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Kamienica z 1896 r. zamie-
szkiwana była przez 8 rodzin, jest 
wspólnotą mieszkaniową, zarzą-
dzaną przez Swarzędzkie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecz-
nego. Na miejsce tragedii niezło-
cznie przybyła burmistrz Anna 
Tomicka. Wszystkim poszkodo-
wanym natychmiast udzielona 
została doraźna pomoc. Do każdej 
z rodzin, które ucierpiały w 
wyniku pożaru dotarli pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Poszkodowani otrzymali pomoc 
psychologa, gmina kupiła im 
odzież, lekarstwa, żywność i inne 
niezbędne produkty. Gmina 
zapewniła też poszkodowanym 
zastępcze pomieszczenia do czasu 
rozwiązania problemu miesz-
kaniowego. Urząd Miasta i Gminy 
w Swarzędzu uruchomił specjalny 
rachunek bankowy, dla osób i insty-
tucji, które chciałby pomóc: 
Bank Zachodni WBK S.A. I 
Oddział w Swarzędzu
49 1090 1450 0000 0001 1199 
8580 (wpłaty z dopiskiem "dla 
poszkodowanych w pożarze"). 

Wszyscy na długo zapamiętamy noc 
27 lipca 2009. W wyniku tragi-
cznego pożaru kamienicy przy 
swarzędzkim Rynku troje ludzi 
straciło życie , inni - dorobek wielu 
lat. Osiem rodzin pozostało bez 
dachu nad głową. To właśnie oni, a 
także rodziny zmarłych potrzebują 
teraz szczególnej uwagi i pomocy. 
Zapewnić trzeba wszystkim 
mieszkania, wsparcie finansowe, w 
razie potrzeby leczenie. Władze 
Swarzędza podjęły odpowiednie 
działania w tej sprawie, osobiście 
zaangażowana jestem w ich 
realizację. Dziś już wiadomo, że 
zniszczona przez ogień kamienica 
będzie odbudowywana. To duże 
przedsięwzięcie finansowe dla 
budżetu miasta. Poszkodowani i 
bliscy tragicznie zmarłych zasłu-
gują również na naszą moralną 

Tragiczny pożar w Swarzędzu 

W nocy z 26 na 27 lipca w Swarzędzu w kamienicy przy Rynku 
wybuchł pożar. Natychmiast podjęta została akcja ratunkowo-
gaśnicza, w której wzięli udział strażacy ze Swarzędza i Pozna-
nia. W pożarze zginęły 3 osoby, kilku osobom udzielono pomocy 
medycznej. Spaleniu uległa konstrukcja dachu i klatki scho-
dowej, zniszczone są również mieszkania. Trwają czynności 
mające wyjaśnić przyczynę pożaru.

Na rachunek ten do połowy sierpnia 
wpłynęło 16.400 złotych.
Dziękujemy!
Pomoc pogorzelcom zaoferowała 
również Caritas Poznań prze-
kazując 3000 złotych, za które 
zakupiono żywność, garnki, czaj-
niki, patelnie, pościel i ręczniki. 
Pogorzelcom pomagają również 
swarzędzcy przedsiębiorcy.
Wszystkie swarzędzkie parafie 
podczas nabożeństw w niedzielę 2 
sierpnia przeprowadziły zbiórkę 
pieniędzy na rzecz poszkodo-
wanych w pożarze rodzin. Księża 
Janusz Molewski, Henryk Miko-
łaczyk, Marek Frąszczak, Wiesław 
Garczarek i Tadeusz Peliński 
zebrali od swoich parafian impo-
nującą kwotę 20.527,72 zł!
Pomóc pogorzelcom można 
również przekazując odzież, meble, 
sprzęt AGD i inne niezbędne 
produkty. Prosimy o dostarczanie 
ich do Gimnazjum nr 2 w 
Swarzędzu (ul. Polna 21) w godz. 
8.00 - 20.00 od poniedziałku do 
piątku. Serdecznie prosimy o 
przekazywanie rzeczy będących w 
dobrym stanie.

Podczas sesji Rady Miejskiej 28 
lipca radny Marian Szkudlarek 
oświadczył, iż swoją dietę radnego 
za lipiec przekazuje pogorzelcom i 
zaapelował do koleżanek i kolegów 
radnych, aby postąpili w ten sam 
sposób. Jak nam wiadomo, 
większość radnych postanowiła 
pomoć pogorzelcom.

Fot. UMiG Swarzędz i Sławomir 
Brandt 

Komunikat Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz
Drodzy Państwo, 
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz!

solidarność, współczucie, zrozu-
mienie ich smutku. Z tego też 
powodu postanowiłam zmienić 
charakter tegorocznego Poże-
gnania Lata. Zapraszam wszyst-
kich 5 września na imprezę 
charytatywną organizowaną przez 
Drużynę Szpiku. To wspaniała 
akcja poświęcona ratowaniu życia 
ludziom chorującym na białaczkę. 
Zaplanowany natomiast na 6 
września br. koncert zespołu 
FEEL zostaje odwołany. 
Bardzo proszę Was, Drodzy 
Mieszkańcy Swarzędza o wyro-
zumiałość dla podjętej przeze mnie 
decyzji. 

Burmistrz Miasta 

i Gminy Swarzędz  

Anna Tomicka 

31 lipca odbyły się uroczystości 
pogrzebowe trzech ofiar tragi-
cznego pożaru, który wybuchł w 
Swarzędzu 27 lipca - ś.p. Andrzeja 
i Danuty Wieczorek oraz ś.p. 
Małgorzaty Wieczorek.

Pożegnaliśmy zmarłych tragicznie 
mieszkańców Swarzędza

Uczestniczyła w nich burmistrz 
Anna Tomicka, przedstawiciele 
władz miasta, organizacji spo-
łecznych, wielu poruszonych 
tragedią swarzędzan.

Kondolencje francuskiego 
Duclaire 
- miasta zaprzyjaźnionego 
ze Swarzędzem
DUCLAIR, 29 lipca 2009r. 

Szanowna Pani Burmistrz, 
Ze smutkiem zostaliśmy powiadomieni o tragedii, która wydarzyła się w 
nocy z niedzieli na poniedziałek. Łączymy się w bólu wraz z mieszkańcami 
i dotkniętymi tragedią rodzinami, proszę przyjąć bardzo szczere 
kondolencje w imieniu Rady Miejskiej miasta. 

Z wyrazami szacunku, 
Burmistrz Joseph Mace

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, ze dnia 27 lipca br. zginęli 
śmiercią tragiczną mieszkańcy naszego miasta 

ś+p 
Danuta i Andrzej Wieczorek 

ś+p 
Małgorzata Wieczorek

Rodzinom Zmarłych wyrazy głębokiego współczucia 
składają: 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu Piotr Choryński 

oraz Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu

Kondolencje władz Miasta 
i Gminy Swarzędz
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6 sierpnia władze miasta przy 
udziale wykonawców uroczyście 
oddały do publicznego użytku 
wyremontowaną ul. Małą Ry-
backą wraz ze schodami łączą-
cymi swarzędzką starówkę z ul. 
Św. Marcina. Wykonawcą inwe-
stycji, przygotowanej i rozpo-
czętej pod koniec ubiegłego roku, 
była firma Budownictwo
Drogowe KRUG. Prace odbywały 
się pod nadzorem konserwatora 
zabytków tak, aby zachować 
historyczny charakter miejsca. 
Stąd też w okolicy pojawiły się 
gustowne lampy, a same schody 
wykonane zostały z granitu.
- Wyglądem tego miejsca stara-

Mała Rybacka pięknie 
wyremontowana
Urokliwa ulica Mała Rybacka, schodząca kaskadowo ze 
swarzędzkiej starówki w kierunku jeziora została. 6 sierpnia 
2009r. Burmistrz Anna Tomicka, I wiceburmistrz - Adam 
Trawiński i przedstawiciele wykonawcy dokonali jej oficjalnego 
otwarcia. Mała Rybacka po remoncie prezentuje się 
znakomicie i na pewno mieszkańcy Swarzędza to docenią.

liśmy się nawiązać do naszej 
starówki. Te schody funkcjonują w 
tym miejscu od wielu lat, konieczne 
było jednak ich gruntowne odno-
wienie - powiedziała podczas 
uroczystości otwarcia burmistrz 
Anna Tomicka. Dzięki tej inwe-
stycji, która kosztowała budżet 
gminy 530 tys. złotych zł Swarzędz 
zyskał porządny łącznik między 
starą częścią miasta a ul. Św. 
Marcina, Jeziorem Swarzędzkim 
oraz Centrum Sportu i Rekreacji. 
Co ważne, przejście zyskało nie tyl-
ko pod kątem estetycznym, ale i 
funkcjonalnym, poprzez wybu-
dowanie podjazdów dla wózków 
dziecięcych oraz poręczy.           TR

Nowy plac 
zabaw 

Od 28 lipca czynny jest nowy plac 
zabaw przy ul. Pogodnej w 
Swarzędzu. Gmina kosztem ok. 20 
tys. złotych przygotowała teren 
natomiast Fundacja Muszkieterów 
kupiła wyposażenie.            M.W.

Gmina 
Swarzędz 
wylicytowała 
nieruchomość
- będą mieszkania
  komunalne
Gmina Swarzędz stanęła do ustnej 
licytacji na zakup nieruchomości po 
będącej w trakcie likwidacji firmie 
Swarzędz Meble S.A. Nieru-
chomość została wylicytowana za 
kwotę 1,85 mln zł. W jej obręb 
wchodzą: budynki oraz prawo do 
wieczystego użytkowania działek 
położonych przy ul.Sienkiewicza w 
Swarzędzu. Władze Miasta i 
Gminy Swarzędz planują na terenie 
nabytej nieruchomości urządzić 
ok.60 komunalnych lokali miesz-
kalnych z przeznaczeniem dla 
najbardziej potrzebujących miesz-
kańców gminy Swarzędz oraz 
znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji mieszkaniowej. O szcze-
gółach tej inwestycji będziemy 
informować na bieżąco na łamach 
naszej strony.

Z przyjemnością zawiadamiamy, 
że po raz kolejny ruszyła akcja, 
która ma na celu bezpieczne 
usunięcie wyrobów azbestowych z 
naszego otoczenia. Mieszkańcy 
naszej Gminy mogą skorzystać z 
dofinansowania na usunięcie, 
wywóz i utylizację płyt azbes-
towych. 
Dofinansowywane wynosi 70% 
całej kwoty zadania. Stawki 
jednostkowe za poszczególne prace 
to: 14,79 zł brutto/m2 (demontaż i 
unieszkodliwianie z budynków 
mieszkalnych), 14,79 zł brutto/m2 
(demontaż i unieszkodliwianie z 
budynków gospodarczych), 0,86 zł 
brutto/kg (unieszkodliwianie, bez 
demontażu, wraz z transportem). 
Podstawą uzyskania dofinan-
sowania jest wypełnienie wniosku i 
złożenie go w Urzędzie Miasta i 
Gminy Swarzędz. O zakwa-
lifikowaniu wniosku decyduje 
kolejność wpłynięcia do urzędu. 
Wnioski można składać do 30 

września br. Przypominamy, że w 
przypadku demontażu wyrobów 
azbestowych należy zgłosić do 
Wydziału Administracji Archite-
ktoniczno-Budowlanej Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu zamiar 
wykonywania robót budowlanych 
przynajmniej na 30 dni przed 
planowanym terminem ich rozpo-
częcia. 

Wszelkie szczegółowe informacje 
odnośnie planowanego zadania 
można uzyskać w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Swarzędz, parter, 
pok 115, Referat Rolnictwa, 
Melioracji i Ochrony Środo-
wiska, Magdalena Michalak, 
tel. 061 65 12 403. 

Wniosek o dofinansowanie li-
kwidacji wyrobów zawierają-
cych azbest można otrzymać w 
UMiG lub pobrać z:
www.swarzedz.pl (w zakładce 
„Ochrona środowiska”)

Usuwajmy azbest
korzystając z dofinansowania

24 lipca z okazji Święta Policji 
burmistrz Anna Tomicka odwie-
dziła swarzędzki komisariat by 
podziękować stróżom prawa za ich 
trudną służbę. Do życzeń dołączyła 
upominek - użyczone policji przez 
naszą gminę dwa komputery wraz z 
oprogramowaniem uraz urządzenie 
wielofunkcyjne (drukarka, skaner, 
faks). Sprzęt ten jest policjantom 
bardzo potrzebny i - jak zapewniają 
- pomoże im lepiej pełnić służbę. 
Podczas spotkania pani burmistrz z 
policjantami rozmawiano też o 
innych formach współpracy dla 
dobra wszystkich mieszkańców 
Swarzędza.
Niedawno, z myślą o poprawie 
bezpieczeństwa w naszej gminie, 
Rada Miejska przeznaczyła 20 tys. 
zł na sfinansowanie kosztów 
dodatkowych patroli policyjnych 
na terenie miasta. Patrole pojawią 
się po wakacjach w miejscach 
szczególnie zagrożonych prze-
stępczością. 

„Z okazji Święta Policji składam na 
Pańskie ręce serdeczne życzenia 

satysfakcji z pełnionej służby. 
Życzę Panu oraz wszystkim 
swarzędzkim policjantom wy-
trwałości, skuteczności oraz 
życzliwości ze strony mieszkańców 
naszej Gminy. W imieniu władz 
Swarzędza chciałabym zapewnić 
Pana, że nasz samorząd zawsze z 
wielką uwagą i zrozumieniem 
podchodzi do problemów nurtu-
jących środowisko stróżów prawa. 
W miarę możliwości będziemy 
nadal wspierać Was w potrzebie. 
Jestem przekonana, że nasza 
dobra współpraca owocować 
będzie poprawą bezpieczeństwa i 
porządku w Swarzędzu. 

Dziękując wszystkim swarzędzkim 
policjantom za ich codzienną 
trudną służbę życzę również, aby 
sukcesom zawodowym towarzy-
szyła zawsze pomyślność w życiu 
osobistym” -  czytamy w okoli-
cznościowym liście skierowanym 
przez burmistrz Annę Tomicką do 
nadkomisarza Sławomira Ka-
czmarka, szefa swarzędzkich 
policjantów.                       /mw/

Z okazji Święta Policji 
- podziękowania i pomoc 
  od władz Gminy
 

UWAGA! Ewidencja ludności (meldunki) 
i dowody osobiste na ul. Poznańskiej 25 
Uprzejmie informujemy, że REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu zmienił swoją siedzibę. Od 15 
czerwca 2009 r. sprawy dotyczące ewidencji ludności (meldunki) oraz 
dowodów osobistych załatwiane są w nowej siedzibie: Swarzędz, ul. 
Poznańska 25. 
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20 sierpnia 2009 odbyło się 
oficjalne przekazanie do użytku 
całkowicie zmodernizowanej ul. 
Tadeusza Kutrzeby w Swarzędzu. 
Inwestycja obejmowała budowę 
nawierzchni pieszojezdni (z 
kostki brukowej) na całej kilku-
setmetrowej długości ul. Kutrzeby 
wraz z łącznikiem do ul. Koś-
ciuszki. Wykonano też brakujący 
odcinek sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami oraz przyłącza 
kanalizacji sanitarnej. Wyko-
nawcą tej inwestycji jest firma 

Budownictwo Drogowe KRUG. 
Prace rozpoczęły się w maju i 
zakończyły się w połowie lata. 
Burmistrz Anna Tomicka dziękując 
wykonawcom podkreśliła, że 
inwestycja ta została zrealizowana 
niezwykle szybko i sprawnie, 
dzięki czemu mieszkańcy ul. 
Kutrzeby na kilka miesięcy przed 
planowanym terminem zakoń-
czenia robót mogą cieszyć się z ich 
znakomitego rezultatu.
Całość inwestycji kosztowała 
budżet gminy 565 tys. złotych./mw/

Ulica Tadeusza Kutrzeby gotowa

Swarzędzcy 
meblarze 
łączą siły – 
powstaje klaster

30 lipca w Starostwie Powia-
towym w Poznaniu burmistrz 
Swarzędza Anna Tomicka ucze-
stniczyła w uroczystości podpi-
sania listu intencyjnego inaugu-
rującego działalność klastra me-
blarzy swarzędzkich. 
Biorąc pod uwagę trudną sytuację 
na rynku meblarskim, przedsta-
wiciele tej branży postanowili 
zawiązać klaster, który umożliwi 
im współdziałanie, przy zachowa-
niu konkurencyjności. 

