i dyplom.
Trzecie miejsce komisja przyznała Patrycji Głuchej z Gimnazjum w Pecnej,
która oprócz pamiątkowego dyplomu
otrzymała także aparat cyfrowy. Ponadto komisja konkursowa przyznała
nagrodę specjalną Gimnazjum w Jerzykowie, którego uczniowie uzyskali
najlepsze wyniki w konkursie. Przedstawicielka szkoły odebrała rzutnik
multimedialny.
Starosta pogratulował wszystkim laureatom, rodzicom oraz dyrekcji szkół.
Agnieszka Witt
Wydział Promocji
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Informator

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.
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)

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

Dyżury aptek w Swarzędzu
Nocne dyżury
aptek: 18.05. 25.05.2009 r.
23.05.2009 r.
(sobota)

24.05.2009 r.
(niedziela)

Nocne dyżury
aptek: 25.05. 01.06.2009 r.
30.05.2009 r. (sobota)

31.05.2009 r.
(niedziela)

Nocne dyżury
aptek: 01.06. 08.06.2009 r.

20:00 – 8:00

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
Zespół Przychodni
Lekarza Rodzinnego „Diagter”
ul. Poznańska 15
tel. 061 817 25 33 tel. 061 817 25 49
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26 52,
651 26 53 (sekcja świadczeń rodzinnych)

06.06.2009 r.
(sobota)

„Zatorze”, os. Raczyńskiego 18

8:00 – 14:00
7:30 – 21:00

wszystkie apteki
„Apteka Przyjazna” - market Biedronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00
Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00
„Rosa-Pharm” - market TESCO
10:00 – 20:00
Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00
„Swarzędzka” s.c.,
p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00
„Zamkowa”„Meris” s.c.,
ul. Zamkowa 17c
20:00 – 8:00
„Pod Lipami”,
os. Zygmunta III Wazy 17
8:00 – 14:00
7:30 – 21:00

- prywatnych gabinetów lekarskich
- placówek i firm związanych z medycyną,
urodą i zdrowiem.

wszystkie apteki
„Apteka Przyjazna” - market Biedronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00
Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00
„Rosa-Pharm” - market TESCO
10:00 – 20:00
Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00
„Swarzędzka” s.c.,
p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00
„Zamkowa”„Meris” s.c.,
ul. Zamkowa 17c
20:00 – 8:00
„Swarzędzka” s.c.,
p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16

07.06.2009 r.
(niedziela)

Nocne dyżury
aptek: 08.06. 15.06.2009 r.
11.06.2009 r.
(Boże Ciało)
13.06.2009 r.
(sobota)

14.06.2009 r.
(niedziela)

Nocne dyżury
aptek: 15.06. 22.06.2009 r.

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

8:00 – 14:00
7:30 – 21:00

wszystkie apteki
„Apteka Przyjazna” - market Biedronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00
Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00
„Rosa-Pharm” - market TESCO
10:00 – 20:00
Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c., p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00
„Zamkowa”„Meris” s.c.,
ul. Zamkowa 17c
20:00 – 8:00
„Zamkowa”„Meris” s.c.,
ul. Zamkowa 17c
9:00 – 13:00

„Swarzędzka” s.c., p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
8:00 – 14:00
wszystkie apteki
7:30 – 21:00 „Apteka Przyjazna” - market Biedronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00
Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00
„Rosa-Pharm” - market TESCO
10:00 – 20:00
Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c., p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00
„Zamkowa”„Meris” s.c.,
ul. Zamkowa 17c
20:00 – 8:00 „Nasza Apteka”, ul. Poznańska 17
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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
Stale współpracują: Paulina Adamska, Beata Bartczak, Henryk Błachnio, Paweł
Bocian, Ewa J. Buczyńska, Włodzimierz Buczyński, Lidia Chałasiak, Magdalena
Chmielewska, Agnieszka Chróścik, Agata Kiejdrowska, Izabela Kurowska, Jarosław Łączka, Ewa Małecka, Małgorzata Merczyńska, Karolina Osowska, Beata
Pacholczyk, Teresa Radziszewska, Anna Renda, Dorota Zaremba.
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Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, tel. 061 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl
www.ops-swarzedz.org.pl

20.06.2009 r.
(sobota)

21.06.2009 r.
(niedziela)

Nocne dyżury
aptek: 22.06. 29.06.2009 r.
27.06.2009 r.
(sobota)

28.06.2009 r.
(niedziela)

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.

