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Józefinki i Święto Patrona z Prosto z budowy
Pieta swarzędzka z Wiosna z książkami

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Józefinki z Mebloberkiem
i mnóstwo innych atrakcji

1-3 maja 2012 r.
Szczegóły na str. 16-17
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STOMATOLOGIA
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

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

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

KOMPLEKSOWE LECZENIE I PROTEZOWANIE

pon., wt. 12.00-20.00, śr. pt. 9.00-15.00, czw. 15.00-20.00
Lek. dentysta Marcin Gonciarz

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA śr., pt. 15.00-19.00
mini implanty 3M ESPE - gabinet certyfikowany

NFZ

Tel. 61-818-60-74   602-607-971

Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!

Firma z Swarzędza zatrudni pracownika 
produkcyjnego do obsługi maszyny.

Oferty: biuro@pianki.pl

Przeglądy 
Gaśnic
Tel 604 92 56 64

Odwiedź nas,  
w każdą sobotę  
legalizujemy gaśnice  
w Swarzędzu  
na targowisku
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Letni obóz  
w Niemczech
– zapraszamy, przyślij CV

Młodzi przedstawiciele z czterech miast 
partnerskich: polskiego Swarzędza, fran-

cuskiego Duclair, niemieckiego Ronneburga 
i Ronnenbergu spotkają się na obozie w Ron-
nenbergu koło Hanoweru w dniach 12-19 sierpnia 
2012r. Urząd Miasta i Gminy poszukuje godnych 
reprezentantów Swarzędza. Jesteś młodym, kre-
atywnym i otwartym na kontakty mieszkańcem 
Gminy Swarzędz? Pragniesz promować swoją 
ojczyznę poza granicami kraju? Nasza propozycje 
jest właśnie dla Ciebie! 

Wymagania: 
- znajomość języka niemieckiego lub angielskie-
go w stopniu komunikatywnym,
- wiek 18-22 lata,
- zameldowanie na terenie Gminy Swarzędz. 
Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy ma wielo-
letnią tradycję. Jest wspólną inicjatywą władz 
Swarzędza oraz miast partnerskich! Uczestnikom 
zapewniamy transport, noclegi, wyżywienie, 
a także doskonałą zabawę w gronie rówieśników. 
CV prosimy przesyłać do 20 maja 2012 na adres 
poczty elektronicznej: pełnomocnik.strate-
gia@gmail.com 
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oso-
bami. Liczba miejsc ograniczona. 

/bs/ 

Swarzędzka oświata
Zadaniem burmistrza jest właściwa organizacja szkół i rejonów. Zmia-
ny w oświacie są konieczne i nieuchronne, a związane są ze zmianami 
demograficznymi. W Gminie Swarzędz, jak wynika z analizowanych 
prognoz, dzieci będzie przybywać i dlatego też szkoły muszą być budo-
wane a nie zamykane, tak jak dzieje się to w innych rejonach kraju. 

Stąd też burmistrz Anna Tomicka na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej pod-
dała pod głosowanie radnych projekt 

uchwały w sprawie zmiany dotychczaso-
wych rejonów szkół. Z danych demogra-
ficznych wynika, że rejony należało zorga-
nizować tak, jak w proponowanej uchwale. 
Jedynym kryterium, jakim kierowały się 
władze gminy, była chęć poprawienia 
warunków nauczania wszystkich dzieci 
z Gminy Swarzędz tak, aby docelowo 
mogły uczyć się na jedną zmianę. Baza 
lokalowa, jaką dysponuje gmina, jest wy-
starczająca do tego celu, niezbędna była 
tylko korekta sprowadzająca się do zmiany 
rejonów. Zdaniem burmistrza takie rozwią-
zanie byłoby najlepsze dla swarzędzkiej 
oświaty, młodzieży i nauczycieli. 

Radni jednak nie przegłosowali propo-
nowanej uchwały. Dlatego też rok szkolny 
2012/2013 będzie rokiem, w którym bez-
względnie przestrzegana będzie rejoniza-
cja. Burmistrz Anna Tomicka skierowała 
do dyrektorów szkół pismo w tej sprawie. 

Zgodnie z nim rejonizacja będzie głównym 
kryterium podczas naboru tak, aby liczba 
uczniów w klasach wynosiła średnio 24. 
Burmistrz dopuszcza również możliwość 
przyjęcia do szkoły ucznia spoza rejonu. 
Jednak w takim przypadku będzie wyma-
gana zgoda organu prowadzącego. 

W nowym roku szkolnym zmianie 
ulegnie również ilość dodatkowych go-
dzin nauczania języka angielskiego. Bę-
dzie ona równa dla wszystkich uczniów, 
aby wszystkie dzieci miały równe szanse. 
W związku z tymi zmianami burmistrz 
będzie wymagała, aby szkoły prowadzo-
ne przez gminę miały najwyższy poziom 
kształcenia przy jednakowych warunkach 
nauczania. Ważne jest również, by ucznio-
wie i nauczyciele mieli zapewnione dobre 
i bezpieczne warunki do nauki i pracy. 
Tylko wtedy nasze szkoły mają szansę zna-
leźć się w czołówce wyników egzaminów 
zewnętrznych nie tylko w Wielkopolsce, 
ale i w kraju.

/edu/

Dla każdego coś miłego…
Wiosna w pełni… Z tegorocznego kalendarza imprez wybraliśmy dla Państwa propozycje wspólnego spędzenia czasu poza 

domem. Zapraszamy! /mw/

22 kwietnia XV Rajd Poznajemy parki krajobrazowe - Pszczewski P.K. Kamienna Koło PTTK „Łaziki” Swarzędz, tel. 885 304 835

25 kwietnia Środowe koncerty w Pałacyku pod Lipami Pałacyk pod Lipami Ośrodek Kultury, tel. 61 651 02 19

28 kwietnia Rajd nordic walking – inauguracja sezonu Parking przy pływalni „Wodny Raj” Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, tel. 61 650 95 20

28 kwietnia Rajd rowerowy – inauguracja sezonu Parking przy pływalni „Wodny Raj” Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, tel. 61 650 95 20

30 kwietnia Święto Konstytucji 3 Maja/ Święto Flagi Państwowej Rynek Ośrodek Kultury / Urząd Miasta i Gminy

2-30 kwietnia „Biblioteka ciągle w grze” wystawa książek z „grą” w tytule Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna, tel. 61 818 63 14

17 kwietnia Spotkanie z  autorem książek dla dzieci i młodzieży Mariuszem Niemyckim Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna, tel. 61 818 63 14

1-3 maja Józefinki i Gra Miejska „Mebloberek” Rynek Ośrodek Kultury / Urząd Miasta i Gminy

7-21 maja Rodzinny Turniej internetowy o medal dyrektora biblioteki Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna, tel. 61 818 63 14

7-31 maja „Gdy bibliotekarz dziecięciem był” – wystawa z okazji Dnia Bibliotekarza Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna, tel. 61 818 63 14

8 maja Dzień Zwycięstwa Rynek Ośrodek Kultury / Urząd Miasta i Gminy

10 maja Plenerowe wędrówki z książką Biblioteka Publiczna Biblioteka Publiczna, tel. 61 818 63 14

13 maja Bieg 2012 Chevrolet Szpot Swarzędz 10 km start: Rynek Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, tel. 61 650 95 20

20 maja XVII Ogólnopolski Wyścig Kolarski w Kobylnicy Wierzonka-Wierzenica Poznańskie Towarzystwo Cyklistów – tel. 504 004 447

27 maja  „Dzień Dziecka” - festyn Scena nad Jeziorem OK / OPS / SCSiR

27 maja IX Rajd „Puszcza wpuszcza” Parking przy pływalni „Wodny Raj” ZMPZ i Koło PTTK „Łaziki” Swarzędz, tel. 885 304 835

28-31 maja „Zachowaj trzeźwy umysł” – tydzień profilaktyki Scena nad Jeziorem Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 61 651 26 50
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Ulica Warzywna – prace na ukończeniu. Na koniec maja br. przewidziane jest zakończenie przebudowy ul. Warzywnej w Swarzędzu. Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROGAZ Zbigniew Kluj z Poznania. Na całej ulicy Warzywnej (o długości 482 m) wybudowano już nawierzchnię jezdni o szerokości 
6 m, ułożono chodniki o szerości 2 m, powstały zjazdy do posesji, a w celu poprawy bezpieczeństwa wykonano progi spowalniające ruch. Ponadto na cześci ulicy 
zainstalowane zostało nowe oświetlenie. Wszystkie nawierzchnie wykonane są z betonowej kostki brukowej, a całość jest odwodniona, z odprowadzeniem wody do 
niedawno wybudowanej kanalizacji deszczowej.
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Mieszkania komunalne – dom już stoi. Jak już informowaliśmy, od września 2011 trwa budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. 
Staniewskiego w Swarzędzu. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „AGROBEX” Sp. z o.o. Na trzech kondygnacjach tego budynku po-
wstaną 33 mieszkania, w tym: 20 jednopokojowych, 11 dwupokojowych i 2 trzypokojowe. Mieszkania (z których większość ma balkony) będą całkowicie wykończone, 
tzn. pomalowane, z posadzkami (z płytek i paneli), z całkowicie wykończonymi łazienkami (płytki i tzw. biały montaż), kuchniami oraz wewnętrzną stolarką drzwiową. 
Dwa mieszkania przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Budynek będzie miał ogrzewanie z własnej kotłowni, zbudowane zostaną też miejsca parkingowe. 
Budowa ma zakończyć się w sierpniu br. Koszt tej inwestycji to ok. około 4,5 miliona złotych.

Budowa kanalizacji 
i utrudnienia: na ul. 
Kórnickiej (Swarzędz 
i Zalasewo) i na ul. Tu-
leckiej (Garby)

Trwają prace związane z budową ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Kórnickiej wy-
konywane w ramach inwestycji Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. 
W związku z tym wystąpi konieczność 
częściowego zamknięcia ul. Kórnickiej 
w Zalasewie i Swarzędzu. 

Od 12.04.2012 zmianie uległa organi-
zacja ruchu na ul. Kórnickiej. Na odcinku 
od ul. Mokrej do ul. Granicznej wprowa-
dzony został w dwóch miejscach ruch wa-
hadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. 
Podczas budowy drogą wojewódzką nr 
433 na odcinku od Tulec do Swarzędza nie 
będą mogły jeździć pojazdy o masie prze-
kraczającej 10 t. Ze względu na aktualne 
natężenie ruchu na ul. Kórnickiej, zaleca 
się korzystanie z objazdu nowo wybudo-
waną ul. Planetarną. Kierowców, którzy 
zdecydują się korzystać z przejazdu ul. 
Kórnicką prosimy o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności ze względu na głębokie 
wykopy wymagane do właściwego uło-
żenia kolektora sanitarnego. 

Od 12 kwietnia zmianie uległa tra-

sa autobusu linii S4. Autobusy linii S4 
na odcinku od ul. Transportowej do ul. 
Granicznej jeżdżą ul. Planetarną korzy-
stając z istniejących przystanków: przy 
ul. Transportowej, przy ul. Glebowej, 
przy ul. Mokrej oraz przy Gimnazjum 
w Zalasewie. Dodatkowo autobusy linii 
S4 zatrzymują się na przystankach poło-
żonych przy ul. Granicznej na wysokości 
ul. Kupieckiej (obecnie korzystają z nich 
autobusy linii 55). 

Przewidywany termin zakończenia tej 
inwestycji i związanych z nią kłopotów 
komunikacyjnych to 30.06.2012 r. 

Za utrudnienia przepraszamy. Niestety, 
będą następne, gdyż niebawem rozpoczną 
się prace związane z budową przez Gminę 
Swarzędz kanalizacji sanitarnej na dalszym 
odcinku ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz 
w ul. Tuleckiej w Garbach, w drodze woje-
wódzkiej nr 433. Jak już informowalismy, 
zadanie to musi być wykonane jeszcze 
w tym roku, gdyż na przyszły rok zarząd-
ca tej drogi - Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu - planuje jej 

generalną przebudowę. Gmina Swarzędz 
wybuduje tam sieć kanalizacyjną w ul. 
Kórnickiej (od skrzyżowania z ul. Mokrą) 
do ul. Tuleckiej w Garbach (na wysokości 
posesji nr 37). W sumie będzie to 1,8 km 
kanalizacji wraz z przyłączami do posesji 
(700 m w Zalasewie i 1100 w Garbach). 
W ramach tej inwestycji zbudowane zo-
staną od razu studnie kanalizacyjne w uli-
cach gminnych dochodzących do drogi 
wojewódzkiej. Pozwoli to w przyszłości 
na skanalizowanie dalszych terenów w tej 
okolicy. 

Przetarg na wykonanie tej inwestycji 
wygrało niedawno Przedsiębiorstwo KO-
IMEX ze Świebodzina, które zaoferowalo 
wykonanie robót za niespełna 3,4 mln zło-
tych. Termin ich zakończenia określono 
na 28 września 2012 roku.

Szkoła w Paczkowie 
 – budowa rozpoczęta

Niedawno rozstrzygnięty został prze-
targ na budowę szkoły w Paczkowie. Wy-
grało go Przedsiębiorstwo Budowlane Pro-
dukcyjno-Handlowe HENBUD Henryk 
Kaczor z Kłecka, które podjęło się tego 
zadania za niespełna 7 mln złotych. Termin 
zakończenia budowy ustalony został na 30 
kwietnia 2013 roku. Wykonawca zopo-
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czął już pracę, a o jej postepach będziemy, 
oczywiście, Państwa informować. Przy-
pomnijmy, że w nowym budynku Zespołu 
Szkół w Paczkowie mieścić się będzie 10 
sal lekcyjnych (4 klasy nauczania począt-

kowego i 6 klas szkoły podstawowej) wraz 
z węzłami sanitarnymi, szatnią, świetlicą, 
biblioteką, stołówką oraz pomieszczenia-
mi administracyjnymi i socjalnymi. Nowa 
szkoła powstaje obok sali gimnastycznej 

przy ul. Szkolnej, w pobliżu wybudowa-
nego przed rokiem zespołu boisk „Orlik”.

/mw, ms, ak/

Termomodernizacja SP nr 1. Na kwiecień br. zaplanowano ogłoszenie przetargu na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przy ul. 
Zamkowej 20. Inwestycja polegać będzie na dociepleniu ścian i dachu budynku głównego (z częściową wymianą okien) oraz części sali gimnastycznej wraz z łącznikami. 
Dodatkowo oczyszczona zostanie klinkierowa elewacja starszego budynku. Poza tym planuje się malowanie sufitu i ścian w sali gimnastycznej. Rozpoczęcie robót nastąpić 
ma w maju, a ich zakończenie przewidziane jest pod koniec sierpnia przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Szacowana wartość inwestycji wynosi około 900.000 zł.