Inicjatorami utworzenia klastra, 
będącego połączeniem konkuren-
cyjnych firm, działających w 
powiązanych sektorach, był powiat 
poznański oraz Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa. 

Dzięki zawiązaniu współpracy 
pomiędzy przedsiębiorcami 
możliwe będzie wprowadzenie 
rozwiązań, które pozwolą m.in. na 
obniżenie kosztów działalności, a 
tym samym zwiększenie konku-
rencyjności, co jest szczególnie 
istotne w dobie kryzysu.

Sygnatariuszami listu są powiat 
poznański, Wielkopolska Izba 
Przemysłowo-Handlowa, przed-
stawiciele branży stolarskiej, 
Miasto i Gmina Swarzędz, 
Uniwersytet Przyrodniczy oraz 
Politechnika Poznańska.

Linia S6 
przedłużona 
do Siekierek
Urząd Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu informuje, że 18 czerwca 
2009 r. roku podpisane zostało 
porozumienie pomiędzy Gminą 
Swarzędz a Gminą Kostrzyn w 
sprawie przedłużenia linii S6 
Swarzędzkiej Komunikacji Auto-
busowej do miejscowości Siekierki 
w Gminie Kostrzyn.. 
Na przedłużonej trasie linii S6 
zostały przygotowane nowe 
przystanki, a Urząd Miejski w 
Kostrzynie zmodernizował koń-
cowy przystanek w Siekierkach. 
Przystanek ten został oddany do 
użytku 8 lipca - był to pierwszy 
dzień funkcjonowania przedłu-
żonej linii S6. 

Odpady zielone 
(trawa, liście) można 
bezpłatnie zosta-
wiać na składowi-
sku w Rabowicach
Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Swarzędzu uprzejmie informuje, że 
od 1 czerwca 2009 r. mieszkańcy 
miasta i gminy Swarzędz mogą 
nieodpłatnie przekazywać na 
składowisko odpadów w Rabowi-
cach odpady zielone (trawa, 
liście). Odpady są przyjmowane od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 7.00 - 19.00 oraz w soboty 
od 7.00 do 15.00. Przy wjeździe na 
składowisko należy zgłosić się u 
obsługi obiektu w celu ustalenia 
miejsca złożenia odpadów.

8 sierpnia uroczystą mszą
św. rozpoczęły się 

swarzędzkie obchody 
35-lecia ruchu 

Anonimowych Alkoholików 
w Polsce.  Nabożeństwo 

odprawione zostało w intencji 
trzeźwości narodu. 

Po uroczystościach religijnych 
goście i członkowie ruchu AA 
zaproszeni zostali do Domu 

Akcji Katolickiej przy 
ul. Św. Marcina 7. 

Przy poczęstunku zebrani wysłu-
chali wystąpień na temat historii 
ruchu, jego współczesności, współ-
pracy z placówkami medycznymi i 
planów na przyszłość. 

Poruszającym widokiem jest 
przyjaźń, wzajemne wsparcie i oka-
zywana sobie wdzięczność tych, 
którzy przeszli przez trudną drogę 
choroby alkoholowej i dzięki 
ruchowi AA uporali się z pro-
blemem.

Wydział Rozwoju Gminy UMiG 
w Swarzędzu ma swojego 
dyrektora. Został nim Zbigniew 
Zastrożny - mgr ekonomii, 
absolwent Akademii Ekono-
micznej (Wydział Planowania i 
Zarządzania) oraz studiów pody-
plomowych w zakresie zarzą-
dzania podmiotami gospodarki 
budżetowej. O wyborze tego 
kandydata zdecydowały jego 
kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe. Komisja konkursowa 
uznała, że Z. Zastrożny wykazał 
się odpowiednim przygotowa-
niem do sprawowania funkcji 
dyrektora. Poprzednio pracował 
na stanowisku Naczelnika Wy-
działu Rozwoju Gminy w Pobie-
dziskach. Nowy dyrektor Wy-
działu Rozwoju Gminy Swarzędz 
rozpoczął pracę 3 sierpnia, a 
podlegać mu będą następujące 
referaty: Architektury i Urbani-
styki, Geodezji i Nieruchomości 
oraz Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej.

Ruch 
Anonimowych 
Alkoholików 
ma 35 lat

Wydział 
Rozwoju 
Gminy 
ma dyrektora

Członkowie OSP Swarzędz i OSP 
Kobylnica z narażeniem własnego 
zdrowia i życia walczyli z 
niezwykle groźnym żywiołem, w 
trudnych, nocnych warunkach. Dali 
z siebie wszystko, niestety mimo 
starań trojga mieszkańców nie 
udało się uratować.
Burmistrz Anna Tomicka podzię-
kowała strażakom z Ochotniczej 
Straży Pożarnej za poświęcenie, 
wysiłek i profesjonalizm.

Rozmawiano o przebiegu akcji 
a także o tym, że nie zawsze 
możliwe jest wyprowadzenie z 
pożaru wszystkich ludzi.
Dzielono się opiniami, opowia-
dano o przeżyciach i emocjach.
Pani burmistrz życzyła strażakom 
pomyślności w pracy, życiu 
osobistym, ale przede wszystkim 
tego, aby jak najrzadziej musieli 
śpieszyć na ratunek.               T.R.

Podziękowania dla strażaków
W środę 19 sierpnia 2009 r. burmistrz Anna Tomicka spotkała 
się w gmachu  Ratusza ze strażakami oraz przedstawicielami 
sztabu kryzysowego, biorącymi udział w akcji gaśniczo-
ratunkowej 27 lipca 2009 r.
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Mamy radosną wiadomość dla 
wszystkich dzieci uczących się 
w Szkole Podstawowej nr 1 w 
Swarzędzu: 1 września b.r. o 
godz. 10.30 wraz z uroczystym 
powitaniem pierwszoklasistów 
odbędzie się też oficjalne ot-
warcie nowoczesnego placu 
zabaw – miejsca do bezpiecznej 
zabawy dla dzieci. Wszystkie 
urządzenia zakupione zostały 
dzięki sponsorowi VW Poznań. 
W uroczystym otwarciu udział 
wezmą przedstawiciele spon-
sora, Urzędu Miasta i Gminy 

Gmina Swarzędz przystąpiła 
do rządowego programu 
wspierania w latach 2009-
2014 organów prowadzących 
w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania 
i opieki w klasach I-III szkół 
podstawowych i ogólno-
kształcących szkół muzy-
cznych I stopnia - „Radosna 
szkoła”. Celem programu jest 
pomoc finansowa organom 
prowadzącym szkoły podsta-
wowe w tworzeniu warunków 
do realizowania nowej pod-
stawy programowej kształ-
cenia ogólnego dla szkół pod-
stawowych. Celem jest rów-
nież pomoc organom prowa-
dzącym w przygotowaniu 
szkół do rozpoczynania speł-
niania obowiązku szkolnego 
przez dzieci sześcioletnie. 
W ramach programu rządo-
wego dla organów prowa-
dzących szkoły jest przewi-
dziane wsparcie finansowe ze 
środków budżetu państwa z 
przeznaczeniem na zakup albo 
zwrot kosztów zakupu pomocy 
dydaktycznych do miejsc 
zabaw w szkole (w wysokości 
100% kwoty wsparcia finan-

W ramach projektu uczniowie 
w swoich szkołach będą mieli 
możliwość uczestniczenia w 
różnego rodzaju zajęciach 
edukacyjnych i sportowych, 
poznania kolegów ze szkół 
partnerskich, z którymi będą 
dzielić się doświadczeniami i 
umiejętnościami zdobytymi na 
zajęciach projektowych.
Również wtedy uczniowie 
dowiedzą się więcej o swoich 
krajach pochodzenia, o zwy-
czajach kulinarnych i trady-

Od 15 września 2009 r. zaczyna 
funkcjonować w Szkole Podsta-
wowej nr 4 im. J. Brzechwy w 
Swarzędzu stołówka szkolna, 
która będzie prowadzona przez 
Firmę „Eurest Poland” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie, ul. 
Olbrachta 94. 
Umowę z w/w firmą podpisała z 
dn. 20.08.2009 r. Burmistrz 
Swarzędza p. Anna Tomicka. 
Dzięki zawartej umowie firma 
wyposażyła kuchnię w nowy 
sprzęt na miarę XXI wieku, 
zgodny z wymogami Unii 
Europejskiej, wart kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. 
„Eurest Poland” to firma z 
wieloletnim doświadczeniem w 
żywieniu w szkołach, biuro-
wcach i zakładach przemy-
słowych w Polsce. 
Celem firmy jest:
· zapewnienie najwyższej

jakości posiłków, 
· bezpieczeństwo i zdrowie

naszych konsumentów, 
· satysfakcja i przyjemność

płynąca ze spożywania
posiłków w naszych
stołówkach. 

Zgodnie z umową z Panią 
Burmistrz projekt, który będzie 
realizowany w Swarzędzu, nie 
będzie polegał jedynie na serwo-
waniu obiadów w stołówce 
szkolnej. Firma „Eurest Poland” 
zaangażuje do współpracy 
partnerów biznesowych, lokalne 
firmy oraz zapewni zatrudnienie 
osobom prywatnym z terenu 

sowego wnioskowanej przez 
organ prowadzący) i pokrycie 
części kosztów utworzenia lub 
modernizacji szkolnych placów 
zabaw (w wysokości do 50%). 
Wnioski o udzielenie wsparcia 
finansowego w 2009 r. zarówno 
na zakup pomocy dydak-
tycznych jak i na utworzenie 
szkolnego placu zabaw złożyły 
wszystkie szkoły podstawowe 
prowadzone przez gminę.
Całkowity koszt realizacji pro-
gramu „Radosna szkoła” w 
gminnych szkołach wynosi 
411.004,50 zł z czego wkład 
własny gminy to 182.576,25 zł, 
a wnioskowana dotacja wynosi 
228.428,50 zł. 
Obecnie wnioski weryfikowane 
są przez Kuratorium Oświaty, a 
w II połowie września znane 
będą decyzje dotyczące wyso-
kości przyznanych dotacji.  

           /edu/

„Radosna szkoła” - gmina 
Swarzędz w rządowym programie

cjach regionalnych w nich 
panujących. W ramach projektu 
zaplanowano także spotkania 
wszystkich partnerów, podczas 
których będą planowane dalsze 
działania projektowe. 
Na realizację projektu szkoła 
uzyskała wsparcie finansowe 
Komisji Europejskiej w wyso-
kości 8000 euro. O poszcze-
gólnych działaniach w proje-
kcie będziemy informować 
Państwa na bieżąco. 

Renata Pędzińska

Program Comenius w Zespole 
Szkół w Paczkowie
Już od września bieżącego roku Zespół Szkół w 
Paczkowie będzie brał udział w międzynarodowym 
projekcie w ramach programu „Uczenie się przez całe 
życie” – Comenius. Projekt ten realizowany jest wraz ze 
szkołami partnerskimi z Austrii, Niemiec, Włoch oraz 
Francji, a koncentruje się wokół tematu zdrowego stylu 
życia ze szczególnym naciskiem na promowanie 
zdrowego odżywiania oraz czynnego uprawiania sportu.

Miasta i Gminy Swarzędz. 
Dyrektor Szkoły zapropo-
nował aktywne uczestnictwo 
przedstawicieli firmy w życiu 
szkoły. Zostaną zorganizo-
wane lekcje gotowania zdro-
wych posiłków – „Live cooking” 
oraz będą organizowane kon-
kursy propagujące zdrowe 
żywienie. 
Koncepcja żywienia przygo-
towana specjalnie dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 4 
opiera się na wieloletnim 
doświadczeniu firmy oraz 
negocjacjach z Panią Dyrektor. 
Zaproponowano atrakcyjne 
ceny posiłków (różne w zale-
żności od gramatury porcji 
obiadowej stosownej do prze-
działu wiekowego - do wyboru 
będzie duży i mały zestaw). 
Dodatkowo w sprzedaży: 
herbata, kanapki, sałatki, 
owoce oraz wybrane towary 
handlowe. 
Urząd Miasta częściowo po-
krywa koszty obiadów wszy-
stkich uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Firma „Eurest 
Poland” zawarła umowę z 
Ośrodkiem Pomocy Społe-
cznej w Swarzędzu na pokrycie 
kosztów obiadów dla dzieci z 
rodzin ubogich i wielodziet-
nych. Firma „Eurest Poland” 
będzie również zajmowała się 
dystrybucją obiadów dla in-
nych szkół na terenie miasta i 
gminy.            /nad/ 

Będzie kuchnia i stołówka 
w SP nr 4
 

Swarzędz z burmistrzem i 
wiceburmistrzem, rodziców 
oraz najbardziej zaintereso-
wani – dzieci.         B. Gizelska

Uroczyste otwarcie placu zabaw 

przy Szkole Podstawowej nr 1
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Zgodnie z rządowym programem 
„Wyprawka szkolna” rodzice 
dzieci rozpoczynających naukę w 
klasach I-III szkoły podstawowej 
oraz w klasach I gimnazjum, 
którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej lub życio-
wej, będą mogli otrzymać w roku 
szkolnym 2009/2010 pomoc w 
formie dofinansowania zakupu 
podręczników. 
W tym roku programem objęto 
dwie grupy uczniów: 
– pochodzących z rodzin spełnia-
jących kryterium dochodowe, o 
którym mowa w art. 8 ust. l pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 
r. Nr 115, póz. 728), tj. 351 zł  
– pochodzących z rodzin nie-
spełniających kryterium docho-
dowego, w przypadkach okre-
ślonych w art. 7 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, 
bezdomności, bezrobocia, prze-
mocy w rodzinie, bezradności w 
sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych, zwłaszcza w rodzi-
nach niepełnych lub wielo-
dzietnych, alkoholizmu lub 
narkomanii, zdarzenia losowego i 
sytuacji kryzysowej) na podsta-
wie decyzji dyrektora szkoły, do 
której uczęszcza uczeń.  
Wartość pomocy nie może 
przekroczyć kwoty: 
 1) 150 zł - dla ucznia klasy I 
szkoły podstawowej oraz dla 
ucznia klasy I ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia; 
 2) 150 zł - dla ucznia klasy II 
szkoły podstawowej oraz dla 
ucznia klasy II ogólnokształcącej 

szkoły muzycznej I stopnia; 
 3) 170 zł - dla ucznia klasy III 
szkoły podstawowej oraz dla 
ucznia klasy III ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej I stopnia; 
 4) 280 zł - dla ucznia klasy I 
gimnazjum, dla ucznia klasy I 
ogólnokształcącej szkoły muzycz-
nej II stopnia, dla ucznia klasy I 
ogólnokształcącej szkoły sztuk 
pięknych oraz dla ucznia klasy IV 
ogólnokształcącej szkoły bale-
towej. 
Pomoc, o której mowa wyżej, jest 
udzielana na wniosek rodziców 
ucznia (prawnych opiekunów, 
rodziców zastępczych), a także 
nauczyciela, pracownika socjal-
nego lub innej osoby, za zgodą 
przedstawiciela ustawowego lub 
rodziców zastępczych. 
Wniosek składa się do dyrektora 
szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 
2009/2010 w terminie do 15 
września 2009 r. 
Do wniosku należy dołączyć 
zaświadczenie o wysokości do-
chodów. W uzasadnionych przy-
padkach do wniosku można 
dołączyć - zamiast zaświadczenia o 
wysokości dochodów - oświad-
czenie o wysokości dochodów. 
W przypadku ubiegania się o 
pomoc dla ucznia, którego rodzina 
korzysta ze świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej w formie 
zasiłku stałego lub okresowego, 
można przedłożyć - zamiast zaś-
wiadczenia o wysokości dochodów 
- zaświadczenie o korzystaniu ze 
świadczeń pieniężnych w formie 
zasiłku stałego lub okresowego. 

