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Uwaga: przy zleceniu zamieszczenia reklamy  
w dwóch pis mach oferujemy rabat 20%, w trzech 30%!

nakład 4.000 6.000 10.500
cena darmowe darmowe darmowe

ilość stron 48 (kolor) 32 (kolor) 32 (kolor)

Dodatkowe rabaty za powtórzenia reklamy:
3 edycje – 5%, 4-5 edycji – 10%, 6-7 edycji – 15%, 8-12 edycji – 20%

Jak zamówić reklamę?

 Î telefonicznie: 607 566 555
 Î mailem: mn@kreator.com.pl
 Î faksem: 61 648 26 49
 Î listownie: Studio Reklamowe Kwadrat,  

 ul. Szylinga 6/4,  60-787 Poznań

W zamówieniu należy podać: wybrane miesięczniki, wielkość reklamy, ilość powtórzeń 
w kolejnych numerach, dane do faktury, adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail. 
Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Reklamy umieszczane są na końcowych stronach 
czasopism (strony redakcyjne są wolne od reklam).

Studio Reklamowe Kwadrat zaprasza Państwa do zamieszczenia reklamy w miesięcznikach 
gminnych „Rokickie Wiadomości”, „Echo Dopiewa” i „Prosto z Ratusza”, 

oficjalnych informatorach samorządowych wydawanych przez Urząd Gminy 
Rokietnica, Urząd Gminy Dopiewo i Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. 

Każde z czasopism jest darmowe, rozprowadzane na całym terenie gmin. 
Nakłady pism to: „Rokickie Wiadomości” - 4.000 szt.,  

„Echo Dopiewa” - 6.000 szt., „Prosto z Ratusza” - 10.500 szt. 
Reklama w nich to najlepszy sposób, aby skutecznie trafić z ofertą  

swojej firmy do mieszkańców i firm podpoznańskich gmin.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w miesięcznikach gminnych:

î Przy dłuższej współpracy extra rabaty î W pakiecie taniej î Dobry stosunek zasięgu reklamy do ceny

Powiat Poznański

Poznań

Zasięg oddziaływania 
miesięczników
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www.rokietnica.pl

W numerze: www.facebook.com/rokietnica
ROKIETNICA 

ORYGINALNI LOKALNIE – SOLIDARNI GLOBALNIE
• Ład przestrzenny • Samorządność • Tradycja • Tożsamość

Widoczne na zdjęciu prace wykonano  
w „Pracowni zręcznych rąk” Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy.

III Wielkopolski Konkurs Koszy Wielkanocnych i wystawy stołów – w pokłonie tradycji
Wyzwanie, otwartość i solidność – Prezes PUK w rozmowie „RW”
Złote Jubileusze naszych mieszkańców
W atmosferze dialogu - podsumowanie zebrań sołeckich
Poradnik mieszkańca - w trosce o środowisko

Rokickie
Wiadomości
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Dąbrowa  Dąbrówka  Dopiewiec  Dopiewo  Drwęsa
Fiałkowo  Glinki  Gołuski  Joanka  Konarzewo  Lisówki

Palędzie  Podłoziny  Pokrzywnica  Skórzewo  Trzcielin
Więckowice  Zakrzewo  Zborowo  Żarnowiec

w numerze m.in.:
Wiosna dla inwestorów     Młodzieżowa Rada Gminy na półmetku     Sport  
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50 mln zł z UE na kanalizację dla Swarzędza

Drugi kontrakt podpisany!
9 maja 2011 roku w swarzędzkim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację wielkiego 
projektu kanalizacyjnego obejmującego północną część naszej gminy (Janikowo, Gruszczyn, Kobylnica, 
Uzarzewo i Katarzynki). Konsorcjum ZRUG-HYDROBUDOWA Gdańsk w ciągu 16 miesięcy wybuduje tu  
ok. 26 km sieci kanalizacyjnej oraz 11 przepompowni. 

Swarzędz jest członkiem Związku 
Międzygminnego Puszcza Zielonka 
(zrzeszającego 5 gmin: Swarzędz, 

Murowana Goślina, Czerwonak, Pobie-
dziska i Skoki), który realizuje projekt 
inwestycyjny „Kanalizacja obszaru Par-
ku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic”. Ta ogromna inwestycja (jest 
to jeden z największych projektów infra-
strukturalnych w naszym kraju) uzyskała 
dofinansowanie w wysokości około 200 
mln złotych ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Cały projekt 
obejmuje budowę na obszarze zrzeszo-
nych gmin kanalizacji sanitarnej, w tym: 
● kanalizacji grawitacyjnej na długości 

214,8 km,
● przyłączeń kanalizacyjnych na długo-

ści 35,2 km,
● rurociągów tłocznych na długości 

118,7 km,
● przepompowni ścieków w liczbie 151 

sztuk,
● likwidację istniejących dwóch oczyszczal-

ni ścieków w Skokach i Pobiedziskach 
i ich przystosowanie do funkcjonowania 
wyłącznie jako przepompowni ścieków. 

W ramach tej inwestycji realizowane 
są dwa projekty gminy Swarzędz:
- budowa kanalizacji sanitarnej w po-

łudniowej części gminy,
- budowa kanalizacji sanitarnej w pół-

nocnej części gminy. 

Wartość inwestycji na terenie Swa-
rzędza to kilkadziesiąt mln zł, za które 
powstanie 51,1 km kolektorów grawita-
cyjnych, 15,6 km kolektorów tłocznych 
oraz 25 przepompowni.

Niedawno wyłoniono wykonawcę 
inwestycji w północnej części naszej 
gminy (Janikowo, Gruszczyn, Kobyl-
nica, Uzarzewo i Katarzynki). Kon-
sorcjum ZRUG-HYDROBUDOWA 
Gdańsk wybuduje tu ok. 26 km sieci 
kanalizacyjnej oraz 11 przepompowni. 
9 maja 2011 r. w swarzędzkim ratuszu 
odbyło się uroczyste podpisanie umo-
wy w tej sprawie. Burmistrz Swarzędza 

Anna Tomicka podkreśliła, że kontrakt 
ten wieńczy wieloletnie wspólne starania 
samorządów zrzeszonych w ZM „Puszcza 
Zielonka” i dla naszej gminy jest ogrom-
nym osiągnięciem. Dowodzi, że potrafimy 
skutecznie pozyskiwać unijne fundusze. 
Świadczy też o dbałości o środowisko 
naturalne i zrównoważony rozwój naszej 
gminy. Burmistrz Anna Tomicka podzię-
kowała wszystkim osobom i instytucjom 
zaangażowanym w realizację wspólnego 
projektu, słowa szczególnego uznania kie-
rując pod adresem burmistrza Murowanej 
Gośliny, Tomasza Łęckiego – głównego 
animatora projektu i zarazem prezesa ZM 
„Puszcza Zielonka”. 

Przypomnijmy, że na początku grudnia 
podpisana została umowa z wykonawcą 
kanalizacji w południowej części Gmi-
ny Swarzędz (teren Zalasewa, Paczkowa 
i Swarzędza). Zwycięzca przetargu (to 
samo konsorcjum ZRUG-HYDROBUDO-
WA) wybuduje tu ok. 40,5 km sieci kanali-
zacyjnej oraz 14 przepompowni ścieków. 
Ma na to 21 miesięcy od daty podpisania 
umowy. Prace już się rozpoczęły.

M.W.
z Fot. Anna Świergiel
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W czerwcu rusza budowa ronda obok wiaduktu. Na 6 czerwca br. zaplanowano rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania ulic Granicznej i Kir-
kora wraz z łącznikiem do ul. Przybylskiego. W tym miejscu powstanie rondo, które ułatwi włączanie się do ruchu kierowcom, którzy teraz często czekać muszą 
w uciążliwych korkach. Właśnie trwa opracowywanie organizacji ruchu na czas budowy i to w taki sposób, aby utrudnienia komunikacyjne podczas wykonywania 
prac budowlanych były jak najmniejsze. Budowa zaplanowana jest czerwiec, lipiec i sierpień – a więc okres, gdy zwykle ruch pojazdów jest mniejszy. Wykonawcą 
będzie firma Pol-Dróg Kościan, która wygrała przetarg oferując niespełna 1,1 mln zł.
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Aleja spacerowa - widać postępy. Od kilku tygodni trwa budowa alei spacerowej od lodowiska do ul. Strzeleckiej w Swarzędzu. Przypomnijmy, że ta nowa 
ok. 300-metrowa trasa dla pieszych i rowerzystów stanowić będzie przedłużenie zbudowanej niedawno ścieżki pomiędzy ul. Święty Marcin a pływalnią i poprowadzi 
aż do ul. Strzeleckiej pomiędzy boiskami KS Unia. Wykonawcą jest firma Drogmel z Pobiedzisk, która wygrała przetarg oferując ok. 1,3 mln złotych. Zakończenie prac 
przewidziane jest na połowę bieżącego roku. W dalszych planach przewidziane jest poprowadzenie wzdłuż brzegu jeziora kolejnego odcinka ścieżki spacerowej.
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Ścieżka dydaktyczna  
– początek budowy

Na maj 2011 r. zaplanowano wykona-
nie pierwszej części ścieżki dydaktycznej 
wzdłuż Doliny Cybiny przeznaczonej 
dla pieszych i rowerzystów. Na początek 
przy brzegu Jeziora Swarzędzkiego od 
ul. Św. Marcina do schodów na wyso-
kości os. Kościuszkowców ustawione 
zostaną tablice informujące o włączeniu 
jeziora wraz z przylegającym do niego 
obszarem do systemu Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000. Z kilkunastu 
tablic edukacyjnych będzie można dowie-
dzieć się o walorach przyrodniczych tego 
terenu – florze, faunie i zależnościach 
występujących w ramach ekosystemu. 
W ten sposób powstanie miejsce do-
skonale nadające się przeprowadzania 
praktycznych lekcji przyrody. Koszt tego 
etapu to ok. 27,5 tys. zł. Wykonawcą 
jest firma GardenDecore z Murowanej 
Gośliny.

W przyszłym roku powstanie na-
stępny, 5-kilometrowy odcinek ścieżki 
dydaktycznej - od. ul. Cieszkowskiego 
aż do Uzarzewa. Urządzone zostaną 
cztery punkty widokowe z tablicami 
informacyjnymi, a cała trasa będzie 
wyrównana i utwardzona kruszywem, 
tak by wygodnie mogli z niej korzystać 
piesi i rowerzyści.
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sińskiej – umowa już 
przygotowywana 

Przygotowywana jest umowa na 
przebudowę ul. Wrzesińskiej w Swa-
rzędzu na ok. 1,5 kilometrowym od-
cinku od ul. Cieszkowskiego do ul. 
Poznańskiej. Wykonawcą robót będzie 
konsorcjum firm Hydrobudowa 9 S.A. 
oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mo-
stowe DROMOST. Jak już informo-
waliśmy, zakres prac obejmie budowę 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
oświetlenia, budowę zatok autobuso-
wych i parkingowych, chodników oraz 
nowej nawierzchni na całym ok. 1,5-ki-
lometrowym odcinku od ul. Cieszkow-
skiego aż do ul. Poznańskiej. Ponadto 
powstanie kanalizacja deszczowa w ul. 
Sołeckiej (odcinek od ul. Poznańskiej 
do ul. Wrzesińskiej) a w ul. Szklar-
niowej (od ul. Wrzesińskiej do ul. 
Rutkowskiego) kanalizacja deszczo-
wa i kanalizacja sanitarna. Koszt tej 
inwestycji to ok. 11 mln zł z funduszy 
unijnych, budżetu Starostwa Powiato-
wego oraz budżetu Gminy Swarzędz.  
Budowa podzielona zostanie na etapy. 
Do końca października br. ma być go-

towa ul. Wrzesińska, a pozostałe pra-
ce wykonane zostaną do 15 stycznia 
2012 r. 

Obecnie trwa uzgadnianie organizacji 
ruchu na czas przebudowy. Najpraw-
dopodobniej ulica Wrzesińska będzie 
jednokierunkowa od. ul. Cieszkow-
skiego w stronę Jasina. Nową organi-
zację ruchu przedstawimy Państwu na  
www.swarzedz.pl

Ul. Warzywna  
– przebudowa  
od połowy lata

Wykonawca kanalizacji sanitarnej 
budowanej w ramach wspólnego projektu 
ZM „Puszcza Zielonka” – konsorcjum 
form Hydrobudowa Gdańska i ZRUG 
Poznań – z opóźnieniem przystąpił do 
prac na terenie Swarzędza. Według in-
formacji uzyskanych od wykonawcy 
powodem opóźnienia jest uzgadniana z 
inwestorem zmiana dokumentacji wyko-
nawczej. W związku z tym planowana 
przez Gminę Swarzędz przebudowa ul. 
Warzywnej (tamtędy przebiega odcinek 
kanalizacji budowanej przez ZM „Pusz-
cza Zielonka”), która miała rozpocząć 
się w maju br., rozpocznie się od połowy 

lata. Termin zakończenia przebudowy 
ul. Warzywnej planowany na grudzień 
br. na razie nie jest jednak zagrożony.

Oświetlenie dla  
os. Europejskiego

Na bieżący rok planowane jest zakoń-
czenie budowy oświetlenia na osiedlu Eu-
ropejskim w Zalasewie. Lampy założone 
zostaną na ulicach: Polskiej, Rosyjskiej, 
Niemieckiej, Norweskiej, Litewskiej, 
Czeskiej, Słowackiej i Łotewskiej. Prace 
mają być wykonane latem.

Dach jak nowy, 
w planie remont c.o.

Zakończony został remont dachu 
Przedszkola w Kobylnicy. Wykonawca 
była firma TOMEX z Poznania. Prace 
kosztowały ok. 65 tys. złotych. Za tę kwo-
tę wykonane zostało pokrycie dachu wraz 
z remontem kominów, ułożone zostały 
nowe rynny. Jeszcze tym roku w Przed-
szkolu w Kobylnicy planowany jest re-
mont instalacji centralnego ogrzewania. 

M.W.

Pętla na os. Kościuszkowców - wykonawcy nie tracą czasu. Od kwietnia trwają prace związane z przebudową pętli autobusowej na os. 
Kościuszkowców w Swarzędzu. Jak już informowaliśmy, istniejący tam stary budynek wraz z wiatą zostaną wyburzone. W tym miejscu zbudowany zostanie no-
woczesny budynek z poczekalnią, kioskiem i toaletami publicznymi. Powstaną dwa zadaszone perony dla autobusów. Wykonawca jest firma MUR-BET z Dąbrowy, 
która podjęła się tego zadania za niecałe 1,5 mln zł. Termin wykonania został ustalony na 31 sierpnia br.
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Majowe uroczystości na Rynku
29 kwietnia 2011 r. na swarzędz-

kim Rynku odbyły się uroczy-
stości łączące obchody Święta 

Pracy, Dnia Flagi i Święta Konstytucji 
3 Maja. Przedstawiciele władz Swarzę-
dza, organizacji społecznych, kombatanc-
kich, harcerze i młodzież szkolna oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej 
gminy w towarzystwie pocztów sztan-
darowych zamanifestowali swoją patrio-
tyczną postawę. Uczestnicy uroczystości  
złożyli kwiaty przed tablicą upamiętnia-
jącą Poległych za Wolność i Ojczyznę.  
Zgromadzeni z zainteresowaniem wy-
słuchali programu artystycznego przy-
gotowanego przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 4. Burmistrz Swarzędza 

Anna Tomicka serdecznie podziękowała 
wszystkim przybyłym za pamięć i wolę 
wspólnego świętowania w dniach tak 
ważnych dla naszej tradycji. 

9 maja 2011 wspólnie uczciliśmy 
66 rocznicę zakończenia II Wojny 
Światowej. Pod tablicą pamiątko-

wą na Rynku złożone zostały wiązanki 
kwiatów, zapłonęły znicze. Burmistrz 
Anna Tomicka serdecznie podziękowała 
wszystkim przybyłym – kombatantom, 
pocztom sztandarowym, organizacjom 
i mieszkańcom Swarzędza.

