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R E K L A M A

Zabawę czas zacząć…
Nikogo nie trzeba przekonywać, że pierw-

sze lata życia dziecka są niezwykle istotne dla 
jego rozwoju. Większość rodziców już to wie. 
Ale jak mądrze wykorzystać tę wiedzę?

Ilu specjalistów – tyle teorii. Znana praw-
da. Dlatego warto postawić na tak zwany 
„zdrowy rozsądek”.

Co maluchy lubią robić najbardziej? BA-
WIĆ SIĘ. Smakować, naśladować, wsłuchiwać 
się w dźwięki. Najlepiej w dobrze znanym to-
warzystwie – z mamą, tatą, opiekunką - byle 
pewnie i bezpiecznie. Jeśli do tego dodamy 
możliwość poznawania zachowań innych, 
podobnych do siebie „odkrywców świata”, to 
mamy idealne warunki do mądrego stymulo-
wania rozwoju małego dziecka.

Pozostaje jeszcze podstawowa kwestia do 
rozpatrzenia – kto zorganizuje tę Bawilandię? 
Gdzież ten świat rozwoju dziecięcych zmy-
słów? Tu zaczynają się poszukiwania…

Co bardziej uparci i zdeterminowani ro-
dzice pakowali swe maluchy i ruszali na za-
jęcia do Poznania. Wreszcie ktoś w naszym 
mieście zauważył tę lukę, a właściwie dziu-
rę na naszym podwórku! I oto mamy własną 

swarzędzką BAWILANDIĘ. 
Nowy klub Strefa Sportu ostro ruszył na-

przeciw potrzebom rodziców chcących zain-
westować w mądrą, przyjazną stymulację roz-
woju małych dzieci. Dla nich powstał specjalny 
program wykorzystujący naturalne zaintereso-
wania dzieci w wieku od roku do trzech lat. 
Zajęcia prowadzone przez fachowca, z udzia-
łem opiekuna dziecka, mają pomóc maluchom 
szybciej oswoić się z otaczającym ich światem, 
lepiej poznać język własnego ciała, poprawić 
koordynację ruchową. Odpowiednio zorgani-
zowana zabawa jest najlepszą nauka dla ma-
łego dziecka. Piłka, wstążka, czy piórko mogą 
stać się idealnymi pomocami dydaktycznymi. 
Jak ćwiczyć słuch? Słuchając. Najlepiej muzy-
ki. Doskonale jeśli towarzyszy temu określona 
aktywność. Taniec lub wyciszenie dla poznania 
smaku koncentracji. I o to tu chodzi! O wspól-
ną przestrzeń, możliwość świadomego przeży-
wania rodzicielstwa, budowania pozytywnych 
relacji i zaufania. Z korzyścią dla dziecka, ale 
i dla całej rodziny.

W Bawilandii będzie niezła przed-przed-
szkoła. Na dobry start – zabawę czas zacząć.

Ulotka_DL.ai   4/7/09   1:12:23 AM

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

USŁUGI BUDOWLANE
HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Paczkowo, ul. Zapłocie 18, tel./fax 061 815 71 80
Kostrzyn, ul. Miklaszewskiego 12, tel. 601 871 590

OfERUjEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
projektowania wszelkich budynków
adaptacji projektów typowych
nadzorów budowlanych
kierownictwa budowy
usług geodezyjnych
kosztorysów

•
•
•
•
•
•

pisania odwołań
porad prawnych w zakresie prawa 
budowlanego
transportu
sprzedaży materiałów budowlanych
realizacji projektów

•
•

•
•
•

Niezbędną dokumentację do uzyskania 
pozwolenia na budowę

kompletujemy w cenie projektu, adaptacji
Adaptacja projektu typowego już od 600 zł

Prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych, zapewniamy dostawę materiałów  
na plac budowy oraz rozładunek, odbiór nie wybudowanych materiałów

W swej ofercie handlowej proponujemy realizację budynków  
i obiektów do różnych stanów zaawansowania

Oferujemy materiały ceramiczne, beton komórkowy, farby,  
kleje, silikony, płyty gipsowo-kartonowe, dachówki

jednym słowem wszystko co potrzebujesz drogi kliencie  
do spełnienia swoich marzeń – czyli własnych czterech kątów

Swarzędz ul. Warszawska 8 
tel. 061-670-09-49

Budowa serwisów internetowych
wstępne projekty stron WWW
projektowanie i wykonywanie witryn bazodano-
wych oraz statycznych
sklepy internetowe
modernizacje istniejących stron internetowych
systemy zarządzania treścią CMS  
(łatwa, samodzielna i szybka aktualizacja strony)
indywidualna szata graficzna
opieka nad serwisem WWW











Studio Reklamowe Kwadrat
tel. 0607 566 555, mn@kreator.com.pl

studio
reklamowe
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Aktualności Prosto z Ratusza

Na terenie Swarzędza funk-
cjonuje SWARMAN - gminna 
bezpłatna sieć punktów dostę-
powych do sieci Internet. Sieć ta 
pracuje w oparciu o transmisję 
bezprzewodową w ogólnoświato-
wym standardzie Wi-Fi. 

Dziś już każdy nowy laptop 
jest wyposażony we wbudowaną 
kartę Wi-FI, umożliwiającą po-
łączenie się z bezprzewodowy-
mi punktami dostępowymi, a za 
ich za pośrednictwem - surfowa-

nie w sieci Internet. Komputery 
stacjonarne wymagają instalacji 
specjalizowanej karty oraz ante-
ny. Z uwagi na niewielką moc na-
dajników Wi-Fi dla poprawy ja-
kości sygnału w pomieszczeniach 
budynków wykorzystuje się ante-
ny zewnętrzne. 

Sieć Internet i możliwość sko-
rzystania z jej zasobów to dziś już 
nie nowość a konieczność, aby 
móc nadążać za rozwojem cy-
wilizacji. Urząd Miasta i Gminy 

w Swarzędzu realizuje więc poli-
tykę zmierzającą do udostępnie-
nia jak największej liczbie miesz-
kańców darmowego bezpłatnego 
Internetu. Inwestycje w sprzęt 
teleinformatyczny prowadzone 
w 2008 i 2009 roku doprowadzi-
ły do wybudowania kilkunastu 
punktów dostępowych do Inter-
netu. W 2009 roku sieć SWAR-
MAN zostanie rozbudowana do 
25 punktów dostępowych.

Już dziś można z niej skorzy-
stać w okolicach Rynku, Placu 
Niezłomnych, Placu Powstańców 
Wielkopolskich, Pływalni „Wod-
ny Raj”, obiektów sportowych, 

Wydziału Komunikacji przy 
ul. Poznańskiej, pawilonu meblo-
wego przy ul. Wrzesińskiej.
u Na str. 8 zamieszczamy szczegó-
łową instrukcję korzystania z bez-
przewodowej sieci SWARMAN. 

Będą miejsca  
dla wszystkich przedszkolaków

Uprzejmie zapraszamy dzie-
ci i młodzież do bezpłatnego ko-
rzystania z boisk szkolnych, któ-
re decyzją władz gminy będą 
dostępne w każdą sobotę i nie-
dzielę, począwszy od 18 kwietnia 
2009 r, w godzinach od 10.00 do 
20.00 (w okresie wakacyjnym do 
godz. 22.00). Po dokonaniu nie-
zbędnych napraw do dyspozy-
cji mieszkańców będzie również 
,,boisko w kasztanach” przy ul. Św. 
Marcin w Swarzędzu.

Zasady korzystania z boisk 
określają regulaminy, z którymi 
należy zapoznać się w poszcze-
gólnych szkołach lub na stronie 
internetowej www.swarzedz.pl 

Oto przykładowy regulamin:
Regulamin korzystania  
z boiska sportowego
1. Szkoła udostępnia boisko spor-

towe poza zajęciami szkolnymi 
w dni robocze do godz. 20.00 (w 
okresie wakacyjnym do 22.00) 
oraz w soboty i niedziele w 
godz. 10.00 – 20.00 (w okresie 
wakacyjnym do 22.00) zgodnie 
z postanowieniami niniejszego 
regulaminu.

2. Z boiska sportowego i wszyst-
kich znajdujących się na nim 
urządzeń należy korzystać 
zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Materialną odpowiedzialność za 
ewentualne szkody ponosi użyt-
kownik lub w przypadku nielet-
nich jego prawny opiekun.

4. Korzystający z boiska sporto-
wego ponoszą pełną odpowie-
dzialność za wszelkie urazy 
i kontuzje powstałe w trakcie 
użytkowania obiektu.

5. Ze względów bezpieczeństwa nie 
zaleca się przebywania na terenie 
obiektu osób z dziećmi do 3 lat.

6. Osoby będące pod wpływem 
alkoholu i środków odurzają-
cych mają zakaz wstępu na te-
ren boiska.

7. Wnoszenie i spożywanie alko-
holu, palenie papierosów oraz 
używanie środków odurzają-
cych na terenie boiska sporto-
wego jest zabronione.

8. Na boisko sportowe zabrania 
się wprowadzania zwierząt, 
wjeżdżania pojazdami silniko-
wymi, rowerami oraz jazdy na 
rolkach i deskorolkach.

W razie wypadku dzwonić  
pod numery alarmowe:

Policja – 997
Straż - 998 

Pogotowie – 999
Straż Miejska – 605 428 796

Informujemy przedsiębior-
ców, że z dniem 31 marca 2009 r. 
weszły w życie nowe zasady przy 
rejestracji w ewidencji działal-
ności gospodarczej tzw. jedno 
okienko:
• wniosek o wpis do ewidencji 

działalności gospodarczej bę-
dzie jednocześnie wnioskiem 
o nadanie numeru REGON, ak-
tualizacją NIP-u oraz zgłosze-
niem płatnika składek ZUS,

• wnioski o wpis i zmianę wpi-
su do ewidencji działalności 
gospodarczej zwolnione będą 
z opłat,

• przedsiębiorca będzie mógł 
podjąć działalność gospodar-
czą w dniu złożenia wniosku o 
wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej,

• wniosek o wpis do ewidencji 
może być przesłany na adres 
właściwego urzędu gminy li-
stem poleconym - w takim 
przypadku wniosek musi być 
opatrzony własnoręcznym 
podpisem wnioskodawcy, któ-
rego własnoręczność poświad-
czona jest notarialnie,

• przedsiębiorca może złożyć 
wniosek w wersji elektronicz-
nej za pośrednictwem formu-
larza dostępnego na stronie in-
ternetowej urzędu gminy. Taki 
wniosek musi być podpisany 
podpisem elektronicznym. 

Zapraszamy do Biura Obsłu-
gi Interesanta UMiG (stanowisko 
nr 2) – tel. 061 65 10 719.

„JEDNO OKIENKO” w gminie
- ważna informacja dla przedsiębiorców

W wyniku rekrutacji do 
przedszkoli publicznych prowa-
dzonych przez gminę i prywat-
nych operatorów miejsc zabra-
kło dla około 180 dzieci, głównie 
3 i 4 letnich, gdyż - w związku z 
rozporządzeniem MEN i zmianą 
ustawy o systemie oświaty - or-
gan prowadzący zobowiązany zo-
stał do przyjęcia do przedszkoli w 
pierwszej kolejności dzieci 5-cio 
i 6-cio letnich.

Jednak, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom rodziców, władze 
gminy podjęły rozmowy z pry-
watnymi operatorami, którzy 
od września uruchomią placów-
ki publiczne. W jednym z przed-
szkoli znajdzie miejsce 100 dzieci, 
w drugim, które będzie filią pub-
licznego przedszkola „Jarzębinka” 
miejsce znajdzie 75 dzieci.

Dorota Zaremba
Referat Edukacji, Zdrowia 

i Spraw Społecznych

Już od 18 kwietnia 2009 r. w soboty i niedziele:

Boiska szkolne  
do dyspozycji  
mieszkańców!!!

Gminna bezpłatna sieć punktów dostępowych do Internetu

SWARMAN zaprasza do surfowania
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Prosto z Ratusza Inwestycje

GMINY SWARZĘDZ 
Przedstawiamy Państwu informacje o inwestycjach, które zaplanowane są w tegorocznym budżecie Swarzędza.

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego od 
os. Czwartaków do 
os. Kościuszkowców 
wzdłuż skarpy Jeziora 
Swarzędzkiego wraz 
z modernizacją placu 
targowego (bazar)

Rozstrzygnięty został przetarg na wyko-
nawstwo. Gmina podpisała umowę z firmą Bu-
downistwo Drogowe KRUG. W ramach tej in-
westycji kosztem niespełna 2 mln zł z budżetu 
gminy przebudowany i powiększony (do 105 
miejsc) zostanie parking przy bazarze. Na od-
cinku kilometra (od ul. Zamkowej do ścieżki 
nad jeziorem na końcu os. Kościuszkowców) 
zostanie wybudowany  szeroki na 3,5 m ciąg 
pieszo-rowerowy z kostki brukowej, powsta-
nie też odwodnienie oraz oświetlenie. Trasa, 
na której powstanie nowy „deptak” jest dziś 
bardzo uczęszczana i porządna nawierzchnia 
od dawna jest tam bardzo potrzebna. W umo-
wie zapisano termin realizacji do 15 stycznia 
2011, jednakże zakończenie budowy nastąpi 
zdecydowanie szybciej.

Chodnik 
w ul. Swarzędzkiej 
w Gortatowie

Na początku kwietnia br. gmina podpisała 
umowę na budowę chodnika w ul. Swarzędz-
kiej w Gortatowie na odcinku od ul. Dożynko-
wej do ul. Fabrycznej. Przetarg na wykonaw-
stwo wygrał Zakład Robót Drogowych Marek 
Dachtera z Puszczykowa. W Gortatowie zbu-
dowany zostanie chodnik z kostki brukowej. 
Będzie miał długość 330 m i szerokość 2 m. 
Inwestycja obejmuje też odwodnienie oraz 
budowę wjazdów do posesji. Roboty rozpo-
czną się na przełomie kwietnia i maja a za-
kończą w lipcu br. Koszt tej inwestycji to nie-
spełna 150 tys. zł. 

Chodnik w ul. Długiej 
w Sarbinowie

W maju. rozpocznie się budowa chodni-
ka w ul. Długiej w Sarbinowie. Przetarg wy-
grała firma Budownictwo Drogowe KRUG. 
Chodnik na tej ulicy powstanie na odcinku od 
przystanku autobusowego na ul. Borówkowej 
do ul. Dobrej. Chodnik z kostki brukowej, sze-
roki na 2 metry ,będzie miał długość 540 me-
trów. Inwestycja obejmuje też z odwodnienie 
oraz budowę wjazdów do posesji. Chodnik go-
towy będzie w połowie lata.. Koszt tej inwesty-
cji to nieraspełna 250 tys. złotych.

Budowa skrzyżowania 
ul. Staniewskiego 
z ul. Kórnicką 
i ul. Wilkońskich 
w Swarzędzu

Rozstrzygnięty został przetarg przetarg 
na realizację tego zadania, które obejmuje bu-
dowę nawierzchni ulic oraz chodników wraz 
z kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz 
usunięciem kolizji telekomunikacyjnych. Wy-
konawcą będzie firma Budownictwo Drogo-
we KRUG.

Celem inwestycji jest usprawnienie obsłu-
gi komunikacyjnej w tym rejonie – nie będzie-
my już jeździć z ul. Wilkońskich do ul. Kór-
nickiej po zniszczonych betonowych płytach, 
jak dotychczas (będzie tam parking z nową 
nawierzchnią przeznaczony dla 32 samocho-
dów). Ulica Wilkońskich zostanie połączona 
z ul. Staniewskiego, która zostanie wydłużo-
na w kierunku ul. Kórnickiej, gdzie powstanie 
porządne skrzyżowanie łączące się także z ul. 
Graniczną. W ramach tej inwestycji uwzględ-
niono również przebudowę odcinka ul. Pro-
mykowej, co ułatwi połączenie os. Promyko-
wego z ul. Wilkońskich. 

Roboty drogowe powinny rozpocząć się w 
maju i zakończyć w bieżącym roku. Koszt tej 
inwestycji to 1,65 mln zł. 

Następne progi 
zwalniające ruch

W bieżacym roku gmina Swarzędz na 
wnioski mieszkańców wykonała już progi 
zwalniające ruch w ulicach: Różana, Sporna, 
Rutkowskiego, a także w ul. Krańcowej oraz 
na os. Raczyńskiego w Swarzędzu.

W najbliższym czasie takie progi, znacz-
nie poprawiające bezpieczeństwo mieszkań-
ców, powstaną w ul. Kórnickiej na odcinku od 
strarego przejazdu kolejowego do skrzyżowa-
nia z sygnalizacją świetlną. Progi zbudowane 
zostaną też na ul. Działkowej. Każdy próg bę-
dzie oznakowany znakami poziomymi i pio-
nowymi.

Budowa ul. Kutrzeby 
w Swarzędzu

Rozstrzygnięty został przetarg na wyko-
nawstwo tej inwestycji. Wygrała go firma Bu-
downictwo Drogowe KRUG. W ramach tego 
zadania zostanie wybudowane nawierzchnia 
pieszojezdni na całej długości ul. Kutrzeby w 
raz z łącznikiem do ul,. Kościuszki. Ponad-
to wybudujemy brakujący odcinek sieci wo-
dociągowej i brakujące przyłącza i kanalizacji 
sanitarnej. Całość robót, które kosztować będą 
budżet gminy 565 tys. złotych, powinna się za-
kończyć w 2009 r. 

Nowy asfalt na ul. Piaski, 
Dworcowej i Kościuszki 
w Swarzędzu

Gmina wkrótce zleci opracowanie doku-
mentacji na ułożenie nowej nawierzchni afal-
towej w ulicach Piaski, Dworcowa i Kościusz-
ki (do wiaduktu). W ramach tej dokumentacji 
uwzględniona zostanie również wymiana na-
wierzchni zniszczonych chodników. 

Nowa nawierzchnia położona będzie jesz-
cze w tym roku. Pieniądze na tę inwestycję 
pochodzić będą z budżetu Swarzędza oraz Po-
wiatu Poznańskiego.

Opr. MW, BM

INWESTYCJE
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Aktualności Prosto z Ratusza

Przypomnijmy, że budowany przez gmi-
nę system monitoringu wizyjnego objął do-
tychczas rejon swarzedzkiego Rynku, Placu 
Niezłomnych, Placu Powstańców Wielkopol-
skich, dworca kolejowego, pływalni „Wodny 
Raj”, obiektów sportowych - hali i stadionu, 
pawilonu meblowego przy ul. Wrzesińskiej, 
podziemnego przejścia pod drogą nr 92 oraz 
otwartego niedawno Wydziału Komunikacji 
przy ul. Poznańskiej. 

W 2009 roku UMiG planuje zainstalowa-
nie nowych kamer w 5 następnych punktach 
oraz uruchomienie Centrum Nadzoru Wizyj-
nego w Komisariacie Policji w Swarzędzu.

Wybudowanie w bieżącym roku 5 punk-
tów kamerowych zakończy główny proces in-
westycyjny w części północnej Swarzędza. Ka-
mery pojawią się w rejonie ul. Zamkowej 
i Grudzińskiego, w pobliżu placu targowego 
(bazaru), na „deptaku” pomiędzy Gimna-
zjum nr 3 i  sąsiednim przedszkolem, w po-
bliżu Szkoły Podstawej nr 4 i kościoła oraz 
pętli autobusowej na os. Kościuszkowców.

W 2010 roku kolejne kamery będą insta-
lowane w południowej części miasta. Ich loka-
lizacja na etapie projektowym będzie szczegó-
łowo uzgadniana z Policją oraz ze wszystkimi, 
którzy mają na uwadze i chcą wspomóc pro-
ces poprawy bezpieczeństwa na terenie Swa-
rzędza.

Zastosowany w Swarzędzu cyfrowy sy-
stem monitoringu wizyjnego (oparty o ko-
dowanie MPEG4 i transmisję IP/MPLS) jest 
najnowocześniejszym systemem w Wielko-
polsce. Pozwala skutecznie obserwować za-
grożone rejony miasta. Umożliwia on również 
na włącznie najnowszych osiągnięć w zakresie 
przetwarzania obrazu, wykorzystujących za-
awansowane funkcje technologiczne. Umożli-
wiają one rejestrację „zachowań nietypowych” 
(wykrywanie ruchu, wykrywanie nowych 
przedmiotów, wykrywanie zmian w otocze-
niu, włączanie funkcji alarmowych). Zwiększa 
to efektywność pracy całego systemu. 

Sam system jednak nie podejmuje dzia-
łań i dlatego konieczna jest współpraca z Poli-
cją i Strażą Miejską, aby nie tylko obserwować 
zagrożone tereny, lecz również - w przypadku 
zauważenia zdarzenia - podjąć szybką i sku-
teczną interwencję. Biorąc to pod uwagę naj-
właściwszym miejscem do ulokowania Cen-
trum Nadzoru Wizyjnego jest Komisariat 
Policji w Swarzędzu. Modelowa współpraca 
UMiG w Swarzędzu z Policją doprowadziła do 
zakończenia uzgodnień oraz wypracowania 
treści porozumienia. Tak więc Centrum Nad-
zoru Wizyjnego będzie zlokalizowane w Ko-
misariacie Policji. 

Pracujący już dzisiaj system monitoringu 

w znaczący sposób wpływa na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców w objętych nim re-
jonach. 

Dalsza współpraca Policji i Straży Miej-
skiej, polegająca na wspólnych patrolach i do-
datkowo skoordynowana dzięki informacjom 
z Centrum Nadzoru Wizyjnego, przyczyni się 
do podniesienia skuteczności funkcjonowa-
nia systemu monitoringu wizyjnego i efektów 
patrolowania miasta. W konsekwencji ogra-
niczona zostanie ilość groźnych zdarzeń, co 
skutkuje i skutkować będzie podniesieniem 
bezpieczeństwa w naszym mieście. 

Proces poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców nie zakończy się na budowie kolej-
nych punktów kamerowych w 2010 roku, 
ale będzie trwał dalej poprzez szereg dzia-
łań zmierzających do podnoszenia efektyw-
ności pracy Policji i Straży Miejskiej oraz 
koordynacji z innymi przedsięwzięciami.

AZ, MW

Na str. 23 w rubryce „Prosto z policji” poda-
jemy przykłady skutecznych akcji policji, któ-
re udały się właśnie dzięki informacjom zebra-
nych za pomocą monitoringu.