/edu/

Wyprawka szkolna 

Formularze wniosków o przyzn-
anie pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym wydawane 
są w sekretariatach szkół pro-
wadzonych przez Gminę Swarzędz 
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy 
Swarzędz – Biuro Obsługi Intere-
santa. 
Wypełnione wnioski należy 
składać w terminie do 15 
września 2009 r. :
 >  w sekretariatach szkół 
1. dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów prowa-
dzonych przez gminę Swarzędz, 
 >  w Urzędzie Miasta i Gminy 
Swarzędz – biuro obsługi inte-
resanta 
1. dla uczniów szkół publicznych i 
niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych dla młodzieży i 
dla dorosłych oraz słuchaczy 
publicznych kolegiów nauczy-
cielskich, nauczycielskich kole-
giów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych – 
do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24 roku życia, 
2. dla wychowanków publicznych i 
niepublicznych ośrodków umożli-

wiających dzieciom i młodzieży, o 
których mowa w art. 16 ust. 7 
ustawy o systemie oświaty, a także 
dzieciom i młodzieży upośle-
dzonym umysłowo ze sprzę-
żonymi niepełnosprawnościami 
realizację odpowiednio obo-
wiązku szkolnego i obowiązku 
nauki – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki, 
3. dla uczniów szkół niepubli-
cznych nieposiadających upraw-
nień szkół publicznych dla mło-
dzieży i dla dorosłych – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku 
nauki, 
4. dla słuchaczy niepublicznych 
kolegiów nauczycielskich i nau-
czycielskich kolegiów języków 
obcych – do czasu ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 24 roku życia. 
Dodatkowe informacje uzyskać 
można w Referacie Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta i Gminy w 
Swarzędzu – pokój 311, tel. 061 
65-12-311 lub 061 65-12-312. a 
formularz wnisku pobrać także z 
www.swarzedz.pl                 /edu/

Informacje w sprawie pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym

Szkolne stypendia i zasiłki

Czerwiec to miesiąc końca nauki w szkołach. Tradycyjnie Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka spotykała sie najlepszymi 
uczniami wskazanymi przez dyrektorów szkół. Znaleźli się wśród nich 
uczniowie z najwyższymi średnimi a także laureaci wielu konkursów 
organizowanych na szczeblach od gminnego do ogólnopolskiego. Jednak 
w tym roku najlepsi uczniowie nie gościli w gabinecie burmistrza - 
uczestniczyli oni w wycieczce edukacyjnej, której pomysłodawczynią 
była Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz. Uczniom towarzyszyli 
wyznaczeni przez dyrektorów nauczyciele. 
Uczniowie upamiętnili swoje osiągnięcia wpisując się do Złotej Księgi 
Prymusów. 
Prymusami szkół w roku szkolnym 2008/2009 zostali:
Marita Pietrzak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, kl. VI b, 
średnia ocen 6,0
Kinga Szafranek – Szkoła Podst.a nr 4 w Swarzędzu, kl. V d, średnia. 
ocen 6,0
Zuzanna Konieczna – Szkoła Podst. nr 5 w Swarzędzu, kl. VI b, średnia. ocen 5,91
Anna Szymkowiak – Szkoła Podst. w Kobylnicy, kl. IV b, średnia ocen 5,82
Julia Wojnowicz – Szkoła Podst. w Wierzonce, kl. VI, średnia ocen 5,4
Aleksandra Kreczmer - Zespół Szkół w Paczkowie – szkoła podst., 
średnia ocen 5,27
Marzena Glabas – Zespół Szkół w Paczkowie – gimnazjum, średnia 
ocen 5,81 
Dominika Szafranek – Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu, kl. I g, średnia 
ocen 5,87 
Natalia Syguła – Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, kl. III b, średnia ocen 5,6
Rafał Słomka – Gimnazjum w Zalasewie, kl. II b, średnia ocen 5,8
Joanna Bik – Gimnazjum w Zalasewie, kl. III b, średnia ocen 5,8
Maciej Łuczak – Gimnazjum w Zalasewie, kl. III c, średnia ocen 5,8
Weronika Piontek – Gimnazjum w Zalasewie, kl. III h, średnia ocen 5,8

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów .             /edu/

Prymusi szkół 
w roku szkolnym 2008/2009

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
zaprasza na bezpłatne badania na 
oznaczenie poziomu PSA w ramach 
profilaktyki nowotworów gruczołu 
krokowego (prostaty) oraz badanie na 
obecność krwi utajonej w kale ( 
profilaktyka raka jelita grubego). 
Wszystkie badania sfinansowane są z 
budżetu Województwa Wielko-
polskiego. W badaniu mogą wziąć 
udział kobiety i mężczyźni od 50 roku 
życia.
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu w dniu 11 
września 2009 roku o godz. 13.00 w 
Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. 
Piaski 4 przeprowadzi spotkanie 
edukacyjne (pogadanka) dla miesz-

kańców Gminy. Mieszkańcy, którzy 
ukończyli 50 lat otrzymają specjalne 
probówki do przygotowania materiału 
do badań na obecność krwi utajonej w 
kale.
Badania zostaną przeprowadzone 20 
września 2009 roku (niedziela) w godz. 
od 9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Swarzędzu – Biuro Rady 
Miejskiej, pokój 105.
Zapisy telefoniczne (niezbędne podanie 
numeru PESEL) w godz. 8.00-15.00 od 
dnia 19 sierpnia 2009 roku, pod 
numerem telefonu: 061 65-12-311
Wynik badania zostanie przesłany 
indywidualnie do każdego pacjenta pod 
wskazany przez niego adres oraz na 
adres lekarza rodzinnego.              /edu/

Bezpłatne badania 
profilaktyczne
W dniu 20 września 2009 roku w Swarzędzu odbędą się 
bezpłatne badania na oznaczenie poziomu PSA w ramach 
profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty) dla 
mężczyzn, którzy ukończyli 50 lat oraz badanie na obecność 
krwi utajonej w kale (raka jelita grubego) dla kobiet i mężczyzn 
od 50 roku życia.
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Świetlice 
wiejskie 
przedmiotem 
szczególnej 
troski gminy!

Świetlice wiejskie spełniają wyjąt-
kową rolę w życiu okolicznych 
mieszkańców. Tu koncentruje się 
działalność kulturalna, rozrywka, 
wszelkie uroczystości. Tu działają 
animatorzy kultury pracując 
przede wszystkim z dziećmi. 
Długa i piękna tradycja świetlic na 
wsiach wymaga uwagi oraz troski 
ze strony władz miasta i gminy. 
Burmistrz Anna Tomicka uczyniła 
ten problem jednym z priorytetów 
budżetowych. W roku 2008 na 
remonty świetlic gmina wydała 
425 tys. zł. W Gruszczynie 
ukończono roboty budowlane 
dotyczące zaplecza sportowego, 
sanitariatów, szatni oraz pomie-
szczeń sędziowskich,wystąpiono 
o warunki przyszłej rozbudowy 

Burmistrz Anna Tomicka 
dziękując serdecznie rolnikom 
gminy Swarzędz za świetną 
pracę i udane plony podsu-
mowała miniony rok i życzyła 
pomyślności, zdrowia, coraz 
lepszych warunków pracy.
Wszystkim obecnym bardzo 
podobał się tradycyjny obrzęd 

dożynkowy w wykonaniu Ze-
społu Tańca Ludowego - 
Poligrodzianie z Politechniki 
Poznańskiej. Gdy zwyczajom 
stało się zadość przyszedł czas 
na rozrywkę i zabawę. Licznie 
zgromadzone przy scenie 
dzieci rozśmieszał do łez pokaz 
magicznych sztuczek Zbig-
niewa Brzozowskiego, dorośli 

mogli do wyboru posłuchać 
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej, 
Agnieszki Urban, zespołu Ol-
szyna. Spore emocje wzbudził 
pokaz mody firmy Shark - 
uroda młodych modelek sku-
piała uwagę męskiej części 
publiczności!
Zupełnie inną atrakcję przygo-
tował uczestnikom dożynek 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej. W godz. od 17 - 19 
udostępniona została do zwie-
dzania Stacja Uzdatniania Wody 
w Gortatowie, w której nad 
jakością wody czuwa między 
innymi system biomonitoringu 
„SYMBIO”, gdzie na zmiany 
jakości wody reagują słodko-
wodne małże! To naprawdę robi 
wrażenie i dokumentuje czystość 
wody, z której korzystamy. 

Dziękujemy pani Izabeli Grusz-
czewskiej-Gonet, szefowej Za-
kładu za wyśmienity pomysł 

oraz realizację pokazu!
Bardzo licznie bawiący się na 
sobotniej imprezie swarzę-
dzanie chwalili również pyszne 
jedzenie serwowane przez RSP 
Kruszewnia. Tegoroczna nowa 
forma posiłku przy wspólnych 
stołach zintegrowała ludzi i 
wszystkim przypadła do gustu. 

Tańce trwały do drugiej w 
nocy. Dopisała pogoda, hu-
mory i organizacja tego-
rocznych uroczystości dożyn-
kowych. Wszystkim dziękujemy!
               Teresa Radziszewska

Dożynki w Gortatowie 
już za nami !
22 sierpnia 2009 r. w gościnnym Gortatowie odbyły się 
tegoroczne gminne uroczystości dożynkowe. Na placu 
przy świetlicy organizatorzy niezwykle starannie 
przygotowali miejsce obchodów, a także biesiadowania i 
zabawy. Mszę polową celebrował ksiądz kanonik Henryk 
Mikołajczyk. Obecni byli: burmistrz Anna Tomicka, 
wiceburmistrzowie - Adam Trawiński, Agata Kubacka, 
posłowie tej kadencji - Bożena Szydłowska, Krystyna 
Łybacka, przedstawiciele Rady Powiatu z przewodni-
czącym Rady Miejskiej Swarzędza Piotrem Choryńskim. 
Gorąco powitano gospodarza dożynek - panią sołtys 
Gortatowa Małgorzatę Molik, jak również starostów - 
Hannę Wojkiewicz (Gortatowo), Leszka Witke (Sarbinowo). 

budynku. Wierzonka doczekała 
się remontu kapitalnego świetlicy 
wraz z dociepleniem elewacji 
i dachu. W Uzarzewie wymie-
niono okna oraz pokrycie dachu. 
Rok 2009 decyzją burmistrz 
Anny Tomickiej i radnych Rady 
Miejskiej zaowocował godnymi 
uwagi działaniami w zakresie 
dalszego rozwoju świetlic i lep-
szych warunków ich funkcjo-
nowania. Wykonano i uzyskano 
mapy do celów projektowych 
budynku w Uzarzewie. Zlecono 
dokumentację przyłącza gazo-
wego, naprawę pieca, remont 
instalacji c.o. Zlecono wykonanie 
projektu i wykonano wewnętrzną 
instalacje gazową. W Gortatowie 
przygotowano mapy i dokumen-
tację techniczną dotyczącą bu-
dowy wiatrołapu przy świetlicy. 
Po uzyskaniu pozwolenia i wy-
borze firmy wykonano tę inwe-
stycję.
W Gruszczynie wykonano na-
prawę rynien i odprowadzenia 
wody deszczowej a także 
przystąpiono do wymiany okien.

   Teresa Radziszewska

F
ot

.  
(6

x)
 H

.B
ła

ch
ni

o



Aktualności

Lipiec/Sierpień  2009

Prosto z Ratusza

9

Swarzędz pomaga 
powodzianom

We wtorek 21 lipca ze swarzędzkiego Rynku w 
drogę do Lądka Zdroju wyruszyła wielka 
ciężarówka wypełniona darami dla powodzian. 
Z apelem o pomoc dla rodzin poszkodowanych 
w czerwcowych powodziach wystąpiła do 
swarzędzkich przedsiębiorców burmistrz Anna 
Tomicka. Reakcja była natychmiastowa: Cech 
Stolarzy oraz firmy Tombea (która również 
zapewniła transport), Piórex, Alwes, Anders i 
Mabor ofiarowały przedmioty użytkowe przez 
siebie produkowane: szafy, regały, biurka, 
kanapy, fotele, łóżka, komody, poduszki i koł-
dry. Wszystkie te rzeczy są nowe, fabrycznie 
opakowane. W Lądku Zdroju na transport ze 
Swarzędza czekały 3 rodziny z dziećmi 
(wskazane przez tamtejszy Sztab Działań 
Kryzysowych) oraz całkowicie zrujnowany 
przez powódź Dom Opieki dla Dzieci z 
Upośledzeniem Umysłowym "Wojtówka". 

Inicjatywa Swarzędzan spotkała się z nie-
zwykłym uznaniem ze strony władz Lądka 
Zdroju. Podkreślano fakt, że dary poprawią 
warunki mieszkaniowe wielu ludzi, którzy 
dobytek stracili podczas powodzi.