/TR, MW/
z Fot. A. Świergiel

Strategia „Swarzędz 2020” 
Dyskutowano o potrzebach gminy

28 kwietnia i 12 maja 2011 r. w 
swarzędzkim Ośrodku Kultury 
odbyły się otwarte spotkania po-

święcone opracowywanej właśnie strategii 
rozwoju społeczno-gospodarczego Gmi-
ny Swarzędz na lata 2011-2020. Tematem 
debat były Problemy i kierunki rozwoju 
społecznego oraz Infrastruktura komu-
nalna i funkcjonowanie Gminy Swarzędz.

Bardzo interesująca dyskusja zaowo-
cowała sformułowaniem wielu konkret-
nych propozycji i rozwiązań. Cieszy fakt, 
że w spotkaniach udział brali swarzę-
dzanie, swoją obecnością i wypowie-
dziami udowadniający, że strategia jest 
dokumentem, który ma być wynikiem 
współpracy władz gminy ze wszystkimi 
jej mieszkańcami.  /jw/

Henryk Błachnio  
zaprasza do Kenii…

Do 30 sierpnia 2011 r. w Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckim w Uza-

rzewie prezentowana będzie wystawa 
fotograficzna autorstwa Haliny i Henryka 
Błachnio pt.  „Zwierzęta równikowe” – 
pierwsza z cyklu „Oblicza Kenii”. Pre-
zentowane będą fotogramy (wielkości 
50x70 cm) - plon niedawnego safari. Na 
wernisaż z pokazem filmu i spotkaniem 
z autorami zapraszamy do Uzarzewa, 28 
maja 2011 r. o godz. 15.00.

/mw/

Można wynająć 
salę konferencyjną  
w Ośrodku Kultury... 

Ośrodek Kultury w Swarzędzu oferuje 
możliwość wynajęcia nowoczesnej 

sali konferencyjnej. W sprawie wynajmu 
sali prosimy kontaktować się w godzi-
nach 8:00 – 16:00, pod numerem tel.: 
(61) 65-10-219 lub osobiście w siedzibie 
Ośrodka Kultury w Swarzędzu przy ul. 
Poznańskiej 14 (wejście od ul. Jesio-
nowej). 

/mw/ 

z F
ot

. J
. W

ojt
ys

iak



PROSTO Z RATUSZA  maj 2011

8

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Burmistrz Anna Tomicka wyróżniona tytułem  
Honorowego Obywatela Ronnenbergu

20 lat współpracy
Swarzędza  
i Ronnenbergu

W dniach od 6 do 8 maja 2011 odbyły się w Ronnenbergu obchody 
jubileuszu 20-lecia współpracy miast partnerskich: Ronnenbergu 
i Swarzędza. W spotkaniu uczestniczyli również goście  
z zaprzyjaźnionego Ronneburga i Duclaire.

Swarzędzką delegację powitali przed 
ratuszem organizatorzy spotkania 
oraz tamtejszy chór Concordia. 

Uściskom i uśmiechom nie było końca. 
Relacje z niemieckimi przyjaciółmi są 
bowiem od lat żywe i bardzo serdecz-
ne. Szczególna w tym zasługa chórów 
Concordia z Ronnenbergu i Akordu ze 
Swarzędza. Ich wspólne występy i spo-
tkania, a także coroczne międzynarodowe 
obozy młodzieży  są najmocniejszym 
fundamentem współpracy naszych miast. 

Najważniejszym punktem obchodów 
jubileuszu była uroczystość zorganizo-
wana w auli szkoły im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Empelde. Zgromadzonych 
powitał burmistrz Ronnenbergu Wol-
fgang Walther, który przypomniał histo-
rię współpracy, a także podziękował za 
zaangażowanie w budowaniu przyjaźni. 
Tytuł Honorowego Obywatela Ronnen-
bergu otrzymała burmistrz Anna Tomic-
ka, która w swoim wystąpieniu podkre-
ślała wyjątkowy klimat współdziałania 
zaprzyjaźnionych miast, coraz szersze 
obszary wzajemnych kontaktów. Podczas 
jubileuszowej wizyty burmistrz Anna 
Tomicka zaproponowała nowe, ciekawe 
formy współpracy w przyszłości. Hono-
rowym obywatelstwem Ronnenbergu 
wyróżnieni zostali także Jerzy Gruszka 
i Arkadiusz Małyszka.

Oficjalną uroczystość uświetnił 
wspólny występ chórów Concordia 
i Akord. O nastrój zadbał też pianista 
Joachim Beuster. 

By oddać w pełni atmosferę majo-
wej wizyty trzeba podkreślić niezwykłą, 
wręcz „polską” gościnność niemieckich 
gospodarzy. Aura sprzyjała spacerom na 
świeżym powietrzu. Było zatem zwie-
dzanie okolicznych atrakcji, wspólne 
biesiadowanie, serdeczne rozmowy a na 
koniec trudne rozstanie…

Joanna Wojtysiak, 
Teresa Radziszewska

z Fot. J. Wojtysiak
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Złote pary - wiosenna uroczystość jubileuszowa

W ciepłe, wiosenne przedpołudnie 
27 kwietnia 2011 r. pary mał-
żeńskie obchodzące piękną 50-tą 

rocznicę ślubu spotkały się w Pałacyku 
pod Lipami w Swarzędzu. Burmistrz 
Anna Tomicka już po raz kolejny zapro-
siła dostojnych jubilatów na uroczystość 
z okazji ich święta. Szanowni goście to: 
Państwo Jadwiga i Stanisław Biernaccy, 
Genowefa i Jerzy Szumscy, Weronika 
Julian Kozłowscy, Genowefa i Józef 
Parchimowicz. 

Zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Swarzędzu - Dorota Cho-
ryńska, prowadząca uroczystość powitała 
wszystkich zgromadzonych. Następnie 
pani burmistrz wręczyła parom medale 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 

długoletnie pożycie małżeńskie, bukiety 
wiosennych kwiatów oraz kosze słodyczy.

Powiedziano wiele wzruszających 
słów, na jakie bez wątpienia zasługuje 
ten jubileusz. Żadne jednak słowa nie 
będą nigdy takim dowodem wzajemnej 

miłości i szacunku, jak wiele wspólnie 
przeżytych lat.

Wszystkim bardzo smakowały torty 
od firmy Magdalenka, dobra kawa i podo-
bała się miła atmosfera stworzona przez 
właścicieli Pałacyku pod Lipami.

Podczas spotkania zabrakło Państwa 
Zofii i Wiktora Musielaków, którzy 
wcześniej już, na spotkaniu w ratuszu, 
odebrali medal od Prezydenta RP i sło-
dycze. Państwo Musielakowie ślubowali 
sobie miłość 8 czerwca 1945 roku, a więc 
66 lat temu!

Wszystkim parom składamy najlepsze 
życzenia!

/TR,AŚ/
z Fot. Anna Świergiel

Romantycznie w Pałacyku pod Lipami
Recital Izabelli Tarasiuk

27 kwietnia 2011 odbył się kolejny koncert z cyklu „Środowe Wieczory 
w Pałacyku pod Lipami”. Organizatorzy – Ośrodek Kultury w Swarzę-
dzu zaprosili miłośników dobrej muzyki na romantyczny recital pod 
tytułem - „Bo Moje Usta Powiedzą Ci o Mojej Miłości”.

Bohaterką wieczoru była Izabella 
Tarasiuk - absolwentka Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Mu-

zycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 
(1996) oraz Hochschule für Music und 
Theater w Monachium (1998), uczennica 
Edith Matis, Teresy Żylis-Gary, Ryszarda 
Karczykowskiego, stypendystka Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ak-
torka sceny dramatycznej. W koncercie 
towarzyszyli artystce: Jacek Skowroński 
- fortepian, Jarosław Buczkowski – akor-
deon.

Izabella Tarasiuk porwała i wzruszy-
ła publiczność pięknym wykonaniem 
piosenek francuskich w polskiej wersji 
językowej. Zapachniało paryską wiosną, 
romantycznymi spacerami nad Sekwaną, 
rozstaniami i powrotami. 

Koncerty w Pałacyku pod Lipami  pod 
patronatem burmistrza Swarzędza Anny 
Tomickiej to artystyczne wieczory cieszą-
ce się uznaniem i na długo pozostające 
w pamięci.

TR
z Fot. T. Radziszewska
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Nie pal śmieci

Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa 
i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma 

„zagospodarowania” odpadów. Palenie od-
padów w domowych instalacjach grzewczych 
oraz w ogniskach na wolnym powietrzu przy 
sprzątaniu posesji czy na ogródkach działko-
wych uwalnia do powietrza szkodliwe i rako-
twórcze substancje, między innymi metale 
ciężkie, dioksyny, furany, wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne. Te szkodliwe sub-
stancje, oprócz zanieczyszczenia atmosfery, za-
truwają również wodę i glebę, a w paleniskach 
domowych zwiększają ryzyko zapalenia przewo-
dów kominowych. Szczególnie niebezpieczne 
dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw 
sztucznych, np. butelek typu PET, worków fo-
liowych oraz opakowań po mleku czy sokach, 
odpadów z gumy, lakierowanego drewna czy 
mebli. Często nie zdajemy sobie sprawy ze 
skutków takiego działania. Toksyczny wpływ 
na zdrowie człowieka może objawić się dopiero 
po kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób 
nowotworowych. Chrońmy nasze zdrowie! Nie 
palmy śmieci!

Anna Bernaciak 
Referat Rolnictwa, Melioracji 

i Ochrony Środowiska UMiG

Opłata  
od posiadania psów 
– termin mija 30 czerwca

Uprzejmie przypominamy 
wszystkim właścicielom 

czworonogów o obowiązku 
uiszczenia opłaty od posiada-
nia psa. Zgodnie z obowiązu-
jącą uchwałą Rady Miejskiej w 
tej sprawie termin, jak co roku, 
mija 30 czerwca. Roczna opłata 
wynosi 30,00 zł od każdego psa 
posiadanego przez osobę fizyczną. 
Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz o numerze 14 1090 
1450 0000 0000 4500 0049 w banku BZ WBK 
S.A. 1 Oddział Swarzędz. 

/mw/ 

Kontrole umów na odbieranie 
odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych
Jak wcześniej informowaliśmy, roz-

poczęto kontrole w zakresie posiada-
nia przez właścicieli nieruchomości 

umów na odbieranie odpadów komunal-
nych i nieczystości ciekłych oraz rachun-
ków potwierdzających realizację tych 
umów. Pracownicy Referatu Rolnictwa 
Melioracji i Ochrony Środowiska oraz 
Strażnicy Straży Miejskiej posiadający 
imienne upoważnienie Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz kontrolowali posesje 
m.in. na ul. Średzkiej, Fiedlera, Kórnic-
kiej, Morelowej, Malinowej i Brzoskwi-
niowej w Swarzędzu. Przeprowadzo-
ne dotychczas kontrole wykazały 
niejednokrotnie braki w posiada-
niu umów i rachunków, głównie 
w zakresie nieczystości ciekłych. 
Mieszkańców od razu informowa-
no o wynikających z ustawy obo-
wiązkach oraz zobowiązywano do 
właściwego ich wypełniania. Straż 
Miejska była zmuszona wystawiać 
mandaty tym właścicielom, u których 
stwierdzono naruszenie przepisów. 
Głównie te posesje, na których stwier-
dzono uchybienia, będą kontrolowane 
ponownie. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, właściciele 
lub użytkownicy nieruchomości zapewnia-
ją utrzymanie czystości i porządku między 
innymi przez pozbywanie się zebranych 
na terenie nieruchomości odpadów komu-
nalnych i nieczystości ciekłych. Ustawa 
zobowiązuje właścicieli nieruchomości 
do udokumentowania (w formie umowy 
korzystania z usług wykonywanych przez 
zakład będący gminną jednostką organi-

zacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych) przez okazanie umowy i dowo-
dów płacenia za takie usługi. Nadzór nad 
realizacją wyżej opisanego obowiązku 
sprawuje Burmistrz. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, kto nie 
wykonuje obowiązków określonych w 
ustawie, podlega karze grzywny, a postę-
powanie w tego rodzaju sprawach toczy 
się według przepisów Kodeksu postępo-

wania w sprawach o wykroczenia. 
W związku z planowaną kon-

trolą apelujemy do mieszkańców, 
którzy nie dopełnili jeszcze wyżej 
opisanego obowiązku, aby zawarli 
stosowne umowy z uprawnionymi 
podmiotami, gdyż tylko to pozwoli 
uniknąć konsekwencji prawnych 
w tym zakresie. Listę firm, z którymi 

można zawierać umowy otrzymają 
Państwo w Referacie Rolnictwa, Meliora-
cji i Ochrony Środowiska UMiG. Można 
ją znaleźć także na www.swarzedz.pl 
w zakładce Ochrona Środowiska.

Podczas kontroli należy okazać: 
-  umowę na wywóz odpadów komu-

nalnych i rachunki z ostatnich trzech 
miesięcy,

-  umowę na wywóz nieczystości cie-
kłych i rachunki z ostatnich trzech 
miesięcy,

-  rachunki za zużycie wody z ostatnich 
trzech miesięcy. 

Paulina Adamska 
Referat Rolnictwa, Melioracji 

i Ochrony Środowiska UMiG

Pies – na smyczy i w kagańcu!

W związku z częstymi interwencja-
mi naszych mieszkańców, które 
dotyczą wyprowadzania psów 

bez smyczy oraz bez kagańca, przypomi-
namy, iż zgodnie z regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Miasta 
i Gminy Swarzędz utrzymujący zwierzęta 
domowe zobowiązani są do prowadze-
nia psa na uwięzi, a ponadto pies rasy 
uznawanej za agresywną lub zagrażającą 

otoczeniu musi mieć nałożony kaganiec. 
W miejscach mało uczęszczanych przez 
ludzi dopuszcza się prowadzenie psa bez 
smyczy, pod warunkiem, że pies ma na-
łożony kaganiec, a właściciel lub opiekun 
sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. 
Zadbajmy o bezpieczeństwo innych ludzi, 
a w szczególności naszych dzieci!

Annna Bernaciak
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Co z tą  
 trawą?
Po długo trwającej zimie zazieleniły się 

w końcu krzewy, drzewa i trawniki. 
Wraz z nadejściem wiosny powraca 

często zadawane przez mieszkańców py-
tanie: co zrobić ze skoszoną trawą?

Otóż przypominamy, że zgodnie z 
zapisami Rozdziału III, punkt 6, Regu-
laminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz:

- właściciel nieruchomości, na 
terenie której w wyniku pielęgnacji 
zieleni powstają odpady roślinne, zo-
bowiązany jest do ich selektywnego 
zbierania i przekazywania przedsię-
biorcy, z którym posiada podpisaną 

umowę na odbiór odpadów 
komunalnych.

Firmy odbierające odpa-
dy komunalne mają wyszcze-
gólnioną, osobną cenę na od-
biór selektywnie zebranych 
odpadów zielonych, która 
w chwili obecnej wynosi od 
ok. 5 zł do 8,50 zł za 120 li-
trowy worek lub pojemnik.

Z obowiązku tego zwol-
nione są osoby, które kom-
postują odpady roślinne we 
własnym zakresie i na własne 
potrzeby w taki sposób, aby nie powodo-
wać uciążliwości dla otoczenia.

Zachęcamy mieszkańców do założe-
nia kompostowników. Resztki trawy oraz 
opadłe liście mogą stworzyć cenny su-
rowiec organiczny do użyźniania gleby! 

Zdjęcie przedstawia rozbudowany, 
dwukomorowy kompostownik o wy-

miarach ok. 1x2 m. Z lewej strony ma-
gazynowane są świeże odpady zielone, 
a z prawej uzyskany z nich, trzyletni kom-
post. Na górze – tymczasowa suszarnia.