Z monitoringiem bezpieczniej 
Ü 5 następnych kamer jeszcze w tym roku
Ü Centrum Nadzoru Wizyjnego w Komisariacie Policji
Ü W 2010 r. kamery na południu Swarzędza
Budowa systemu monitoringu wizyjnego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w „przestrzeni 
publicznej” to proces ciągły, gdyż zadanie poprawy bezpieczeństwa nie kończy się na postawieniu kamery w danym 
punkcie. Mając to na uwadze UMiG w Swarzędzu nie zakończył budowy systemu na już utworzonych punktach kamero-
wych. Układane będą nowe odcinki światłowodów i instalowane nowe kamery. W Komisariacie Policji powstanie Cen-
trum Nadzoru Wizyjnego.
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Swarzędz, 8 kwietnia 2009 r.
8 kwietnia 2009 był dla Swarzędza i jego mieszkańców był dniem absolutnie szczególnym. 
Ratusz stał się miejscem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Romów.

Swarzędz zawsze cieszył się 
opinią miasta wielu kultur. Jego 
historię tworzyli Polacy, Niemcy, 
Żydzi i Romowie. Pierwsze rodzi-
ny romskie – Waćkowskich, Sa-
dowskich, Łakatosz - osiedliły się 
na terenie naszej gminy z począt-
kiem lat 60. minionego stulecia. 
Na przestrzeni tych wielu lat roz-
maicie układała się współpraca 
polsko-romska w Swarzędzu. 

Ostatni czas przyniósł praw-
dziwy, spektakularny przełom 
we wzajemnych stosunkach. Wi-
docznym znakiem zacieśniają-
cej się współpracy i wzajemne-
go zrozumienia stało się wspólne 
zorganizowanie romskiego świę-
ta w gmachu swarzędzkiego ra-
tusza. 8 kwietnia br. zaproszeni 
gości mogli obejrzeć dwie wysta-
wy – „Dzieje polskich Romów” 
ze zbiorów Muzeum Narodowe-
go Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Szreniawie 
oraz „Cyganie – Romowie. Zapo-
mniane obrazy” – przywiezione 
z Oświęcimia fotografie Janusza 
Heflera ze zbiorów Stowarzysze-

nia Romów w Polsce. 
Prezentacja zbiorów w ratu-

szu potrwa do 23 kwietnia 2009 i 
jest dostępna dla wszystkich chęt-
nych. W dniach 28 kwietnia – 31 

maja jedna z wystaw -„Dzieje pol-
skich Romów” - pokazywana bę-
dzie w Bibliotece Publicznej w 
Swarzędzu, gdzie 30 kwietnia o 
godz. 17.00 odbędzie się spotka-
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8 kwietnia 1971 roku w Orington, niedaleko Londynu po raz pierwszy spotkała się starszyzna Romów z wielu kra-
jów, aby zaznaczyć swoja obecność w Europie i upomnieć się o społeczne i polityczne prawa. Na wyjątkowość tego 
zdarzenia sprzed 38 lat złożyło się wiele okoliczności. Po raz pierwszy Romowie zamanifestowali swoje istnienie 
na arenie międzynarodowej jako jeden naród romski. To zjednoczenie zainspirowało tworzącą się grupę romskich 
działaczy i inteligencji do działań na rzecz obrony praw obywatelskich społeczności romskiej. Utworzono I Świato-
wą Radę Romów – Romani Union, zatwierdzono hymn Romów i przyjęto barwy flagi Romani Union. Począwszy od 
tamtego historycznego wydarzenia co roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Romów. 
Od ponad pięciuset lat Polacy i Romowie żyją i mieszkają obok siebie. Od dziesięcioleci współtworzymy społecz-
ność Swarzędza. Przez wiele lat kultura romska pozostawała zamknięta i tajemnicza, jednak w czasach otwarcia 
granic pomiędzy państwami należy również otworzyć granice międzyludzkie, sąsiedzkie. Brak wiedzy o tradycjach 
i kulturze mniejszości etnicznych rodzą lęk i brak zaufania, co prowadzi w konsekwencji do nietolerancji i nienawi-
ści. Dlatego też Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Polskich Romów w Swarzędzu wyszło z ini-
cjatywą uczczenia Światowego Dnia Romów wystawą, której celem jest prezentacja kultury i tradycji romskiej na 
ziemiach polskich i przybliżenie jej mieszkańcom Swarzędza. Do współorganizacji obchodów zaprosiło Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz oraz Fundacje Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – 
Anna Tomicka objęła honorowy patronat nad obchodami Światowego Dnia Romów.

nie z Marią Walkowiak z Muze-
um w Szreniawie, która wygło-
si prelekcję pt. „Historia Romów 
w Polsce”. Kontynuacją spotkań z 
kulturą romską będą dwa wspa-
niałe koncerty zespołów rom-
skich „Don Wasyl” i „Trojanek & 
Terne Roma” zaplanowane na 7 
czerwca br na Stadionie Miejskim 
w ramach tegorocznych Dni Swa-
rzędza.

Dokonująca otwarcia wystaw 
burmistrz Anna Tomicka podkre-
śliła znaczenie kultury romskiej w 
pejzażu naszego miasta i wyraziła 
swoją radość z faktu, iż swarzędz-
ki samorząd wspiera i dofinanso-
wuje organizacje romskie. Pod-
czas wernisażu z przyjemnością 
wysłuchaliśmy koncertu skrzyp-
cowego wybitnego muzyka naro-
dowości romskiej Miklosza Deki 

Czureja oraz jego wspaniale śpie-
wającej córki. 

Wszyscy współorganizato-
rzy swarzędzkiego święta w oso-
bach burmistrz Anny Tomickiej, 
prezesa Wielkopolskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświato-
wego Polskich Romów – Miko-
łaja Głowackiego i wiceprezesów 
Marka Millera oraz Bagira Sa-
dowskiego, a także prezes Funda-
cji Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cy-
ganie Anny Markowskiej zgodnie 
stwierdzali wielką potrzebę inter-
gracji na różnych płaszczynach 
życia. Kwietniowe uroczystości 
bez wątpienia tej idei bardzo do-
brze posłużyły. 

Nie ma już, co prawda, wę-
drowców w kolorowych wozach, 
ale niezwykła cygańska dusza 
przetrwała. Poseł Arkady Fiedler 
pięknie powiedział w czasie swe-
go wystąpienia, że „świat bez Cy-
ganów byłby jak pochmurny po-
ranek…”

Wernisaż wystaw 8 kwietnia 
poprzedzony został konferencją 
prasową, podczas której organi-
zatorzy obchodów w zajmujący 
sposób odpowiadali na pytania 
dziennikarzy.

Teresa Radziszewska
Maciej Woliński

Fot. Henryk Błachnio
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Instrukcja korzystania
z bezprzewodowej sieci SWARMAN

INFORMACJE OGÓLNE
Sieć SWARMAN to publicznie dostępna 

bezprzewodowa sieć komputerowa Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz. SWARMAN nada-
je w standardzie 802.11b/g w paśmie 2,4 GHz 
na wszystkich punktach dostępowych oraz w 
standardzie 802.11a na częstotliwości 5 GHz 
ale tylko w hotspotach obejmujących rynek w 
Swarzędzu. 

W celu uzyskania dostępu do internetu 
potrzebny jest Access Point Client, czyli urzą-
dzenie pracujące w standardzie 802.11 b/g ale 
działające w trybie klienta. Większość dostęp-
nych obecnie Access Point-ów ma możliwość 
pracy w takim trybie.

Jest to tryb, w którym urządzenie pracuje 
podobnie jak karta bezprzewodowa  stosowa-
na u klienta, czyli służy do odbierania sygnału 
drogą radiową. Zaleca się by urządzenie miało 
możliwość podłączenia anteny zewnętrznej, 
która umożliwi nam odbieranie sygnału sieci 
SWARMAN w opisanym standardzie. 

Połączenie z siecią SWARMAN przy 
użyciu przeglądarki Mozilla Firefox

Jeśli znajdujemy się w zasięgu sieci i łą-
czymy się z nią po raz pierwszy zostaje wy-
świetlony komunikat użycia certyfikatu bez-
pieczeństwa. Jeśli przeglądarka nie nawiąże  
połączenia samoczynnie, można zainicjować 
połączenie wpisując w adres przeglądarki:

https://192.168.100.66/

Zatwierdzamy ostrzeżenie przyciskiem 
[OK]. Wówczas otrzymujemy monit o nieuda-
nym połączeniu. Należy zezwolić na połącze-
nie dodając wyjątek poprzez naciśnięcie linku 
[Możesz także dodać wyjątek...] 

Po wyświetleniu okna zatwierdzamy przy-
ciskiem [Dodaj wyjątek..]

Następnie pobieramy certyfikat z adresu 
https://192.168.100.66/ poprzez przycisk
[Pobierz certyfikat] i następnie potwierdzamy 
przyciskiem [Potwierdź wyjątek bezpieczeń-
stwa] w dolnej części ekranu.

Zostaje wyświetlona strona powitalna sie-
ci SWARMAN. 
Aby zalogować się należy wpisać swój adres 
e-mail: w lewym, górnym rogu ekranu (żół-
ta ramka) i potwierdzić poprzez naciśnięcie 
[Log In]

Następnie zostaje wyświetlona strona 
urzędowa Miasta i Gminy Swarzędz i nasze 
połączenie z internetem poprzez sieć SWAR-
MAN jest już aktywne.

Połączenie z siecią SWARMAN  
przy użyciu przeglądarki  
Microsoft Internet Explorer

Jeśli znajdujemy się w zasięgu sieci i łączy-
my się z po raz pierwszy zostaje wyświetlony 
komunikat błędu certyfikatu zabezpieczeń. 
Jeśli przeglądarka nie nawiąże  połączenia sa-
moczynnie, można zainicjować połączenie 
wpisując w adres przeglądarki:

https://192.168.100.66/

Pozwalamy na przeglądanie witryny po-
przez naciśnięcie linku [Kontynuuj przeglą-
danie tej witryny sieci Web] i zatwierdzamy 
[Tak] poniższy komunikat. 

Zostaje wyświetlona strona powitalna sie-
ci SWARMAN. 

Aby zalogować się należy wpisać swój 
adres e-mail: w lewym, górnym rogu ekranu 
(żółta ramka) i potwierdzić poprzez naciśnię-
cie [Log In]

Następnie zostaje wyświetlona strona 
urzędowa Miasta i Gminy Swarzędz i nasze 
połączenie z internetem poprzez sieć SWAR-
MAN jest już aktywne.
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Wizyta niemieckich nauczycieli w ZS nr 1
W dniach 23 – 25 marca 

2009 roku w Zespole Szkół nr 1 
w Swarzędzu gościli pracowni-
cy dydaktyczni Seminarium Na-
uczycielskiego w Giessen wraz z 
kandydatami na nauczycieli stu-
diującymi w tym Seminarium. 
Dzięki współpracy Ośrodka Do-
skonalenia Nauczycieli w Pozna-
niu z tym Seminarium jest moż-
liwość organizowania wspólnych 
spotkań niemieckich i polskich 
nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych. Wizyta marcowa była 
już czwartym spotkaniem i miała 
charakter ściśle szkoleniowy.

W trakcie pobytu w Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu niemiec-
cy goście mieli możliwość zapo-
znać się z prowadzeniem zajęć 
z wykorzystaniem tablicy inter-
aktywnej. Lekcje te zostały przy-
gotowane przez nauczycieli: ma-
tematyki Kingę Nadolną i fizyki 
Roberta Borowika. Ciekawym 
doświadczeniem była obserwa-
cja zajęć z przedmiotów zawodo-
wych: logistyki (nauczyciel pro-
wadzący - Krystyna Czarnota) i 
gastronomii (nauczyciel prowa-
dzący - Agnieszka Wójcik). Goście 
bardzo wysoko oceniali zarówno 

warunki pracy w szkole jak i po-
ziom zajęć. Zwrócili także uwagę 
na realizację programu wycho-
wawczego szkoły umożliwiającą 
właściwe przygotowanie młodych 
ludzi do dorosłego życia.

Natomiast w Ośrodku Dosko-
nalenia Nauczycieli w Poznaniu 
dla uczestników odbyło się semi-
narium poświęcone systemowi 
kształcenia w Polsce i Niemczech, 
podobieństwom i różnicom w 
obu systemach oraz warsztaty 
przygotowane przez pracowni-
ków Ośrodka Doskonalenia Na-
uczycieli i kadrę dydaktyczną Se-
minarium w Giessen. Warsztaty 
dotyczyły wychowania obywatel-
skiego, metody Webquest i pla-
nowania dydaktycznego. Uzyska-
ły one wysoką ocenę uczestników 
i pozwoliły poznać wzajemnie 
swoje metody pracy.

Współpraca między ODN w 
Poznaniu i Seminarium w Giessen 
będzie kontynuowana poprzez 
wspólne projekty zaplanowane na 
kolejne lata. W projektach będą 
uczestniczyły szkoły zawodowe, 
które już dzięki wizytom nawią-
zały kontakty między sobą.

Karolina Osowska

„W jednym stali domu…
Polacy - Niemcy – Żydzi”

Sesja popularnonaukowa w ZS nr 1

„Najokrutniejszy miesiąc  
to kwiecień…” ( T.S.Eliot)

...Przypomina nam o wybu-
chłym w getcie warszawskim po-
wstaniu, 19 kwietnia 1943 roku, 
o jedynym żyjącym przywódcy, 
wybitnym kardiochirurgu, Mar-
ku Edelmanie czy zmarłej nie tak 
dawno Irenie Sendler, która ura-
towała życie tysiącom żydowskim 
dzieci. 

W Zespole Szkół nr 1 w Swa-
rzędzu po raz drugi została zor-
ganizowana sesja popularnonau-
kowa poświęcona stosunkom 
polsko – niemiecko – żydowskim. 
W tym roku odbyła się pod tytu-
łem: „W jednym stali domu… 
Polacy - Niemcy – Żydzi na zie-
miach polskich od średniowie-
cza po wiek XX”. Zorganizowana 
została przez nauczycieli Elżbietę 
Makowską i Barbarę Musialską, 
we współpracy ze Starostwem Po-
znańskim i Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Sesję otworzył dyrektor Ze-
społu Szkół nr 1 - Przemysław 
Jankiewicz, który przywitał gości: 
m.in. wiceburmistrza Swarzędza 
- Agatę Kubacką, radnych powia-
tu poznańskiego- Barbarę Anto-
niewicz i Arkadiusza Małyszkę, 
przedstawiciela starosty poznań-
skiego – Piotra Pietrygę oraz całą 
publiczność.

 
Sesja rozpoczęła się wykła-

dem pracownika UAM, dr Prze-
mysława Matusika, zatytułowa-
nym: „W jednym stali domu. 

Polacy i Niemcy w Poznańskiem 
w XIX w.”

Po wykładzie dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 1, Przemysław Jan-
kiewicz, wręczył nagrody uczest-
nikom konkursu na prezentację 
multimedialną. 

Zwycięzcami zostali: 
w grupie szkół gimnazjalnych: 

I miejsce - Adrianna Łyska-
wińska i Piotr Staniewski, Gim-
nazjum nr 2 w Swarzędzu: W jed-
nym stali domu... Polacy –Niemcy 
– Żydzi w Wielkopolsce od śred-
niowiecza po wiek XX, 

II miejsce - Kaja Szwarczyń-
ska i Anna Iwanow, Społeczne 
Gimnazjum nr 1 im. Św. U. Ledó-
chowskiej: Polak, Żyd i Niemiec 
pod jednym dachem w czasie 
II wojny światowej oraz Klau-
dia Osmólska, Marta Kozińska, 
Magdalena Witaszak z Gimna-
zjum w Kostrzynie Wielkopol-
skim: W jednym stali domu... 
Polacy – Niemcy – Żydzi w Wiel-
kopolsce od średniowiecza po 
wiek XX, 

III miejsce - Zuzanna Szcze-
paniak, Gimnazjum w Kostrzynie 
Wielkopolskim: Trzech kumpli.

W grupie szkół  
ponadgimnazjalnych 

I miejsce zdobyły uczenni-
ce Zespołu Szkół nr 2 w Swarzę-
dzu - Monika Echaust i Justy-
na Wierzbińska: Zapomniane 
cmentarze ziemi swarzędzkiej. 

II miejsce - M. Kordecka i 

J. Jakubowska, LO im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Środzie 
Wlkp: Losy Żydów mieszkających 
na terenie Wielkopolski w latach 
1914-1945.

 III miejsce - E. Spychalska, 
A. Stachowiak, LO im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Środzie 
Wlkp: Zarys stosunków polsko-
żydowskich na terenie powiatu 
średzkiego na przestrzeni wie-
ków.

W konkursie recytatorskim 
zwyciężyli: Daria Majewska 
z Gimnazjum nr 24 im. Unii Eu-
ropejskiej w Poznaniu (za utwór 
„Ballady i romanse” W. Broniew-
skiego) i Jakub Krobski z Gim-
nazjum w Jerzykowie( za utwór 
„Homo sapiens” W. Broniewskie-
go). Na poziomie ponadgimnzjal-
nym wyróżnienie otrzymała Pau-
lina Jagodzińska z zespołu Szkół 
nr 1 w Swarzędzu za utwór „Ży-
dowskie dziecko” K.I. Gałczyń-

skiego.
Sesja zakończyła się wizua-

lizowanym wykładem pt. „Tań-
czący z Bogiem”, który wygłosiła 
Kamila Grześkowiak, studentka 
Instytutu Hebraistyki UAM oraz 
występem zespołu muzycznego 
Shalom. 

Karolina Osowska
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Ideą spotkania było pokaza-
nie zaproszonym gościom nie tyl-
ko współczesnego Swarzędza, lecz 
także Poznania i całej Wielkopol-
ski, w której nigdy do tej pory nie 
byli. W sobotę 28 marca zobaczy-
li nowoczesne polskie przedsię-

biorstwo – specjalnie otwarte na 
tę okazję oraz wystawę rzemieśl-
niczą w Cechu Stolarzy Swarzędz-
kich. Następnie cała grupa zosta-
ła oficjalnie powitania w Urzędzie 
Miasta i Gminy przez panią Bur-
mistrz Annę Tomicką i przedsta-

wicieli Rady Miejskiej, po czym 
udała się do Zespołu Szkół nr 1 w 
Swarzędzu, który zrobił na zapro-
szonych bardzo duże wrażenie.

W sobotni wieczór odbył się 
uroczysty bankiet, podczas które-
go zaproszeni goście, a wśród nich 
posłowie, władze miasta, przed-
stawiciele Towarzystwa Przyja-
ciół Ziemi Wileńskiej z Poznania, 
duchowni, sponsorzy oraz liczne 
grono mieszkańców Swarzędza 
mieli okazję do wzajemnego po-
znania i wspólnych rozmów. Jed-
ną z licznych atrakcji spotkania 
był występ śpiewaków z Teatru 

Muzycznego w Poznaniu, którzy 
wykonali wiele patriotycznych 
pieśni, nawiązując tym samym do 
wspólnej historii.

W niedzielę wycieczka uda-
ła się do Poznania, gdzie zwiedzi-
ła m.in. Stary Rynek, Farę, Kate-
drę, a także centrum handlowe 
Stary Browar. W godzinach popo-
łudniowych odbyła się specjalna 
msza święta w kościele w Wierze-
nicy w intencji 125 tys. Polaków 
zamieszkujących obecnie Wilno.

Na pożegnalnej kolacji nasi 
rodacy z Litwy przekazali ser-
deczne podziękowania organi-
zatorom oraz pozdrowienia dla 
wszystkich mieszkańców Swarzę-
dza, a łzy w ich oczach potwier-
dziły sens spotkania.

Organizator spotkania – Eu-
roHotel Swarzędz pragnie podzię-
kować za wszelką pomoc Urzędo-
wi Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
oraz firmom: Bemarc, Wiraż Bus, 
RSP Kruszewnia, Piórex i Dru-
karnia Swarzędzka.

EH

Zaproszeni przez EuroHotel  
Polacy z Wilna odwiedzili Swarzędz

W dniach 28-29 marca, na zaproszenie EuroHotelu Swa-
rzędz, przybyła do Swarzędza dwudziestoosobowa grupa 
inteligencji wileńskiej, członków Polskiego Uniwersytetu 
III Wieku. Najstarszy uczestnik wycieczki miał 88 lat i bar-
dzo dobrze pamiętał polskie przedwojenne Wilno…

Co nowego 
w bibliotece?

Marzec w Bibliotece Pub-
liczne w Swarzędzu upły-

nął pod znakiem wielu działań 
skupiających się wokół literatury 
i sztuki. Ogłosiliśmy konkurs fo-
tograficzny na najciekawszą foto-
grafię psa pt.: „Cztery łapy i ogon”. 
Wpłynęło ponad 90 fotogra-
fii psów, na których nasi kudłaci 
przyjaciele występują w najróż-
niejszych pozach, nastrojach i sy-
tuacjach. Na zwycięzców czekały 
nagrody, książki w których głów-
nymi bohaterami były oczywiście 
psy. Zdjęcia, które wpłynęły na 
konkurs znalazły się na wystawie 
w oddziale dla dzieci i młodzieży, 
na os. Czwartaków 1, a także na 
naszej stronie internetowej.

Ponadto zorganizowaliśmy Li-
terackie podchody, rodzaj gry 

w terenie. „Zaginiony świat di-
nozaurów” - pod takim tytułem 
przebiegała zabawa polegająca na 
wykorzystywaniu wiedzy i infor-

macji zawartych w książkach, in-
ternecie i na innych  nośnikach w 
celu rozwiązania kolejnych zaga-
dek. Uczestnikami była groma-
da zuchów z SP nr 5 w Swarzę-
dzu. Uczestnicy mieli za zadanie: 
rozszyfrować wiadomość, wyszu-
kać w internecie strony z infor-
macjami o dinozaurach, odnaleźć 
w terenie skamieniałe jajo Pte-
rodaktyla oraz kości Tyranozau-
ra, odwiedzić księgarnię Pinokio 
i rozwiązać krzyżówki. Wszyscy 
świetnie poradzili sobie z zagad-
kami i labiryntami.

W ramach cyklu „Czytamy 
inaczej, czujemy tak samo” 

odbyło się trzecie spotkanie z 
uczestnikami warsztatów terapii 
zajęciowej Stowarzyszenia Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka w Swarzędzu. 
Tym razem „Baśniowe wędrówki 
po świecie” skupiały się na twór-
czości Andersena. Bibliotekarka, 
Grażyna Sobańska czytała baśń 
„Brzydkie kaczątko”. Dalsza część 
spotkania dotyczyła zbliżające-
go się Wielkiego Tygodnia i świąt 

Wielkanocnych. Uczestnicz-
ki warsztatów, panie Agata Kiej-
drowska i Mirosława Penczyń-
ska czytały brajlem o zwyczajach 
świątecznych obecnych w pol-
skiej tradycji. Między czytaniem 
kolejnych tekstów był czas na 
śpiew i rozmowy. Spotkaniu to-
warzyszyła wielkanocna wystawa 
uczestników warsztatów.