* * *

Oto relacja Teresy Radziszewskiej – 
pracownika UMiG, która uczestniczyła w 
swarzędzkiej wyprawie do Kotliny Kło-
dzkiej:

21 lipca prawie nocą - o godz. 4 wyruszyliśmy 
w kierunku Lądka Zdroju. Transport z darami 
dla powodzian zajmował cały, wielotonowy 
samochód ciężarowy firmy Tombea. Były tam 
całkowicie nowe meble: łóżka, kanapy, krzesła, 
szafy, regały, biurka, komody, fotele a także 
niezbędne do spania poduszki i kołdry. 
Ofiarodawcy to Cech Stolarzy oraz pięć 

że nigdy jeszcze nie otrzymali prosto do 
domów tylu pięknych, nowych sprzętów.
Ostatnie miejsce, do którego dotarliśmy z tran-
sportem była „Wojtówka” - ośrodek pomocy 
dla młodzieży z upośledzeniem umysłowym. 
Niezwykły dom prowadzony przez niezwykłą 
rodzinę w górach. Ogród, gospodarstwo rolne, 
warsztaty pracy zostały przez wodę zmiecione 
z powierzchni ziemi. Podopieczni próbują 
otrząsnąć się z lęku i powoli oswajać z trudna 
sytuacją. Skażona woda utrudnia codzienne 

funkcjonowanie. Pomoc nadchodzi z różnych 
stron, my cieszyliśmy się tym, co mogliśmy im 
ofiarować.
Pożegnaliśmy Lądek Zdrój późnym wieczorem 
planując z władzami miasta kontynuację 
współpracy w innych już, milszych okoli-
cznościach.
Dziękujemy gorąco firmom, które kierując się 
sercem i ludzką solidarnością umożliwiły 
wsparcie tylu potrzebujących. 

swarzędzkich przedsiębiorstw: Tombea, 
Anders, Alwes, Mabor, Piórex. 
Na  miejscu oczekiwali nas: burmistrz Zdzisław 
Szkudlarek, szefowa opieki społecznej, 
kierownik Sztabu Działań Kryzysowych, 
przewodniczący Rady Miejskiej.
Wysłuchaliśmy wielu ciepłych, miłych słów na 
temat naszej akcji, ale również opowieści o szcze-
gółach tegorocznej powodzi i przebiegu działań 
ratowniczych. 
W budynku Straży Miejskiej dokonaliśmy 

podziału przywiezionych sprzętów zgodnie z 
zapotrzebowaniem poszkodowanych rodzin. 
Wiele godzin zajęło nam dostarczanie i wyła-
dowywanie darów w często trudnych wa-
runkach docelowych. Rozmowy z ludźmi, 
którzy kolejny raz przeżyli zalanie swoich 
domów, poruszyły nas do głębi. Widzieliśmy 
ich smutek, nadal trwający szok, łzy. Mówili o 
tym, że każdy deszcz wywołuje w nich lęk - 
chodzą nad rzekę z niepokojem obserwując 
poziom wody. Z radością i wdzięcznością 
przyjmowali swarzędzkie meble podkreślając, 
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W dniach 19-26 lipca 2009 r. 
młodzież swarzędzka spędziła 
niezapomniany tydzień w schro-
nisku młodzieżowym z rówie-
śnikami z zaprzyjaźnionych miast: 
Ronnenbergu, Ronneburga i 
Duclaire. Program pobytu dla 
naszych gości został tak zapla-
nowany, aby oprócz poznania 
kultury, historii i tradycji Polski 
wykorzystać czas na integrację 
uczestników. 
W Poznaniu spacerowaliśmy  
Traktem Królewsko – Cesarskim. 
Wędrując śladem królów i 
cesarzy, którzy upodobali sobie 
Poznań, zobaczyliśmy  zabytki 
europejskiej klasy oraz zloka-
lizowaną na Starym Rynku nie-
zwykłą wystawę z czasów przed 
obaleniem Muru Berlińskiego. 
Udając sie na spotkanie z historią 
odwiedziliśmy studio radiowe 
ESKA.  W rodzinnym Swarzędzu 
poznaliśmy tradycje naszego 
miasta związane ze stolarstwem, 
spacerowaliśmy nad Jeziorem 
Swarzędzkim - podziwiając 
piękno przyrody oraz ciekawą 
ekspozycję w Muzeum Pszczelarstwa. 

Nie tylko Poznań i Swarzędz  były 
celem naszych odwiedzin. Byliśmy 
w ciekawych  miejscach w Kórni-
ku, Rogalinie oraz Puszczykowie. 
Wspólne zajęcia sportowe - pobyt 
w parku wspinaczkowym w 
Kobylnicy, gra w kręgle oraz 
zawody organizowane w schro-
nisku były także okazją do 
nawiązania cennych kontaktów 
oraz powtórką z języka niemiec-
kiego i angielskiego. Niektórzy z 
gości byli po raz pierwszy w Polsce, 
która wywarła na nich bardzo dobre 
wrażenie i na pewno pozostanie 
długo w pamięci i wspomnie-
niach.Wśród młodzieży zawiązały 
się przyjaźnie i kontakty, które z 
pewnością przetrwają długie lata. 
Dziękujemy bardzo władzom 
Swarzędza za pomoc w realizacji 
programu: 
pani Burmistrz Annie Tomickiej, 
II Zastępcy Burmistrza pani 
Agacie Kubackiej, pani Dyrektor 
Gimnazjum nr 2 Marlenie Adolp 
oraz firmie "Wiraż - Bus" i 
“Wodny Raj” 
Do zobaczenia za rok w Duclaire !!! 
Ewa Nowotarska, Gimnazjum nr 2

Międzynarodowe grono 
spotkało się po raz osiemnasty.... 

W tym roku piąty raz byliśmy gospodarzami Między-
narodowego Obozu Młodzieży "Kobylnica 2009". 

20 czerwca 2009 roku udaliśmy się z 
wizytą na festyn integracyjny do 
naszych przyjaciół z kórnickiego 
stowarzyszenia „Klaudynka”. 
Impreza odbywała się pod hasłem 
„Razem możemy więcej". Po 
przywitaniu przybyłych gości przez 
kierownika „Klaudynki”, panią 
Anettę Szarzyńską rozpoczęliśmy 
zabawę. Jako pierwsza wystąpiła 
wróżka Adela zachęcając wszy-
stkich zebranych do aktywnego 
uczestnictwa w festynie. Razem z 
nią mogliśmy pośpiewać piosenki i 
pobawić się przy nich w różnego 
rodzaju zabawy ruchowe.
Sprawdziliśmy także swój refleks i 
kondycję w licznych konkurencjach 
sprawnościowych przygotowanych 
dla nas przez organizatorów festynu 
i wolontariuszy. Biegaliśmy sla-
lomem pomiędzy specjalnie ułożo-
nymi wężami, rzucaliśmy kaloszem, 
próbowaliśmy trafić nim w hula-
hop i przerzucaliśmy papierowe 
kulki przez szablony wyciętych 
zwierząt. Około południa przenie-
śliśmy się w świat czarów i bajek.
Za pomocą magii udaliśmy się do 
wesołego miasteczka i tam dalej 
radośnie spędzaliśmy czas . Kolejną 
atrakcją na klaudynkowym festynie 
była zabawa z przemiłym cztero-
letnim pieskiem rasy huski, Romeo, 
jazda konna po okolicy oraz 
sympatyczne przejażdżki bryczkami 

po lesie. Mieliśmy możliwość 
obejrzenia quadów i zrobienia 
sobie na nich pamiątkowych zdjęć, 
słuchaliśmy ciekawej muzyki 

List ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Z wizytą u Białej Damy

Bezpiecznie 
i wesoło
Kolejny rok Stowarzyszenie 
Bezpieczna Gmina Swarzędz 
przy udziale Komisariatu Policji 
w Swarzędzu było organizatorem 
spotkań z dziećmi i młodzieżą na 
odbywających się w naszej 
gminie półkoloniach. W tym roku 
w ramach akcji "Bezpieczne wa-
kacje 2009" członkowie stowa-
rzyszenia odbyli takie spotkania z 
dziećmi z Paczkowa, Zalasewa, 
Rabowic, Jasinia i Gruszczyna. 

W formie zabawy i konkursów 
sprawdzano wiedzę uczestników w 
zakresie znajomości zasad bezpie-
czeństwa. Szczególną uwagę 
zwracano nasytuacje i zachowania 
z jakimi mamy do czynienia w 
okresie letnim nad wodą, w lesie, na 
drodze. A że musimy uważać będąc 
na wakacjach nikogo przekonywać 
nie potrzeba. Czarna statystyka 
pokazuje nam, że co roku na 
naszych drogach w okresie letnim 
giną setki osób, zdecydowana 
większość przez własną nieo-
strożność czy wręcz głupotę, bo jak 
nazwać tych którzy pędzą po 

naszych drogach z nadmierną 
prędkością lub siadają za kie-
rownicę w stanie nietrzeźwym. 
Młodzież i dzieci zażywają kąpieli 
w miejscach niedozwolonych, 
skaczemy do wody nie znając dna i 
głębokości wody, w lesie zosta-
wiamy butelki i różne śmiecie, 
rozpalamy ogniska, chodzimy do 
lasu niewłaściwie ubrani, poru-
szamy się niewłaściwą stroną 
drogi. To tylko niektóre z naj-
częstszych przyczyn wypadków. 
Dlatego Stowarzyszenie Bezpie-
czna Gmina Swarzędz, które jest 
propagatorem właściwych zacho-
wań i zasad bezpieczeństwa w 
trosce o nasze dzieci prowadzi 
takie spotkania.
Przyznać należy,że choć wielu 
uczestników spotkań dobrze zna 
podstawowe przepisy przeciw-
pożarowe czy ruchu drogowego, 
to do zadowolenia z wiedzy i jej 
stosowania jeszcze daleko. I 
właśnie dlatego, trzeba ją utrwalać 
i przyswajać. Wiedzy i ostrożności 
nigdy za wiele. Wszystkie ucze-
stniczące w spotkaniach i kon-
kursach dzieci otrzymały upo-
minki, których fundatorem był 
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz 
oraz członkowie stowarzyszenia. 

Marek Kamiński

reagge, którą wykonywał zespół z 
Poznania. Jednym z najciekaw-
szych pokazów na „Klaudynce” 
były prezentacje egzotycznych 
zwierząt. Zaciekawieni uczestnicy 
mogli podziwiać liście, motyle i 
prawdziwego pytona.
Na zakończenie imprezy w takt 
największych przebojów odbyła 
się wspólna dyskoteka.
Radowaliśmy się również piękną 
pogodą. Przez cały czas trwania 
festynu świeciło słońce, którym 
mogliśmy cieszyć się razem z 
przyjaciółmi. 
Dziękujemy serdecznie „Klau-
dynce” za wspólną zabawę i spę-
dzone razem chwile.

Michał Ogoniak
Mirka Penczyńska
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1 lipca 2009 roku Ośrodek 
Pomocy Społecznej Miejsko – 
Gminny Ośrodek Wsparcia w 
Swarzędzu zorganizował Pier-
wszy Przegląd Grup Teatralnych 
Środowiskowych Domów Samo-
pomocy. Impreza odbyła się w 
parku obok „Pałacyku Pod Lipami 
oraz na terenie sąsiadującego z 
pałacykiem Skansenu Pszcze-
larskiego, a jej uczestnikami były 
osóby z zaburzeniami psychi-
cznymi, z niepełnosprawnością 
intelektualną i ruchową.

30 lipca 2009 uczestnicy Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Wsparcia 
wraz z opiekunami spędzili 
aktywnie czas na pikniku w 
leśniczówce Zieliniec.
Przygotowania do pikniku trwały 
już dużo wcześniej, ale zła pogoda 
nie pozwoliła na zrealizowanie 
wyjazdu. Na szczęście w końcu 
udało się…
Dzień przed piknikiem chętni 
uczestnicy przygotowali surówki, 
a panie upiekły pyszne placki 
owocowe. Następnego dnia pełni 
energii i entuzjazmu wyruszy-

Komunikat OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
informuje, iż w związku ze zmianą 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 1 lipca 2009 r., a 
obowiązującym od 4 sierpnia 2009 roku,  
należy do wniosku o zasiłek rodzinny i 

Prosto z OPS

świadczenie pielęgnacyjne dołączyć z Urzędu 
Skarbowego zaświadczenie o przychodzie za 
2008 rok (nie jak do tej pory o dochodzie).  
Przypominamy również, iż wnioski na 
świadczenia rodzinne będą wydawane i 
przyjmowane od 1 września 2009.
Wnioski na fundusz alimentacyjny można pobrać 
i składać od 3 sierpnia 2009 roku.

Godziny przyjęć:

poniedziałek  8.00 – 16.00
wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Udzielanie informacji w w/w godzinach pod 
numerem telefonu (061) 65 12 650 wew. 39, 
40, 41.

liśmy do leśniczówki. Panowie 
przygotowali chrust na ognisko 
oraz kijki do pieczenia kiełbasek, 
panie kroiły placki i przygo-
towywały stoły. Podczas pikniku 
towarzyszyły nam dźwięki muzyki 
granej na gitarze, a uczestnicy 
Ośrodka Wsparcia wesoło przy-
śpiewywali znane polskie piosenki. 
Dobra zabawa i nieprzerwane 
rozmowy rozbrzmiewały przy 
ognisku. Podczas pikniku nie 
zabrakło gier i zabaw sportowych 
oraz plastycznych. 
Piękny, słoneczny dzień minął nam 

Piknik w leśniczówce Zieliniec

Zaproszeni goście zaszczycili nas 
pełną frekwencją, a całą imprezę 
prowadził Pan Bartłomiej Kuczyk. 
Gościliśmy w Swarzędzu siedem 
zespołów teatralnych z woje-
wództwa wielkopolskiego, które 
miały możliwość zaprezentowania 
swoich przedstawień:
1. Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym Środowi-
skowy Dom Samopomocy „Sokoły” 
z Poznania - przedstawienie pt. 
„Wiosna”.
2. Grupa Wentylator ze Środo-

Przegląd Grup Teatralnych 
Środowiskowych Domów 
Samopomocy w Swarzędzu

bardzo szybko, a my w niezmiennie 
radosnych humorach wróciliśmy 
do Swarzędza. 

Magdalena Michalska

Miejsko - Gminny Ośrodek 
Wsparcia w Swarzędzu

wiskowego Domu Samopomocy 
„Dom Anki” z Gniezna - prze-
dstawienie pt. „Szelmostwa lisa”.
3. Środowiskowy Dom Samo-
pomocy „Zielone Centrum” z 
Poznania – przedstawienie pt. 
„Mały Książe”.
4. Środowiskowy Dom Samopo-
mocy z Nowego Tomyśla – 
przedstawienie pt. „Gram siebie”.
5. Miejsko – Gminny Ośrodek 
Wsparcia Środowiskowy Dom 
Samopomocy ze Swarzędza – 
przedstawienie pt. „Ach Rodzina”.
6. Środowiskowy Dom Samo-
pomocy ze Ślesina – przedsta-
wienie pt. „Pogawędka na wysy-
pisku śmieci”.
7. Dom Pomocy Maltańskiej z 
Puszczykowa – przedstawienie pt. 
„Cudowne odkrycie”.
Głównym zamysłem Pierwszego 
Przeglądu Grup Teatralnych Środo-
wiskowych Domów Samopomocy 
w Swarzędzu było zaprezen-
towanie umiejętności artysty-
cznych oraz aktorskich uczestni-
ków. Celem samym w sobie była 
integracja, poznanie nowych osób, 
wymiana doświadczeń, a przede 
wszystkim dobra zabawa.  
Organizatorzy przygotowali dla 
wszystkich zespołów nagrody za 
udział w przeglądzie, wyróżniając 
wszystkich za ich pracę i zaanga-
żowanie. Wielka radość malowała 
się na twarzach aktorów i ich 
opiekunów, co było jednym z 
piękniejszych momentów prze-

glądu. Jak w każdym konkursie 
należało wybrać tych najlepszych. 
Werdyktem Jury główną nagrodę 
otrzymało Stowarzyszenie Po-
mocy Osobom Niepełnospra-
wnym Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Sokoły” z Pozna-
nia za przedstawienie pt. „Wio-
sna”. Publiczność natomiast na-
grodziła swoimi głosami zespół 
teatralny z Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Wsparcia Środowi-
skowego Domu Samopomocy ze 
Swarzędza za przedstawienie pt. 
„Ach Rodzina”. 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Miejsko – Gminny Ośrodek 
Wsparcia w Swarzędzu ser-
decznie dziękuje wolontariu-
szom, którzy czuwali nad przy-
gotowaniem dekoracji do spe-
ktakli oraz zapewnili pomoc i 
bezpieczeństwo naszym gościom 
– a przecież mieli już wakacje…

Magdalena Michalska
Miejsko – Gminny Ośrodek 

Wsparcia w Swarzędzu



Latem zajęcia dla dzieci w 
bibliotece zagościły na dobre. We 
wtorki o godzinie 10.00 rodzice ze 
swoimi pociechami, bardzo 
licznie „szturmowały” bibliotekę, 
w przenośni i dosłownie, bo tak 
wysokiej frekwencji jeszcze nie 
miałyśmy! Liczna gromadka 
dzieci uczestniczyła w zajęciach 
„Poznajmy się”, które otwierały 
biblioteczny cykl spotkań z 

literaturą. W czasie zabaw z piłką 
plażową, podczas układania puzzli i 
odgadywania zagadek, maluchy 
oswajały się z rówieśnikami, 
uczyły zabaw zespołowych i 
wybierały... dyrektora ZOO! 
Dzieci, z zawiązanymi oczami, 
sięgały po pluszowe maskotki i 
musiały poprzez dotyk odgadnąć 
rodzaj zwierzaka. Konkurs na 
dyrektora ZOO wcale nie był łatwy! 