Paulina Adamska
Referat Rolnictwa, Melioracji 

i Ochrony Środowiska UMiG
z Fot.: Anna Bernaciak

Mieszkańcy sprzątają las
30 marca b.r. duża grupa miesz-

kańców Gruszczyna po raz 
kolejny zebrała się, aby upo-

rządkować okoliczne lasy. Pierwszym 
wyznaczonym terminem była sobota 23 
marca, lecz niestety pogoda nie dopisała. 
Nie zniechęciło to jednak mieszkańców, 
którzy ponownie zebrali się w środę. Do-
rośli po powrocie z pracy, a dzieci ze 
szkoły – chętni wyruszyli w teren.

Koordynatorem całej akcji była m.in. 
pani Dorota Czerwińska. Nie doszłoby 
jednak do realizacji zadania bez pomocy 
i dużego wkładu sąsiadów. Wspólnie 
z mieszkańcami pani Dorota wyznaczyła 
termin, poinformowała i zachęciła miesz-
kańców do sprzątania oraz zwróciła się 
do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 
z prośbą o pomoc i udział w akcji. Sąsie-
dzi wykonali natomiast baner informa-
cyjny, wypisali plakat, a nawet przygo-
towali kije zakończone ostrym kolcem, 
do łatwiejszego zbierania śmieci. Urząd 

natomiast zakupił i przekazał mieszkań-
com worki na śmieci oraz rękawice do 
sprzątania.

Po zakończonej pracy zebrane śmieci 
zostały ustawione przez mieszkańców 
w kilku punktach, które następnie odebrał 
nieodpłatnie Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Swarzędzu. Zebrano 1,14 tony 
śmieci. Nie wszystko udało się spakować 
w worki, ponieważ to, co zastano w le-
sie przerosło najśmielsze wyobrażenia. 
Oprócz drobnych odpadów komunalnych 
znaleziono odpady poremontowe i pobu-
dowlane: styropian, puszki po farbach, 
druty, gruz, części gipsowych płyt oraz 
odpady wielkogabarytowe np. krzesła 
czy lodówki.

Jak wspominała pani Dorota – sprzą-
tanie miało na celu nie tylko oczyszcze-
nie okolicy z wyrzuconych bezmyślnie 
odpadów, ale również nauczenie miesz-
kańców, z jakimi konsekwencjami wiąże 
się wyrzucanie śmieci do lasu oraz ile 

potrzeba wysiłku, aby go posprzątać.
Pani burmistrz Anna Tomicka, jak 

również pracownicy Referatu Rolnictwa 
Melioracji i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz serdecznie 
dziękują mieszkańcom (głównie tzw. 
Osiedla Muzyków) za przeprowadzoną 
akcję. Jednocześnie gratulujemy orga-
nizacji, wykazanej inicjatywy i podjęcia 
niemałego wysiłku w celu uporządkowa-
nia swojego miejsca zamieszkania. Bar-
dzo nam miło, że mieszkańcom również 
nie jest obojętny wizerunek naszej Gminy 
oraz stan środowiska przyrodniczego. 
Szczególne wyrazy uznania kierujemy 
do uczestniczących w akcji dzieci i pań 
w błogosławionym stanie, które również 
pomagały w sprzątaniu.

Pomimo dużego trudu mieszkańcy 
nie zniechęcili się do pracy i już zapo-
wiadają kolejne sprzątanie. Tak trzymać! 
Bierzmy przykład!

Paulina Adamska
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Finał konkursu o bezpieczeństwie

Po raz piąty Stowarzyszenie Bezpiecz-
na Gmina Swarzędz (przy udziale Ko-
misariatu Policji w Swarzędzu) było 

organizatorem konkursu dla uczniów szkół 
podstawowych „Bezpieczny w szkole i na 
drodze”. W tegorocznej edycji konkursu, 
którego tematyka obejmowała przepisy 
ruchu drogowego, udzielania pierwszej 
pomocy medycznej oraz właściwych za-
chowań w szkole, uczestniczyła rekordowa 
liczba uczniów 749. Konkurs odbywał się 
w dwóch etapach. Pierwszy wyłonił piątkę 
najlepszych w szkole, którzy reprezento-
wali ją w drugim etapie - finale gminnym. 

Konkurs był ponadto rozgrywany w 
dwóch grupach: „A” - klasy IV i „B” - 
klasy V-VI. Indywidualnie w grupie klas 
IV pierwsze miejsce zajęła Nina Smo-
larek, drugie miejsce Joanna Giera, 
trzecie Paweł Albinowski (wszyscy ze 
szkoły podstawowej nr 4 w Swarzędzu). 
Najlepszą drużyną w tej grupie okazali 
się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
4 w składzie: Paweł Albinowski, Joan-

na Giera, Franciszek Tomczak, Nina 
Smolarek, Maksymilian Wasilewski. W 
grupie „B”  najlepszym okazał się Szy-
mon Czmoch ze Szkoły Podstawowej nr 
1, drugie miejsce zajęła Patrycja Górec-
ka z SP nr 5, trzecie miejsce zajął Karol 
Małecki z SP nr 4. Drużynowo I miejsce 
zajęła drużyna SP-5 w składzie: Hubert 
Cichewicz, Patrycja Górecka, Mikołaj 
Mierzejewski, Ewa Modrzejewska, Hu-
bert Wesołowski. 

Najlepsi uczestnicy konkursu otrzy-
mali - z rąk wiceburmistrza Swarzędza 
Agaty Kubackiej i prezesa Stowarzyszenia 
Bezpieczna Gmina Swarzędz Marka Ka-
mińskiego - nagrody rzeczowe w postaci 
aparatów fotograficznych i sprzętu spor-
towo-turystycznego, ufundowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu. 
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary 
Stowarzyszenia. 

Finałowi konkursu towarzyszył pro-
gram artystyczny przygotowany przez 
uczniów SP nr 5, pokaz ratownictwa 

medycznego w wykonaniu strażaków z 
OSP w Kobylnicy oraz spotkanie z mi-
strzem Europy w modelarstwie szybkim 
Mirosławem Horlą. 

Organizatorzy konkursu dziękują za 
pomoc w jego przeprowadzeniu pani Mał-
gorzacie Nowak - Cukiernia „Magdalen-
ka”, Marcinowi i Stanisławowi Witeckim 
– „Drukarnia Swarzędzka”, Wiesławowi 
Brodziszewskiemu – „BRODEX” Sklep 
Rowerowy oraz dyrekcji i nauczycielom 
SP nr 5, która będzie gospodarzem kon-
kursu w 2013 roku.

Marek Kamiński

Przypłynął? Przyjechał? Przyleciał?...
W piątkowe słoneczne przedpołu-

dnie 29 kwietnia na swarzędz-
kim Rynku pojawił się (przy-

płynął?, przyjechał?) niezapowiedziany 
gość… Ten obywatel Wielkiej Brytanii 
– emerytowany policjant - już po raz drugi 
przemierzał Europę zbierając fundusze dla 
żołnierzy poszkodowanych w wojnie w 
Afganistanie. 

W 2010 roku sympatyczny Anglik ty-
siące kilometrów pokonywał pieszo, w tym 
roku  natomiast dotarł do nas barwnym 
wehikułem. Początkowo myśleliśmy, że 
to sprzęt wodny, potem okazało się, że to 
jednak jakaś niecodzienna forma „rowero-
-auta”. Dodać trzeba, że wehikuł, jak i jego 
właściciel (konstruktor?) prezentowali się 
niezwykle malowniczo. Podróżnik miał 

okazję spotkać się z panią burmistrz Anną 
Tomicka, której opowiedział o swoim 
szczytnym, charytatywnym celu.

Punktem docelowym tegorocznej 
wyprawy miała być Ukraina. Niestety, 
pojazd nie wytrzymał trudów podróży 
i zakończyć się ona musiała w Środzie 
Wielkopolskiej… TR, MW

z Fot. M. Woliński
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Akademia Piłkarska 
Agrobexu już gra...

W niedzielę 17 kwietnia w Swarzędzu na obiektach SCSIR odbył się piknik, który zainaugurował Piłkarską 
Akademię Agrobexu. Akademia to nowatorskie przedsięwzięcie adresowane do młodych miłośników piłki 
nożnej w Swarzędzu. Firma Agrobex zapewnia im kompleksową, fachową opiekę trenerską i medyczną, 
wyposaża także w podstawowy sprzęt i stroje. 

Do Akademii zgłosiło się ponad 
200 dziewcząt i chłopców w wieku 
od lat 6 do 15. Wszyscy, podzieleni na 
grupy według wieku, trenują dwa razy 

w tygodniu i rywalizują w mini lidze. 
Rozgrywki potrwają do czerwca przy-
szłego roku, do początku EURO 2012. 
Przedsięwzięciu patronują Burmistrz Mia-

sta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, pre-
zes Wielkopolskiego Związku Piłki Noż-
nej Stefan Antkowiak i redaktor naczelny 
Głosu Wielkopolskiego Adam Pawłowski.  
Podczas pikniku młodzi piłkarze rozegrali 
pierwsze mecze i otrzymali pamiątkowe 
medale. Mogli też poznać i porozmawiać 
ze sławami piłkarskimi, reprezentantami 
Polski, Waldemarem Krygierem, Paw-
łem Wojtalą, Markiem Rzepką, a także 
byłym prezesem PZPN Michałem List-
kiewiczem…

/kn/
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„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólno-

polska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. 

Jednym z najważniejszych celów 
jest promowanie konstruktyw-
nych postaw zdrowego stylu 

życia oraz atrakcyjnych dla dzieci 
i  młodzieży zachowań społecznych 
jako alternatywy wielu zagrożeń, a w 
szczególności picia alkoholu, zażywa-
nia narkotyków oraz stosowania prze-
mocy. Na podkreślenie zasługuje fakt, 
iż w Europejskim Roku Wolontariatu 
kampania promuje ideę wolontaria-
tu aby uświadomić młodym ludziom 
znaczenie takiej działalności i zachę-
cić do większego zaangażowania w 
niesienie pomocy charytatywnej. Nie-
wątpliwym atutem akcji „ZTU” są znani 
polscy sportowcy. Dotychczas swym 
autorytetem kampanię wspierali m.in. 
Robert Korzeniowski, Adam Małysz, 
Monika Pyrek, olimpijka i paraolimpij-

ka Natalia Partyka a także zdobywca 
biegunów Marek Kamiński. W 2010 
roku sportową twarzą kampanii jest 
Maja Włoszczowska, kolarka srebrna 
medalistka Olimpiady w Pekinie. Każ-
dego roku kampanię popierają ważne 
instytucje. W tym roku są to: Minister 
Edukacji Narodowej, Minister Sportu i 
Turystyki, Główny Policji, Polski Zwią-
zek Lekkiej Atletyki a także Centrum 
Wolontariatu.

Kampania rozpoczęła się 1 kwiet-
nia i trwać będzie do 30 listopada 
2011 r. Hasłem przewodnim tegorocz-
nej kampanii skierowanej do uczniów 
szkół podstawowych jest „Rosnę, My-
ślę, Dbam”, natomiast dla gimnazja-
listów „Dorastam, Rozumiem, Poma-
gam”. Każda ze szkół biorących udział 
w kampanii otrzymała pakiety eduka-

cyjne w postaci różnorodnych koloro-
wych i atrakcyjnych wydawnictw, bro-
szur i ulotek adresowanych do dzieci, 
rodziców i nauczycieli.

Gmina Swarzędz już po raz ko-
lejny zgłosiła swój udział w tej kam-
panii.

Zorganizowane zostaną liczne 
konkursy plastyczne, literackie, foto-
graficzne, rozgrywki sportowe, pikniki 
oraz happeningi. Wszystko to, aby w 
bardziej atrakcyjny i skuteczny spo-
sób przekonywać młodych ludzi do 
zachowywania trzeźwości i rozsądku.

Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej

Prace społecznie 
użyteczne 

Prace społecznie użyteczne są for-
mą aktywizacji osób bezrobot-
nych, nieposiadających prawa do 

zasiłku. W 2011 roku 10 osób z terenu 
miasta i gminy Swarzędz wykonuje 
prace społecznie użyteczne na rzecz 
społeczności lokalnej. Są to prace po-
rządkowe, gospodarcze i ogrodnicze 
na terenie szkół, przedszkoli, żłobka, 

OPS oraz Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji. Należy podkreślić, 
że przez cały okres wykonywania prac 
osoby te zachowują status osoby bez-
robotnej i objęte są w związku z tym 
ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Gmina stworzyła dla tych osób bez-
pieczne warunki pracy, zobowiązując do 
przestrzegania w miejscu wykonywania 
pracy społecznie użytecznej ustalonego 
porządku, dyscypliny i zasad bezpie-
czeństwa. 

Prace społecznie użyteczne mogą 
maksymalnie trwać 10 godzin w tygo-

dniu, zatem 40 godzin w miesiącu, są 
w 40 proc. finansowane przez gminę, 
natomiast w 60 proc. przez Powiatowy 
Urząd Pracy. 

Wprowadzenie prac społecznie 
użytecznych miało na celu (oprócz 
zapewnienia osobom bezrobotnym 
możliwości uzyskania minimalnych 
środków finansowych i wsparcia dzia-
łań społeczności lokalnych) zdyscypli-
nowanie bezrobotnych i ułatwienie 
im powrotu na rynek pracy. 

Jolanta Osada 
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Reaguj na przemoc!

Przemoc to zamierzone i wykorzystujące prze-
wagę sił działanie skierowane przeciwko 

członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra 
osobiste, powodując cierpienie i szkody. Przemoc 
jest przestępstwem ściganym przez prawo. 
Gdy jesteś ofiarą przemocy domowej lub znasz 
kogoś kto ma ten problem - nie zwlekaj. Możesz 
komuś uratować życie.

Żyjąc w stanie chronicznego napięcia, lęku 
i poniżania, osoba doznająca przemocy bardzo 
długo podejmuje decyzję o poszukiwaniu pomocy 
dla siebie i dzieci. Poważne zagrożenie życia lub 
zdrowia jest zwykle czynnikiem motywującym 
do wezwania policji, zwrócenia się po pomoc do 
specjalistycznej placówki dla osób krzywdzonych 
przez najbliższych.

W Gminie Swarzędz w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25 codziennie 
można uzyskać wsparcie i pomoc pracowników so-
cjalnych, psychologów oraz skorzystać - po uprzed-
nim uzgodnieniu - z porady prawnika, w każdy po-
niedziałek w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy 
w Rodzinie w godzinach od 16.00 do 18.30. 

Osoby które zgłoszą się osobiście lub 
zadzwonią, – ofiary, świadkowie, sprawcy 
– mogą BEZPŁATNIE uzyskać wsparcie i in-
formacje.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne  
Centrum  
Informacji
pomaga i serdecznie zaprasza

Jeśli jesteś osobą uczącą się, absolwentem, 
matką samotnie wychowującą dziecko, oso-

bą bezrobotną i myślisz o podjęciu pracy - GCI 
to miejsce dla Ciebie!!! Znajdziesz tu: informacje 
dotyczące ofert pracy,  bezpłatnie skorzystasz 
z  internetu i sprzętu komputerowego, uzyskasz 
pomoc specjalistów doradztwa zawodowego.
Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, 62-020 Swarzędz
tel. 61-81-81-730
www.ops-swarzedz.org.pl 
e-mail: gciswarzedz@neostrada.pl 
gci@swarzedz.pl
Godziny otwarcia GCI: od poniedziałku do piątku 
od 9:00 do 16:00.

Swarzędz na mapie talentów
Obecnie trwający rok szkolny został ogłoszony Rokiem Odkrywania Ta-

lentów. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej stworzono ogólnopolską 
mapę miejsc wspierających rozwój dzieci i młodzieży. 