Ładny skwer na nowej pętli. Teren niedawno zbudowanej pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu wkrótce zyska nowe oblicze. Powstanie 
tam skwer z estetycznymi ścieżkami i ławkami, ustawione zostaną kosze na śmieci a całość będzie miała odpowiednio dobrane oświetlenie - jak w parku. Wszystko 
to zostanie skomponowane z zielenią – posadzone zostaną ozdobne krzewy i drzewa, a także rośliny jednoroczne o urozmaiconej fakturze i barwie. Prace te, które 
rozpoczęły się z początkiem kwietnia a ukończone zostaną przed latem, kosztować będą około 100 tys. złotych.

Û dokończenie ze str. 5
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Groźne skutki zimy
- rolnikom potrzebne wsparcie

Styczeń, luty i marzec 2012 r. okazały 
się niezwykle niesprzyjające dla rol-
nictwa na dużych obszarach naszego 

kraju. Trwający wiele tygodni mróz bez 
opadów śniegu spowodował zniszczenie 
upraw zbóż ozimych. W przypadku gminy 
Swarzędz straty w niektórych gospodar-
stwach wynoszą nawet 100%. 

29 marca 2012 r. burmistrz Anna To-
micka oraz przedstawiciel Biura Gminne-
go Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego - Zbigniew Idaszak odwiedzili 
pole pana Bogusława Waliszki w Kruszew-
ni, którego plantacja rzepaku uległa całko-
witemu zniszczeniu. Do 29 marca takich 
dramatycznych zgłoszeń z terenu gminy 
Swarzędz było 37. Burmistrz Anna Tomic-
ka mówiła na spotkaniu o konieczności 
wsparcia dla poszkodowanych rolników 
poprzez np. zwolnienie z opłat podatko-
wych lub ich procentowe zmniejszenie. 
Komisja, powoływana w każdej gminie 

przez Wojewodę Wielkopolskiego stoi 
teraz przed odpowiedzialnym zadaniem 
oszacowania strat. W skład komisji wcho-
dzą przedstawiciele UMIG, przedstawiciel 
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego oraz przedstawiciele Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej. 

Jak poinformowała nas Joanna Sonnak 
– kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
UMiG, do 2 kwietnia liczba złożonych 
w UMIG wniosków o odszkodowania 
wzrosła do 63. Wiele zależeć będzie od 
decyzji ministra rolnictwa uznającej te-
goroczne zniszczenia za stan klęski ży-
wiołowej.

/tr/

Wiosenne sprzątanie lasu
17 marca bieżącego roku mieszkańcy 

Osiedla Muzyków w Gruszczy-
nie, już po raz trzeci, zorgani-

zowali sprzątanie okolicznego lasu. Do 
akcji włączyły się całe rodziny: rodzice, 
dziadkowie i dzieci. Pani Dorota Czer-
wińska, jedna z organizatorów wspólnego 
sprzątania, pisze w piśmie skierowanym 
do Urzędu Miasta i Gminy: „Akcja ma na 
celu nie tylko porządkowanie lasu, ale też 

pełni rolę wychowawczą. Jeśli ktoś sprząta 
i się natrudzi, to zawsze się zastanowi, 
zanim wyrzuci śmieci do lasu. Akcja ta 
również łączy sąsiadów i dzięki niej staje-
my się bardziej czujni, gdy ktoś dewastuje 
przyrodę. Czujemy się odpowiedzialni za 
tereny, na których mieszkamy”.

Urząd Miasta i Gminy z radością włą-
czył się do inicjastywy lokalnej społeczno-
ści, kupił worki na odpady oraz rękawiczki 

ochronne. Zorganizowano również odbiór 
przez Zakład Gospodarki Komunalnej ze-
branych przez mieszkańców odpadów. 
Tego dnia odebrano ponad 850 kg śmieci!

Dzieci uczestniczące w sprzątaniu lasu 
nagrodziliśmy małymi upominkami, aby 
ta akcja jeszcze pozytywniej utrwaliła się 
w ich pamięci.

Dziękujemy mieszkańcom Osiedla 
Muzyków w Gruszczynie za ich posta-
wę i dopingujemy inne społeczności do 
podejmowania podobnych działań.

Magdalena Michalak
z fot. Krzysztof Szymanowski

… i gaszenie 
pożaru

W środę, 28 marca po godzinie 
dwudziestej mężczyzna upra-
wiający nordic walking zgłosił 

telefonicznie Straży Miejskiej, że  między 
ulicami Modrzejewskiej  a Transportową 
płonie młodnik. Strażnicy powiadomili 
Straż Pożarną i sami natychmiast udali 
się we wskazane miejsce. Zlokalizowali 
pożar w środkowej części kompleksu le-
śnego, na pograniczu młodnika i starego 

sosnowego lasu. Nie czekając na przyjazd 
strażaków, przy pomocy „podręcznych” 
środków gaśniczych w postaci gałęzi so-
snowych, przystąpili (wraz z mężczyzną, 
który pierwszy zauważył pożar) do tłu-
mienia ognia. Po przyjeździe fachowców 
przekazali w ich ręce akcję gaśniczą. 

W sumie w trwającej prawie godziną 
akcji  uczestniczyli strażnicy miejscy , stra-
żacy z OSP w Kobylnicy, Swarzędzu oraz 
JRG 3 z Antoninka. Przez czyjąś nieostroż-
ność lub głupotę spłonęło ćwierć hektara 
lasu, a ogień – ze względu na silny wiatr 
– mógł zagrozić osiedlom mieszkaniowym 
przylegającym do niego. 

W związku z powyższym zwracamy 
się z prośbą do mieszkańców, aby za-
uważony pożar zgłaszali od razu straży 
pożarnej, a osoby wymagające pomocy 
medycznej – pogotowiu ratunkowemu. Jest 
nam niezmiernie miło, że mieszkańcy mają 
do nas zaufanie, licząc, że niezawodnie 
powiadomimy kogo trzeba. Jednak w tych 
przypadkach, gdzie liczy się czas, ważne 
jest aby informacja dotarła do merytorycz-
nych służb możliwie szybko. 

Piotr Kubczak 
Komendant Straży Miejskiej 

w Swarzędzu 
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Uwaga, pasażerowie swarzędzkich autobusów
Nowe wysokości opłat dodatkowych

27 marca 2012 roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 
marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe 
środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, 
określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy w zakresie 
wysokości opłat dodatkowych. 

Uchwała nie przewiduje zmiany cen 
biletów. Zmiana wysokości opłat 
dodatkowych wejdzie w życie po 

upływie 14 dni od daty publikacji uchwały 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopol-
skiego - prawdopodobnie od czerwca b.r.. 

Przyjęta wysokość opłat dodatkowych:
a) 200 zł za przejazd bez biletu lub 

bez ważnego biletu bądź dokumentu 
uprawniającego do przejazdu bezpłatnego, 

z możliwością jej zmniejszenia do 60 zł, 
w przypadku dokonania wpłaty w terminie 
7 dni od daty nałożenia opłaty,

b) 80 zł za przejazd bez ważnego do-
kumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego, z możliwością 
jej zmniejszenia do 55 zł, w przypadku 
dokonania wpłaty w terminie 7 dni od daty 
nałożenia opłaty,

c) 50 zł za zabieranie do środka trans-

portowego rzeczy lub zwierząt wyłączo-
nych z przewozu lub dopuszczonych do 
przewozu na warunkach szczególnych, bez 
zachowania tych warunków,

d) 350 zł za spowodowanie zatrzy-
mania lub zmiany trasy autobusu bez 
uzasadnionej przyczyny,

e) po udokumentowaniu uprawnień 
do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego 
lub po okazaniu ważnego biletu imien-
nego w ciągu 7 dni od daty wystawienia 
opłaty dodatkowej pobierana jest opłata 
manipulacyjna 10 zł.

Mariusz Szrajbrowski 
Kierownik Referatu Nadzoru  

Właścicielskiego UMiG

Straż Miejska w 2011 roku

Zgodnie z przyjętą przez Straż Miej-
ską od 2011 r. zasadą informo-
wania mieszkańców o wynikach 

służby po każdym zakończonym roku 
kalendarzowym - przekazuję najważ-
niejsze informacje. Pełne sprawozda-
nie jest dostępne na www.swarzedz.pl 
w zakładce „Straż Miejska”.

Mimo, iż na przestrzeni minionego 
roku stan osobowy zmniejszał się stop-
niowo, z 15 do 12 funkcjonariuszy, w cią-
gu tego roku udało się wprowadzić kilka 
innowacji, które wpłynęły na większą 
wszechstronność i skuteczność jednostki 
oraz poprawę dostępności straży dla miesz-
kańców gminy. Dzięki uporządkowaniu 
sposobów kontaktowania się ze strażą, 
zbudowaniu od podstaw polityki infor-
macyjnej oraz uruchomieniu stałej służby 
dyżurnej, zdecydowanie wzrosła ilość in-
terwencji zgłaszanych przez mieszkańców. 
I tak w roku 2010 strażnicy przyjęli ich 
688, a w roku 2011 już 1045. Liczba ta 
stale rośnie. Świadczy to także o tym, że 
zyskujemy coraz większe zaufanie wśród 
mieszkańców, którzy wierzą, że ich „spra-
wa” zostanie załatwiona szybko i sprawnie. 

Strażnicy na bieżąco współpracu-
ją z policjantami z Komisariatu Policji 
w Swarzędzu, pełniąc dwuzmianowo 
codzienne wspólne służby. 

Bardzo duży nacisk położyliśmy na 
przestrzeganie przepisów dotyczących 
„gospodarki” odpadami. Dzięki zakupionej 
w lecie „zadymiarce” strażnicy ujawnili 22 
nielegalne przyłącza kanalizacyjne, którymi 
ścieki płynęły do Cybiny i Jeziora Swa-
rzędzkiego. Podczas kontroli nieruchomości 
ujawnili 16 przypadków spalania odpadów. 

Najwięcej, bo aż 29% wszystkich in-
terwencji zgłoszonych przez mieszkańców, 
dotyczyło wykroczeń drogowych, w tym 
nieprawidłowego parkowania i niedogod-
ności z tym związanych. W 2011 roku straż-
nicy za nieprawidłowe parkowanie wymie-
rzyli 173 mandaty, skierowali 8 wniosków 
o ukaranie do sądu oraz odholowali samo-
chód blokujący ruchliwy chodnik. Oprócz 
tego wystawili ponad 200 ostrzegawczych 
„żółtych kartek”. W parolu z policjantem 
i samodzielnie strażnicy zatrzymali 14 
nietrzeźwych kierujących pojazdami, od-
zyskali 3 skradzione samochody, ujawnili 
dwa pojazdy, których właściciele nie opła-

cili obowiązkowego ubezpieczenia „OC” 
oraz spowodowali usunięcie z parkingów 
9 wraków aut. 

Od lata do późnej jesieni strażnicy pro-
wadzili akcję znakowania rowerów. Dane 
pojazdów i ich właścicieli są umieszczone 
w Centralnym Rejestrze Oznakowanych 
Pojazdów. Strażnicy oznakowali 157 rowe-
rów. Co najważniejsze – nie mamy infor-
macji o tym, aby któryś z oznakowanych 
rowerów został skradziony.

Sukcesem okazało się także urucho-
mione na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej 
i Sołeckiej (obok ETC) urządzenia reje-
strującego przejeżdżanie na czerwonym 
świetle. Dzięki niemu poprawiło się ra-
dykalnie bezpieczeństwo na tym bardzo 
„wypadkowym” skrzyżowaniu.

Strażnicy podczas służby patrolują 
miejsca zagrożone dewastacjami, zakłó-
caniem porządku publicznego, gdzie gro-
madzą się osoby spożywające alkohol. 
Wynikiem tych kontroli są 152 mandaty 
karne i 2 wnioski o ukaranie do sądu. 

Podsumowując: w 2011 roku strażnicy 
stwierdzili popełnienie 1781 różnych wykro-
czeń, za które pouczyli 777 osób, wypisali 
705 mandatów karnych, zaś 70 kolejnych 
sprawców wykroczeń  stanęło przed obli-
czem sędziego. Ponadto strażnicy, zarówno 
samodzielnie, jak i w patrolu z policjantami, 
zatrzymali 74 sprawców przestępstw.

Piotr Kubczak 
Komendant Straży Miejskiej 

w Swarzędzu
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 
27 marca 2012 roku odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu w której uczestniczyło 20 radnych. 
Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek.

Rada Miejska w Swarzędzu podjęła 
następujące uchwały:

► Nr XXIV/203/2012 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2012,

► Nr XXIV/204/2012 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2012 – 2032,

► Nr XXIV/205/2012w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięż-
nego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych z terenu Gminy Swarzędz, za 
udział w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Swarzędz,

► Nr XXIV/206/2012 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Swarzędz,

► Nr XXIV/207/2012 w sprawie 
zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 
2006 roku w sprawie ustalenia cen urzę-
dowych za usługi przewozowe środkami 

swarzędzkiej komunikacji autobusowej, 
opłat dodatkowych, określenia uprawnień 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów środkami transportu zbioro-
wego, a także podziału linii na strefy,

► Nr XXIV/208/2012 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetar-
gowym ze stowarzyszeniem Ochotnicza 
Straż Pożarna w Swarzędzu,

► Nr XXIV/208/2012 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
na czas nieoznaczony w trybie bezprzetar-
gowym ze stowarzyszeniem Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kobylnicy, 

► Nr XXIV/210/2012 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 
nieruchomości,

► Nr XXIV/211/2012 w sprawie 
nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Spo-
łecznej,

► Nr XXIV/212/2012 w sprawie po-
wierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu zadań dotyczących organi-
zacji pracy z rodziną,

► Nr XXIV/213/2012 w sprawie przy-

jęcia do realizacji Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2012 – 2014, 

► Nr XXIV/214/2012 w sprawie wy-
rażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 

► Nr XXIV/215/2012 w sprawie 
powierzenia reprezentowania Gminy 
Swarzędz w Zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpada-
mi Aglomeracji Poznańskiej” z siedzibą 
w Poznaniu,

► Nr XXIV/216/2012 w sprawie wy-
rażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 
sołeckiego w 2013 roku. 