Czytałyśmy także dzieciom wesołe 
wierszyki Jana Brzechwy o 
zwierzętach. W kolejny wtorek 
milusińscy podążali „Śladami 
Czerwonego Kapturka”. Dzieci, jak 
prawdziwi aktorzy, wcieliły się w 
rolę bohaterów bajki. Następnie 
bibliotekarka zaproponowała 
bajeczne kalambury i tu dzieciaki 

szybkie nóżki przebiegły po krętej 
ścieżce z liny, która wyznaczyła 

Biblioteka na pogodę 
i niepogodę

wykazały się wspaniałą znajo-
mością literatury! Sprawne rączki 
pokolorowały bohaterkę spotkania, 
a trzeba przyznać, że przy szta-
lugach uczestnicy spotkania czuli 
się niczym profesjonalni malarze! 
Dzieci ułożyły naaaj.......większą 
piramidę z klocków i ...książek, a 

drogę Czerwonego Kapturka do 
ukochanej babci. Uczestnicy, 
obdarowani drobnymi prezen-
cikami i swoimi rysuneczkami 
obiecały zajrzeć do biblioteki w 
kolejny wtorek.

Janina Jezierska

Prosto z Ratusza
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W Swarzędzu jest 8 poli-
cyjnych rejonów dzielni-
cowych, przedstawiamy 
Państwu spis dzielnico-
wych i terenów, na których 
gospodarują.

Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych
asp. sztab. Tomasz Pawlik
tel. 061 84 148 00, 
tel. kom. 519 064 719

Rejon nr 1
st. sierż. Łukasz Wójcicki,
tel. 061 84 148 00

ul. Cieszkowskiego (56-dk, 
31-dk), Cmentarna, Cybińska, 
Gryniów, Kosynierów, 
Kwaśniewskiego, 
Słowackiego, Św. Marcin, 
Os. Czwartaków, 
Os. Kościuszkowców

Rejon nr 2
Zastępstwo pełni 
sierż. Piotr Jasiewicz,
tel. 061 841 48 00
tel. kom. 519 064 715

ul. Bramkowa, Cechowa, 
Cicha, Cieszkowskiego nr 
(2-54 i 1-29), Gagarina, 
Gołębia, Górków, 
Grudzińskiego, Grunwaldzka, 
Gruszczyńska, Jasińska, 
Kilińskiego, Kobylnicka, 
Kórnicka (1-15 i 2-16), 
Krótka, Mała Rybacka, 
Mickiewicza, Mylna, Nowa, 
Nowy Świat, Ogrodowa, 
Osiedlowa, Polna 
(1-7 i 2-8 i nr 23), 
Pl. Powstańców WLKP., 
Plac Niezłomnych, Podgórna, 

Różana, Rutkowskiego /1-11 
i 2-12/, Rynek, Skryta, Sporna, 
Teligi, Warszawska, Wąska, 
Wiankowa, Wielka Rybacka, 
Wrzesińska 
/1-77, 2-82/, Zacisze, 
Zamkowa, Zapłocie, 
Zwycięstwa, Żwirki 
i Wigury, Żytnia oraz 
Os. Dąbrowszczaków, 
Os. Włady-sława IV, 
Os Zygmunta III Wazy

Rejon nr 3
sierż. sztab. Krzysztof 
Rzyski,
tel. 061 84 148 00
tel. kom. 519 064 714

ul. Brzoskwiniowa, 
Czereśniowa, Boczna, 
Brzechwy, Bursztynowa, 
Dąbrowskiego, Diamentowa, 
Dworcowa, Działkowa, 
Fiedlera, Gwiaździsta, 
Harcerska, Jesionowa, 
Kasprowicza, Kirkora, 
Kościuszki, Kórnicka /17-31, 
18-32/, Krańcowa, 
Kraszewskiego, Kręta, 
Księżycowa, Kwiatowa, 
Kutrzeby, Malinowa, 
Marcinkowskiego, Matejki, 
Meblowa, Miodowa, 
Morelowa, Napoleońska, 
Orzeszkowej, Paderewskiego, 
Piaski, Platynowa, Pogodna, 
Polna Południowa, 
Poniatowskiego, Poznańska, 
Promykowa, Rzemieślnicza, 
Sienkiewicza,Sikorskiego, 
Słoneczna, Skargi, Srebrna, 
Staniewskiego, Stawna, 
Strzelecka, Szmaragdowa, 
Średzka /1-43, 2-52/, 
Warsztatowa, Wawrzyniaka, 
Wilkowskich, Wiśniowa, 

Poznaj swojego dzielnicowego
Wschodnia, Złota

Rejon nr 4
post. Agnieszka Karolak,
tel. 061 84 148 00
tel. kom. 519 064 720
ul. Bema, Kaczorowskiego, 
Leśna, 3 Maja,   
Modrzejewskiej, Piaskowa, 
Pieprzyka, Plac  Handlowy, 
Przybylskiego, Sosnowa, 
Staszica,  Szumana, 
Śniadeckich, Topolowa, 
Torunia, Osiedle Raczyńskiego

Rejon nr 5
sierż. Piotr Jasiewicz,
tel. 061 84 148 00
tel. kom. 519 064 715

ul. Chełmońskiego, Fredry, 
Graniczna, Kochanowskiego, 
Konopnickiej, Kopernika, 
Kossaka, Kórnicka /33-137, 
34-138/, Krasickiego, Łąkowa, 
Nowowiejska, Okrężna, 
Pogodna, Prusa, Reja, 
Reymonta, Rolna Skłodowskiej 
Curie, Spokojna, Traugutta, 
Tysiąclecia, Wyczółkowskiego, 
Wybickiego, Zachodnia, 
Żeromskiego 
oraz Os. Cegielskiego,
Os. Działyńskiego

Rejon nr 6
Zastępstwo pełni post. 
Agnieszka Karolak,
tel. 061 84 148 00
tel. kom. 519 064 720

ul. Armii Poznań, Bednarska, 
Ciesielska, Garbarska, 
Jaskółcza, Kowalska, 
Kórnicka /139 dk, 
140 - dk/, Kuśnierska, 
Murarska, Orla, Pawia, Plac 
Zielony, Płóciennicza, 
Poziomkowa, Rivioliego, 
Słowicza, Sukiennicza, 
Ślusarska, Średzka / 45-dk, 
54 - dk/, Warzywna, Zielona, 
Żurawia oraz Os. 
Mielżyńskiego, 
a także miejscowości: 
Garby Małe, Garby Wielkie, 
Zalasewo, Kruszewnia

Rejon nr 7
Zastępstwo pełni 
st. sierż. Marcin Trzmiel,
tel. 061 84 148 00
tel. kom. 519 064 717

miejscowości: Jasin, 
Rabowice, Paczkowo, 
Łowęcin, Sokolniki 
Gwiazdowskie, Sarbinowo, 
Puszczykowo Zaborze, 
Gortatowo

W sprawach interwencyjnych 
kontaktować się można 24h 

poprzez w/w telefony. 
Komendant Komisariatu 

w sprawie skarg i wniosków 
przyjmuje obywateli w każdy 

poniedziałek 
w godz. 15.30 - 17.30
W innych sprawach 

(długotrwałe problemy rodzinne, 
problemy sąsiedzkie) można 

kontaktować się z dzielnicowymi 
na ich telefony komórkowe.

Prosto z Policji
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Wspaniały koncert Beaty Nosz-
czyńskiej i wręczenie nagród za 
najpiękniejsze wianki to początek 
festynu zorganizowanego przez 
Ośrodek Kultury w Swarzędzu. 
Następnie wianki, tradycyjnie 
przez członków Klubu "CANOE", 
zostały wypuszczone na taflę 
jeziora. 
W tym samym czasie 15 dwuoso-
bowych załóg rozpoczęło spływ 
kajakowy po Jeziorze Swarzędz-

kim. Około godz. 20.00 po wystę-
pie Sekcji Regionalnej OLSZYNA 
rozpoczęła się zabawa. 
Wspaniałe, kolorowe światła z róż-
nymi efektami, dymy, piękne 
wizualizacje na ścianie amfiteatru 
i DJ sprawili, że namiot przed sceną 
zamienił się w dyskotekę, w której 
przy najróżniejszych przebojach, 
mieszkańcy bawili się do godz. 1 w 
nocy.   OK

Fot. Łukasza Czerniak

Wspaniała zabawa podczas 
Nocy Świętojańskiej 

czerni, z dodatkiem nasyconej 
czerwieni. Fragmenty płócien 
pokryte grubą fakturą farby do-
pełniają wrażenia przestrzenności. 
Mamy okazję oglądać dobre 
malarstwo, prace tworzone z pasją 
i dużą wrażliwością na piękno 
kobiecego ciała w tańcu.
Już wkrótce cykl powiększy się o ko-
lejne płótna. Najbliższe plany Pani 
Romy to udział w wystawie 
zbiorowej organizowanej przez 
Międzynarodowe Artystyczne 
Stowarzyszenie Tradycji Regio-
nalnych i Narodowych w Poznaniu, 
oraz jesienna wystawa w Krakowie 
we współpracy z wybitnymi 
tancerzami flamenco w Polsce.
Artystka od wielu lat mieszka w 
gminie Swarzędz. Niejednokrotnie 
otrzymywała wyrazy uznania od 
władz UMiG Swarzędz za swoją 
twórczość. Na pewno jeszcze nie 
raz będziemy mogli oglądać jej 
prace w przyjaznych wnętrzach 
swarzędzkich Galerii.             /mw/

Swarzędzanka 
Roma Rymszewicz-Ranz 
zaprasza na wystawę w Starym Browarze

Plenerowe 
warsztaty 
wikliniarskie

zaprosili dzieci do swoich ulu-
bionych konkurencji np. rzuty 
kością do miski. 
Wszyscy uczestnicy konkursów 
zostali odznaczeni medalami z 
napisem: JESTEM SUPER 
SPORTOWCEM. FP

Fot. Łukasz Czerniak

Prosto z Ośrodka Kultury
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W grudniu ubiegłego roku w 
Galerii Ośrodka Kultury w Swa-
rzędzu swoje prace (TKAMALE 
ANTYCZNE i obrazy FLA-
MENCO) pokazywała swarzę-
dzanka Roma Rymszewicz-Ranz. 
Pani Roma jest absolwentką ASP 
w Poznaniu, brała udział w wielu 
wystawach inwidualnych i zbioro-
wych w kraju i za granicą.
Kolejną odsłoną malarstwa 
Flamenco jest wystawa w 
Starym Browarze w Poznaniu. 
Ekspozycję można oglądać od 
23 czerwca do końca września 
br. w Galerii Piano Bar na 
Dziedzińcu Sztuki Starego Bro-
waru. 
Zdjęcia obrazów umieszczone są 
na stronie www.romaranz.com .
Obrazy, dynamiczne kompozycje 
wirujących tancerek w rytmie 
flamenco, malowane są techniką 
akrylową na płótnie w zawężonej 
kolorystyce od bieli, żółci przez 
wszystkie odcienie szarości do 

W poniedziałek i wtorek 13 i 14 
lipca na Placu Niezłomnych odbyły 
się warsztaty wikliniarskie. Ich 
uczestnicy wyplatali na specjalnie 
do tego przygotowanych stelażach 
przeróżne kształty, m.in. owoców, 
ryb czy wielkich liści. Prace można 
oglądać na Rynku, przy wejściu do 
Ratusza. /OK/

Bajkowa 
Olimpiada 
Sportowa 

4 lipca 2009 r. pod namiotem przy 
Pływalni Wodny Raj odbyła się 
"Bajkowa Olimpiada Sportowa". 
Dzieci brały udział w różnych, 
śmiesznych bajkowych konku-
rencjach, m.in. rzucanie pająkami 
w sieć pajęczą, wyścigi kangurów 
czyli skoki w workach, zawody 
konne, strzelanie z łuku czy też 
przeciąganie liny. Nie zabrakło też 
przechodzenia pod tyczką do 
krainy baśni i malowania buziek i 
włosów. Dla najmłodszych przy-
gotowany został specjalny MINI 
PLACYK ZABAW, w którym 
również nie brakowało atrakcji!
Zabawę odwiedziły postacie z 
bajek - Clifford i Guliwer z krainy 
wielkoludów, którzy również 

Wakacyjne 
karaoke 
W sobotnie wieczory 11 i 18 lipca 
oraz 8 sierpnia na Scenie Plene-
rowej przy Pływalni Wodny Raj 
bawiliśmy się na „Wakacyjnym 
Karaoke” – imprezach zorgani-
zowanych przez Ośrodek Kultury w 
Swarzędzu. 
Nie mamy żadnych wątpliwości, że 
ta propozycja przypadła Państwu 
do gustu. Po wspólnym śpiewaniu 
tańczyliśmy przy muzyce ulubio-
nego DJ. Kolorowe światła i 
specjalne efekty sprawiły, że 
czuliśmy się jak w niezwykłej 
dyskotece.
Finałowe spotkanie w ramach 
„Wakacyjnego Karaoke” zaplano-
wane zostało na  sobotni wieczór 29 
sierpnia. Relację z finału prze-
dstawimy w następnym wydaniu 
„Prosto z Ratusza”.   OK

Kino plenerowe 
na wesoło
W sobotę 1 sierpnia Ośrodek 
Kultury w Swarzędzu zaprosił 
mieszkańców do plenerowego 
urządzonego na scenie przy  
pływalni Wodny Raj. Komedia 
„To nie tak jak myślisz, kotku” 
spodobała się widzom, którzy z 
zainteresowaniem śledzili pery-
petie bohaterów filmu. Plenerowe 
seanse w Swarzędzu organi-
zowane będą również w przy-
szłości – zapowiada szefowa OK, 
Ewa Małecka.