Ponadto: w galerii Wielokro-
pek przedstawialiśmy prace 

dzieci i seniorów - uczestników 
warsztatów fotograficznych. Za-
jęcia zrealizowano w ramach pro-
jektu „Akademia Nowych Moż-
liwości” przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu. Projekt 
był współfinansowany ze środ-
ków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowe-
go Programu „Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2008”.  

Najmłodszych bywalców na-
szej biblioteki  zapraszamy 

do udziału w happeningach. W 
kwietniu  brzydkie kaczątko pro-
siło, aby dzieci dorysowały mu ja-

kiś element i uczyniło je szczęś-
liwym i pięknym! Co miesiąc 
czeka na dzieciaki nowy boha-
ter ze znanej baśni i ciekawe za-
danie do wykonania. W styczniu 
i w lutym można było sprawdzić, 
czy jest się prawdziwą księżnicz-
ką na ziarnku grochu, a także do-
wiedzieć się czy pantofelek któ-
ry stał w naszej bibliotece zgubił 
Kopciuszek? Dział dla dzieci za-
prasza do wspólnej zabawy!

C zyta, lubi, szanuje... - to pro-
jekt, jaki stworzyliśmy z my-

ślą o naszych obecnych i poten-
cjalnych czytelnikach w 2009r. 
Zapraszamy do niego wszyst-
kie pokolenia i mamy nadzie-
ję, że każdy czytelnik odnajdzie 
w nim coś dla siebie. Szczegóły 
znajdą Państwo na naszej stro-
nie internetowej www.bibliote-
ka.swarzedz.pl, w lokalnej prasie 
a także bezpośrednio u bibliote-
karzy oraz pod numerem tel. 061 
8173 103, 061 8173 102.

Monika  
Wojciechowska-Ratajczak

Biblioteka Publiczna
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Biblioteka  
Publiczna 
poleca:

„Motyl na wie-
trze”- Rei Kimura 
Tuż przed ślubem 
z ukochanym, Oki-
chi wpadła w oko 
amerykańskiemu 
konsulowi gene-
ralnemu. Wbrew 
swej woli musia-
ła zostać jego kon-
kubiną i chociaż 
przyczyniła się 
do wynegocjowania korzystnych warunków 
traktatu między Ameryką a Japonią, już do 
końca życia prześladowała ją niechęć i pogar-
da rodaków. 

„Sekrety top mo-
delki”- Katoucha
Jej zdjęcia zdobiły 
okładki najwięk-
szych magazynów, 
a o eskapadach 
czarnoskórej  su-
permodelki rozpi-
sywała się prasa. 
Teraz postanowiła 
ujawnić sekrety... 
Odeszła tak, jak 
żyła, w tajemniczych okolicznościach. 1 lute-
go 2008  roku wracała z przyjęcia... Miesiąc 
później znaleziono jej ciało.

„Do zobaczenia w 
piekle” - Wojciech 
Pestka
Zbiór opowiadań 
o mieszkańcach 
Kresów, skazanych 
na piekło wygna-
nia, zmuszonych 
do wyrzeczenia się 
języka i wiary. Bo-
haterami są m.in. 
Alfred Schreyer - 
jeden z ostatnich żyjących uczniów Brunona 
Schulza i Irena Sandecka – potajemnie uczą-
ca dzieci języka polskiego.

„Księga przezna-
czenia” - Brad Mel-
tzer
Co mają ze sobą 
wspólnego liczący 
200 lat tajny szyfr, 
amerykańscy ma-
soni i stara krzy-
żówka? To elemen-
ty zagadki, której 
rozwiązanie skry-
wa Księga Przeznaczenia – skarbnica wszel-
kich tajemnic. 

„Miło wspomnieć” 
- Irena Santor 
Książka w opraco-
waniu Violetty Le-
wandowskiej. Za-
pisane historie są 
autentyczne, po-
chodzą z wywia-
dów, radiowych 
taśm i rozmów 
przy wielu oka-
zjach.

Polecamy także książki, poświęcone historii, 
kulturze i obyczajom Romów - mniejszości 
etnicznej, która żyjąc obok nas wciąż skry-
wa wiele tajemnic. Z okazji obchodzonego w 
Swarzędzu Światowego Dnia Romów warto 
poznać bliżej ich historyczne losy.

Agata Widzowska-Pasiak

Mieszkańców naszej gminy zapra-
szamy 30 kwietnia o godz. 17.00 
na prelekcję  p.t. „Historia Romów 
w Polsce” i „Wróżbiarstwo i ziołolecz-
nictwo u Cyganów” oraz na wystawę 
eksponatów kultury materialnej Ro-
mów z Muzeum Narodowego Rolni-
ctwa i Przemysłu Rolno-Spożywcze-
go w Szreniawie. 

W dniach 6 -7 marca 2009 r. 
grupa młodzieży uczestniczącej w 
sekcji piosenki „Furora” działają-
cej przy Ośrodku Kultury w Swa-
rzędzu wzięła udział w I edycji 
konkursu organizowanego przez 
Centrum Logopedii i Wspoma-
gania Demostenes – „WYŚPIE-
WAJ TO”. W grupie wiekowej 
szkół podstawowych reprezento-
wały Swarzędz Oliwia Kruszona 
i Zuzanna Jakubowska, w grupie 
szkół ponadgimnazjalnych udział 
wzięły Marianna Kubiak, Han-

na Przybylska i Anna Król. 
Konkurs składał się z 2 eta-

pów i dotyczył placówek oświato-
wych i kulturalnych województwa 
wlkp. , a odbywał się pod hasłem 
„kobieta-miłość-czas”

Zadaniem uczestników było 
zaprezentowanie się w dwóch 
piosenkach, z czego jedna była 
utworem obowiązkowym wyzna-
czonym przez organizatora.

Jury oceniało dobór repertu-
aru związany z charakterem kon-
kursu, dostosowanie do możliwo-

ści wokalnych, walory głosowe, 
własną interpretację wokalno-
sceniczną obowiązkowej piosen-
ki, muzykalność, indywidualność 
artystyczną. 

W Grupie szkół podstawo-
wych do finału, który odbył się 13 
marca, zakwalifikowały się: Oli-

wia Kruszona i Zuzanna Jaku-
bowska, która zajęła III miejsce 
z piosenkami: Jestem jaka jestem” 
– zespołu Łzy, oraz „Księżycowa 
piosenka” – zespołu Varius Manx

GRATULUJEMY!

E.M.

Oliwia Kruszona i Zuzanna Jakubowska 
laureatkami konkursu piosenkarskiego

Oliwia Kruszona Zuzanna Jakubowska
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Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w  M i e j s k o  -  G m i n n y m  O ś r o d k u  W s p a r c i a  w  S w a r z ę d z u

Miejsko - Gminny Ośrodek 
Wsparcia obejmuje opieką osoby 
z terenu Miasta i Gminy Swarzędz 
już od trzynastu lat. Placówka za-
wiera dwie formy pomocy: Środo-
wiskowy Dom Samopomocy oraz 
Dom Dziennego Pobytu. Pierw-
sza przeznaczona jest dla osób 
pełnoletnich z zaburzeniami psy-
chicznymi, które nie wymagają 
leczenia szpitalnego, ani pobytu 
w stacjonarnej placówce pomocy 
społecznej. Druga -  dla osób star-
szych samotnych, jest placówką 
pobytu dziennego dla osób, które 
mają stałe miejsce zamieszkania 
na terenie gminy Swarzędz. 

Celem Miejsko - Gminne-
go Ośrodka Wsparcia jest przede 
wszystkim realizowanie środowi-
skowych form pomocy służących 
utrzymaniu osoby w jej natural-
nym środowisku, ochrona zdro-

wia psychicznego poprzez dzia-
łanie w zakresie profilaktyki, 
rehabilitacji i promocji zdrowia 
psychicznego. Dla swoich uczest-
ników placówka prowadzi dzia-
łalność terapeutyczną, rehabili-
tacyjną, opiekuńczą, integracyjną, 
kulturalno – oświatową oraz wy-
poczynkową. Miejsko - Gmin-
ny Ośrodek Wsparcia mieści 
się na ul. Piaski 4 w Swarzędzu, 
jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 
17.00 lub pod numerem telefo-
nu: (061) 651 05 84.

Badania wskazują, iż osoby 
chore psychicznie w Polsce pod-
legają większej ilości negatywnych 
zjawisk społeczno-ekonomicz-
nych i politycznych w porównaniu 
z innymi krajami UE, subiektywne 
wskaźniki zdrowia psychicznego 
w naszym kraju są jednymi z naj-

niższych w Europie, a wsparcie 
psychospołeczne, w tym „kapitał 
więzi rodzinnych”, które mogłyby 
neutralizować działanie negatyw-
nych zjawisk i stresorów, jakim 
podlegają chorzy jest relatywnie 
ubogie w porównaniu z innymi 
krajami w Europie. 

Można zaryzykować stwier-
dzenie, że w naszym środowisku 
lokalnym na pewno mieszkają 
osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi, które z uwagi na swo-
ją chorobę skazane są na samot-
ność i izolację. Aby zapobiec ich 
wykluczeniu społecznemu nie-
zwykle ważny jest system opar-
cia społecznego dla tych osób, 
które z racji choroby psychicznej 
mają poważne trudności w życiu 
codziennym zarówno w zakre-
sie kształtowania swoich kontak-
tów z otoczeniem, edukacji, za-

trudnienia oraz spraw bytowych. 
W Swarzędzu jedną z form funk-
cjonowania systemu oparcia dla 
osób zaburzeniami psychiczny-
mi jest właśnie Środowiskowy 
Dom Samopomocy działający 
w Miejsko - Gminnym Ośrodku 
Wsparcia przygotowany dla 20 
osób z terenu gminy. Pracowni-
cy Środowiskowego Domu Samo-
pomocy widzą konieczność wal-
ki ze stereotypowym myśleniem, 
iż choroba psychiczna jest tema-
tem tabu, jest powodem do wsty-
du i uciekania przed ludźmi. 

Wszystkie osoby zaintereso-
wane i chcące uzyskać więcej in-
formacji oraz pomoc specjalistów 
prosimy o kontakt z Miejsko – 
Gminnym Ośrodkiem Wsparcia.

Magdalena Michalska
Miejsko Gminny  

Ośrodek Wsparcia

Domy Pomocy  
Społecznej

Ustawa o pomocy społecznej, na 
podstawie której pracuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej określa zasa-
dy, jakie obowiązują w postępowa-
niu dotyczącym kierowania do do-
mów pomocy społecznej. Zgodnie 
z art. 54 wyżej wymienionej usta-
wy osoba, która wymaga całodobo-
wej opieki z powodu wieku, choro-
by lub niepełnosprawności, a takiej 
opieki nie jest w stanie zapewnić jej 
rodzina oraz  nie ma możliwości  za-
pewnienia jej niezbędnej pomocy w 
formie usług opiekuńczych w śro-
dowisku zamieszkania, ma możli-
wość ubiegania się o skierowanie do 
domu pomocy społecznej.

Wniosek o skierowanie do domu 
pomocy społecznej składa osoba za-
interesowana w Ośrodku Pomocy 
Społecznej odpowiednim do swo-
jego miejsca zamieszkania. Po prze-
prowadzeniu wywiadu środowisko-
wego z wnioskodawcą i wywiadów 
alimentacyjnych z jego małżonkiem, 
zstępnymi i wstępnymi, zebraniu 
wszystkich niezbędnych dokumen-
tów (m. in. zaświadczeń lekarskich, 
zaświadczeń dokumentujących do-
chód i majątek danej osoby) Dyrek-
tor Ośrodka wydaje decyzję o skie-

rowaniu bądź odmowie skierowania 
do domu pomocy społecznej. 

Odpłatność za pobyt w domu po-
mocy społecznej spoczywa na osobie 
kierowanej, jej rodzinie oraz Gminie 
w przypadku, gdy rodzina nie kwa-
lifikuje się do ponoszenia odpłatno-
ści zgodnie z ustawą o pomocy spo-
łecznej. Osoba kierowana do domu 
pomocy społecznej płaci miesięcznie 
nie więcej niż 70 % swojego docho-
du, resztę, czyli kwotę brakującą do 
wysokości średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania, obowiązana jest 
zapłacić rodzina zgodnie z kryteria-
mi określonymi w ustawie. 

Na terenie województwa Wiel-
kopolskiego funkcjonuje 61 do-
mów, miesięczny koszt utrzymania 
waha się od 2400 zł do 3500, czas 
oczekiwania na miejsce jest różny, 
niektóre domy dysponują wolnymi 
miejscami, na inne oczekuje się od 
1,5 roku do 2 lat.

Dodatkowe informacje na te-
mat domów pomocy społecznej 
można uzyskać w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Swarzędzu ul. Po-
znańska 25, tel. (061) 651 26 50.
Źródło: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2004 r. o pomocy spo-

łecznej (Dz. U. 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zmianami)

Agnieszka Chróścik
z-ca Dyrektora Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Swarzędzu

Turniej darta
W młodzieżowym klubie 

„Poczekalnia – pod Biblioteką” 
odbył się kolejny turniej dar-
ta. W kategorii dziewczyn zwy-
ciężyła Angelika Ligocka, któ-
ra pokonała Karolinę Żoran. 
W kategorii chłopców w zwy-
ciężył niespodziewanie Piotr 
Nowaczyk, który pokonał Ma-
teusza Kowalaka. W meczu o III 
miejsce Miłosz Konrad poko-
nał Tomka Dembińskiego. 

Turniej rozgrywany był w ka-
tegorii „OPEN” Imponująco spi-
sał się był 5-letni Kacper Fornal-
kiewicz, który nie czuł żadnego 
respektu przed starszymi kole-
gami i otrzymał puchar dla naj-
młodszego uczestnika turnieju. 

Trzech pierwszych zawod-
ników otrzymało puchary, resz-

ta została obdarowana okolicz-
nościowymi pamiątkami. Nikt 
z uczestników turnieju nie wy-
chodził z imprezy z pustymi rę-
koma. Postarali się o to ludzie 
dobrej woli i swarzędzkie fir-
my, dzieki którym takie im-
prezy mogą się u nas odbywać.  
Specjalne podziękowania na-
leżą się: referatowi promocji 
UMiG w Swarzędzu, Swarzędz-
kiemu Centrum Ubezpieczeń 
– pani Ewie Włodarczak, cu-
kierni „Magdalenka” - pani Mał-
gorzacie Nowak za dobre serce 
i słodkości, którymi obdarowała 
uczestników turnieju,  Drukar-
ni Swarzędzkiej – panom Stani-
sławowi i Marcinowi Witeckim 
oraz firmie „Mega-Fit” pana Sła-
womira Rosia.

Zdzisław Kulczyński
koordynator klubu
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Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w hokeju

Brawa dla chłopców ze Swarka!

28 marca br. w Gimnazjum nr 
1 w Środzie Wielkopolskiej odby-
ły się Halowe Mistrzostwa Wiel-
kopolski w hokeju na 
trawie. Na mistrzo-
stwa zjechały druży-
ny z całej Wielkopol-
ski. Swarzędz, pod 
przewodnictwem tre-
nera Macieja Janko-
wiaka, był reprezen-
towany przez dwie 
drużyny: Swarek I i 
Swarek II. Poziom za-
wodów jak i zaanga-
żowanie zawodników 
stały na wysokim po-
ziomie, a o końcowej 
kolejności miejsc de-
cydowały minimalne 
różnice bramek. Choć 
przeciwnicy byli o wiele bardziej 
doświadczeni, nasi chłopcy wal-
czyli bardzo dzielnie, ostatecznie 

zajmując 5 i 8 miejsca. 
Skład Swarka I (w nawia-

sach podano liczbę zdobytych 
bramek): Sergiusz 
Włodarczyk - bram-
karz, Natan Krupa 
(1), Kacper Śmichur-
ski (3), Kuba Lebioda 
(7), Mateusz Michal-
ski, Michał Tarka, Pa-
tryk Soberski, Szymon 
Rzepczyk, Adam Droż-
dżyński, Maciej Wal-
czak. 

Skład Swarka II: 
Marcin Półtorak – 
bramkarz, Maciej Bo-
rowski (1), Aleksander 
Mila, Michał Lipski 
(2), Filip Ławniczek, 
Teofil Słupski, Szymon 

Mieloch, Piotr Kochanowski, Bar-
tek Wszędybył.

/PŚ/

Zapaśnicy Unii wystąpią 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

28 marca 2009 r. w Poznaniu 
odbyły się eliminacje do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży (Mistrzostwa Polski kadetów). 
Były to eliminacje makroregionu, 
w skład którego wchodzą mię-
dzy innymi takie kluby jak: Gra-
nica Gdańsk, ZKS Miastko, Car-
tusia Kartuzy, Agros Żary, Olimp 
Kostrzyn, Sobieski Poznań i wie-
le innych. O kwalifikacje gwaran-
tujące udział w tych prestiżowych 
zawodach walczyło 3 zawodni-
ków oraz 1 zawodniczka Unii 
Swarzędz. W wadze do 69 kg star-
towało dwóch naszych zawodni-
ków. Tomasz Plackowski zajmu-

jąc 3 miejsce zdobył kwalifikacje 
do olimpiady! 10 miejsce wywal-
czył Szymon Korcz. W tej katego-
rii wagowej startowało 12 zawod-
ników. 

W wadze do 76 kg swarzędz-
ki klub reprezentował Krzysztof 
Borowczyk, który zajął 2 miej-
sce i również uzyskał kwalifi-
kacje. W tej kategorii startowało 
7 zawodników.

W zapasach kobiet, w katego-
rii wagowej do 70 kg startowała 
Paulina Opielska Zajęła 1 miej-
sce tym samym kwalifikując się 
do startu w OOM. 

Grzegorz Mazurek - trener

Medale i puchary dla zuchów 
i harcerzy z Ośrodka ZHP w Kobylnicy

14 marca br. w hali sporto-
wej w Buku odbyły się I „Zucho-
we Harce” hufca Poznań - Rejon. 
W zawodach uczestniczyło 11 
Gromad Zuchowych z terenu po-
wiatu poznańskiego. W śród zwy-
cięskich gromad zuchowych na 
zaszczytnym III miejscu znalazła 
się 9 Gromada Zuchowa „Leśne 
Jagódki” z Kobylnicy, która pod 
opieką druhny pwd. Ani Kaczo-
rowskiej ciągle pnie się w górę.

Również w Buku 29 marca 
br. odbył się VII Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Hufca Poznań - Re-
jon. W zawodach uczestniczyło 
31 reprezentacji z terenu powia-
tu poznańskiego w 4 kategoriach: 
szkoła podstawowa, gimnazjum, 
żeńska i open.

W kategorii żeńskiej repre-
zentacja 13 Drużyny Harcerskiej 
im. Batalionu „Parasol” z Kobyl-
nicy okazała się bezkonkuren-
cyjna. Wygrała wszystkie mecze 
eliminacyjne i w finale pokonała 

reprezentację Mosiny zdobywając 
I miejsce.

Chłopcy z Trzynastki również 
nie zawiedli i w kategorii gimnazja-
listów zajęli zaszczytne III miejsce.

Komenda Ośrodka ZHP 
w Kobylnicy serdecznie dziękuje 
wszystkim rodzicom, którzy bez-
interesownie pomagają w trans-
porcie zuchów i harcerzy na róż-
ne imprezy. 

Jednocześnie zwracamy się 
z prośbą do wszystkich tych, któ-
rzy chcieliby nam pomóc w cało-
rocznej pracy z dziećmi i przeka-
zać 1% swojego podatku na naszą 
działalność. Nie jest to trudne, 
wystarczy tylko wypełniając rocz-
ne rozliczenie PIT wpisać w od-
powiednie rubryki nasze dane: 
Nazwa OPP – ZWIĄZEK HAR-
CERSTWA POLSKIEGO CHO-
RĄGIEW WIELKOPOLSKA, 
KRS – 0000266321 
w rubryce 128 „OŚRODEK ZHP 
KOBYLNICA”. 

Komendantka  
Ośrodka ZHP w Kobylnicy

Hm. Grażyna Orpińska

Dzielne Zuchy i druhna Ania  
(na zdjęciu w środku)

Złotka nie do pokonania

Reprezentacja chłopców z 13 Drużyny Har-
cerskiej im. Batalionu „Parasol” w Kobylnicy
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Przemysł drzewny wobec 
kryzysowych zawirowań

W dniach 31 marca - 3 kwiet-
nia br. odbyły się targi Drema 
Furnica, które stanowią waż-
ne wydarzenie dla przedsiębior-
ców branży drzewnej. Pokazano 
nowe technologie obróbki drew-
na i nowe wzornictwo, które pla-
nuje się wykorzystać w gospodar-
ce. Poruszono też wiele zagadnień 
związanych z produkcją mebli i 
wyrobów z drewna. 

W debacie Forum Gospodar-
czego Polwood, która odbyła się 
1 kwietnia na terenie Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, 
omawiano zagadnienia związane 
z ceną surowca drzewnego i kon-
kurencyjnością cen (panel I), to-
czyły się także rozmowy dotyczą-
ce oszczędności kosztów energii 
w przemyśle drzewnym (panel 
II) oraz wizerunku pracownika i 
uzasadnienia automatyzacji pro-
dukcji (panel III).

Według Marka Adamowicza, 
dyrektora Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Producentów Meb-
li, poziom sprzedaży mebli może 
zostać utrzymany, choć widocz-
ne są zagrożenia związane m.in. 
z kryzysem budowlanym (zaost-
rzona polityka kredytowa ban-
ków), trudnością w utrzymaniu 
płynności finansowej firm i ma-
lejącym popytem za granicą. Ko-
nieczna jest także restrukturyza-
cja fabryk, wprowadzenie nowych 
technologii i maszyn oraz dosto-
sowanie się małych i średnich 
firm do zmieniającej się sytuacji 
na rynku. 

Dla Polaków ważne jest, że 
kryzys nie zagraża „tak bardzo” 
tej gałęzi przemysłu. Ekonomi-
ści jednak nie są bardzo optymi-
styczni, twierdzą, że kryzys nie 
osiągnął jeszcze swojego maksy-
malnego poziomu.

Polaków cieszy i dodaje otu-
chy fakt, że: Polska jest dziesią-
tym wytwórcą mebli na świecie 
i czwartym eksporterem mebli 
(wyprzedzają nas Włochy, Chi-
ny i Niemcy). 