„Chcemy, by w przyszłości od-
krywanie talentów u każdego 
dziecka było obowiązkiem. 

Byśmy rzeczywiście starali się, przy-
glądali dzieciom, szukali ich mocnych 
stron, pomagali rozwijać ich pasje i za-
interesowania” - powiedziała pani Mi-
nister Edukacji Narodowej Katarzyna 

Hall podczas uroczystego ogłoszenia 
„Roku odkrywania talentów”.

Pani minister zaznaczyła, że jest to 
zadanie nie tylko szkoły, ale też rodziców, 
samorządów, organizacji i instytucji. Pod-
kreśliła, że każdy człowiek, każde dziecko 
ma jakieś talenty, trzeba tylko pomóc je 
odkryć i rozwinąć. 

Miło nam  poinformować, że na 
„utalentowanej mapie” znalazł się 
także Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Swarzędzu  otrzymując zaszczytny tytuł  
„Miejsca Odkrywania Talentów”. Ośro-
dek Pomocy Społecznej  jest inicjatorem 
działalności w szkołach Klubów Rozwoju 
Osobowości i Działań Twórczych. Orga-
nizuje wspólnie ze szkołami „Tydzień Pro-
filaktyki”, w ramach którego odbywają się 
występy młodych, utalentowanych ludzi, 
a także organizuje konkursy fotograficzne, 
multimedialne, literackie oraz plastyczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej, obok 
Fundacji Edukacji Społecznej EKOS, jest 
drugą swarzędzką instytucją, której nada-
ny został tytuł „Miejsca Odkrywania Ta-
lentów”.

L.CH.

Bezpieczny Senior – „Uwaga, oszust”
27 kwietnia 2011 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyło się podsumo-

wanie programu Bezpieczny Senior pt. „Uwaga, oszust”. Uroczystość roz-
dania wyróżnień uświetnili przedstawiciele władz gminy Swarzędz oraz 
specjalnie zaproszeni na tę okazję goście, którzy pomogli zrealizować to 
przedsięwzięcie. 

Program ten był efektem współpra-
cy Komisariatu Policji w Swarzędzu 
i Ośrodka Pomocy Społecznej. Spo-

tkania w ramach programu odbywały się 
w Klubach Młodych Duchem od listopada 
2010 r. Celem akcji była profilaktyka za-
grożeń ze strony nieuczciwych naciąga-
czy, którzy często stanowią bezpośrednie 
zagrożenie dla seniorów naszej gminy. 
Seniorki poprzez odegranie 6 scenek 
miały możliwość osobiście i aktywnie 
uczestniczyć w programie i wcielić się 
w role poszkodowanych.

To, jak kreatywni są oszuści, jakie 
stosują metody i jak bardzo trzeba być 
uważnym by nie dać się oszukać, mo-
gliśmy zobaczyć w następujących scen-
kach: Ośrodek Wsparcia – „Na montera”, 
Klub Słoneczny Wiek – „Na wnuczka”, Klub 

Amorki – „Na księdza”, Klub Jaśminy – „Na 
akwizytora”, Klub Wierzonka i Kobylnica – 
„Na bankowca”, Klub Nasza Dziupla – „Na 
okazyjne video”.

Słowa ogromnej wdzięczności 
i uznania należy skierować pod adre-
sem aktorek wyłonionych ze społecz-
ności klubowej, które sprawiły, że ten 
program był swoistym rodzajem kuźni 
talentów i wymiany doświadczeń.

Bezpieczeństwo naszych mieszkań-
ców w najszerszym spektrum i w każ-
dej grupie wiekowej jest bardzo ważne 
i o to będziemy nadal wspólnie dbali 
przy okazji następnej akcji Bezpieczne 
Lato, bo przecież człowiek jest najważ-
niejszy…

Małgorzata Pawlik 
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia
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Wybory sołtysów
Mieszkańcy wybrali już władze
we wszystkich sołectwach

29 kwietnia 2011 roku, zebraniem w Rabowicach, zakończyły się te-
goroczne wybory władz wszystkich jednostek pomocniczych Gminy 
Swarzędz. Nowo wybrane władze sprawować będą swoją funkcję przez 
najbliższe 4 lata, podobnie jak wybrani w listopadzie 2010 roku radni 
Rady Miejskiej. 

Frekwencja na zebraniach wiejskich, 
a także dyskusje na nich prowadzone 
pokazały, że sołtys i rada sołecka są 

ważnym ogniwem łączącym społeczność 
wiejską z władzami gminy. Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom, którzy mimo 
wielu obowiązków, zarówno zawodo-
wych, jak i domowych, czynnie wybie-
rali władze swoich sołectw. Dziękujemy 
również za spokojny i rzeczowy udział 
w dyskusjach i wszystkie przekazane 
na zebraniach uwagi, sugestie i prośby 
kierowane do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Swarzędz. Zapewniamy przy tym, 
że dołożymy wszelkich starań, aby jak 
największa ich część znalazła odzwiercie-
dlenie w pracy Urzędu i funkcjonowaniu 
Gminy. 

W czterech z dwudziestu sołectw 
nastąpiła zmiana sołtysów. Są to Pacz-
kowo, Kobylnica, Karłowice i Wierze-
nica. Sołtysom, którzy nie zostali po-
nownie wybrani, dziękujemy za pracę 
w minionej kadencji, mając przy tym 
nadzieję, że będą nadal służyć swoim 
doświadczeniem mieszkańcom i nowo 
wybranym członkom władz sołeckich 
w swoich wsiach. 

Obok zamieszczamy wyniki wy-
borów w poszczególnych sołectwach. 
Wszystkim wybranym sołtysom i człon-
kom rad sołeckich gratulujemy i życzymy 
owocnej pracy na rzecz społeczności 
lokalnej swoich sołectw. 

Dziękujemy również wszystkim go-
ściom, którzy brali czynny udział w ze-
braniach, w tym radnym Rady Miejskiej 
w Swarzędzu oraz radnym Rady Powiatu 
Poznańskiego. 

MS

Bogucin
Sołtys:  
Zbigniew 
Kaczmarek 

Rada Sołecka: 
Adam Borów-
czak, Prze-
mysław Bura, 
Maria Lewan-
dowicz, Hanna 
Sienicka, Barbara Staniszewska.

Garby
Sołtys: 
Bogdan 
Krych 

Rada Sołecka: 
Eugeniusz 
Kucharski, 
Stefan Matusz-
czak, Maria 
Nowomiejska, 
Leszek Staniewski, Adam Trawiński.

Gortatowo
Sołtys: 
Małgorzata 
Molik 

Rada Sołecka: 
Włodzimierz 
Andrzejak, 
Izabela Igna-
siak, Natalia 
Kruszyńska, 
Małgorzata Księżopolska, Mirosław 
Lesiński, Elżbieta Leśniewska, Liliana 
Małecka.

Gruszczyn
Sołtys: 
Barbara 
Czachura 

Rada Sołec-
ka: Wojciech 
Andrzejewski, 
Dorota Czer-
wińska, Alicja 
Jagielska, Jerzy 
Jasiński, Maciej Lisiecki, Kazimierz 
Pietrus, Kazimierz Sztangret.

Janikowo Dolne
Sołtys: 
Czesława 
Knypińska 

Rada Sołecka: 
Alicja Buśko, 
Mieczysław 
Garasz, Wiesła-
wa Krugiołka, 
Renata Rumiń-
ska, Janina Tondel.

Janikowo Górne 
Sołtys: 
Ryszard 
Wiczyński 

Rada Sołecka: 
Zenon Szku-
dlarek, Jadwiga 
Wiczyńska, 
Tadeusz Zan-
decki.

Jasin 
Sołtys: Maria 
Drozda 

Rada Sołecka: 
Hanna 
Łoza, Paweł 
Popielarski, 
Kinga Staszak, 
Aleksander 
Szymanowski, 
Marcin Śmichura, Gabriela Topolańska, 
Krzysztof Wencel.
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Karłowice
Sołtys: 
Henryk 
Borski 

Rada Sołecka: 
Przemysław 
Bagrowski, 
Tomasz Droz-
dowski, Milena 
Kopeć, Anita 
Kujawa, Maciej Pytel.

Kobylnica 
Sołtys: 
Grażyna 
Orpińska 

Rada Sołecka: 
Małgorzata 
Gąsiorowska, 
Piotr Kałuż-
ny, Maria 
Maciejowicz, 
Aurelia Płotek, Ireneusz Przepióra, Piotr 
Wantowski, Mariusz Wyskiel.

Kruszewnia
Sołtys: 
Małgorzata 
Markiewicz 

Rada Sołecka: 
Anna Brodow-
ska, Mirosław 
Lebus, Krzysz-
tof Przespo-
lewski, Damian 
Przybylak, Wojciech Szumiński.

Łowęcin
Sołtys: 
Bogumiła 
Kaczmarek

Rada Sołecka: 
Stanisław 
Antysiak, Kazi-
mierz Dropek, 
Wiesława 
Kurkowiak, 
Zygmunt Majchrzak, Leszek Misiorny, 
Anna Rajewicz.

Paczkowo 
Sołtys: Małgo-
rzata Glabas-
-Gruszka

Rada Sołecka: 
Iwona Boroch, 
Ryszard Dyzma, 
Longina Komo-
sińska, Krzysztof Kowalski, Piotr Kram-
kowski, Sabina Nowak, Waldemar Prządak.

Puszczykowo Zaborze  
Sołtys: 
Krzysztof 
Nowak 

Rada Sołecka: 
Ilona Nowak, 
Sławomir Sa-
dowski, Jacek 
Stefański.

Rabowice 
Sołtys: Irena 
Tyblewska 

Rada Sołecka: 
Halina Czajka, 
Andrzej Mular-
czyk, Katarzy-
na Osochow-
ska, Grzegorz 
Palacz, Jacek 
Strzelczak, Iwona Tyblewska.

Sarbinowo 
Sołtys: Jacek 
Biernacki 

Rada Sołecka: 
Małgorzata 
Biernacka, 
Stanisław Jóź-
wiak, Marcin 
Fornalkiewicz, 
Tomasz Skrzypczak, Karol Stasiak, 
Michał Stasiak, Zofia Zienkowicz.

Sokolniki Gwiazdowskie
Sołtys: Ga-
briela Iglińska 

Rada Sołecka: 
Andrzej Janko-
wiak, Lidia Ma-
tela, Wojciech 
Piechowiak, 
Maria Toboła, 
Aneta Tórz.

Uzarzewo 
Sołtys:  
Barbara 
Kowalska 

Rada Sołecka: 
Bogdan Kijak, 
Małgorzata 
Kubicka, Piotr 
Kubicki, Da-
mian Nogaj, Ja-
nusz Pawlaczyk, Krystyna Pawlaczyk. 

Wierzenica 
Sołtys:  
Maciej 
Dominikowski 

Rada Sołecka: 
Jacek Czer-
wiński, Marek 
Giec, Barbara 
Jasińska, Paweł 
Rajewicz, Woj-
ciech Springer, Joanna Wala, Joanna 
Wasielak.

Wierzonka 
Sołtys:  
Irena Prokop 

Rada Sołecka: 
Władysław 
Mienkina, 
Dariusz Nol-
berczak, Józef 
Nolberczak, 
Szymon Stefa-
niak, Magdalena Szcześniak, Grzegorz 
Zamelczyk.

Zalasewo
Sołtys:  
Halina 
Sołowiej 

Rada Sołecka: 
Eugeniusz 
Fludra, Paweł 
Goderski, 
Mariola Helak, 
Saymon Jokiel, 
Jan Krych, Ewa Przepióra, Adrian 
Senyk.
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28 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielko-
polskich w Swarzędzu odbyła się, po raz kolejny, młodzieżowa sesja 
popularno – naukowa z okazji Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości. 
Hasło tegorocznej sesji brzmiało „Moje pieniądze i ja”. Celem było 
propagowanie wiedzy ekonomicznej, zapoznanie uczniów z rynkiem 
finansowym i usługami bankowymi.

Uczniowie wysłuchali wykładu prof. 
dr hab. Wiesławy Przybylskiej – Ka-
puścińskiej z Uniwersytetu Ekono-

micznego w Poznaniu pod tytułem „Pie-
niądz i jego rola w gospodarce”. Zbigniew 
Harenda z Narodowego Banku Polskiego 
opowiadał o „Emisji i obiegu znaków pie-
niężnych”. Przedstawicielki Banku BZ 
WBK Pierwszy Oddział w Swarzędzu, M. 
Maciejewska i M. Majchrzak, przedstawiły 
prezentację pod tytułem „Automatyczny 
kasjer a może coś więcej”.

Po wykładach dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 Przemysław Jankiewicz wrę-
czył nagrody zwycięzcom Szkolnego 
Konkursu Przedsiębiorczości, autorom 
najlepszych prac konkursowych, szkol-
nym zwycięzcom SIGG oraz laureatom 
olimpiad i konkursów. Po przerwie re-
prezentantki banku poprowadziły finał 

gry ekonomiczno-finansowej „Liderzy 
Europy”. Młodzież dopingowała swoich 
przedstawicieli. Zwyciężyła grupa uczen-
nic z pierwszej klasy Technikum Ekono-
micznego w składzie: A. Pawłowska, 
S. Pilarska, P. Zaremba, J. Kmieciak 
oraz M. Konieczka.

red.: ZS1

Ekologiczny jubileusz 
w „Trójce”

28 kwietnia 2011 odbył się w Gimna-
zjum nr 3 w Swarzędzu jubileuszowy X 

Gminny Konkurs Ekologiczny. Hasło tegorocz-
nego konkursu to „Czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym na starość trąci”. Honorowy 
patronat nad imprezą objął Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Swarzędzu Marian Szku-
dlarek. 
Młodzież z różnych gimnazjów gminy Swarzędz 
mogła sprawdzić swoje wiadomości, zdobyć 
nowe i na dodatek świetnie bawić się ekologią. 
Dzięki sponsorom zespoły, które wygrały po-
szczególne konkurencje, otrzymywały upomin-
ki. Darczyńcami w tym roku byli: radni Marian 
Szkudlarek,  Katarzyna Szkudlarek, Marcin Lis, 
pani Urszula Jarczyńska, Urząd Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Swarzędzu oraz nauczyciele Gimnazjum nr 
3 w Swarzędzu.
Podczas konkursu uczennica swarzędzkiej „Trój-
ki” Ada Miśnik prezentowała przygotowaną 
przez siebie makietę ekologicznego domu.
Pomysłodawczynią konkursu promującego 
wiedzę z zakresu ekologii i życie w zgodzie 
z naturą przed 10 laty była pani Jolanta Kaptur. 
Od tego czasu młodzież gimnazjalna uczy się 
i bawi ekologią oraz ma możliwość integracji 
międzyszkolnej.

K. F.

Marzena Komorska  
z ZS nr 1 w finale 
ogólnopolskiego 
konkursu

3 marca na Wydziale Zarządzania Politechniki 
Rzeszowskiej odbył się IX finał Ogólnopol-

skiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości. Z Ze-
społu Szkół nr 1 w Swarzędzu zakwalifikowała 
się Marzena Komorska z klasy IV TE. Finaliści 
mieli za zadanie sporządzić projekt z zakresu 
działalności firmy handlowej na programach 
linii Insert-GT – Subiekt, Rewizor. Gratulujemy 
doskonałych wyników! 
W wojewódzkim konkursie z rachunkowości 
Akademia Księgowego do II etapu organizo-
wanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Poznaniu i Stowarzyszenie Księgowych w 
Polsce zakwalifikowało się ośmiu uczniów z ZS nr 
1 w Swarzędzu. Najwyższe miejsce zajął Kamil 
Szamajda z klasy III TE ( V miejsce w wojewódz-
twie) Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

red. ZS nr 1

Konkurs recytatorski poezji religijnej 
30 marca w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu 
odbył się konkurs recytatorski poezji religijnej. W tym roku motywem 
przewodnim były wiersze ks. Janusza Pasierba. 