8:00 – 14:00
7:30 – 21:00

wszystkie apteki
„Apteka Przyjazna” - market Biedronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00
Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00
„Rosa-Pharm” - market TESCO
10:00 – 20:00
Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c., p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00
„Zamkowa”„Meris” s.c., ul. Zamkowa 17c
20:00 – 8:00
„Aspirynka”, ul. Cieszkowskiego 100/102
8:00 – 14:00
7:30 – 21:00

wszystkie apteki
„Apteka Przyjazna” - market Biedronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00
Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00
„Rosa-Pharm” - market TESCO
10:00 – 20:00
Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c., p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00
„Zamkowa”„Meris” s.c.,
ul. Zamkowa 17c

DYŻURY CAŁODOBOWE APTEK W POZNANIU
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 141
Apteka „Magiczna” ul. Piątkowska 87A
Apteka „Magiczna” ul. Głogowska 118/124
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4

tel. 061 852-26-25
tel. 061 852-99-22
tel. 061 820-16-42
tel. 061 840-19-00
tel. 061 865-41-00
tel. 061 852-52-44

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 21.05.2009 r. i oddano do druku: 22.05.2009 r.
Nakład: 10500 egz.
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Morze! Plaża! Kołobrzeg!
Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta. Podobna odległość do portu,
molo, dzielnicy uzdrowiskowej, pubów i kawiarni na starówce,
dworców PKP i PKS.
Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika,
sprzętów kuchennych. Pokoje 2 – 5 osobowe (15 do 25 m2) z TV,
stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszystkich
kierunkach: nad morze, do eko-parku, na łąki poza miasto. Z autobusami komunikacji miejskiej do śródmieścia – przystanek widoczny z okna, zaledwie o 20 m.
W odległości do 500 metrów: kościół, sklepy spożywcze, apteka,
bankomat, poczta, serwis rowerowy, kwiaciarnia, stacja benzynowa
(także z gazem), postój taxi, nasłoneczniony plac zabaw dla dzieci.
Zapraszamy również z psami, jeśli tylko nie są agresywne, gdyż jest
tu już jeden pies – łagodny.

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422
I RODZINNE GRAND PRIX ROKIETNICY w biegach
pod PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY POZNAŃSKIEGO

ROKIETNICA BIEGA 2009
Biegi plenerowe w ramach akcji „Rokietnica Biega” prowadzą malowniczą trasą, wiodącą wzdłuż Traktu
Napoleońskiego. Gromadzą na starcie nie tylko mieszkańców gminy Rokietnica, ale i zaprzyjaźnionych
sąsiadów, w tym członków poznańskiego Klubu Biegaczy Maniac. Wzorem sportowej postawy jest dla nas
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atenach, Pan Michał Bartoszak, olimpijka z Igrzysk w Pekinie kajakarka
Małgorzata Chojnacka, na co dzień mieszkanka Rokietnicy, oraz wielu innych wytrawnych uczestników
maratonów ulicznych, jak chociażby Pan Jerzy Bednarz, mający na swym koncie ponad 400 startów,
w tym tych największych w Nowym Yorku czy Berlinie.
Duch sportowej rywalizacji, popularyzacja aktywnej rekreacji ruchowej, możliwość obcowania
z pięknem natury, stały się przyczynkiem do rozszerzenia formuły organizowanych na terenie Gminy
Rokietnica akcji wspólnego biegania. I Rodzinne Grand Prix w biegach, obejmuje pięć startów. By zachęcić do startu w rywalizacji całe rodziny, oprócz klasyfikacji obejmującej dzieci i młodzież do 16 roku
życia oraz kategorię OPEN dla kobiet i mężczyzn, wprowadziliśmy punktację promującą starty rodzinne, a także wręczenie specjalnego pucharu zespołowego i nagrody rzeczowej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA START!