A w edukacji sen zimowy...

Kłopoty zaczynają się jednak 
w zupełnie innej sferze. Okazu-
je się, że zainteresowanie kierun-
kiem szkoły i studiów związane 
z przemysłem drzewnym jest ni-
kłe. 

„Zagłębie swarzędzkie” – nie 
kształci przyszłych pracowników 
tej branży. Ze statystyk wynika, że 
o ile jeszcze dekadę temu uczniów 
przygotowujących się do pracy w 
zakładzie stolarskim było kilku-

dziesięciu rocznie, o tyle dziś są 
to jednostki. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 
1 w Swarzędzu marzy o wzno-
wieniu – reaktywacji klas stolar-
skich i klas technikum techno-
logii drewna: „To tradycja naszej 
szkoły. Kształciliśmy stolarzy, któ-
rzy fachowo przygotowani znaj-
dowali pracę na terenie powia-
tu. Obecnie stolarzy jest niewielu. 
Nie mamy klas technologii drew-
na, bo uczniów prawdopodobnie 
odstrasza nazwa profilu” – powie-
dział dyrektor Przemysław Jan-
kiewicz. 

Podobnie rzecz się ma ze stu-
diami wyższymi: „Zatrudnienie 
i zapotrzebowanie w branży jest 
większe niż liczba studentów. Po 
pierwszym roku studiów na Wy-
dziale Technologii Drewna zosta-
je około 120 studentów (najczęś-
ciej z powodów niezależnych od 
wykładowców), a kończy studia 
około 70” – mówi prof. Jerzy Sma-
rdzewski z Wydziału Technologii 
Drewna Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Poznaniu. 

Dlaczego nie technologia 
drewna?

Uczniom szkół gimnazjal-
nych technologia drewna koja-
rzy się z rozbudowaną maszyne-
rią, hałasem i pracą w trudnych 
warunkach. Lękiem napawa tak-
że program nauczania – ogromna 
ilość przedmiotów zawodowych 
i uciążliwe praktyki zawodowe. 
Młodzieży wydaje się, że jedyną 
perspektywą zawodową jest pra-
ca w małym, dusznym zakładzie 
stolarskim. 

Nic bardziej mylnego. Wobec 
przemian technologicznych i roz-
woju firm, które proponują boga-
tą ofertę asortymentu drzewne-
go, pracę można znaleźć w innych 
sferach przemysłu - wzornictwie 
czy projektowaniu mebli. 

„Idealnym rozwiązaniem by-
łaby współpraca pomiędzy uczel-
niami z Wielkopolski (ASP, PP, 
UP) w zakresie multidyscypli-
narnego kształcenia przyszłych 
kadr dla branży meblarskiej. My-
śleliśmy już o wspólnym projek-
cie prowadzenia międzyuczel-
nianego kierunku studiów, który 
uatrakcyjniłby zawód projektan-
ta mebli i innych form użytko-
wych, szczególnie w kontekście 
potrzeb małych i średnich przed-
siebiorstw” – dodaje prof. Jerzy 
Smardzewski. 

Praca u ojca kolegi?  
Nie, dziękuję.

Perspektywy zawodowe men-
talnie kojarzą się mieszkańcom 
małych miejscowości z firmami 
rodzinnymi. Rzeczywiście, firm 
rodzinnych jest spora grupa. Za-
angażowani w pracę są wszyscy 
niemalże członkowie rodziny – 
od promocji, prowadzenia księgo-
wości poprzez marketing, funkcje 
menadżerskie i produkcję. 

Według badań, absolwent 
technikum technologii drew-
na ma większe możliwości. Jest 
chętnie zatrudniany przez rozbu-
dowane firmy, które zajmują się 
projektowaniem, produkcją i dys-
trybucją mebli wszelkiego rodza-
ju. Takich firm wokół Swarzędza 
jest kilka. 

Swarzędzkie meble 
– spojrzenie w przyszłość
q Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu zaprasza absolwentów 
gimnazjum do podjęcia nauki w klasach technikum tech-
nologii drewna. 
q Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu planuje rozto-
czyć patronat nad powstałą klasą we współpracy z Zespo-
łem Szkół nr 1. 
q Cel? Kształcenie poszukiwanych fachowców i powrót 
do wspaniałej meblarskiej tradycji, wyróżniającej Swa-
rzędz spośród innych miast Polski…

Grupa z ZS nr 1 w Korbach.

Uczniowie TTD na wycieczce podczas 
praktyk w Korbach c.d. na str. 15 Ü
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W Wierzenicy wkrótce remont – cenny zabytek zostanie uratowany

Dwór Augusta Cieszkowskiego ma nowego właściciela
Jeden z istotniejszych zabytków gminy Swarzędz - dwór Cieszkowskich w Wierzenicy znalazł pod koniec 2008 roku no-
wego właściciela. Od córek Prezydenta Edwarda Raczyńskiego - dotychczasowych właścicielek obiektu - zespół dwor-
sko-parkowy kupił lokalny przedsiębiorca pragnący zachować anonimowość. Nowy gospodarz w najbliższych kilku za-
mierza gruntownie wyremontować zdewastowany dziś dwór i otworzyć w nim historyczny hotel.

Wierzenica związana jest od 
początku z Augustem Cieszkow-
skim - jednym z największych 
polskich filozofów, prekursorem 
pracy organicznej i nowoczesne-
go rolnictwa. Cieszkowski – jako 
polityk – współtworzył Polską 
Ligę Narodową (1848) i był po-
słem do pruskiego zgromadzenia 
narodowego (1848-1855). W 1848 
roku August Cieszkowski opub-
likował odezwę do parlamentów 
świata, w której nawoływał do po-

wszechnego porozumienia. Ak-
tywnie działał na rzecz powoła-
nia uniwersytetu w Poznaniu. W 
1870 założył Wyższą Szkołę Rol-
niczą w Żabikowie. 

Zgromadził w Wierzenicy bo-
gaty księgozbiór (40 tysięcy wo-
luminów), obejmujący prace 
z filozofii, nauk społecznych i przy-
rodniczych, matematyki, ekonomii 
rolnictwa i techniki. To on zbudo-
wał tutaj w pierwszej połowie XIX 
wieku dwór i założył park. Miej-

sce to było dla Cieszkowskiego - 
jak sam je nazywał - jego TUSCU-
LUM czyli wiejskim schronieniem 
nadającym się do spokojnej pracy. 
To tu napisał dzieło swojego życia 
„Ojcze Nasz”. To także tu odbywały 
się posiedzenia Poznańskiego To-
warzystwa Przyjaciół Nauk, któ-
re założył, i któremu prezesował 
Cieszkowski. To także tu, słynny 
filozof gościł swoich przyjaciół - 
między innymi Zygmunta Krasiń-
skiego, który w jednym z ponad 
300 listów do Cieszkowskiego pi-
sze „Trzy dni błogie, trzy dnia do-
bre, trzy dni błękitne przeżyliśmy 
razem. .... Tęskno mi do Wierzeni-
cy”. 

Po wojnie Wierzenica na-
leżała do Prezy-
denta Edwarda 
Raczyńskiego, a 
później do jego 
córek.

Nowy właś-
ciciel wraz z re-
gionalistami Ewą 
i Włodziemie-
rzem Buczyński-

mi uruchomili serwis interneto-
wy poświęcony pamięci Augusta 
Cieszkowskiego. Pod adresem 
www.cieszkowski.art.pl znaleźć 
można dokładny opis dworu, syl-
wetki kilkudziesięciu osób zwią-
zanych z Wierzenicą oraz pre-
zentacje ciekawych historycznie 
obiektów w okolicy. 

R.
Wierzenica to niewielka, licząca 

około 200 mieszkańców wieś w pół-
nocnej części gminy Swarzędz. Odda-
lona 5 kilometrów od granic Poznania 
wioska zachwyca drewnianym koś-
ciółkiem z XIV wieku, wiejską zabudo-
wą oraz pięknym krajobrazem otuliny 
Puszczy Zielonki.

Wiele jest także przykładów 
wśród absolwentów technologii 
drewna, którzy choć ze strachem, 
ale podejmowali wyzwania i za-
kładali własne firmy. Działające 
od niedawna przedsiębiorstwo w 
Chojnicach (woj. pomorskie) pro-
dukuje meble dla dzieci. Ta ga-
łąź produkcji meblarskiej jeszcze 
do niedawna odstraszała – dziś 
może pochwalić się ciekawym 
wzornictwem, stylem i funkcjo-
nalnością. Firmę założyli absol-
wenci uczelni poznańskiej. 

Może zadbajmy 
o przyszłość…?

Zespół Szkół nr 1 w Swarzę-
dzu zaprasza absolwentów gim-
nazjum do podjęcia nauki w kla-

sach technikum technologii 
drewna. Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu planuje rozto-
czyć patronat nad powstałą klasą 
we współpracy z Zespołem Szkół 
nr 1. Patronat polegałby przede 
wszystkim na nauczaniu niektó-
rych przedmiotów zawodowych 
i opiece nad tworzeniem przy-
szłych kadr pracowniczych. 

Jeżeli taka klasa powsta-
nie, możliwe będzie stworzenie 
wspólnego projektu edukacyjne-
go związanego z wyjazdem ucz-
niów na praktyki zawodowe czy 
wycieczki mające na celu pozna-
wanie fabryk i przedsiębiorstw 
działających w różnych częściach 
Europy. 

Wydziały technologii drew-
na znajdują się tylko w Pozna-
niu i Warszawie. Kształcą tych, od 

których zależeć będą wnętrza na-
szych domów… Może trochę to 
górnolotnie powiedziane, ale czy 
nie warto się zastanowić nad 
powrotem do tradycji, wyróż-
niającej Swarzędz spośród in-
nych miast Polski?

Karolina Osowska

Źródła: 
1. Drema - Furnica, Poznański Maga-
zyn Targowy, wydanie specjalne, ISSN 
1230 – 8994;
2. Gazeta Przemysłu Drzewnego, nr 3 
marzec 2009, ISSN 1732-4017.

W Korbach podczas pracy.

Û dokończenie ze str. 14



1�	 Kwiecień 2009

Prosto z Ratusza Aktualności szkolne

Konkurs „Złota Żabka” i „Złota Żaba” rozstrzygnięty
4 kwietnia zostały ogłoszo-

ne wyniki konkursu dla uczniów 
gimnazjów „Złota Żaba” oraz jego 
wersji przeznaczonej dla ucz-
niów szkół podstawowych - „Zło-
ta Żabka”. Konkurs w Dziedzinie 
Literatury i Języka Polskiego oraz 
Matematyki organizowany jest 
corocznie od 1992 r. Adresowany 
jest do uczniów drugich i trzecich 
klas gimnazjów („Złota Żaba”) 
oraz klas piątych i szóstych szkół 
podstawowych („Złota Żabka”). 
W tegorocznej, już szesnastej 
jego edycji, udział wzięło 10 161 
uczestników z całej Wielkopolski 
i z województwa lubuskiego. Kon-
kurs wspierają finansowo władze 
samorządowe Powiatu Poznań-
skiego, Powiatu Wolsztyńskie-
go, miast i gmin: Swarzędz, Środa 
Wielkopolska, Września, Murowa-
na Goślina, Kostrzyn, Kórnik, Lu-
boń, Suchy Las i Czempiń. Nagro-
dy ufundowane zostały ponadto 
przez sponsorujące Konkurs fir-
my: Drukarnię Swarzędzką Stani-
sław i Marcin Witeccy, EVER sp. 
z o. o., Eurovita sp. z o. o, „Żabka 
Polska” S.A., ENEA SA 

Na uroczyste ogłoszenie wy-
ników do budynku I Liceum 
Ogólnokształcącego oraz Gim-
nazjum nr 1 w Swarzędzu przy 
ul. S. Kwaśniewskiego 2 przyby-
ło osiemdziesięciu zaproszonych 
uczniów, ich nauczyciele i dyrek-
torzy szkół, jak również wielu ro-
dziców. Przybyli także przedsta-

wiciele instytucji fundujących 
nagrody, aby je osobiście wręczyć 
laureatom. Miasto i Gminę Swa-
rzędz reprezentowała Pani Za-
stępca Burmistrza Agata Kuba-
cka. 

Laureatką pierwszego miej-
sca w dziedzinie języka pol-
skiego i literatury w Konkur-
sie „Złota Żaba” została Anna 
Maciejewska z Gimnazjum im. 
Profesora Stanisława Kielicha w 
Borowie. Zwycięzcą konkursu 
matematycznego został Adam 
Pluta z II Gimnazjum w zespole 
szkół Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Pile. Pierwsze 
miejsce wśród uczniów szkół 
podstawowych w dziedzinie ję-
zyka polskiego i literatury wy-
walczyła Dominika Andrzejew-
ska ze szkoły podstawowej w 
Biskupicach. Najlepszym mate-
matykiem wśród uczestników 
„Złotej Żabki okazał się Bar-
tosz Włodarczak ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Swarzędzu. 

W gronie laureatów i wy-
różnionych znalazło się więcej 
uczniów szkół z terenu miasta 
i gminy Swarzędz. Uczennica 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Jana Brzechwy w Swarzędzu Pa-
trycja Jarmicka zajęła czwar-
te miejsce w Konkursie „Złota 
Żabka” w dziedzinie języka pol-
skiego i literatury. Wśród wy-
różnionych w tym samym kon-
kursie znalazła się uczennica 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Stanisława Staszica w Swarzę-
dzu Kinga Klonowska, a podob-
ny sukces w równoległym kon-
kursie z matematyki odniosła 
Maria Gorczyca ze Szkoły Pod-
stawowej w Kobylnicy. Uczeń 
społecznego Gimnazjum nr 1 w 
Swarzędzu Artur Lewandowski 
otrzymał wyróżnienie w Kon-
kursie „Złota Żaba” w dziedzi-
nie matematyki.

Laureatom wręczono dyplo-
my, statuetki Złotej Żaby oraz 
cenne nagrody rzeczowe: cyfrowe 
aparaty akcesoria fotograficzne, 
odtwarzacze muzyczne, sprzęt do 
nawigacji GPS w turystyce pieszej 
i rowerowej, gry i łamigłówki edu-
kacyjne, zestawy do samodzielne-
go przeprowadzania doświadczeń 
naukowych, zaawansowane tech-
nicznie zabawki-roboty, modele 
zdalnie sterowane i książki. Naj-
lepsi otrzymali zaproszenia do 
społecznych szkół (Gimnazjum 

nr 1 lub I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Swarzędzu) połączone 
ze zwolnieniem z procedur rekru-
tacyjnych i z czesnego. Zgodnie z 
tradycją „Złotej Żaby” i „Żabki” 
nagrodzeni zostali także nauczy-
ciele tych uczniów, którzy zaję-
li miejsca 1-3 w każdym z kon-
kursów. 

Jak co roku organizato-
rzy zadbali o muzyczną opra-
wę uroczystości. Tym razem 
zebrani wysłuchali krótkiego 
koncertu w wykonaniu zespo-
łu rokowego Custody złożonego 
z uczniów swarzędzkich szkół 
społecznych.

Lista laureatów jest dostępna 
na stronie internetowej organiza-
tora Konkursu – Fundacji Eduka-
cji Społecznej „EKOS”: www.ekos.
edu.pl (biorące udział w Konkur-
sie szkoły mogą tam także znaleźć 
pełne wyniki tegorocznej edycji).

WP

18 marca 2009 r., w przed-
dzień święta patrona naszej gmi-
ny św. Józefa, w Szkole Podsta-
wowej w Wierzonce odbył się XI 
gminny konkurs Gmina i jej pa-
tron św. Józef. Konkurs jest od 
wielu lat adresowany do uczniów 
klas od IV do VI szkół podstawo-
wych z naszej gminy. Byliśmy mile 
zaskoczeni, gdy w wyznaczonym 
terminie pojawili się przedsta-
wiciele wszystkich szkół podsta-
wowych, aby wykazać się wiedzą 
odnośnie przeszłości i teraźniej-
szości gminy oraz osoby św. Jó-

zefa. W tym szczególnym dla nas 
dniu miło nam było również goś-
cić: zastępcę burmistrza panią 
Agatę Kubacką, radną powiatu 
poznańskiego panią Barbarę An-
toniewicz i radną Rady Miejskiej 
Swarzędza panią Ewę Buczyńską.

Po emocjonującej rywaliza-
cji I miejsce zajęła Szkoła Pod-
stawowa w Wierzonce (ucznio-
wie Julia Wojnowicz i Błażej 
Sienkowski przygotowywani 
przez panią Genowefę Springer), 
II miejsce - Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 (uczniowie Szymon Sta-

chowiak i Hubert Remlein przy-
gotowywani przez panią, Ewelinę 
Urbanek Kaftan) i III miejsce - 
Szkoła Podstawowa z Kobylni-
cy (uczniowie Marcin Kołacki i 
Kamil Śliwiński przygotowywa-
ni przez panią Magdalenę Książ-
kiewicz).

Wszyscy uczestnicy konkur-
su otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez Radę Rodzi-
ców naszej szkoły.

Uczestnikom gratulujemy 
wspaniałych wyników i mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym zapragną ponownie 
poszerzyć swoją wiedzę o regio-
nie, w którym mieszkają i jego 
patronie.

Dodatkowo wśród uczniów 
klas młodszych naszej szkoły zo-
stał przeprowadzony na ten sam 
temat konkurs plastyczny. Dzieci 
wykazały się dużą inwencją twór-
czą. Wyróżnione prace zostały 
wyeksponowane na wystawie w 
sali, w której odbywał się konkurs, 
a ich autorzy otrzymali nagrody. 

Genowefa Springer

„Gmina i jej patron św. Józef”
XI gminny konkurs w Szkole Podstawowej w Wierzonce
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Od wielu lat młodzież II Lice-
um Ogólnokształcącego wyjeżdża 
do Londynu. Coroczne warsztaty 
językowe w Anglii na stałe wpisa-
ły się w życie naszej szkoły. 

16 marca wyruszyliśmy w 
długą podróż przez Niemcy, Ho-
landię, Belgię i Francję do Lon-
dynu. Stolica Anglii przywitała 
nas wspaniałą, wiosenną pogodą 
i rozkwieconymi parkami. Zwie-
dzanie rozpoczęliśmy od West-
minster, Big Ben, Houses of Par-
lament, następnie słynna zmiana 
warty przed Buckingham Pala-
ce – niestety królowa nie zaprosi-
ła nas do środka, bo za wcześnie 
było na 5 o’clock tea  .

Relaks w St. James’s Park po-
śród zieleni, kwitnących wiosen-
nych kwiatów i drzew oraz przy-
jaznych wiewiórek był tym, czego 
potrzebowaliśmy po podróży. Na-
stępnie spacer Whitehallem, Dow-
ning Street aż do Trafalgar Squa-
re.. W National Gallery uczta dla 
miłośników malarstwa. Przejście 
przez Chinatown – trochę egzo-

tyki i Piccadilly Circus, a tam czas 
na pierwsze zakupy. Pierwszy 
dzień zakończyliśmy oglądaniem 
panoramy Londynu ze słynnego 
London Eye.

Kolejne dni to zwiedzanie 
Bath – pierwszego kurortu Anglii, 
zbudowanego przez Rzymian, Sto-
nehenge z tajemniczym kamien-
nym kręgiem, Hampton Court 
z najpiękniejszymi barokowymi 
ogrodami w Anglii i jak się okaza-
ło łatwym do przejścia dla naszej 
młodzieży, labiryntem. Następnie 
Windsor – tu udało nam się gościć 
u królowej – zwiedziliśmy aparta-
menty królewskiego zamku, kapli-
cę św. Jerzego, dom lalek królowej 
Marii. Wreszcie wycieczka duble – 
deckerem po Windsor i Eton, nie-
stety żaden z chłopców nie chciał 
zapisać się do słynnej ekskluzyw-
nej szkoły. Dla zainteresowanych 
geografią i morskimi podróża-
mi było muzeum marynistyczne 
i Royal Obserwatory (południk 0) 
w Greenwich.

Mieliśmy okazję odwiedzić 

jedno z najstarszych miast Anglii 
– Canterbury z najważniejszą świą-
tynią kościoła anglikańskiego – 
Canterbury Cathedral (najdłuższy 
średniowieczny kościół w Europie), 
miejsce pielgrzymek tak ciekawie 
opisanych przez G. Chaucera.

Nie sposób opisać wszystkich 
wrażeń i atrakcji. Pobyt w Anglii 
i mieszkanie u rodzin brytyjskich 
dały możliwość bezpośredniego 
kontaktu z językiem angielskim, 
wypróbowanie swoich umiejęt-
ności, a także poznanie codzien-
nego życia rodziny i atmosfery 
domu często bardzo różnego od 
naszych w Polsce. W czasie po-
dróży oglądaliśmy filmy w wersji 

angielskiej o Londynie, księżnej 
Dianie oraz mieliśmy do uzupeł-
nienia specjalnie przygotowane 
zeszyty ćwiczeń.

Ten wyjazd różnił się od po-
przednich programem (dla nie-
których za mało czasu było w 
Londynie, po raz pierwszy włą-
czono zwiedzanie miast Anglii), 
wyjeździe licznie uczestniczyli 
też uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
z opiekunami p. Anną Cichocką i 
p. Magdaleną Wojciechowską.

Jesteśmy przekonani, że za 
rok znowu dopisze nam pogoda i 
nie zabraknie niepowtarzalnej at-
mosfery !!! 

JUKA

Londyn i miasta Anglii
 – warsztaty językowe młodzieży II LO

„Bo wasz jestem, wasz jestem,  
sercem jestem całym – 
Słuchajcie moich pieśni,  
słuchajcie mej mowy!”

(Renesansowy Psałterz)

Te doniosłe słowa Papieża, na-
szego Wielkiego Polaka, przyświe-
cały uroczystości przygotowanej 
przez młodzież Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Zalasewie 
w 4. rocznicę Jego śmierci. 

W ciszy i niezwykłym skupie-

niu wysłuchaliśmy wzruszającej 
inscenizacji słowno – muzycznej, 
przepełnionej nostalgią i reflek-
sją nad wielkością Jana Pawła II. 
Słowa które głosił, przesycone 
miłością, budziły nadzieję i przy-
nosiły ukojenie. Był mistrzem 
dialogu, operowania symbolem 
i wielkim mediatorem. Apelował 
o sprawiedliwość i pokój na świe-
cie. Dokonania naszego Papieża 
wprawiały w zachwyt cały świat; 
pogoda ducha i charyzma odmie- niały ludzkie dusze.