Do konkursu, prócz gospodarzy, 
przystąpiły cztery szkoły: Gimna-
zjum nr 2, Gimnazjum z Zalasewa 

i Paczkowa oraz Gimnazjum Katolickie 
im. St. Kostki z Poznania. 

Ks. Janusz Pasierb, którego twór-
czość mieliśmy okazję poznać, był po-
etą, eseistą, historykiem oraz znawcą 
sztuki i kultury,  profesorem zwyczaj-
nym Akademii Teologii Katolickiej oraz 
wykładowcą uczelni krajowych i zagra-
nicznych, członkiem stowarzyszeń na-
ukowych oraz redakcji czasopism. 

Laureatkami konkursu zostały: Hanna 
Rzeszut  - 1 miejsce – za recytację utworu 
„Łazarz”, Partycja Łuksza - 2 miejsce 
- za utwór „Uwolnienie Św. Piotra” oraz 
Malwina Soberska - 3  miejsce - za recyta-
cję utworu „Szukanie Adama”. Wyróżnio-
na została również Katarzyna Pałgan za 
prezentację „Przypowieści o Ojcu”. Nasi 
goście z katolickiego Gimnazjum im. Św. 
Stanisława Kostki w Poznaniu okazali się 
bezkonkurencyjni. Gratulujemy! Dzięku-
jemy wszystkim uczestnikom!

Krystyna Pokorska
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Wolontariusze z Gimnazjum nr 2 
pomagali maratończykom

3 kwietnia 2011roku  62-osobowa  
grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 
oraz grupa absolwentów pod opieką 

nauczycieli: Marii Krzystanek, Magdale-
ny Wierzbickiej, Magdaleny Wojtkowiak 
i Macieja Chojnackiego już po raz ko-
lejny pomagała w obsłudze poznańskiej 
imprezy biegowej. Tegoroczny 4 Poznań 
Półmaraton był rekordowy pod wzglę-
dem liczby uczestników, wzięło w nim 
udział około 250 rolkarzy i wózkarzy 
oraz około 3500 biegaczy. Zadaniem 
młodych wolontariuszy i opiekunów 
było przygotowanie pierwszego punktu 

żywieniowego przy ul. Solnej. Przed go-
dziną 10 pojawili się rolkarze i wózkarze, 
a następnie pierwsi biegacze z Kenii, 
po nich pozostali maratończycy. Poda-
waliśmy biegaczom napoje i słodycze, 
głośno dopingowaliśmy wszystkich. Po 
zakończeniu biegu sprzątaliśmy wszyst-
kie kubki po napojach, składaliśmy stoły 
i zapakowaliśmy je do transportu. Młodzi 
ochotnicy bardzo sprawnie i z zapałem 
wywiązywali się z powierzonych zadań. 
Po kilku godzinach pracy zmęczeni, ale 
zadowoleni wróciliśmy do Swarzędza. 

Maria Krzystanek

Mechanicy  
w Korbach

Od 28 lutego do 19 marca 2011 
roku uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 w Swarzędzu brali udział 

w warsztatach z zakresu mechatroniki 
pojazdów samochodowych zorgani-
zowanych przez Centrum Kształcenia 
Praktycznego Kreishandwerkerschaft 
w Korbach w Niemczech. 

W zajęciach uczestniczyli ucznio-
wie Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
o specjalnościach: mechanik pojazdów 

samochodowych oraz elektromechanik 
pojazdów samochodowych. 

O bezpieczeństwo i prawidłowy 
przebieg szkolenia dbali opiekunowie 
– nauczyciele przedmiotów zawodowych 
Wiesław Światłowski, Czesław Dudek 
oraz Regina Woroch, która jednocześnie 
pełniła funkcję tłumacza.

Uczestnicy poznawali nowoczesne 
technologie informatyczne, specjali-
styczny sprzęt związany z diagnostyką 
pojazdów.

Umiejętności praktyczne, które 
uczniowie zdobyli podczas zajęć, otrzy-
mane certyfikaty oraz dokumenty Euro-
pass-Mobilność, zdecydowanie podniosą 
ich kwalifikacje zawodowe i zagwarantu-
ją mocną pozycję na rynku pracy, który 
jest niezwykle wymagający. 

Istotą wyjazdu do niemieckiego 
ośrodka szkoleniowego była również 
potrzeba kształcenia i doskonalenia umie-
jętności językowych.

Wizyta w Korbach była również 
znakomitą okazją do poznania kultury 
i tradycji regionu.

Wyjazd uczniów i nauczycieli swa-
rzędzkiej Jedynki to element projektu, 
który będzie realizowany w latach 2011-
2012.

A.D.

Volkswagen Poznań i Zespół Szkół nr 1: 
Wspólnie przygotują uczniów do zawodu

15 kwietnia 2011r. w Poznaniu po-
między Volkswagen Poznań Sp. 
z o.o. a Zespołem Szkół nr 1 im. 

Powstańców Wielkopolskich w Swarzę-
dzu, została zawarta umowa o współpracy 
w zakresie nauki zawodów: mechanik 
pojazdów samochodowych oraz elek-
tromechanik pojazdów samochodowych. 
W uroczystości tej brali udział Starosta 
Poznański Jan Grabkowski i Wicestarosta 
Tomasz Łubiński, przedstawiciele Zarządu 
VW Poznań oraz Zespołu Szkół nr 1 w 
Swarzędzu.

Powołana klasa liczyć będzie 24 
uczniów - 12 mechaników pojazdów 
samochodowych i 12 elektromechani-
ków pojazdów samochodowych.

W tym samym dniu podpisano rów-
nież porozumienie o współpracy po-
między Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 
a Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu w zakre-
sie organizacji praktyk dla uczniów tech-
nikum informatycznego, ekonomicznego 
i logistycznego. 

red.: ZS 1
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Złote Żaby i Żabki 2011 rozdane!
9 kwietnia ogłoszono wyniki konkursów „Złota Żaba” i „Złota Żabka” w dziedzinie literatury 
i języka polskiego oraz matematyki, organizowanych dla uczniów gimnazjów i szkół 
podstawowych przez Fundację Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu. W tegorocznej 
XVIII już edycji konkursu wzięło udział 12 395 uczestników. Uroczysta gala, podczas 
której wręczono najlepszym z najlepszych statuetki „Złotej Żaby”, odbyła się w auli 
I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu.

W Konkursie dla gimnazjalistów 
w Dziedzinie Języka Polskiego 
i Literatury pierwsze miejsce 

zajęła Maria Piszcz z Gimnazjum w 
Borowie koło Czempinia - w ostatnich 
czterech latach to trzeci uczeń z tej szkoły 
wśród nagrodzonych. Zwyciężczyni jest 
uczennicą pana Sebastiana Zbitkowskie-
go. Kolejne dwa miejsca zajęli uczniowie 
jednej szkoły - Gimnazjum nr 3 w Gnieź-
nie - Maksymilian Sych, do konkursu 
przygotowany przez panią Ewę Korzyb-
ską i Izabela Kwiecień, przygotowywana 
przez panią Jadwigę Chełminiak. Ucznia 
z tej szkoły nagradzaliśmy też w roku 
ubiegłym.

„Złotą Żabę” w Dziedzinie Mate-
matyki zdobył Grzegorz Łukaszczuk z 
Gimnazjum nr 1 w Lesznie - uczeń pani 
Iwony Kusz, drugie miejsce wywalczył 
Grzegorz Adamski z Gimnazjum w Ze-
spole Szkół nr 1 w Szamotułach - uczeń 
Grażyny Skórnickiej. Przypomnieć nale-
ży, że w roku ubiegłym uczeń pani Skór-
nickiej zajął pierwsze miejsce. Miejsce 
trzecie zajęła Maria Piotrowska z Gim-
nazjum nr 1 w Lesznie - uczennica pani 
Iwony Kusz. To bez mała tradycyjne już 
wysokie miejsca uczniów tego gimnazjum 
i ich wspaniałej nauczycielki – w ostat-
nich czterech latach nagrody otrzymało 
czternastu uczniów z tej szkoły! 

Wśród uczestników konkursu prze-
prowadzanego w szkołach podstawowych 
– „Złota Żabka” - najlepszymi polonista-
mi okazali się: I miejsce - Katarzyna 
Dostatni z Publicznej Salezjańskiej SP 
w Poznaniu - uczennica pani Karoliny 
Piaseckiej, II miejsce - Stanisław Bryś 
ze SP nr 84 w Poznaniu - uczeń pani 
Magdaleny Postół i miejsce III -Marta 
Rozalska ze SP w Skórzewie - uczennica 
pani Wioletty Dziomby.

„Złote Żabki” w Dziedzinie Matema-
tyki wygrali: I miejsce - Piotr Futymski 
z Publicznej SP Zakonu Pijarów w Pozna-
niu - uczeń pani Małgorzaty Markowskiej 
(w roku ubiegłym uczniowie tej szkoły 

odnieśli duże sukcesy w matematyce), 
II miejsce - Wiktor Hoffmann ze SP w 
Przeźmierowie – uczeń pani Iwony Janic-
kiej – Leśniewskiej, III miejsce - Wikto-
ria Mejzińska ze SP nr 79 w Poznaniu 
- uczennica pani Justyny Krawczyk.

Najwyższe miejsce spośród uczniów 
szkół swarzędzkich zajęła Elżbieta 
Czerniak z Gimnazjum nr 1. Wywal-
czyła piąte miejsce w dziedzinie języka 
polskiego i literatury. Uczennica tej samej 
szkoły Faustyna Krawiec zajęła siódme 
miejsce w dziedzinie matematyki. Wy-
różnienia w konkursie z języka polskiego 
i literatury zdobyli: Jan Śliwiński ze SP 
nr 4 im. Jana Brzechwy, Julia Chała-
siak ze SP nr 1 im. Stanisława Staszica 
i Dominika Szafranek z Gimnazjum nr 
2 im. Królowej Jadwigi.

Dyplomy, nagrody i wyróżnienia 
przyznano łącznie 80 uczniom. Wielu 
nagrodzonych otrzymało także specjalne 
zaproszenia do dobrych szkół społecz-
nych prowadzonych przez Fundację 
Edukacji Społecznej „EKOS”. Trady-
cyjnie też nagrody rzeczowe otrzymali 
nauczyciele uczniów, którzy zajęli w 
konkursach miejsca I-III.

„Złota Żaba” łączy walory edukacyj-
ne z cechami znakomitej zabawy i roz-
rywki intelektualnej. Celem organizato-
rów jest premiowanie uczniów, którzy 
wykazują się wyobraźnią i umiejętnością 
szukania niebanalnych rozwiązań. Jak 
napisała burmistrz Swarzędza - Anna 
Tomicka - w liście do prywatnych spon-
sorów - konkurs jest ważną inicjatywą, 
która promuje wśród uczniów logiczne 
myślenie i kreatywność, zamiast – ciągle 
zbyt często wymaganej – encyklopedycz-
nej wiedzy. 

* * *
Fundacja Edukacji Społecznej 

„EKOS” uznana została ostatnio przez 
Minister Edukacji Narodowej za Miejsce 
Odkrywania Talentów. Ten prestiżowy 
tytuł przyznany został swarzędzkiej Fun-
dacji jako jedynej instytucji w powiecie 
poznańskim. 

Swarzędzkie konkursy są współ-
finansowane ze środków publicznych 
pochodzących z budżetów miast i gmin: 
Poznania, Swarzędza, Kórnika, Lubonia, 
Kłodawy a także powiatów: leszczyń-
skiego i wolsztyńskiego. 

/wp/
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Nie – elektrośmieciom!
Miesiące wiosenne upływają 

w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu 
pod znakiem podnoszenia świa-

domości dzieci i młodzieży w zakresie 
elektrośmieci. Rozpoczęło się od grupy 
zapaleńców pilotowanej przez panie 
Jolantę Badurę, Katarzynę Fabrowską 
i Dorotę Świerczyńską. Młodzi „Eko-no-
bliści” zaczęli poszerzać własną wiedzę 
dotyczącą zużytego sprzętu elektryczno-
-elektronicznego, a następnie przeszli 
do działania. W marcu przeprowadzono 
ankiety dotyczące poziomu wiedzy gim-
nazjalistów i ogłoszono szkolną zbiórkę 
elektrośmieci. Trwała ona do 20 kwiet-
nia. Odbyły się apele, podczas których 
młodzież wykonała kilka krótkich zadań 
edukacyjno-zręcznościowych i uczyła się 
zasad segregacji odpadów tego rodzaju. 
Uzyskała też praktyczne informacje, np. 
ile złota można odzyskać z 10 kg telefo-
nów komórkowych.

Młodzież z „Trójki” nie ograniczyła 
się tylko do własnego, szkolnego podwór-
ka. Z podobnymi spotkaniami dotarła do 
okolicznych szkół i przedszkoli. 

Akcja „Nie – elektrośmieciom!” ma 
zasięg gminny i dlatego 14 maja (od 
9.00 do 12.30) na parkingu Gimna-
zjum nr 3 można pozostawić własne 
niepotrzebne odpady, np. zużyty sprzęt 
AGD, telefony komórkowe, komputery, 
drukarki, telewizory, radia czy żarówki 
energooszczędne.

W marcu br. Gimnazjum nr 3 im. 
Polskich Noblistów w Swarzędzu  przy-
stąpiło do III Ogólnopolskiego Konkursu 
Ekologicznego – „Drugie Życie Elek-
trośmieci”. Koordynatorem konkursu 

jest Fundacja Zielony Horyzont. Cel 
to poprawa świadomości ekologicznej 
społeczeństwa w zakresie prawidłowe-
go postępowania ze zużytym sprzętem 
elektrycznym, elektronicznym,i zużytymi 
bateriami oraz zwiększenie ich zbiórki.

Dziesięcioosobowy zespół pod na-
zwą „Eko-nobliści” przeprowadził wie-
le zadań na terenie szkoły oraz gminy 
Swarzędz:
• Odbyła się zbiórka zużytych telefo-

nów komórkowych pod hasłem USUŃ 
GRATY Z CHATY!

• Cały czas trwa zbiórka zużytych ba-
terii.

• Została przeprowadzona ankieta na 
temat. elektrośmieci wśród miesz-
kańców gminy oraz uczniów szkoły.

• Zaprojektowane zostało logo zespołu.
• Wykonano również liczne plakaty
• Do książki z informacjami o elektro-

śmieciach zaprojektowano i wyko-
nano zakładkę, która rozdawana jest 
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu.
Zamierzamy:

• Przeprowadzić lekcję o elektrośmie-
ciach wśród przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych naszej gminy.

• Nagrać reklamę zachęcającą do zbiór-
ki elektrośmieci.

• Przeprowadzić zbiórkę elektrośmieci.
Pula nagród, o którą walczymy wraz 

z 231 innymi szkołami z całej Polski 
wynosi 150.000 złotych. Mamy nadzieję, 
że nie zabraknie „Eko-noblistów” 10 
czerwca 2011 roku w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie na uroczystym 
zakończeniu konkursu.

A.S.

