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Jarmark Świąteczny – zapraszamy! z Swarzędz wyróżniony
Wiadukt i skate park z Serwis SMS – warto wiedzieć

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!

www.SWIAT-MODELI.com
sklep internetowy  

nie tylko dla modelarzy
modele do sklejania • gry 

planszowe • puzzle • modele 
gotowe • LEGO • kolejki PIKO 
• tory samochodowe •modele 

zdalnie sterowane

Certyfikaty:

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

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

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

informatycznych
»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»

komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

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

kompleksowe  
usługi  
informatyczne

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. 

Polecam EKO-BRYKIETY z prasowanej, 
rozdrobnionej słomy bez substan-
cji chemicznych, kleju. Można 
spalać w piecach tradycyjnych, 
kominkach, łączyć z węglem.
Czyste, tanie, kaloryczne.

tel. 61 8173 320 lub 506 019 520

KREDYTY bez BIK, Chwilówki
Biuro:  
ul. Warszawska 3,  
Swarzędz
Tel. 61/651 84 75 
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Szanowni Państwo!

Za naszymi oknami ciągle jeszcze 
kalendarzowa jesień, niedawno za-
palaliśmy znicze na grobach swoich 

najbliższych, 11 listopada uroczyście ob-
chodziliśmy Święto Niepodległości - a już 
myślimy o świętach Bożego Narodzenia, 
powoli rozpoczynamy przygotowania do 
tego najbardziej rodzinnego czasu.

Zanim zasiądziemy przy domowych, 
wigilijnych stołach spotkajmy się wszyscy 
na tradycyjnym, swarzędzkim Jarmarku 

Świątecznym. Sobota i niedziela 
– 15-16 grudnia będą doskonałą 
okazją do nabycia świątecznych 
upominków, posłuchania kolęd 
oraz koncertu w wykonaniu ze-
społu Arka Noego. Dzieci ze 
swarzędzkich szkół i przedszkoli 
przygotowują jasełka, które nas 
wzruszą, rozbawią, wprowadzą 
w prawdziwie bożonarodzeniową atmos-
ferę. Czekają także niespodzianki: finał 
pierwszego konkursu Szopka Bożonaro-
dzeniowa 2012 oraz Parada Aniołów!

Przy symbolicznej, wi-
gilijnej kolacji na naszym 

Rynku podzielimy się 
opłatkiem, życząc sobie 
wzajemnie wszelkiego 
dobra.

Zapraszam serdecznie!
Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

na swarzędzkim Rynku
sobota - niedziela 15-16 grudnia
Swarzędzkie Spotkanie Wigilijne

Program
Sobota od 12:00
► Jasełka w wykonaniu dzieci ze swa-
rzędzkich szkół i przedszkoli
►Świąteczne kolędowanie w wykonaniu 
swarzędzkich artystów
►Finał konkursu - Szopka Bożonaro-
dzeniowa 2012

Niedziela od 14:00
►Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa – 
godz. 14:00
►Podczas koncertu i spotkania wigi-
lijnego – Parada Aniołów
►Arka Noego – koncert, godz. 15:00
►Swarzędzkie Spotkanie Wigilijne – 
świąteczne życzenia, opłatek, wieczerza 
dla mieszkańców – godz. 16:30

Codziennie
►Stoiska z rękodziełem, de-
koracje świąteczne, prezenty 
– od 12:00
►Bezpłatne przejażdżki psi-

mi zaprzęgami – od 14:00

Organizacja: 
UMIG, Ośrodek  

Kultury
Patronat medialny: 

Radio „Złote  
Przeboje”, STK,  
Prosto z Ratusza

www.swarzedz.pl

Jarmark Świąteczny 
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Swarzędz z tytułem
Odpowiedzialny Samorząd 2012 

Redakcja Strefy Gospodarki (doda-
tek do Dziennika Gazety Prawnej) 
ogłosiła 16 listopada wyniki fazy 

finałowej programu Odpowiedzialny 
Samorząd 2012 skierowanego do miast, 
gmin i powiatów, które w swojej codzien-
nej pracy, służbie lokalnej społeczności 
kierują się szeroko rozumianą odpowie-
dzialnością, tak w kwestiach najbardziej 
prozaicznych związanych z utrzymaniem 
zdrowej polityki finansowej, jak również 
odpowiedzialnością w kwestiach miękkich 
jakimi są wrażliwe obszary działalności 
samorządów – edukacja, zdrowie, sport, 

kultura i sztuka czy ekologia.
Miło nam poinformować, że Gmi-

na Swarzędz znalazła się w gronie lau-
reatów tegorocznej edycji konkursu 
i otrzymała tytuł Odpowiedzialny Sa-
morząd 2012. Sam program ma na celu 
promocję laureatów jako miejsc interesu-
jących i wartych uwagi z punku widzenia 
potencjalnych inwestorów, pokazywanie 
wdrożonych na poszczególnych terenach 
naszego kraju rozwiązań, których celem 
jest maksymalne ułatwienie życia, tak sta-
tystycznemu Kowalskiemu, jak i przed-
stawicielom małego, średniego i dużego 

biznesu.
Wśród tegorocznych laureatów znala-

zły się: Kartuzy, Gdynia, Czersk, Głogów 
czy Kołobrzeg.

/rn/

Jesteśmy „Sportową Gminą”
W tym roku Swarzędz już po raz trzeci z rzędu otrzymał nagrodę 
i zaszczytny tytuł „Sportowa Gmina”. 15 listopada 2012 r. w Warszawie 
odbyła się uroczysta gala finałowa. Nagrodę i tytuł dla Swarzędza 
odebrała wiceburmistrz Agata Kubacka.

Tytuły „Sportowej Gminy” przyzna-
wane są samorządom, które umie-
jętnie łączą budowę nowoczesnych 

obiektów sportowych z programem rozwo-
ju sportu i rekreacji w regionie. Inicjatorem 
programu „Sportowa Polska” jest Polski 
Klub Infrastruktury Sportowej. Nagrody 
objęte są honorowym patronatem: Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich, Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, Akademickiego 
Związku Sportowego, Polskiego Komitetu 
Paraolimpijskiego, Centralnego Ośrodka 
Sportu. 

W uzasadnieniu przyznania Swarzę-
dzowi już po raz trzeci tytułu „Sportowej 
Gminy” znalazły się następujące argumen-
ty. W gminie Swarzędz do sportu, rekre-
acji, zdrowego stylu życia przywiązujemy 
dużą wagę. Systematycznie rozwija się 
baza sportowa, a dotychczasowa podle-
ga stałym renowacjom. Znajdujące się na 
naszym terenie trzy zespoły boisk „Or-
lik” cyklicznie odnawiamy, zapewniając 
użytkownikom komfort i bezpieczeństwo. 
Wiosną tego roku otwarta została nad Je-
ziorem Swarzędzkim przystań ze sprzętem 
wodnym: kajakami, rowerami wodnymi, 
łódkami. Latem ruszyła szkółka żeglar-
ska oraz profesjonalne kursy żeglarskie. 
Na terenie malowniczego rozlewiska 
Doliny Cybiny powstał taras widokowy 

oraz ścieżka rekreacyjna, przeznaczona 
dla miłośników nordic-walking i kolar-
stwa. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kobylnicy korzystają od paru miesię-
cy z nowego, wielofunkcyjnego boiska. 
Planowana jest  budowa kolejnego zespołu 
boisk Orlik, a także wyczekiwanego przez 
młodych swarzędzan skate parku.Wielkim 
powodzeniem cieszą się organizowane 
w gminie Swarzędz imprezy sportowe. 
W 2012 r. odbył się tu mecz piłkarski 
w ramach eliminacji rozgrywek U-19  San 
Marino-Malta. Nasze młodzieżowe dru-

żyny piłkarskie wzięły udział w imprezie 
pod patronatem szkółki piłkarskiej zespołu 
AJAX  AMSTERDAM. Zorganizowali-
śmy biegi sportowe np. Swar-cross, bieg 
pod patronatem firmy Szpot. Trzeci już 
Kijomarsz z Radiem Merkury zgromadził 
imponującą liczbę uczestników. Stałym 
elementem naszego programu sportowe-
go są wyścigi kolarskie: w tym roku - X 
Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Maria-
na Kegla oraz XVIII Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski w Kobylnicy. 

/rn/

Można składać wnioski  
o Nagrody Sportowe 2012

Uprzejmie informujemy, że do 30 
listopada br., do Burmistrza Mia-

sta i Gminy Swarzędz można składać 
wnioski o przyznanie nagród za wybitne 
osiągnięcia sportowe w 2012 roku. 

Podmiotami uprawnionymi do skła-
dania wniosków są: stowarzyszenia kul-
tury fizycznej, związki i kluby sportowe 
oraz Komisja Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. 

Wnioski można składać w Ratuszu 

(w Biurze Obsługi Interesanta) lub li-
stownie pod adresem: 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 
- Nagrody Sportowe 2012 
ul. Rynek 1 
62- 020 Swarzędz 

Wniosek i regulamin można pobrać 
z www.swarzedz.pl. Druki wniosków 
i regulamin można otrzymać także w Biu-
rze Obsługi Interesanta. 
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Swarzędz wysoko w prestiżowym rankingu

6 listopada, podczas konferencji zor-
ganizowanej w gmachu Sejmu RP, 
ogłoszone zostały wyniki Rankingu 

„Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego”. Współor-
ganizatorem konferencji jest Sejmowa 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Po-
lityki Regionalnej oraz Fundacja Polskie-
go Godła Promocyjnego, która również 
wspiera promocję najlepszych polskich 
samorządów, wyłaniając laureatów kon-
kursu „Teraz Polska” dla gmin. Patronat 
nad konferencją objęła Marszałek Sej-
mu Ewa Kopacz. Oceniany był rozwój 
wszystkich jednostek samorządowych 
w Polsce w 2011 roku, z zachowaniem 
podziału na 4 grupy: gminy wiejskie, 
miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta 
na prawach powiatu. Swarzędz w tym 
rankingu zajął 10 miejsce w Polsce wśród 
gmin miejsko-wiejskich.

Zrównoważony rozwój to taki, w któ-
rym poszczególne rodzaje zasobów gmin-
nych (w tym zasobów naturalnych) są wy-
korzystywane racjonalnie, przez co rozwój 
gminy jest trwały i odbywa się bez szkody 
dla przyszłych pokoleń. Głównym celem 
tego zestawienia jest próba prezentacji naj-
lepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce 
oraz analiza głównych czynników rozwo-
ju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów 
gminnych, wieloletni plan na jej rozwój, 
a przede wszystkim kontrola realizacji 
tego planu, przy jednoczesnej deklaracji 
do poszanowania środowiska naturalne-
go jest obecnie jednym z podstawowych 
i najważniejszych zadań każdej jednostki 
samorządowej.

Rokrocznie prof. Eugeniusz Sobczak 
z Wydziału Administracji i Nauk Społecz-
nych Politechniki Warszawskiej wraz ze 
swoim zespołem dokonuje porównania 
i oceny wszystkich polskich samorządów. 

Głównym celem takiego zestawienia jest 
prezentacja oraz nagrodzenie najlepiej roz-
wijających się jednostek, spośród wszyst-
kich w Polsce. Ranking jest też podstawą 
do określania ich słabych i mocnych stron, 
co stanowi bazę do formułowania celów 
i uwzględniania najważniejszych czyn-
ników w dalszym ich rozwoju. Badanie 
oparte na danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego daje gwarancję niezależności 
i rzetelności rankingu, który przekrojowo 
pokazuje jak rozwijają się wszystkie gminy 
i województwa w Polsce.  

Ranking opiera się na analizie 16 
wskaźników GUS obejmujących trzy 
zasadnicze obszary funkcjonowania 

wszystkich jednostek samorządowych: 
gospodarczy, społeczny oraz ochronę 
środowiska.

Zmienne przyjęte przy tworzeniu 
rankingu: 
1) wydatki inwestycyjne majątkowe per 
capita; 
2) wydatki na transport i łączność per 
capita; 
3) udział wydatków majątkowych inwe-
stycyjnych w budżecie gminy;
4) udział wydatków na transport i łączność 
w budżecie gminy;
5) udział dochodów własnych w budżecie 
gminy;
6) liczba podmiotów gospodarczych na 
1000 mieszkańców;
7) liczba pracujących na 1000 mieszkań-
ców;
8) liczba bezrobotnych na 1000 miesz-
kańców;
9) napływ ludności w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców;
10) odpływ ludności w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców;
11) liczba absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych na 1000 mieszkańców;
12) liczba komputerów w szkołach z do-
stępem do Internetu na 1000 mieszkańców;
13) odsetek radnych z wyższym wykształ-
ceniem;
14) procent ludności objętej usługami 
wodociągowymi;
15) procent ludności objętej usługami 
kanalizacyjnymi;
16) procent ludności objętej usługami 
oczyszczalni ścieków.

Oczywiście osiągane rezultaty zależą 
od wielu czynników, wśród których nale-
ży wymienić doświadczenie samorządów 
oraz wynikającą z tego ciągłość działań 
rozwojowych, potencjał gospodarczy 
i charakter administracyjny. W związku 
z powyższym przygotowano cztery rankin-
gi, a mianowicie ranking gmin miejskich, 
miejsko-wiejskich i wiejskich, a także 
miast na prawach powiatu.

Przy opracowywaniu rankingu na-
ukowcy Politechniki Warszawskiej biorą 
pod uwagę różne kryteria, m.in. wydatki 
inwestycyjne na mieszkańca, liczbę pod-
miotów gospodarczych, stopę bezrobocia, 
liczbę komputerów w szkołach z dostępem 
do Internetu czy odsetek radnych z wyż-
szym wykształceniem.

źródło: www.terazpolska.pl

Oto pierwsze dziesiątki najlepszych samorządów w każdej kategorii:

Miasta na prawach powiatu:
1. m.st. Warszawa
2. Poznań
3. Przemyśl
4. Sopot
5. Gdańsk
6. Krosno
7. Wrocław
8. Kielce
9. Katowice
10. Toruń

Gminy miejskie:
1. Krynica Morska
2. Łeba
3. Pruszcz Gdański

4. Puławy
5. Bieruń
6. Kołobrzeg
7. Węgrów
8. Lubawa
9. Sucha Beskidzka
10. Gorlice

Gminy miejsko-wiejskie:
1. Nowe Warpno
2. Polkowice
3. Międzyzdroje
4. Bogatynia
5. Ożarów Mazowiecki
6. Kórnik
7. Zbąszynek

8. Grodzisk Wielkopolski
9. Niepołomice
10. Swarzędz

Gminy wiejskie:
1. Kleszczów
2. Puchaczów
3. Kobierzyce
4. Tarnowo Podgórne
5. Suchy Las
6. Komorniki
7. Ornontowice
8. Rewal
9. Stepnica
10. Wielka Nieszawka
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Wiadukt w Jasinie 
– ruszyła budowa

Z końcem października br. rozpo-
częły się prace przygotowawcze na bu-
dowie wiaduktu nad torami kolejowymi 
w Jasinie. Wykonawca (INTERCOR 
z Zawiercia) sprowadził specjalistyczne 
maszyny, za pomocą których rozpoczął 

roboty fundamentowe pod przyszłą kon-
strukcję wiaduktu. Trwają prace ziemne: 
zdjęty został humus, rozpoczyna się for-
mowanie nasypów. Ustalana jest również 
kolorystyka nowego wiaduktu. Zgodnie 
z umową – gotowy ma być w czerwcu 
przyszłego roku. Przed tym terminem 
Gmina Swarzędz zamierza przystapić do 
realizacji II etapu tej inwestycji – prze-
budowy ul. Rabowickiej oraz budowy 

skrzyżowania (z sygnalizacją świetlną) 
z drogą krajową nr 92. Jeśli nic nie sta-
nie na przeszkodzie to oddanie całego 
obiektu do użytkowania nastąpi do końca 
2014 roku.

Przypomnujmy, że na I etap inwestycji 
Swarzędz dostał z rezerwy ogólnej budżetu 
centralnego dofinansowanie w wysokości 
ponad 11,5 mln zł.

/mw/
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Trwa budowa 
kanalizacji sanitarnej 
w ul. Szewskiej 
w Swarzędzu

Jeszcze przed zakończeniem budowy 
kanalizacji sanitarnej w ramach wspólnej 
wielkiej inwestycji Związku Międzygmin-
nego „Puszcza Zielonka” Gmina Swarzędz 
przystąpiła do jej rozbudowy i to od razu 
w dwóch miejscach. 31 października za-
kończono prace związane z budową od-
cinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w ul. Polnej w Kobylnicy (etap I). Trwa 
natomiast budowa kanalizacji sanitarnej 
(wraz z przyłączami) w ul. Szewskiej 
w Swarzędzu. Wykonawcą jest Przed-
siębiorstwo Budownictwa Komunalnego 
Władysław Nogaj z Garbów, a koszt to 
ok. 54 tys. zł.

/mw/

Powstaje 
56 przydomowych 
oczyszczalni 

Jak już informowaliśmy, w kilku miej-
scach naszej gminy budowane są właśnie 
lokalne, przydomowe minioczyszczalnie 
ścieków. Dzięki temu rozwiązany zosta-
nie problem gospodarki wodno-ściekowej 
w miejscach, gdzie nie ma ekonomiczne-
go uzasadnienia budowa tradycyjnej sie-
ci kanalizacyjnej np. w ramach wspólnej 
inwestycji Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”. Gmina Swarzędz 
otrzymała na ten cel dofinansowanie z Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, który kwotą 386 
tys. złotych sfinansuje 45 proc. kosztów 
budowy 56 minioczyszczalni w Wierzeni-
cy, Sarbinowie, Sokolnikach Gwiazdow-
skich i Puszczykowie Zaborzu. W połowie 
listopada, gdy zamykaliśmy to wydanie 
„Prosto z Ratusza”, gotowych było już 
15 oczyszczalni (w sołectwach Sokolniki 
Gwiazdowskie i Sarbinowo) i trwał ich 
rozruch technologiczny. Do 30 listopada br. 
zbudowane mają być wszystkie planowane 
na ten rok 34 oczyszczalnie, a pozostałe 
22 – do połowy maja przyszłego roku.

Wykonawcą tej inwestycji jest Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe ECO-
-PLAST Tomasz Białas z Pleszewa, a jej 
koszt to ok. 632 tys. zł

Gmina Swarzędz przystąpiła już do 
prac projektowych na drugi etap - w jego 
ramach zbudowane zostaną kolejne indy-
widualne i zbiorcze małe oczyszczalnie 

ścieków (5 zbiorczych i ok. 10 indywi-
dualnych) w Wierzenicy i Sokolnikach 
Gwiazdowskich. Ich budowa planowana 
jest 2013 rok. Również w tym przypad-
ku będziemy starać się o dofinansowanie 
inwestycji.

/mw/

Remont elewacji, 
dachu i wieży 
zegarowej ratusza

Z początkiem listopada rozpoczął się 
remont elewacji, dachu i wieży zegarowej 
ratusza w Swarzędzu. Prace te muszą być 
wykonane zgodnie z decyzją Powiatowe-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Poznaniu, który wydał nakaz natych-
miastowej naprawy dachu. W związku 
z tym, że roboty wiążą się z koniecznością 
ustawienia rusztowania, co jest dość kosz-
towne, podjęto decyzję aby równocześnie 
przeprowadzić odświeżenie elewacji bu-
dynku. Fragmenty wykonane z piaskowca 
zostaną oczyszczone, natomiast pozostała 
część elewacji po uzupełnieniu ubytków 
będzie pomalowana. Równocześnie wy-
mienione zostaną rynny, a remont wieży 
zegarowej polegał będzie na wymianie 
pokrycia z łupków i blachy miedzianej 
wraz z elementami ozdobnymi i podestem.

Wykonawcą jest ADEXBUB Przed-
siębiorstwo Montażowo Budowlane Piotr 
Adaszewski z Obornik Wielkopolskich. 
Termin zakończenia prac ustalono na 15 
grudnia br., a ich koszt to niespełna 660 
tys. zł.

/mw/

Projekt szkoły 
w Zalasewie

Gmina Swarzędz podpisała już umowę 
na wykonanie projektu nowej szkoły w Za-
lasewie. Projektantem będzie Przedsiębior-
stwo Projektowo – Budowlane EKOBUD 
s.c., które otrzyma za tę pracę 98.400 zł. 
Budowa ma się zacząć w II połowie 2013 r.

/mw/

Budowa kanalizacji 
w Zalasewie i Garbach.
Uwaga – utrudnienia 
w ruchu!

22 października 2012 
roku, rozpoczęła się re-
alizacja długo oczeki-
wanego przez miesz-
kańców Zalasewa oraz Garbów zadania 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w drodze wojewódzkiej nr 
433 w ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz 
w ul. Tuleckiej w Garbach, gm. Swarzędz”. 
Zadanie to stanowi uzupełnienie projektu 
„Kanalizacji obszaru Parku Krajobrazowe-
go Puszcza Zielonka i okolic” i pozwoli 
na podłączenie do kanalizacji sanitarnej 
mieszkańców ul. Kórnickiej w Zalasewie 
oraz mieszkańców Garbów. Pierwotnie za-
danie to miało być realizowane równolegle 
do prac prowadzonych na zlecenie Związ-
ku Międzygminnego Puszcza Zielonka, 
jednak ostatecznie dopiero w październiku 
zgodę na wejście w pas drogowy wydał 
zarządca drogi - Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich. 

W okresie realizacji zadania pole-
gającego na budowie kanalizacji sani-
tarnej, występować będą utrudnienia 
drogowe na ul. Kórnickiej w Zalase-
wie oraz Tuleckiej w Garbach, w tym 
również w funkcjonowaniu komunikacji 
miejskiej. Realizacja zadania oznacza, 
że w tym momencie nie będzie możliwy 
powrót autobusów linii S4 na starą trasę. 

Zadanie będzie realizowane do 
30.04.2013 roku, a po jego zakończeniu 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
przystąpi do dalszej modernizacji drogi 
wojewódzkiej nr 433 przebiegającej m.in. 
przez Garby, Zalasewo oraz Swarzędz. 
Droga ta powinna zostać oddana do użyt-
ku po gruntownej modernizacji (chodniki, 
zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa 
oraz nawierzchnia z podbudową) do końca 
października 2013 roku. 

/UMiG/
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Powstaje projekt skate parku. Gmina 
Swarzędz planuje utworzenie skate parku nad Jezio-
rem Swarzędzkim w sąsiedztwie pływalni „Wodny 
Raj”. Zlecone już zostało sporządzenie projektu. Jego 
autorzy (Spółka Projektowania Architektonicznego 
z Poznania) gotowi maja być do końca 2012. W ramach 
tego przedsięwzięcia przewidywane jest utwardzenie 
terenu specjalną nawierzchnią betonową. Swarzędzki 
skate park wyposażony będzie w indywidualnie zapro-
jektowane urządzenia sportowe (quartery, rampy oraz 
bowle) rozmieszczone w otoczeniu zieleni. Będzie tam 
można „poszaleć” na rolkach, deskorolkach i rowerach 
BMX. Cały teren zostanie oświetlony i odwodniony. 

Prace projektowe poprzedzone zostały konsultacjami 
społecznymi z przyszłymi użytkownikami. Stworzona 
przez krakowską firmę „Techramps” koncepcja ska-
te parku powstawała z ich udziałem, a projektant 
uwzględni wypracowane na tym etapie opinie, tak 
aby swarzędzki skate park mógł stać się magnesem 
zarówno dla początkujących jak i dla najbardziej 
wymagających miłośników tego sportu.
Początek budowy, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, 

przewidziany jest na 2013 rok, a jej dokończenie na 
rok kolejny.
Skate park będzie sąsiadował z nowym boiskiem 
wielofunkcyjnym, którego projekt też już powstaje 
oraz boiskiem „Orlik” (projektant: DOO Architektura 
Biuro Projektowe Dorota Olszowska z Konina Konin), 
natomiast istniejące obok korty tenisowe otrzymają 
zadaszenie.

/mw/
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W Paczkowie pod dachem. Zgodnie z planem postępuje budowa nowej szkoły w Paczkowie. Gotowa jest już konstrukcja dachu – prefabrykowana więźba 
przykryta została płytami OSB. Wykonawca (Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe HENBUD Henryk Kaczor z Kłecka) przystępuje do układania ostatniej 
warstwy pokrycia dachu – gontu bitumicznego. Wstawiane są również okna, aby w okresie zimowym bez przeszkód można było prowadzić prace we wnętrzu budynku.
Przypomnijmy, że w nowym budynku Zespołu Szkół w Paczkowie mieścić się będzie 10 sal lekcyjnych wraz z węzłami sanitarnymi, szatnią, świetlicą, biblioteką, stołówką 
oraz pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi. Termin zakończenia budowy ustalony został na 30 kwietnia 2013 roku. /mw/
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Świąteczne tradycje 
– warsztaty i pokazy

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. 
Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu, ul. Po-

znańska 35, organizuje warsztaty i pokazy dla 
dzieci i młodzieży szkolnej (przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja) poświęcone tradycjom 
związanym ze świętami Bożego Narodzenia. 
Spotkania odbywać się będą od 10 do 14 grud-
nia 2012 r. W trakcie pobytu w muzeum, przy 
choince, dzieci wysłuchają pogadankę o zwy-
czajach i obrzędach bożonarodzeniowych oraz 
wezmą aktywny udział w „kolędowym karaoke”. 
Następnie na warsztatach własnoręcznie wy-
konają tradycyjne ozdoby choinkowe o różnym 
stopniu trudności, uzależnionym od wieku 
uczestników np. bombki, łańcuchy. Wykonane 
ozdoby uczniowie zabierają ze sobą. Spotkają się 
również z twórcami prezentującymi różnorodne 
sposoby wykonania wyrobów związanych z Bo-
żym Narodzeniem.
Pokazom towarzyszyć będzie sprzedaż oryginal-
nych wyrobów świątecznych oraz miodu prosto 
z pasieki i innych produktów pszczelich.
Przewidywany czas trwania spotkania - około 1 
godz. Odpłatność za udział w spotkaniu – 9 zł. Za 
dodatkową opłatą 1,5 zł będzie można otrzymać 
miły poczęstunek – wafelek z miodem. Opie-
kunowie grup mają wstęp bezpłatny (1 na 10 
uczniów). Godziny rozpoczęcia spotkań: 9.00, 
10.30, 12.00, 13.30. 
W każdym spotkaniu uczestniczy grupa około 
50 uczniów (2 x 25).
Przyjmowane będą tylko grupy wcześniej awi-
zowane według kolejności zgłoszeń. W ramach 
pokazów jest możliwość organizowania również 
specjalnych warsztatów dla osób dorosłych. 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy 
i zapisy według kolejności zgłoszeń przyjmujemy 
pod nr tel.61 6511817 w godz. 9.00-15.00 od 
wtorku do piątku.
Serdecznie zapraszamy!

/nad/

Uroczyście podczas  
swarzędzkiego Święta Niepodległości 

Wyjątkowo uroczysty charakter miały tegoroczne obchody Święta Nie-
podległości w Swarzędzu. W niedzielę, 11 listopada na Rynek przybyło 
bardzo dużo ludzi chcących złożyć hołd bohaterom zasłużonym dla sprawy 
niepodległej Polski. 

Podczas uroczystego apelu wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem Bohaterów 
Poległych za Wolność i Ojczyznę zło-

żyli: przedstawiciele władz gminy Swa-
rzędz – burmistrz Anna Tomicka wraz 
z wiceburmistrzami Agata Kubacką i Ada-
mem Trawińskim oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, poseł 
Bożena Szydłowska, radni Rady Powiatu 
Barbara Antoniewicz i Marek Lis, radni 
Rady Miejskiej, przedstawiciele policji, 
straży miejskiej, straży pożarnej, organi-
zacji społecznych i politycznych, ducho-
wieństwo,  młodzież szkolna, nauczyciele 
i wielu, wielu innych.

Wspólnie odśpiewano hymn państwo-
wy oraz Rotę. Burmistrz Anna Tomicka 
przypomniała polską trudną drogę do nie-
podległości, mówiła również o współcze-
snych wymiarach patriotyzmu. Proboszcz 
parafii pw. św. Marcina, ksiądz Aleksander 
Brzeziński prosił o modlitwę za Ojczyznę. 
Swarzędzka Orkiestra Dęta przygotowa-
ła dla wszystkich zgromadzonych krótki 

koncert utworów patriotycznych. Wartę 
honorową przy pomniku oraz prowadzenie 
swarzędzkiej uroczystości z okazji Świę-
ta Niepodległości powierzono harcerzom 
z HKT „Azymut” pod opieką harcmistrza 
Rafała Sochy.