Hanna Mełeń 
Biuro Rady Miejskiej

Od redakcji: teksty wszystkich uchwał 
bieżącej kadencji wraz z uzasadnienia-
mi dostępne są w Biurze Rady Miejskiej 
w Swarzędzu (UMiG Swarzędz, Rynek 1, 
pok. 105) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/
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Ośrodek Kultury 
Swarzędz, ul. Poznańska 14 
tel. 61 65 10 219 
www.ok.swarzedz.pl
osrodekkultury@swarzedz.pl

XX finał WOŚP  
– Ośrodek Kultury  
dziękuje

Chciałbym raz jeszcze podziękować 
firmom, które zostały niechcący po-
minięte (artykuł „Swarzędzki XX 

finał WOŚP Rekord z pompą” zamieszczo-
ny w Prosto z Ratusza nr 1, styczeń-luty 
2012), a wsparły WOŚP: Strefa Sportu 
Tenis & Fitness, Salon Kosmetyczny 
De Looks-Daria Wittke, CLS Grzegorz 
Szubert Komputronik Swarzędz, Rita 
Dubisz-Studio Urody i Estetyki Grusz-
czyn, Szkółki Roślin BJ Karasiewicz.

Szef Swarzędzkiego Finału WOŚP
Filip Przepióra

Anita Lipnicka i John Porter
– 400 biletów jak świeże bułki…

W sobotę, 24 marca miłośnicy dobrej muzyki tłumnie przybyli na zorga-
nizowany przez Ośrodek Kultury koncert Anity Lipnickiej i Johna Portera. 
Duet na polskiej scenie muzycznej pojawił się w 2003 roku. Obie gwiazdy 
są jednak polskiej publiczności znane od wielu lat, również jako soliści 
odnoszący duże sukcesy. Muzycy stanowią parę także w życiu osobistym. 

Anita Lipnicka przez długi okres 
kojarzona była z zespołem Varius 
Manx, do którego dołączyła w 1993 

roku. Po ukazaniu się płyt „Elf” i „Emu” 
grupa stała się jedną z ikon polskiego 
popu lat dziewięćdziesiątych. Trzy lata 
później opuściła zespół i postawiła na 
indywidualna karierę. Wtedy powstały 
jej największe solowe przeboje, między 
innymi pięciokrotnie nominowany do na-
grody Fryderyk ̀ 96 utwór „I wszystko się 
może zdarzyć”. Po ośmiu latach, w 2002 
roku, eksperymentujący z alternatywną 
muzyką John Porter zaprosił ja do wspól-
nego nagrania piosenki, która znalazła się 
na płycie „Psychodelikatesy”. 

Porter, pochodzący z Walii i przebywa-
jący w Polsce od 1976 roku, zanim jeszcze 
założył swój własny Porter Band, tworzył 
z Korą i Markiem Jackowskim w zespole 
Manaam. Eksperymentował z różnymi for-
mami muzycznymi, między innymi z no-
woczesnym rockiem, rockowym jazzem, 
funky czy muzyką filmową. Niewielu wi-
dzów zapewne o tym wie, ale to właśnie 
on skomponował muzyczne aranżacje do 
popularnego niegdyś serialu telewizyjnego 
„Siedem życzeń”. W 1983 roku z jego 
inicjatywy powstała pierwsza polska płyta 
unplugged - „Magic moments”. 

Za największy sukces komercyjny Por-
tera uważa się jednak duet z Anitą Lipnic-

ką. Efekty ich współpracy podziwialiśmy 
ostatnio podczas występu w Gimnazjum 
nr 3 na osiedlu Czwartaków. Koncert cie-
szył się dużym zainteresowaniem, nie tylko 
mieszkańców miasta. Sprzedano na niego 
400 biletów. Muzycy bardzo swobodnie 
czuli się na scenie, żartując z publiczno-
ścią i opowiadając anegdoty uzasadniają-
ce tytuły i genezę śpiewanych utworów. 
Artyści pokusili się również o ciekawą 
muzyczną improwizację. Współpracowali 
ze sobą, doskonale się przy tym bawiąc. 
Delikatna barwa wzruszającego głosu Ani-
ty Lipnickiej i subtelne, niskie brzmienie 
Johna Portera współgrały z robiącymi 
niemałe wrażenie efektami świetlnymi, 
pojawiającymi się w głębi sceny. 

Publiczność nagrodziła wielkimi bra-
wami artystów, którzy odwdzięczyli się 
wyczekiwanym bisem. Śpiewane wyłącz-
nie po angielsku piosenki stały się mu-
zyczną opowieścią o różnych obliczach 
miłości, tych smutnych, intymnych, ale 
i radosnych. Wokal muzyków w doskona-
łym stylu został uzupełniony o skrzypce, 
akordeon, kontrabas i inne instrumenty. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy takie 
utwory jak: „You’re not the only one”, 
„Cruel magic”, „Death of a love”, „Old 
time radio” i wiele innych. 

Joanna Gryczyńska
z Fot. H.Błachnio
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Salwy śmiechu i owacje 
Kabaret Moralnego Niepokoju wystąpił w Swarzędzu

Salwy śmiechu i owacje niosły się po Swarzędzu. W mieście zago-
ścił bowiem Kabaret Moralnego Niepokoju, który rozbawiał widzów 
zgromadzonych 1 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 na osiedlu 
Mielżyńskiego.

Na polskiej scenie kabaretowej grupa 
występuje już od lat 90-tych. I od 
samego początku robi to z dużymi 

sukcesami. Publiczność pokochała ich 
poczucie humoru i sceniczne dowcipy, 
opierające się często na grze słów, ko-

mizmie codziennych sytuacji, a czasem 
nawet politycznych aluzjach. Ich współ-
praca rozpoczęła się podczas studiów, 
kiedy wspólnie redagowali pismo lite-
rackie „Podniebienie” i organizowali Dni 
Polonistyki. Wówczas zrodziła się idea 

występów scenicznych, które otworzyły 
im drogę do rozwijania kariery estradowej 
w kierunku kabaretu. Kilkakrotnie zmie-
niali skład. Przez pewien czas występowała 
z nimi znana z powalającego śmiechu Ka-
tarzyna Pakosińska. Wzięli udział w wielu 
przeglądach artystycznych, kabaretonach, 
biesiadach humoru i festiwalach sztuki es-
tradowej, a także w programach telewi-
zyjnych. W latach 2003-2006 mogliśmy 
oglądać ich między innymi w programie 
telewizyjnym Tygodnik Moralnego Nie-
pokoju. Śmiało można powiedzieć, że 
znajdują się dziś w czołówce najpopu-
larniejszych grup kabaretowych w kraju. 
Poziom artystyczny występu w Swarzędzu 
jak zwykle był wysoki. Kabareciarze po-
ruszali problemy społeczne i obyczajowe, 
które bawią każdego z nas. Zabawne sytu-
acje, jakie zdarzają się w każdej rodzinie 
i rzeczywistość codzienna przedstawiona 
w krzywym zwierciadle rozśmieszały każ-
dego bez wyjątku. Komicy, w zamian za 
liczne przybycie, odwdzięczyli się fanom 
prezentując swoje nowe skecze i piosenki. 
Zabawa odbywała się, jak zawsze, z czyn-
nym udziałem widzów. Występujący, 
angażując publiczność, wytworzyli z nią 
sympatyczną nić porozumienia. Starania 
i poczucie humoru członków kabaretu 
zostały nagrodzone obfitymi brawami. 

Kabaret wystąpił w najnowszym skła-
dzie: Robert Górski, Przemek Borkow-
ski, Mikołaj Cieślak, Rafał Zbieć, Agata 
Załęcka.

Joanna Gryczyńska

Dzień Kobiet w nowej świetlicy w Kobylnicy

Oficjalne otwarcie z udziałem władz 
Miasta i Gminy Swarzędz nowej 
remizy strażackiej wraz z świetlicą 

wiejską w Kobylnicy odbędzie się w maju 
bieżącego roku, ale obiekty te zaczynają 
już żyć swoim życiem. Z okazji Dnia Ko-

biet Rada Sołecka z Kobylnicy zorganizo-
wała w świetlicy spotkanie towarzysko-in-
tegracyjne przy kawie, ciastku i szampanie 
dla Pań z terenu wsi Kobylnica. 

Klimat spotkaniu nadał krótki występ 
harcerskiego zespołu 13 DH z Kobylnicy 
prowadzonego przez pwd. Annę Kaczo-
rowską i animatora kultury Agnieszkę 
Nobik. Na spotkanie przybyła wicebur-
mistrz Agata Kubacka. Do późnych godzin 
wieczornych w miłej i wesołej atmosferze 
przy bawiło się bardzo liczne grono Pań .

Spotkanie było bardzo udane i sym-
patyczne. Rada Sołecka ma już pomysły 
na kolejne tego typu spotkanie integrujące 
społeczność wiejską. 

Piotr Kałużny
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Nadleśnictwo Babki 
dla Cysterskiego Szlaku Rowerowego

Lasy w północnej części gminy Swa-
rzędz, stanowiące część Puszczy Zie-
lonka, przez które prowadzi Cysterski 

Szlak Rowerowy, należą do Leśnictwa 
Mechowo, wchodzącego w skład Nadle-
śnictwa Babki. Nadleśnictwo to pamięta 

też o turystach i miejscach związanych 
z historią. 

W środę, 7 marca 2012 r. do Wierzonki 
i Wierzenicy przybyli: dr inż. Mieczysław 
Kasprzyk – nadleśniczy, mgr inż. Włodzi-
mierz Wrzeszcz – jego zastępca, dr inż. 
Ireneusz Niemiec – inżynier nadzoru, mgr 
Joanna Ziemkowska – specjalista, inż. Pa-
weł Springer – leśniczy (Mechowo). Do-
konali oni wizji lokalnej i oceny miejsc hi-
storycznych oraz określili związane z nimi 
kierunki działań. W Wierzonce zaznajo-
miliśmy ich z cmentarzami ewangelickimi 
– rodziny von Treskow i dla zwykłych 
mieszkańców - zaznaczając, że pochowani 
są na nim leśnicy. Nadleśnictwo określiło 
zakres prac porządkowych na cmentarzach 
i w przyległej części lasu – mają one nadać 
jej charakter parkowy. Ustalono też sposób 
oznaczenia w terenie i oznakowania tury-
stycznego obu cmentarzy. W Wierzenicy 
postanowiono o przywróceniu charakteru 
spacerowo-rekreacyjnego Alei Filozofów. 
Zostało wyznaczone miejsce wizury (prze-
strzeni) widokowej obejmującej rzekę, 
dwór i kościół. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy 

„Pieta Swarzędzka” 
Rzeźba z XVII w. znaleziona na probostwie parafii  
św. Marcina

W czasie prac porządkowych na probostwie parafii św. Marcina w Swarzędzu 
dokonano doniosłego odkrycia. Została odnaleziona siedemnastowieczna 
rzeźba, przedstawiająca Matkę Bożą opłakująca śmierć Chrystusa. „Pieta 
Swarzędzka” jest prawdopodobnie jedynym przedstawieniem dewocyjnym, 
pochodzącym z XVII w., które na przestrzeni wieków otoczone było kultem. 

Rzeźba wykonana została z drewna 
lipowego, polichromowana (ma-
lowana) i złocona. Jej wymiary to 

100 cm wysokości i 70 cm szerokości. 
Jest to pieta, czyli przedstawienie Marii 
z Chrystusem zdjętym z krzyża. Pierwsze 
piety pojawiły się w XIV wieku, a prawie 
zaniknęły w XVIII wieku. 

Najczęściej pieta przedstawia siedzącą 
Matkę Bożą z ciałem zmarłego Chrystusa 
na kolanach, podobnie jest w swarzędz-
kiej rzeźbie. Jednak „Pietę Swarzędzką” 
wyróżniają rzadko spotykane detale: unie-
siona i zwrócona w prawo głowa Matki 
Boskiej, spływające z kącików jej oczu 
trzy strugi łez, a także namalowana przy 
jej ustach kropla śliny. 

Analiza konserwatorska przeprowa-
dzona w laboratorium pozwoliła ustalić, 

że grupa figuralna Maryi z Chrystusem 
powstała w pierwszej połowie XVII wie-
ku. Świadczą o tym m.in. warstwy i skład 
chemiczny użytej farby. To, że rzeźba była 
osiem do czternastu razy przemalowywa-
na, naprawiana i upiększana, dowodzi że 
była otoczona wieloletnim kultem. 

Prace konserwatorskie nad „Pietą Swa-
rzędzką” była wyjątkowo trudne. Dokona-
no niezbędnych rekonstrukcji. Oryginalne 
fragmenty rzeźby wyreperowano, usunię-
to naprawy gipsowe. Formę uzupełnio-
no drewnem i masą drzewną. W trakcie 
zabiegów konserwatorskich stwierdzono, 
że najlepiej zachowała się pierwotna poli-
chromia na twarzach, przez co wizerunki 
przedstawionych postaci są oryginalne. 
Zachowane fragmenty wyretuszowano,  
a złocenia wykonano dwudziestotrzyka-

ratowym złotem płatkowym. Jedynym 
elementem dodanym jest owalna dębo-
wa podstawa z rzeźbionym i malowanym 
fragmentem skały- Golgoty pod nogami 
Maryi. 

„Pieta Swarzędzka” została publicznie 
wyeksponowana w kościele św. Marcina, 
Znalazła się w Grobie Pańskim, który tra-
dycyjnie zbudowaliśmy w Wielki Piątek. 
Mam nadzieję, że przywrócona do łask 
Pieta stanie się znów świadectwem poboż-
ności mieszkańców Swarzędza i okolic. 