Natalia Borowiak  
i „Tralalinki”  
zwycięzcami  
IX Gminnego  
Konkursu Piosenki 
klas I-III

5 maja 2011r. już po raz dziewiąty odbył się w 
Szkole Podstawowej nr 5 Gminny Konkurs 

Piosenki klas I-III. Występy małych piosenkarzy 
podziwiali i oceniali przybyli goście, rodzice oraz 
uczniowie. Szanownemu jury przewodniczył 
January Zaradny. 
Konkursowe zmagania zainaugurował szkolny 
zespół wokalny „Tralalinki” piosenką pt. „Dzień 
rodzinki”, która wprowadziła wszystkich w po-
godny nastrój. Imprezę prowadził uczeń kl. II f 
Mikołaj Kapała, który sprostał odpowiedzialnej 
roli konferansjera. W konkursie brali udział 
soliści i zespoły muzyczne. Zaprezentowali pio-
senki przygotowane pod kierunkiem swoich 
opiekunów. 
Poziom wokalnej rywalizacji był wyrównany, 
dlatego jury przyznało dwie równorzędne na-
grody za III miejsce: Zuzannie Wittke ze szkoły w 
Paczkowie oraz Monice Pławskiej i Monice Mał-
kowskiej ze szkoły w Kobylnicy, dwie nagrody 
za II miejsce: Weronice Sobaszkiewicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Jagodzie Cymer reprezen-
tującej szkołę gospodarzy. I miejsce zdobyła 
Natalia Borowiak ze Szkoły Podstawowej nr 4. 
W klasyfikacji zespołów I miejsce ex equo jury 
przyznało zespołowi „Esy Floresy” z Paczkowa 
za piosenkę „Taniec w deszczu” i „Tralalinkom” 
z SP nr 5 za piosenkę „Dzień rodzinki”. II miejsce 
zdobyły „Wesołe Nutki” z piosenką „Szła kaczusz-
ka” ze Szkoły Podstawowej nr 1.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
ufundowane przez panią burmistrz Annę Tomic-
ką, Radę Rodziców SP 5 oraz Fundację Orange, 
reprezentowaną przez p. A. Dolatę. Jak co roku 
wszyscy uczestnicy i goście IX Gminnego Konkur-
su Piosenki klas I-III dobrze się bawili. Rozstali 
się z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku.

Małgorzata Cudo

Natalia Borowiak - I miejsce
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Uczcili rocznicę  
śmierci Augusta 
Cieszkowskiego

Niedzielna msza 13 marca 2011 r. w kościele 
św. Mikołaja w Wierzenicy została odpra-

wiona przez ks. Przemysława Kompfa w intencji 
zmarłego 12 marca 1894 r. Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego i zmarłych z jego rodziny. Na jej 
zakończenie Andrzej Lajborek, aktor poznań-
skiego Teatru Nowego odczytał mowę wygło-
szoną nad zwłokami A. Cieszkowskiego podczas 
uroczystości żałobnych w gmachu Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk przez Stanisława 
Mottego. Wysłuchali jej także, reprezentujący 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prorek-
torzy: prof. Monika Kozłowska i prof. Czesław 
Szafrański, profesorostwo Lidia i Andrzej 
Dubasowie oraz Ewa Strycka z uczelnianego 
czasopisma „Wieści Akademickie”. Po mszy pro-
fesorowie w towarzystwie innych pracowników 
uczelni złożyli wiązankę kwiatów przy pomniku 
nagrobnym A. Cieszkowskiego.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
Fot. W. Buczyński

Wiosenny prezent
- wznowienie przewodnika!

Nastała wiosna, zatem zapraszamy do lek-
tury… w terenie. Związek Międzygmin-

ny „Puszcza Zielonka” wznowił przewodnik 
po ścieżkach dydaktycznych i zachęca tym 
samym do aktywnego poznawania lasów 
Puszczy Zielonka. Przewodnik można pobrać 
ze strony www.puszcza-zielonka.pl w wersji 
elektronicznej. Dodatkowo zachęcamy nauczy-
cieli, aby zabrali swoich wychowanków na lekcję 
przyrody w terenie i tam wykorzystali karty 
pracy, jakie zostały przystępnie opracowane 
przez leśników, geografów i biologów. Udanego 
sezonu!!! 

Patrycja Owczarzak  
Specjalista ds. turystyki  

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

Genealodzy  
w Wierzenicy

W sobotę 9 kwietnia 2011 r. na 
Szlak Kościołów Drewnianych 
wokół Puszczy Zielonka (SKD) 

wybrała się grupa osób stowarzyszona 
w Wielkopolskim Towarzystwie Gene-
alogicznym „Gniazdo”. Wyruszyli ze 
Swarzędza, a poznawanie puszczańskich 
kościelnych perełek rozpoczęli od Wie-
rzenicy. Inskrypcja na obrazie Matki 
Boskiej Wierzenickiej:
NA KOŚCIÓŁ WIERZENICKI TEN 
OBRAS SPRAWIONO
ZA BARTHŁOMIEIA Z KŁECKA 
BOGA BY PROSZONO
KOŁODZIEJ BYŁ, NA KARCZMIE 
MIESZKAŁ TU LAT KILKA
PRZED ŚMIERCIĄ NA TĘ SZTUKE 
ODDAŁ PARĘ BYDŁKA
nie mogła w tej grupie nie sprowokować 
pytań: czy to z tego (w stronę Gniezna) 
Kłecka?, co jeszcze wiadomo o kołodzie-
ju? Docenili napis po polsku i fundację 

zwykłego wiejskiego rzemieślnika. Py-
tanie o wartość (cenę) obrazu tym razem 
nie sprawiło żadnego problemu.

Żywe zainteresowanie wywołała po-
stać Augusta Cieszkowskiego i ogrom 
jego dokonań. 

Miłośnicy genealogii z Wierzenicy 
wędrowali przez Kicin, Długą Goślinę, 
Skoki, Jabłkowo do cmentarnej kaplicy 
w Sławnie. 

Włodzimierz Buczyński
z Fot. Zofia Bernatowicz

„Targi Edukacyjne 2011” za nami  
– edukacja przyrodnicza przed nami

Tegoroczne Targi Edukacyjne – 
XV jubileuszowe wykazały po 
raz kolejny, jak bardzo chłonne są 

umysły dzieci i młodzieży i jak wiele 
trzeba zaangażowania, aby coraz atrak-
cyjniejszymi formami edukacji te właśnie 
grupy odbiorców przekonać do nauki 
i zdobywania wiedzy – niekoniecznie 
na ocenę…

Związek Międzygminny „Puszcza 
Zielonka” od dwóch lat promuje ak-
tywne zwiedzanie Puszczy Zielonka na 
trasach ścieżek dydaktycznych. Trasy 
te są tematem wielu wycieczek pie-
szych i rowerowych w trakcie trwania 
sezonu turystycznego. Uczestnikami są 
przedszkolaki, „szkolniaki”, ich Rodzice 
i Dziadkowie. W tym roku również tego 
typu imprez nie zabraknie. Warto będzie 
uczestniczyć np. w Rajdzie „Puszcza 
Wpuszcza” z metą w Zielonce (29 maja) 
czy skorzystać z bogatej oferty „III Lata 
z przewodnikiem w Puszczy Zielonka” 
w lipcu i sierpniu. Po raz pierwszy na sto-
isku targowym – wraz z projektami tury-
stycznymi - pokazany został stan zaawan-
sowania projektu „Kanalizacja obszaru 

Parku Krajobrazowego Puszczy Zielonka 
i okolic” – fakt ten ucieszył zwłaszcza 
bezpośrednio zainteresowanych, czyli 
obecnych na targach mieszkańców gmin 
związkowych, których miejsca zamiesz-
kania ujęte zostały w projekcie. Tak do-
brze rozpoczętej współpracy w zakresie 
edukacji ekologicznej wróżymy dobrą 
przyszłość, a fanów Puszczy Zielonka 
zapraszamy na kolejne spotkania targowe 
i przede wszystkim – w terenie!

Patrycja Owczarzak
Specjalista ds. turystyki – Związek 
Międzygminny „Puszcza Zielonka”

Pytania konkursowe dla wielu okazały się trudnym 
sprawdzianem
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Jubileusz turystów
Sobotnie przedpołudnie, 17 kwietnia 

2011 r. było czasem obchodów nie-
zwykle sympatycznego jubileuszu. 

Czterdziestolecie istnienia obchodził 
Oddział PTTK Poznań – Nowe Miasto 
im. Franciszka Jaśkowiaka. W obcho-
dach tych były liczne akcenty związane 
z Ziemią Swarzędzką i Puszczą Zielonka. 
Od czasu zawiązania się Koło PTTK 
„Łaziki” - powstałe w 1984 r. przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu - 
funkcjonuje w ramach Oddziału PTTK 
Poznań – Nowe Miasto. Eugeniusz Jacek, 
założyciel „Łazików” i od początku ich 
prezes, od 2001 r. szefuje również nowo-
miejskiemu oddziałowi tej zasłużonej dla 
turystyki organizacji. 

W poznańskim gimnazjum nr 24 im. 
Unii Europejskiej, gdzie mieści się siedzi-
ba Oddziału, spotkali się jego członkowie, 
przyjaciele i sympatycy. Mieli oni okazję 
zapoznania się, słuchając wystąpienia 

a następnie oglądając wystawę materiałów, 
w tym znaczków rajdowych i kronik, z 
dokonaniami tych 40 lat. Wśród imprez 
wymieniony był organizowany od 1994 r. 
rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkow-
skiego”. 

Tak szacowny jubileusz był okazją 
do uhonorowania osób i instytucji współ-
pracujących z Oddziałem. Wśród nich 
był kiedyś wojewoda i senator, a zawsze 
turysta Włodzimierz Łęcki. Tomasz Łęcki 
(zbieżność nazwisk wywołała pewną 
konsternację u gości spoza regionu) od-
bierał wyróżnienia dla Związku Międzyg-
minnego „Puszcza Zielonka” (ZMPZ) 
i gminy Murowana Goślina. Eugeniusz 
Jacek wyróżniony został medalem „Za 
zasługi dla turystyki” przyznanym przez 
Ministra Sportu i Turystyki.

Włodzimierz Buczyński
z Na zdjęciu: Tomasz Łęcki, z prawej,  

gratuluje Eugeniuszowi Jackowi.

„Przyjaciel  
Wierzenicy”
Mały jubileusz nagrody
Jest ona przyznawana od 2007 roku przez 
zespół redakcyjny pisma parafialnego „Wie-
rzeniczenia” osobom spoza parafii. Laureaci 
otrzymują figurkę św. Mikołaja wykonaną 
przez rzeźbiarza P. Wolińskiego. Jest wręczana 
corocznie podczas mszy w święto 3 Maja. Do-
tychczasowymi jej laureatami byli: Stanisław 
Witecki, Jacek Wojciechowski, Jacek Kowal-
ski, Marek Krygier. Tegorocznego laureata 
nie zdążyliśmy uhonorować nim odszedł do 
wieczności…

To Kazimierz Okupnik, który w Bogucinie pro-
wadził warsztat samochodowy. Wielokrotnie 

i na różne sposoby wspomagał on ks. Przemysła-
wa Kompfa w sprawach związanych z samocho-
dami a służących dobru lokalnej społeczności. 
Uatrakcyjniał zabytkowym samochodem jeden 
z parafialnych festynów z okazji Dnia Dziecka. 
Miał niemały udział organizacyjny w renowacji 
organów na 850-lecie Wierzenicy i Wierzonki. 
Nagrodę z rąk Ewy J. Buczyńskiej i Macieja Do-
minikowskiego odebrały wyraźnie wzruszone 
żona Teresa i córka Małgorzata. T. Okupnik po-
stawiła figurkę św. Mikołaja obok portretu męża 
umieszczonego na czas tej mszy w sąsiedztwie 
ołtarza. W jej końcowej części księża P. Kompf 
i W. Twardowski pobłogosławili członków ro-
dziny laureata. Uroczystość ubogacał swoim 
śpiewem chór parafii z Kobylnicy prowadzony 
przez D. Czerwińską. Kończyła ją tradycyjna 
agapa na terenie przykościelnym. 
Mamy głębokie przekonanie, że nawet po wielu 
latach drewniany św. Mikołaj będzie przypomi-
nał swą obecnością dobre chwile spędzone przez 
laureatów na Wierzenickiej Ziemi. Chcemy też 
jako zespół redakcyjny, by ta idea lokalnej na-
grody trwała i nadal wzbudzała dobre emocje..

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

10 czerwca 2011, w Uzarzewie, Wierzenicy i Kicinie
Noc Kościołów Drewnianych

Po raz pierwszy na Szlaku Kościołów 
Drewnianych wokół Puszczy Zielon-
ka odbędzie się impreza kulturalna, 

której założeniem jest wpisanie się w 
cykliczny projekt popularnych już nocy 
muzeów, kościołów itp. 10 czerwca br. tu-
ryści, pielgrzymi i parafianie zasmakują w 
muzyce zespołów Kids Gospel Joy, Siew-
ców Lednicy i Natalii Niemen. W trzech 
kościołach: w Uzarzewie, Wierzenicy 
i Kicinie będzie można również z pomocą 
kompetentnego przewodnika poznać taj-

niki kościelnej architektury i obejrzeć film 
promocyjny o całej trasie Szlaku. Będzie 
też czas na wyciszenie pomiędzy koncer-
tami w miejscach pachnących drewnem 
sprzed wieków, któremu nieoficjalnie 
nadaje się nazwę „Drewno Pana Boga”.  
„Noc” rozpocznie się o godzinie 17.00 
i potrwa do 1.00. Wstęp do kościołów 
i na koncerty jest bezpłatny. Szczegóły 
na www.puszcza-zielonka.pl w kalen-
darium imprez, na plakatach i oraz na 
www.swarzedz.pl.
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Autor „Omamów” odwiedził Swarzędz

W Bibliotece Publicznej w Swa-
rzędzu odbyło się spotkanie 
autorskie z Bogusławem Koło-

dziejczakiem, twórcą książki “Omamy”, 
które poprowadził historyk, Arkadiusz 
Małyszka. Autor podzielił się wspomnie-
niami z lat młodości, które przeżył w na-
szym mieście i wyjaśnił dlaczego opisał je 
pod pseudonimem. Pomógł czytelnikom 
rozszyfrować nazwiska bohaterów wystę-
pujących w książce i barwnie opowiadał 
o dawnym życiu Swarzędzan.

Była to niezapomniana lekcja historii 
o ludziach zwykłych i niezwykłych. Au-
tor został zasypany pytaniami na temat 
swojego życia i twórczości oraz serdecz-
nie powitany przez tych, którzy znali go 
osobiście ze szkolnej ławy lub ze zbiórek 
harcerskich.

Goście, którzy uczestniczyli w spotka-
niu, odnaleźli w książce pana Kołodziej-
czaka wiele znanych im osób i miejsc 
swojego dzieciństwa. Opowiadali własne 
historie, ubarwiając wątki nakreślone 
przez autora, dzielili się wspomnienia-
mi i informacjami o losach opisywanych 
ludzi. Najaktywniejsi otrzymali od autora 
egzemplarze książek z autografem. 

Rozmowę ubarwił pokaz slajdów 
“Swarzędz na starej pocztówce” przygoto-
wany na podstawie zbiorów specjalnych 
biblioteki. Najstarsza pocztówka z wi-
zerunkiem Swarzędza pochodzi z 1898 
roku. Dzięki temu uczestnicy spotkania 
mieli okazję porównać, jak zmieniało się 
oblicze miasta na przestrzeni lat. 

Autor wpisał czytelnikom wiele ser-
decznych dedykacji i pozował do wspól-
nych, pamiątkowych fotografii.

Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

20 lat Swarzędzkiej Filii 
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej

Swarzędzka filia Publicznej Biblio-
teki Pedagogicznej w Poznaniu 
obchodzi jubileusz 20-lecia swego 

istnienia. Powstała 1 kwietnia 1991 roku. 
Została przeniesiona z Poznania jako filia 
funkcjonująca w WOM. Cztery razy zmie-
niała pomieszczenie, aż w końcu dzięki 
życzliwości władz miasta otrzymała sta-
ły, wyremontowany i zaadaptowany do 
potrzeb biblioteki lokal.

Jest placówką podległą Marszałko-
wi Województwa Wielkopolskiego, ale 
pracuje przede wszystkim dla naszej 
gminy. Obsługuje nauczycieli, studen-
tów i wszystkich dokształcających, do-
skonalących się i uzupełniających swoje 
wykształcenie mieszkańców. 