I etap (sobota) 18.04.2009 r. „Bieg Wiosny”, godz. 10.00;
II etap (sobota) 09.05.2009 r. „Bieg Majówkowy” godz. 10.00;
III etap (sobota) 06.06.2009 r. „Bieg ku słońcu” godz. 10.00;
IV etap (sobota) 11.09.2009 r. „Bieg koniec lata” godz. 10.00;
V etap (sobota) 16.10.2009r. „Bieg Finał Grand Prix” godz. 10.00;
Rejestracja – Zespół Szkół w Rokietnicy (ul.Szamotulska 24) od godz. 9.00.
Start - godzina 10.00, Trakt Napoleoński koło stacji benzynowej „Bliska”.

REGULAMIN I Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w biegach
   – www.rokietnica.pl; zakładka poświęcona Grand Prix
PATRONAT MEDIALNY
   – RADIO MERKURY POZNAŃ - POLSKIE RADIO
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
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LAKIERNIA PROSZKOWA
piec
do 7,2 MB
– profesjonalne przygotowanie powierzchni

– BALUSTRADY SCHODOWE
– konstrukcje lekkie

Poznań, Bukowska 237 (hala 12)
tel. 061 868 11 57, 602 755 895

SWARZĘDZKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ

UBEZPIECZENIA:

firm l domów l mieszkań l samochodów

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

na życie l emerytalne l inwestycyjne l posagowe
e-mail: info@ubezpieczenia.swarzedz.pl

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
Swarzędz, os. Raczyńskiego 12 czynne pon.-pt. 9.00-18.00
tel./fax 061 815 90 47, tel. kom. 0604 615 351

Zapraszamy do zamieszczania re

klam!

NAKŁAD

Jak zamówić reklamę?





telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

10.500
egz.!

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.
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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SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA
Swarzędz ul. Kilińskiego 5
tel. 061 651 11 15
rejestracja 14.00 - 18.00
świadczy usługi w zakresie:
PORADY LEKARSKIE:
- kardiologia
- choroby naczyń
- dermatologia
- hematologia
- reumatologia
- interna
DIAGNOSTYKA:
- EKG
- ECHO serca
- USG DOPPLER naczyń
- HOLTER EKG i RR
- próby wysiłkowe

również
na skierowanie
od Lekarza
Rodzinnego

wizyty prywatne i na NFZ
zamów reklamę:
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Lek. Stom. Z. Miszkiel
Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Kaczorowskiego 25
061-817-22-42, kom. 0603 335 285

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze,
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie
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

Agata Gronowska

Uprawniona do kierowania
i nadzorowania realizacji inwestycji










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

Naprawa akordeonów
-

sprzedaż, serwis ogumienia
mechanika pojazdowa
serwis klimatyzacji
prostowanie felg: stal, alu
geometria: komputer, laser
diagnostyka komputerowa

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

Promocja
opon letnich

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

www.akordeony.com

tel. 061 817 31 71, 0660 743 807

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

AGENCJA CELNA
Najta

niej!

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

l Ultrastat
l odprawy celne
l akcyza (samochody)
tel.: 061 8488 612
e-mail: ag-cel@neostrada.pl

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).

tel. 0608 316 092
Studio reklamowe
poszukuje osób do akwizycji
reklam do czasopisma.
Brak limitu, wysoka prowizja,
samodzielność.
Dodatkowe informacje, kontakt:
mn@kreator.com.pl
0607 566 555

NAUKA GRY w TENISA
- 2-krotny medalista MP,
akademicki MP - 2008
- dla dorosłych i dla dzieci
- na poziomie amatorskim
i zaawansowanym
- sparringi

KONTAKT: 781 86 89 30
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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

Super lina wiosna 2009
Zapraszamy do EGO SPA

- na siłownię - zajęcia fitness
- spining wodny - kriokomorę
- oraz zdrową kuchnię
którą polecamy

Klub Ego Spa to lokal o wysokim
standardzie, gdzie wszystkie sale
są w pełni klimatyzowane
i wentylowane. Sprzęt do ćwiczeń
jest w pełni profesjonalny.
Klub posiada również kawiarnię,
restaurację, gdzie można usiąść
i spokojnie porozmawiać z trenerem
oraz nowoczesną kosmetykę opartą
na sprzętach modlelujących sylwetkę
jak i odmładzających.
EGO SPA
ul. Wiązowa 7
62-006 Dębogóra
tel: 61 278 77 78
tel: 504 239 000
www.ego-spa.eu
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