Aleksander Brzeziński 
Proboszcz parafii p.w. św. Marcina 

w Swarzędzu 
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Święto Patrona Miasta 
– Świętego Józefa 
Tegoroczne obchody Święta Patrona 

Miasta - Świętego Józefa, zorgani-
zowane wspólnie przez władze Mia-

sta i Gminy Swarzędz oraz Cech Stolarzy 
Swarzędzkich, odbyły się w sobotę 17 
marca, przy pięknej, wiosennej pogodzie. 
Uroczystości rozpoczęły się, jak nakazuje 
tradycja, złożeniem kwiatów pod figurą św. 
Józefa obok Pawilonu Meblowego przy 
ul. Wrzesińskiej, gdzie wartę honorową 
pełnili harcerze z XIII Drużyny im. Ba-
talionu „Parasol” w Kobylnicy. Następnie 
w kościele p.w. św. Marcina odbyła się 
uroczysta msza święta, a po niej uroczy-
sta sesja Rady Miejskiej. Przewodniczący 

Rady Miejskiej Marian Szkudlarek zapro-
sił radnych i wszystkich gości do Zespołu 
Szkół nr 1 na os. Mielżyńskiego. Sesja 
rozpoczęła się występem chóru „Akord”, 
który wykonał m.in. pieśń o świętym Jó-
zefie. Przewodniczący Marian Szkudla-
rek podziękował wszystkim za przybycie 
i podsumował rok pracy Rady Miejskiej. 
Burmistrz Anna Tomicka w swoim wy-
stąpieniu przedstawiła najważniejsze 
wydarzenia i rezultaty pracy swarzędz-
kiego samorządu. Mówiła m.in. o dobrej 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim, 
Starostwem Powiatowym, parlamentarzy-
stami, Rada Miejską, słowa podziękowa-

nia kierując szczególnie do poseł Bożeny 
Szydłowskiej, marszałka Marka Woźniaka 
oraz starosty Jana Grabkowskiego. Pani 
burmistrz zaprezentowała najważniejsze 
zamierzenia inwestycyjne naszej gminy, 
a wśród nich niezwykle istotny i coraz 
bardziej konkretyzujący się projekt bu-
dowy wiaduktu nad torami kolejowymi 
i nowego skrzyżowania z drogą krajową nr 

92 w Jasiniu (wystąpienie burmistrz Anny 
Tomickiej drukujemy na stronie 14 i 15).

Ważnym i również zgodnym z tradycją 
punktem uroczystej sesji było wręczenie, 
przyznanych przez Radę Miejską, odzna-
czeń „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swa-
rzędz”. Zaszczytne wyróżnienie otrzyma-
ły: Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu oraz Cech 
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Stolarzy Swarzędzkich. Listy gratulacyj-
ne i serdeczne życzenia z rąk burmistrz 
Anny Tomickiej oraz przewodniczącego 
Mariana Szkudlarka otrzymali: Firma 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Elżbie-

ta Dziedzic - zasłużona nauczycielka 
z Gimnazjum nr 3, Barbara Kuchar-
ska (Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski), Katarzyna Taterka 
(Tygodnik Swarzędzki), Karol Baszczyń-

ski (firma Wiraż-Bus), Marcin Jankow-
ski (STK) oraz Wojciech Wietrzyński 
(Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa).  
Radna Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego Maria Grabkowska, na wniosek 
burmistrz Anny Tomickiej, wręczyła Od-
znakę Honorową Wiesławowi Brodzi-
szewskiemu – prezesowi Zarządu Kurko-
wego Bractwa Strzeleckiego w Swarzędzu.

Zgromadzeni z zainteresowaniem 
obejrzeli prezentację poświęconą historii 
Cechu Stolarzy Swarzędzkich przedsta-
wioną przez cechmistrza Piotra Kasprzaka. 
Cechmistrz, wspólnie z przedstawicielem 
Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Markiem 
Skoraszewskim, wręczył swarzędzkim rze-
mieślnikom okolicznościowe odznaczenia.

Sympatycznym akcentem na zakoń-
czenie uroczystej sesji okazał się występ 
Mateusza Kontowskiego, laureata I Gmin-
nego Przeglądu Piosenki Polskiej.

/tr, mw/
z Fot. H. Błachnio

***
Wystąpienie Anny Tomickiej – Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz, wygłoszone 
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
zwołanej z okazji Święta Patrona Miasta 
– Świętego Józefa 

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!
Drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy 

Swarzędz!
Witam wszystkich serdecznie na uro-

czystej Sesji Rady Miejskiej w dniu tak 
dla nas ważnym – podczas Święta Patrona 
Miasta – św. Józefa. 

Wartości i życiowa postawa jaką repre-
zentował są nam bardzo bliskie. Szacunek 
dla pracy, rodziny, współobywateli, pełne 
spokojnej życzliwości i otwartości przyj-
mowanie tego, co niesie los, uczyniły św. 
Józefa jednym z najważniejszych świętych 
kościoła katolickiego. 

Patronuje on szczególnie, z racji swej 
profesji, stolarzom i cieślom, zatem ma 
Swarzędz najwłaściwszego opiekuna.

Wysoka Rado!
Powierzona nam wspólnota Miasta 

i Gminy Swarzędz to wielka odpowie-
dzialność za jakość życia oraz przyszłość 
wszystkich. Jako Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Swarzędz dokładam wszelkich starań, 
aby konsekwentnie realizować działania 
sprzyjające rozwojowi tego regionu.



PROSTO Z RATUSZA  kwiecień 2012

15

Św
ię

to
 P

at
ro

n
a 

M
ia

st
a

Cieszę się ogromnie z dobrej i owocnej 
współpracy z Radą Miejską Swarzędza, 
parlamentarzystami, Urzędem Marszał-
kowskim, Starostwem Powiatowym. Bez 
tego współdziałania byłoby zdecydowanie 
trudniej. Szczególnie teraz, gdy dotyka-
ją nas skutki kryzysu gospodarczego, co 
wymaga podejmowania trudnych, nie-
popularnych decyzji. A przecież naszą 
pracę każdego dnia oceniają mieszkańcy 
Gminy i bywają w swych ocenach bardzo 
krytyczni. 

Tym goręcej za to wsparcie, zrozumie-
nie i wspólny wysiłek dziękuję.

Szanowni Państwo!
Pozwólcie, że korzystając z dzisiej-

szego spotkania podsumuję niektóre na-
sze dokonania. Nie skupię się dzisiaj na 
sprawach, które są systematycznie reali-
zowane podczas mojej kadencji, takich 
jak: poprawa bezpieczeństwa, moderni-
zacja dróg, budowa kanalizacji, dbałość 
o zbilansowanie finansów publicznych. 

Udało się nam jednak osiągnąć cele wy-
jątkowe, wymagające ogromnego nakładu 
pracy, a także przyszłościowo niezwykle 
istotne. Pojawiła się perspektywa, iż jeszcze 
w połowie tego roku rozpocznie się budo-
wa najdroższej części inwestycji drogowej 
w południowej części naszego miasta. 

Mam na myśli oczywiście wiadukt nad 
torami kolejowymi, łączący ul. Rabowicką 
z drogą krajową nr 92. Złożony został już 
wniosek o fundusze z budżetu państwa, po 
wcześniejszym zabezpieczeniu przez Gmi-
nę Swarzędz niezbędnych 14 mln złotych. 

Dzięki współpracy ze Starostą Poznań-
skim panem Janem Grabkowskim, Mar-
szałkiem Województwa Wielkopolskie-
go panem Markiem Woźniakiem i panią 
poseł Bożeną Szydłowską, śmiałe plany 
o przedłużeniu ul. Rabowickiej, budowie 
nowego wiaduktu oraz budowie nowego 
skrzyżowania zaczynają się realizować na 
naszych oczach! Pani poseł, panu Mar-
szałkowi oraz panu Staroście serdecznie 
dziękuję!

Jeśli dodamy do tego dwa nowe ronda 
na terenie Swarzędza: przy skrzyżowaniu 
ulic Granicznej i Kirkora oraz Cieszkow-
skiego i Kwaśniewskiego, remont ulic: 
Swarzędzkiej oraz Wrzesińskiej, to widać 
wyraźnie, jak wielką wagę przykładamy do 
rozwiązania problemów komunikacyjnych 
miasta. To samo dotyczy przejęcia komu-
nikacji publicznej przez Gminę.

Jestem bardzo zadowolona z podpisa-
nej 7 marca w Warszawie ugody pomiędzy 
Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydow-
skich RP a Gminą Swarzędz, dotyczącej 

zrzeczenia się przez Gminę Żydowską 
wszelkich roszczeń do gruntów po cmen-
tarzu żydowskim znajdującym się przy 
zbiegu ulic Poznańskiej i Jesionowej. 

Grunty te pozostaną na zawsze wła-
snością Gminy Swarzędz. Nasza ugoda 
wyczerpuje wszystkie, powstałe od czasów 
rozpoczęcia II wojny światowej, roszcze-
nia organizacji żydowskich wobec Gminy 
Swarzędz.

Cieszę się również ogromnie z profe-
sjonalnie prowadzonego programu przeciw 
wykluczeniu cyfrowemu najuboższych 
mieszkańców naszej gminy. Udało się 
już po raz drugi w ramach tego programu 
przeznaczyć 60 laptopów i urządzić trzy 
szkolne pracownie informatyczne. Dzięki 
pracy naszych urzędników otrzymaliśmy 
aż 85% dofinansowania dla tego projektu 
ze środków Unii Europejskiej. 

Sądzę, że może to być świetny przy-
kład dla innych samorządów.

Drodzy Państwo!
Wielokrotnie deklarowałam efektywne 

wspieranie swarzędzkiego stolarstwa i to 
moje zobowiązanie nie jest jedynie pustym 
sloganem. Zawsze staram się zamieniać 
obietnice w czyny, nie tracąc z pola widze-
nia człowieka, jego potrzeb i problemów. 

Wielka, piękna tradycja mebli swa-
rzędzkich godna jest dbałości i konty-
nuacji. Współpraca z rzemieślnikami 
swarzędzkimi rozwija się korzystnie, ku 
wspólnemu zadowoleniu. 

Z budżetu gminy sfinansowana została 
w większej części tegoroczna swarzędzka 
ekspozycja na targach Meble Polska 2012. 
Warto dodać, że cieszyła się ona dużym za-
interesowaniem, prezentując nowoczesne 
rozwiązania i godną podziwu staranność 
wykonania. 

Od dwóch lat realizujemy program 
promocyjny o Godło Mebli Swarzędzkich 
przyznając statuetki za Mebel Roku. Po 
raz pierwszy w ubiegłym roku odbyły się 
warsztaty Nowa Forma Swarzędz 2011, 
których efekt stał się kolejnym narzędziem 
promocji swarzędzkiego rzemiosła.

Jako Burmistrz Swarzędza wiele 
uwagi poświęcam problemom ekologii, 
zdrowia i związanej z tym rekreacji. Czyste 
Jezioro Swarzędzkie – to brzmi dumnie! 
Na szczęście także brzmi realnie. 

Od kilku miesięcy nad dobrą formą 
naszego akwenu pracuje aerator autorstwa 
prof. Podsiadłowskiego. Jest to proces eko-
logiczny przewidziany na najbliższe kilka 
lat, ale bez wątpienia skuteczny. 

Uruchomiona ubiegłorocznego lata 
wypożyczalnia sprzętu wodnego cieszyła 

się dużym zainteresowaniem. Ulubionym 
miejscem spacerów swarzędzan stała się 
otwarta ścieżka pieszo-rowerowa nad je-
ziorem i wspomagająca ją informacyjnie 
ścieżka edukacyjna. 

W opracowywanych obecnie planach 
zagospodarowania dla południowej części 
naszej gminy przewidujemy także tere-
ny przestrzeni publicznej – o charakterze 
spacerowo-rekreacyjnym, na wzór tych 
w północnej części miasta. 

Warto również przypomnieć, że istot-
ną część budżetu gminy przeznaczamy na 
wsparcie finansowe organizacji pozarzą-
dowych, realizujących zadania w imieniu 
gminy na bardzo różnych płaszczyznach 
życia społecznego. Nasza młodzież ma 
możliwość rozwijania swoich pasji spor-
towych w klubach sportowych, korzysta-
jących z dotacji gminnych.

Wysoka Rado!
Drodzy Goście!
Reakcje mieszkańców Swarzędza na 

organizowane u nas akcje charytatywne 
i społecznościowe pokazują ponad wszelką 
wątpliwość, że jesteśmy wspólnotą otwartą 
na potrzeby innych, skorą do pomocy, nie-
obojętną wobec środowiska naturalnego. 

Wrześniowa, bardzo udana impre-
za miejska pod nazwą Eko Babie Lato 
utwierdziła nas ponownie w przekonaniu, 
że warto i trzeba postawić na ekologiczny 
Swarzędz! Będziemy zatem temat ten roz-
wijać systematycznie i głęboko wierzę, iż 
możemy stać się terenem prawdziwie „zie-
lonym”, nie tracąc nic z nowoczesności.

Wszystkim gorąco dziękuję za dzi-
siejsze spotkanie, życzę wiele dobrego 
i zapraszam na II część Święta Patrona 
Miasta, zwaną Józefinkami, która w tym 
roku odbędzie się podczas weekendu 1, 
2, 3 maja. 

Gdyby ktoś pytał – dlaczego, odpo-
wiadam – mamy nadzieję na piękną po-
godę i świetną zabawę, bowiem atrakcji 
przygotowano więcej niż kiedykolwiek. 
Zapewniam, że warto w tym czasie zostać 
w Swarzędzu!
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Serdecznie zapraszamy na Józefinki!
Szanowni Państwo!

Za nami czas świątecznych spotkań, 
uroczystych posiłków w rodzinnym 
gronie, religijnych refleksji. Wielka-

nocna aura nie sprzyjała długim pobytom 
w plenerze i trochę tego wszystkim zabra-
kło. Mamy zatem nadzieję, że tegorocz-
ne Józefinki 1 – 3 maja będą doskonałą 
okazją na wyjście z domu oraz wspólny 
wypoczynek na swarzędzkim rynku. Po raz 
pierwszy przenieśliśmy część rekreacyjno-
-rozrywkową Święta Patrona Miasta na 
długi weekend majowy, licząc na Państwa 
liczną obecność, jak również ładniejszą 
pogodę.

Św. Józef – patron Swarzędza, też na 
taką zmianę patrzyłby przychylnie! Prze-
cież po równo - 19 marzec i 1 maj – to 
jego święta.

A oto co przygotowaliśmy dla Was 
na te trzy dni!

Wtorek, 1 maja – trzecie już Swa-
rzędzkie Spotkanie Józefów. Wyjątkowa 
inicjatywa i wyjątkowe chwile. Swarzędz-
cy imiennicy naszego patrona doskonale 

już wiedzą, że ich spotkanie to wspólny 
poczęstunek, pamiątkowe, zbiorowe 
zdjęcie, serdeczne rozmowy. W tym roku 
dodatkową atrakcją będzie przejażdżka 
zabytkowymi samochodami. Miłośników 
motoryzacji zapraszamy na pokaz tych-
że automobili na swarzędzkim rynku! 
Wszystkich swarzędzan zapraszamy na 
tradycyjną Kaszę Św. Józefa i Józefowy 
Placek. Warto też posłuchać zaplanowa-
nych koncertów muzycznych.