Gromadzony księgozbiór jest od-
mienny niż w bibliotece publicznej, ma 
charakter specjalistyczny, naukowy. Lite-
ratury pięknej tu niewiele, ale jest dużo 
publikacji z dziedziny psychologii, so-
cjologii, pedagogiki i nauk pokrewnych. 
Biblioteka posiada nowoczesny księgo-

zbiór podręczny, dużo ciekawych, rzadko 
spotykanych czasopism, podejmujących 
zagadnienia współczesnego życia. Coraz 
częściej obok określenia czytelnik poja-
wia się nowe - użytkownik, gdyż zakres 
działań biblioteki ulega rozszerzeniu, 
obok tradycyjnego sposobu pracy po-
jawiają się nowe formy. Odwiedzający 
bibliotekę korzystają z nowoczesnych 
katalogów on line, które są codziennie 
aktualizowane, z pracowni multimedial-
nej oraz z internetu. Dostęp do książek 
jest wolny, czytelnik może sam je wyszu-
kiwać, przeglądać.

Pracownicy filii posiadają odpowied-
nie wykształcenie fachowe, służą pomocą 
w wyszukiwaniu potrzebnej literatury 
do prezentacji maturalnych, do prac pi-
semnych, nauki na studiach, instruują 
jak korzystać z katalogów internetowych 
naszej biblioteki oraz innych, gdzie zna-
leźć potrzebne materiały. Starają się także 
wspierać bibliotekarzy szkolnych naszej 
gminy w ich pracy zawodowej. To dla 

nich swarzędzka filia organizuje konfe-
rencje, na których prelegenci prezentują 
problemy nurtujące nasze życie (ostatnie 
konferencje pt. „Zmiany klimatyczne i ich 
konsekwencje”, „Dolina Cybiny – Natura 
2000”, „Zabytki Ziemi Wielkopolskiej”). 
W zespołach samokształceniowych na-
uczyciele dzielą się uwagami, spostrze-
żeniami, doświadczeniami, dyskutują 
o  swoim warsztacie pracy, twórczym 
korzystaniu przez młodzież z internetu, 
o ciekawych konkursach i różnych innych 
formach pracy. 

Mieszkańcy gminy Swarzędz są na 
pewno w sytuacji komfortowej, mają do 
dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną 
i piękną bibliotekę publiczną wraz z filia-
mi oraz nowoczesną bibliotekę pedago-
giczną z księgozbiorem specjalistycznym, 
obie placówki wzajemnie się uzupełniają 
i starają się zaspokoić potrzeby naszych 
użytkowników, troszcząc się o ich kultu-
ralny i naukowy rozwój oraz o piękno 
naszego języka. Zapraszamy do odwie-
dzania naszych stron www.pbp.poznan.
pl/swarzedz/ i www.pbp.swarzedz.edu.pl. 

Danuta Wereszczyńska 
-Choryńska

Biblioteka  
zawsze po drodze!
Tegoroczne hasło ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
(8 – 15 maja) brzmi:  BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, 
NIE MIJAM  - WCHODZĘ. Oto, co przygotowaliśmy z tej 
okazji dla naszych Czytelników: 

„Bajęczynki” Mai Rausch – spotkanie 
autorskie dla dzieci w wieku szkolnym połączone 
z wystawą rzeźbiarskich i rysunkowych ilustracji do 
książki, wtorek 10 maja godz. 10.00,

„Napisz do wnuka, czyli senior w sieci” - 
warsztaty związane z podstawami obsługi komputera, 
poruszania się po Internecie, zakładania skrzynek 
pocztowych, 11 - 13 maja godz. 13.00 – 14.00,

Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską – 
dla dzieci ze szkoły podstawowej, 26 maja godz. 10.00,

,,Jak nefryt zielona” - spotkanie z poezją 
Wandy Wasik, 31 maja godz. 17.00,

Zostaw swój ślad w bibliotece! - zapis linii 
papilarnych dla przyszłych pokoleń.

Abolicja dla dłużników - od  9 do 31 maja 
można bezkarnie zwracać przetrzymane książki. 
Zachęcamy do skorzystania z okazji! 

Biblioteka zawsze po drodze! Zapraszamy!!!
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„Ostatni pociąg  
do Stambułu” 
Ayse Kulin

Lata ‚40 XX wieku, Stambuł. Chłopak 
Selvy, córki człowieka pochodzącego 
z rodziny o długich dyplomatycznych 
tradycjach, nie ma szans zyskać 
aprobaty w oczach ojca. Jej ukochany, 
Rafael, z pochodzenia jest Żydem. 
Rozdźwięk kulturowy i religijny zmusza 
nowożeńców do opuszczenia Turcji. 
Rafael i Selva wyjeżdżają do Francji. Ich 
życie w Paryżu okazuje się koszmarem - 
gdy wybucha II wojna światowa, młodzi 
małżonkowie muszą kryć się przed 
nazistami. Każdy kolejny dzień oznacza 
strach przed śmiercią lub zsyłką do 
obozu koncentracyjnego.

„Miłość, kobieta i mał-
żeństwo w XIX wieku” 
Agnieszka Lisak

Książka pokazuje życie kobiet w XIX wie-
ku, które rygorystycznie podporządko-
wane było powszechnie obowiązujące-
mu kodeksowi moralnemu. Począwszy 
od wczesnych lat młodości, przez wyrafi-
nowane zabiegi zdobywania mężczyzny 
oraz małżeństwo, po bycie mężatką 
i matką - kobiety musiały przestrzegać 
żelaznych zasad. Od płci pięknej z tak 

zwanych dobrych domów oczekiwano 
bezwzględnej czystości przed ślubem 
i wierności po zawarciu związku, każde 
nadużycie groziło niewyobrażalnymi 
konsekwencjami towarzyskimi.

„Opowieść żony” 
Lori Lansens

Mary Gooch zawsze była gruba. Przez 
dwadzieścia pięć lat małżeństwa tyła, 
a mąż się od niej oddalał. Nie dlatego, 
że jej nie kochał. To ona go odpychała, 
nie wierząc, że mógłby jej pragnąć. 
W przeddzień rocznicy ślubu zniknął, 
zostawiwszy żonie 25 tysięcy dolarów. 
Mary postanawia wyruszyć jego śladem. 
W podróży przechodzi prawdziwą me-
tamorfozę. Porzucona żona, która dotąd 
widziała w sobie tylko grubą, bezdzietną 
kobietę, tkwiącą w nieudanym małżeń-
stwie, musi zadać dziesiątki pytań nie 
tylko ludziom, którzy mogliby jej pomóc 
odnaleźć męża, ale przede wszystkim 
sobie samej.

„Smak dżemu i masła 
orzechowego” 
Lauren Liebenberg

Nyree i Cia mieszkają na dalekiej farmie 
na wschodzie Rodezji, w późnych latach 
siedemdziesiątych XX wieku. W cieniu 
lasu Vumba, pod kuratelą dziadka here-
tyka, przeżywają czarowne dzieciństwo 
zabarwione afrykańskim pogaństwem, 
wypaczonym katolicyzmem i tradycją 
opartą na baśniach braci Grimm. 
Ich świat rozciąga się do wielkiego 
ogrodzenia, wzniesionego, by zatrzymać 
„Terrów”, z którymi walczy ich ojciec. 
Dziewczynki nie mają pojęcia o tym, co 
dzieje się poza ich zakątkiem, do czasu, 
gdy z zewnętrznego świata przybywa 
do ich domu „bękart” - osierocony 
kuzyn Ronin, który na zawsze zatruje 
ich idyllę...

„Włoskie zaręczyny” 
Santa Montefiore

Powieść obyczajowa, łącząca historię ro-
dzinną, romans i... odrobinę metafizyki. 
Czterdziestokilkuletni Luka po rozwodzie 
postanawia poszukać wytchnienia 
we Włoszech, gdzie poznaje Cosimę. 
Kobieta, która coraz bardziej mu się 
podoba, przed dwoma laty straciła 
ukochanego synka Francesca. Luka 
wkrótce zaczyna zdawać sobie sprawę, 
że chłopiec, którego często widuje i który 
chce mu coś przekazać, to... nieżyjący 
Francesco! Jak to możliwe? Malownicza 
opowieść o wielkich uczuciach, żałobie, 
tajemnicy i nadziei.

„Betonowy ogród” 
 Ian McEwan

Betonowy ogród jest debiutancką po-
wieścią Iana McEwana, która przyniosła 
mu rozgłos, uznanie krytyki i sławę 

makabrysty. To gęsta, intensywna 
opowieść o czwórce dzieci, które po 
odejściu rodziców stopniowo przyjmują 
ich role. Zawieszone pomiędzy światem 
dzieciństwa i dorosłości dryfują przez 
dni sennego, upalnego lata. W pełnej 
erotycznego napięcia atmosferze odizo-
lowanego domu dojrzewają do własnej 
tożsamości, odkrywają seksualność 
i próbują odnaleźć się w relacjach z sobą 
i światem.

„Serce to samotny 
myśliwy” 
Carson McCullers

Wydana w 1940 roku powieść przynio-
sła 23-letniej wówczas Carson McCullers 
sławę dzięki mistrzostwu, z jakim 
umiała ukazać przejmujące dramaty 
ludzi samotnych i bezradnych.
Autorka utożsamia się ze swoją bohater-
ką, Mick Kelly, czternastolatką u progu 
dorosłości. Wydarzenia w książce 
koncentrują się wokół głuchoniemego, 
życzliwego wszystkim Johna Singera. Do 
niego właśnie przychodzą pozostali bo-
haterowie. Głuchoniemy mężczyzna jest 
słuchaczem idealnym- nie przerywa, 
nie ocenia. Odwiedzający go okazują się 
egoistami - żaden nie potrafi dostrzec 
tragedii Singera - aż do chwili, w której 
jest już na to za późno.

Agata Widzowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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Udane warsztaty nordic walking
W sobotnie przedpołudnie 30 

kwietnia 2011 na obiektach 
Swarzędzkiego Centrum Spor-

tu i Rekreacji odbyły się kolejne warsz-
taty nordic walking. W spotkaniu wzięło 
udział około 50 osób. Wśród chętnych 
do uprawiania tej nowej w Polsce, ale 
bardzo popularnej na świecie formy 
marszu są szczególności panie, ale i pa-
nowie próbują swoich sił.

Po krótkiej informacji przedstawia-
jącej podstawową wiedzę i wiadomości 
techniczne na temat tej dyscypliny spor-
tu, grupa przeszła na boisko, gdzie prze-
prowadzone zostało szkolenie. Marsz 
poprzedziła krótka rozgrzewka i spacer 
dookoła boiska pod baczną obserwacją 
instruktorów - Natalii Ziomek oraz Pawła 
Bociana, którzy wyjaśniali, jakie błędy 
należy poprawić.

Wśród uczestników zostały rozlo-
sowane nagrody ufundowane przez 
sponsora imprezy – Bank Zachodni 
WBK ze Swarzędza. Na zakończenie 
szkolenia grupa chodziarzy pomasze-
rowała dookoła Jeziora Swarzędzkie-
go, aby pokonywać kolejne kilometry 
w swojej nowej przygodzie z kijami 
nordic walking. 

PB 

Sezon  
na rower!

W sobotę 7 maja rozpoczął się se-
zon rowerowy w Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji. Na 

pierwszym tegorocznym rajdzie rowe-
rowym pojawiło się ponad 60 osób. 
Uczestnicy rajdu podziwiali na trasie 
urokliwe miejsca okolic miasta i gminy 
Swarzędz. Wyprawa zakończyła się pod 
namiotem przy Pływalni „Wodny Raj”. 
Na wszystkich uczestników czekał po-
częstunek oraz loteria. Każdy otrzymał 
małe upominki, a trzech szczęśliwców 
wylosowało profesjonalne koszulki ro-
werowe oraz kask. Fundatorem nagród 
był Bank BGŻ ze Swarzędza.

Wszystkim rowerzystom dzięku-
jemy i zapraszamy na kolejny rajd ro-
werowy podczas Dni Swarzędza – 18 
czerwca.

/jh/
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Edukacja  
przez ratownictwo

Od 27 kwietnia do 20 maja 2011 r. w szko-
łach gimnazjalnych i średnich gminy Swa-

rzędz pod patronatem burmistrz Anny Tomickiej 
odbywa się cykl wykładów organizowanych 
przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji 
oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
w  ramach programu „Edukacja przez ratownic-
two”. Program skierowany jest głównie do klas 
pierwszych poszczególnych szkół i odbywa się 
w naszej gminie po raz trzeci. Prelekcje to szko-
lenia teoretyczne w zakresie ratownictwa wod-
nego i medycznego. Po zakończeniu wykładów 
reprezentacje szkół przystąpią do części prak-
tycznej - III gminnych zawodów „Edukacja przez 
ratownictwo” na pływalni „Wodny Raj”.

/jh/

Karty Multi Sport 
Plus Na Pływalni 
„Wodny Raj”

Benefit Systems oferuje unikalny program do-
datkowych świadczeń pracowniczych z  za-

kresu sportu i rekreacji (MultiSport) dla swoich 
Klientów. Pracownik uczestniczący w Programie 
MultiSport otrzymuje imienny identyfikator, 
który zapewnia nielimitowany dostęp do ponad 
2 750 obiektów sportowych - klubów fitness, 
pływalni itp. w całym kraju. 

Od 1 kwietnia 2011 r. posiadacze kart Mul-
tiSportPlus, mogą skorzystać z jednego z dwóch 
pakietów podczas jednej wizyty na Pływalni 
Wodny Raj: PAKIET I - basen 60 minut; PAKIET 
II - sauna 40 minut. Zapraszamy!

/jh/

Energetycy najlepsi pod siatką

16 kwietnia w hali sportowej SCSiR 
odbył się turniej siatkówki. Przez 
ponad 7 godzin toczyła się wal-

ka o Puchar SCSiR. W turnieju brało udział 
6 drużyn amatorskich, których poziom 
był bardzo wyrównany. Zwycięską dru-
żyną okazała się, występująca po raz 
pierwszy, grupa reprezentująca firmę 
Enea. Energetycy, bo tak nazywał się 
najlepszy team, pokonali w finale dru-
żynę Sokołów 2:0.

Kolejne miejsca zajmowali: 3. Si-
gnum, 4. Red Devils, 5. OLM, 6. No 
name.

Puchary i nagrody oraz statuetkę 
dla najlepszego zawodnika wręczała 
dyrektor SCSiR – Mariola Józwiak.

Organizatorzy turnieju dziękują 
wszystkim zawodnikom i zapraszają 
na kolejny amatorski turniej.

/jh/
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Przydatne adresy i telefony
]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
Swarzędz

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: 
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30 
Burmistrz Anna Tomicka przyjmuje intere-
santów w poniedziałki w godz. 10-16.

]]Biuro]Rady]Miejskiej
Rynek 1, tel. 61 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl 
Przewodniczący RM Marian Szkudlarek 
dyżuruje w poniedziałki i czwartki 
w godz. 15.00 – 17.00 w Biurze Rady.