/RN/



Lipiec/Sierpień  2009

Prosto z Ratusza

15



Takie piękne motto przyświeca 
działalności założonej przez Annę Wierską 
fundacji Dar Szpiku. Chorująca na 
białaczkę Ania nie doczekała się swojego 
dawcy, pragnęła jednak bardzo, aby 
zwiększyły się, pomnożyły szanse innych. 

W 2008 r. powstała Drużyna Szpiku - 
organizacja ludzi gotowych nieść pomoc 
i nadzieję. Znani sportowcy, wybitni artyści 
dzie lą  s ię  swoimi zdolnościami,  
umiejętnościami, wrażliwością. Robią to 
na różne sposoby: jedni opowiadają na 
czym polega przeszczep, inni oddają szpik, 
biegają w maratonach, rozgrywają mecze. 

Kapitanem drużyny został piłkarz 
Lecha Piotr Reiss, towarzyszy mu silna 
grupa olimpijczyków: Julia Michalska, 
Michał Jeliński, Aneta Konieczna, Szymon 
Ziółkowski, Monika Drybulska, Leszek 
Blanik, Otylia Jędrzejczak, Marcin Urbaś. 

Świat sztuki reprezentują; Katarzyna 
Bujakiewicz, Magda Stużyńska, Magda 
Steczkowska, Olga Bończyk, Mezo, Liber, 
Eleni, Krzysztof Antkowiak, Małgorzata 
Ostrowska, Wojciech Korda, a także artyści 
Teatrów: Wielkiego, Polskiego, Animacji i 
Nowego, śpiewacy Chóru Katedralnego, 
dziennikarze, lekarze, prawnicy i politycy: 
Wicewojewoda Województwa Wielko-
polskiego Przemysław Pacia oraz Prezy-
dent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.

Najważniejsze są jednak wspierające 
Drużynę Szpiku szeregi ludzi anonimowych. 
Podczas ostatniego Maratonu Poznańskiego 
na starcie stawiła się 140-to osobowa grupa 

Drużyny. Pobiegli ubrani w czerwone 
koszulki z napisem „dar szpiku” promując 
wielką ideę pomocy słabym i potrzebu-
jącym.

Lekarze każdego roku diagnozują 
nowotwór krwi u 10 tys. osób w Polsce. 
Według danych medycznych połowa z nich 
umiera, bo nie znajduje dawcy szpiku. Ta 
przerażająca statystyka może się zmienić, 
jeśli wszyscy oswoimy strach i pokonamy 
niewiedzę na temat przeszczepów szpiku.

Zapraszamy 5 września 2009 na Festyn 
z Drużyną Szpiku „Podziel się życiem”, 
który odbędzie się w Swarzędzu.

Mieszkańcy Swarzędza chcą dać 
dowód, że są społecznością świadomą, 
wrażliwą i otwartą. Organizatorzy tej 
wielkiej, charytatywnej imprezy proponują 
spędzenie soboty na świeżym powietrzu i 
wiele atrakcji. Na Stadionie Miejskim 
rozegrany zostanie turniej piłki nożnej, 
odbędzie się parada motocykli, konkurs 
rzutów do kosza pod okiem Małgorzaty 
Dydek. Scena Plenerowa to między innymi 
konkursy i występy artystyczne, koncert 
tenorów Opery Poznańskiej oraz gwiazda 
wieczoru – Sławek Wierzcholski z 
zespołem Nocna Zmiana Bluesa. 

Podczas festynu będzie można oddać 
krew i zgłosić się do Rejestru Dawców 
Szpiku. Szukamy dawców dla małych 
Wielkopolan.

„Jeżeli marzy tylko jeden człowiek,
pozostaje to tylko marzeniem.
Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem
będzie to już początek nowej rzeczywistości.”

Podziel się życiem !

Podobno żyjemy w czasach, w których 
„ja” jest najważniejsze. Moja kariera, 
sukces, moje życie, mój szpik. Twój, ale to 
on może uratować czyjeś życie.

Mamy możliwość 5 września w 
Swarzędzu zdać egzamin z naszego 
człowieczeństwa.

Serdecznie zapraszam!

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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25 lipca br. Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji 
zorganizowało dla mieszkańców 
naszego miasta szereg atrakcji. 
Pod namiotem, utytułowanym 
przy scenie plenerowej obok 
pływalni, można było zagrać w 
koszykówkę, rodzinną grę boccia, 
badmintona oraz grę zwaną 
„Chińczykiem”. Uczestnicy spra-
wdzali swoje umiejętności w 
rzutach do kosza. Drużynowo 
zmagali się w przeciąganiu liny. 
Najlepszym wręczono statuetki 

Nie tylko 
pływalnia
„Wodny Raj” to nie tylko pły-
walnia z wieloma atrakcjami, ale 
również kompleks odnowy 
biologicznej. Do dyspozycji 
Klientów są dwie sauny suche, 
solarium i dwa gabinety masażu, w 
których czworo doświadczonych 
masażystów dba o Państwa 
zdrowie, urodę i dobre samopo-
czucie. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie – masaże rozluźniające, 
wyszczuplające; pomoc przy 
różnego rodzaju bólach oraz 
szeroką gamę technik relaksu-
jących. Mogą Państwo również 
liczyć na połączenie relaksacji i 
upiększania korzystając z masażu 
twarzy. Dużą popularnością cieszy 

W Swarzędzkim Centrum Sportu i 
Rekreacji odbywały się letnie 
półkolonie dla dzieci. Od ponie-
działku do piątku dzieci uczestni-
czyły w bardzo ciekawych i 

różnorodnych zajęciach. Organi-
zatorzy przygotowali m. in. 
wycieczki do: Cascader Parku w 
Kobylnicy, Nowego ZOO, kina 
oraz klubu jeździeckiego Atrium. 
Ponadto prowadzone były zajęcia 
na obiektach własnych: pod 
namiotem przy pływalni, na 
kręgielni i oczywiście codziennie 
na basenie, gdzie pod okiem 
instruktorów oprócz zabawy 
przekazywane były praktyczne 
porady dotyczące nauki pływania. 
Wśród atrakcji nie mogło też 
zabraknąć zajęć edukacyjnych. 
Tym razem na pogadanki z dziećmi 

oraz dyplomy. Wszyscy otrzymali 
również upominki. 
Zapraszamy na kolejne imprezy 
organizowane przez SCSiR. 

Lato w mieście

się też masaż aromaterapeutyczny, 
który skutecznie relaksuje i 
wprawia w dobry nastrój.

Zespół masażystów tworzą: 
Miłka i Gosia oraz Jakub i Filip. 
Są to fachowcy z zakresu rehabi-
litacji, wychowania fizycznego i 
fitness. Podnoszą stale swoje 
kwalifikacje, by świadczyć usługi 
na najwyższym poziomie i służyć 
radą w sprawach zdrowia.
Każdego dnia do Państwa dyspo-
zycji jest dwóch masażystów.

Gabinety otwarte są od ponie-
działku do piątku 14.00-22.00 
oraz w weekend 10.00-22.00. 
Oferta gabinetów jest stale 
wzbogacana. 
Serdecznie zapraszamy!

zaproszeni zostali policjanci i 
strażacy ze Swarzędza. Dodat-
kowo, dzieci miały zapewnione 
posiłki i napoje podczas zajęć.
Warto zauważyć, że uczestnikami 
letnich półkolonii były w więk-
szości dzieci, które uczestniczyły 
w półkoloniach zimowych 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i 
Rekreacji. Rodzice tych dzieci 
przekonani już o wysokim 
poziomie świadczonych usług 
chętnie posyłają swoje pociechy 
pod opiekę profesjonalnej kadry 
instruktorskiej.

Półkolonie w SCSiR
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W tym roku Gmina Swarzędz 
otrzymała dofinansowanie z 
ministerstwa Sportu i Turystyki ze 
środków Funduszu Zajęć Spor-
towo – Rekreacyjnych dla uczniów.  
Program „Powszechnej Nauki 
Pływania – Umiem Pływać” 
realizuje Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji. Część kosztów 
pokrywa również Gmina. 
Program  rozpoczął  się w czerwcu 
i potrwa do grudnia 2009 r. 
Pierwszy miesiąc obejmował 

XVII Międzynarodowy Festiwal 
Mini Piłki Nożnej - Gryfino 2009 
zakończony.
Drużyna dziewcząt sekcji piłki 
nożnej Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji wróciła po 
tygodniowym turnieju piłki nożnej 

z Gryfina. Festiwal przyciąga, co 
roku kilkadziesiąt drużyn z całej 
Polski i zagranicy. 
Codziennie rozgrywane były dwa 
mecze: rano i po południu. Dla 
naszych zawodniczek była to 
prawdziwa lekcja wytrzymałości. 
Ostatecznie drużyna SCSiR za-
kończyła rozgrywki na ostatnim 
miejscu w klasyfikacji rocznika 
1997. Trzeba jednak zauważyć, że 
w naszej grupie rozgrywkowej była 
tylko jedna drużyna dziewczęca. 
Jednak puchar za trzecie miejsce w 
klasyfikacji dziewcząt  został 
zdobyty.
W festiwalu wzięło udział około 
400 młodych sportowców z całego 
kraju. Turniej był organizowany 
przez gryfińskie kluby sportowe. W 
turnieju uczestniczyło 29 drużyn 

Program „Powszechnej Nauki 
Pływania – Umiem Pływać” 

zajęcia edukacyjne. Dzieci ucze-
stniczyły w spotkaniach z poli-
cjantami z Komisariatu Wodnego 
Policji w Poznaniu, przedsta-
wicielami Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia ratunkowego 
oraz Aktywnej Rehabilitacji. 
Uczyły się między innymi udzie-
lania pierwszej pomocy, właści-
wego reagowania w sytuacjach 
zagrożenia. 
Oczekiwane efekty edukacyjno – 
wychowawcze z realizacji tego 
zadania to: zdobycie umiejętności 
pływania, bezpiecznego zacho-
wania się w wodzie i w pobliżu 

akwenów, nauczenie podstaw 
ratownictwa wodnego. Każdy z 
uczestników będzie miał możli-
wość zdobycia karty pływackiej. W 
sierpniu i listopadzie odbędą się 
warsztaty dotyczące problemu 
uzależnień. 
W programie bierze udział 90 
dzieci z Gminy Swarzędz. 
Tak zorganizowane kompleksowo 
zajęcia i w takim wymiarze, obej-
mujące naukę pływania, zajęcia z 
bezpieczeństwa zachowania się nad 

wodą, warsztaty interpersonalne 
odbywają się na terenie Gminy po 
raz pierwszy. 

Sekcja piłki nożnej dziewcząt 
w Gryfinie

chłopców oraz 3 drużyny dziew-
cząt, które uczestniczyły w 
rozgrywkach chłopców rocznika 
1997. Zespoły, które zajęły trzy 
pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych otrzymały 
puchary, medale, zwycięzcy - 

nowe stroje piłkarskie. Pozostali 
otrzymali pamiątkowe statuetki.
Szkoleniowiec Jerzy Majerowicz 
oraz kierownik drużyny Jacek 
Hejnowski nawiązali kontakty z 
innymi klubami sportowymi i 
otrzymali wiele zaproszeń na 
turnieje oraz sparingi w Polsce. 
Dziewczęta natomiast poznały 
smak rywalizacji sportowej i 
przekonały się, ile jest jeszcze 
pracy przed nimi.  JH
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był to rajd kajakowy z punktami 
kontrolnymi i zadaniami do 
wykonania. Wśród konkurencji 
było: rzucanie ringo na wyspie, 

rzucanie piłką do bramki kajak-
polo, rozwiązywanie łamigłówek 

oraz test wiedzy turystycznej.
Po zmaganiach na wodzie ucze-

stnicy poczęstowani zostali gro-
chówką, a po podliczeniu punktów 

ogłoszony został komunikat koń-
cowy z przedstawieniem zwy-

cięzców rajdu. Najlepszą osadą 
okazała się dwójka: Marcin Lis i 
Waldemar Nawrocki, radni Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. Panowie 
zebrali najmniej punktów karnych 
i znacząco pokonali resztę 
konkurencji. 

Imprezy na Jeziorze Swarzędzkim 
organizowane przez Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji są 
wspaniałą okazją do promocji 
naszego akwenu, który jak się 
okazuje, świetnie sprawdza się 
jako miejsce do spędzania 
aktywnie wolnego czasu.

Serdeczne podziękowania skła-
damy strażakom z jednostki 
Straży Pożarnej w Swarzędzu 
oraz członkom Klubu Canoe za 
pomoc w organizacji imprezy. 

Rajd i spływ kajakowy na Jeziorze Swarzędzkim
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20 czerwca, przy okazji orga-
nizacji imprezy „Noc Świę-
tojańska”, odbył się spływ kaja-
kowy po Jeziorze Swarzędzkim. 

Najważniejszym punktem spływu 
było zwodowanie wianków 
przygotowanych przez Ośrodek 
Kultury. Każdy mieszkaniec 
Swarzędza mógł uczestniczyć w 
wodowaniu wianków oraz dzięki 
Swarzędzkiemu Centrum Spor-
tu i Rekreacji popłynąć dookoła 
jeziora. 15 kajaków wyruszyło 
o godz. 19.00 na godzinną 
wycieczkę. Wśród uczestników 
spływu była pani Sekretarz 
gminy Swarzędz oraz radni 
Swarzędza.
Dyrektor SCSiR zapowiada 
kolejne tego typu imprezy na 
wodzie z wykorzystaniem ka-
jaków. 

8 sierpnia 2009 odbyła się kolejna 
impreza na wodzie organizowana 
przez Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji. Tym razem 



kiego. Na trasie rajdu stanęło 30 
uczestników - dzieci oraz dorośli. 
Po 2,5-godzinnym wysiłku ucze-
stnicy poczęstowani zostali gro-
chówką, a dodatkowo dzieci wzięły 
udział w konkursie z wiedzy o 
turystyce na terenie Gminy Swa-
rzędz.
Impreza rozpoczęła cykl wycieczek 
rowerowych organizowanych przez 
SCSiR. Kolejne rajdy odbywać 
się będą co tydzień w sobotę o 
11.00.  Zapraszamy!                 JH

Wypożyczania rowerów zaprasza! Zakończenie sezonu sekcji 
pływackiej i piłki nożnej

SCSiR będą mogli konkurować w 
przyszłym sezonie z innymi 
klubami sportowymi.
Podczas imprezy uczestnicy 
mogli poznać jedną z nowych 
dyscyplin sportowych wprowa-
dzonych przez SCSiR tj. grę w 
Boccię. Pod okiem instruktora, 
każdy mógł zagrać i zmierzyć się 
w rywalizacji m. in. z Burmistrz 
Anną Tomicką, zastępcą bur-
mistrza Agatą Kubacką oraz 
Barbarą Antoniewicz - radną 
powiatu poznańskiego. Ponadto, 
dzieci wraz z rodzicami ucze-
stniczyli w wielu  innych 
zabawach sprawnościowych.

wysiłku uczestnicy bardzo zado-
woleni dotarli do mety kolejnego  
etapu, cotygodniowych spotkań na 
rowerze. 
Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy do uczestnictwa w 
wycieczkach rowerowych! Tym 
bardziej, że jest możliwość 
wypożyczenia roweru w nowo 
otwartej wypożyczalni rowerów 
SCSiR przy scenie plenerowej.
Liczą się tylko chęci i dobry 
humor! P.B.