Po uroczystości na Rynku zebrani 
przemaszerowali do kościoła pw. św. 
Marcina, na mszę w intencji Ojczyzny. 
Jej uczestnicy mieli ubrania udekorowane 
pięknymi biało-czerwonymi kotyliona-
mi. Dzieci i młodzież ze swarzędzkich 
szkół własnoręcznie wykonane kotyliony 
przypinały przechodniom i uczestnikom 
patriotycznego spotkania. 

Po mszy pięknym uzupełnieniem tego 
święta było Pop-Oratorium „Miłosierdzie 
Boże” wykonane  przez  zespół „Lumen” 
znany ze współczesnych wykonań muzyki 
religijnej. Warto dodać, że występ artystów 
dofinansowany został z budżetu Gminy 
Swarzędz.

/tr, mw/
z fot. Teresa Radziszewska
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Z prac  
Rady Miejskiej  
w Swarzędzu 

25 października 2012 roku odbyła 
się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu, w której uczestniczyło 20 rad-
nych. Obrady sesji prowadził Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Swarzędzu 
– Marian Szkudlarek.

Podczas posiedzenia Rada Miejska 
w Swarzędzu podjęła:

► Uchwałę nr XXXII/289/2012 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012.

► Uchwałę nr XXXII/290/2012 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2012-2032.

► Uchwałę nr XXXII/291/2012 
w sprawie podziału gminy Swarzędz na 
jednomandatowe okręgi wyborcze, usta-
lenia ich granic i numerów.

► Uchwałę nr XXXII/292/2012 
w sprawie rocznego Programu Współ-
pracy Gminy Swarzędz z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wy-
mienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

► Uchwałę nr XXXII/293/2012 
w sprawie zamiany nieruchomości po-
między Gminą Swarzędz a kościelna 
osoba prawną.

► Uchwałę nr XXXII/294/2012 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30 
marca 2005r. w sprawie : nadania nazw 
ulic na terenie wsi GORTATOWO.

► Uchwałę nr XXXII/295/2012 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Katarzynki.

► Uchwałę nr XXXII/296/2012 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Rabowice.

► Uchwałę nr XXXII/297/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Gen. J. Bema.

► Uchwałę nr XXXII/298/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. J. Gagarina.

► Uchwałę nr XXXII/299/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebie-
gu – Swarzędz, ul. T. Kaczorowskiego.

► Uchwałę nr XXXII/300/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. J. Kilińskiego.

► Uchwałę nr XXXII/301/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Kobylnicka.

► Uchwałę nr XXXII/302/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebie-
gu – Swarzędz, ul. J. Kochanowskiego.

► Uchwałę nr XXXII/303/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Kosynierów.

► Uchwałę nr XXXII/304/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Kwiatowa.

► Uchwałę nr XXXII/305/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Meblowa.

► Uchwałę nr XXXII/306/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Ogrodowa.

► Uchwałę nr XXXII/307/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Piaskowa.

► Uchwałę nr XXXII/308/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. J. Pieprzyka.

► Uchwałę nr XXXII/309/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. J. Przybylskiego.

► Uchwałę nr XXXII/310/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. P. Skargi.

► Uchwałę nr XXXII/311/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Sosnowa.

► Uchwałę nr XXXII/312/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. St. Staszica.

► Uchwałę nr XXXII/313/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. H. Szumana.

► Uchwałę nr XXXII/314/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Tortunia.

► Uchwałę nr XXXII/315/2012 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. Zacisze.

► Uchwałę nr XXXII/316/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Swarzędz, ul. St. Żeromskiego.

► Uchwałę nr XXXII/317/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Janikowo ul. Leśna.

► Uchwałę nr XXXII/318/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Janikowo ul. Pilotów.

► Uchwałę nr XXXII/319/2012 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu 
– Janikowo ul. Swarzędzka.

Ponadto w okresie międzysesyjnym, 
radny Zygmunt Majchrzak złożył interpe-
lacje w sprawie przebudowy ulicy Pszen-
nej w Łowęcinie zamiast ulicy Owocowej 
oraz w sprawie zachowania bocznicy 
kolejowej przy stacji PKP w Swarzędzu.

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/

Marian Szkudlarek 
zwycięzcą plebiscytu 
czytelników „NGP”

Sympatyczny i zobowiązujący tytuł „Super-
radnego 2012” otrzymał przewodniczący 

Rady Miejskiej w Swarzędzu Marian Szkudla-
rek w sms-owym plebiscycie „Naszego Głosu 
Poznańskiego”. Swarzędzki radny w olimpijskim 
stylu pokonał rywali z całego powiatu uzyskując 
przytłaczająca liczbę 14 proc. wszystkich odda-
nych głosów.
5 listopada redaktor naczelny „NGP” Sławomir 
Lechna osobiście złożył gratulacje i wręczył 
Marianowi Szkudlarkowi specjalny dyplom, co 
uwieczniliśmy na pamiątkowym zdjęciu.
Choć sondaż sms-owy to trochę zabawa, to po-
pularność Mariana Szkudlarka jest powodem 
do satysfakcji.

/tr, mw/



PROSTO Z RATUSZA  listopad 2012

12

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Projekt programu usuwania azbestu 
W październiku bieżącego roku została zakończona inwentaryzacja azbestu 
i wyrobów zawierających azbest na terenie  Miasta i Gminy Swarzędz. 
Efektem przeprowadzenia inwentaryzacji jest stworzony dla naszej gminy 
projekt  Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dla potrzeb Programu dokonano in-
wentaryzacji wyrobów zawierają-
cych azbest, których łączna ilość 

wyniosła 1.611.855kg, w tym od osób 
fizycznych 1.102.676 kg.

Celem stworzenia Programu było 
wskazanie możliwości wyeliminowania 
negatywnych skutków dla zdrowia miesz-
kańców gminy spowodowanych azbestem 
oraz likwidacja oddziaływania azbestu na 
środowisko. 

Osiągnięcie tego celu jest związane 
przede wszystkim z bezpiecznym usunię-
ciem wszystkich wyrobów zawierających 
azbest znajdujących się na terenie gminy 
Swarzędz.

W programie dokonano wyliczeń sza-
cunkowych kosztów usuwania wyrobów 
zawierających azbest i przedstawiono uwa-
runkowania prawne dotyczące postępowa-

nia przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest.

Jednocześnie przypominamy, że 
obowiązkiem właścicieli lub zarządców 
nieruchomości, na których znajdują się 
wyroby zawierające azbest jest coroczna 
aktualizacja informacji (przekazywana do 

31 stycznia do Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz) czy wyroby te pozostają wciąż 
na terenie nieruchomości, czy też zostały 
usunięte (Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wy-
korzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są wy-
korzystywane wyroby zawierające azbest 
(Dz. U. Z 2011, Nr 8, poz 31).

Zachęcamy do zapoznania się z pro-
jektem Programu, który dostępny jest na 
www.swarzedz.pl w zakładce „Ochrona 
środowiska”.

/ros/

Gratulacje dla Stanisława i Marcina Witeckich

25 lat Drukarni Swarzędzkiej 
Drukarnia Swarzędzka, zasłużona dla Swarzędza rodzinna firma, ma już 
25 lat! Z okazji tego pięknego jubileuszu podczas XXXII sesji Rady Miej-
skiej panowie Stanisław i Marcin Witeccy otrzymali mnóstwo gratulacji 
i podziękowań. Oto treść listu gratulacyjnego od burmistrz Anny Tomickiej 
oraz przewodniczącego Rady Mariana Szkudlarka, skierowanego do panów 
Stanisława i Mariana Witeckich:

Szanowni Panowie!
Obchodzicie w tym roku wspaniały 

jubileusz 25-lecia Drukarni Swarzędz-
kiej. To rodzinne przedsiębiorstwo jest 

obiektem Waszej nieustającej troski oraz 
konsekwentnego, wieloletniego wysiłku. 
Przez ćwierć wieku zdobyliście wiernych 
klientów, powszechny szacunek, uznanie 

dla rzetelnej pracy i życzliwości.
Drukarnia Swarzędzka na stałe wrosła 

w panoramę gospodarczą naszej gminy. 
Jest także częścią historii kulturalnej mia-
sta. To u Was drukowano wiele publikacji 
poświęconych Swarzędzowi i jego miesz-
kańcom. Szkoły, przedszkola, stowarzy-
szenia zawsze mogły liczyć na Państwa 
wsparcie. Uczestniczyliście w ważnych dla 
nas wszystkich wydarzeniach o historycz-
nym charakterze.

Drukarnia Swarzędzka to jedna z tych 
rodzinnych firm, którymi się możemy 
chwalić, stawiając za przykład młodym 
przedsiębiorcom.

Z okazji jubileuszu z całego serca ży-
czymy Panom dalszych sukcesów zawo-
dowych, pomyślnych inwestycji, dobrego 
zdrowia.

Z wyrazami szacunku
Marian Szkudlarek Anna Tomicka
Przewodniczący  Burmistrz Miasta
Rady Miejskiej i Gminy Swarzędz 
w Swarzędzu

Redakcja „Prosto z Ratusza” chciałaby 
w tym miejscu dołączyć się do serdecznych 
gratulacji i życzeń. Wszak łączą nas lata 
sympatycznej, profesjonalnej współpracy. 
Gratulujemy i dziękujemy!

/mw/

Bezpłatne badania - zapraszamy 

Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne choroby tarczycy, cukrzycy 
typu II oraz PSA - badania gruczołu krokowego. Badaniem objęte zostaną 

osoby, które ukończyły 55 lat. Badania rozpoczną się 14.11.2012 roku i trwać 
będą do końca 2012 roku lub do wyczerpania limitu miejsc (istnieje możliwość 
przebadania 507 mężczyzn i 517 kobiet). 
Badania odbywać się będą w laboratorium diagnostyki przy Przychodni Lekarza Rodzinnego ul. Piaski 
8 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30 oraz w soboty w godz. od 8.00 do 11.00. 
Na badania należy zgłosić się na czczo z dowodem osobistym. Nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji. 

/rs/
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Wolontariuszka  
Aurélie Blanchard

8 listopada powitaliśmy w Swarzędzu drugą 
wolontariuszkę – Aurélie Blanchard, która 

pochodzi z Francji. Z niecierpliwością czekali 
na nią seniorzy, z którymi będzie głównie pra-
cować, dzieci ze świetlic oraz Lucia - pierwsza 
wolontariuszka, która przyjechała do nas dwa 
miesiące temu. Dzięki bardzo dobrej współpracy 
z organizacjami partnerskimi tj. VIA e.V z Niemiec 
oraz Concordia Auvergne z Francji, obie wolonta-
riuszki dotarły bezpiecznie do Polski oraz zostały 
dobrze przygotowane do wejścia w inną kulturę 
i środowisko, w którym ludzie komunikują się 
na co dzień zupełnie obcym dla nich językiem.
Obie wolontariuszki mieszkają w Domu Studenckim 
Politechniki Poznański, jednak pracują na terenie 
Miasta i Gminy Swarzędz. Lucia Rolinger pozostanie 
z nami jeszcze tylko 7 miesięcy, jednakże Aurélie 
dopiero rozpoczęła swoją przygodę w Swarzędzu 
z EVS, więc gościć ją będziemy całe 9 miesięcy. Lucia 
pracuje głównie w Placówce Wsparcia Dziennego 
„Nasza Dziupla” i w Świetlicy Integracyjno-Terapeu-
tycznej w Gruszczynie oraz raz w tygodniu w Klubie 
dla seniorów. Natomiast, Aurelie będzie pracowała 
głównie na rzecz seniorów w swarzędzkich Klubach 
Młodych Duchem oraz na rzecz Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Wsparcia. Dodatkowo raz w tygodniu 
pracować będzie z dziećmi i młodzieżą w wybranej 
przez siebie świetlicy.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wyso-
kości 12.015 euro, z Unii Europejskiej w ramach 
programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 2 - Wolon-
tariat Europejski, Ośrodek Pomocy Społecznej ma 
możliwość nie tylko gościć obie wolontariuszki ale 
również zapewnić im udział w specjalnym kursie 
języka polskiego dla obcokrajowców na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Przypomnijmy, że głównym celem projektu jest 
z jednej strony zapewnienie wolontariuszom 
możliwości nieformalnego uczenia się, głów-
nie poprzez doświadczenia w pracy zarówno 
z dziećmi, młodzieżą jak i seniorami, z drugiej 
strony - wzmocnienie pozycji grup mniej uprzy-
wilejowanych, zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, a także rozwijanie i pogłębianie dialogu 
międzykulturowego i międzypokoleniowego.

Anna Kwek
Ośrodek Pomocy Społecznej

z Na zdjęciu: Lucia Rolinger

Bezpłatne specjalistyczne badania 
w kierunku choroby odogniskowej

Prywatne Centrum Stomatologii Orident, ul. Ługańska 5 
w Poznaniu zaprasza w dniach 17 i 24 listopada 2012 roku 
oraz 1 grudnia 2012 roku w godz. 8.00-13.00 na bezpłatne 
specjalistyczne badania w kierunku choroby odogniskowej.

Za tą niepozornie brzmiącą nazwą 
kryje się zespół całkiem poważ-
nych dolegliwości. Okazuje się, że 

choroby jamy ustnej mają ścisły związek 
z problemami zdrowotnymi, takimi jak 
bóle głowy, uszkodzenia stawów, choro-
by zatok, serca, nerek i układu krążenia. 
Wpływają również na siatkówkę oka czy 
schorzenia dermatologiczne. 

Masz trądzik? Problemy z odporno-
ścią? Dolegają Ci częste bóle głowy? Nie 
możesz zajść w ciążę? Cierpisz na bez-
senność? Bardzo często przyczyną tego 

rodzaju dolegliwości są problemy stomato-
logiczne, w wielu przypadkach bezobjawo-
we. Obecność ogniska zakażenia w ustroju 
może prowadzić do wystąpienia szeregu 
poważnych chorób lub podtrzymywać już 
istniejące choroby przewlekłe. 

Badanie jest całkowicie bezpłatne 
i obejmuje cyfrowe zdjęcie panoramiczne 
jamy ustnej i konsultację lekarską. 

Zapraszamy – tel. 61 870-52-69, 608 
012 212 lub www.orident.pl 

/rs/

67 lat wspólnego życia!

Państwo Maria i Feliks Pankowscy ze 
Swarzędza obchodzili niedawno 67. 
rocznicę ślubu. Z tej pięknej, nieco-

dziennej okazji Dostojni Jubilaci otrzymali 
mnóstwo gratulacji. W Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu wręczono Państwu 
Pankowskim okazały kosz słodyczy, kwia-
ty i serdeczny list gratulacyjny podpisany 
przez burmistrz Annę Tomicką. Spotkanie 
było okazją do wielu życzeń i wspomnień 
minionych, wspólnych lat… O wspania-
łym jubileuszu swych parafian, jak widać 
na zdjęciu, pamiętał również ksiądz pro-
boszcz Wiesław Garczarek z parafii pw. 
św. Józefa Rzemieślnika, który podczas 
mszy świętej także pogratulował Jubila-
tom i życzył opieki Bożej na następne, 
małżeńskie lata.

Dobrym zwyczajem w naszej gminie 
jest honorowanie wszystkich par małżeń-
skich, które obchodzą 50. rocznicę ślubu. 
Podczas uroczystych spotkań z burmistrzem 
Jubilaci otrzymują listy gratulacyjne i meda-
le od Prezydenta RP, od Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz – kosze smakołyków 
i wiązanki kwiatów. Chcielibyśmy mieć 
okazję do równie serdecznych spotkań z pa-
rami o stażu małżeńskim 60 lat i więcej. 
Prosimy zatem Jubilatów i ich najbliższych 
o przekazywanie nam, do Urzędu Stanu 
Cywilnego (ratusz, I piętro, pok. 209, tel. 
61 65 12 209), informacji o takich pięknych 
rocznicach. Będziemy zaszczyceni mogąc 
złożyć Państwu serdeczne życzenia.

/tr, mw/
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Asystent rodziny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 
roku o wspieraniu rodziny i sys-

temie pieczy zastępczej umożliwia 
jednostkom samorządu terytorial-
nego oraz organom administracji 
rządowej pomoc rodzinom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji ży-
ciowej bądź w kryzysie. Pomoc ta 
polega na wzmocnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej rodzi-
ny, przeciwdziałaniu marginalizacji 
i degradacji społecznej rodziny. 

Gmina Swarzędz dysponuje 
kompleksową pomocą systemową, 
którą w tym roku zasilili asystenci 
rodziny. Celowość pracy asystentów 
rodziny zawiera się w respektowa-
niu – a w miarę potrzeby przywró-
ceniu – praw dziecka do wychowa-
nia w rodzinie. Proces wychowania 
powinien gwarantować kształcenie 
i rozwój zainteresowań dziecka, 
ale także  jego poczucie bezpie-
czeństwa w stabilnym środowi-
sku wychowawczym. Systemowa, 
kompleksowa działalność Ośrodka 
Pomocy Społecznej bazuje na rze-
telnie wykonanej analizie i opraco-
wanym na jej podstawie indywidu-
alnym planie pracy zmierzającym 
do skorygowania występujących 
nieprawidłowości. Działalność ta 
uzupełniana jest o pracę projekto-
wą (Fabryka Umiejętności, Nowa 
Szansa – Kontynuacja, Wolontariat 
Europejski, Organizowanie Społecz-
ności Lokalnej), której OPS stał się 
beneficjentem.   

Asystenci rodziny udzielają 
pomocy rodzinom w poprawie 
ich sytuacji życiowej, w rozwią-
zywaniu problemów socjalnych, 
psychologicznych, problemów 
wychowawczych z dziećmi, a także 
w podnoszeniu kwalifikacji wycho-
wawczych i umiejętności rodziciel-
skich dorosłych członków rodziny. 
Do obowiązków asystenta należy 
wspieranie aktywności społecznej 
rodziny, motywowanie jej członków 
do podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych, poszukiwania i podejmo-
wania zatrudnienia oraz utrzymy-
wania podjętej pracy zarobkowej.

Katarzyna Zaremba
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu

IV Przegląd Grup Teatralnych  
Środowiskowych Domów Samopomocy
24 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia odbył się IV Przegląd 

Grup Teatralnych Środowiskowych Domów Samopomocy. W tym roku pu-
bliczność obejrzała pięć bardzo różnych przedstawień. 

Jako pierwszy zaprezentował się Dom 
Pomocy Maltańskiej z Puszczykowa, 
którego grupa filmowo-teatralna za-

prezentowała film pod tytułem „King Size 
2”. To krótka etiuda o perypetiach trzech 
uczestników domu, którzy zmniejszyli 
się do rozmiarów krasnali po wypiciu 
tajemniczego soku. 

Grupa teatralna z ŚDS „Sokoły” z Po-
znania zaprezentowała przedstawienie 
pod tytułem „Nasza Magia”. Ten wzru-
szający i pełen ciepła spektakl wywołał 
burzę oklasków, na które z resztą w pełni 
zasłużył. 

Na przeglądzie wystąpiła gościnnie 
grupa teatralno-kabaretowa „Sfajki”, zło-
żona z uczestniczek Klubów Młodych 
Duchem. Panie już po raz kolejny poka-
zały nam co to znaczy energia życiowa, 
witalność i świetny dowcip. 

Z kolei na chwilę zadumy, refleksji 
nad przemijaniem oraz wzruszenia za-
prosił zgromadzonych teatr „Ów” z Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Wsparcia. Ak-
torzy zadedykowali przedstawienie pt. 
„Siostry” zmarłemu koledze Krzysztofowi, 
który przez lata stanowił ważne ogniwo 
grupy teatralnej. 

Teatr „Wentylator” z ŚDS Dom Anki 
z Gniezna pokazał zebranym jak wielką 
inspiracją może być… kawałek zielonego 
materiału. To bardzo dynamiczne i peł-
ne humoru przedstawienie pod tytułem 
„W zielonym” było ostatnim akcentem 
tegorocznego przeglądu. 

Każda z występujących grup otrzy-
mała specjalne podziękowanie oraz 
upominek. Na koniec jeszcze raz warto 
podkreślić różnorodność i bardzo wysoki 
poziom przeglądu. Prezentowane przed-
stawienia różniły się bardzo ze względu 
na temat, dobór środków ekspresji arty-
stycznej jednak każde było świetne. Do 
zobaczenia za rok.

J. Łączka 
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia
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Konferencja „Razem 
przeciw przemocy”

15 listopada 2012 roku w auli Zespołu Szkół nr 
1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swa-

rzędzu Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował  
konferencję pt. „Razem przeciw przemocy” w ramach 
projektu „REAGUJMY NA PRZEMOC – to jest nasza 
sprawa – razem możemy więcej”. Poruszone zostały 
najważniejsze zagadnienia związane z ochroną ofiar 
przemocy w rodzinie - wybrane problemy natury 
prawnej, zastanawiano się nad nurtującym proble-
mem, czy ofiara przemocy to zawsze ONA, zagadnie-
niem terapii rodzin w kontekście przemocy, a także 
przemocy emocjonalnej wobec dzieci. Konferencję 
zakończył panel dyskusyjny na temat wrażliwości 
społecznej w myśl hasła „Czy naprawdę myślisz, że 
to ich prywatna sprawa?” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
realizuje projekt w ramach otrzymanego dofinan-
sowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu osłonowego „Wspieranie 
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Jolanta Osada
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu

Z wizytą  
u bezdomnych...

2 listopada po raz pierwszy w tym sezonie 
jesienno-zimowym strażnicy miejscy razem 

z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej od-
wiedzili miejsca znane z przebywania tam osób 
bezdomnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli 
ustalono, że na chwilę obecną na terenie Swarzędza 
i Gminy istnieją trzy takie miejsca, w których prze-
bywa w sumie 11 „bezdomnych z wyboru”. Jedno 
z opuszczonych przez nich koczowisk znajdujące się 
od lat w lasku za cmentarzem komunalnym zostanie 
wkrótce uporządkowane. Przebywające tam osoby 
dotąd nie zgłaszały potrzeby jakiejkolwiek pomocy 
- w tym znalezienia miejsca w schronisku. Ponieważ 
sytuacja taka może się zmienić w miarę zbliżania 
się zimy, miejsca ich przebywania będą regularnie 
kontrolowane. 

Prosimy mieszkańców o czujność i wskazy-
wanie takich miejsc straży miejskiej lub do OPS-u. 
Być może uda się ocalić w ten sposób czyjeś życie. 
Mamy świadomość, że takich miejsc może być na 
naszym terenie więcej...

/sm/

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, -51, -52, -53 
(sekcja świadczeń rodzinnych)
www.ops-swarzedz.org.pl

Śladami pierwszych Piastów

12 października 2012 r. uczestni-
cy projektu systemowego Fa-
bryka Umiejętności wyruszyli 

w podróż śladami pierwszych Piastów, 
odwiedzili Ostrów Lednicki i Biskupin. 
Mieliśmy okazję zobaczyć, jak żyli ludzie 
ponad tysiąc lat temu, zwiedziliśmy 
zespół osadniczy z X-XI wieku, a w Bi-
skupinie ekspozycję prezentującą życie 
i kulturę z czasów funkcjonowania osady 
oraz wystawy czasowe. 

Legendy i baśnie, które opowiadała 
pani przewodnik interesowały nie tylko 
dzieci. Wycieczka była okazją do zapo-
znania się z historią pierwszych Piastów, 
a przede wszystkim do ukazania rodzi-
nom alternatywnych form spędzania 
wolnego czasu. Dziękujemy uczestnikom 
za spędzony wspólnie czas i pozytywną 
atmosferę.

Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej

Piknik z okazji Dnia Człowieka Starszego

25 października 2012 święto-
waliśmy Światowy Dzień 
Człowieka Starszego. Mimo, 

iż wspomniane święto kalendarzowo 
obchodzimy wcześniej to w niczym nie 
przeszkadzało uczestnikom Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Wsparcia oraz Klu-
bów Młodych Duchem. 

Z tej okazji Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Swarzędzu zorganizował piknik 
integracyjny w gospodarstwie agrotu-
rystycznym „Podkowa” w Gruszczynie. 
Tegoroczne spotkanie miało innowa-

cyjny charakter, ponieważ odbyło się 
przy ognisku, przy wspólnym śpiewie 
i zabawie. Aura popsuła nam plany, ale 
nie poddaliśmy się. Ciepło palącego się 
ogniska oraz pogoda ducha, która nam 
towarzyszyła pozwoliła spędzić ten dzień 
w sposób atrakcyjny i niezapomniany. 
Jak co roku czekamy na następne, wspól-
ne spotkanie.

Magdalena Tyblewska 
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia 

w Swarzędzu
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21 okręgów jednomandatowych
25 października br. podczas XXXII sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała nr XXXII/291/2012 „w sprawie po-
działu gminy Swarzędz na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów”. W myśl tej uchwały 
zamiast dotychczasowych 4 okręgów wyborczych w gminie Swarzędz będzie 21 okręgów jednomandatowych. 
Nowy podział gminy Swarzędz na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej będzie obowiązywał podczas na-
stępnych wyborów na kadencję 2014-2018. Uchwała ta dostosowuje regulacje obowiązujące w Swarzędzu do 
wymogów znowelizowanej ustawy Kodeks wyborczy.
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Ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks 
wyborczy, obowiązująca od 1 sierp-
nia ubiegłego roku, wprowadziła 

zasadę, że w okręgu wyborczym two-
rzonym dla wyboru rady w gminie nie 
będącej miastem na prawach powiatu wy-
biera się jednego radnego. Jest to regulacja 
odmienna niż obowiązująca dotychczas 
w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, która 
zakładała wybór w okręgu wyborczym 
od 5 do 8 radnych. Jednocześnie przepisy 
ustawy z Kodeks wyborczy zobowiązują 
wszystkie rady gmin do dokonania po-
działu gminy na okręgi wyborcze w wy-
borach do rady gminy w terminie do 31 
października 2012 r. Zgodnie z ustawą 
przy ustalaniu podziałów gminy na okręgi 
wyborcze uwzględnia się liczbę miesz-
kańców ujętych w stałym reje-
strze wyborców danej gminy 
na koniec kwartału poprze-
dzającego kwartał, w którym 
rada gminy dokonuje podziału 
na okręgi wyborcze. 
Według stanu na 30 
września 2012 r. licz-
ba mieszkańców gminy 
Swarzędz wynosiła 43 799. Zgodnie 
z art. 17 ustawy z 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym w gminach do 50 ty-
sięcy mieszkańców w skład rady wchodzą 
radni w liczbie 21. Z porównania danych 
o liczbie mieszkańców z art. 17 usta-
wy o samorządzie gminnym wynika, 
że do Rady Miejskiej w Swarzędzu 
wybieranych będzie 21 radnych, z tego 
7 radnych z terenu wiejskiego.

Projekt podziału gminy Swarzędz 
na okręgi wyborcze opracowany został 
zgodnie z zasadami tworzenia okręgów 
wyborczych wynikających z art. 417-419 
Kodeksu wyborczego. Podział ten jest 
również zgodny z uchwałą Państwowej 
Komisji Wyborczej z 7 maja 2012 w spra-
wie wytycznych i wyjaśnień dotyczących 
podziału jednostek samorządu terytorial-
nego na okręgi wyborcze. 

przedstawiony Komisarzowi Wyborczemu 
w Poznaniu. Komisarz Wyborczy stwier-
dził że „projekt ww. uchwały przygoto-
wany został zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

/mw/

Projekt podziału gminy Swarzędz 
na 21 okręgów wyborczych został przed 
wniesieniem pod obrady Rady Miejskiej 

Okręgi wyborcze  
– Gmina Swarzędz
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Z liściem na głowie…
17 października odbył się niezwykły koncert z cyklu „Środowe Wieczory 
w Pałacyku Pod Lipami” zatytułowany „Biesiada Bardów”. 

Mieliśmy okazję posłuchać niezwy-
kłych kompozycji w wykonaniu 
wspaniałych muzyków: Bo-

gusława Nowickiego – autora terminu 
„Piosenki z tekstem”, Marka Stefankie-
wicza – znakomitego kompozytora i pia-
nisty, oraz niezastąpionego lidera zespołu 
„Elektryczne Gitary” Kubę Sienkiewicza 
– autora wielu przebojów znanych z ra-
diowych anten. Koncert jak zwykle przy 
okazji tego cyklu, podzielony był na 
dwie części. W części pierwszej wystą-

pił Bogusław Nowicki, który wprowa-
dził wszystkich w iście poetycki nastrój, 
śpiewając swoje utwory, między innymi: 
„Optymizmu gram” , „Wóz” czy też „Bra-
ma”. Po jego występie przyszedł czas na 
koncert Kuby Sienkiewicza. Od razu na 
wstępie, żartobliwie uprzedził, że pod-
czas jego występu nie usłyszymy poezji 
śpiewanej, a piosenki które z pewnością 
każdy z nas gdzieś tam kiedyś podsły-
szał. I rzeczywiście, zaprezentował nam 
m.in. utwory, które wykonywał wspólnie 

z „Elektrycznymi gitarami „I co ja robię 
tu”, „Człowiek z liściem na głowie”, „To 
już jest koniec”, „Głowy Lenina”. Obu 
artystom znakomicie asystował pianista - 
Marek Stefankiewicz, który nie raz puścił 
wodze i zagrał piękne solówki. 

Koncert można uznać za bardzo udany. 
Pierwsza część skupiona na poezji śpie-
wanej, lirycznej, natomiast druga, bardziej 
żartobliwa, nie pozbawiona specyficznego 
poczucia humoru i przewrotnej autoironii. 
Prawdziwa „Biesiada Bardów”. W obu 
przypadkach dało się odczuć niesamowity 
klimat. W tym roku przed nami jeszcze 
jeden koncert z cyklu „Środowe Wieczory 
w Pałacyku Pod Lipami”. Można mieć 
nadzieję na kolejną, wspaniałą ucztę mu-
zyczną. 

Do zobaczenia na koncertach. 
/OK/ 

z fot.: Mariusz Łuczak 

Aleksander Machalica  
na „Zaduszkach muzycznych” 

Urząd Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu, Ośrodek Kultury i Parafia 
św. Krzyża w Kobylnicy zaprosiły 

mieszkańców naszej gminy na „Zadusz-
ki muzyczne” – 3 listopada w kościele 
w Kobylnicy. Staropolskie Zaduszki to 

piękny zwyczaj wspominania tych, któ-
rzy już odeszli. Jak powiedział gospo-
darz tego szczególnego wieczoru, ksiądz 
proboszcz Tadeusz Peliński, szacunek 
okazywany zmarłym przybierać może 
różne formy. 

3 listopada w Kobylnicy wybitny aktor 
Aleksander Machalica i towarzyszący mu 
muzycy (Jan Adamczewski – saksofon, 
Andrzej Mazurek – instrumenty perku-
syjne, Jarek Buczkowski – akordeon oraz 
Piotr „Max” Wiśniewski – kontrabas) do-
starczyli publiczności wielu wzruszeń. 
Artystyczny program słowno-muzyczny 
sprzyjał refleksjom nad przemijaniem 
i przedłużeniu zadumy towarzyszącej 
Świętu Zmarłych.

Dziękujemy za ten piękny wieczór…
/tr, mw/

z fot.: Mateusz Gawarecki
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„Szybcy i śmieszni” 

19 października odwiedził nas kaba-
ret „Paranienormalni” z nowym 
programem „Szybcy i Śmieszni”. 

Członkowie kabaretu solidnie przygoto-
wali się do występu. 

Ze sobie tylko znanych źródeł po-
zyskali informacje na temat Swarzędza 
i wpletli je w swój program – znalazły się 
tu takie fakty, jak odkorkowanie wiaduktu 
przy ul. Polnej - Rabowickiej, a nawet 
budowa nowego wiaduktu nad trasą 92, 
wiedzieli co nieco o swarzędzkim klu-
bie UNIA (wg kabaretu awansował do 

I ligi) oraz zahaczyli o jedną ze wsi gmi-
ny Swarzędz, a mianowicie o Uzarzewo 
– stamtąd miała pochodzić pewna pani 
redaktor z jednego z ich skeczy. Dotarli 
też do informacji na temat swarzędzkich 
„Plantów” oraz wiedzieli o tym, że mamy 
już wyremontowany dworzec PKP…. co 
również skrupulatnie znalazło swoje od-
zwierciedlenie w jednym ze skeczy. 

Publiczność, która przybyła w liczbie 
prawie czterystu osób, bawiła się świetnie, 
co chwila wybuchając śmiechem. Dodaj-
my, że występ trwał bite dwie godziny, 
a to nie lada wyczyn dla trzech członków 
grupy!

Miejmy nadzieję, że „Paranienor-
malni” nie zapomną o Swarzędzu przy 
kolejnych programach.

/ok/
z fot. Mariusz Łuczak i Tomasz Kochański

Kawałek Krakowa w Swarzędzu
4 listopada 2012 w kościele pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela 
w Swarzędzu panowała iście „krakowska” atmosfera. A wszystko za 
sprawą „Wieczoru Sowich Piosenek” w wykonaniu krakowskiego barda 
Grzegorza Turnaua i gitarzysty Jacka Królika.

Koncert składał się z piosenek (cytu-
jemy Grzegorza Turnaua): „sowich” 
i jednocześnie „swoich”. Było bardzo 

nastrojowo, mądrze a nawet drapieżnie. 

Piosenka literacka ma swoje wierne gro-
no odbiorców i wielbicieli. Jak pokazał 
niedzielny wieczór muzyczny nie brakuje 
ich także w gminie Swarzędz. Brakowało 

zatem miejsc na parkingu, brakowało miejsc 
w kościele. Wśród publiczności zauważy-
liśmy m.in. panią burmistrz Annę Tomicką 
w towarzystwie zastępców Agaty Kubackiej 
i Adama Trawińskiego, przewodniczącego 
Rady Miejskiej Mariana Szkudlarka i radnej 
Rady Powiatu Barbary Antoniewicz.

Połączenie klimatu krakowskiego z kli-
matem poetyckim zawsze daje wspaniale 
rezultaty i naprawdę warto było posłuchać 
tych niezwykle utalentowanych artystów. 
Aplauz publiczności był potwierdzeniem 
jakości uczty duchowej, jakiej swarzędz-
kim słuchaczom dostarczyli.

/tr, mw/
z fot. H.Błachnio
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Oświata tak.pz162 nie.pz162
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Komunikaty Burmistrza tak.pz168 nie.pz168

e-Turysta tak.pz16t nie.pz16t
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Nowa Forma  
na łódzkim festiwalu designu

Łodź Design Festiwal to jedno z największych w Polsce wydarzeń prezen-
tujących design. W tegorocznej edycji, na ogromnej powierzchni 10.000 
m2 zostało zaprezentowanych ponad 1100 obiektów autorstwa 640 
projektantów. W trakcie 11 dni (18–28.10) wystawę odwiedziło ponad 
45.000 osób. Hasło przewodnim festiwalu - ŚWIADOMOŚĆ miało zwrócić 
uwagę na to, jak bardzo istotna w designie jest świadomość i jak wielorako 
można ją w odniesieniu do projektowania rozumieć.

Przepraszamy
W poprzednim wydaniu „Prosto z Ratusza” 
błędnie wymieniliśmy autorów zdjęć. Autorką 
zdjęcia ilustrującego artykuł pt. „Brat Jan Nowi-
nowski najlepszym strzelcem” jest p. Żaneta 
Brodziszewska, natomiast pod zdjęciem 
z uroczystego poświęcenia Piety Swarzędzkiej 
powinien być podpisany  p. Grzegorz Ma-
rach. Przepraszamy!

/mw/

SWARMAN w podręczniku

W podręczniku dla szkół ponad-
gimnazjalnych „Informatyka 
nie tylko dla Uczniów” (autorzy: 

Edward Krawczyński, Zbigniew Talaga 
i Maria Wilk), wydanym przez Wydawnic-
two Szkolne PWN znaleźliśmy fragment 
rozdział ilustrowany przykładem ze Swa-

rzędza. Chodzi o naszą sieć SWARMAN 
(gminna bezpłatna sieć punktów dostę-
powych do sieci Internet). Miło nam, że 
uczniowie z całej Polski, ucząc się kon-
figurowania komputera do pracy w sieci, 
posługują się przykładem zaczerpniętym 
właśnie ze Swarzędza. /mw/

W głównym budynku centrum 
festiwalowego na 3 piętrze zo-
stały pokazana wystawa mebli 

zaprojektowanych w czasie dwóch do-
tychczasowych edycji warsztatów Nowa 
FORMA Swarzędz. Meble te stanowiły 
centralny punkt wśród  innych wystaw 
na tym piętrze. Na prototypach kanap FA-
MILA (Bizzarto), BUON GIORNO (Aris 
Concept), KANAPKA (Alwes), pufach 
OUI (Bizzarto) i krześle POLA (Wytwór-
nia Klota) można było usiąść i odpocząć. 
Zwiedzający podziwiali staranność wyko-
nania, ciekawą formę mebli i chwalili je 
za wygodę. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się Stół STO (Stollux), KUBI-
KI (Mebloc) i regał KROKODYL (Meble 
Olek). Zwłaszcza regał KROKODYL in-
trygował zwiedzających swoją konstrukcją 
wykorzystującą tradycyjne połączenia sto-
larskie bez użycia gwoździ. Wiele osób py-
tało czy meble zaprojektowane na warsz-
tatach Nowa FORMA Swarzędz można 
kupić lub zamówić. Dodatkowe uznanie 
budziła opowieść o sposobie w jaki te pro-
jekty powstały, o wzajemnej współpracy 
projektantów i producentów, o wspólnym 
zaangażowaniu w trakcie pięciodniowych 
warsztatów. Były liczne pytania o prze-
bieg warsztatów, o sposób ich przygoto-
wania. Wystawie towarzyszył wydany 
przez Nową FORMĘ katalog,  w którym 
opisano wszystkie projekty.

Wystawy festiwalowe odwiedzali 
głównie projektanci, architekci wnętrz 
i osoby poszukujące międzynarodowych 
trendów w zestawieniu z polskim wzor-
nictwem. I w tym kontekście swarzędzcy 
stolarze zostali zauważeni jako odważnie 
szukający nowych pomysłów we współ-
czesnym designie, a tutejsze firmy, jako 
chętnie podejmujące współpracę z pro-
jektantem.

Wawrzyniec Walczak
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XII Dzień Papieski w SP nr 1

16 października – rocznica wybo-
ru kardynała Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową – to coroczna 

okazja do uczczenia niezwykłego ponty-
fikatu bł. Jana Pawła II. Bogactwo myśli, 
jakie pozostawił po sobie nasz wielki rodak 

jest niezwykle zobowiązujące.
Z tej okazji uczniowie klas IV-VI ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława 
Staszica zaprezentowali w niedzielę 14 X 
w swarzędzkim kościele pw. św. Marcina 
Biskupa program słowno-muzyczny „Wa-

dowice - tutaj wszystko się zaczęło…”. 
Niedziela była również świętowaniem XII 
Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł 
II – Papież Rodziny”.

Krótkie scenki nawiązywały do dzie-
ciństwa małego Karola, który czerpał 
wzorce i wartości z domu rodzinnego na 
całe życie. Refleksyjnym wierszom towa-
rzyszyły piosenki w wykonaniu uczniów 
oraz chórku dziecięcego przy akompania-
mencie gitary (p. Agnieszka Urban). 

Kolejny raz zabrzmiała „Barka” – ulu-
biona piosenka Papieża.

Wspólną modlitwą, występem i śpie-
wem młodzi artyści oddali hołd wdzięcz-
ności Ojcu Świętemu, który przerósł 
wszelkie autorytety, a Jego słowa pozo-
stawiły niezatarty ślad w naszych sercach.

Otrzymane brawa oraz podziękowanie 
ks. proboszcza Aleksandra Brzezińskie-
go były miłym dopełnieniem trudu, jaki 
włożyli uczniowie wraz z opiekunem 
w przygotowane przedstawienie.

Ewa Malicka

Gimnazjum nr 2 na „szczycie” w Zakopanem

W dniach 25- 27 października 2012 
roku wybrani gimnazjaliści 
Gimnazjum nr 2 im. Królowej 

Jadwigi w Swarzędzu wraz z opiekunami  
biorącymi udział w projekcie e-Akademia 
Przyszłości uczestniczyli w Zakopanem 
w konferencji podsumowującej pracę 
nad projektami edukacyjnymi. Projekt 
przygotowany przez nasze gimnazjum 
miał kształtować kompetencje kluczowe 
uczniów biorących w nich udział, ale także 
służyć społeczności lokalnej. Uczniowie 
przygotowali więc Warsztaty Informa-
tyczne dla osób po 50-tym roku życia 
z terenu gminy Swarzędz. Gimnazjaliści 
swoje zajęcia poprzedzili przeprowadze-
niem ankiety dotyczącej komputerów oraz 

stopnia informatyzacji. Wyniki ankiety 
dały obraz potrzeby organizowania zajęć 
praktycznych dla mieszkańców. Uczniowie 
samodzielnie przygotowywali materiały 
szkoleniowe, prezentacje i ćwiczenia dla 
uczestników zajęć. Zajęcia odbywały 
się na terenie Gimnazjum nr 2 i były cy-
klem spotkań. Całość warsztatów odbyła 
się w czasie 10 h, a zajęcia prowadzone 
były tylko i wyłącznie przez uczniów, pod 
okiem opiekuna projektu. 

Gimnazjaliści zajęli pierwsze miejsce 
w województwie wielkopolskim, a wyjazd 
do Zakopanego był nagrodą, którą otrzy-
mało jeszcze 15 innych projektów z całej 
Polski. W konkursie na najlepszy projekt 
brało udział ponad 500 szkół z całej Polski. 

Konferencja w Zakopanem okazała 
się niezwykłą przygodą. W pokazach 
konkursowych wzięło udział 16 drużyn.  
Każda z nich pokazywała projekt, który 
realizowała dla lokalnej społeczności. 
Nasza drużyna zaprezentowała iście ak-
torskie zacięcie, czym rozbawiła jury oraz 
koleżanki i kolegów. W sposób zabawny 
i ciekawy gimnazjaliści ze Swarzędza 
przedstawili warsztaty informatyczne 
dla osób starszych. Były tańce, wiersze 
komputerowe i zabawne teksty. Wszyst-
ko zaprowadziło uczniów na 6 miejsce 
w Polsce. Niesamowity sukces! Szkoła 
dzięki nam otrzymała aparat fotograficzny.  

Konferencja w Zakopanem to nie tyl-
ko praca, ale także liczne atrakcje, które 
zapewnili  nam organizatorzy. 

Serdeczne podziękowania dla uczniów 
biorących udział w tak ogromnym przed-
sięwzięciu szczególnie: Aleksandrze Lis, 
Klaudii Krzyżaniak, Marcie Rakocińskiej, 
Sandrze Jasińskiej, Sonii Włodarczyk, Ad-
riannie Rożnowskiej, Samancie Nowickiej, 
Cezaremu Zieleniewskiemu oraz opieku-
nowi projektu  p. Ewelinie Tyranowskiej, 
opiekunom grupy: p. Ewie Madanowskiej, 
pani dyrektor Marlenie Adolp, pani bur-
mistrz Agacie Kubackiej. 

Mamy nadzieję, że nasz sukces przy-
czyni się do osiągania kolejnych szczytów 
naukowych i nie tylko. 

Ewelina Tyranowska
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Rodzinne  
sadzenie drzew

Sobotni poranek 27 października 2012 roku 
okazał się bardzo pracowity dla rodziców, 

opiekunów, uczniów i nauczycieli Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Swarzędzu. Pod przewodnictwem 
zespołu przyrodniczek: pań Teresy Jędrzejczak, 
Faustyny Dunajewskiej i Joanny Michalak rodzi-
ce wspólnie ze swoimi pociechami posadzili na 
terenie przyszkolnym około 280 sztuk krzewów, 
realizując tym samym najistotniejszy punkt na-
szego przedsięwzięcia - zielony zakątek, czyli 
ptasi azyl dla przylatujących ptaków (nasz projekt 
zwyciężył w I edycji konkursu „Niebieskie granty 
Volkswagen Poznań”). 
W ciągu kilku godzin w wyznaczonych wcze-
śniej miejscach pojawiły się berberysy, derenie, 
śnieguliczki, jarzębiny, irgi oraz tarnina, rokitnik 
i ognik. 
Serdecznie dziękujemy rodzicom, uczniom 
i wszystkim zaangażowanym w sobotnie sa-
dzenie roślin. 
Mamy nadzieję, że rośliny będą rosły w takim 
tempie, w jakim były sadzone! 

Joanna Michalak

Sukces harcerzy  
z Kobylnicy

W dniach 5 – 7 października b.r. na terenach 
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Bie-

drusku koło Poznania odbyły się XII Manewry 
Techniczno – Obronne „Hornet” w których starto-
wały reprezentacje gmin powiatu poznańskiego 
oraz Poznania.
 Patronat honorowy nad XII Manewrami Tech-
niczno – Obronnymi sprawował Wójt Gminy 
Suchy Las.
13 Drużyna Harcerska im. Batalionu „Parasol” 
z Kobylnicy po raz kolejny nie zawiodła i stanęła 
na podium zdobywając II miejsce. Gratulacje dla 
harcerzy z Trzynastki i drużynowej dh. Ani Kaczo-
rowskiej oraz podziękowania dla pana Macieja 
Janasa za pomoc i poświęcenie swojego czasu dla 
harcerzy podczas trwania manewrów.

Komendantka Ośrodka ZHP 
w Kobylnicy

hm. Grażyna Orpińska

Kamizelki odblaskowe dla pierwszaków

5 listopada w swarzędzkiej Szkole Pod-
stawowej nr 4 dzieci z klas pierw-
szych gościły, już po raz kolejny, 

przedstawicieli Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, policjantów i strażaków. 
Powód spotkania – rozdanie maluchom 
kamizelek odblaskowych pozwalających 
na bezpieczniejsze poruszanie się po zmro-
ku. Wszyscy wspólnie przypomnieli so-

bie zasady bezpieczeństwa na drogach, 
zagrożenia pożarowe, telefony alarmowe. 

Reprezentant Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku ze Starostwa Powiato-
wego zapewnił, że kamizelki odblaskowe  
zakupione zostały dla wszystkich pierw-
szoklasistów z terenu Powiatu Poznań-
skiego. 

/tr/

Uczniowie Gimnazjum nr 3 na planie 
„Rancza”

Już po raz drugi uczniowie Gimna-
zjum nr 3 im. Polskich Noblistów 
w Swarzędzu wraz z opiekunami zo-

stali zaproszeni przez reżysera Wojciecha 
Adamczyka na plan filmowy „Rancza”. 

Młodzież zwiedziła Wilkowyje (w 
rzeczywistości Jeruzal, wieś położo-
na niedaleko Mińska Mazowieckiego) 
i wzięła udział w nagraniu kolejnego od-
cinka popularnego serialu. Nasi ucznio-
wie statystowali w dwóch scenach zbio-
rowych rozgrywających się w kościele. 

Okazało się również, że za swoją pracę 
otrzymają gratyfikację finansową. Od-
cinek z udziałem swarzędzkich gimna-
zjalistów zostanie wyemitowany wiosną 
2013 roku. 

Podczas wycieczki gimnazjalistom 
udało się zdobyć autografy i porozmawiać 
z bohaterami filmu m.in.: Iloną Ostrowską, 
Pawłem Królikowskim, Arturem Barci-
siem, Cezarym Żakiem, Franciszkiem 
Pieczką, Dorotą Chotecką. 

/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

W cieniu Etny
18 października, podróżniczki Ewa 

Cichocka i Magdalena Pannert, 
zabrały wszystkich w podróż na 

Sycylię, określaną „Wyspą Słońca”. Była to 
podróż niezwykła, bo prowadziła śladami 
polskich artystów – Krasińskiego, Iwasz-
kiewicza, Niemcewicza, Szymanowskie-
go i Parandowskiego.

Najpierw przenieśliśmy się do mu-
zeum w  Palermo, gdzie Iwaszkiewicz 
zachwycił się  Metopami z Selinutu, dając 
temu upust w sonetach: „Hera i Zeus” 
i „Diana i Aketon”. Często odwiedzane 
były też ogrody Palermo. Villa Giulia i Villa 
Garibaldi to miejsca którymi zachwycali 
się Szymanowski i Iwaszkiewicz. To wła-
śnie wtedy napisał libretto do muzyki 
Szymanowskiego do „Króla Rogera” .

Krasiński zafascynowany architekturą 
i krajobrazami wyspy opisywał jej piękno 
w listach do ukochanej, Delfiny Potockiej. 
Przywiózł jej z Sycylii bluszcz porastają-
cy La Zisa, pałac z czasów normańskich, 
a także kawałek grobowca…

Artyści zachwycali się katedrą 
w Montreale z przepięknymi mozai-
kami, odwiedzali Klasztor Kapucynów, 
podziwiali posągi św. Rozalii w Monte 
Pellegrino. 

Na trasie kobiecej wyprawy znalazły 
się ponadto: Cefalu – urokliwie położo-
na wieś, Mesyna leżąca między Sycylią 
i Kalabrią, Stromboli czynny wulkan 
jednej z archipelagu Wysp Liparyjskich 
i wreszcie Taormina oraz Katania leżąca 
u stóp wulkanu Etna, będące kultowym 
miejscem inspiracji artystów. Pokryty 
śniegiem szczyt Etny, Iwaszkiewicz po-

równywał do ulubionego deseru arab-
skiego – lodów cytrynowych z miodem. 

Podróżniczki odwiedziły też Syraku-
zy i słynne Źródło Aretuzy które zain-
spirowało Iwaszkiewicza do napisania 
kolejnych sonetów, a Niemcewicza, jak 
mówią anegdoty, do kąpieli w pobliskiej 
fontannie…

Testowały akustykę w ruinach sta-
rożytnego teatru greckiego, na scenie 
którego swą premierę miała antyczna 
tragedia Persowie Ajschylosa.

Wreszcie Agrigento i kompleks świą-
tyń  greckich jako tło dla rzeźb współcze-
snego artysty Igora Mitoraja doskonale 
zamykające wędrówkę śladami artystów 
polskich.

Zaproszeni do biblioteki goście mieli 
możliwość degustacji przysmaków sycy-
lijskiej kuchni. Na tę okazję podróżniczki  
przygotowały: Caponata wg Ireny z Paler-
mo, Agghia Pistata, sałatkę z pomarańczy 
oraz dwa rodzaje tamtejszych trunków.

Wystawa fotograficzna Polak tu był. 
Sycylia – śladami polskich artystów to-
warzysząca spotkaniu to efekt wyprawy 
pod takim samym tytułem, która odbyła 
się jesienią 2011r. pod patronatem prof. 
Danuty Hubner, „Gazzetta Italia” oraz Sto-
warzyszenia Italiami In Polonia. Uczest-
niczkami były kobiety z Polski i Sycylii. 
Wystawa była prezentowana w tym sa-
mym roku w Muzeum Iwaszkiewiczów 
w Stawisku, a promocja multimedialna 
m.in. podczas KOLOSÓW w Gdyni i festi-
walu PODRÓŻNICY w Bydgoszczy.

Monika Wojciechowska-Ratajczak
Biblioteka Publiczna

Remont filii  
na os. Kościusz-
kowców
Od 5 listopada Filia Biblioteki Publicz-

nej na os. Kościuszkowców 6 będzie 
nieczynna z powodu remontu. O terminie 
otwarcia będziemy informować na naszej 
stronie internetowej. 
Zapraszamy do Biblioteki na os. Czwar-
taków 1. 

Czytelnikom, którym w tym czasie 
przypada termin zwrotu wypożyczonych 
pozycji zostanie on automatycznie prze-
dłużony do czasu zakończenia remontu.

/bp/

„Słoik  
pełen miodu”
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu za-

prasza na wystawę malarstwa Moniki 
Będziechy-Tischer zatytułowaną „Słoik 
pełen miodu”.  Wystawa czynna jest w ga-
lerii Wielokropek na os. Czwartaków 1 
od 16 listopada.

/bp/
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„Biała jak mleko,  
czerwona jak krew”
Alessandro D’Avenia

Leo jest młody, odważny, trochę bez-
czelny. I co ważne: świeżo zakochany 
- tą pierwszą, romantyczną, czerwoną 
jak krew miłością. Czerwień to zresztą 
jego ulubiony kolor w przeciwień-
stwie do bieli, która kojarzy mu się ze 
smutkiem, pustką, samotnością. Leo 
postrzega świat poprzez kolory, także 
emocje i ludzi utożsamia z konkret-
nymi barwami. Czerwień to huragan, 
marzenia, pasja i... Beatrice - śliczna, 
ognistoruda dziewczyna, w której 
Leo potajemnie się kocha. Przyjaźń 
natomiast jest błękitna. Jak niebo, jak 
woda i jak Sylwia, najbliższa, najlepiej 
znana, rozumiejąca wszystko bez 
słów. Barwy się przenikają, łączą, 
powodują lekki zawrót głowy... A Leo 
zrobi wszystko, by zrozumieć, czym 
jest prawdziwa miłość.

„Jeśli się nie obudzę”
Javier Yanes

Czy dorosłe życie może nam 
zafundować coś lepszego od 
przygód dzieciństwa? Któż nie miał 
dzieciństwa pełnego przygód, czarów 
i niebezpieczeństw, ukochanych 
bohaterów filmowych, zmyślonych 
piratów i ukrytych skarbów? Któż 
oparłby się pokusie pozostania na 
zawsze w krainie niezwykłych snów? 
W dniu swego ślubu, tysiące kilo-
metrów od rodzinnego domu, Tonio 

przywołuje w pamięci letnie wakacje 
z czasów dzieciństwa, niezapomniane 
i niekończące się dni spędzane u boku 
swoich braci, rodziców i pierwszej, 
wielkiej miłości. 

„Apetyt na Italię”
Matthew Fort

 Matthew Fort, brytyjski pisarz i kry-
tyk kulinarny, rusza VESPĄ śladem 
włoskich rarytasów. Podróż zaczyna 
w słonecznej Kalabrii, a kończy 
w Turynie. Pomysł podróży skuterem 
przez skąpany w słońcu krajobraz 
był naprawdę romantyczny. Wiązał 
się z poczuciem wolności, przygody, 
potencjalnych odkryć i seksualnych 
możliwości. Południe zwiedza 
z czarującą Silvią, która wprowadza 
go w tajniki rodzimej kuchni. Neapol 
wita go tłumem turystów i zapachem 
prawdziwej pizzy. Po drodze poznaje 
ludzi, którzy o włoskiej kuchni wiedzą 
wszystko. Autor zdradza prawie 60 
pilnie strzeżonych przepisów.

„Ponieważ  
cię kocham”
Guillaume Musso

Czy można zrozumieć przeznaczenie? 
Czy można przed nim uciec? W Oran-
ge County na południu Los Angeles, 
wskutek nieuwagi opiekunki, znika 

bez śladu pięcioletnia Layla. Zała-
mani tragedią rodzice: szanowany 
psycholog i znakomita skrzypaczka, 
obwiniają się wzajemnie i rozstają. 
Mark dosłownie ląduje na ulicy, jego 
żona zaś rzuca się w wir pracy. Pięć lat 
później ścieżki obojga znowu się krzy-
żują. Mark ratuje życie wracającej po 
koncercie do domu żonie, zaatakowa-
nej przez szaleńca z nożem. Niedługo 
potem Layla pojawia się dokładnie 
w tym samym miejscu, w którym 
zniknęła. Co działo się z dziewczynką 
przez pięć lat? Niezwykły powrót córki 
to nie jedyna niespodzianka, jaką los 
zgotował bohaterom...

„Niania w Paryżu”
Agnieszka Moniak-Azzopardi 

 Młoda, dziewiętnastoletnia Ania, 
dociera jesienią 1992 roku do Paryża. 
Rozpoczyna studia na Sorbonie i pracę 
jako opiekunka do dzieci. Wychowana 
w komunizmie dziewczyna zderza 
się z zupełnie inną rzeczywistością. 
Ambitna Ania próbuje dostosować się 
do nowych warunków. Jej gotowość 
do poświęceń z biegiem czasu niszczy 
ją samą i fizycznie, i psychicznie. 
Trafia na ludzi bez serca i szybko 
popada w poważne kłopoty. Będzie 
musiała walczyć o siebie i podjąć 
bardzo trudne decyzje. Przed nią czas 
niespodzianek, spotkań z nowymi 
ludźmi, a przede wszystkim rok 
pierwszej miłości...

„Nikt mi się nie oprze”
Phillips Susan Elizabeth

Meg, najlepsza koleżanka Lucy, 
wie, że za nic w świecie nie można 
dopuścić do małżeństwa przyjaciółki. 
Ale najwyraźniej nikt poza nią tego 
nie rozumie. Meg staje się najbardziej 

znienawidzoną kobietą w miasteczku, 
gdzie ma się odbyć ślub - i gdzie 
utknęła z rozlatującym się samocho-
dem i pustym portfelem. Spłukana, 
zdana tylko na siebie, narażona na 
wściekłość niedoszłego (i nieodpar-
cie pociągającego) pana młodego 
jest pewna, że zdoła przetrwać to 
wszystko. Bo co gorszego może się jej 
jeszcze przydarzyć? 

„Spacerując brzegiem 
Gangesu”
Katarzyna Lewińska,  
Sebastian Klepacz

Ta książka, to opowieść o pasji, 
nieograniczonej energii odkrywania 
oraz wewnętrznej przemianie, która 
zmienia u bohaterów postrzeganie 
świata i ludzi. Spontaniczna wędrów-
ka po orientalnych cieniach i blaskach 
Indii rozpościera przed parą młodych 
ludzi wachlarz niekonwencjonalnych 
zachowań i przypadkowych spotkań. 
Zagłębiając się w bezkres nieznanych 
miejsc poznają odmienne życie, pełne 
przygód i nieprzewidywalnych sytu-
acji. Razem odnajdują miejsca, które 
na zawsze pozostaną w ich pamięci. 
Pokonają tysiące kilometrów, przez 
które poprowadzi ich ciekawość drogi, 
ludzi i przestrzeni.

Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna 

w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna poleca:
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Niskie ceny 
w Wodnym Raju

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza 
serdecznie na Pływalnię „Wodny Raj”.

Od lipca 2012 wszyscy klienci zostali mile 
zaskoczeni. Rada Miejska uchwaliła nowy 
cennik Centrum, dostosowany do wszystkich 
grup wiekowych. 
Trzymając się nowego hasła pływalni - „od 
juniora do seniora”, proponujemy następujące 
nowości:
1. Bilety ulgowe we wszystkich strefach cza-

sowych (również dla młodzieży do 25 roku 
życia po okazaniu legitymacji studenckiej)

2. Bilet dwugodzinny za bardzo atrakcyjną 
cenę. Już od 11 zł za dwie godziny pobytu 
na basenie.

3. Więcej biletów promocyjnych. Obok zna-
nych już biletów rodzinnych i bez ograni-
czeń, pojawiają się nowości:

NOWOŚĆ! - bilet „pora dla seniora” - 5 zł/60 
minut, obowiązuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach 6:30 – 12:00 i przeznaczony jest dla 
osób od 60 roku życia po okazaniu dokumentu toż-
samości, inwalidów po okazaniu ważnej legitymacji 
rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.
NOWOŚĆ! - bilet wakacyjny – 6 zł/60 minut, 
obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz 
wakacji letnich od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 6:30 – 15:00. Przeznaczony dla dzieci 
do lat 16 po okazaniu ważnej legitymacji 
szkolnej. Dotyczy pływalni i lodowiska.
- bilet rodzinny - przysługuje rodzinie, w której 
przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia (opiekun/
rodzic) i jedna jest dzieckiem do lat 16. Minimalny 
czas korzystania z pływalni - 75 minut (przed 
zmianą było 60 minut). 
- bilet bez ograniczeń – 30 zł, uprawnia do 
jednorazowego wstępu na halę basenową na cały 
dzień.
4. Kolejną nowością będą zestawy usług 

w pakietach podwójnych w bardzo atrak-
cyjnych cenach:

 masaż + sauna
 masaż + basen
 basen + sauna
5. Korzystniej przedstawia się oferta kar-

netów abonamentowych. Przy zakupie 
karnetów o większej wartości otrzymuje-
my proporcjonalnie więcej dodatkowych 
środków do wykorzystania.

6.  Aerobik w wodzie – przy wykupieniu więk-
szej ilości zajęć płacimy proporcjonlanie 
mniej.

Warto odwiedzić Wodny Raj.  Każdy może 
korzystać z basenu i jego atrakcji w nowych, 
niższych cenach. Zapraszamy. /scir/

Udane zakończenie  
sezonu rowerowego

W niedzielę, 21 października 
zorganizowany został ostatni 
rajd rowerowy w tym sezonie. 

Ponad 40 rowerzystów we mgle wyru-
szyło o godz. 11:00 szlakiem nad Doliną 
Cybiny do Uzarzewa. Pomimo braku 
widoczności na odległość ponad 15 m, 
Dolina Cybiny i jej okolice wydawały 
się jeszcze piękniejsze. Jesienna aura, 
kolorowe liście i dość niska temperatura 
dodawały tylko smaku naszej wyprawie. 
Po około dwóch godzinach, wszyscy 
uczestnicy po powrocie poczęstowani 
zostali grochówką, a kilka minut póź-
niej odbyło się losowanie wielu nagród 

ufundowanych przez UMiG Swarzędz 
oraz sklep rowerowy BRODEX.

Poza rajdem, na przystani odbywa-
ły się inne ciekawe imprezy: Jesienny 
Kijomarsz z Radiem Merkury, kąpiele 
„morsów” ze Swarzędza oraz rejsy ża-
glówkami.

Wszystkim uczestnikom rajdu ser-
decznie dziękujemy. Wspólne rajdy ro-
werowe okazały się dla wielu naszych 
mieszkańców świetnym elementem in-
tegrującym. Wesoła, sympatyczna atmos-
fera towarzyszyła w tym roku na każdym 
rajdzie. Zapraszamy w nowym roku.

/hej/

Zapraszamy na lodowisko!

Swarzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji oferuje swoim klientom no-
woczesne, zadaszone lodowisko 

usytuowane tuż przy scenie plenerowej 
oraz Pływalni „Wodny Raj”.

Co roku w sezonie zimowym, przez 
ok. 4 miesiące mogą Państwo czynnie 
wypoczywać jeżdżąc na łyżwach. W trak-
cie funkcjonowania lodowiska organi-
zowane są różne, ciekawe imprezy: mi-
kołajki, bale przebierańców, dyskoteki, 
walentynki oraz wiele innych.

Przy lodowisku czynna jest wypo-
życzalnia łyżew oraz bezpłatny parking 
i szatnia.

W trakcie sesji emitowana jest mu-
zyka umilając jazdę na łyżwach.

Centrum proponuje również lekcje 
nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach.

Sesje na lodowisku trwają 1,5 godzi-
ny i rozpoczynają się co 2 godziny:
10:00-11:30, 12:00-13:30, 14:00-15:30,
16:00-17:30, 18:00-19:30, 20:00-21:30

CENNIK LODOWISKA
Bilet wstępu umożliwia nieograni-

czone korzystanie z lodowiska przez 
okres 1 sesji, tj. 1 godzina 30 minut

CENY BILETÓW
od poniedziałku do piątku
10 zł – normalny  8 zł – ulgowy*
soboty, niedziele i święta
11 zł – normalny  9 zł – ulgowy*
wypożyczenie łyżew – 5 zł za 1 sesję
ostrzenie łyżew – 8 zł

*bilety ulgowe przysługują:
-  dzieciom, młodzieży szkolnej i stu-

dentom do 25 roku życia po okaza-
niu ważnej legitymacji szkolnej lub 
studenckiej,

-  osobom od 60 roku życia po okazaniu 
dokumentu tożsamości,

-  inwalidom po okazaniu ważnej legi-
tymacji rencisty lub zaświadczenia 
o niepełnosprawności.
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Karty honorowane  
w SCSiR:

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

Pływaj z nami!

Na Pływalni „Wodny Raj” wystartowała kolej-
na edycja szkółki pływackiej. W tym sezonie 

pobiliśmy kolejny rekord. W pierwszym semestrze 
uczymy i doskonalimy pływanie ok. 450 osób, a  bio-
rąc pod uwagę dzieci ze szkół i przedszkoli, których 
uczą pływać nasi instruktorzy w ramach lekcji wf, 
ta liczba rośnie do ok. 1800 osób.
Dziękujemy wszystkim klientom za duże zaufanie 
i życzymy szybkiego opanowania wszystkich stylów 
pływackich. Kto wie, może za kilka lat z naszych 
podopiecznych wyrosną olimpijczycy… /scsir/

Wodne party w Wodnym Raju

W sobotę, 27 października odbyła 
się wspaniała impreza. Pływal-
nia na 3 godziny stała się dys-

koteką. Doskonałe nagłośnienie, oświe-
tlenie oraz wakacyjny wystrój przeniosły 
klientów pływalni na hawajskie plaże. 
Pojawiły się duże ilości zabawek dmu-
chanych: kół, piłek i materacy. Można 
było zakupić napoje chłodzące oraz 
usiąść na leżaku pod palmą. Dodatkową 

atrakcją była możliwość uczestniczenia 
w zajęciach aqua-zumby. Klienci, którzy 
odwiedzili basen w Swarzędzu pozytyw-
nie ocenili zmiany i czekają na kolejne 
Wodne party. Co ważne, wszystkie atrak-
cje zawierały się w cenie biletu na basen.

Zapraszamy na kolejną imprezę, już 
wkrótce!

/hej/
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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 w godz. 13.00 
– 15.00 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, ul. Ciesz-
kowskiego 37D, 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

PROSTO Z RATUSZA
Swarzędzki  

miesięcznik regionalny.

ISSN 1732-2480

Redaktor naczelny:
Maciej Woliński
Adres redakcji: 62-020 Swarzędz, 
Rynek 1 (pokój 110)

Kontakt z redakcją:
tel. 61 651 09 11,  
e-mail: rzecznik@swarzedz.pl

Kolegium redakcyjne:
Ewa J. Buczyńska, Marcin 
Młodziński, Konrad Napierała, 
Teresa Radziszewska,  
Maciej Woliński

Wydawca: 
Gmina Swarzędz

Stale współpracują:
Paulina Adamska, Henryk Błachnio, 
Włodzimierz Buczyński, Lidia Chałasiak, 
Magdalena Chmielewska, Agnieszka 
Maciejowicz, Małgorzata Gronowska, 
Jacek Hejnowski, Agata Kiejdrowska, 
Aneta Kot, Izabela Kurowska, Jarosław 
Łączka, Hanna Mełeń, Magdalena Mi-
chalska, Beata Pacholczak, Filip Przepió-
ra, Anna Renda, Mariusz Szrajbrowski, 
Agata Widzowska-Pasiak, Monika Woj-
ciechowska-Ratajczak, Dorota Zaremba.

Projekt graficzny: 
DONAR  Tadeusz Donarski

Skład, reklamy, druk:
Studio Kwadrat, tel. 607 566 555 
mn@kreator.com.pl
Wydawca nie wypłaca honorariów za 
zamieszczone teksty i zdjęcia. Redakcja 
zastrzega sobie prawo skracania tekstów 
i dokonywania w nich zmian. Prosimy 
o dostarczanie materiałów (tekstów 
i ilustracji) w formie elektronicznej.

Numer zamknięto 15.11.2012 r.  
i oddano do druku: 16.11.2012 r. 
Nakład: 10 500 egz.

listopad 2012

nr 9 (289) bezpłatne pismo informacyjneIS
SN

 1
73

2-
24

80

Jarmark Świąteczny – zapraszamy! z Swarzędz wyróżniony
Wiadukt i skate park z Serwis SMS – warto wiedzieć

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

] Fot. Teresa Radziszewska
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Rokietnicki flesz Informator Gminy Rokietnica

ROKIETNICA – o drodze, której wreszcie zapalono zielone światło. 
GDDKiA ogłosiła przetarg na dokończenie ZACHODNIEJ OBWODNICY POZNANIA.

Po prawie rocznej walce z niepokojącą wizją triumfowania absurdalnych decyzji, Rokietnica odetchnęła 
z ulgą. W poniedziałek, 5 listopada 2012, minister Sławomir Nowak przywiózł z Warszawy do Poznania 
długo oczekiwane potwierdzenie finansowania ostatniego odcinka Zachodniej Obwodnicy Miasta Po-
znania z Rokietnicy do Swadzimia. Ogłoszony natychmiast przez GDDKiA przetarg przywraca nadzieję 
na przejezdność i docenienie wagi przekazanej w użytkowanie drogi ekspresowej już na jesień 2014 r.

Historia Zachodniej Obwodnicy Miasta 
Poznania mogłaby stanowić dobry ma-
teriał na tragifarsę. Wszystko zaczęło 

się tak jak trzeba. Był rok 1996 - pomysł, idea, 
nie budzący wątpliwości powód i jego równie 
niepodważalne uzasadnienie. Ważne ogniwo 
trasy S11 mającej, według założeń, w europej-
skim standardzie połączyć polską północ z jej 
śląskim południem. Nieodzowne płuco dla za-
korkowanego ruchem tranzytowym miasta. 
Komunikacyjne ułatwienie dla coraz liczniej 
osiedlających się na obrzeżach stolicy Wielko-
polski mieszkańców. Podwyższone standardy 
bezpieczeństwa. Wreszcie reanimacyjny zabieg 
dla zmęczonego, coraz silniej degradowanego 
środowiska. No i tak ważna nadzieja na roz-
wój – rozbudzona wizja dla podpoznańskich 
gmin, w tym szczególnie Rokietnicy szukają-
cej  nowych szans i strategicznych perspektyw.  

To, co nastąpiło później można byłoby nazwać 
już tylko komedią pomyłek. Żmudne negocja-
cje dotyczące przebiegu trasy, godzące wielość 
racji i interesów. Wytoczone działa administra-
cyjnych procedur biorące w rzekomą obronę śro-
dowiskowe skarby natury, uzyskiwane i podwa-
żane pozwolenia i decyzje, rozprawy w sądzie. 

Światełkiem w tunelu stało się EURO 2012. 
Poznań – wytypowany na jedno z miast orga-
nizatorów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, 
miał zostać wyposażony w drogową arterię, któ-
rą wpisano z pompą w narodowy „Program bu-
dowy dróg krajowych na lata 2009-2012”. Budo-
wa ruszyła w lipcu 2009, podzielona, z uwagi na 
trwające nadal zawiłe procedury środowiskowo-
-lokalizacyjne, na II etapy. Pierwszy, z Głucho-
wa do Swadzimia, w całości oddano 4 czerwca 
2012 r. Drugi, ze Złotkowa do Swadzimia, roz-
poczęto budować 5 maja 2010 r. dzieląc go od 
razu, z uwagi na kontynuowane przez miesz-
kańca Napachania administracyjne protesty, 
na dwa etapy: IIa ze Złotkowa do Rokietnicy 
i IIb z Rokietnicy do Swadzimia. Inwestor – 
GDDKiA  - stosując ten fortel miała bowiem 
nadzieję, że pozytywny koniec ścieżki odwo-
ławczej, pozwoli wkrótce połączyć wszystkie 
ogniwa trwającej budowy. 

Stało się jednak inaczej. Kiedy nadzieja i roz-
sadek pokonała wreszcie kolejne wpadki praw-
ne, okazało się, że zabrakło tego, co pierwot-
nie miało być pewne – pieniędzy. Ministerstwo 
Transportu zasłaniało się decyzją Ministerstwa 
Finansów – to ostatnie bezsensem blokowania 

środków na inwestycję, która nie ma pełnej do-
kumentacji prawno-administracyjnej. Rozpo-
częła się parada absurdów, huśtawka podejmo-
wanych i odwoływanych deklaracji i decyzji. 
W ich wirze, jak w oku cyklonu, znalazła się 
Rokietnica. Z jednej strony coraz bardziej re-
alna dwupasmowa trasa ekspresowa z dwoma 
węzłami, wiaduktami, tunelami, 300 m estaka-
dą godząca naturę z techniką, rondami, wyne-
gocjowanymi drogami serwisowymi urucha-
miającymi gminne tereny, z drugiej – ziejąca 
bezsensem pustka o długości 5,5 km, którą nie 
wiadomo kiedy i za czyim przyzwoleniem uda 
się spiąć wstęgą szos. 

Rozpoczęła się walka. Na rzeczowe argumen-
ty, wbrew zbyt wydumanym przyczynom. Pisa-
liśmy petycje, uczestniczyliśmy w konsultacjach, 
szukaliśmy sojuszników, organizowaliśmy spo-
tkania, prowadziliśmy rozmowy i negocjacje, 
podejmowaliśmy kolejne inicjatywy. Nadzwy-
czajna Sesja Rady Gminy Rokietnica z 8 maja 
2012 r. odbiła się szerokim echem w mediach, 
a lokalne troski i bolesne konsekwencje cen-
tralnych decyzji, zdawany się być coraz bar-
dziej słyszalne i dostrzegane. 

Trwał wyścig kolejnych tytułów prasowych, 
portali internetowych, stacji radiowych i telewi-
zyjnych, które przekonując się naocznie o tym, 
że prawda może być bardziej bolesna od fikcji, 
pomagały kolejnym publikowanym materiałem 
uzmysłowić i zrozumieć to, co od samego po-
czątku było racjonalne i oczywiste. 

W napięciu czekaliśmy na finał. Najpierw 
miał nim być nie rozstrzygnięty od bez mała 
roku przetarg na warszawski most Grota-Ro-
weckiego. To z oszczędności na tej inwestycji 
miały pochodzić pieniądze na odcinek z Ro-
kietnicy do Swadzimia. Przełom miał przynieść 
październik. I przyniósł – wyrok sądu, który 
uwzględniając odwołanie dwóch firm wyklu-
czonych wcześniej przez GDDKiA jako nieso-
lidne, nakazał ponownie rozpatrzyć ich oferty. 
Trwający impas zdawał się nie mieć końca. Aż 
wreszcie przyszła wieść - zapowiedziane sej-
mowym wystąpieniem Premiera RP z 12 paź-
dziernika pieniądze na dokończenie Zachod-
niej Obwodnicy Poznania jednak się znalazły. 

W środę 31.10.2012 jak zaklęci czekaliśmy na 
pozytywny werdykt z warszawskiej konferencji 
prasowej Ministra Sławomira Nowaka. Wszystko 
układało się w pozornie logiczną całość - otwarcie 
odcinka IIA z ogłoszeniem o przetargu na braku-

jącą dziurę z Rokietnicy do Swadzimia. Nic jed-
nak z tego - poznańska farsa drogowa zdawała 
się nie mieć końca: wtorkowe otwarcie kończą-
cego się w polu odcinka ze Złotkowa do Rokiet-
nicy uznano za sukces, zaś w sprawie obiecanych 
pieniędzy - sprytnie nabrano wody w usta. Po 
raz kolejny czuliśmy się jak nabici w przysłowio-
wą butelkę. Wreszcie jako ostatni aktor drogo-
wej tragifarsy na scenę wkroczył ROZSĄDEK 
– podczas konferencji prasowej w Poznaniu, 5 
października 2012 r., Minister Transportu Sła-
womir Nowak potwierdził zabezpieczenie cen-
tralnych pieniędzy na dokończenie 5,5 km od-
cinka Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania. 
Tym razem sprawy potoczyły się zdumiewająco 
szybko i konsekwentnie – tego samego dnia Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Poznaniu ogłosiła przetarg.

Odcinek z Rokietnicy do Swadzimia ma kosz-
tować ok. 160 mln. złotych. Dyrektor poznań-
skiej GDDKiA Marek Napierała zapowiada pod-
pisanie umowy z wykonawcą na wiosnę 2013 r. 
i natychmiastowe przystąpienie do robót. Spię-
ta ostatnią nitką Zachodnia Obwodnica Mia-
sta Poznania ma zostać oddana w całości do 
użytku jesienią 2014 r., a inwestycja prowadzo-
na tak, by już po 14 miesiącach od podpisania 
umowy, tuż przed wakacjami 2014 r., gotowy 
był główny ciąg drogi i tym samym przejezd-
ny cały, 27 km odcinek Zachodniej Obwodnicy. 
Po udostępnieniu jezdni głównej wykonawca 
będzie prowadził prace poza korpusem drogi 
przy zadaniach wykończeniowych oraz budując 
drogi serwisowe. Rozpisany przetarg obejmuje 
powstanie 5,3 km fragmentu drogi, trzy obiek-
ty mostowe i jeden węzeł drogowy na skrzyżo-
waniu z drogą wojewódzką nr 184. Inwestycja 
będzie w całości finansowana ze środków Kra-
jowego Funduszu Drogowego.

Komedia pomyłek ma wiec swój racjonalny 
epilog. Plamę na „decyzyjnym” honorze wpraw-
dzie niełatwo będzie wywabić - może jednak 
tym razem uda się po ludzku wybaczyć? Oby 
pomogły nam w tym konkretne działania dro-
gowców z GDDKiA - chyba i oni zmęczyli się 
tym bezsensownym wyścigiem w kabaretowym 
qui pro quo Zachodniej Obwodnicy Miasta Po-
znania. D.P.
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Janusz Korczak patronem Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mosinie

W piątek, 9 listopada 2012 r., o godzinie 10.30 w Mosińskim Ośrodku 
Kultury odbyła się uroczystość nadania Specjalnemu Ośrodkowi Szkol-
no-Wychowawczemu w Mosinie imienia Janusza Korczaka. Organi-
zatorami i gospodarzami uroczystości byli Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański oraz Bożena Mazur, Dyrektor SOSW w Mosinie.

To wielkie wydarzenie w życiu całej 
społeczności Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Mo-

sinie. Przygotowania do tej uroczystości 
trwały blisko rok. Na początku września 
2011 r. powołano zespół mający za zada-
nie stworzenie procedury wyboru patrona 
Ośrodka, zaś w maju 2012 r. przeprowa-
dzono ogólnoszkolne tajne wybory patrona 
szkoły, w których uczestniczyli uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice 
i społeczność lokalna. Wybrano Janusza 
Korczaka – człowieka, który w obronie 
dzieci i ich praw oddał swoje życie.

Janusz Korczak (właściwie Henryk 
Goldszmit) był wybitnym polskim leka-
rzem pochodzenia żydowskiego, a także 
pedagogiem, pisarzem, publicystą i dzia-
łaczem społecznym. To właśnie praca 
społeczna stała się treścią jego życia. 
Swoją uwagę skupił przede wszystkim 
na dzieciach - był prekursorem działań 
na rzecz ich praw i równouprawnienia, 
był ich obrońcą, adwokatem i rzecznikiem.

Jego książki „Król Maciuś Pierw-
szy”, „Król Maciuś na wyspie bezlud-
nej”, „Bankructwo Małego Dżeka”, czy 
„Kiedy znów będę mały”, a także występy 

radiowe (słynne korczakowskie gadaninki) 
przyniosły mu popularność wśród dzieci 
i rodziców. 

W 1912 r. został dyrektorem Domu 
Sierot w Warszawie – placówki opiekuń-
czej dla dzieci żydowskich. Od samego 
początku Dom wyróżniał się standardami 
opieki nad dzieckiem. To tam, wspólnie ze 
Stefanią Wilczyńską, stworzył oryginalny, 
autorski program wychowawczy, w któ-
rym splatały się elementy podmiotowości 
dziecka z samowychowaniem, autokreacji 

i odpowiedzialności za siebie i innych 
z uspołecznieniem i wychowaniem do 
pracy. W placówce funkcjonował samo-
rząd dziecięcy, i sąd koleżeński. Dzieci 
prowadziły gazetkę szkolną i pełniły spe-
cjalne dyżury. 

Jego działalność zatrzymała II wojna 
światowa. Po utworzeniu w 1940 r. getta 
dla ludności żydowskiej przeniesiono tam 
również Dom Sierot. Po jego zamknięciu 
Korczak próbował ochronić swoich pod-
opiecznych i zaspokoić ich podstawowe 
potrzeby, jednak coraz bardziej tragiczne 
warunki życia w getcie sprawiły, że dzieci 
zaczęły ginąć z głodu i wycieńczenia. Kor-
czak walczył o ich ostatnie prawo – prawo 
do godnej śmierci. 

Janusz Korczak zginął razem z dziećmi 
w obozie zagłady w Treblince.  

Po wojnie życie i dzieło Janusza Kor-
czaka nie zostało zapomniane. Wręcz prze-
ciwnie – jego nowatorskie idee i rozwią-
zania wychowawcze, jego wizjonerska 
koncepcja praw dziecka na stałe weszły 
do kanonu kultury Polski i świata.

Anna Kozłowska
Gabinet Starosty
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Wiecie co jecie  
w poznańskim powiecie

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania, który przypada na 8 li-
stopada każdego roku, świętowano 

również w powiecie poznańskim. Z tej 
okazji zainaugurowano akcję promującą 
zdrowe odżywianie pod nazwą „Wiecie 
co jecie w poznańskim powiecie”. 

Inicjatywa skierowana była przede 
wszystkim do uczniów ze szkół powiatu 
poznańskiego, stąd całość wydarzenia 
odbyła się w Zespole Szkół w Puszczy-
kowie, a udział brali także uczniowie szkół 
powiatowych z Bolechowa i Swarzędza. 

W programie spotkania znalazł się m.in. 
konkurs na najpiękniejszą i najzdrowszą 
kanapkę, konkursy wiedzy o żywieniu, 
bezpłatne porady dietetyków oraz promo-
cja powiatowych producentów zdrowej 
żywności. 

Celem akcji było zapoznanie młodych 
mieszkańców powiatu poznańskiego z za-
sadami zdrowego jedzenia i przygotowy-
wania posiłków oraz zmiana złych praktyk 
żywieniowych.  

Europejski Dzień Zdrowego Jedze-
nia i Gotowania organizowany jest m.in. 

przez Komisję Europejską jako odpowiedź 
na cykliczne badania dotyczące nadwagi 
wśród uczniów. W Polsce już co piąty uczeń 
ma nadwagę, zaś liczba dzieci z otyłością 
wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat przeszło 
trzykrotnie. Za taki stan wini się przede 
wszystkim złe odżywianie i brak ruchu.

Warto zaznaczyć, że inicjatywa „Wie-
cie co jecie w poznańskim powiecie” bę-
dzie kontynuowana i rozwijana. Powiat 
Poznański chce też nagradzać szkolne 
sklepiki i stołówki, które oferują zdrowe 
i dietetyczne produkty. Prowadzone będą 
również inne tego typu akcje edukacyjne 
dla dzieci ze szkół i przedszkoli zlokalizo-
wanych na terenie powiatu poznańskiego.

Michał Dziedzic 
asystent Starosty
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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

HR Format - firma specjalizująca się w selekcji  
i rekrutacji pracowników.
Oferujemy kompleksową usługę w zakresie rekrutacji 
zewnętrznych oraz wsparcie wewnętrznych procesów 
rekrutacyjnych.

	Nasi	specjaliści	rekrutują	dla	następujących	branż:
• Przemysł
• Branża oponiarska
• Branża IT
• Logistyka
• Transport
• Energetyka
• Sprzedaż detaliczna (FMCG)

	Metody	stosowane	w	poszukiwaniu	kandydatów:
• Analiza bazy danych
• Ogłoszenia
• Poszukiwania bezpośrednie (Direct/Executive Search)
• Media społecznościowe
• Networking

	Stosowane	narzędzia:
• Testy psychologiczne
• Testy merytoryczne
• Assessment Center
• Development Center

Wspieramy Twój biznes, zapewniając kadrę  
identyfikującą się z celami i wartościami Twojej Firmy.

Właściwy	człowiek	na	właściwym	miejscu.	 
My	pomożemy	Ci	go	znaleźć.

Zapraszamy	do	współpracy!!!
Piotr	Kuźniak

HR Format
ul.	Feliksa	Nowowiejskiego	11,	61–731	Poznań
tel.	691	140	909
piotr.kuzniak@hrformat.pl	 	 www.hrformat.pl

www.hrformat.pl

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