A kiedy przekroczył próg ci-
szy, płakaliśmy…

Recytowały uczennice: Martyna 
Kusztelska, Justyna Jachna, We-
ronika Piontek, Agnieszka Blasz-
ka, Magdalena Dopieralska, Lidia 
Janusiewicz.
Nad oprawą muzyczną czuwała: 
p. Joanna Sanejko.
Oryginalną oprawę plastyczną 

wykonała: p. Małgorzata Marsza-
łek i uczennica Joanna Heller.

Organizatorzy (pp. Dagmara Woź-
niak, Magdalena Chmielewska, 
Stanisława Ślęzak – Chmielew-
ska) dziękują wszystkim, którzy 
pomogli w organizacji tej uroczy-
stości.

Magdalena i Stanisława 
Chmielewskie

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie 

W hołdzie Ojcu Świętemu
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„Międzykulturowy zawrót głowy”
– cykl spotkań edukacyjnych w bibliotece Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
Cykl ten ma na celu poznanie kultury i obyczajów wielu państw z całego świata. Inspiracją do jego zapoczątkowania 
był wieczór przy świecach zorganizowany dla SKR „Mollegro” i zespołu „Złota Rączka” działających na rzecz biblioteki.  
Na spotkanie zaprosiliśmy wyjątkowego gościa, który w niezwykle ciekawy sposób przybliżył nam życie codzienne 
i kulturę Japonii.  Wydarzenie było sporą frajdą dla młodzieży. 
Od tej chwili biblioteka stała się miejscem spotkań, w którym nauczyciele realizują swoje pomysły edukacyjne. Oto krót-
kie relacje.

12. 02. 2009r. – Japonia
Pierwszym państwem, któ-

re „odwiedziliśmy” była Japonia 
a naszym gościem p. M. Marsza-
łek (nauczycielka plastyki i j. an-
gielskiego), która mieszkała przez 
rok na wyspie Honsiu.

W pierwszej części spotka-
nia pani Marszałek opowiedziała 
nam krótko o Japonii i przedmio-
tach, które stamtąd przywiozła. 

Po wprowadzeniu i prezenta-
cji strojów (prawdziwe, japońskie 
kimona) obejrzeliśmy pokaz mul-
timedialny opracowany przez Łu-
kasza Jankowskiego (IIIc). Mie-
liśmy także okazję poznać kilka 
ciosów karate, zaprezentowanych 
przez Filipa Niemiera (IIIb), któ-
ry posiada czarny pas.

Każdy mógł też sam obejrzeć 
rekwizyty przywiezione przez pa-
nią Marszałek (japońskie książ-

ki, np. podręcznik szkolny, naczy-
nia, zdjęcia pięknych, japońskich 
ogrodów) i przekonać się czy 
umiałby jeść pałeczkami. Podczas 
degustacji japońskich specjałów 
pani Małgosia opowiedziała nam 
sporo ciekawostek z życia co-
dziennego w Japonii.

Wszystkiemu towarzyszy-

ła japońska muzyka i zapach ka-
dzidła, które oddawały klimat 
Kraju Kwitnącej Wiśni.

Wiele można było się również 
dowiedzieć z wcześniej przygo-
towanych informacji umieszczo-
nych w gablotach przy bibliotece.

Klasy, które nie uczestniczyły 
w spotkaniu klubowym, przycho-
dziły przez kilka dni na lekcjach 
plastyki, geografii i j. angielskiego, 
aby także „odwiedzić” ten piękny 
kraj.

Składam serdeczne podzię-
kowania, w imieniu wszystkich 
uczestników, organizatorkom: 
paniom Magdalenie i Stanisławie 
Chmielewskim, oraz pani Małgo-
rzacie Marszałek i wszystkim klu-
bowiczom, którzy pomogli w zor-
ganizowaniu tego spotkania.

Eliza Nowacka, IIb

12. 03. 2009r. – Tybet
Do naszej szkoły zawitał gość 

z dalekiego Tybetu. Pan Lobsang 
Thinlay – przewodniczący wspól-
noty tybetańskiej w Polsce, jeden 
z 15. Tybetańczyków mieszkają-
cych w Polsce. 

Opowiedział nam o życiu Ty-
betańczyków w ojczyźnie i na 

emigracji, o religii i edukacji. Od-
powiadał na pytania uczniów 
o narodowe potrawy, oryginal-
ny kalendarz i życie codzienne. 
Omówił krótko pismo tybetań-
skie, które, co ciekawe, może mieć 
różną formę: pismo oficjal-
ne (urzędowe), pismo odręczne 
(szybkie) i pismo wykorzystywa-
ne podczas ważnych uroczysto-
ści (piękna kaligrafia). Zaśpiewał 
pieśń o wolności w swoim ojczy-
stym języku. Wpisał się do naszej 
księgi pamiątkowej dziękując za 
spotkanie, pozdrawiając nas i ży-
cząc szczęścia. 

Ta interesująca rozmowa z pa-
nem Lobsangiem Thinlayem od-
bywała się w języku angielskim. 
Nad dyskusją czuwała p. Małgo-
rzata Marszałek - nauczycielka j. 
angielskiego i plastyki.

Spotkaniu towarzyszyła wy-
stawa zdjęć z Tybetu.

Miło było spędzić ten czas w 
towarzystwie osoby, która wywo-
dzi się z tak starej kultury. Chcie-
libyśmy dowiedzieć się więcej o 
tych fascynujących ludziach, za-
prosiliśmy więc pana Lobsanga 
ponownie. 

Spotkanie było niezwykle 
interesujące. Dzięki życzliwo-
ści nauczycieli bibliotekarzy (pp. 

Stanisławie i Magdalenie Chmie-
lewskimj), rozmowa odbywała się 
w kameralnej i przyjaznej atmo-
sferze. Dziękujemy również panu 
Norbertowi Mróz ze Stowarzy-
szenia „Lepszy Świat” za pomoc w 
zorganizowaniu spotkania.

Agata Kamińska-Bosy
(nauczyciel geografii)

19. 03. 2009r. – Anglia
Tego dnia naszą szkołę od-

wiedzili angielscy wolontariusze 
do spraw uzależnień Jackie Nutt i 
Alan Earwalker. Nasi goście przy-
byli na tę okazję z okolic Londy-
nu, gdzie oboje pracują pomaga-
jąc młodzieży borykającej się z 
problemem uzależnień.

Uczniowie mieli okazję obej-
rzeć prezentację multimedial-
ną dotyczącą najbardziej popu-
larnych narkotyków i dowiedzieć 
się sporo na temat mechanizmów 
uzależnień. Sporo emocji wzbu-
dziło udzielanie skutecznej aser-
tywnej odpowiedzi w wypad-
ku namawiania do skosztowania 
tych środków przez osoby usiłu-
jące wywrzeć na nas presję psy-
chiczną. Anglicy wcielili się w 
rolę „namawiaczy”, ale my dziel-F
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Kłopot z wyborem kierun-
ku studiów mają nie tylko absol-
wenci liceum ogólnokształcącego. 
Okazuje się, że klasy technikum 
również podejmują zaskakujące 
decyzje, nie zawsze skorelowane z 
wybranym kierunkiem nauki. 

Uczniowie klasy IV a Techni-
kum Ekonomicznego w Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu, przygo-
towują się do egzaminu zawodo-
wego, ale nie wszyscy planują kon-
tynuację studiów związanych 
z ekonomią. Dziwi i zaskakuje 
przede wszystkim fakt, że świet-
nie przygotowani do ekonomii, 
przedsiębiorczości czy marketin-
gu wybierają również logistykę i 
dziennikarstwo. Ta grupa mło-
dych ludzi przede wszystkim my-
śli o uczelni prywatnej. Mało kto 

wybiera się na studia dzienne.
Dlaczego? – „Chcemy pod-

jąć studia na uczelni niepublicz-
nej w systemie zaocznym. Dla nas 
ważna jest praca, by odciążyć ro-
dziców. Nie wyobrażamy sobie, 
by nadal być na ich utrzymaniu” 
– mówią zgodnie uczniowie kla-
sy IV a TE. 

Wielu z nich planuje roczną 
przerwę w nauce. 

– „Nauka w technikum trwa 
rok dłużej. Przedmiotów zawodo-
wych jest bardzo dużo, tyle samo, 
co ogólnokształcących w całym 
cyklu nauczania. Mamy o wiele 
trudniej niż uczniowie klas ogól-
nokształcących czy profilowanych. 
Uczymy się do matury i egzami-
nu zawodowego, jesteśmy bardzo 
zmęczeni”. 

Uczniowie najchętniej wybie-
rają kierunki, o których się mówi, 
które są wyraziście promowane. 
Nie przeglądają zbyt aktywnie in-
formatorów, rzadkością jest re-
fleksja nad kierunkiem studiów 
w klasach wcześniejszych. 

– „ To wszystko jest wynikiem 
uciążliwej pracy – praktyki, przed-
mioty zawodowe, egzamin matu-
ralny. Często jesteśmy w szkole do 

późnego popołudnia”. 
Tymczasem wśród klas li-

ceum ogólnoksztąłcącego po-
pularnością cieszą się kierunki 
humanistyczne, nierzadko uni-
wersyteckie. Szczególnie po-
pularne było w roku ubiegłym 
wschodoznawstwo i jak zawsze 
politologia, prawo i filologie. 

K.O.

Uczniowie IV a TE w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu z wychowawcą p. Teresą Borską

Multimedialna 
Trójka

Gim-
nazjum nr 
3 w Swa-
rzędzu od 
niedaw-
na posiada 
bezprzewodowy Internet. 

Na terenie całej szkoły ucz-
niowie i nauczyciele mogą ko-
rzystać z darmowego dostępu do 
sieci za pomocą laptopów czy te-
lefonów komórkowych. Dzięki 
temu gimnazjaliści mogą również 
korzystać z dokumentów groma-

dzonych na serwerze szkolnym 
i pomocy naukowych przygoto-
wanych przez nauczycieli. Już od 
2 lat mamy możliwość pracować 
z tablicami interaktywnymi , któ-
re uatrakcyjniają prowadzenie za-
jęć z wykorzystaniem środków 
multimedialnych. Na wirtualnych 
tablicach można np. tworzyć mo-
dele cząsteczek, poruszać się po 
stronach internetowych, zazna-
czać ważne informacje czy stwo-
rzyć zapis danej lekcji. W ten 
sposób uczniowie uczą się nowo-
cześniej, ciekawiej zaznajamiając 
się z nowinkami technicznymi.

I. Kurowska, E. Dziedzic

Pokazy kulinarne  
w ZS nr 1

30 marca 2009 r. w Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu ucznio-
wie klas gastronomicznych mo-
gli uczestniczyć w przygotowa-
niu pokazu kulinarnego, któremu 
przewodniczył szef kuchni baru 
„14” p. Jacek Jóźwiak, absolwent 
naszej szkoły. Nad całością przed-
sięwzięcia czuwała i jednocześnie 

pomagała p. Helena Ciborowska, 
właściciel zakładu i mistrz szko-
lący. Szef kuchni zaproponował 
wykonanie potraw drobiowych 
na kilka sposobów. 

Całości prezentacji przeglądali 
się p.Anna Derbis, doradca meto-
dyczny przedmiotów zawodowych 
i zaproszeni nauczyciele uczący 
przedmiotów spożywczych. Pokaz 
zakończył się degustacją potraw. 

K.O. 

nie stawialiśmy im opór. 
Bawiliśmy się doskonale, a na 

koniec ugruntowaliśmy naszą 
wiedzę układając piramidę nar-
kotyków. Mieliśmy okazję ćwi-
czyć język a jednocześnie bawić 
się i dowiedzieć czegoś ciekawe-
go. To był prawdziwy sprawdzian 
z języka - z Anglikami na żywo 
i w bezpośrednim kontakcie. Cał-
kiem dobrze nam poszło, a nie-
którzy nasi uczniowie zdali go na-
wet celująco.

Małgorzata Szymendera
(nauczyciel j. angielskiego)

* * *
Przeprowadzone dotąd zajęcia 

spełniły założone przez organizato-
rów walory poznawcze i edukacyj-
ne, umożliwiając naszym uczniom 
poznanie ciekawych ludzi, zwery-
fikowanie swoich wyobrażeń o od-
miennych kulturach oraz doskona-
lenie umiejętności językowych.

Mamy nadzieję, że wspólnie z 
młodzieżą znajdziemy równie cie-
kawe pomysły na kolejne spotkania.

Stanisława i Magdalena 
Chmielewskie

E

Wschodoznawstwo, politologia czy prawo?

Maturzyści w rozterce
Kwiecień jest ostatnim miesiącem pracy maturzystów. 
Są wystawiane oceny za ich kilkuletnią pracę. Z rozmów 
z maturzystami wynika, że nie zawsze są pewni wyborów, 
które narzuca im dorosłość. 
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W Szkole Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu w ramach realiza-
cji projektu „Tolerancja burzy 
bariery i integruje ludzi” odby-
ło się spotkanie z panią Alicją Ko-
bus. Przyjechała ona do naszej 
szkoły, by opowiedzieć uczniom o 
zwyczajach, kulturze i tradycjach 
żydowskich. Poznawanie innych 
ludzi, zwyczajów i religii jest jed-
nym z głównych założeń reali-
zowanego projektu. Dzięki zdo-
bytej wiedzy można zrozumieć i 
nauczyć się akceptować inne kul-
tury. Poznanie i zrozumienie lu-
dzi, różniących się od nas jest 
pierwszym krokiem w kierun-
ku łamania barier i pomagają-
cym zaszczepić wartości toleran-
cji młodemu pokoleniu. 

Pani Alicja opowiedziała o hi-
storii narodu żydowskiego, nie-
zwykle ciekawie opisała żydow-
skie zwyczaje. Porównała obie 
religie żydowską i katolicką. Dzie-
ci obejrzały przedmioty charakte-
rystyczne dla tej kultury i kojarzą-
ce się z Żydami siedmioramienny 
świecznik, jarmułkę, wysłuchały 
modlitwy w języku hebrajskim, 
dowiedziały się co to jest Tora 
i które potrawy są koszerne. W 
wielkim skupieniu wszyscy wy-
słuchali opowiadań o II wojnie 
światowej  i Holocauście. 

Na zakończenie uczniowie 
zostali zaproszeni do Gminy Ży-
dowskiej w Poznania, którą kie-
ruje pani Kobus. 

Lucyna Kaźmierczak 

Wymiarem człowieczeństwa 
jest umiejętność  
życia wśród innych

Szkoła jest miejscem, w któ-
rym spotykają się osoby o bardzo 
różnych temperamentach, oso-
bowościach, poglądach, możli-
wościach psychofizycznych i wy-
glądzie zewnętrznym. Wzbudza 
to często zachowania agresywne, 
nietolerancyjne i nieadekwatne 
do zaistniałych sytuacji. Dlatego 
nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej nr 4 im. Jana Brzechwy w 
Swarzędzu postanowili wyjść 
naprzeciw takim niepożądanym 
społecznie sytuacjom i w ramach 
programu „Szkoła bez przemo-
cy” realizują projekt grantowy 
„Tolerancja burzy bariery i in-
tegruje ludzi”. 

Celem tego projektu jest:
 zwrócenie uwagi uczniów na 
podobieństwa i różnice między 
ludźmi, 
 wyjaśnienie pojęć tolerancja i 
integracja, 
 kształtowanie postawy toleran-
cji w relacjach międzyludzkich, 
 integracja społeczności szkol-
nej w ramach wspólnych przed-
sięwzięć. 
A tych przedsięwzięć jest dużo:
 Projekcje filmów prezentują-
cych różne kultury narodowe,
 Cykl lekcji wychowawczych 
pt: ”Ludzie różnią się między sobą 
i dlatego są wyjątkowi”,
 Spotkania z ludźmi, którym bli-
ska jest idea integracji i tolerancji, 
 Maraton rysunkowy, 

„Tolerancja burzy bariery...”
– spotkanie z panią Alicją Kobus, przewodniczącą  
Poznańskiej Gminy Żydowskiej

Tylko we Lwowie i Swarzędzu…
Wieczór Lwowski, który 

uświetnił pobyt uczniów i nauczy-
cieli ze Lwowa, odbył się 26 mar-
ca br. Uroczystość została przygo-
towana przez nauczycieli Zespołu 
Szkół nr 1.

Od ubiegłego roku działa w 
szkole „Klub Przyjaciół Lwowa”, 
którym opiekuje się p. Mariola 
Grześ. Celem działalności Klubu 
jest podtrzymywanie współpracy 
szkół, która trwa od roku 2006. 

Goście spędzali czas uczestni-
cząc w życiu szkoły i zwiedzając in-
teresujące krajoznawczo miejsca. 

Wieczór Lwowski miał przy-
pomnieć o wspólnocie doświad-
czeń kulturowych i historycznych.

Koło  Hi-
storyczne, któ-
rym opie-
kuje się p. 
Paweł Kaszte-
lan, przygoto-
wało prezentację 
multimedial-
ną pt. „Historia Lwowa w pigułce”, 
natomiast Koło Literackie, działa-
jące w naszej szkole pod kierun-
kiem p. Magdaleny Chmielewskiej, 
w swojej prezentacji przypomnia-
ło poetów, nawiązujących w twór-
czości do tradycji kresowej bądź 
pochodzących z tamtego regionu. 
Uczniowie Szkoły Ogólnokształ-
cącej nr 10 we Lwowie wystąpili z 
programem poetyckim pt. „Lwów 
- moje miasto”. I wiersze i muzy-
ka uczyniły ten wieczór niezwykle 
podniosłym i wzruszającym. 

Całość imprezy uświetnił wy-
stęp Chóru Gimnazjum nr 2 im. 
Królowej Jadwigi w Swarzędzu 
i recytacja wierszy Zbigniewa 
Herberta w wykonaniu Mateusza 
Paszkiewicza, ucznia klasy I Lice-
um Ogólnokształcącego. 

Karolina Osowska 

 Projekt ulotki: Stop - Agresji:, 
 Wiersz: „Niepowtarzalni”, 
 Dzień pod hasłem „Jestem 
mieszkańcem Świata”, 
 Fotoreportaż z działań w za-
kresie projektu uwieńczony wy-
stawą zdjęć, 
 Przedstawienie teatralne: Wi-
wat Wiosna”, 
 Warsztaty ceramiczne, 
 Rajd szkolny, 
 Przemarsz przez miasto,
 Dzień koszulkowy, 
 Przegląd „Piosenek z różnych 

stron świata”
 oraz wystawa prac plastycz-
nych pt „Podaj rękę”.

Poprzez te zadania chcieliby-
śmy wychować ludzi wrażliwych 
na problemy innych, tolerancyj-
nych i pełnych empatii z jednej 
strony, a drugiej stworzyć takie 
warunki dla mniejszości naro-
dowych i osób niepełnospraw-
nych, aby nie czuli się wyizolo-
wani i wyalienowani.

Maja Szwanka
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„Nocą mróz ściął kałuże. Kazik, 
Tomek i Idzich trzej przyjaciele 
z jednego podwórka i przedszko-
la wracali do domu. Postanowi-
li pójść drogą dłuższą i przy oka-
zji sprawdzić, czy pobliski staw już 
pokrył się lodem…
- Na pomoc! Ratunkuuuuuu!
Stanęli, nadsłuchują.
- Ratunku! Naaaa poomooo… - 
wołanie powtarzało się.
Spojrzeli po sobie, bez zbędnych 
słów ruszyli tam, skąd nadal sły-
chać było dramatyczne woła-
nie. Po krótkim biegu znaleźli 
się na wzgórzu, z którego już wi-
dać było zamarznięty staw, na lo-
dzie czarną plamę wody, a w niej 
dwie kolorowe czapeczki…” – tak 
rozpoczyna się znane dzieciom 
opowiadanie J. Kusego „Trzy czer-
wone serca”.

Zima to szczególny czas dla 
wszystkich. Dorośli nie zawsze 

okazują z tego powodu radość, 
w perspektywie myśląc o odśnie-
żaniu samochodu, trudnościach 
z jego uruchomieniem, chodze-
niu po oblodzonych chodnikach. 
Z dziećmi jest odwrotnie. Na ich 
twarzach wówczas maluje się 
uśmiech. Chcą jak najwięcej cza-
su spędzić na śniegu, lepić bałwa-
na, rzucać śnieżkami, zjeżdżać na 
nartach i sankach, jeździć na łyż-
wach bądź ślizgać się na butach 
na choć małej powierzchni lodu. 
Jednak nie każde zetknięcie się z 
lodem jest radosnym przeżyciem. 
Zdarza się, że miejscem zabawy 
staje się zamarznięty staw, jezio-
ro… O nieszczęście wtedy nie jest 
trudno. Co wówczas trzeba zro-
bić? 6-latki z Przedszkola nr 5 
„Zielona Półnuta” wiedzą! Należy 
zawiadomić Straż Pożarną, dzwo-
niąc pod numer 998 lub 112 dzia-
łający w całym kraju. 

W marcowy wtorek, dzieci 
obserwowały akcję ratowniczą w 
wykonaniu strażaków, którzy wy-
ciągali z lodowatej wody „bohate-
ra” całego zdarzenia. Był nim pan 
Beniamin Turkiewicz, człowiek 
– mors, ojciec wychowanka na-
szego przedszkola. Po skończo-
nej akcji dzieci miały wiele pytań 
do strażaków dotyczących opieki 
nad poszkodowanym, sprzętu ra-
towniczego, jak również innych 
zimowych akcji ratowniczych, 
np. ratowanie łabędzi uwięzio-

nych na jeziorze. Były też pytania 
skierowane do pana Beniamina, 
który chętnie udzielał odpowie-
dzi i przestrzegał przed niebez-
pieczeństwem zabawy w pobliżu 
zamarzniętych zbiorników wod-
nych. 

Na zakończenie wykonano 
pamiątkowe zdjęcie.

Katarzyna  
Wadowska-Smyczyńska

wicedyrektor Przedszkola nr 5 
w Swarzędzu

Jak uniknąć nieszczęścia? - 6-latki z Przedszkola nr 5 „Zielona Półnuta” już wiedzą!

Część oficjalna rozpoczęta 
została rozdaniem nagród laure-
atom konkursu Poznajemy lite-
raturę angielską, którego organi-
zatorem była p. Alicja Sadowska. 
Laureatami konkursu dla gimna-
zjum zostali: Katarzyna Szypu-
lińska - Gimnazjum im. Polskich 
Olimpijczyków w Nekli, Mar-
ta Kubiak - Gimnazjum im. M. 
Kopernika w Zalasewie, Paulina 
Marcinkowska - Gimnazjum im. 
Polskich Olimpijczyków w Ne-
kli, Joanna Statucka - Gimnazjum 

nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swa-
rzędzu. W kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych nagrodzeni zosta-
li uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu: Monika Olszewska 
- I bTL, Jakub Korzeniowski - IV 
aTE i Jessica Dachtera - IV aTE. 
Nagrody wszystkim zwycięzcom 
wręczyła wicedyrektor Maria 
Juszczak. 

Dalsza część Dnia Serialo-
wego w formie zabawy ćwiczyła 
znajomość języka.  

Przewodniczący Samorzą-

du Szkolnego, Grzegorz Kielan, 
poprowadził quiz, polegający 
na odgadywaniu tytułu seria-
lu amerykańskiego. Przygotowa-
na prezentacja multimedialna 
przedstawiała czołówkę filmu 
wraz z dźwiękiem. 

W konkursie brała udział cała 
publiczność, uczniowie zgłaszali 
się do odpowiedzi i podawali ty-
tuł zarówno po polsku jak i po an-
gielsku. 

Nagrodami były drobne upo-
minki. Rywalizacja o nagrody 

trwała do samego końca konkur-
su. Po 40 minutach uczniowie za-
dowoleni i w wyśmienitych na-
strojach opuścili aulę.

Magdalena Wojciechowska

„Dzień Serialowy” czyli po angielsku w ZS nr 1
6 kwietnia w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbył się Dzień Serialowy  przygotowany 
przez klasę II Technikum Informatycznego. Opiekunem imprezy była nauczyciel języka 
angielskiego p. Magdalena Wojciechowska.

Zwycięzcy konkursu Poznajemy literaturę angielską.

Przewodniczący Samorządu Szkolnego, 
Grzegorz Kielan, prowadzący imprezy.

W konkursie brała udział cała publiczność...
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II Sesja Młodzieżowej 
Rady Miejskiej 

8 kwietnia 2009r. w swa-
rzędzkim ratuszu odbyła się II 
sesja Młodzieżowej Rady Miej-
skiej. Na posiedzenie przyby-
li przedstawiciele władz sa-
morządowych, miedzy innymi 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Choryński, bur-
mistrz Anna Tomicka, radni 
Rady Miejskiej oraz pracowni-
cy Urzędu. 

Po otwarciu sesji przez prze-
wodniczącego MRM Jakuba Dro-
sika, sekretarz gminy Agata Ku-
szyńska i radca prawny urzędu 
Anna Mieczyńska przedstawiły 
młodym samorządowcom funk-
cjonowanie samorządu lokalnego 
i organizację pracy Urzędu Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu. 

Następnie Jakub Drosik, 
przedstawił  plan pracy MRM na 
rok 2009, który po krótkiej dysku-
sji został przyjęty.

Plan zakłada m. in.:
m przygotowanie ciekawych 

propozycji spędzania czasu 
dla dzieci i młodzieży w okre-
sie wakacji,

m rozwój klubów młodzieżo-
wych, 

m tworzenie nowych terenów 
sportowo-rekreacyjnych na 

terenie gminy, 
m organizowanie spotkań z inte-

resującymi osobami oraz cie-
kawych konkursów dla dzieci 
i młodzieży.
Burmistrz Anna Tomicka wy-

raziła zadowolenie z celów ja-
kie postawiła sobie Młodzieżowa 
Rada Miejska oraz życzyła mło-
dym radnym, aby wszystkie zało-
żenia zawarte w planie pracy zo-
stały przez nich zrealizowane. 

MRM dyskutowała o uchwa-
łach podjętych na XXXVIII sesji 
Rady Miejskiej Swarzędza i wnio-
sła do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny o kontynuowanie w kolejnych 
latach programu zdrowotnego w 
zakresie profilaktyki raka szyj-
ki macicy (szczepienia ochronne 
dziewcząt w wieku 13 lat).

MRM zdecydowała o powoła-
niu zespołu ds. opracowania pro-
jektu zmiany statutu MRM oraz 
zamierza zwrócić się do władz 
gminy z wnioskiem o przystąpie-
nie Swarzędza do Ogólnopolskiej 
Federacji Młodzieżowych Samo-
rządów Lokalnych. 

Kolejne posiedzenie MRM 
planowane jest na maj.

Michał Szymczak
Sekretarz MRM

Konkurs „Bezpieczny w szkole i na drodze”

Prezentacja ta 
była podsumowa-
niem zadań , które 
uczniowie klas 0-III 
wykonywali w mie-
siącach X-III. Spot-
kanie rozpoczęło 
przedstawienie w wy-
konaniu uczniów kla-
sy IIIa, w którym przypomniano 
wszystkim o używaniu magicz-
nych słów: „proszę”, „przepra-
szam”, „dziękuję” oraz „dzień do-
bry” i „do widzenia”. Następnie 
klasy 0 i I zaprezentowały ułożo-
ne przez siebie zasady kulturalne-
go zachowania się oraz recytowa-
ły wierszyki z użyciem zwrotów 
grzecznościowych. Klasy II zapo-
znały uczniów z prawami dziecka, 
a klasy III z ich obowiązkami. Na 
ten temat wykonali też plakaty. 

Podsumowaniem prezenta-
cji było rozdanie uczniom krzy-
żówek z hasłamidotyczącymi 
grzeczności do rozwiązania w 
grupach.Spotkanie zakończono 
ważnymi słowami, iż:
„Nic nie traci,
 a wiele zyskuje,
 kto te trzy słowa
 często stosuje:
 proszę, przepraszam, dziękuję”.

 Katarzyna Biernat

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
    dla mieszkańców Swarzędza

„Uczymy się grzeczności” 
- list ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy

3 kwietnia 2009r. w Szkole Podstawowej w Kobylnicy  kla-
sa IIIa z wychowawczynią Katarzyną Biernat przygotowa-
ła prezentację projektu edukacyjnego dla klas 0-III realizo-
wanego od października 2008r. „Grzeczność nie jest nauką 
łatwą ani małą”.

Po raz czwarty przeprowadzony 
zostanie w szkołach podstawowych 
naszej gminy konkurs „Bezpieczny 
w szkole i na drodze”, którego orga-
nizatorem jest Stowarzyszenie Bez-
pieczna Gmina Swarzędz i Komisa-
riat Policji w Swarzędzu.

Wiedzy o bezpieczeństwie ni-
gdy nie jest za wiele szczególnie, 
wśród dzieci i młodzieży, dlatego 
od kilku lat Stowarzyszenie Bez-
pieczna Gmina Swarzędz jest or-
ganizatorem konkursu, który jest 
sprawdzianem wiedzy w tym za-
kresie, a obejmuje znajomość 
Kodeksu drogowego, przepisów 
p.poż., zachowania się w szko-
le, znajomości naszego miasta 
i udzielania pierwszej pomocy.

Tegoroczna edycja prowadzo-
na będzie przy aktywnym udziale 
swarzędzkiej policji. 

Konkurs przeprowadzony zo-
stanie w dwóch grupach: A - ucz-
niowie klas IV i B- uczniowie klas 
V i VI. Odbędą się dwa etapy kon-
kursu.. Etap I obejmuje eliminacje 
szkolne - 21 kwietnia we wszyst-
kich szkołach. Najlepszych pię-
ciu uczestników w każdej gru-
pie uczestniczyć będzie w finale 
gminnym (II etap), który odbędzie 
się 28 maja br. w Szkole Podstawo-
wej Nr 4 w Swarzędzu. Na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody, a 
dla najlepszych drużyn przygoto-
wane zostały puchary.

MK

Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci jak co roku w okresie przed-
świątecznym zorganizowało  
zbiórkę słodyczy w swarzędzkich 
marketach „Piotr i Paweł” i „Bie-
dronka” na ulicy Cieszkowskie-
go i os. Czwartaków. Dzięki pracy 
wolontariuszy udało się przygo-
tować 90 paczek ze słodkościa-
mi. Wszystkie słodkie upominki 
zostały przekazane pedagogom 
szkół swarzędzkich dla dzieci z 
rodzin dysfunkcyjnych, wielo-
dzietnych i biednych.

Serdecznie dziękuję wolon-
tariuszom z SZ nr 2 i SP nr 1 w 
Swarzędzu za pracę charytatyw-
ną i poświęcony czas. Dziękuję 
również kierownikom w/w skle-
pów, szczególnie panu Jerzemu 
Andrzejewskiemu za życzliwość 
i wyrozumiałość, jak również 
wszystkim hojnym mieszkańcom 
Swarzędza.

Towarzystwo Przyjaciół Dzie-
ci przygotowało również dwie 
tony żywności pochodzącej 
z Wielkopolskiego Banku Żyw-
ności dla mieszkańców naszego 
miasta. Udało się wesprzeć oko-
ło 90 rodzin podstawowymi arty-
kułami spożywczymi, takimi jak 
mąka, makaron, mleko, cukier, 
ser topiony, dania gotowe, płatki 
kukurydziane i dżem. Żywność 
została rozdysponowana dzięki 
pomocy pedagogów szkół swa-
rzędzkich w zależności od liczby 
potrzebujących.

Bardzo dziękuję Panu To-
maszowi Misiornemu prezeso-
wi TOMBEI za zorganizowanie 
transportu w/w artykułów jak 
również panom – kierowcy Wło-
dzimierzowi z TOMBEI i Jarosła-
wowi Libowskiemu za pomoc.

Monika Będziecha- Tischer
TPD o/Swarzędz

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą” – (Adam Mickiewicz)
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PROSTO  
Z POLICJI
Kradzieże ukrócone

W ostatnim czasie na terenie miasta 
i gminy Swarzędz odnotowano kilka kradzie-
ży sprzętu rtv oraz telefonów komórkowych 
z terenu szkół oraz Ośrodka Wspomagania 
Rodziny w Kobylnicy. W celu zatrzymania 
sprawców podjęto działania operacyjne po-
legające na współpracy między pracownika-
mi OWR w Kobylnicy a funkcjonariuszami 
Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich 
i Patologii KP Swarzędz. W wyniku tych dzia-
łań 07.04.2009 r. od jednego z wychowawców 
Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylni-
cy uzyskano informację, że ma on podejrze-
nia co do jednego z wychowanków (wcześniej 
będącego w zainteresowaniu policji), gdyż za-
uważył u niego nowy telefon komórkowy. Na 
miejsce niezwłocznie udał się funkcjonariusz 
kryminalny Zespołu Prewencji Kryminalnej 
Nieletnich i Patologii wraz z pracownikiem 
referatu dochodzeniowego, którzy w trak-
cie przeszukania pomieszczeń zabezpieczyli 
skradzione telefony oraz sprzęt RTV tj. odtwa-
rzacz DVD, wieżę CD, 4 telefony komórkowe 
oraz 6 sztuk amunicji 9 mm, prawdopodob-
nie od broni gazowej. Podczas rozpytania nie-
letnich Dominiki D. lat 14, Damiana P. lat 14 
oraz braci Marcina G. Lat 16 i Adama G. lat 
14 przyznali się oni, iż dokonywali kradzieży 
sprzętu rtv oraz telefonów komórkowych z te-
renu szkoły oraz OWR Kobylnica. 

Postępowanie prowadzi KP Swarzędz. 

Zatrzymany  
za pornografię dziecięcą

06.04.2009 r. funkcjonariusz Referatu Do-
chodzeniowego KP Swarzędz wraz z funkcjo-
nariuszami KMP z Poznania (w wyniku wy-
konanej pracy operacyjnej, polegającej na 
ustaleniu nr IP komputera, z którego logowa-
no się do sieci internetowej a następnie pobie-
rano, rozpowszechniano i udostępniano pli-
ki z pornografią dziecięcą) przeszukali jedno 
z mieszkań w Swarzędzu. Podczas przeszuka-
nia funkcjonariusze policji zabezpieczyli lap-
top, komputer stacjonarny oraz 256 płyt CD 
należących do Zdzisława G. lat 21. Na twar-
dych dyskach ww. sprzętu komputerowego 
znajdowały się pliki z pornografią dziecię-
cą. Podczas przesłuchania Zdzisław G. przy-
znał się, że pobrał z sieci komputerowej ponad 
100 MB plików z pornografią dziecięcą. 

Postępowanie prowadzi KP Swarzędz. 

Monitoring  
kontra narkotyki

06.04.2009 r. podczas obserwacji monito-
ringu miejskiego jeden z dzielnicowych Refe-

ratu Prewencji KP zauważył jak trzech mło-
dych mężczyzn przy przystanku autobusowym 
w Swarzędzu próbuje zrobić skręta z bibułki. 
Na miejsce niezwłocznie udali się dzielnicowi 
Rewiru Dzielnicowych KP Swarzędz, którzy 
wylelegitymowali mężczyzn. Podczas kontro-
li osobistej ujawniono, że mężczyźni posiadają 
przy sobie susz roślinny oraz bibułki do tyto-
niu. Podczas rozpytania nieletni Michał B. lat 
16, Paweł W. lat 18 oraz Michał D. lat 17 przy-
znali się, iż chcieli wypalić susz roślinny. 

Postępowanie prowadzi KP Swarzędz. 

Złodzieje anten CB  
na monitorze

W ostatnim okresie czasu na terenie Mia-
sta Swarzędz odnotowano kilka kradzieży an-
ten CB z samochodów zaparkowanych na pra-
kingach niestrzeżonych. W celu zatrzymania 
sprawców podjęto działania operacyjne pole-
gające na współpracy między obsługą moni-
toringów osiedlowych, miejskich i firmowych 
a KP Swarzędz. W wyniku powyższych dzia-
łań 24.03.2009 r. z jednego z centrów moni-
toringu firmy Panopa uzyskano informację, 
że nieznani sprawcy kradną anteny CB ra-
dia. Na miejsce niezwłocznie zostali wysłani 
dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych KP Swa-
rzędz, którzy zatrzymali pojazd marki citroen, 
w którym znajdowali się sprawcy kradzieży. 
W trakcie przeszukania pojazdu oraz miesz-
kań sprawców policjanci zabezpieczyli pięć 
anten CB oraz znaczki od pojazdu BMW. 

Podczas przesłuchania Maciej O. lat 24 
oraz Bartosz Ł. Lat 21 przyznali się, iż dokony-
wali kradzieży anten CB z pojazdów z terenu 
miasta i gminy Swarzędz, jeżdżąc po firmo-
wych parkingach i innych niestrzeżonych par-
kingach. Mężczyznom przedstawiono zarzuty  
z art. 278 par 1 KK.

Postępowanie prowadzi KP Swarzędz.

opracował:
Koordynator ds. Prewencji Kryminalnej 

sierż. Karol Łuszczek
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Decyzje środowiskowe od A do Z 
Każdy inwestor przed przystąpieniem do realizacji inwestycji musi zdawać sobie sprawę z obowiązków, do 
których jest zobligowany. W związku z wejściem w życie ustawy z 3 października 2008 r. O udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko zostały wprowadzone zmiany w przebiegu procesu inwestycyjnego. Jeśli masz plany in-
westycyjne, to rozpocznij planowanie inwestycji od ustalania, czy potrzebujesz decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Kogo dotyczy proces?
Inwestycja jest związana z ochroną środowiska, 
tzn. koniecznością uzyskania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach wtedy, gdy należy do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
O tym czy planowane działania będą podlegały do 
którejkolwiek z tych grup, dowiesz się z rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 
2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm).

Postępowanie
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na 
wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji 
przedsięwzięcia. Sprawdź, do którego urzędu mu-
sisz się zgłosić, aby uniknąć błędów i nie tracić cen-
nego czasu. Procedura nie będzie się toczyć, jeśli 
wniosek trafi w niewłaściwe ręce.
Organem kompetentnym do wydawania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach w większości 
przypadków jest wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta. Jest jednak pewna grupa przedsięwzięć 
np. inwestycje liniowe, inwestycje na terenach za-
mkniętych, czy na obszarach morskich, dla których 
organem kompetentnym do wydawania decyzji 
jest: regionalny dyrektor ochrony środowiska, sta-
rosta, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Pań-
stwowych.
Jeśli planowania inwestycja znajduje się na terenie 
dwóch lub więcej gmin, wówczas decyzję środowi-
skową wyda prezydent miasta lub wójt/ burmistrz 
tej gminy, na której obszarze znajduję sie obszaro-
wo największa część terenu przeznaczonego pod 
przedsięwzięcie.

Zapamiętaj: złożenie wniosku wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach musi nastąpić 
przed  rozpoczęciem procesu o uzyskanie decyzji o 
warunkach zabudowy (nie tak jak było do tej pory). 
Decyzję środowiskową dołącza się jako załącznik 
m.in. przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, 
wniosku o warunki zabudowy, zgłoszeniu zmiany 
sposobu użytkowania lub decyzji o pozwolenie na 
budowę. 

Wobec tego w pierwszej kolejności powinieneś się 
dowiedzieć, czy dla działki, na której planujesz in-

westycję, jest obowiązujący miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego. W przypadku braku 
planu zobligowany jesteś do uzyskania decyzji o 
warunkach zabudowy, przed którą powinieneś już 
mieć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Te informacje są bardzo istotne z punktu widzenia 
rozplanowania  realizacji inwestycji w określonym 
czasie. Każda z procedur ma swój ustawowy tryb, 
który z różnych przyczyn bardzo często ulega prze-
dłużeniu. 

Przygotowanie wniosku
Do wniosku o środowiskowych uwarunkowaniach 
należy zabrać się odpowiednio wcześniej, z uwa-
gi na obowiązek wielu załączników, bez których 
wniosek nie zostanie przyjęty w urzędzie. Do wnio-
sku najczęściej należy dołączyć:

| poświadczenie przez właściwy organ kopię 
mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywa-
ny teren, na którym będzie realizowane przed-
sięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

| wypis i wyrys z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 
uchwalony, albo informację o jego braku;

| w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko- raport 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko;

| dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 205 zł za 
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
- 17 zł za dokument stwierdzający udzielenie 

pełnomocnictwa.
| kartę informacyjną przedsięwzięcia 

UWAGA
Pamiętaj, że kartę informacyjną przedsięwzięcia 
i/lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko przedkładasz w trzech egzemplarzach 
wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na in-
formatycznych nornikach danych. 
Karta jest dokumentem niezwykle istotnym, gdyż 
stanowi podstawową bazę wiedzy dla urzędnika 
co do wystawienia opinii o konieczności przepro-
wadzenia postępowania oraz sporządzenia bądź 
odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Warto więc przyło-
żyć się do rzetelnego i wyczerpującego opisu inwe-
stycji.
Klasyfikacja przedsięwzięcia do wymagających 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-
wisko należy do Ciebie! Jeśli tego nie zrobisz lub 
popełnisz błąd, czekają Cię konsekwencje w posta-
ci w postaci opóźnień w uzyskiwaniu decyzji nie-
zbędnych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych!

Procedura
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach wraz z kompletem załączników skła-
dasz do odpowiedniego do urzędu miasta i gminy. 
Urzędnik w pierwszej kolejności ustala strony i za-
wiadamia je o wszczęciu postępowania. Następnie 
występuje o opinie do organów uzgadniających (np. 
do starosty i państwowego powiatowego inspekto-
ra sanitarnego) w zakresie konieczności przepro-
wadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. Burmistrz otrzyma odpowiedź, czy 
dany organ opiniujący odstępuje, czy też wymaga 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-
wisko. Następnie rozpatruje te opinie i decyduje 
postanowieniem o odstąpieniu bądź konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-
wisko:
- gdy ocena oddziaływania nie jest wymagana 
– burmistrz wydaję decyzję środowiskową
- gdy ocena oddziaływania na środowisko jest 
wymagana, po przedłużeniu przez wnioskodaw-
cę dokumentów, urzędnik miasta i gminy rozsyła 
przedmiotowe opracowania do organów wcześniej 
opiniujących celem uzyskania uzgodnienia decyzji. 
Ostatecznie wydaje decyzję.

Terminy
Cała procedura od momentu  założenia wniosku 

c.d. na str. 25 Ü
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aż do otrzymania ostatecznej decyzji jest procesem 
długotrwałym. Czas na wydanie opinii w sprawie 
konieczności sporządzenia raportu wynosi 14 
dni. Wydanie postanowienia organu wydającego 
decyzję o konieczności bądź odstąpieniu od prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
wynosi 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w 
przedmiotowej sprawie. Po złożeniu opracowania 
organ prowadzący sprawę występuje o uzgodnienie 
warunków realizacji przedsięwzięcia, co trwa kolej-
ne 30 lub 45 dni.
Istotne: termin ten może ulec wydłużeniu w przy-
padku konieczności prowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, przy sprawie szczególnie skompli-
kowanej, podczas uzupełniania dokumentów lub 
przy udziale społeczeństwa w postępowaniu.

Ważność decyzji
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
ważna przez okres 4 lat, liczona od dni, w którym 
stała sie ostateczna. W przypadku, gdy realizacja 
planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo 

oraz nie zmieniły się warunki określone  w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, to wówczas 
termin ważności decyzji może zostać wydłużony o 
kolejne 2 lata. 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
danego przedsięwzięcia, na wskazanym przez in-
westora terenie wydaje się tylko raz.

Druga ocena oddziaływania - 
teraz to możliwe!
Gdy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
przed wystąpieniem o decyzję o warunkach za-
budowy masz już za sobą, to jeszcze za wcześnie 
na radość! Zanim ostatecznie zrealizujesz przed-
sięwzięcie, być może jeszcze raz będziesz musiał 
przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowi-
sko. Procedura przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko może zaistnieć w 
przypadku starania się o: pozwolenie na budowę, 
decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego, de-
cyzję o pozwolenie na wznowienie robót budowla-
nych, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej.
O konieczność ponownej oceny możesz wystąpić 
sam, jeżeli wiesz że w zamierzeniach projektowych 
zaszły znaczące zmiany lub może wskazać to organ, 
do którego zwróciłeś się o wydanie decyzji budow-
lanej. 
 Nie znaczy to jednak, że otrzymasz 
kolejną decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach. Uzyskanie decyzji, nastąpi na podstawie: 
dotychczasowego postępowania i postanowienia 
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przed-
sięwzięcia, wydanego przez regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska w toku postępowania w spra-
wie ponownej oceny oddziaływania. 

Podstawa prawna 
Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 
199 poz. 1227).

Opr. Paulina Adamska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Nr WSO/0151/0043/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 6 kwietnia 2009r.

WARUNKI  
II OTWARTEGO KON-
KURSU OFERT 2009 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
działając na podstawie art. 11 ust. 2, 
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96 
poz. 873 z późn. zm.) ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wspieranie 
wykonania przez organizacje poza-
rządowe i inne uprawnione podmio-
ty prowadzące działalność pożytku 
publicznego zadań publicznych w 
roku 2009 w ramach następujących 
priorytetów, o których mowa w za-
łączniku nr II do Zarządzenia Burmi-
strza Nr WSO/0151/0043/2009.
 
I. Wysokość środków przeznaczo-
nych na realizację zadań w ramach 
II konkursu ofert w roku 2009 wy-
nosi 212.000,00 zł. W roku ubie-
głym Gmina Swarzędz przeznaczy-
ła na wspieranie realizacji zadań 
publicznych kwotę w wysokości 
775.000,00 zł.
 
1. Kwoty przeznaczone na realizację 

poszczególnych zadań mogą ulec 
zmniejszeniu w przypadku stwier-

dzenia, że zadania te można zreali-
zować mniejszym kosztem, złożone 
oferty nie uzyskają akceptacji lub 
zaistnieje konieczność zmniejsze-
nia budżetu Miasta i Gminy Swa-
rzędz w części przeznaczonej na 
realizację zadania z ważnych przy-
czyn, niemożliwych do przewidze-
nia w dniu ogłoszenia konkursu. 

2. Wsparcie udzielone podmiotom 
ubiegającym się o dotacje w ra-
mach Otwartego Konkursu Ofert 
zostanie udzielone w wysoko-
ści do 70% całkowitych kosztów 
związanych z jego realizacją. 

3. Wkład własny organizacji i innych 
podmiotów uprawnionych do 
wzięcia udziału w konkursie rozu-
miany jest jako wkład finansowy i 
pozafinansowy (wkład rzeczowy, 
wolontariat).

 
II. Zasady przyznawania dotacji. 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Swa-

rzędz przyznaje dotacje celowe 
na realizację ofert wyłonionych w 
otwartym konkursie poprzez za-
warcie umowy. 

2. Wysokość przyznanej dotacji 
może być niższa, niż wnioskowana 
w ofercie.

 
III. Termin i warunki realizacji 
zadania. 
1. Zadanie winno być wykonane w 

roku 2009 w okresie od dnia pod-

II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 
96, poz. 873 z późn. zm.), zarządzam 
co następuje:

§ 1.
Ogłaszam II otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych 
określonych w Rocznym Programie 
Współpracy Gminy Swarzędz z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2009.

§ 2.
Do konkursu mogą przystąpić or-
ganizacje pozarządowe oraz pod-
mioty, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, prowadzące dzia-
łalność w dziedzinie objętej kon-
kursem.

§ 3.
Oferty należy złożyć na formularzu 
zgodnym z załącznikiem nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 27 grud-
nia 2005 r. w sprawie wzoru oferty 
realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wyko-
nanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego za-
dania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 4.
Warunki konkursu określa załącz-
nik nr 1 do zarządzenia, listę i na-
zwy zadań określa załącznik nr 2 do 
zarządzenia.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam 
Zastępcy Burmistrza właściwemu 
ze względu na zakres zadań.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z 
dniem podjęcia i podlega ogłosze-
niu w Biuletynie Informacji Pub-
licznej, na tablicy informacyjnej w 
siedzibie Urzędu oraz w Dzienniku 
o charakterze lokalnym.

ZARZĄDZENIE Nr WSO/0151/0043/2009
BURMISTRZA MIASTA i GMINY SWARZĘDZ

z dnia 6 kwietnia 2009r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Û dokończenie ze str. 24
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pisania umowy do 31.12.2009r. 
Oznacza to, że do kosztów kwa-
lifikowalnych projektu będą zali-
czane tylko wydatki poniesione od 
momentu podpisania umowy. 

2. Zadanie winno być zrealizowane z 
najwyższą starannością w zakresie 
opisanym w ofercie zgodnie z za-
wartą umową oraz z obowiązują-
cymi standardami i przepisami.

3. Zadanie winno być zrealizowane 
na terenie gminy Swarzędz lub dla 
mieszkańców gminy Swarzędz.

 
IV. Termin i warunki  
składania ofert. 
1.  Oferty dotyczące wsparcia realizacji 

zadań publicznych Miasta i Gminy 
Swarzędz w zakresie zadań obję-
tych niniejszym konkursem należy 
złożyć do dnia 7.05.2009r. do godz. 
15.30. w Kancelarii Urzędu Miasta 
i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 
(osobiście lub za pośrednictwem 
poczty – w tym ostatnim wypadku 
decyduje data wpływu przesyłki do 
Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu). 

2. Oferta powinna zostać złożona 
wg wzoru określonego w Rozpo-
rządzeniu Ministra Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia z dnia 27 
grudnia 2005 r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicz-
nego, ramowego wzoru umowy o 
wykonanie zadania publicznego i 
wzoru sprawozdania z wykonania 
tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 
264, poz. 2207). Wzór dostępny na 
stronie www.swarzedz.pl.

3. Oferta musi być złożona z następu-
jącymi wymaganymi załącznikami:
a). Aktualny odpis z rejestru lub 

odpowiednio wyciąg z ewi-
dencji lub inne dokumenty 
potwierdzające status prawny 
oferenta i umocowanie osób go 
reprezentujących.

b) Sprawozdanie merytoryczne 
i finansowe /bilans, rachunek 
wyników lub rachunek zysków 
i strat, informacja dodatkowa/ 
za ostatni rok). 

c) Umowa partnerska lub oświad-
czenie partnera /w przypadku 
wskazania partnera.

d) Statut.
e) Oświadczenie o niezaleganiu 

z należnościami wobec gminy 
i innych podmiotów – wzór 
druku dostępny na stronie 
www.swarzedz.pl 

 
V. Zasady, tryb i kryteria  
wyboru ofert. 
1.  Ostateczne rozstrzygnięcie kon-

kursu nastąpi do dnia 15.05.2009r.

2.  Wszystkie oferty złożone zgodnie 
z przepisami zawartymi w punkcie 
V zostaną ocenione pod względem 
formalnym i merytorycznym. 

3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz, który 
dokonuje wyboru ofert najle-
piej służących realizacji zadań w 
ramach priorytetów, o których 
mowa w ogłoszeniu. Oferty przed 
ostateczną decyzją Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz opiniu-
je Zespół Opiniujący powołany 
przez Burmistrza. Rozstrzygnięcie 
konkursu podaje się do publicznej 
wiadomości na stronie interneto-
wej i tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu. 4. Wy-
boru ofert dokonuje się w oparciu 
o następujące kryteria: 
a) zgodność merytoryczna zło-

żonej oferty z zadaniem wy-
szczególnionym w niniejszym 
ogłoszeniu: 0-10 punktów

b) jakość oferty, realność wyko-
nania, zakres rzeczowy zada-
nia: 0-10 punktów

c) innowacyjność zadania prze-
widzianego ofertą: 0-10 punk-
tów

d) posiadanie przez wnioskodaw-
cę odpowiedniego doświad-
czenia w zakresie realizacji 
określonych zadań, poparte 
referencjami i opiniami: 0-10 
punktów

e) posiadane zasoby materialne i 
kadrowe: 0-10 punktów

f) pozyskanie do współpracy i 
współfinansowania zadania 
innych partnerów publicznych 
i prywatnych: 0-10 punktów

g) posiadanie niezbędnych do-
kumentów wymaganych 
przepisami prawa lub innymi 
przepisami i zasadami doty-
czącymi rodzaju działalności 
lub proponowanego zadania: 
0-10 punktów

h) zapewnienie wkładu własne-
go wyższego niż wymagany w 
ogłoszeniu (co najmniej 30%): 
0-10 punktów

5. W konkursie nie będą brać udzia-
łu oferty, które:
a) zostały złożone po upływie wy-

znaczonego terminu;
b) zostały złożone bez wymaga-

nych załączników;
c) zostały złożone na innych dru-

kach;
d) oferent jest nieuprawniony do 

ubiegania się o dotację;
e) zgłoszony projekt jest niezgod-

ny z warunkami udziału w 
konkursie (np. proponowane 
działania nie wchodzą w za-
kres konkursu). 

VI. Postanowienia końcowe. 
1. Szczegółowe i ostateczne warunki 

realizacji, finansowania i rozli-
czenia zadania reguluje umowa 
pomiędzy Burmistrzem Miasta 
i Gminy Swarzędz a podmiotem 
otrzymującym dotację. 

2.  Wyłoniony podmiot jest zobowią-
zany pod rygorem rozwiązania 
umowy zamieszczać we wszystkich 
drukach związanych z realizacją 
zadania (plakatach, zaproszeniach, 
regulaminach, komunikatach itp.), 
a także w ogłoszeniach prasowych, 
reklamach, wykazach sponsorów, 
itp., informacji o tym, iż zadanie jest 
dotowane ze środków budżetowych 
Miasta i Gminy Swarzędz wraz z 
logo Miasta i Gminy Swarzędz. In-
formacje takie winny być również 
podawane do publicznej wiadomo-
ści w trakcie realizacji zadania. 

3. Dotacje nie będą przyznawane na 
wydatki nie związane bezpośrednio 
z realizacją danego zadania. Koszty 
rzeczowe, związane z realizacją za-
dania publicznego, rozumiane jako 
wydatki przeznaczone np. na zakup 
sprzętu, materiałów, niezbędnych 
do prawidłowego i efektywnego 
zrealizowania zadania publicznego, 
nie mogą przekroczyć 30% ogól-
nych kosztów zadania. 

4. Zleceniodawca może sfinansować 
jedynie wybrane przez siebie dzia-
łania wykazane w harmonogra-
mie realizacji zadania publicznego 
przez Zleceniobiorcę i na ich reali-
zację podpisać z nim umowę. 

5. Dotowany podmiot, który otrzyma 
dotację z budżetu Miasta i Gminy 
Swarzędz jest zobowiązany do 
dostarczenia na wezwanie właś-
ciwego wydziału Miasta i Gminy 
Swarzędz, nadzorującego mery-
torycznie wykonywanie zadania 
oryginałów dokumentów (faktur, 
rachunków) oraz dokumentacji, o 
której mowa wyżej, celem kontroli 
prawidłowości wydatkowania do-
tacji oraz prowadzenia właściwej 
dokumentacji z nią związanej. W 
rozliczeniu dofinansowania nie 
będą uwzględniane dokumenty 
finansowe wystawione przed datą 
zawarcia umowy. 

6. Wszystkie stwierdzone uchybie-
nia w realizacji zadań zleconych 
wpływają na ogólną ocenę zle-
ceniobiorcy przy zlecaniu i przy 
udzielaniu środków finansowych 
w kolejnych latach.

7. Szczegółowe informacje w zakre-
sie konkursu udzielane są przez 
Referat Promocji i Rozwoju Urzę-
du Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
nr tel. (061) 65-10-918, 

 e-mail:pozytek@swarzedz.pl

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  
Nr WSO.0151-0043/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 6 kwietnia 2009r.

II Otwarty Konkurs Ofert 
w Gminie Swarzędz  

w 2009 r.
Priorytet I: „W zakresie działań na 
rzecz nauki, edukacji, oświaty i wy-
chowania, zwłaszcza dzieci i mło-
dzieży szkolnej” – 45.000 zł (2008 r. 
– 10.000 zł) 
Zadanie 1: Organizacja zajęć poza-
lekcyjnych i innych form pracy edu-
kacyjno-wychowawczej z dziećmi i 
młodzieżą, zwłaszcza w środowiskach 
wiejskich - 45.000 zł

Priorytet II: „W zakresie upo-
wszechniania sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji” - 40.000 zł (2008 
– 80.000 zł)
Zadanie 1: Organizacja działań popu-
laryzujących kulturę, takich jak: war-
sztaty, plenery, konkursy, wystawy: 
40.000 zł

Priorytet III: „W zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej 
i sportu dzieci i młodzieży oraz 
sportu masowego” – 87.000 zł, 
w tym 52.000 zł z przeznaczeniem 
na wynajem gminnych obiektów 
sportowych (m.in. w Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji oraz w 
placówkach oświatowych) na pro-
wadzone przez organizacje zajęcia 
sportowe (2008 r. – 335.000 zł) 
 Zadanie 1: Prowadzenie sekcji spor-
towych i innych zajęć sportowych 
oraz promujących zdrowy styl życia: 
35.000 zł

Priorytet IV: „W zakresie przeciw-
działania patologiom społecznym” 
- 10.000 zł (2008 r. – 130.000 zł) 
Zadanie 1: Prowadzenie terapii i po-
radnictwa dla osób uzależnionych 
oraz zajęć integracyjnych, promują-
cych życie bez nałogów i bez przemo-
cy: 10.000 zł

Priorytet V: „Wsparcie dzialań, 
dotyczących szeroko rozumianej 
ochrony zdrowia, podejmowania 
działań profilaktycznych oraz reha-
bilitacyjnych” – 30.000 zł (w 2008r. 
nie organizowano konkursu na ten 
priorytet)
Zadanie 1: Organizacja opieki palia-
tywnej i innych form pomocy, słu-
żących osobom przewlekle chorym: 
30.000 zł 

Û dokończenie ze str. 25
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Z obrad Rady Miejskiej Prosto z Ratusza

31 marca 2009 roku odbyła się 
XXXVIII sesja Rady Miejskiej Swa-
rzędza. Radni podjęli następujące 
uchwały:

Nr XXXVIII/237/2009
w sprawie: zmiana uchwały budże-
towej Miasta i Gminy na rok 2009

§ 1
W Uchwale Nr XXXIV/207/2008 
Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 
2008r. w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta i Gminy na 2009 rok, zmie-
nionej Uchwałą Nr XXXV/208/2009 
Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 
2009r., Uchwałą Nr XXXVI/217/2009 
Rady Miejskiej z dnia 10 marca 2009, 
Zarządzeniem Nr WSO 0151/37/ 
2009 z dnia 16 marca 2009r.
wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1, pkt 1 zwiększa się do-
chody budżetowe o kwotę  1.655.640 
zł i ustala się plan po zmianach w wy-
sokości 112.285.138 zł
w tym:
dochody bieżące zwiększa się 
o kwotę  29.688 zł
i ustala się plan po zmianach 
w kwocie 108.749.186 zł
dochody majątkowe zwiększa się o 
kwotę  1.625.952 zł
i ustala się plan po zmianach 
w kwocie 3.525.952 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ni-
niejszej uchwały.

W paragrafie 2, pkt.1 zwiększa 
się wydatki budżetowe o kwotę  
1.655.640 zł
i ustala się plan po zmianach w wyso-
kości 139.014.953 zł
z tego: wydatki bieżące stanowią 
kwotę 91.264.570 zł
w tym: 
wydatki na wynagrodzenia i pochod-
ne zwiększa się o kwotę 107.230 zł
i ustala się plan po zmianach w wyso-
kości 41.851.890 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2a do ni-
niejszej uchwały 

W załącznikach nr nr 1, 4 do uchwały 
budżetowej odpowiednie podziałki 
klasyfikacji budżetowej otrzymują 
brzmienie określone w załącznikach 
nr 1, 2 do niniejszej uchwały, ponadto 
dodaje się załącznik nr 2a
W paragrafie 4 pkt.1 uchwały bu-
dżetowej wprowadza się zmiany w 
wykazie wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne na lata 2009-
2011, w tym:
zwiększa się kwotę wydatków inwe-
stycyjnych na 2009 rok kwotę 340.000 
zł i ustala się plan po zmianach w wy-
sokości 44.960.158 zł
zmniejsza się kwotę wydatków in-
westycyjnych na rok 2011 o kwotę 

100.000 zł i ustala się plan po zmia-
nach w wysokości 33.140.000 zł
ustala się limit wydatków inwestycyj-
nych na lata 2009-2011 w wysokości 
158.149.726 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ni-
niejszej uchwały, ponadto wprowadza 
się załącznik nr 3a
W paragrafie 4 pkt. 2 uchwały budże-
towej o kwotę 250.224 zł zwiększa 
się wydatki majątkowe na rok 2009 i 
ustala się plan po zmianach w wyso-
kości 2.490.224 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 4 do ni-
niejszej uchwały
W paragrafie 5 uchwały budżetowej 
zmienia się kwotę rezerwy ogólnej, 
która po zmianie wynosi 1.370.155 zł
W paragrafie 6 uchwały budżetowej 
ustala się dotacje w łącznej kwocie 
6.451.856 zł, w tym: 
w pkt.1 dotacje celowe na zadania 
bieżące realizowane na podstawie 
porozumień między jst w łącznej 
kwocie 439.716 zł, 
 zgodnie z załącznikiem nr 5 do ni-
niejszej uchwały 
w pkt. 2 dotacje podmiotowe ustala 
się w łącznej kwocie 4.597.140 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 6 do ni-
niejszej uchwały
w pkt. 3 dotacje celowe dla podmio-
tów nie zaliczanych do sektora finan-
sów publicznych ustala się w łącznej 
kwocie 1.415.000 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 7 do ni-
niejszej uchwały
Pozostałe paragrafy uchwały budże-
towej pozostają bez zmian

Nr XXXVIII/238/09
w sprawie: ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy 

Swarzędz, którzy uczestniczyli 
w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych organi-
zowanych przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę Swarzędz.

Nr XXXVIII/239/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy na 

terenie wsi Zalasewo
§ 1.

1. We wsi Zalasewo nowo powstałej 
ulicy bez nazwy, oznaczonej według 
ewidencji gruntów i budynków jako: 
działki numer 35/12, 35/18 i 35/19 
na ark.6 obrębu Zalasewo nadaje się 
nazwę: Deszczowa.

Nr XXXVIII/240/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy na 

terenie wsi Gruszczyn
§ 1.

1. We wsi Gruszczyn nowo powstałej 

ulicy bez nazwy, oznaczonej według 
ewidencji gruntów i budynków jako:
działki numer: 48/14 i 48/20 na ark.1 
obrębu Gruszczyn, nadaje się nazwę: 
Adama Asnyka

Nr XXXVIII/241/2009
w sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go „DOLINA MICHAŁÓWKI” w 

Garbach (pow. ca. 102,5 ha).
§ 1

Przystępuje się do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w zakresie obejmu-
jącym teren położony pomiędzy uli-
cą Michałówka w Garbach, granicą z 
miastem Poznań, z gminą Kleszczewo 
i terenami ogródków działkowych na 
północy (teren o pow. ca. 102,5 ha).
Granice obszaru objętego niniejszą 
uchwałą określa mapa stanowiąca 
załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały w skali 1:10 000.

§ 2
Ustalenia planu winny być zgodne z 
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3
Dla działek o nr geod. od 154/1 do 
154/4 i 154/6 dopuszcza się prze-
znaczenie jako tereny zabudowy 
mieszkaniowej rezydencjonalnej, z 
brakiem możliwości dokonania wtór-
nych podziałów.

§ 4
Na terenach ogródków działkowych 
określona zostanie wielkość działek na 
ok. 300 m² do ok. 500 m² oraz parame-
try i forma budynków jak dla rodzin-
nych ogrodów działkowych, zgodne z 
art. 29 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 
2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
późn. zm.), przeprowadzono analizy 
dotyczące stopnia zgodności prze-
widzianych rozwiązań z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Swarzędz uchwalo-
nego przez Radę Miejską w Swarzę-
dzu w dniu 23.03.2001 r. uchwałą 
Nr XXXII/373/2001 oraz zasadności 
przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wnioskowanego 
terenu.
Potrzeba opracowania ww. planu wy-
nikła z uwagi na zainteresowanie in-
westorów terenami przy zachodniej 
granicy gminy na styku z miastem 
Poznań. Plany inwestorskie prze-
widują zurbanizowanie terenu na 
przedłużeniu ul. Michałówki i wpro-

wadzenie zabudowy mieszkaniowej 
poprzez uzyskanie decyzji o warun-
kach zabudowy. W interesie gminy 
jest zachowanie w nienaruszonym 
stanie istniejących terenów zieleni z 
uwagi na niski procent terenów łąk i 
zalesień w południowej części gminy, 
gdzie znaczący jest postępujący pro-
ces urbanizacji, a tereny niezainwe-
stowane są użytkowane rolniczo. 
W Programie Ochrony Środowiska 
opracowanym w roku 2004 na po-
trzeby gminy dolina Michałówki 
została określona jako obszar węzło-
wy w systemie ponadlokalnych po-
wiązań przyrodniczych. Z uwagi na 
powyższe i zgodnie z przytoczonym 
programem uznano za niezbędne 
ograniczenie procesów urbanizacyj-
nych w pobliżu obszarów przyrodni-
czo cennych.
W obowiązującym Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy 
Swarzędz teren położony pomiędzy 
ulicą Michałówką i ulicą bez nazwy a 
południową i zachodnią granicą gmi-
ny jest określony jako lasy, łąki pola 
uprawne i tereny ogródków działko-
wych, co jest zgodne z planowanym 
zamierzeniem. 
Z uwagi na opracowywaną zmianę stu-
dium, dopuszcza się zamienną funkcję 
dla północnej części terenu objętego 
uchwałą, w obowiązującym studium 
przeznaczoną pod tereny ogródków 
działkowych, na zgodne ze zmianą 
studium inne formy zieleni. W przy-
padku podtrzymania funkcji ogród-
ków działkowych określona zostanie 
powierzchnia działki od ok. 300 m² 
do ok. 500 m². Parametry budynków 
zostaną określone jak dla rodzinnych 
ogrodów działkowych zgodne z art. 29 
ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. 
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), tj. do 
35 m² powierzchni oraz wysokości do 
5 m przy dachach stromych i do 4 m 
przy dachach płaskich.
Ponadto dopuszcza się przeznaczenie 
działek o nr od 154/1 do 154/4 i 154/6 
jako tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej rezydencjonalnej z 
określeniem tylnej linii zabudowy w 
odległości ok 25 - 30 m od ulicy Mi-
chałówka oraz wprowadzeniem za-
pisu o braku możliwości dokonania 
wtórnych podziałów.

Z obrad Rady Miejskiej

Od redakcji:
Podstawowe założenia tegorocz-
nego budżetu Swarzędza przed-
stawiamy na str. 3, a na kolejnych 
czterech stronach - wykaz zadań 
majątkowych.
Pełne teksty wszystkich uchwał 
wraz z uzasadnieniami są dostęp-
ne w Biurze Rady Miejskiej oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej: 

http:/bip.swarzedz.eu
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Ponad 300 tysięcy ha terenów 
pod inwestycje zaprezentował po-
wiat poznański na targach nieru-
chomości MIPIM 2009 w Can-
nes. 

Impreza ta skupia inwesto-
rów, architektów, deweloperów, 
przedstawicieli miast i regionów 
oraz inne osoby związane z bran-
żą nieruchomości z całego świata. 
W ofercie przedstawionej przez 
powiat znalazły się tereny zloka-
lizowane w gminach Buk, Czer-
wonak, Pobiedziska, Rokietnica 
i Tarnowo Podgórne, przeznaczo-
ne zarówno pod aktywizację go-
spodarczą (nieuciążliwą dla śro-
dowiska produkcję, magazyny, składy i usługi), jak i pod budownictwo mieszkaniowe i hotele. 

Otwarcie siódmej filii Wydziału Komu-
nikacji i Transportu Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu, odbyło się w Tarnowie 
Podgórnym 10 marca 2009 roku. W uro-
czystym spotkaniu uczestniczyli miedzy 
innymi: Poseł Waldy Dzikowski - były Wójt 
Gminy Tarnowo Podgórne, Jan Grabkow-
ski - Starosta Poznański, Piotr Burdajewicz 
- Przewodniczący Rady Powiatu, Tadeusz 
Czajka - Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, 
Ewa Noszczyńska-Szkurat - Przewodni-
cząca Rady Gminy, Małgorzata Kaniewska 
- Dyrektor Wydziału Komunikacji, a tak-
że sołtysi pobliskich wsi i lokalni przedsię-
biorcy.

W filii w Tarnowie Podgórnym można 

dokonać całego procesu rejestracji, za wy-
jątkiem otrzymania dowodu rejestracyj-
nego tj. otrzymać pozwolenie czasowe do 
odbioru dowodu rejestracyjnego pojazdu, 
wyrejestrowywać pojazdy, oraz dokonać 
zgłoszeń sprzedaży i wszelkich zmian do-
tyczących pojazdów.

Filia mieści się w nowym budynku przy 
ulicy Poznańskiej 96, naprzeciwko Urzędu 
Gminy i wyposażona jest w najnowocześ-
niejsze systemy zabezpieczeń. Dla klientów 
otwarta jest w godzinach: 9.30-16.30 (po-
niedziałki) i 8.00-14.30 (wtorki - piątki).

Agnieszka Kistowska 
Gabinet Starosty

Koncert z okazji 10-lecia 
powiatu poznańskiego

W piątek,  27 marca w po-
znańskiej Auli Nova odbył się 
koncert z okazji 10-lecia powia-
tu poznańskiego. Gospodarza-
mi wydarzenia byli Jan Grab-
kowski, Starosta Poznański oraz 
Piotr Burdajewicz, Przewodni-
czący Rady Powiatu Poznańskie-
go. Na scenie zaprezentowali się: 
Affabre Concinui, Grzegorz Tom-
czak z zespołem i Audiofeels. 
Wśród zaproszonych gości zna-
lazły się osoby, które w minionej 
dekadzie pracowały na rzecz po-
wiatu: przedstawiciele lokalnych 

władz samorządowych, wielko-
polscy parlamentarzyści, rad-
ni obecnej i minionych kadencji. 
Dużą grupę stanowili przedsta-
wiciele stowarzyszeń i fundacji 
realizujących zadania z zakresu 
kultury, sportu, turystyki, edu-
kacji i ochrony zdrowia na rzecz 
powiatu. Obchodom 10-lecia po-
wiatu poznańskiego towarzyszy-
ło wydanie publikacji podsumo-
wującej najważniejsze osiągnięcia 
minionego dziesięciolecia. Patro-
nat mediany nad imprezą spra-
wowała Telewizja TVP3 Poznań.

Krzysztof Piechocki
Wydział Promocji
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Powiat poznański reprezentował Tomasz Łubiński, Wicestarosta Poznański.

Tarnowska filia Wydziału Komunikacji i Transportu 
już otwarta!

Powiat poznański na targach nieruchomości MIPIM w Cannes

Targi MIPIM Cannes trwa-
ły 4 dni. Powiat poznański po raz 
kolejny był jedynym powiatem 
z Polski, prezentującym ofertę dla 
inwestorów na tych targach.

Mimo widocznego spowol-
nienia na rynku nieruchomości, 
stoisko odwiedzali inwestorzy za-
interesowani terenami podpo-
znańskich gmin. Liczymy, że te 
spotkania zaowocują w przyszło-
ści konkretnymi inwestycjami.

Hanna Kolanowska-Pogrzebna
Wydział Promocji
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Informator Prosto z Ratusza

Skład, reklamy, druk:  
Studio Kwadrat,  
mn@kreator.com.pl,  
tel. 0607 566 555

Wydawca nie wypłaca honorariów za zamieszczone teksty 
i zdjęcia. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów 
i dokonywania w nich zmian. Prosimy o dostarczanie materia-
łów (tekstów i ilustracji) w formie elektronicznej.
Numer zamknięto 17.04.2009 r. i oddano do druku: 20.04.2009 r. 
Nakład: 10500 egz.

PROSTO Z RATUSZA – Swarzędzki miesięcznik regionalny. ISSN 1732-2480
Redaktor naczelny: Maciej Woliński
Adres redakcji: 62-020 Swarzędz, Rynek 1 (pokój 404)
Kontakt z redakcją: tel. 061 651 09 11, e-mail: rzecznik@swarzedz.pl
Wydawca: Gmina Swarzędz

Stale współpracują: Paulina Adamska, Beata Bartczak, Henryk Błachnio, Paweł 
Bocian, Ewa J. Buczyńska, Włodzimierz Buczyński, Lidia Chałasiak,  Magdalena 
Chmielewska, Agnieszka Chróścik, Agata Kiejdrowska, Izabela Kurowska, Jaro-
sław Łączka, Ewa Małecka, Małgorzata Merczyńska, Karolina Osowska, Beata 
Pacholczyk, Teresa Radziszewska, Anna Renda, Dorota Zaremba.

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Rynek 1
tel. 061 65 12 000, fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: poniedziałek 8.00-
16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 
Burmistrz przyjmuje interesantów w po-
niedziałki w godz. 10-16.

Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1, tel. 061 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl 
Przewodniczący RM Piotr Choryński dy-
żuruje w poniedziałki i czwartki w godz. 
15.00 – 17.00 w Biurze Rady

Telefony alarmowe
Telefon alarmowy.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
Policja  . . . . . . . . . . . . . . . . . 997
Pogotowie Ratunkowe  . . . . . . 999
Straż Pożarna  . . . . . . . . . . . . 998
Pogotowie wod.-kan.  . . . . . . . 994
Pogotowie wod.-kan. ZGK
 .  .  .  .  .  . 061 651 15 41 (do godz. 16.00)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  663 818 601
Gazownia . . . . . . . . . . . . . . . 992
Pogotowie energetyczne . . . . . 991 
(całodobowe ENEA)

Straż Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 061 651-21-13, 061 651-21-14, 
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:  
tel. 0607-365-266
w soboty, niedziele i święta zgłoszenia 
przyjmuje dyżurny policji pod numerem 
tel. 061 817-23-07

Komisariat Policji w Swarzędzu
ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy 061 81 72 323
tel. anonimowy 061 817 23 01 

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu 
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817 23 02, 061 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy 
Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 061 815 10 49

Centrum Informacji Medycznej Tel-Med
24h/dobę - tel. 94 94 lub tel. 061 853 53 52
Centrum informuje mieszkańców Wielko-
polski przez całą dobę na temat:
- przychodni i szpitali
- dyżurów szpitalnych, POZ, aptek
- sklepów medycznych, zakładów optycz-

nych

- prywatnych gabinetów lekarskich
- placówek i firm związanych z medycyną, 

urodą i zdrowiem.

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

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

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

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

Zespół Przychodni  
Lekarza Rodzinnego „Diagter”
ul. Poznańska 15
tel. 061 817 25 33 tel. 061 817 25 49

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26 52, 
651 26 53 (sekcja świadczeń rodzinnych)

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

Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Strzelecka 2, tel. 061 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 061 651 15 41 
(do 16.00), 0663 818 601 i 697 725 522 (po 
16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl
Usługi Pogrzebowe tel. 061 815 97-08  
i 603 136 854

Ośrodek Kultury
ul. Piaski 4
tel. 061 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl

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

Swarzędzkie Centrum Sportu  
i Rekreacji
ul. Kosynierów 1, Swarzędz, 
tel. 061 650 7555, www.wodnyraj.pl

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

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

Muzeum Środowiska Przyrodniczego 
i Łowiectwa Wielkopolskiego w Uza-
rzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12, tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl

Cech Stolarzy Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 061 817 21 37 , fax. 061 817 30 55 
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl

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

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

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

Przydatne  
adresy i telefony

Dyżury aptek w Swarzędzu
Nocne dyżury 
aptek: 20.04. - 
27.04. 2009 r.

20:00 – 8:00 „Pod Koroną”, ul. Rynek 18

25.04.2009 r.  
(sobota) 

8:00 – 14:00 wszystkie apteki
7:30 – 21:00 „Apteka Przyjazna” - market Bie-

dronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO

19.04.2009 r.
(niedziela)

10:00 – 20:00 Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c., p.w. Św. Józe-

fa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00 „Zamkowa” „Meris” s.c.,  

ul. Zamkowa 17c
Nocne dyżury 
aptek: 27.04. - 
04.05. 2009 r.

20:00 – 8:00 „Milenium”, os. Dąbrowszcza-
ków 26

01.05.2009 r. 
(piątek) 

9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c.,  
p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16

9:00 – 14:00 „Zamkowa” „Meris” s.c.,  
ul. Zamkowa 17c

02.05.2009 r.  
(sobota)

8:00 – 14:00 wszystkie apteki
7:30 – 21:00 „Apteka Przyjazna” - market Bie-

dronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO

03.05.2009 r.  
(niedziela)

9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c.,  
p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16

9:00 – 14:00 „Zamkowa” „Meris” s.c.,  
ul. Zamkowa 17c

Nocne dyżury 
aptek: 04.05. - 
11.05.2009 r.

20:00 – 8:00 „Osiedlowa”,  
os. Kościuszkowców 13

09.05.2009 r.  
(sobota) 

8:00 – 14:00 wszystkie apteki
7:30 – 21:00 „Apteka Przyjazna” - market Bie-

dronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO

10.05.2009 r.  
(niedziela)

10:00 – 20:00 Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c.,  

p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00 „Zamkowa” „Meris” s.c.,  

ul. Zamkowa 17c
Nocne dyżury 
aptek: 11.05. - 
18.05.2009 r.

20:00 – 8:00 „Optima”, os. T. Działyńskiego 39

16.05.2009 r.  
(sobota) 

8:00 – 14:00 wszystkie apteki
7:30 – 21:00 „Apteka Przyjazna” - market Bie-

dronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO

17.05.2009 r.  
(niedziela)

10:00 – 20:00 Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c.,  

p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00 „Zamkowa” „Meris” s.c.,  

ul. Zamkowa 17c
Nocne dyżury 
aptek: 18.05. - 
25.05.2009 r.

20:00 – 8:00 „Zatorze”, os. Raczyńskiego 18

23.05.2009 r.  
(sobota) 

8:00 – 14:00 wszystkie apteki
7:30 – 21:00 „Apteka Przyjazna” - market Bie-

dronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO

24.05.2009 r.  
(niedziela) 

10:00 – 20:00 Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c.,  

p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00 „Zamkowa” „Meris” s.c.,  

ul. Zamkowa 17c
Nocne dyżury 
aptek: 25.05. - 
01.06.2009 r.

20:00 – 8:00 „Pod Lipami”,  
os. Zygmunta III Wazy 17

30.05.2009 r.  
(sobota) 

8:00 – 14:00 wszystkie apteki
7:30 – 21:00 „Apteka Przyjazna” - market Bie-

dronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO

31.05.2009 r.  
(niedziela)

10:00 – 20:00 Apteka Heureka, ETC
10:00 – 18:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO
9:00 – 13:00 „Swarzędzka” s.c.,  

p.w. Św. Józefa, ul. Rynek 16
9:00 – 14:00 „Zamkowa” „Meris” s.c.,  

ul. Zamkowa 17c

DYŻURY CAŁODOBOWE APTEK W POZNANIU
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18  tel. 061 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6  tel. 061 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 141  tel. 061 820-16-42
Apteka „Magiczna” ul. Piątkowska 87A  tel. 061 840-19-00
Apteka „Magiczna” ul. Głogowska 118/124  tel. 061 865-41-00
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4  tel. 061 852-52-44
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Otwarty Fundusz EmErytalny InG

JUŻ DZIŚ ZMIEŃ SWOJE STARE OFE NA OFE ING
OFE KTÓRY ZAROBIŁ NAJWIĘCEJ OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI*

SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM PRZEDSTAWICIELEM

SŁAWOMIR WIERZBIŃSKI
Przedstawiciel Ubezpieczeniowo Finansowy
Tel. 607 082 850, mail: slawomir.wierzbinski@ingfinanse.pl

* dane za www.bankier.pl  i  www.money.pl

Lider w emeryturach

 SWARZĘDZKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ

62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 28 
czynne 8.00-17.00, w soboty 9.00-13.00

tel. 061 817 25 66, 061 651 17 10, fax 061 651 41 11
Swarzędz, os. Raczyńskiego 12 czynne pon.-pt. 9.00-18.00 

tel./fax 061 815 90 47, tel. kom. 0604 615 351

e-mail:   info@ubezpieczenia.swarzedz.pl

www.ubezpieczenia.swarzedz.pl

UBEZPIECZENIA:
firm l domów l mieszkań l samochodów

Pełny zakres ubezpieczeń
na życie l emerytalne l inwestycyjne l posagowe

Obecnie dysponuję autem dostawczym Fiat Ducato Maxi
o ładowności do 1,5 tony o wymiarach przedziału ładunkowego

Dł. - 3705 mm Szer. - 1870 mm Wys. - 1910 mm
Atrakcyjne ceny oraz rabaty dla stałych klientów

Wystawiam faktury VAT e-mail: lejtrans@wp.pl www.lejtrans.pl
tel.  0 502 – 585 – 766

Firma LEJTRANS 
oferuje usługi w zakresie transportu  

drogowego krajowego i europejskiego

Nagrody dla najlepszych 

sportowców – str.13

XVI Finał WOŚP 

– str.8

Pierwszy komiks 

o Swarzędzu – str.7

Spotkanie noworoczne – str.5

Ambasador Stanów Zjednoczonych 

gościem Burmistrza Marka Baumgarta – str.3

Rok XIX

Nr 1 (238)

Styczeń 2008

Nowy komendant policji – str.4

Spotkanie z poezją i muzyką – str.16

Szlak kościołów drewnianych – str.13
Koncert dla organizacji pozarządowych – str.5

Rok XIX
Nr 2 (239)

Luty 2008

Juniorzy Unii najlepsi w Opalenicy – str.18

Kolejne rozdziały w środku wydania

O sporcie – str.16-17

Rok XIX
Nr 3-4 (240-241) Marzec – Kwiecień 2008

Zaprzysiężenie nowego burmistrza – str.3

Święto Patrona – str.3

www.biblioteka.swarzedz.pl - str. 10

Ze Swarzędza do Pekinu - str. 8

Rok XIX
Nr 5-6 (242-243)

Maj-Czerwiec 2008

Wspomnienie o Januszu Kamieńskim - str.14 i 15

Inwestycje - str. 5

Nowe przedszkola - str.4

Pamiętaliśmy... - str.3

Przyjaciele Wierzenicy - str. 17

Swarzędz w Amazonii - str.18

Rok XIX
Nr 7-8 (244-245)

Lipiec-Sierpień 2008

W tym wydaniu także:

O innych inwestycjach i zakupach  .  .  .  .  .  .  . s . 4 i 5

Ważne zmiany w uchwale budżetowej .  .  . s . 22 i 23

Aktualności ze szkół  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . s . 14 - 17

Sport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . s . 10 i 11

Straż Miejska w Swarzędzu 

otrzymała nowy samochód – s. 6
Urodziny 
Swarzędza 
– str. 4-9

Rok XIX
Nr 10 (247)

Październik 2008

Drogi, oświetlenie, 

place zabaw, autobus… - str.3

Cztery nowe 

przedszkola - str.11

Poznaj swojego 

dzielnicowego - str.19

Rok XIX
Nr 9 (246)

Wrzesień 2008

Program trzydniowych uroczystości z okazji 370-lokacji Swarzędza ___ s. 3O historii naszego miasta _____ s. 4-7

Rok XIX
Nr 11 (248)

Listopad 2008

Dzień Papieski str. 9

Nagrody dla nauczycieli str. 6

Z kamerami bezpieczniej str.4

Karate i 500 pływaków str. 8

Swarzędz na Tour Salon ‘2008 str. 20

Mercedes dla ZGK str. 5

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2008 r. na swarzędzkim Rynku odbyła się 

uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Przedstawiciele władz Swarzędza, organizacji społecz-

nych, kombatanci i młodzież w towarzystwie pocztów 

sztandarowych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-

jąca bohaterów poległych za Wolność i Ojczyznę. 
Podczas uroczystości Burmistrz Anna Tomicka przypo-

mniała zebranym historię polskiej drogi do niepodległości. 

Ks. Kanonik Henryk Mikołajczyk odprawił modlitwę za Oj-

czyznę, młodzież z Gimnazjum nr 3 wystąpiła z programem 

artystycznym przedstawiającym wydarzenia sprzed 90 lat 

a chór „Akord”- z koncertem pieśni patriotycznych.
Po uroczystości na rynku w kościele p.w. Św. Marcina 

odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Na stronie 25 więcej zdjęć z tej uroczystości.

NAKŁAD 
10.500 

egz.!
Czasopismo „Prosto z Ratusza” drukowane jest w nakładzie 10.500 egz.  

Objętość gazety wynosi 32 strony. Jest w całości w kolorze!

Trafia praktycznie do wszystkich mieszkańców Swarzędza i gminy.  

Jest bezkonkurencyjne zarówno pod względem dostępności, jak i jakości oraz prestiżu.  

Nie tylko warto, ale wręcz trzeba się w nim reklamować! 

Jak zamówić reklamę?
telefonicznie: 0607 566 555
mailem: mn@kreator.com.pl
faksem: 061 648 26 49
listownie: Studio Reklamowe Kwadrat,  
 ul. Szylinga 6/4, 60-787 Poznań

W zamówieniu należy podać: wielkość reklamy i miejsce w gazecie 
(okładka/wnętrze), ilość powtórzeń w kolejnych numerach, dane do faktury, 
adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail.

Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Pliki składowe: tekstowe (doc, txt), 
wektorowe (cdr, ai, pdf, eps), rastrowe (tiff, jpg, psd - rozdzielczość 300 dpi)

Wymagania dla gotowych reklam: Pliki w formatach wektorowych eps, 
pdf, ai, cdr (wszystkie fonty zamienione na krzywe) lub rastrowych tiff, jpg, 
psd (rozdzielczość 300 dpi).  

�
�
�
�

Zapraszamy do zamieszczania reklam!
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SZANOWNI  
PAŃSTWO!
Przekazując 1%  PODATKU 
na rzecz organizacji pożytku 
publicznego możecie 
Państwo pomóc konkret-
nemu, ciężko choremu 
dziecku! Eryk ma 6lat 
cierpi na mózgowe 
porażenie dziecięce 
o typie atetozy. Eryk przyszedł na świat 15.07.2002r. z 20-to 
minutowym niedotlenieniem mózgu. Gdyby nie błąd lekarzy, 
Eryk byłby zdrowym i silnym dzieckiem Eryk, nie siedzi, nie 
chodzi, nie mówi – wymaga intensywnej rehabilitacji. Dzięki 
fundacji pomocy osobom niepełnosprawnym „Słoneczko” 
istnieje możliwośc sfinansowania leczenia i rehabilitacji Eryka 
w centrum hipoterapii i rehabilitacji „ZABAJKA” w Złotowie 
www.zabajka.home.pl.
Drodzy Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie 
finansowe dla Eryka. Każda kwota wpłacona na Konto Fun-
dacji, do której należy Eryk będzie pomocna. Dotychczasowe 
wysiłki i poświęcenie przynoszą efekty a uśmiechnięta buźka 
Eryka nie pozwala nam na poddanie się.
Z góry dziękujemy w imieniu Eryka za okazane serce.
Wpłaty prosimy kierować na konto: FUNDACJA POMOCY OSO-
BOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” SBL Zakrzewo 
O/Złotów  89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, koniecznie 
z dopiskiem „Darowizna na leczenie i rehabilitację Eryka 
Łuczaka”

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

(żywiczne, akrylowe i mineralne)
- wykańczanie wnętrz „pod klucz”
- prace dekarskie 

(papa, opierzenie)

Najtaniej!

LODÓWKI
najtańsze w Wielkopolsce naprawy 
lodówek i zamrażarek w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy
tel. 061 871 31 31 0696 017 449
Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych. 

(sklepowych, gastronomicznych).

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

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

tel. 061 817 31 71, 0660 743 807

Promocja 
opon letnich

zapraszamy
pon.-pt. 8-20

sob. 9-14

Sprzedaż QUADÓW  
i SKUTERÓW
Serwis. Promocyjne ceny
Tel. (061) 8142-824
Chyby, ul. Szamotulska 59

Agata Gronowska
Uprawniona do kierowania  
i nadzorowania realizacji inwestycji

Wynajem lokali
Projektowanie
Adaptacje projektów typowych
Nadzór
Kosztorysy
Materiały budowalne
Realizacja budynków
Wszelkie formalności

m
m
m
m
m
m
m
m

62-021 Paczkowo
ul. Zapłocie 18

tel. 601 871 590
061 815 71 80

62-025 Kostrzyn
ul. Miklaszewskiego 12

tel. 061 818 85 20

Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone 
w Narodowym Funduszu Zdrowia

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

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

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

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

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Naprawa akordeonów

www.akordeony.com tel. 0608 316 092
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PEKA Sp. z o.o. Jasin, ul. Wrzesińska 183, 62-020 Swarzędz, tel. 061 81 86 376, fax 061 81 86 377 office@peka.pl www.peka.pl

Akcesoria do mebli 
kuchennych w najlepszej 
certyfikowanej jakości
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Super lina wiosna 2009
 Zapraszamy do EGO SPA
-  na siłownię  -  zajęcia fitness
-  spining wodny  -  kriokomorę
-  oraz zdrową kuchnię  

którą polecamy Klub Ego Spa to lokal o wysokim 
standardzie, gdzie wszystkie sale  

są w pełni klimatyzowane 
i wentylowane. Sprzęt do ćwiczeń  

jest w pełni profesjonalny.  
Klub posiada również kawiarnię, 
restaurację, gdzie można usiąść 

i spokojnie porozmawiać z trenerem 
oraz nowoczesną kosmetykę opartą 

na sprzętach modlelujących sylwetkę 
jak i odmładzających.

EGO SPA
ul. Wiązowa 7

62-006 Dębogóra 
tel: 61 278 77 78
tel: 504 239 000
www.ego-spa.eu