Środa, 2 maja to przede wszystkim 
Biesiada Śląska w wykonaniu wyśmienitej 
Kabaretowej grupy Biesiadnej. Specjalnie 
dla dzieci – parodysta, a także warsztaty ar-
tystyczne pod nazwą Kraina Drewnianych 
Zabawek. Twoja własnoręcznie wykonana 
maskotka powędruje z tobą do domu!

Czwartek, 3 maja – czas dla wiel-
bicieli gier plenerowych i tych, którzy 
lubią rywalizację niezależnie od wieku! 
Już po raz trzeci józefinkowa gra miej-
ska – Mebloberek. Różne kategorie, ale 
zawsze wspaniałe nagrody. Dzięki naszym 
hojnym sponsorom możesz pójść za darmo 
do kina, na pływalnię, kręgle, na obiad czy 
lody, odebrać fajne meble i inne upominki! 

Warto przyjść z przyjaciółmi, rodzicami, 
dziećmi. Dla lubiących spektakle histo-
ryczne przygotowaliśmy przedstawienie 
pt. Jak to Swarzędz miastem został...

Opowieść o nadaniu praw miejskich – 
w strojach i klimacie historycznym.

Drodzy mieszkańcy gminy Swa-
rzędz!

Czy może być lepszy sposób na week-
end w mieście ?! Dla każdego – naprawdę 
coś miłego!

Wiele dodatkowych koncertów w zaska-
kujących aranżacjach, gastronomia w plene-
rze i, co bardzo ważne, Jarmark św. Józefa. 
Proponujemy udane zakupy: rzemiosło 
artystyczne, żywność, niebanalne upominki.

Zapraszamy serdecznie! 
Do zobaczenia na rynku – 1, 2, 3 maja.

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy  

Swarzędz

Wszystkie szczegóły na 
www.jozefinki.swarzedz.pl

z Na zdjęciu: Józefinki 2011
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Warsztaty  
prawno-ekonomiczne
dla osób zagrożonych 
ubóstwem

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności 
Lokalnej w Swarzędzu ogłasza nabór do projektu 

pn. „Warsztaty prawno – ekonomiczne dla osób 
zagrożonych ubóstwem” finansowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Poznaniu. Zajęcia realizowane 
będą w terminie od kwietnia do września 2012 r. 
W ramach projektu realizowane będą następujące 
warsztaty:
t Warsztat gospodarowania budżetem domo-

wym czyli jak zaoszczędzić domowe pieniądze 
t Elementy prawa cywilnego w życiu codziennym 

obywatela czyli, co każdy powinien wiedzieć 
o pożyczkach, kredytach i innych

t O czym każdy pracownik wiedzieć powinien 
o umowach, prawach i obowiązkach

t Rozwody, alimenty, darowizny, spadki oraz 
kiedy pomoże adwokat z urzędu

t Zabezpieczenie społeczne – czyli co zwykły 
Kowalski wiedzieć powinien o rentach, eme-
ryturze, zasiłkach chorobowych świadczeniach 
z pomocy społecznej

t Ekonomia społeczna, aktywizacja zawodowa – 
ustawa o swobodzie gospodarczej, spółdzielnia 
socjalna co to jest i kto ją może założyć

t Konsultacje z doradcą zawodowym- jak sku-
tecznie poszukiwać pracy i gdzie jej poszukiwać 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie 

prosimy o kontakt telefoniczny:
Agnieszka Maciejowicz - tel. 512 025 820,
Lidia Chałasiak - tel. 502 784 428
lub osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu, ul. Poznańska 25, w godz. od 8.00 do 15.00.

Projekt „Warsztaty prawno-ekonomiczne dla 
osób zagrożonych ubóstwem” finansowany jest przez 
Powiat Poznański

/ops/

Świąteczna zbiórka 
żywności

W dniach od 23 do 25 marca 2012 r. odbyła się 
coroczna zbiórka żywności. W sklepie Inter-

marche w Swarzędzu  23 wolontariuszy, uczniów 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, 
zebrało ok. 300 kg artykułów spożywczych. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu zebrane produkty 
przekazał w formie świątecznych paczek najbardziej 
potrzebującym rodzinom z terenu miasta i gminy. 

Maria Jurgowiak
Kierownik sekcji metodycznej 

OPS

Balonowy piknik
4 marca 2012 r. na lotnisku sporto-

wym w Ligowcu odbyły się zawody 
modeli balonów na ogrzane po-

wietrze (klasa FB) oraz modeli małych 
szybowców rzucanych z ręki (rzutków – 
klasa F1N). Zawody były ukoronowaniem 
zimowej pracy modelarzy oraz spraw-
dzianem dokładności wykonania modeli. 
Z pracowni „Tukan” Swarzędz startowało 
15 młodych zawodników (13 chłopców 
i 2 dziewczynki).

Na uwagę zasługuje fakt, że zawody 
stały się również zimowym piknikiem ro-
dzinnym. Młodym zawodnikom, podczas 
startów pomagali nie tylko rodzice, ale 
też dziadkowie, którzy czynnie włączyli 
się do pomocy, nie tylko do pomiaru cza-
sów lotów, ale również do podtrzymy-
wania balonów, napełniania ich ciepłym 
powietrzem oraz dopingowania. 

Stanisław Bastian
Pracownie Modelarska „Tukan”
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Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, -51, -52, -53 
(sekcja świadczeń rodzinnych)
www.ops-swarzedz.org.pl

Medale i kwiaty dla Jubilatów

W środę, 21 marca  2012 r. 
w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Swarzędzu odbyła się wzru-

szająca uroczystość. Przybyło tam pięć 
par świętujących 50. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego! Oto Szanowni 

Jubilaci: Państwo Ludomira i Edmund 
Adamscy, Bożena i Aleksander Korcz, 
Danuta i Henryk Matuszak, Wanda 
i Czesław Piechowiak oraz Barbara 
i Edward Wróbel.

Burmistrz Swarzędza Anna Tomic-
ka w towarzystwie kierownika USC Ewy 
Tomaszewskiej-Kusz serdecznie gratulo-
wała bohaterom uroczystości pięknego 
jubileuszu, podkreślała niezwykłą wagę 
wspólnych lat, wzajemnego wspierania 
się, miłości i wyrozumiałości. Zgromadze-
ni otrzymali medale Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej za długoletnie pożycie 
małżeńskie, bukiety kwiatów oraz kosze 
słodyczy. 

Po części oficjalnej Jubilaci zaprosze-
ni zostali na lampkę szampana i słodki 
poczęstunek, przy którym był czas na 
wspomnienia i podzielenie się receptą 
na udane wieloletnie pożycie. 

/mw/
z fot. Teresa Radziszewska 

Walczmy ze stereotypami i stygmatyza-
cją dotyczącymi chorych psychicznie!
Każdy z nas wielokrotnie spotkał się z określeniami osób chorych psychicznie, 

które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, a nacechowane były dez-
aprobatą i negatywnymi emocjami. Przytoczmy kilka z tych najbardziej 
rozpowszechnionych: świrus, czubek, pomylony, wariat, ma fioła, niebez-
pieczny, szurnięty, ma nierówno pod sufitem. Określenia takie są elementem 
szerszego i bardzo niebezpiecznego zjawiska jakim jest stygmatyzacja. 

STYGMATYZACJA – to społeczna 
dezaprobata, negatywny odbiór 
określonej grupy osób ze wzglę-

du na właściwości fizyczne  lub psy-
chiczne, styl życia, system wartości 
lub inne cechy (np. kolor skóry, wzrost, 
choroba, tryb życia, subkultury, religie, 
pochodzenie czy wykonywany zawód).

Aby odpowiedzieć na pytanie jak 
walczyć z tym zjawiskiem, warto zdać 
sobie sprawę co składa się na postawę 
stygmatyzacji. Zawiera następujące ele-
menty:
•	 Poznawczy (opinie, sądy: co myślę?) 

– STEREOTYPY
•	 Afektywny (uczucia, emocje: co czuję?)
•	 Behawioralny (wyraża się w działa-

niach: co robię?)
Wymienione trzy elementy – po-

znawczy, afektywny i behawioralny 
składają się na to co nazywamy postawą. 
Każdy z nas ma jakieś postawy wobec 
ludzi, zdarzeń społecznych, mediów, 
polityki, przyrody itp. Zastanówmy się 
bardziej nad pierwszym elementem, 
gdyż w nim wydaje się tkwić  klucz do 

walki ze zjawiskiem stygmatyzacji.  Otóż 
w przypadku stygmatyzacji element po-
znawczy przyjmuje formę stereotypu 
czyli właściwości przypisywanych jakiejś 
grupie ludzi, które są uproszczone, ne-
gatywne, zgeneralizowane. 

Przeanalizujmy jeden z bardziej roz-
powszechnionych stereotypów dotyczą-
cych osoby chorej psychicznie i przyj-
rzyjmy się poszczególnym elementom 
postawy stygmatyzacji: 
•	 Poznawczy – co myślę? – „osoba chora 

psychicznie jest niebezpieczna”
•	 afektywny – co czuję? – „strach, boję 

się”
•	 behawioralny – co robię? – „unikam 

chorego, uciekam, staram się go izo-
lować”

Taka postawa wobec chorych psy-
chicznie jest krzywdząca, ale przede 
wszystkim nie znajduje potwierdzenia 
w rzeczywistości. Chorzy psychicznie 
o wiele rzadziej zagrażają innym niż oso-
by zdrowe. Jednak pojedyncze przypadki 
agresji ze strony chorego, nagłaśniane 
często przez media powodują, że naszą 

opinię generalizujemy na całą populację 
osób chorych. Ta generalizacja prowadzi 
do wielkich uproszczeń czy wręcz zafał-
szowania obrazu osób chorych.

Aby odpowiedzieć sobie na pyta-
nie jak ze stereotypami walczyć, warto 
najpierw odpowiedzieć na inne: skąd 
się biorą? Odpowiedź jest stosunkowo 
prosta: z braku wiedzy. 

I właśnie wiedza na temat choroby 
psychicznej jest najlepszym orężem 
w walce ze stereotypem. Kiedy jej nie 
ma bazujemy na niesprawdzonych in-
formacjach, sensacyjnych doniesieniach, 
plotkach itp. Wyrabiamy sobie opinię, 
która krzywdzi chorych, lecz również źle 
świadczy o nas. Nie ma na to lepszego 
sposobu niż edukacja w zakresie zdro-
wia i choroby psychicznej. Dotyczy to 
zarówno samych chorych i ich rodzin 
– by mogli sobie lepiej radzić z chorobą 
oraz w sposób jasny i rzeczowy wyjaśnić 
innym na czym ona polega. Dotyczy rów-
nież całego otoczenia ponieważ elimino-
wanie uproszczonych, często fałszywych 
przekonań jest ważną cechą dojrzałej 
społeczności i pierwszym krokiem do 
pomocy chorym.

Jarosław Łączka
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Wsparcia
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Sukcesy uczniów SP nr 5

Duży sukces odnieśli uczniowie swarzędzkiej 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama 

Wodziczki w tegorocznej edycji Wojewódzkich 
Konkursów Interdyscyplinarnych dla uczniów 
szkół podstawowych. W finale Wojewódzkiego 
Konkursu Przyrodniczego, który odbył się 2 marca 
2012 r. SP 5 reprezentowało trzech finalistów: 
Michał Kapała z kl. VI e, Michał Mazurkiewicz 
z kl. VI a i Wojciech Koszela z kl. VI f.
Wszyscy spisali się znakomicie: zdobywając co 
najmniej 34 punkty zostali laureatami tego 
konkursu. 
Natomiast do finału Wojewódzkiego Konkursu 
Matematycznego, który odbył się 10 marca 2012r. 
zakwalifikowało się czworo uczniów SP 5: Szy-
mon Gierszal z kl. VI a, Łukasz Mazurkiewicz 
z kl. VI a, Zofia Garbarczyk z kl. VI c i Wojciech 
Koszela z kl. VI f. Tytuł Laureata zdobyła Zosia 
Garbarczyk.
Gratulujemy laureatom i finalistom oraz pra-
cującym z nimi nauczycielom: przyrodnikowi, 
pani Bożenie Zimnowłodzkiej i matematykowi 
pani Ewie Gabiś. 

/nad/

Puchar dla Paczkowa

22 marca 2012 r. w Gimnazjum im. Mikoła-
ja Kopernika w Zalasewie odbył się finał 

Gminnego Konkursu „Bezpieczny w szkole i na 
drodze”, który organizowany jest przez Stowarzy-
szenie Bezpieczna Gmina Swarzędz przy udziale 
Komisariatu Policji w Swarzędzu, Straży Miejskiej 
i Straży Pożarnej. Konkurs ten adresowany był 
do uczniów gimnazjum, a  celem jest szerzenie 
wiedzy i utrwalanie nawyków dotyczących wła-
ściwego poruszania się po drogach dzieci i mło-
dzieży, poznawanie przepisów ruchu drogowego.
Największą wiedzą w konkursie wykazali się: Ma-
teusz Lewandowicz z Gimnazjum nr 3 w Swa-
rzędzu zajmując I miejsce, Bartosz Dąbrowski 
z Zespołu Szkół w Paczkowie (II miejsce) i Dawid 
Dorna z Gimnazjum w Zalasewie - zdobywca 
III miejsca. Najlepszą drużyną okazała się 
reprezentacja Zespołu Szkół z Paczkowa 
w składzie: Arek Krupka, Maciej Kaźmierczak, 
Hubert Zarębczan, Daniel Nowak, Bartosz Dą-
browski, zdobywając Puchar Stowarzyszenia 
Bezpieczna Gmina Swarzędz, który opiekuno-
wi drużyny, Markowi Piecykowi wręczyli prze-
wodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek 
i prezes Stowarzyszenia Marek Kamiński. Drugie 
miejsce drużynowo zajęła reprezentacja Gimna-
zjum w Zalasewie, a III miejsce reprezentanci 
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu. 
Wszyscy finaliści konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. 

M.K.

Konkurs recytatorski

28 marca w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Swarzędzu odbył się 
I Gminny Konkurs Recytator-

ski dla klas I-III. Do konkursu przystąpi-
ły 3 swarzędzkie szkoły podstawowe (SP 
1, SP 4, SP 5) oraz Szkoła Podstawowa 
z Paczkowa.  

Laureatem konkursu została Wiktoria 
Gawrońska z SP 4, recytując wiersz Jana 
Brzechwy „Ćwikła”. Drugie miejsce zajął 
Bartosz Łaszkiewicz z SP 5 prezentując 

„Rzecz wydaje się wątpliwa by kłóciły się 
warzywa” Danuty Dembińskiej, trzecie 
miejsce zajął Mateusz Skrzypczak SP 1 
przedstawiając utwór „Pomidor” Jana Brze-
chwy. Jury przyznało również wyróżnienie 
dla Aleksandry Jędruszuk za recytację 
wiersza „Arbuz”. Zmagania konkursowe 
urozmaicił kabaret Horrorek, przygotowany 
przez uczniów klasy 2 b SP 1.  

Bożena Berger
Hanna Stasińska-Filary

 „Gmina i jej patron św. Józef” 
XIV Międzyszkolny Konkurs o Wierzonce

16 marca w Szkole Podstawowej 
w Wierzonce odbył się XIV 
Międzyszkolny Konkurs „Gmina 

i jej patron św. Józef”. Organizacją kon-
kursu zajmuje się zawsze pani Genowefa 
Springer. Uczestniczyło w nim pięć szkół 
podstawowych znajdujących się na terenie 
gminy Swarzędz.

Konkurs zakończył się zwycięstwem 
naszej drużyny, reprezentowanej przez 
uczniów klasy szóstej – Marikę Gajewską 
oraz Jakuba Koperskiego (opiekun - p. 
G. Springer i p .E. Błaszczyk). 

Drugie miejsce zajęła SP nr 1 (ze-
spół: Kamila Paschke – kl. VI, Emila 
Radziejewska kl. VI pod opieką p. E. 
Urbanek-Kaftan), trzecie miejsce SP nr 

4 (zespół: Julia Matuszewska - kl. VI, 
Paulina Maciejewska - kl. VI, opiekun p. 
A. Sienkiewicz-Chlebicka), czwarte SP nr 
5 (zespół: Łukasz Mazurkiewicz - kl. VI, 
Michał Mazurkiewicz - kl. VI - opiekun p. 
J. Drabik), piąte SP w Kobylnicy (zespół: 
Jacek Karolczak - kl. VI, Agata Kuja-
wa - kl. V, opiekun p. M. Książkiewicz).

Swoje umiejętności uczniowie SP 
w Wierzonce potwierdzili kilka dni póź-
niej, wygrywając organizowany przez SP 
nr 1 w Swarzędzu kolejny konkurs gminny 
pod nazwą „Swarzędz – Miasto w którym 
mieszkam”.

Hanna Minginowicz
Szkoła Podstawowa w Wierzonce
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Jakub Witczak z ZS nr 2
laureatem „Naszej 
Europy”
Dwóch uczniów z powiatu poznańskiego: 
Jakub Kasprzak – uczeń Zespołu Szkół w Po-
biedziskach i Jakub Witczak – uczeń Zespołu 
Szkół nr 2 w Swarzędzu zostało laureatami 
powiatowego etapu XII Wielkopolskiego 
Konkursu „Nasza Europa” i zakwalifikowało 
się do finału wojewódzkiego.

29 marca 2012 r. w Zespole Szkół nr 2 w Swa-
rzędzu przy ul. Podgórnej 12 odbył się 

etap powiatowy Konkursu „Nasza Europa” orga-
nizowanego przez Towarzystwo Samorządowe 
w Koninie. Na szczeblu powiatu poznańskiego 
ziemskiego konkurs był realizowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Poznaniu. Komisji konkurso-
wej przewodniczyła E. Pawlicka powołana przez 
starostę Jana Grabkowskiego.
W konkursie wzięło udział 16 uczniów z 4 szkół 
średnich powiatu poznańskiego – zwycięzcy 
eliminacji szkolnych. Podczas tegorocznej jak 
i podczas poprzednich edycji konkursu należa-
ło w ciągu 45 minut rozwiązać test składający 
się z 20 pytań. Obejmowały one zagadnienia 
z zakresu historii, geografii, kultury Europy 
oraz znajomości struktur, organów i instytucji 
Unii Europejskiej. Wyniki testu świadczyły o wy-
równanym poziomie uczestników, ponieważ 
aż czworo uczniów osiągnęło taki sam wynik 
w teście pisemnym i trzeba było zorganizować 
dodatkową ustną dogrywkę. 
Zwyciężył J. Kasprzak – uczeń Zespołu Szkół im. 
Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach-Letnisku, II 
miejsce zajął J. Witczak – uczeń II LO w Zespole 
Szkół nr 2 w Swarzędzu. Kolejne miejsca zajęli 
uczniowie z Pobiedzisk i Swarzędza.
Laureaci wraz z opiekunami będą reprezentować 
powiat poznański w finale XII Wielkopolskiego 
Konkursu „Nasza Europa”, który odbędzie się już 
20 kwietnia 2012 r. w gminie Kościelec, powiat 
kolski. W przypadku II LO w Swarzędzu będzie to 
już jedenasty finał, a Zespół Szkół z Pobiedzisk 
będzie po raz pierwszy w finale tego konkursu. 
Życzymy zwycięzcom ze Swarzędza powodzenia 
w finale i zdobycia tytułu laureata XII Wielkopol-
skiego Konkursu „Nasza Europa”. 

Wojciech Hoffmann

Imieniny SP nr 1

12 marca wszyscy uczniowie, na-
uczyciele oraz zaproszeni go-
ście wzięli udział w imieninach 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu. 
Z tej okazji odbyły się dwie akademie 
oraz uroczysta msza św. w kościele św. 
Marcina. O godzinie 11.00 rozpoczęła się 
akademia dla klas młodszych, na którą 
przybyło wielu gości. Odwiedziła nas pani 
wiceburmistrz Agata Kubacka, radni po-
wiatu poznańskiego - Barbara Antoniewicz 
i Paweł Bocian, dyrektorzy swarzędzkich 
szkół, była dyrektor szkoły pani Halina Ha-
łas oraz przedstawiciele Rady Rodziców. 

Szkoła Podstawowa nr 1 ma najdłuż-
szą historię spośród działających dzisiaj 
w Swarzędzu szkół. Kontynuuje trady-
cje szkoły, o której powstaniu zadecy-
dowali swarzędzanie w 1832 r. Przez te 
wszystkie lata „Jedynka” przeszła wiele 
pozytywnych zmian. Zmieniał się wy-
gląd budynków, zmieniały się programy 

i podręczniki, zmieniali się nauczyciele 
i dyrektorzy, a szkołę kończyły kolejne 
pokolenia młodych swarzędzan. O jakości 
pracy zatrudnionych w szkole osób niech 
świadczy fakt, że w bieżącym roku szkol-
nym „Jedynka” uzyskała certyfikat „Szkoła 
Promująca Zdrowie” - powiedziała dyrek-
tor szkoły, pani Elżbieta Nawrocka.

Święto Patrona Szkoły jest okazją do 
podziękowań i nagrodzenia za trud i od-
noszone sukcesy uczniów, nauczycieli 
i pracowników szkoły.

W części artystycznej uczniowie pod 
kierunkiem pań Bożeny Berger i Hanny 
Stasińskiej-Filary zaprezentowali scenki 
z życia patrona naszej szkoły, Stanisława 
Staszica. Publiczność z humorem odebrała 
przedstawienie, nagradzając małych arty-
stów wielkimi brawami. 

B. Malarowska-Berger
H. Stasińska-Filary
Elżbieta Nawrocka

Uczniowie ZS nr 1 z wizytą w Neustadt 

Od 4 do 24 marca 2012 r. 18 uczniów 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
o specjalności monter-mechatronik 

przebywało na stażu w ramach projektu 
„Uczenie się przez całe życie” Leonar-
do da Vinci w Berufsbildenden Schulen 
w Neustadt am Rübenberge w Niemczech. 
W projekcie zaplanowane są dwa trzyty-
godniowe staże oraz przygotowanie pe-
dagogiczno-kulturowe. Autorem projektu 
oraz organizatorem wyjazdu jest dr inż. 
Wiesław Światłowski. O bezpieczeństwo 
i prawidłowy przebieg szkolenia dbali 
opiekunowie – nauczyciele przedmiotów 
zawodowych Wiesław Światłowski, An-
drzej Borejszo oraz germanistka Regina 
Woroch.  

Uczestnicy projektu poznawali nowo-
czesne technologie informatyczne, specja-
listyczny sprzęt związany z mechatroniką, 

uczyli się konstruowania, programowania 
nowoczesnych układów pneumatycznych, 
elektropneumatycznych, hydraulicznych 
i elektrohydraulicznych. Zajęcia praktycz-
ne, które się odbyły w Neustadt to po-
łączenie teorii z praktyką. Umiejętności 
praktyczne, które uczniowie zdobyli pod-
czas zajęć, są potwierdzone certyfikatami 
oraz dokumentami Europass-Mobilność, 
które zagwarantują im mocną pozycję na 
rynku pracy w Polsce i w krajach Unii 
Europejskiej. 

Podczas stażu uczniowie zwiedzili 
fabrykę „VW” w Hanowerze. Wyciecz-
ka do Wolfsburga, miasta Volkswagena, 
dała możliwość zapoznania z muzeum 
„Die Autostadt”, gdzie prezentowane są 
różne modele starych i współczesnych 
samochodów. 

Wiesław Światłowski
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Karty FIT PROFIT 
na pływalni

Firma Benefit Systems oferuje unikalny program 
dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakre-

su sportu i rekreacji dla swoich Klientów.
Od 1 listopada 2011 r. posiadacze kart FIT PROFIT, 
mogą skorzystać z jednego z dwóch pakietów pod-
czas jednej wizyty na Pływalni Wodny Raj:
PAKIET I - basen 60 minut 
PAKIET II - sauna 40 minut 
Zapraszamy!

Kajakami po Cybinie  
w poszukiwaniu wiosny…
W sobotę, 24 marca odbył się ko-

lejny spływ kajakowy rzeką Cy-
biną. Motywem przewodnim 

było szukanie wiosny. Trzeba przyznać, 
że w dniu spływu nie trzeba było długo 
szukać. Przez całą drogę świeciło słońce, 
a temperatura powietrza przypominała 
lato.

Wszyscy uczestnicy spływu po 5 
godzinach dopłynęli do rzeki Warty na 
przystań wodną. Tam na kajakarzy cze-
kała grochówka. 

Wśród uczestników nie zabrakło 
osób ze Swarzędza.

/scsir/

Zajęcia  
Aqua 
Baby

Na Pływalni „Wodny Raj” 
rozpoczęły się zajęcia 
AQUA BABY czyli za-

jęcia rodzic - dziecko pod 
opieką wykwalifikowanego 
instruktora. 

Bliższe informacje i zapi-
sy pod numerem 503-745-
181.

Zajęcia dla dzieci od 3 
miesiąca!
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Karty Multi Sport 
Plus

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

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!
/scir/

Kup karnet SCSiR  
– zyskasz rabat 15%

Szanowni Państwo! Kar-
net upoważnia do korzy-

stania z całego kompleksu 
Pływalni poza kawiarenką. 
Upoważnia do zapłaty na-
leżności za faktyczny czas 
korzystania z basenu.
Z wejścia na karnet może ko-
rzystać maksymalnie 5 osób. 
Nie trzeba mieć przy sobie gotówki.

Dodatkowo, od niedawna, z nowymi karnetami 
mają Państwo możliwość skorzystania z 15% 
Rabatu w sklepie sportowym  BODO PROFESSIO-
NAL w Centrum Handlowym ETC w SWARZĘDZU. 
Szczegóły pod numerem tel. 61 65 09 520.

/scir/

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

Kolarskie przełaje w Swarzędzu
W niedzielę, 25 marca nad Jeziorem Swarzędzkim odbyły się przełajowe wyścigi 

kolarskie im. Mariana Kegela. Bohaterem był Artur Spławski z Poznania, 
który wygrał dwa wyścigi – w tym rywalizację memoriałową.

Artur Spławski (rocznik 1960), wice-
mistrz świata mastersów na szosie 
- rok 1999, był w niedzielę poza 

zasięgiem rywali. Na swym przełajowym 
rowerze najpierw wygrał wyścig w swo-
jej kategorii wiekowej - M50 (50-59 lat) 
a następnie triumfował w wyścigu open.

Drugi w tym wyścigu był Lech Er-
gang (Poznań), trzeci - Tomasz Jakubow-
ski (Swarzędz). Kolejne miejsce w rywa-
lizacji memoriałowej zajęli: 4. Bogdan 
Nowakowski (Środa Wielkopolska), 5. 
Radosław Hulewicz (Środa Wielkopol-
ska), 6. Andrzej Zaworski (Września), 7. 
Romuald Lewandowski (Poznań).

W poszczególnych kategoriach 
wyścigów przełajowych triumfowali: 
junior - Bartosz Zaworski (Września), 

M20/M30 - Miłosz Czechowicz (Piła), 
M40 - Radosław Hulewicz (Środa Wielko-
polska), M50 - Artur Spławski (Poznań), 
M60 - Grzegorz Napierała (Bolechówko), 
M70 - Zdzisław Samol (Leszno). Na start 
nie zdecydowała się żadna z pań.

Odbył się także wyścig MTB, w któ-
rym wystartowało dziesięciu kolarzy. 
Oto zwycięzcy: M20 - Miłosz Czechowicz 
(Piła), M-40 - Radosław Hulewicz (Środa 
Wielkopolska), M50 - Janusz Przybysz, 
M60 - Grzegorz Napierała (Bolechówko).

Organizatorami imprezy byli: Swa-
rzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, 
Wielkopolski Związek Kolarski, Poznań-
skie Towarzystwo Cyklistów oraz Akcja 
Katolicka Swarzędz.

/scsir/

Marian Kegel. Urodzony w Po-
znaniu 25 maja 1945 roku. Ko-
larz, mieszkaniec Kobylnicy. Od 

początku kariery przejawiał wielki talent 
i jako 17 latek zostaje mistrzem federa-
cji „Kolejarz”. W 1964 zostaje szosowym 
indywidualnym Mistrzem Polski. Wraz 
z Gazdą i Bławdzinem bierze udział w Mi-
strzostwach Świata we Francji. W 1965 
po raz pierwszy startuje w Wyścigu 
Pokoju, którego trasa przebiega przez 
Poznań. Zajmując III miejsce wprawia-
jąc w radość poznańską publiczność. 
W tym samym roku startuje ponownie 
w Mistrzostwach Świata w San Sebastian 
w drużynie zdobywając VI miejsce, co jest 
wielkim sukcesem polskiego kolarstwa. 
W 1966 ponownie startuje w Wyścigu 

Pokoju i z drużyną zajmuje II miejsce zaraz 
za ZSRR. W tymże roku na Mistrzostwach 
Świata indywidualnie zajmuje VI miejsce.

W 1967 Kegel, Czechowski, Hanusik, 
Jasiński, Bławdzin i Magiera wyjeżdżają 
na Olimpiadę w Meksyku zajmując VI 
miejsce. Kegel plasuje się indywidual-
nie na X miejscu jako jedyny z krajów 
„demokracji ludowej”.

Był postacią popularną i znaną, wy-
grywał w wielu plebiscytach. Czterokrot-
nie brał udział w Wyścigu Pokoju. Był po-
stacią, która wprowadziła wielkopolskie 
kolarstwo na arenę międzynarodową. 
Był zasłużonym Mistrzem Sportu. Zmarł 
śmiercią tragiczną mając zaledwie 27 lat.

/pb, mw/

Marian Kegel - niezapomniany kolarz z Kobylnicy 
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Stypendia 
sportowe 
wręczone
22 marca 2012 r. w swarzędzkim 

ratuszu odbyła się uroczystość 
wręczenia stypendiów sporto-

wych na rok 2012. Gospodarzem spotkania 
była pani burmistrz Anna Tomicka oraz 
członkowie komisji stypendialnej: prze-
wodniczący Konrad Napierała - Doradca 
Burmistrza ds. kultury, sportu i środków 
masowej komunikacji, Tadeusz Witkowski 
– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, Grzegorz Taterka – Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu, Bartosz Stawicki – Przewodniczący 
Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, Paweł Bocian – menadżer 
sportu w Swarzędzkim Centrum Sportu 
i Rekreacji, radny Powiatu Poznańskiego. 

Jak już informowaliśmy, stypendia 
sportowe w naszej gminie przyznane 
zostały już po raz czwarty, trafiając do 
młodych zawodników, którzy osiągają 

wysokie wyniki sportowe na arenie mię-
dzynarodowej lub krajowej. W tym roku 
komisja stypendialna podjęła decyzję 
o przydzieleniu stypendiów 15 sportow-
com zamieszkałym w gminie Swarzędz, 
reprezentującym różne dyscypliny sportu. 

Oto wyróżnieni: 
Sylwia Ciesielska – pływanie, Agata 

Echaust – zapasy, Maciej Hańczewski 
– snowboard, Adam Kierzek – lekko-
atletyka, Edyta Kierzek – lekkoatletyka, 
Maciej Kobyliński – wioślarstwo, Maria 
Komisarczyk – wioślarstwo, Michał Ko-
walczyk – wioślarstwo górskie, Kacper 
Majchrzak – pływanie, Krzysztof Pater-
ka  – pływanie, Olga Rusinek – pływanie 
synchroniczne, Angelika Stefańska – lek-
koatletyka, Monika Szurlej  – pływanie, 

Monika Wieczorkiewicz – lekkoatletyka, 
Joanna Wittke – hokej na trawie.

Na tegoroczne stypendia gmina Swa-
rzędz przeznaczyła 30 tys. zł. 

Burmistrz Anna Tomicka, gratulując 
młodym ludziom sukcesów, mówiła m.in. 
o wielkim wpływie sportu na kształtowanie 
charakteru, podkreślała wymiar promocyj-
ny sportowych osiągnięć. Konrad Napiera-
ła pochwalił się osobistym wspomnieniem 
z lat uprawiania sportu wyczynowego 
stwierdzając także konieczność rozwoju 
konkursu stypendialnego.

My również dołączamy się do gratula-
cji i życzeń dalszego powodzenia!

TR
z fot. Teresa Radziszewska

Drugie spotkanie  
„sportowego okrągłego stołu”

22 marca br. w Ośrodku Kultury 
odbyła się dyskusja w ramach 
„sportowego okrągłego stołu”. 

To już drugie takie spotkanie przedstawi-
cieli środowisk sportowych z władzami 
Gminy, których celem była wszechstronna 
analiza problemów swarzędzkiego spor-
tu i rekreacji. Efektem dyskusji mają być 
wnioski do powstającego programu roz-
woju sportu w Swarzędzu oraz specjalnej 
uchwały Rady Miejskiej. 

W spotkaniu uczestniczyły niemal 
w komplecie władze Gminy – burmistrz 
Anna Tomicka, jej zastępcy Agata Kubac-
ka i Adam Trawiński, a także radni gminni 
i powiatowi. Nie zabrakło również przed-
stawicieli największych klubów i stowa-
rzyszeń sportowych. Nic więc dziwnego, 
że dyskusja, wprawdzie żywa i gorąca, 
była merytoryczna i w odczuciu uczest-
ników bardzo pożyteczna.

Wprowadzeniem do rozmowy było 
wystąpienie Konrada Napierały, dorad-
cy Burmistrza do spraw strategii, kultury, 
sportu i środków masowej komunika-

cji. Przedstawił on wnioski 
z poprzedniego spotkania 
oraz główne tezy do dysku-
sji. Były to m.in. następujące 
kwestie: czy Gmina powinna 
wspierać sport kwalifikowany, 
jak powinien wyglądać system 
stypendiów sportowych, czy 
znieść odpłatność za korzy-
stanie z obiektów sportowych, 
czy powinny zostać wybrane 
wiodące dyscypliny sportowe 
w Gminie. 

W niektórych kwestiach 
zarysowały się istotne różnice 
zdań, w innych udało się wy-
pracować konkluzje, z który-
mi zgodziła się zdecydowana 
większość dyskutantów. Spra-
wy, które jeszcze pozostają 
sporne zapewne wrócą pod-
czas następnego, majowego 
„okrągłego stołu”. Dojdą też kolejne tematy. 
Lecz już dzisiaj można zaryzykować opinię, 
że jesienią powstanie projekt uchwały, który 

będzie dobrze służył swarzędzkiej kulturze 
fizycznej.

 /nad/
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Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1, Swarzędz 
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

Warsztaty scenopisarstwa

Gościem biblioteki był Zbigniew 
Masternak, pisarz, dramaturg, 
scenarzysta i producent filmowy. 

W 2009 roku ukończył scenariopisarstwo 
w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji 
Audiowizualnej. Autor pracuje obecnie 
nad autobiograficznym cyklem powie-
ściowym „Księstwo”. Do tej pory ukazały 
się trzy księgi tej trylogii – „Chmurołap”, 
„Niech żyje wolność” i „Scyzoryk”. Niedaw-

no na ich podstawie powstał film pt. „Księ-
stwo” w reżyserii Andrzeja Barańskiego. 
Twórczość Zbigniewa Masternaka jest 
tłumaczona na języki obce, m.in. tak 
egzotyczne, jak wietnamski, mongolski, 
macedoński, słoweński oraz ukraiński. 
Masternak to najczęściej filmowany pi-
sarz młodego pokolenia. W 2011 roku 
otrzymał Świętokrzyską Nagrodę Kultury. 
Podczas spotkania z uczniami z Gimna-

zjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie, 
autor opowiedział o swoich pierwszych 
próbach literackich, o problemach, z któ-
rymi musiał się zmierzyć w środowisku, 
o pasji, jaką jest piłka nożna, o pracy na 
planie zdjęciowym oraz o podstawowych 
zasadach tworzenia scenariusza filmo-
wego. Uczniowie z ogromną fantazją 
podeszli do tematu i stworzyli własne 
mini-scenariusze, z których pisarz wy-
brał najlepsze, a ich autorów nagrodził 
dyplomami.

Agata Widzowska

Modliszka czytająca książkę 
i inne dzieła sztuki...

Pod koniec marca w galerii Wielokro-
pek Biblioteki Publicznej w Swarzę-
dzu miał miejsce uroczysty wernisaż 

malarstwa Tadeusza Sobkowiaka pt. 
„Szkicownik”. 

Tadeusz Sobkowiak już w wieku 
jedenastu lat został laureatem dwóch 
głównych nagród w konkursie zorga-
nizowanym przez studentów warszaw-
skiego ASP. Ukończył z wyróżnieniem 
studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu w pra-
cowni profesora Jana Świtki. Wystawiał 
swoje prace w Poznaniu, Budapeszcie, 
Hanowerze, Amsterdamie, w Szwecji i w 

wielu innych zakątkach świata. Przebywał 
w Paryżu, w Nowym Jorku i w Filadelfii, 
gdzie poznawał życie artystyczne tam-
tejszych twórców. 

Swarzędzki artysta, niezależnie od 
panujących trendów, pozostaje wierny 
swoim zainteresowaniom związanym 
z archeologią, astronomią, religią, litera-
turą science-fiction i naturą, co znajduje 
wyraźne odbicie w jego twórczości. Ob-
razy tego malarza są tworami nieskrępo-
wanej fantazji. Artysta czerpie inspiracje 
z mitologii śródziemnomorskiej i celtyc-
kiej oraz z legend i baśni. Interesujące 
tematy znajduje także w ludowych poda-

niach i apokryfach. Obrazy nie są jednak 
wyłącznie ilustracją przekazów literac-
kich. Malarstwo artysty przepełnione jest 
dziwnymi wydarzeniami, tajemniczymi 
stworzeniami, dzikim ptactwem, totema-
mi, roślinami, jakich nie spotkamy w rze-
czywistym świecie. Prace autora bywają 
często opatrzone przewrotnymi tytułami, 
a słowo i obraz uzupełniają się wzajem-
nie. Oto kilka przykładowych tytułów: 
„Modliszka czytająca książkę”, „Kocia droga 
do nieba”, „Szalony cymbalista”, „Wyspa 
bojowych klaczy”. 

Podczas wernisażu Tadeusz Sobko-
wiak zaprezentował szereg obrazów olej-
nych przedstawiających dwanaście mie-
sięcy oraz własne wizje przyrody i świata. 
Oprócz nich na wystawie pokazano cykl 
obrazów w czarno-białej tonacji, malo-
wanych na papierze różnymi technikami. 
Autor podzielił się z gośćmi refleksjami 
na temat swojej pasji, ulubionych technik 
malarskich, sposobu pracy oraz podejścia 
do krytyki. Zaproszeni goście mieli okazję 
kupić pięknie wydany album malarstwa 
i otrzymać wpis od autora. Relację z wer-
nisażu można obejrzeć w archiwum Swa-
rzędzkiej Telewizji Kablowej, dostępnym 
w internecie.

Agata Widzowska 
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„Las cieni”
Jean-Christophe Grange 

W Paryżu ma miejsce seria okrutnych 
mordów. Giną młode kobiety, spraw-
ca posuwa się do aktów kanibalizmu. 
W pobliżu zwłok pozostawia krwawe, 
przypominające prymitywne pismo 
znaki, jakby szeregi drzew. Jedna 
z ofiar była uzdolnionym cytoge-
netykiem, zajmowała się kwestią 
dziedziczności u ludów Ameryki 
Łacińskiej. Coraz więcej śladów 
Rozwiązanie zagadki kryje Las Cieni, 
bagna, do których zrzucano z samo-
lotów przeciwników junty wojskowej, 
zamieszkałe ponoć przez prymitywny 
lud, zwany Nienarodzonymi.

„Ocal mnie”
Lisa Scottoline 

Opowieść o ludzkich wyborach 
i niebezpieczeństwach, jakie niesie ze 
sobą matczyna miłość.
Nikt nie mógł przewidzieć, co 
wydarzy się tego dnia, kiedy Rose 
zgłosiła się do pomocy w szkolnej sto-
łówce, by dyskretnie poobserwować 
swoją córkę. Urocza, choć nieśmiała 
trzecioklasistka Melly urodziła się ze 
znamieniem na twarzy, stanowiącym 
powód docinków innych dzieci. Od 
jakiegoś czasu stała się obiektem 

złośliwych ataków nowej koleżanki, 
co stawia Rose przed tragicznym 
wyborem, którego co dnia muszą do-
konywać miliony rodziców na całym 
świecie: czy należy reagować, jeśli 
nasze dziecko potrzebuje pomocy, czy 
też lepiej nie interweniować, bo tylko 
pogorszy się w ten sposób sytuację?

„Niepokój”
Maggie Stiefvater 

Drugi tom bestsellerowej powieści 
Drżenie, a w nim nowi bohaterowie, 
wielka miłość, która musi pokonać 
wszelkie przeszkody, przyjaźń 
i prawdziwe poświęcenie. Powieść 
o wilkołakach we współczesnym 
świecie owiana aurą tajemniczości. 
Autorka ponownie napisała bardzo 
życiową i pełną najróżniejszych 
emocji historię. Ważny związek Grace 
i Sama przedstawiony jest bardzo 
realistycznie. Młodzi bohaterowie za-
skakują swoją dojrzałością uczuciową.

„Obiecaj mi”
Richard Paul Evans

 Tamtego roku Beth Cardall przestała 
wierzyć w szczęśliwy los. Jej życie roz-

sypało się jak domek z kart; musiała 
zmierzyć się ze zdradą, opuszczeniem 
i chorobą córeczki, której nie potrafił 
pomóc żaden lekarz. W chwili próby 
zawiódł ją najbliższy człowiek, łamiąc 
wszystkie obietnice, które do tej pory 
składał. Wtedy właśnie pojawił się 
Matthew - niespodziewanie, bez 
zaproszenia. Jak anioł, który łapie za 
rękę dokładnie w tej chwili, w której 
tracimy resztki nadziei. Wiedział, 
jak pomóc, co zrobić, by Beth znów 
zaczęła się uśmiechać, znał odpo-
wiedzi na dręczące ją pytania. On też 
złożył obietnicę. Czy będzie w stanie 
jej dotrzymać? Kim naprawdę jest 
Matthew i skąd tyle wie na temat 
Beth i jej rodziny?

„Droga do Różan” 
Bogna Ziembicka

Ta historia, która zaczyna się w latach 
dwudziestych, a kończy współcześnie. 
Opowiada o mężczyznach, którzy 
pozwalają się kochać, i o tych, którzy 
nas kochają, o miłości, zdradzie, sa-
motności, przyjaźni i wspólnym piciu 
herbaty z cynamonem. O ogrodach, 
tajemnicach krakowskich zaułków 
i gotowaniu. O nas kobietach, bo 
każda z nas ma swoje Różany.

„Alfabet zakochanego 
w Indiach”
Jean Claude Carriere
„Kto nie lubi ludzi, niech nie jedzie do 
Indii. Nie można zwiedzać tej osobli-
wej republiki w bezpiecznym kokonie, 
w autobusie turystycznym, jadącym 
od zabytku do zabytku, z oczami 
zamkniętymi na kraj i ludzi. Byłoby to 
zamierzenie niepojęte, niewykonal-

ne. Najważniejszym krajobrazem jest 
tutaj tłum. Uczestniczy we wszystkim. 
Pewnie dlatego bohaterów literatury 
indyjskiej od najdawniejszych czasów 
tak często pociągało wygnanie 
i samotność, wyrzeczenie, odejście”. 
Jean-Claude Carriere francuski 
pisarz, eseista, tłumacz, dramaturg, 
scenarzysta. 

„Irańska córka. Sekret-
ne życie mojej matki”
Jasmin Darznik

Książka o tajemnicach, zdradzie 
i nierozerwalnej więzi matki z córką.
Jasmin Darznik, urodzona w Iranie, 
ale wychowana i żyjąca od lat 
w Ameryce, w rodzinnych papierach 
natrafia na zdjęcie matki. Lili ma 
na nim kilkanaście lat, nosi ślubny 
welon, a u jej boku stoi mężczyzna, 
którego Jasmin nigdy wcześniej 
nie widziała. Z początku matka nie 
chce rozmawiać o fotografii, jednak 
kilka miesięcy później wysyła córce 
pierwszą z dziesięciu kaset, które 
wydobędą na światło dzienne bole-
sną, przez lata skrywaną historię jej 
rodziny w Iranie.

Agata Widzowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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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. 997 i 61 84 148 00 (czynny 24h) 
oraz tel. alarmowy 112

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

]]Ochotnicza]Straż]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. 999 lub 112 (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
Apteka „Przyjazna”, Swarzędz, ul. Ciesz-
kowskiego 5/7, tel. (61) 818 50 69 naj-
dłużej 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) 
www.ops-swarzedz.org.pl

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

]]Muzeum]Przyrodniczo-]
Łowieckie]w]Uzarzewie

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

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

]]Ośrodek]Interwencji]Kry-
zysowej]przy Ośrodku Wspo-
magania Rodziny w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 815 18 42 lub kom. 519 132 300
interwencja.kryzysowa@owr-kobyl-
nica.pl
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Józefinki i Święto Patrona z Prosto z budowy
Pieta swarzędzka z Wiosna z książkami

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Józefinki z Mebloberkiem
i mnóstwo innych atrakcji

1-3 maja 2012 r.
Szczegóły na str. XX - ZZ 

] Fot. A. Szpakowski
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Podręczniki dla niewidomych uczniów
O ponad półtora tysiąca książek w alfabecie Braille’a wzbogaciła się biblio-
teka Specjalnego Ośrodka Dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Dzięki 
przystosowaniu książek do potrzeb osób niewidomych wychowankowie 
Ośrodka mają dostęp do takich samych podręczników jak ich widzący 
koledzy. 

Adaptacja do systemu Braille’a polega 
na pobraniu w wersji elektronicz-
nej treści podręcznika dostępnego 

w tzw. czarnodruku i wydrukowaniu go 
w brajlu na specjalistycznych urządze-
niach. 

Powiat Poznański pozyskał środki 
na wydruk podręczników z Minister-
stwa Edukacji Narodowej, przystępując 
do projektu wyrównywania szans eduka-
cyjnych niewidomych i niedowidzących 
uczniów. W ramach otrzymanej z MEN 
dotacji w wysokości ok. 114 tys. zł do 

biblioteki powiatowej placówki trafiło 
1769 książek. Mogą z nich korzystać 
uczniowie wchodzących w skład Ośrodka 
szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum 
ogólnokształcącego, liceum profilowanego 
i szkoły zawodowej. 

Do tej pory Ośrodek w Owińskach nie 
posiadał kompletów aktualnych, zgodnych 
z podstawą programową, podręczników 
dla niewidomych wychowanków. Nauczy-
ciele często przygotowywali najbardziej 
potrzebne fragmenty czarnodruków w pi-
śmie Braille’a metodą chałupniczą. 

Marzena Ziółkowska
Wydział Edukacji

Półwiecze swarzędzkiej „Jedynki”
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu ma już 50 
lat. Jubileusz, który świętowano bardzo uroczyście, zgromadził uczniów, 
nauczycieli, absolwentów oraz liczne grono przyjaciół prowadzonej przez 
Powiat Poznański placówki. Podczas uroczystości otwarto nowocześnie 
wyposażoną pracownię elektrotechniki i elektromechaniki.

W obchodach jubileuszu udział 
wzięli m.in.: posłowie Bożena 
Szydłowska i Arkady Fiedler; 

Elżbieta Walkowiak, Wielkopolska Kura-
tor Oświaty oraz Anna Tomicka, Burmistrz 
Swarzędza. W uroczystości uczestniczyli 
również szefowie współpracujących ze 
szkołą firm – Michael Kleiß z Volkswagen 
Poznań oraz Maciej Kajka z SKF Polska. 
Przemysławowi Jankiewiczowi, dyrekto-
rowi swarzędzkiej „Jedynki” gratulowali 

także przedstawiciele szkół partnerskich – 
Hubert Kornek z Johanes-Selenka-Schule 
w Braunschweigu oraz Roland Gunther 
i Oliver Girland z Teodor-Litt-Schule 
w Giessen. 

W swoim wystąpieniu Jan Grabkow-
ski, Starosta Poznański podkreślał, że „Je-
dynka” stała się w ostatnich latach jedną 
z najlepszych i najnowocześniejszych 
szkół ponadgimnazjalnych w regionie. 
Starosta dodał, że największym atutem Ze-

społu Szkół jest wprowadzenie rozwiązań 
edukacyjnych, które przynoszą wymierne 
efekty. Dzięki współpracy szkoły z po-
znańską fabryką Volkswagena absolwenci 
swarzędzkiej placówki nie powinni mieć 
bowiem w przyszłości problemu ze zna-
lezieniem pracy. 

Stanisław Marczak, dyrektor Wielko-
polskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 
uhonorował sztandar ZS Medalem im. Jana 
Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Pol-
skiego”. Natomiast dyrektor swarzędzkiej 
placówki wręczył przyjaciołom szkoły 
pamiątkowe „Złote Jedynki”. 

Spotkanie uświetniły artystyczne wy-
stępy wychowanków „Jedynki”. Młodzież 
zaprezentowała niecodzienny spektakl, 
łączący muzykę, poezję i… informatykę.

W ramach obchodów jubileuszu w Ze-
spole Szkół odbył się również Turniej Piłki 
Ręcznej o Puchar Starosty Poznańskiego.

 
na podstawie informacji otrzymanych  

od ZS nr 1 w Swarzędzu
Anna Jacznik

Gabinet Starosty
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz

Gmina Rokietnica już po raz czwarty pobiegnie w corocz-
nym Grand Prix im. Dominiki. Wszystkich, którzy chcieliby 
bawić się z nami, gorąco zapraszamy do Gminy Rokietnica 
14 kwietnia br., na Plac za Stacją „BLISKA” u zbiegu ulicy 
Szkolnej z Traktem Napoleońskim. Biuro biegu czynne będzie 
na miejscu od godziny 9.00. Start pierwszego w tym sezonie 
biegu – „Wiosennego”, planujemy na 10.30. 

Więcej informacji na www.rokietnica.pl, na naszym profilu na 
Facebooku (Rokietnica.pl) oraz pod numerami telefonów: 
(61) 89 60 619 i (61) 89 60 600 (wewn. 639).

Czekamy na Was!

Wielkopolski Konkurs Koszy 
Wielkanocnych: odsłona czwarta.

1 kwietnia 2012 roku w Klubie 
Sołeckim Mrowino – Cerekwica, 
mimo iż data wyraźnie wskazuje 
na żart i dowcip, odbyła się zupeł-
nie poważna impreza: IV Wielko-
polski Konkurs Koszy Wielkanoc-
nych.

Wydarzeniu, które na stałe wpi-
sało się w lokalny kalendarz, tra-
dycyjnie patronowali: Wicewoje-
woda Wielkopolski, Przemysław 
Pacia oraz Włodarze czterech 
gmin, współpracujących w ramach 
inicjatywy LEADER: Kaźmierza, 
Rokietnicy, Szamotuł i Tarnowa 
Podgórnego. Wśród przyjaznych 
i otwartych ludzi, w atmosferze 
przepełnionej tradycją współgra-
jącą z coraz milszą oku innowacją, 
Kapituła Konkursowa pod prze-
wodnictwem Prof. dr hab. Wło-
dzimierza Dolaty oceniła 24 zgło-
szone do Konkursu prace. Kosze 
przyjechały do Gminy Rokietni-
ca z trzech wielkopolskich powia-
tów: poznańskiego, obornickiego 
i szamotulskiego. Tak szerokie za-
interesowanie, zarówno Wystaw-
ców zbiorowych, jak indywidual-

nych, jest nieocenioną mobilizacją 
i swoistą gratyfikacją dla wszyst-
kich zaangażowanych w przygoto-
wanie przedsięwzięcia. Organiza-
torów bardzo cieszy fakt, iż coraz 
częściej w rywalizacji uczestniczą 
dzieci i młodzież – to znak, że for-
ma i treść wydarzenia przestała za-
wstydzać, a zaczęła budzić dumę 
i szczerą chęć partycypacji.

Imprezą towarzyszącą „Rokiet-
nickiej Koszykówce” była Jubile-
uszowa X Wystawa Stołów Wiel-
kanocnych „Stół Wielkanocny 
pięknie nakryty…”, przygotowa-
na ze smakiem i wyczuciem przez 
Sołectwa Gminy Rokietnica. Po-
zbawiona znamion rywalizacji 
impreza, której nadrzędnym ce-
lem jest rokrocznie promocja kuli-
narno – dekoracyjnego bogactwa 
Świąt Wielkiej Nocy, zgromadziła 
rzeszę oddanych idei ludzi. Sołec-
kie ekspozycje zachwyciły i obu-
dziły uśpione do tej pory pokłady 
kreatywności, inspirując i ciesząc 
oko widzów.

Referat Organizacyjny i Promo-
cji Urzędu Gminy w Rokietnicy go-

rąco dziękuje wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas i serce orga-
nizacji oraz przeprowadzeniu IV 
Wielkopolskiego Konkursu Koszy 
Wielkanocnych:
•	 Wicewojewodzie	Wielkopol-

skiemu, Panu Przemysławowi 
Pacia 

•	 Panu	Romanowi	Szewczykowi,	
Doradcy Wicewojewody Wiel-
kopolskiego, Pana Przemysła-
wa Pacia

•	 Staroście	 Szamotulskiemu,	
Panu Pawłowi Kowzanowi 

•	 Włodarzom	czterech	gmin,	
współpracujących w ramach 
inicjatywy LEADER: Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Sza-
motuły, Panu Włodzimierzowi 
Kaczmarkowi, Wójtowi Gmi-
ny Kaźmierz, Panu Wiesła-
wowi Włodarczakowi, Wójto-
wi Gminy Tarnowo Podgórne, 
Panu Tadeuszowi Czajka i Wój-
towi Gminy Rokietnica, Panu 
Bartoszowi Derechowi

•	 Prof.	dr	hab.	Włodzimierzowi	
Dolata, Przewodniczącemu Ka-
pituły Konkursowej

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do wszystkich Członków 
Kapituły Konkursowej. Bardzo 
dziękujemy Sołectwu Mrowi-
no – Cerekwica za gościnność 
i uśmiech. Dziękujemy funda-
torom nagród: Departamentowi 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz Wyż-
szej Szkole Hotelarstwa i Gastro-
nomii w Poznaniu. Dziękujemy 
Stowarzyszeniu Lokalna Gru-
pa Działania Dolina Samy, Pre-

zesowi Zarządu, Panu Maciejo-
wi Adamskiemu, Kierownikowi 
Biura, Panu Radosławowi Kowerko 
i Pani Ilonie Weymann. Ogromne 
„dziękuję” kierujemy do Zakładu 
Usług Komunikacyjnych „ROK-
BUS” z Rokietnicy za zorganizo-
wanie objazdu Członków Kapituły 
Konkursowej, chcących podziwiać 
X Wystawę Stołów Wielkanocnych 
„Stół Wielkanocny pięknie nakry-
ty…”. Dziękujemy Pani Małgosi 
Karpiczak – Ostrowskiej, Kwia-
ciarnia „Zakątek” z Kiekrza. Dzię-
kujemy Zespołowi Szkół im. Ja-
dwigi i Władysława Zamoyskich 
i Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
za nieocenioną pomoc dekoracyj-
ną. Dziękujemy również naszym 
Patronom Medialnym: Telewizji 
Polskiej S.A. Oddział w Poznaniu, 
Radiu „Merkury” S.A. Rozgłośnia 
Polskiego Radia w Poznaniu oraz 
„Rokickim Wiadomościom”. Nade 
wszystko natomiast dziękujemy 
wszystkim Wystawcom, indywi-
dualnym i zbiorowym, dzięki któ-
rym całe wydarzenie miało sens!!! 
Do zobaczenia za rok!

Obszerna relacja wraz z foto-
galerią dostępna na www.rokiet-
nica.pl. 



KOWALSKI

POLSKA WIELKOPOLSKIE POZNAŃSKI

SWARZĘDZ

TWOJA MIEJSCOWOŚĆ w gminie SWARZĘDZ SWARZĘDZ62-020

TWOJA ULICA TWÓJ NR DOMU

JAN

Dlaczego wypełniam ZAP 3?

F Bo MIESZKAM w gminie Swarzędz
F Bo wpływam na gminny BUDŻET

ok. 40% z mojego PIT-u zasila 
budżet gminy, w której mieszkam

F Bo CHCIAŁBYM poprawy stanu dróg oraz 
pozostałej infrastruktury w mojej gminie
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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
61-817-22-42, kom. 603 335 285

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

Laboratorium 
Analiz Medycznych

Szeroki zakres badań
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 

od godz. 8.00-11.00  oraz 18.00-20.00
Czynne również  

w soboty od 9.00 - 14.00
Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

KANCELARIA ADWOKACKA 
Katarzyna Czarnota
ul. Kwiatowa 14/5, 61-881 Poznań
informuje o otwarciu Filii Kancelarii  
w Swarzędzu przy ul. Wrzesińskiej 41
(Budynek Cechu Stolarzy Swarzędzkich  
– Salon Meblowy przy dużym krześle).

Dyżury: w każdą środę od 17.00-19.00
Tel. 602 341 793

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

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

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

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

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim kli-
macie. Dom położony w południowo-zachodniej części koło-
brzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się 
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać 
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywal-
ka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów ku-
chennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszyst-
kich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto. 