ZDJĘCIE:  Łukasz Łokietek, lat 9 

Wycieczka rowerowa
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Codziennie od 11.00 do 20.00 
przy Pływalni „Wodny Raj” 
można wypożyczyć rowery, kijki 
do turystyki pieszej oraz zestawy 
do gry w Boccię.
Otwarcie wypożyczalni odbyło 
się 5 lipca. Na inaugurację wypo-
życzalni Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji oraz Referat 
Promocji UMiG Swarzędz 
zorganizowali rajd rowerowy.
Trasa przebiegała dookoła Doliny 
Cybiny oraz Jeziora Swarzędz-

15 czerwca pod namiotem przy 
Pływalni „Wodny Raj” odbyło się 
uroczyste zakończenie sezonu 
sekcji SCSiR. 
Młodzi pływacy i piłkarki nożne 
wraz z rodzicami wysłuchali 
krótkiego sprawozdania z działal-
ności instruktorów poszczegól-
nych sekcji. Dla najlepszych 
zawodniczek i zawodników ufun-
dowane zostały nagrody. 
Burmistrz Anna Tomicka podzię-
kowała zawodnikom i ich rodzi-
com za udział w procesie szkole-
niowym i za zaufanie jakim 
obdarzyli pracowników SCSiR.  
Jednocześnie zaprosiła do korzy-
stania ze wszystkich obiektów 
sportowo – rekreacyjnych gminy 
Swarzędz, podkreślając tym sa-
mym zaangażowanie i troskę władz 
gminy o wychowanie fizyczne i za-
pewnienie atrakcji w czasie wol-
nym dla dzieci i młodzieży.
Mariola Józwiak – dyrektor 
SCSiR również bardzo gorąco 
podziękowała wszystkim dzieciom 
i rodzicom oraz zadeklarowała 
utworzenie stowarzyszenia sporto-
wego, dzięki któremu zawodnicy 

25 lipca odbyła się trzecia 
wycieczka rowerowa po drogach 
i bezdrożach gminy Swarzędz, w 
której udział wzięło 15 ucze-
stników. Dzieci oraz dorośli 
zmagali się na trasie Swarzędz- 
Ligowiec – Lizawka – Swarzędz. 
Atrakcją wyprawy na rowerach 
było zwiedzanie hangarów z sa-
molotami i szybowcami  Aero-
klubu Poznańskiego na Ligowcu 
oraz spotkanie z pilotem, który 
przedstawił naszym podróżnikom 
tajniki latania. Po 2 godzinnym 



30 czerwca i 28 lipca odbyły 
się sesje Rady Miejskiej 
Swarzędza. 
Radni podjęli następujące 
uchwały:

Nr XLIII/259/09
w sprawie: pomocy finan-
sowej dla Powiatu Poznań-
skiego.

Nr XLIII/260/2009
w sprawie: zmiany uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy 
na rok 2009

Nr XLIII/261/2009
w sprawie: ustalenia wyso-
kości opłat za pobyt dziecka 
w Żłobku Miejskim „Ma-
ciuś” w Swarzędzu

Nr XLIII/262/2009
w sprawie: likwidacji Filii 
Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Zalasewie.

§ 1
Z dniem 31 sierpnia 2009 r. 
likwiduje się Filię Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Zala-
sewie, ul. Spacerowa 4.

§ 2
Uczniowie zlikwidowanej filii 
będą kontynuować naukę w 
Szkole Podstawowej nr 5 w 
Swarzędzu, Os. Mielżyńskiego 
3a.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Swarzędz oraz Dyre-
ktorowi Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Swarzędzu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopol-
skiego.

Uzasadnienie:
W styczniu 2009 r. Rada 
Miejska w Swarzędzu podjęła 
uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji filii Szkoły Podsta-
wowej nr 5, która znajduje sie 
w Zalasewie przy ul. Spa-
cerowej. 
Następnie Burmistrz Miasta i 
Gminy Swarzędz zawiadomił 
pismem z dnia 24 lutego 2009 r. 

Wielkopolskiego Kuratora Oś-
wiaty o zamiarze likwidacji 
szkoły filialnej w Zalasewie, 
gdyż zgodnie z zapisem art. 59 
ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty szkoła może zostać 
zlikwidowana po uzyskaniu 
pozytywnej opinii kuratora. 
Gmina otrzymała taką opinię w 
marcu br.
W związku z powyższym 
zasadne jest podjęcie uchwały 
likwidującej z dniem 31 sier-
pnia 2009 r. Filię Szkoły 
Podtawowej nr 5 w Zalasewie.

Nr XLIII/263/2009
w sprawie: zmiany uchwały w 
sprawie przyjęcia statutu 
związku międzygminnego 
pod nazwą ,,Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poz-
nańskiej''.

NR XLIII/264/2009
w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie 
obejmującym działki poło-
żone w Swarzędzu przy ul. 
Armii Poznań (pow. ca. 1,72 
ha).

NR XLIII/265/2009
w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie 
obejmującym działki poło-
żone w Gruszczynie ozna-
czone nr geod. 284, 285/1, 
285/2, 286 (pow. ca. 13,21 ha).

NR XLIII/266/2009
w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmują-
cego działki położone w 
Janikowie w rejonie ulicy 
Ogrodniczej (teren o pow. ca. 
22,77 ha).

NR XLIII/267/2009
w sprawie: przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmu-
jącego obręb Rabowice (pow. 
ca. 380,8 ha).

Nr XLIV/270/2009
w sprawie: zmiany uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy 
na rok 2009

Nr XLIV/271/2009
w sprawie: wyrażenia zgody 
na nabycie prawa użytko-
wania wieczystego gruntów 
stanowiących własność Skar-
bu Państwa wraz z prawem 
własności budynków i budo-
wli znajdujących się na 
terenie nieruchomości poło-
żonej w Swarzędzu, przy ul. 
Sienkiewicza 19.

Od redakcji:

Pełne teksty wszystkich uch-
wał wraz z uzasadnieniami 
dostępne są w Biurze Rady 
Miejskiej oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej:

Stanowisko
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: wyrażenia woli 
Radnych Rady Miejskiej w 
Swarzędzu co do ewentu-
alnego rozpoczęcia inwestycji 
kanalizacyjnej w ramach 
„Puszcza Zielonka” przed 
ostateczną decyzją Komisji 
Europejskiej w Brukseli oraz 
etapów ich realizacji.

Radni wyrażają wolę przystą-
pienia do rozpoczęcia inwe-
stycji kanalizacyjnej w ramach 
„Puszczy Zielonka” przed 
ostateczną decyzją Komisji oraz 
realizacji etapów:

- 1a kolektor Przybylskiego
- 1b Zalasewo, Paczkowo
- 2a Janikowo, Gruszczyk
- 2b Kobylnica
- 2c Katarzynki, Uzarzewo

Stanowisko
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zabezpieczenia 
środków w budżecie 2010 r. na 
zimowe utrzymanie dróg i ulic 

http:/bip.swarzedz.eu

na terenie miasta i gminy 
Swarzędz.

Rada Miejska w Swarzędzu 
stwierdza, iż zabezpieczy w 
budżecie gminy na 2010 r. 
kwotę 700.000,00 zł na 
zimowe utrzymanie dróg i ulic 
na terenie miasta i gminy 
Swarzędz. W budżecie na 2009 
rok zabezpieczona jest kwota 
150.000,00 zł.
Niniejsze stanowisko pozwoli 
na udzielenie jednego zamó-
wienia na okres całej zimy 
2009/2010 r.

Stanowisko
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 28 lipca 2009 roku

w sprawie: zabezpieczenia 
środków w budżecie 2010 r. 
na opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmują-
cego tereny położone w 
Zalasewie

Rada Miejska w Swarzędzu 
stwierdza, iż zabezpieczy w 
budżecie gminy na 2010 r. 
kwotę 16.030,80 zł (co 
obejmuje etapy IV i V prac 
wyszczególnionych w harmo-
nogramie rzeczowo – termi-
nowym załącznika nr 2 do 
umowy) na sporządzenie 
miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Swarzędz, obejmu-
jącego tereny położone w 
miejscowości Zalasewo po 
wschodniej i zachodniej stro-
nie ulicy Kórnickiej (po-
wierzchnia opracowania: I 
część ca. 98 ha, II część ca. 121 
ha, w sumie ca. 219 ha).  W 
wyniku przeprowadzonego 
przetargu wyłoniono proje-
ktanta oraz ustalono koszt 
sporządzenia miejscowego 
planu na poziomie 53.436,00 zł. 
W budżecie na 2009 rok jest 
zabezpieczona kwota na ten 
cel.
Niniejsze stanowisko pozwoli 
na podpisanie umowy z 
projektantem na wykonanie 
ww. miejscowego planu.

Z obrad Rady Miejskiej
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Krótko z Powiatu

W lipcu 2009 r. w ramach projektu „Promocja 
zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie 
poznańskim” w Ośrodku Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 91 
oddano do użytku boisko wielofunkcyjne i plac 
zabaw, których budowa została dofinan-
sowana ze środków Mechanizmu Finan-
sowego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego. 
W związku z powyższym serdecznie 
zapraszamy dzieci i młodzież do 18 roku życia 
do udziału w zajęciach sportowo-rekrea-
cyjnych odbywających się na w/w obiekcie. 
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. 
Opiekę sprawują wykwalifikowani instru-
ktorzy i trenerzy. Zajęcia trwają od ponie-
działku do soboty, a do wyboru jest wiele 
dyscyplin sportowych, w tym m.in.: piłka 
nożna, aerobik, badminton, gry i zabawy 
ruchowe.  
Szczegółowy harmonogram zajęć sportowych 
dostępny jest na stronie internetowej:
http://www.powiat.poznan.pl/ - podstrona 
eeagrants/ zakładka harmonogram.
Dodatkowo zapraszamy również na festyny 

Krótko z Powiatu
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sportowe, które odbędą się w dniach:
30. 08. 2009 r. 
- w godz. 10.00 - 12.00 – impreza integracyjna 
dzieci i młodzieży „Sport bez barier”, 
- w godz. 12.15- 14.15 – paraolimpiada,
- w godz. 14.30- 16.30 – zawody o Puchar 
Starosty Poznańskiego w piłce nożnej,
27. 09. 2009 r. 
- w godz. 10.00- 12.00 – turniej gry w  piłkę 
nożną,
- w godz. 12.15 -14.15 – turniej gry w  bad-
mintona.

Na zwycięzców czekają medale, dyplomy oraz 
drobne nagrody.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
e-mail: eeagrants@powiat.poznan.pl
tel. +48 61 8410 754 (Wydział Edukacji)- 
zajęcia sportowo- rekreacyjne
tel. +48 61 84 10 826 (Wydział Promocji) 
–imprezy/ festyny strona internetowa:
www.powiat.poznan.pl
Bartosz Zawieja Dyrektor Wydziału Tworzenia 

i Realizacji Projektów

Dwudniowe ćwiczenia, które odbyły się 1 i 2 
lipca 2009 roku na terenie Szpitala w 
Puszczykowie, potwierdziły dobre przy-
gotowanie powiatowych służb odpowia-
dających za zarządzanie sytuacjami kryzy-
sowymi. Celem ćwiczeń było przygoto-
wanie NZOZ "Szpital w Puszczykowie" do 
reagowania w przypadku konieczności 
ewakuacji pacjentów oraz personelu 
placówki, a także sprawdzenie przygoto-
wania szpitala do współdziałania ze 
służbami, inspekcjami i strażami, w per-
spektywie przygotowań do EURO 2012. 
Pierwszego dnia odbyły się (realizowane w 
formie wykładów) warsztaty doskonalące: 
"Zagrożenie techniczne katastrofą budo-
wlaną - ewakuacja szpitala". W trakcie zajęć 
przedstawione zostały także założenia 
Polskiego Planu Pandemicznego i działań 
poszczególnych instytucji w przypadku 
wystąpienia wirusa grypy A/H1N1 na terenie 
powiatu.
Drugiego dnia przeprowadzono próbną 

ewakuację pacjentów z oddziału chorób 
wewnętrznych i oddziału urologicznego. Ze 
względu na bezpieczeństwo pacjentów w 
zajęciach brali udział wyłącznie pozoranci. 
Ćwiczeniom na terenie Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w 
Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa 
Dąbrowskiego" sp. z o.o. towarzyszyło 
posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzyso-
wego pod przewodnictwem Jana Grabko-
wskiego, Starosty Poznańskiego. 
W posiedzeniu i ćwiczeniach udział wzięli 
także Burmistrz Puszczykowa oraz zapro-
szeni goście i przedstawiciele instytucji, 
służb, inspekcji i straży, takich jak:
- NZOZ "Szpital w Puszczykowie";
- Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu;
- Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu;
- Komenda Miejska Policji w Poznaniu;
- Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego; 

- Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budo-
wlanego;
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna;
- Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna.

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

1N1 na terenie powiatu.

SPOSÓB NA AKTYWNE WAKACJE 
- BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO
- REKREACYJNE W GMINIE SWARZĘDZ

Ćwiczenia potwierdziły 
sprawność służb powiatowych
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Barwny korowód orkiestry dętej, muzyka 
poważna i rozrywkowa, słowem dla 
każdego coś miłego, a wszystko w do-
brym smaku. Tak w skrócie można opisać 
odbywający się w ramach Ogólno-
polskiego Festiwalu Dobrego Smaku 
„Dzień z Powiatem Poznańskim”. 

Dzień rozpoczął się silnym akcentem w postaci 
przemarszu wokół Starego Rynku i koncertu 
swarzędzkiej orkiestry dętej. Następnie 
atmosferę stonowała orkiestra kameralna 
l'Autunno, a nurt muzyki spokojnej utrzymała 
grupa „Po Trzecie”. Występy artystów 
związanych z naszym regionem wieńczył 
koncert rockowej grupy Strefa Zero. Przez cały 
dzień występy artystów przeplatały się z kon-
kursami wiedzy o powiecie, a relację z imprezy 
można było oglądać na antenie Telewizji 
Poznań, do czego osobiście zachęcił widzów 
Starosta Poznański.

Święto Powiatu na Starym Rynku

Ważnym elementem festiwalu były oczywiście 
konkursy: na najlepszą Sznekę z Glancem, 
Święto Golonki oraz Polską Nalewkę 2009. 
W tym roku Starosta zasiadał w honorowej 
kapitule pierwszych dwóch konkurencji, 
przyznając nagrodę dla najlepszej golonki z po-

wiatu, a także specjalne wyróżnienie dla 
najlepszej powiatowej nalewki.
W trakcie trzech dni Festiwalu Stary Rynek 
odwiedziło blisko 100 tysięcy mieszkańców 
miasta, okolic i przyjezdnych gości. 
Była to doskonała okazja do promocji powiatu 
poznańskiego jako obszaru o bogatej ofercie 
kulturalnej i turystycznej. 
Dlatego też przez cały czas trwania imprezy na 
płycie Rynku stał namiot, w którym pracownicy 
Starostwa udzielali wszystkim zaintere-
sowanym informacji na temat różnorodnych 
walorów naszego powiatu. 

Ziemowit Maląg
Wydział Promocji

Także w tym roku powiat poznański był 
oficjalnym partnerem Festiwalu Dobrego 
Smaku

Nadanie sztandaru Komendzie Miejskiej 
Policji oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji 
było głównym wydarzeniem Święta Policji 
w Poznaniu.
W obchodach zorganizowanych 29 lipca br. pod 
Poznańskimi Krzyżami, wzięli udział 
Komendanci Komendy Głównej, Woje-
wódzkiej i Miejskiej Policji, władze samo-
rządowe i przedstawiciele duchowieństwa. 
Obchody stały się okazją do wręczenia 

mundurowym oraz osobom szczególnie za-
służonym awansów, odznaczeń państwowych i re-
sortowych. W gronie wyróżnionych znalazł się 
również Starosta Poznański, który otrzymał 

srebrny medal „Za zasługi dla Policji”, będący 
wyrazem uznania i podziękowania za działania 
podejmowane na rzecz policji w regionie.

Łukasz Sobolewski
Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

W związku z podjęciem 
informacji o zgłaszaniu się 

przedstawicieli firm 
budowlanych do właścicieli 
nieruchomości z propozycją 
dzierżawienia działek w celu 

pozyskiwania kopaliny 
(np. piasku, żwiru czy torfu), 

Starosta Poznański informuje, 
że działalność gospodarcza 

polegająca na poszukiwaniu 
lub rozpoznawaniu złóż kopalin 
i w konsekwencji eksploatacji 

kopalin może odbywać się 
wyłącznie w oparciu o koncesję.
Starosta Poznański informuje, 

że poszukiwanie lub 
rozpoznawanie złóż kopalin 
oraz wydobywanie kopaliny 

bez wymaganej koncesji podlega 
nałożeniu, w drodze decyzji, 

opłaty eksploatacyjnej 
w wysokości 

osiemdziesięciokrotnej stawki 
opłaty eksploatacyjnej 

dla danego rodzaju kopaliny. 
Ponadto kto bez wymaganej 

koncesji prowadzi działalność 
polegającą na poszukiwaniu 

lub rozpoznawaniu złóż kopalin 
oraz wydobywaniu kopaliny 
podlega karze aresztu albo 

grzywny.

Dziewięć dekad 
Policji

KOMUNIKAT
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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 8.00-16.00, 
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 Cho-
ryński 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
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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 
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zastrzega sobie prawo skracania tekstów i dokonywania w nich zmian. 
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Skład, druk i reklamy:
Agencja Wydawnicza Magdalena Ilek-Nowak
prostozratusza@op.pl, www.prostozratusza.pl
tel. 061 816 13 87, 500 858 842, 515 772 600

Wielkopolski przez całą dobę na 
temat:
- przychodni i szpitali
- dyżurów szpitalnych, POZ, aptek
- sklepów medycznych, zakładów 
optycznych
- prywatnych gabinetów lekarskich
- placówek i firm związanych z 
medycyną, urodą i zdrowiem.

Pogotowie Ratunkowe 
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09 (całą dobę)

NZOZ MEDLIFE – Centrum 
Pomocy Doraźnej i Ratunkowej 
- doraźna pomoc medyczna nocna i 
świąteczna, w godz. 18.00 – 7.00.
Swarzędz, ul. Poznańska 15 
(budynek NZOZ DIAGTER)
Porady lekarskie uzyskają Państwo 
również pod numerem telefonu 
0 666 891 666

Laboratorium Analiz Lekarskich 
„Jaromed”
os. Dąbrowszczaków 8/19 
tel/fax 061 817 46 08

Pracownia Rentgenowska 
„Kwant”
Pl. Niezłomnych 15,
tel. 061 651 12 85

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)

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

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

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

Muzeum Środowiska 
Przyrodniczego i Łowiectwa 
Wielkopolskiego w Uzarzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12, 
tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl
Cech Stolarzy Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 061 817 21 37, 
fax. 061 817 30 55 
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. Kwaśniewskiego 1, 
tel. 061 817 40 11
www.sm-swarzedz.pl

Wiraż-Bus
Garby, ul. Transportowa 1, 
62-020 Swarzędz 
tel./fax 061 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl

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

DYŻURY CAŁODOBOWE APTEK 
W POZNANIU

Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 
18 tel. 061 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 
2/6 tel. 061 852-99-22

Przydatne adresy i telefony
Apteka „Panaceum” 
os. Przyjaźni paw. 141 
tel. 061 820-16-42
Apteka „Magiczna” 
ul. Piątkowska 87A 
tel. 061 840-19-00
Apteka „Magiczna” 
ul. Głogowska 118/124 
tel. 061 865-41-00
Apteka „Na Gwarnej” 
ul. Gwarna 5/4 tel. 061 852-52-44

DYŻURY APTEK 
W SWARZĘDZU

31.08 - 07.09.2009 - 20.00 - 8.00
"Pod Lipami", os. Zygmunta III 
Wazy 17

05.09.2009 r. (sobota)
8.00 - 14.00 - wszystkie apteki
7.30 - 21.00 - "Apteka Przyjazna", 
market Biedronka, 
ul. Cieszkowskiego 5/7
9.00 - 21.00 - Aptela Heureka, 
ETC
9.00 - 21.00 - "Rosa-Pharm" - 
market TESCO

06.09.2009 r. (niedziela)
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

07.09 - 14.09.2009 r. 
- 20.00 - 8.00
"Swarzędzka" s.c., 
p.w. św. Józefa, 
ul. Rynek 16

12.09.2009 r. (sobota)
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

13.09.2009 r. (niedziela)
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

14.09 - 21.09.2009 r. 
- 20.00 - 8.00
"Zamkowa" "Meris" s.c., 
ul. Zamkowa 17c
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Elektromechanika Dźwigowa Jacek 
Raczkowski Sp. z o.o. to firma z prawie 20-
letnią tradycją. Jacek Raczkowski założył 
ją w 1991 roku. Jest absolwentem  wy-
działu elektrycznego Politechniki Poz-
nańskiej. Pracował w Dziale Dźwigów, w 
przedsiębiorstwie państwowym PRO 
Reklama. Gdy zmieniła się polska rze-
czywistość gospodarcza, postanowił 
wykorzystać umiejętności i doświadczenie 
we własnym biznesie. 
W tym samym czasie jego syn Przemysław 
uczy się w liceum, gdzie poznaje swoją 
obecną żonę Magdalenę. Po maturze 
Przemek zaczyna studiować geologię, 
Magda zootechnikę. Pobierają się w 1996 
roku. Syn w wolnym czasie pomaga ojcu w 
firmie pracując jako pomocnik montera, 
jednak zarówno Przemek jak i Magda mają 
swoje własne wizje przyszłości, chcą być 
samodzielni. Niestety codzienność, z jaką 
musieli się skonfrontować w 2007 roku 
młodzi absolwenci, nie była łatwa. 
Pierwsza podjęła pracę w firmie teścia 
Magda, zajęła się sprawami kadrowymi. 
Ponieważ Przemek nie mógł znaleźć 
dobrze płatnej pracy w zawodzie, 
zdecydował się tymczasowo na pracę u 
ojca na stanowisku kierowca-zaopatrze-
niowiec, równolegle w Wyższej Szkole 
Bankowej skończył podyplomowe studia z 
zarządzania.
W międzyczasie okazało się, że jest 
potrzebny w biurze jako osoba przygo-
towująca oferty. Sprawdził się, zaczął też 
wykazywać duże talenty organizacyjne. 
Już wiedział, że chce zostać w firmie. Ze 
względu na rosnącą ilość zleceń, ojciec 
przekazywał mu coraz więcej zadań, sobie 
zostawiając głównie techniczną stroną 
działalności. Pojawiła się potrzeba uregu-
lowania systemu zarządzania w firmie. 
Sprawą zajęła się Magda. Dzięki jej 
samodzielnemu pogłębianiu wiedzy na 

temat systemu zarządzania jakością i 
ogromnemu zaangażowaniu oraz pomocy 
właścicieli i pracowników, w 2003 roku 
Elektromechanika Dźwigowa Jacek 
Raczkowski otrzymała Certyfikat ISO 
9001:2001. 
Wprowadzone procedury pozwoliły na 
wewnętrzne uporządkowanie przed-
siębiorstwa, podzieliły kompetencje, umo-
żliwiły delegację uprawnień. Przemysław 
został dyrektorem zarządzającym.
W 2003 roku tuż przed zakończeniem 
wdrażania ISO, firmę dotyka kryzys 

decyzję o zawiązaniu spółki. Prezesem 
zostaje Jacek Raczkowski. W 2007 
otwierają oddział w Warszawie, rok 
później we Wrocławiu. Dzisiaj firma 
zatrudnia ponad 20-tu pracowników. 
Sprzedaje, montuje i konserwuje windy na 
terenie całej Polski, w planach ma 
rozszerzenie działalności na obszar 
Niemiec.
Ciekawostką jest, że oprócz wdrażania 
najnowszych technologii, Elektromecha-
nika Dźwigowa Jacek Raczkowski zajmuje 
się również renowacją urządzeń zabyt-
kowych. Przykładem na to może być 
konserwowana przez firmę najstarsza 
winda w Polsce, znajdująca się przy placu 
Wolności w Poznaniu. Urządzenie 
powstało pomiędzy 1903, a 1913 rokiem 
(źródła nie są co do tego zgodne), ma 
jeszcze drewniane, dębowe prowadnice i 
napęd bębnowy.
Jacek i Przemysław Raczkowscy nie boją 
się wyzwań. Podejmują się montażu 
zarówno urządzeń typowych, jak i niestan-
dardowych na specjalne zamówienia, 
począwszy od dźwigów gastronomi-
cznych, poprzez osobowe, po ciężkie 
windy towarowe i samochodowe. Ważni są 
dla nich ludzie, bardzo cenią i szanują 
swoich pracowników. W miarę możli-
wości, w różnej formie prowadzą dzia-
łalność charytatywną.
Magda i Przemysław Raczkowscy to nie 
tylko świetny tandem w biznesie, to także 
wspaniali, pełni pasji ludzie. Pracując 
intensywnie i wychowując równocześnie 
dwoje dzieci, zawsze znajdują czas dla 
bliskich i przyjaciół. Mają oryginalne 
pomysły, mnóstwo zainteresowań i chęci 
działania. Bezwzględnie można na nich 
liczyć.
Magda jest dumna ze swojego męża, 
podziwia, że udało mu się tak rozwinąć 
firmę, a on wie, że zawdzięcza to w dużej 
mierze jej ogromnemu wsparciu.     (AK)

  Z windą w górę

        

Przemysław Raczkowski jest członkiem 
swarzędzkiego Klubu Morsów.

Najstarsza winda w Polsce

Jacek Raczkowski

związany ze spadkiem ilości zleceń, 
jednak udaje się go przetrwać i zakończyć 
cały proces prawie nie zmieniając 
poziomu zatrudnienia. Był to moment, w 
którym należało zacząć podejmować 
śmiałe decyzje. Wcześniej Elektro-
mechanika Dźwigowa – Raczkowski 
skupiała działalność głównie na re-
montach, modernizacjach i ewentualnie 
montażach gotowych urządzeń, teraz 
zaczęto coraz częściej kompletować 
dźwigi, budować je pod konkretne 
zamówienia z wykorzystaniem własnej 
myśli inżynierskiej. Intensyfikacja 
kontaktów międzynarodowych pozwoliła 
na import podzespołów bezpośrednio od 
producentów. Biznes zaczął rozwijać się 
bardzo dynamicznie.
W 2006 roku ojciec i syn podejmują 

Magdalena i Przemysław Raczkowscy
z dziećmi podczas wakacyjnej wyprawy 
do Norwegii

www.windy-raczkowski.pl
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- Polka potrafi

Polskie kobiety pracują coraz 
więcej, coraz częściej zajmują 
wysokie, specjalistyczne stanowiska 
i lepiej zarabiają. To tendencja, jaką 
w ostatnich latach obserwuje się na 
całym świecie. Czym różnimy się od 
naszych europejskich czy amery-
kańskich koleżanek? Tym, że mimo 
sporych wysiłków związanych z 
życiem zawodowym nie „odpu-
szczamy” sobie, gdy wracamy do 
domów. Sprzątamy, dekorujemy, 
sadzimy kwiaty, gotujemy… Czy 
jesteśmy w stanie zrobić wszystko 
same, od początku do końca? 
Oczywiście, że nie. Ale nie musimy 
też rezygnować z tego, żeby nasze 
dzieci wiedziały, co to tradycyjna 
polska kuchnia, a menu  na domowe 
przyjęcia zachwycało naturalnością i 
świeżością produktów, z których 
zostało przygotowane. Pomóc  nam 
może „Kuchnia Polki”. Marka, która 
powstała po to, by oszczędzić czas 
na przygotowanie potraw, nie tracąc 
nic z ich jakości i przyjemności z 
jaką przecież powinno wiązać się 
jedzenie. W końcu nie bez przy-
czyny przygotowywanie potraw tak 
chętnie określamy mianem „sztuki 
kulinarnej”.
Produkty „Kuchnia Polki” to świe-
tny pomysł i jeszcze lepsza jego 
realizacja. Asortyment wyrobów 
obejmuje zarówno półprodukty, jak i 
dania gotowe. Znajdujemy w nim 
sosy, zupy (w tym, te najbardziej 
charakterystyczne, których obe-
cność na naszych stołach wskazuje, 
czy to ta cieplejsza, czy chłodniejsza 
część roku, mianowicie żurek i 
chłodnik litewski), mięsa surowe i 

pieczone oraz pierogi, sałatki trady-
cyjne, surówki, a także warzywa 
przygotowane bezpośrednio do 
spożycia, zestawy obiadowe i wiele 
innych. Część propozycji, to wizy-
tówki naszej regionalnej kuchni, np. 
tradycyjna wielkopolska biała 
kiełbasa, kluski ziemniaczane i gzik 
wielkopolski. Te dwie ostatnie 
pozycje zostały nawet wpisane na 
Listę Produktów Tradycyjnych 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Wszystkie wyroby są całkowicie 
naturalne, bez dodatku środków 
konserwujących, wytwarzane trady-
cyjnymi metodami. Przykładem na 
to jest między innymi obecność na 
hali produkcyjnej, otwartego na 
początku lipca tego roku w Tarnowie 
Podgórnym zakładu, dwóch prototy-
powych urządzeń – maszyny do 
produkcji szarych klusek i odtłusz-
czarki do pierogów.
W firmie funkcjonuje też system 
zarządzania jakością ISO 9001:2000 
i 22000:2005, a każda partia 
asortymentu przechodzi dokładną 
kontrolę jakości.
Gratulacje należą się „Kuchni Polki” 
także w związku z bardzo dyna-u 
Gazeli Biznesu. Obecnie „Kuchnia 

micznym rozwojem. Potwierdza to 
wielokrotne przyznanie Przedsię-
biorstwu tytułu Gazeli Biznesu. 
Obecnie „Kuchnia Polki” to nie tylko 
asortyment sprzedawany w super-
marketach. Znakomite wyroby firmy 
odnaleźć możemy również w menu 
trzech otwartych na terenie Poznania 
restauracji, które z pewnością nie 
rozczarują nikogo ceniącego sobie 
smak, profesjonalizm i elegancję.
Mamy nadzieję, że to nie koniec. 
Trzymamy kciuki za kolejne, wpro-
wadzane w życie pomysły. 

Magdalena Janicka

Produkty Kuchni Polki dostępne 
są w supermarkecie Piotr i Paweł 
w Swarzędzu, ul. Dworcowa 7 
www.piotripawel.swarzedz.pl
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