]]Telefony]alarmowe
Telefon]alarmowy 112
Policja 997
Pogotowie]Ratunkowe 999
Straż]Pożarna 998
Pogotowie]wod.-kan. 994
Pogotowie]wod.-kan.]ZGK
 61 651 15 41 (do godz. 16.00)
 663 818 601
Gazownia 992
Pogotowie]energetyczne 991 
(całodobowe ENEA)

]]Straż]Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 61 651-21-13, 61 651-21-14, 
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:  
tel. 607-365-266
W soboty, niedziele i święta  
zgłoszenia przyjmuje dyżurny policji 
pod numerem tel. 61 817-23-07.
straz.miejska@swarzedz.pl

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy 61 81 72 323
tel. anonimowy 61 817 23 01 

]]OSP]w]Swarzędzu]
ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

]]Ochotnicza]Straż]Pożar-
na]w]Kobylnicy]

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

]]Centrum]Informacji]]
Medycznej]Tel-Med

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

]]Pogotowie]Ratunkowe]
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 61 817 23 09 (całą dobę)

]]Pomoc]doraźna]]
–]Przychodnia]Lekarska]]
MULTI-MEDIC]

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

]] Laboratorium]Analiz]]
Lekarskich]„Jaromed”

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

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]] Zespół]Przychodni]Leka-
rza]Rodzinnego]„Diagter”

Przychodnia Nr 1: Swarzędz, ul. Piaski 
8, tel. 61 817 25 33, 61 817 25 49, kom. 
604 405 478, 503 153 989
Przychodnia Nr 2: Swarzędz, os. Koś-
ciuszkowców 20, tel. 61 817 35 58
Przychodnia Nr 3: Kobylnica,  
ul. Poznańska 99, tel. 61 815 01 21

]]Centrum]Medyczne]]
Lecznicy]Certus”

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

]]Centrum]Medyczne]–]
Przychodnia]w]Swarzędzu

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

]]Dyżury]całodobowe]
aptek]w]Poznaniu:

Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, 
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6, 
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4, 
tel. 61 852-52-44
Dyżury aptek na terenie Swarzędza w 2011 roku – 
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu nie została 
jeszcze przygotowana uchwała dotycząca pełnienia 
w 2011 roku dyżurów  aptek w dni świąteczne i w nocy.

Uwaga! Apteka „Przyjazna”, Swarzędz, 
ul. Cieszkowskiego 5/7, tel. (61) 818 
50 69 najdłużej otwarta: pn.- pt. 
7.30-23.00, sob. 7.30-21.00, niedz. 
10.00-17.00.

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

ul. Poznańska 25, tel. 61 651 26 50, 
651 26 51, 651 26 52, 651 26 53 
(sekcja świadczeń rodzinnych)

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30, 
gciswarzedz@neostrada.pl

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

ul. Strzelecka 2, tel. 61 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 61 651 15 41 
(do 16.00), 663 818 601 i 697 725 522 
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl
Usługi Pogrzebowe tel. 61 815 97-08  
i 603 136 854

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

]]Biblioteka]Publiczna]
os. Czwartaków 1
tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl 
www.biblioteka.swarzedz.pl

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

- pływalnia, kręgielnia, boiska sporto-
we, lodowisko, hala sportowa
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl, 
info@scir.swarzedz.pl, 
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

]] Lotnisko]Aeroklubu]]
Poznańskiego

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

]]Muzeum]Środowiska]]
Przyrodniczego]]
i]Łowiectwa]w]Uzarzewie

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Wiraż-Bus
Garby, ul. Transportowa 1 
tel./fax 61 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
Swarzędz, ul. Poznańska 25.
tel. 61 651 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.
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Kanalizacja – jest drugi kontrakt! z Prosto z budowy
Sołtysi wybrani z Jubileusz w Ronnenbergu

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

] Fot. A. Świergiel
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Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!

Stomatologia
JOR-DENT

ul. Cieszkowskiego 100/102 
(obok stacji benzynowej)

Stomatologia ogólna, dziecięca, chirurgia, protetyka

 Oferujemy od stycznia 2011  
bezpłatne usługi stomatologiczne  

w ramach NFZ
tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

r bezpunkcyjne i bezkrwawe leczenie zatok przynosowych
r ambulatoryjne i bezbolesne usuwanie migdałów u dzieci 

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 r ó w n i e ż  n a s i o n a ,  n awo z y,  ś r o d k i  o c h r o n y  r o ś l i n

REN-LAS
ul.Piaski 22

Swarzędz
tel. 61 8 181 181 

sprzedaż – serwis
              pilarki - kosy - kosiarki - dmuchawy
              myjki - odkurzacze - nożyce do żywopłotu
              przecinarki do asfaltu i betonu

Promocja

ALLMASTER
Ratajszczak Łukasz

•	 remonty-wykończenia	wnętrz
•	 malowanie	natryskowe
•	 malowanie	elewacji
•	 mycie	elewacji	-	Kärcher
•	 impregnacja	drewna
•	 pokrycia	dachowe	w	systemie	

membran PCV/PCW

tel: 888 336 981, 668 410 093

Laboratorium 
Analiz Medycznych

Szeroki zakres badań
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 

od godz. 8.00-11.00  oraz 18.00-21.00
Czynne również  

w soboty i niedziele od 9.00 - 16.00
Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

STUDIO 
REKLAMOWE
poszukuje osób  
do akwizycji 
reklam  
do czasopism.
Brak limitu, 
wysoka prowizja, 
samodzielność.
Dodatkowe informacje, kontakt:  
mn@kreator.com.pl
tel. 607 566 555

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż cią-
gnących się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczonego 
centrum miasta. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), 
dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 2-5 osobowe (15 do 25 m2) 
z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we 
wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, na 
łąki poza miasto. Z autobusami komunikacji miejskiej 
do śródmieścia – przystanek widoczny z okna, 
zaledwie o 20 m. 
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz
www.rokietnica.pl

Coraz bliżej finiszu – wiadomości  
z placu budowy nowego Gimnazjum w Rokietnicy
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  NA LATA 2007-2013

W Rokietnicy powstaje nowoczesny 
budynek gimnazjum. Współfinansowa-
ny przez Unię Europejską pozwoli oddać 
do dyspozycji uczniów i nauczycieli 12 
przestronnych i ciekawie zaaranżowa-
nych sal lekcyjnych, w tym pracownię 
komputerową, laboratorium lingwi-
styczne oraz 6 laboratoriów dydak-
tycznych wyposażonych w multime-
dia, niezbędne pomoce naukowe oraz 
funkcjonalny sprzęt i umeblowanie. 

Dostosowany dzięki podjazdom 
dla wózków inwalidzkich i windzie 
osobowej do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, już dziś zachęca ciekawą 
bryłą i zastosowanymi rozwiązaniami 
elewacyjnymi, łączącymi szkło, metal 
i ceramikę, do skorzystania z oferty 
skrywanej jeszcze – dla zachowania 
niezbędnych wymogów bezpieczeń-
stwa – w obszernym wnętrzu. Prze-
szklona stołówka z zapleczem kuchen-
nym, świetlica, biblioteka imponująca 
rozwiązaniami przestrzennymi i loka-
lizacją na pełnej słońca południowej 
ścianie, zaplecza socjalne, gabinet pie-
lęgniarski – to dalsze, nabierające coraz 
bardziej realnego kształtu pomiesz-
czenia, które już 1 września 2011 r. 

zostaną udostępnione gimnazjalistom. 
Troskę o ich bezpieczeństwo umożliwiać 
będzie prowadzony przy pomocy ka-
mer monitoring. Zlokalizowany przy 
głównych ciągach komunikacyjnych 
pokój nauczycielski, gabinet dyrektora 
z sekretariatem oraz pomieszczenie 
informacyjno-administracyjne zapewni 
pełną funkcjonalność i ergonomię.

Nowoczesność i technologiczną 
innowacyjność potwierdzają zastoso-
wane rozwiązania sieci elektrycznej, 
informatycznej, cieplnej, kanalizacyjnej 
i wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Za-
stosowane materiały - zgodne z wszel-
kimi normami bezpieczeństwa -  nadają 
wnętrzu przestronnej lekkości. Sale lek-
cyjne i niezbędne dla funkcjonowania 
każdego tego typu obiektu zaplecza so-
cjalne, rozmieszczone zostały na dwóch 
kondygnacjach. Na piętro prowadzą 
rozmieszczone na dwóch krańcach scho-
dy oraz winda. Samo zaś wnętrze archi-
tektonicznie zaprojektowane zostało 
w formie galerii – tak, że z poziomu 
parteru widoczne jest całe piętro aż 
po wyposażony w świetliki strop. Na 
betonowych kolumnach wsparta zosta-
ła - zabezpieczona balustradą, łączącą 

uzbrojone szkło, elementy cementowe 
oraz metal – antresola, z której wejść 
będzie można do zlokalizowanych na 
piętrze pomieszczeń, a także obser-
wować to, co dzieje się na parterze. 
Centralnie bowiem zagospodarowaną 
przestrzeń gimnazjum stanowi obszer-
ny, nasłoneczniony przez stropowe 

świetliki holl, który pełnić będzie także 
funkcję auli. Zaaranżowana w formie 
podestu scena, opierająca się o dwie 
kolumny z pełniącym funkcję scenicz-
nego tła szybem windy, nagłośnienie 
i sprzęt audiowizualny znajdujący się 
w „reżyserce” – nazwanym tak przez 
projektantów i wykonawców pokoju 
ucznia – pozwolą na organizowanie 
wydarzeń artystycznych, spotkań in-
formacyjnych, zebrań i przedsięwzięć 
edukacyjnych. Służących i skierowanych 
zarówno do szkolnej społeczności jak i 
mieszkańców Rokietnicy i całej gminy.

Coraz bardziej wypełnia się także 
przestrzeń wokół budynku gimnazjum. 
Z kostki brukowej powstają miejsca par-
kingowe, droga wewnętrzna i ewaku-
acyjna, zaś w szczycie obiektu można już 
zobaczyć w pełni zakończony „mały am-
fiteatr” – zewnętrzne miejsce spotkań, 
apelów, plenerowych przedsięwzięć.

Stan zaawansowania robót ,na 
trwającej od wiosny 2010 r. budowie 
gimnazjum w Rokietnicy, w tej chwili 
wynosi ponad 80%. Rzeczowe zakończe-
nie realizacji projektu, którego wartość 
szacowana jest na kwotę 8 614 548,53 
zł, z czego wysokość dofinansowania z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego wynosi 4 285 314,26 zł, nastąpi 
31 sierpnia 2011 r. Zajęcia dydaktyczne 
w nowym obiekcie prowadzone będą 
od 1 września 2011 r.

D.P.
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aRadosław Babica z Rokietnicy  
srebrnym medalistą  
Mistrzostw Europy!!!

Podczas odbywających się w Bran-
denburgii Mistrzostw Europy w Pool 
Bilard swój wielki sukces odnotowali 
Polacy. Zdobywając dwa medale nasi 
reprezentanci zapisali w historii Polskie-
go Związku Bilardowego najbardziej 
chlubne karty. Tomasz Kapłon zdobył 
złoto, a Radosław Babica – mistrz 
z Rokietnicy - srebro, ulegając w fi-
nałowym pojedynku w odmianę 10 
bil  zawodnikowi Francji Stephanowi 
Cohen stosunkiem punktów 6 do 8. 

W drodze po swój piąty medal 

w karierze Pan Radek stoczył dzie-
więć pojedynków, z czego w aż pięciu 
zwyciężył pokonując m.in. pochodzą-
cych z Niemiec dwukrotnych mistrzów 
świata:  O. Ortmanna i R. Souqueta. 
Takiego wyniku nie spodziewali się 
chyba nawet najwięksi optymiści. 
W klasyfikacji medalowej w kategorii 
mężczyzn Polacy zajęli wraz z zespołem 
z Niemiec ex aequo pierwsze miejsce, 
zaś w łącznej kategorii, obejmującej 
kobiety i mężczyzn - TRZECIE ustępując 
jedynie Austrii i Holandii.

29 maja 2011 r., już po raz czwarty,
zapraszamy na RAJD ROWERO-
WY pod hasłem: „W ZDROWYM 
CIELE ZDROWY DUCH”

Mottem przebiegającego przez 
teren gminy Rokietnica, Kaź-
mierz i Szamotuły rodzinnego 
rajdu rowerowego jest sportowa 
rywalizacja, rodzinna atmosfera, 
aktywne spędzanie wolnego czasu, 
poznawanie przyrodniczego bogactwa, 
historii i tradycji najbliższych okolic, 
walka z przeciwnościami i barierami, 
budowanie więzi i stosunków dobro-
sąsiedzkich, współodpowiedzialność 
za siebie i innych. 

Wszystko to połączone gestami 
przyjaźni, wesołą i pełną dobrego hu-
moru atmosferą sprawia, że rodzinny 
rajd rowerowy, startujący tradycyj-
nie z placu przed gościnnym Klubem 
Sołeckim Mrowino-Cerekwica, cie-
szy się niesłabnącym zainteresowaniem 
potwierdzonym stale zwiększającą się 
liczbą uczestników, która w roku 

ubiegłym przekroczyła 300 osób.
Dzięki pieczołowitości organizato-

rów oraz przygotowywanym na trasie 
nietuzinkowym atrakcjom, do udziału 
w rajdzie zgłaszają się całe rodziny, tak-
że spoza gminy Rokietnica, w przekroju 
wiekowym od lat 4 do ponad 80-ciu. 
Łączy je pasja do dwóch kółek oraz 
radość z czynnego zagospodarowania 
wolnego czasu w gronie życzliwych 
ludzi.

Rajd rowerowy jest przedsię-
wzięciem cyklicznym, wpisującym 
się w podjętą przez Urząd Gminy 
Rokietnica w 2009 r. akcję „Czekamy 
na Ciebie”. Jej celem jest stworzenie 
zintegrowanej lokalnej społeczności, 
otwartej i przyjaznej, propagującej ro-
dzinną integrację w kontakcie z piękną 
przyrodą wielkopolskiej ziemi, zgod-

nym z podjętym przez Radę Gminy 
Rokietnica Programem Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz  Programem Przeciwdzia-
łania Narkomanii.

Zapraszamy na start 29 maja 
2011 r. Start o 9.30 sprzed Klubu 
Soleckiego, Cerekwica, ul. Szamo-
tulska 7. Dystans ok. 40 km.

Szczegóły: www.rokietnica.pl

Wystawa Kolekcji Dzwoneczków  
Tomasza Grześkowiaka

Dnia 9.05.2011 roku o godz. 18.00 
w bibliotece Gminnej w Rokietnicy 
została uroczyście otwarta wystawa 
dzwonków – unikatowej kolekcji zgro-
madzonej przez Tomasza Grześkowiaka.

Dwudziestoletni kolekcjoner – 
mieszkaniec  gminy Kaźmierz – zebrał  

ponad dwieście sztuk dzwoneczków. Są 
to dzwonki małe, duże, metalowe, por-
celanowe, szklane, gliniane, zrobione 
z nici na szydełku oraz własnoręczne 
wykonane przez Tomka.  Zakupione 
i przywiezione jako pamiątki z różnych 
miast Polski i Świata. Dzięki wyobraźni 

i opowiadanym przy ich okazji histo-
riom kreślą mapę miejsc, które autor 
kolekcji może odwiedzać pokonując 
fizyczną niepełnosprawność.  

Tomek zbiera dzwoneczki już od 
12 lat.  Swój pierwszy eksponat kupił 
podczas turnusu rehabilitacyjnego 
w Dziwnowie. To był początek wiel-
kiej pasji. Tomkowi pomagają rozwijać 
kolekcję członkowie najbliższej rodziny, 
znajomi i przyjaciele. Właśnie to czyni ją 

naprawdę wyjątkową.  Każdy bowiem 
z dzwoneczków w swym dźwięku za-
mknął pewien ważny fragment życia 
– osoby obdarowującej i obdarowanej. 
Niepowtarzalny i nietuzinkowy.  

Niezwykła wystawa trwać będzie 
przez cały tydzień, a w gościnne mury 
czytelni Biblioteki Gminnej w Rokiet-
nicy codziennie wkraczać będą kolejni 
zwiedzający. Ciekawi tworzonej z po-
trzeby serca kolekcji.
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Certyfikaty:

Zapewniamy:
»» Wsparcie»przy»bieżącej»obsłudze»

systemów»informatycznych
»» Wirtualny»dział»informatyki»dla»firm,»»

które»nie»posiadają»własnego»personelu»
»» Pomoc»w»doborze»właściwych»rozwiązań»

informatycznych
»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»

komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

Poznań,»ul.»Gwiaździsta»23
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w . k o l o n o s k o p i a . c o m

FARBY	•	LAKIERY	•	KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70

Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone 
w Narodowym Funduszu Zdrowia

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

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

Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00

oraz po uzgodnieniu godziny  
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej


