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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

62-020 Swarzędz ul. Warszawska 8, tel. 061-670-09-49
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Gmina Swarzędz ubiegała 
się o fundusze unijne w ramach 
Programu Operacyjnego Inno
wacyjna Gospodarka. Pieniądze 
na ten cel zostały niedawno roz
dzielone. Udało nam się uzyskać 
85 proc. dofinansowania naszego 
programu „Ochrona najbiedniej
szych mieszkańców gminy Swa
rzędz przed wykluczeniem cy
frowym”. 

W ramach tego programu 

władze Gminy zamierzają kupić 
sprzęt komputerowy dla 100 ro
dzin wymagających takiej po
mocy. Oprócz sprzętu Gmina za
pewni przeszkolenie w zakresie 
posługiwania się nowoczesny
mi technikami informatycznymi 
i dostęp do internetu. Spośród sa
morządów z Wielkopolski tylko 
Swarzędz i Poznań otrzymały do
finansowanie. 

AZ, MW

Mamy milion złotych 
na „Ochronę najbiedniejszych mieszkańców 
gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym”

UWAGA! 
Ewidencja ludności 

(meldunki) 
i dowody osobiste 

od 15 czerwca przy 
ul. Poznańskiej 25 

Uprzejmie informujemy, że 
REFERAT SPRAW OBYWATEL
SKICH Urzędu Miasta i Gmi
ny w Swarzędzu zmienił swoją 
siedzibę. Od 15 czerwca 2009 r. 
sprawy dotyczące ewidencji lud
ności (meldunki) oraz dowodów 
osobistych załatwiane są w no-
wej siedzibie: Swarzędz, ul. Po-
znańska 25. 

Ulica Bronisława Geremka
Jak już informowaliśmy, podczas XLI sesji Rady Miejskiej 
w Swarzędzu 26 maja 2009 radni podjęli uchwałę w spra-
wie nazwania części ulicy Tysiąclecia w Nowej Wsi imie-
niem profesora Bronisława Geremka. 

Z pomysłem tym wystąpił 
radny Konrad Napierała, od razu 
zyskując dla niego poparcie ko
leżanek i kolegów z Rady Miej
skiej oraz pełną akceptację bur
mistrz Anny Tomickiej, która 
– poprzez swoje służby – przygo
towała i skierowała do Rady pro
jekt uchwały. 

Po jej przegłosowaniu i upra
womocnieniu powstał cztero
osobowy zespół, który zajmie się 

przygotowaniem uroczystości 
(wstępnie zaplanowanej na wrze
sień) nadania ulicy imienia  Bro
nisława Geremka. W skład tego 
honorowego komitetu weszli: po
seł Marek Zieliński, burmistrz 
Anna Tomicka, przewodniczą
cy Rady Miejskiej Piotr Choryń
ski oraz inicjator uchwały – rad
ny Konrad Napierała.

M.W.

Wybory do Parlamentu Europejskiego
W wyborach do Parlamentu 

Europejskiego, które odbyły się 7 
czerwca w Swarzędzu uprawnio
nych do głosowania było 32946 
osób. Wydano 9632 karty do gło
sowania, co sprawia, iż w mieście 
i gminie Swarzędz uzyskaliśmy 
29,23% frekwencję wyborczą. 
Przypomnijmy, że frekwencja 
wyborcza w całym kraju wynio
sła 24,53%. 

Prawie 60% głosów uzyska
ła w naszej gminie Platforma 
Obywatelska. Jest to 15% więcej 
niż średnio w Polsce. Na drugim 
miejscu znalazło się PiS z 15,84 
% głosów, a na trzecim SLDUP z 
9,59% głosów. 

Najwięcej głosów uzyskali :
1. Filip Kaczmarek  PO  

  2128 głosów

2. Sidonia Jędrzejewska  PO  
  1709 głosów

3. Dariusz lipiński PO  
  1039 głosów

4.  Marek Siwiec  SLD – UP  
  782 głosy

5. Konrad Szymański  PiS  
  698 głosów

6. Tomasz Górski – PiS  
  374 głosy

7. Jerzy Stępień – PO   314 głosów
8. Sylwia Pusz – Centrolewica  

  293 głosy
9. Adam Duda – PO   273 głosy
10. Zbigniew JacynaOnyszkie

wicz  PiS  212 głosów
11. Witold Tomczak  Prawica 

RP   142 głosy
12. Andrzej Grzyb – PSL  

  139 głosów
opr. M.W.

Zapraszamy do Przedszkola Publicznego 
w Swarzędzu przy ul. Szumana 

Zapraszamy do nowo powsta
jącego Przedszkola Publiczne
go w Swarzędzu, przy u. Szuma
na 37 (Nowa Wieś) od 1 września 
2009r. 

Budynek przedszkola jest 
nowy i przestronny. Dzieci będą 
miały do dyspozycji cztery sale 
oraz osobne pomieszczenie na 
posiłki i do ćwiczeń. W każdej 
grupie opiekę nad dziećmi spra
wować będzie wykwalifikowana 
kadra.

Przedszkole realizować bę
dzie program zatwierdzony przez 
MEN wspomagany indywidu

alnymi, ciekawymi projektami. 
Oferujemy możliwość korzysta
nia z zajęć dodatkowych. Przy 
przedszkolu znajduje się ogro
dzony plac zabaw.

Przedszkole czynne będzie 
codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 6.0017.00.

Serdecznie zapraszamy! Po
dania można pobrać w Urzędzie 
Miasta i Gminy Swarzędz (Refe
rat Edukacji) lub u operatora.

Kontakt: tel. 505 99 99 85  
– Aleksandra Potrzebowska.

/edu/

Dyżury przedszkoli w czasie wakacji
Dyżury przedszkoli publicznych, dla których organem prowa-

dzącym jest Gmina Swarzędz:

TERMIN DYŻURU LETNIEGO PRZEDSZKOLE

1 lipca – 10 lipca 2009 r. Przedszkole nr 1 „Żołędziowe Skrzaty”  
w Swarzędzu ul. Zamkowa 26
Przedszkole „Koszałek Opałek”  
w Kobylnicy ul. Poznańska 55

13 lipca – 24 lipca 2009 r. Przedszkole nr 4 „Bajkowy Świat” 
w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 4a

27 lipca – 7 sierpnia 2009 r. Przedszkole nr 3 „Pod Kasztanami” 
w Swarzędzu, ul. Kórnicka 21

10 sierpnia – 21 sierpnia 2009 r. Przedszkole nr 2 „Miś Uszatek” 
w Swarzędzu, os. Czwartaków 8

24 sierpnia – 31 sierpnia 2009 r. Przedszkole nr 5 „Zielona Półnutka” 
w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 2

Dyżury przedszkoli publicznych, dla których organem prowa-
dzącym jest prywatny operator:

TERMIN DYŻURU LETNIEGO PRZEDSZKOLE

1 lipca – 12 lipca 2009 r. Przedszkole Publiczne nr 6  
w Swarzędzu, Plac Handlowy 11-13

1 lipca – 12 lipca 2009 r. Przedszkole Publiczne w Swarzędzu,  
ul. Okrężna 32

1 lipca – 31 sierpnia 2009 r. Publiczne Przedszkole „Jarzębinka” 
w Swarzędzu, ul. Kórnicka 61-63

3 sierpnia – 14 sierpnia 2009 r. Publiczne Przedszkole „Patatajki” 
w Zalasewie, ul. Spacerowa 4



�	 Czerwiec 2009

Prosto z Ratusza Inwestycje

GMINY SWARZĘDZ 
Chodnik w ul. Swarzędzkiej 
w Gortatowie

Zakończyła się budowa chodnika w ul. Swa
rzędzkiej w Gortatowie na odcinku od ul. Dożyn
kowej do ul. Fabrycznej. Wykonawcą był Zakład 
Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczy
kowa. W Gortatowie zbudowany został chodnik 
z kostki brukowej o długości 330 m i szerokości 
2 m. Inwestycja objęła też odwodnienie oraz bu
dowę wjazdów do posesji. Jej koszt to prawie 150 
tys. zł. 

Nowy chodnik wypełnił lukę pomiędzy 
chodnikami od skrzyżowania ul. Swarzędzkiej 
z ul. Dożynkową do ul. Fabrycznej.

Chodnik w ul. Długiej 
w Sarbinowie

W maju rozpoczęła się budowa chodnika 
w ul. Długiej w Sarbinowie. Przetarg wygrała fir
ma Budownictwo Drogowe KRUG. Chodnik na 
tej ulicy powstanie na odcinku od przystanku 
autobusowego przy ul. Borówkowej do ul. Do
brej. Chodnik z kostki brukowej, szeroki na 
2 metry, będzie miał długość 540 metrów. Inwe
stycja obejmuje też z odwodnienie oraz budo
wę wjazdów do posesji. Chodnik gotowy będzie 
w połowie lata. Koszt tej inwestycji to prawie 250 
tys. złotych.

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

W czerwcu ruszyła realizacja tego zada
nia, które obejmuje budowę nawierzchni ulic 
oraz chodników wraz z kanalizacją deszczową, 
oświetleniem oraz usunięciem kolizji telekomu
nikacyjnych. Wykonawcą jest firma Budowni
ctwo Drogowe KRUG.

Celem inwestycji jest usprawnienie obsługi 
komunikacyjnej w tym rejonie – nie będziemy 
już jeździć z ul. Wilkońskich do ul. Kórnickiej po 
zniszczonych betonowych płytach, jak dotych
czas (będzie tam parking z nową nawierzchnią 
przeznaczony dla 32 samochodów). Ulica Wil
końskich zostanie połączona z ul. Staniewskiego, 
która zostanie wydłużona w kierunku ul. Kór
nickiej, gdzie powstanie porządne skrzyżowa
nie łączące się także z ul. Graniczną. W ramach 

tej inwestycji uwzględniono również przebudo
wę odcinka ul. Promykowej, co ułatwi połącze
nie os. Promykowego z ul. Wilkońskich. 

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

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

Przetarg na wykonawstwo wygrała firma 
Budownictwo Drogowe KRUG. Inwestycja ta 
rozpocznie się latem. Kosztem prawie 2 mln zł 
z budżetu gminy przebudowany i powiększo
ny (do 105 miejsc) zostanie parking przy ba
zarze. Na odcinku kilometra (od ul. Zamkowej 
do ścieżki nad jeziorem na końcu os. Kościusz
kowców) zostanie wybudowany szeroki na 3,5 m 
ciąg pieszorowerowy 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 umowie zapisano 
termin realizacji do 15 stycznia 2011, jednakże 
zakończenie budowy nastąpi szybciej.

Budowa parkingu  
na os. Kościuszkowców  
w Swarzędzu przy bloku nr 14

Ta wspólna inwestycja Gminy i Spółdzielni 
Mieszkaniowej (spóldzielcy sfinansowali i opra
cowanie dokumentacji) jest bardzo ważna dla 
mieszkańców tamtej okolicy, którzy nie mają 
gdzie stawiać samochodów. W pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 4 oraz bloku nr 14 powstanie 
137 nowych miejsc parkingowych dla samocho
dów osobowych. W ramach tej inwestycji zosta
ną wybudowane chodniki, powstanie odwodnie
nie terenu oraz oświetlenie uliczne. 

Niedawno rozstrzygnięty został przetarg 
na wykonawstwo. Wygrała firma Global Perfekt 
z Paczkowa. Roboty zaczną się w połowie waka

cji. Inwestycja będzie kosztowała ok. 480 tys. zł 
i będzie finansowana w całości z budżetu Swa
rzędza. 

Budowa ul. Kutrzeby  
w Swarzędzu

Trwa układanie nawierzchni, wykonano już 
brakujący odcinek sieci wodociągowej i braku
jące przyłącza. Wykonawcą jest firma Budow
nictwo Drogowe KRUG. Prace rozpoczęły się w 
maju i zakończą się w czasie wakacji. W ramach 
tego zadania zostanie wybudowane nawierzch
nia pieszojezdni na całej długości ul. Kutrzeby 
wraz z łącznikiem do ul. Kościuszki. Całość ro
bót kosztować będzie budżet gminy 565 tys. zło
tych. 

Budowa ul. Leśnej  
w Gruszczynie

17 czerwca gmina podpisała umowę na re
alizację tego zadania. Wykonawcą będzie kon
sorcjum firm: Zakład Instalacyjny Roman 
Tuczyński oraz Przedsiębiorstwo Sprzętowo
Transportowe z Krzywinia. Budowa nawierzch
ni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Grusz
czynie będzie kosztowała ok. 1,3 mln zł. Zostanie 
tam wybudowana nawierzchnia jezdni, pieszo
jezdni z progami zwalniającymi oraz wjazdy do 
posesji i chodniki. Powstaną też brakujące przy
łącza kanalizacji sanitarnej i wody. Inwestycja 
ma być gotowa do końca 2009 roku.

Nowe inwestycje  
w budżecie gminy:
►►Chodnik w ul. Średzkiej  
w Swarzędzu i Zalasewie

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg na wy
konanie dokumentacji, która obejmować będzie 
budowę chodnika od skrzyżowania z ul. Rabo
wicką do ul. Irlandzkiej w Zalasewie. W ramach 
tej inwestycji powstać ma też oświetlenie, od
wodnienie i zatoki autobusowe. Na odcinku do 
granic miasta Swarzędza chodniki będą po obu 
stronach, natomiast w Zalasewie – po jednej 
stronie jezdni.

W budżecie Swarzędza na opracowanie do
kumentacji przeznaczono 150 tys. złotych. 

Przypomnijmy, że ul. Średzka jest drogą po
wiatową lecz Starostwu Powiatowemu w Po

INWESTYCJE
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znaniu nie udało się zrealizować obiecywanej 
niegdyś inwestycji. Dlatego gmina nie czeka 
na decyzje Starostwa i przystępuje do budowy 
chodników we własnym zakresie.

►►Chodniki w ul. Zapłocie, 
Dworskiej, Sokolnickiej  
w Paczkowie

O budowę chodników w tych ulicach miesz
kańcy zabiegali od dawna. Gmina Swarzędz 
ogłasza właśnie przetarg na opracowanie doku
mentacji na budowę chodników i zatok autobu
sowych oraz oświetlenia. Na ten cel w budżecie 
radni przeznaczyli 55 tys. złotych. Ulica Zapłocie 
jest drogą powiatową, jednak prośby gminy aby 
Starostwo Powiatowe zbudowało tam chodnik, 
nie zostały pozytywnie rozpatrzone. W tej sytua
cji swarzędzki samorząd postanowił wykonać tę 
inwestycję własnymi siłami.

Przebudowa skrzyżowań 
ulicy Kirkora 
- gotowe są już projekty

Zakończyły się prace projektowe nad prze
budową dwóch strategicznie ważnych skrzyżo
wań ul. Kirkora z ul. Poznańską (droga krajowa 
nr 92) oraz z ul. Graniczną (w rejonie pawilonu 
AGROBEXu). Chodzi o zlikwidowanie uciążli
wych „korków” i zwiększenie płynności wyjazdu 
z Nowej Wsi na drogę krajową.

W ramach tego zadania zostanie dobudowa
ny dodatkowy pas ruchu dla pojazdów skręca
jących w stronę Poznania i znacznie wydłużony 
zostanie pas prawoskrętu (aż do ul. Miodowej) 
dla pojazdów jadących w stronę Warszawy. Gmi
na będzie się starała o tzw. zieloną strzałkę na 
tym pasie.

Skrzyżowanie ul. Kirkora z ul. Graniczną zo
stanie przebudowane – powstanie tam rondo. 
Umożliwi to płynne włączanie się do ruchu sa
mochodów jadących od strony os. Raczyńskiego 
i ulic Nowej Wsi. 

Mamy już pozwolenie na budowę ronda, cze
kamy natomiast na pozwolenie na przebudowę 
skrzyżowania ul. Kirkora z ul. Poznańską. Gmina 
Swarzędz zamierza w bieżącym roku w pierw
szej kolejności przystąpić do przebudowy skrzy
żowania a tuż po jej zakończeniu przystąpić do 
budowy ronda. Taka kolejność prac ograniczy 
uciążliwość tych inwestycji dla kierowców.

Projekt drogi łączącej  
ul. Rabowicką z drogą 
krajową nr 92 w Jasiniu 

Gotowa jest już koncepcja, na podstawie któ
rej gmina ogłasza przetarg na opracowanie do
kumentacji budowlanowykonawczej połącze
nia tych dwóch dróg w Jasiniu. Dokumentacja 
obejmie przejście wiaduktem nad linią kolejo

wą E20 i budowę skrzyżowania z drogą krajową 
w jednym poziomie, z sygnalizacją świetlną. 

Inwestycja ta umożliwi wyprowadzenie całe
go ruchu ciężarowego z ul. Rabowickiej w stronę 
Jasina i całkowite odciążenie wiaduktu w ul. Pol
nej w Swarzędzu. Chodzi o to, aby w przyszłości 
wiadukt służył przede wszystkim mieszkańcom 
Swarzędza. Budowa nowego skrzyżowania z dro
gą krajową, oprócz odciążenia naszego wiaduk
tu w ul. Polnej, umożliwi rozwój terenów wzdłuż 
drogi krajowej od Jasina do Paczkowa.

Połączenie ul. Rabowickiej z drogą krajo
wą wybudowane zostanie za pieniądze z budże
tu Swarzędza, natomiast budowa dróg serwiso
wych będzie zależała od GDDKiA i lokalnych 
inwestorów.

Ulica Bema - gotowa
Zakończyły się prace na ul. Bema w Swa

rzędzu, gdzie powstało ok. 400 m nowej na
wierzchni (tzw. pieszojezdnia) z kostki brukowej 
z progami zwalniającymi ruch oraz kanalizacja 
deszczowa. Inwestycja rozpoczęła się we wrześ
niu 2008 r. i zakończona została pod koniec maja 
br. Kosztowała ok. 1,7 mln złotych. 

Plac Handlowy i ul. Pieprzyka 
Na początku czerwca podpisana zosta

ła umowa z Zakładem Robót Wielobranżo
wych z Nekli na budowę nawierzchni wraz z od
wodnieniem Placu Handlowego i ul. Pieprzyka 
na Nowej Wsi. Zostanie tam wybudowana na
wierzchnia pieszojezdni z progami zwalniający
mi. Powstaną też brakujące przyłącza kanalizacji 
sanitarnej i wody. Inwestycja za ok. 540 tys. zł ma 
być gotowa do stycznia 2010.

Budowa ul. Śniadeckich 
w Swarzędzu

Na początku czerwca gmina podpisała umo
wę z Zakładem ZieleniarskoDrogowym Abra
mowski na budowę nawierzchni wraz z odwod
nieniem ul. Śniadeckich na Nowej Wsi. Zostanie 
tam wybudowana nawierzchnia pieszojezdni 
z progami zwalniającymi. Powstaną też brakują
ce przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody. Inwe
stycja ma być gotowa do stycznia 2010 r. Koszt to 
ok. 500 tys. złotych.

2 budynki – 60 mieszkań
Trwają intensywne przygotowania do budo

wy mieszkań komunalnych przy ul. Staniewskie
go w Swarzędzu. Opracowana została koncepcja, 
na podstawie której zlecono przygotowanie do
kumentacji budowlanowykonawczej. Powstać 
tam mają 2 budynki z 60 mieszkaniami. Jeśli nie 
pojawią się dodatkowe przeszkody, jesienią br. 
gmina uzyska pozwolenie na budowę i będzie 
mogła ją rozpocząć. 

Place zabaw przygotowane 
przed wakacjami

W czerwcu zakończyły się przygotowania do 
wakacji  na placach zabaw dla dzieci. Na terenie 
całej gminy 9 placów (w Uzarzewie, Rabowicach, 
Kruszewni, Wierzonce, Wierzenicy, Sokolnikach, 
Łowęcinie, Zalasewie oraz w Swarzędzu przy ul. 
Kaczorowskiego przy budynkach komunalnych) 
otrzymało nowe lub dodatkowe wyposażenie 
(piaskownice, huśtawki etc.). Poza tym do 26 
czerwca zaplanowano zakończenie remontów na 
wszystkich placach na terenie gminy. W czerw
cu wymieniony został piasek we wszystkich pia
skownicach. Ponownie piasek wymieniony zo
stanie w końcu lipca. 

Na początek lipca zaplanowano otwarcie zu
pełnie nowych placów zabaw w Sarbinowie przy 
ul. Chmielnej (obok świetlicy) oraz na terenie 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego przy ul. Gru
dzińskiego w Swarzędzu (plac ten będzie do
stępny dla wszystkich dzieci z tej okolicy). 

W planach na ten rok jest także budowa no
wego placu zabaw przy przystani nad Jeziorem 
Swarzędzkim. 

Nowy plac zabaw powstaje także przy ul. Po
godnej w Swarzędzu. Gmina kosztem ok. 20 tys. 
złotych przygotowała teren, natomiast Fundacja 
Muszkieterów kupiła wyposażenie.

Na początek lata zaplanowano też ustawie
nie 10 ławek wzdłuż ścieżki spacerowej biegną
cej przez osiedla Cegielskiego i Działyńskiego. 
Teren, na którym zostaną postawione ławki na
leży do Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, 
która wyraziła zgodę na postawienie przez gmi
nę ławek. Kosztować będą ok. 6 tys. złotych.

Koszt tegorocznego doposażenia placów to 
ok. 36 tys. złotych, remontów – ok. 30,5 tys. zł. 
Nowy plac w Sarbinowie będzie kosztował po
nad 25 tys. złotych, a nowy plac przy ul. Grudziń
skiego  ok. 15 tys. złotych. W sumie w tegorocz
nym budżecie Swarzędza na remonty placów 
zabaw przeznaczono 70 tys. zł, natomiast na bu
dowę i doposażenie placów zabaw i terenów re
kreacyjnych – 400 tys. zł.

M.W.
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Za rok znów będzie się działo!…
To był weekend pełen wydarzeń i emocji! Tegoroczne Dni 
Swarzędza od 5 do 7 czerwca zgromadziły na wspólnym 
świętowaniu imponujące rzesze mieszkańców miasta i oko-
lic. Przygotowany program imprez artystycznych oraz spor-
towych dawał wiele możliwości wyboru, pozwalał każdemu 
znaleźć dla siebie coś interesującego. 

Zaczęło się od „mocne
go” piątkowego wieczoru. Pokaz 
akrobacji lotniczych Grupy Że
lazny, a potem koncert, na który 
czekało wielu  Lady Pank. Nie za
wiedli oczekiwań  było rockowo, 
energetycznie, wspomnieniowo. 

Nawet naprawdę kiepska po
goda nie przeszkodziła wielbicie
lom kabaretowego humoru w so
botnim spotkaniu z zespołem 
Paranienormalni. Zmarzniętych 
i przemoczonych rozgrzali Blen
dersi, a także nocne party na sta
dionie.

Niedziela powitała wszyst
kich słońcem, które towarzyszy
ło imprezom przez cały dzień. Za
równo niezwykle widowiskowe 
spotkanie orkiestr dętych, a tak
że koncerty gwiazd muzyki rom
skiejBogdana Trojanka i Don 
Vasyla z zespołami cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem. Ro
mowie mają w Swarzędzu stałych 
wielbicieli, a wysoki poziom arty
styczny jaki prezentują, pomnaża 
tę liczbę z roku na rok.

Amatorzy czynnego wypo
czynku na świeżym powietrzu, 
sportowych doświadczeń mogli 

być również zadowoleni. Ofer
ta Swarzędzkiego Centrum Spor
tu i Rekreacji pozwalała dzieciom 
i dorosłym na wzięcie udziału 
w zawodach pływackich, szacho
wych, turnieju streetballa, koszy
kówki, darta, piłki nożnej (wię
cej o „Strefie Aktywnej” piszemy 
na str. 22 i 23). Strzelnica Lizaw
ka zaprosiła na rodzinny piknik 
strzelecki, rozegrano też zawody 
wędkarskie na jeziorze swarzędz
kim.

Swarzędzanie wyraźnie polu
bili coroczne święto miasta, co
raz liczniej uczestniczą we wspól
nych imprezach. Bardzo to miłe 
i sprzyjające integracji, wzajem
nemu poznawaniu się ludzi. 

Serdecznie zapraszamy za 
rok, dołożymy starań, aby było 
jeszcze ciekawiej.

opr. Teresa Radziszewska
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Szanowni Państwo!
Za nami tegoroczne Dni Swarzędza.  Nasze wspólne 

świętowanie i zabawa w dniach 5-7 czerwca poprzedzone 
zostały wieloma tygodniami przygotowań i wytężonej pracy 
rzeszy wspaniałych ludzi, którzy nie szczędzili czasu ani wysił-
ku, aby tegoroczne święto naszego miasta było naprawdę udane. Staraliśmy 
się wspólnie przygotować program, w którym - jestem o tym przekonana - 
każdy swarzędzanin mógł znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie. 

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy za liczne 
uczestnictwo w tegorocznych Dniach Swarzędza. Dziękuję za wspaniałą za-
bawę, za wspólne przeżycia, za to, że mogliśmy być razem podczas imprez, 
koncertów, zabaw i zawodów.

Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygo-
towanie święta naszego  miasta. Dziękuję pracownikom Ośrodka Kultury, 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Referatu Promocji i Rozwo-
ju UMiG. Dziękuję naszym przyjaciołom i sponsorom. Dziękuję wszystkim 
gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Dziękuję służbom porząd-
kowym, które zadbały o bezpieczeństwo i porządek podczas wszystkich im-
prez. Dziękuję też przedstawicielom mediów, dzięki którym o Swarzędzu było 
w tych dniach głośno.

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji tegorocznych Dni Swarzędza sponsorom, patronom medialnym i instytucjom:

Serdecznie dziękuję…
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LATO W MIEŚCIE – OFERTA DLA DZIECI
BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  
W SWARZĘDZU

 W lipcu i sierpniu Biblioteka Publiczna na os. 
Czwartaków 1 po raz trzeci  organizuje wakacyjne 
zajęcia i zabawy na bazie literatury. 

Zapraszamy dzieci w wieku od 4 do 8 lat w każ
dy wtorek od godziny 10.00 do 11.00.

Harmonogram zajęć: 
1. “Poznajmy się” - 21 lipca
2. “Taniec stóp” - 28 lipca
3. “Śladami Czerwonego Kapturka”  

- 4 sierpnia
4. “Psi żywot” - 11 sierpnia
5. “Bon czy ton” - 18 sierpnia
6. “Kolory lata” - 25 sierpnia

Przygotowujemy także niespodziankę spek
takl teatralny i warsztaty artystyczne dla dzieci. 
Szczegółowy termin i temat podamy w bibliote
kach na terenie gminy i na naszej stronie www.bi
blioteka.swarzedz.pl

Zajęcia organizowane są w ramach projektu 
„Czyta, lubi, szanuje...” realizowanego przez na
szą bibliotekę  w 2009r.

Zapraszamy!!! 

OŚRODEK KULTURY  
W SWARZĘDZU

Lipiec:
 „Bajkowa Olimpiada Sportowa, czyli zawody na 
bajkowej polance” – 04.07, w godz. 16:00 – 19:00 

Akademia Przedszkolaka wiek: 3 – 6 lat  06 – 
30.07 poniedziałki, środy, piątki w godz. 09:30 – 
11:30, 12:00 – 14:00
Otwarte warsztaty piosenkarskie  Szkoły Podst. i 
Gimnazja, 0731.07
wtorki i piątki, w godz. 10:00 – 11:30
„Wakacje w kolorze” – zajęcia plastyczne – wiek: 
od 6 lat, 13 – 17.07
poniedziałek – piątek, w godz. 11:00 – 13:00
Plenerowe Warsztaty Wikliniarskie  Plac Nie
złomnych, 1314.07, w godz. 10:0013:00 

Sierpień:
Otwarte Warsztaty Piosenkarskie  Szkoły Podst. 
i Gimnazja, 04 – 31.08 wtorki   i piątki, w godz. 
10:00 – 11:30
„Wakacje w kolorze” zajęcia plastyczne – wiek: od 
6 lat, 17 – 21.08, w godz. 11:00 – 13:00
Otwarte Warsztaty Taneczne  wiek od 10 lat w 
godz. 10:00 – 15:00, 17 – 21.08, w godz. 10:00 – 
12:00, zapisy od 3.08.
Zajęcia Sekcji Tańca  17 – 21.08, w godz. 12:00 
– 14:00
Próby Orkiestry Flażoletowej  24 – 28.08, w godz. 
16:00 – 19:00

Zapraszamy!!! 

SWARZĘDZKIE  
CENTRUM  
SPORTU I REKREACJI

PÓŁKOLONIE Swarzędzkiego Centrum Sportu i 
Rekreacji  1014.08, 1721.08  Obiekty Swarzędz
kiego Centrum Sportu i Rekreacji
W programie:

1. Zajęcia na obiektach SCSiR: pływalnia, hala spor
towa, boiska sportowe, namiot przy scenie.
2. Wycieczka do Cascader Park
3. Wycieczka do kina – Kinepolis
4. Wycieczka rowerowa do Nowego ZOO (wykorzy
stanie wypożyczalni rowerów SCSiR)
5. Zajęcia w Atrium (jazda konna)
6. Zajęcia edukacyjne

Zapraszamy!!! 

PROMOCJA ZDROWIA  
PRZEZ SPORT  
– STAROSTWO  
POWIATOWE

Zajęcia sportowo – rekreacyjne przeprowa
dzane przez wykwalifikowanych instruktorów, pod 
okiem których swoje umiejętności sportowe mogą 
podnosić wszyscy zainteresowani aktywnym spę
dzaniem czasu wolnego.

Do wyboru szereg dyscyplin sportowych:
 aerobik
 piłka nożna
 gry i zabawy ruchowe
 badminton

Udział bezpłatny dla wszystkich dzieci i młodzieży 
do 18 lat – mieszkańców gminy Swarzędz.
Początek – 29 czerwca do 31 sierpnia, codziennie 
od godz. 10:00 do 18:00.
Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. Poznańska 91, 
Kobylnica.
Szczegółowy program: www.powiat.poznan.pl

Zapraszamy!!! 

Szkoły - akcja LATO 2009
Szkoła/sołectwo termin Liczba uczestników Liczba propono-

wanych godzin Proponowane zajęcia

Szkoła Podstawowa nr 1 22-26 czerwca 2009
29 czerwca -3 lipca 2009

6-10 lipca 2009

70 dzieci
50 dzieci
20 dzieci

120 Zajęcia sportowe, zabawy i konkursy sprawnościowe, gry i zabawy świetlicowe, 
warsztaty malarskie, warsztaty teatralne, wycieczki piesze po okolicy, konkursy, 
zajęcia na pływalni i w Ośrodku Kultury

Szkoła Podstawowa nr 4 22 – 26 czerwca 2009
29 czerwca – 3 lipca 2009

6 – 7 lipca 2009 
17 – 21 sierpnia  2009
24-28 sierpnia 2009

22 – 31 lipca 2009 r. - Kolonia 
w Dziwnówku

 
 
 
 
 

40 dzieci

160 Zajęcia sportowe, zabawy i konkursy sprawnościowe, gry i zabawy świetlicowe, 
warsztaty malarskie, warsztaty teatralne, wycieczki autokarowe jednodniowe

Szkoła Podstawowa nr 5 22 czerwca – 3 lipca 2009 240 Zajęcia w pracowni artystycznej, „Cascader park”, wyjazdy do kina, wyjazd nad 
Maltę, Cytadela, ZOO, wycieczka do Rogowa, wycieczka piesza po okolicy

Szkoła Podstawowa w 
Wierzonce

27 lipca – 7 sierpnia 2009 30 dzieci 100 Zajęcia sportowe, wyjazd nad Maltę, zajęcia na pływalni, CK Zamek, Ostrów 
tumski, wyjazd do kina, wycieczka do Rogalina, Ogród Botaniczny, ZOO

Zespół Szkół w Paczkowie 29 czerwca-3 lipca 2009
6 – 10 lipca 2009

25 dzieci
25 dzieci

40 Gry i zabawy w terenie, gry i zabawy świetlicowe, warsztaty plastyczne, zajęcia 
na pływalni,wyjazd do kina, ognisko

Gimnazjum nr 2 29 czerwca – 3 lipca 2009 
24 - 28 sierpnia 2009

30 uczniów 85 Zajęcia sportowo-rekreacyjne, nauka i doskonalenie gry w tenisa ziemnego, zaję-
cia informatyczne, montaż filmów szkolnych, warsztaty instrumentalno-wokalne

Gimnazjum nr 3 6 – 10 lipca 2009 
13 – 17 lipca 2009

30 uczniów 40 Zajęcia sportowo-rekreacyjne

Gimnazjum w Zalasewie 29 czerwca – 3 lipca 2009
6 – 10 lipca 2009

24 – 28 sierpnia 2009

60 Zajęcia sportowe
zajęcia artystyczne

Uzarzewo 6 – 17 lipca 2009 r. 28 dzieci 40
Gruszczyn 40
Łowęcin 20 – 31 lipca 2009 40
Jasin/Rabowice 30 dzieci 40
Kruszewnia 40
Zalasewo 6 – 18 lipca 2009 18 dzieci 40
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KALENDARZ IMPREZ  Czerwiec/Lipiec/Sierpień/Wrzesień 2009
DATA GODZINA NAZWA IMPREZY MIEJSCE ORGANIZATOR

20.06 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
20.06 19:00 Spływ kajakowy wokół J. Swarzędzkiego Przystań kajakowa – Jezioro Swa-

rzędzkie
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

20.06 18:00–1:00 „Wianki” Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Ośrodek Kultury w Swarzędzu
21.06 14:00 Siódmy Rodzinny Festyn Parafialny Parking przy Kościele w Kobylnicy Parafialny Zespół Caritas przy parafii  

w Kobylnicy
21.06 15:00-19:00 Otwarcie Placu Zabaw Muszkieterów - koncert zespołu Beezee Plac zabaw przy ul. Pogodnej Ośrodek Kultury w Swarzędzu
27.06 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
27.06 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
27.06 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
27.06 13:30 Mecze Finałowe Ligi Wiejskiej 2009r. Boisko w Zalasewie Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
27.06 18:00 Uroczyste zakończenie Rozgrywek Ligi Wiejskiej 2009r. Boisko w Zalasewie Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

27-28.06 9:00 XI Edycja Turnieju Tenisowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Swarzędz

Korty tenisowe przy Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji

Stowarzyszenie Tenisowe „Relaks”

4.07 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
4.07 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
4.07 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
4.07 1:00 VIII Powiatowe Igrzyska Sprawnych inaczej Boisko LZS „Piast” w Gruszczynie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Spe-

cjalnej Troski
4.07 16:00-19:00 Bajkowa olimpiada sportowa, czyli zawody na bajkowej polance Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Ośrodek Kultury w Swarzędzu
5.07 10:00 „I RAJD LATA” - rajd rowerowy i pieszy po okolicy. Otwarcie wypoży-

czalni rowerów.
Amfiteatr, Jezioro Swarzędzkie, 
Dolina Cybiny

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, 
Referat Promocji i Rozwoju

5.07 10:00 Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka – rajd pieszy. Kościół Św. Mikołaja w Wierzenicy 
- Swarzędz

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

11.07 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
11.07 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
11.07 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
11.07 20:00-24:00 - „I ty możesz zostać gwiazdą sceny” – Wakacyjne Karaoke - NOC-

NE PARTY
Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Ośrodek Kultury w Swarzędzu

13-14.07 10:00-13:00 Plenerowe Warsztaty Wikliniarskie Plac Niezłomnych Ośrodek Kultury w Swarzędzu
18.07 11:00 Maszerujemy razem – ornic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
18.07 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
18.07 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
18.07 20:00-24:00 - „I ty możesz zostać gwiazdą sceny” - Wakacyjne Karaoke - NOC-

NE PARTY
Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Ośrodek Kultury w Swarzędzu

25.07 16:00 „LATO W MIEŚCIE”. Pokazy modelarskie, puszczanie baniek mydla-
nych, turniej boccia, pokazy taneczne, malowanie twarzy i wiele in-
nych atrakcji.

Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

25.07 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
25.07 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
25.07 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
1.08 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
1.08 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
1.08 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
1.08 21:30-23:00 Kino Plenerowe Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Ośrodek Kultury w Swarzędzu
8.08 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
8.08 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
8.08 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
8.08 14:00 „WYSPA SKARBÓW” - Wyprawa Kajakowa Przystań Kajakowa – Jezioro Swa-

rzędzkie
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

8.08 20:00-24:00 - „I ty możesz zostać gwiazdą sceny” - Wakacyjne Karaoke - NOC-
NE PARTY

Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Ośrodek Kultury w Swarzędzu

15.08 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
15.08 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
15.08 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
15.08 16:00 I Dzień Morza w Swarzędzu – Swarzędzkie Szanty Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
22.08 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
22.08 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
22.08 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
22.08 15:00-1:00 Dożynki Gminne w Gortatowie Gortatowo – boisko sportowe Ośrodek Kultury w Swarzędzu
29.08 14:00 Rajd Rowerowy „Pożegnanie Lata” Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
29.08 11:00 Maszerujemy razem – Nordic Walking Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
29.08 11:00 Boccia Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
29.08 11:00 Rowerem po Swarzędzu Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
29.08 20:00-24:00 - „I ty możesz zostać gwiazdą sceny” - Wakacyjne Karaoke – FINAŁ 

- NOCNE PARTY
Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Ośrodek Kultury w Swarzędzu

30.08 10:00-17.00 Miodowe lato w Skansenie Skansen i Muzeum Pszczelarstwa, 
ul. Poznańska 35

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa

30.08 10:00-16.30 Promocja zdrowia poprzez sport – festyn rodzinny Ośrodek Wspomagania Rodziny, 
ul. Poznańska 91 Kobylnica

Starostwo Powiatowe

5.09 12:00 Drużyna Szpiku Zakończenie sezonu motocyklowego Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
6.09 19:00-22:00 Koncert zespołów: - Feel - Sami Stadion Miejski, ul Św. Marcin 1 Ośrodek Kultury w Swarzędzu

12.09 90-lecie Aeroklubu Poznańskiego i Polskiego – pokazy lotnicze Lotnisko w Kobylnicy Aeroklub Poznański
20.09 14:00-19:00 Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Amfiteatr, ul. Kosynierów 1 Ośrodek Kultury w Swarzędzu, Stowa-

rzyszenie Swarzędzka Orkiestra Dęta
Terminy wg 
zgł. Sołty-

sów

11:00-14:00 „AKCJA LATO” – festyny w sołectwach Gmina Swarzędz Ośrodek Kultury w Swarzędzu

27.09 10:00 – 14:15 Promocja zdrowia poprzez sport – festyn rodzinny Ośrodek Wspomagania Rodziny, 
ul. Poznańska 91

Starostwo Powiatowe
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Prosto z OPS
90 urodziny Pani Zofii
29 maja 2009 bukiet pięknych kwiatów wraz z życzeniami trafił do 
rąk Jubilatki Pani Zofii M. którą w codziennym życiu wspiera Ośro-
dek Pomocy Społecznej – Sekcja Usług Opiekuńczych. Okazją było 
wyjątkowe święto – dziewięćdziesiąte urodziny Pani Zofii.

Podczas urodzinowego spotka
nia wróciły wspomnienia z okresu 
młodości, ciężkich czasów wojennych 
oraz zmagań z trudem życia codzien
nego po wyzwoleniu. Wszyscy życzy
li Jubilatce długiego, zdrowego życia 
i setnych urodzin. Pani Zofia z dumą 
pokazała pocztówkę z życzeniami 
od przyjaciół z dawnych lat, skupio
nych w Stowarzyszeniu Kombatan

tów AK ,,Knieje”.
Zapytana o receptę na pomyślne 

starzenie uśmiechnęła się tajemniczo 
i odpowiedziała, że nigdy nie przy
wiązywała wagi do rzeczy material
nych. ,,Przesiedlenia z Wileńszczyzny 
nauczyły mnie takiego podejścia do 
życia”– wspomina Jubilatka. Zawsze 
starała się być samodzielną i nieza
leżną, co dawało jej największą satys

fakcję, poza tym dużo czytała i nadal 
lubi czytać.

Pani Zofia regularnie korzysta 
z opieki lekarskiej i ,,troszkę wspo
maga się lekami’’, co potwierdziła 

obecna pani doktor, lekarz rodzinny 
podopiecznej.

Gabriela Walaszek
Kierownik 

Sekcji Usług Opiekuńczych 

W Uzarzewie młodzież 
zbudowała ławki nad jeziorem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu – Sekcja Świadczeń 
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż następuje prze-
dłużenie okresu zasiłkowego na świadczenia rodzinne.

Okres zasiłkowy - rozpoczynający się w dniu 1 września 
2008 r., na który ustalono prawo do świadczeń rodzinnych prze-
dłuża się do dnia 31 października 2009 r. Decyzje zmieniające nie 
są wysyłane pocztą, ale rozwożone przez pracownika Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Swarzędzu.

Bardzo ważną informacją znajdującą się w tych decyzjach 
jest to, iż od września 2009 roku wypłata świadczeń rodzinnych 
na dzieci uczące się w szkołach gimnazjalnych lub dzieci, które 
ukończyły już 18 rok życia, uzależniona będzie od doręczenia za-
świadczenia szkolnego potwierdzającego fakt kontynuowania na-
uki w roku szkolnym 2009/2010. Zaświadczenie należy dostarczyć 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu II piętro pokój nr 3 
do 15 września 2009 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych 
na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 
1 września 2009 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie 
z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2008 rok członków rodziny, 
którzy ukończyli 18 rok życia właśnie w 2008 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzin-

ne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do 
dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okre-
sie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA  
I DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Osoby składające wnioski o jednorazową zapomogę z tytu-
łu urodzenia się dziecka lub dodatek z tytułu urodzenia się dzie-
cka od 1 listopada 2009 r. będą zobowiązane potwierdzić zaświad-
czeniem lekarskim fakt, że matka dziecka pozostawała pod opieką 
medyczną od 10 tygodnia ciąży.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka 
i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski 
o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka lub dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka 
przed 1 listopada 2009 r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Okres zasiłkowy w funduszu alimentacyjnym pozostaje bez zmian. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 sierpnia 
2009 roku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o dochodach za 2008 rok /specjalne do funduszu ali-
mentacyjnego/ i zaświadczenie od komornika o bezskuteczności 
egzekucji alimentów.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z 
dokumentami od dnia 1 września do 31 października, ustalenie pra-
wa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 
listopada.

WAŻNE!!!
W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego otrzymała w tym samym czasie alimenty od komor-
nika sądowego bądź od dłużnika, wypłacone świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego są nienależnie pobrane i podlegają zwroto-
wi wraz z odsetkami.

Beata Pacholczak
Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych  

i Funduszu Alimentacyjnego

KOMUNIKAT
Świadczenia rodzinne 

Uzarzewskie jezioro przez któ
re przepływa rzeka Cybina już od lat 
popada w zapomnienie. Pamiętają 
o nim już tylko mieszkańcy wsi Uza
rzewo i nieliczni wędkarze odwiedza
jący to jezioro. A szkoda, bo jezioro 
jest na pewno specyficznym obiek
tem przyrodniczym będącym boga

tym zbiorem gatunków flory i fauny. 
Niestety dostęp do akwenu jest nieco 
ograniczony, co powoduje, że szuka
my  innych miejsc niż jezioro w Uza
rzewie. Dlatego młodzież ze świetli
cy socjoterapeutycznej w Uzarzewie 
wraz z prowadzącymi świetlice peda
gogami Kamilem i Filipem Hajdukie

wicz, którzy z ramienia Ośrodka Po
mocy Społecznej od 5 lat prowadzą 
zajęcia, postanowiła zaradzić temu 
problemowi.

Z desek uzyskanych od różnych 
firm, gwoździ i innych niezbędnych 
części, młodzież przez ponad trzy 
tygodnie pod bacznym okiem osób 
prowadzących zbudowała stół i 6 ła
wek oraz ogromny śmietnik z za
miarem ustawienia ich nad jeziorem 
w miejscu nazywanym przez wszyst
kich plażą. 

13 maja ławki, 
stół i śmietnik zosta
ły wkopane i umoc
nione, by mogły 
służyć wszystkim, 
którzy chcą korzy
stać z uroków poby
tu nad jeziorem.

Przykład spo
łecznego zaangażo
wania łamie ogólno
społeczne stereotypy, 

że „dzisiejsza młodzież jest bezna
dziejna” i że w ogóle nic nie robi. Za
angażowanie pomysłowość młodych 
osób z Uzarzewa udowadnia, iż mło
de pokolenie chce w sposób aktyw
ny uczestniczyć w budowaniu swoich 
małych ojczyzn. 

Kamil Hajdukiewicz
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu – Sekcja Profilaktyki 
i Terapii po raz kolejny zgłosił udział 
Gminy Swarzędz w ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, 
podejmującej problem profilaktyki 
uzależnień. Patronat nad projektem 
objęły Ministerstwo Edukacji Naro
dowej, Ministerstwo Sportu i Tury
styki oraz Komenda Główna Policji.

Kampania jest adresowana do 
uczniów szkół podstawowych i gim
nazjów. Jednym z jej najważniejszych 
celów jest propagowanie konstruk
tywnych postaw życiowych, zdrowe
go stylu życia oraz atrakcyjnych dla 
dzieci i młodzieży zachowań prospo
łecznych jako alternatywy wobec wie
lu patologii, szczególnie nadużywa
nia alkoholu, brania narkotyków oraz 
przemocy. Więcej informacji znajdu

je się na stronie internetowej kampa
nii: www.trzezwyumysl.pl

W tegorocznej edycji udział bio
rą wszystkie szkoły podstawowe 
oraz gimnazja  z terenu gminy Swa
rzędz. Uczniowie będą mogli uczest
niczyć w wielu konkursach z cenny
mi nagrodami, wykazać się twórczą 
pomysłowością w konkursach lite
racko  plastycznych oraz uczestni
czyć w wielu wydarzeniach towarzy
szących kampanii, organizowanych 
przez poszczególne szkoły. Kampania 
potrwa do końca listopada 2009 r. 

Wszystkim uczestnikom kampa
nii życzymy wspaniałej zabawy i po
wodzenia w konkursach! 

Renata Pędzińska 
Sekcja Profilaktyki i Terapii 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Kampania  
„Zachowaj  
Trzeźwy Umysł” 

Ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna 
„Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”
Gmina Swarzędz, jako jeden z blisko 1400 samorządów, przyłączyła się 
do ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej „Sprawdź czy 
Twoje picie jest bezpieczne”. Uroczysta inauguracja odbyła się 7 kwiet-
nia 2009 roku w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. To początek działań 
edukacyjnych z udziałem ponad połowy polskich gmin!

Organizatorem kampanii jest 
Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Przedsię
wzięciu patronuje m.in. Senat Rzecz
pospolitej Polskiej, Biuro Światowej 
Organizacji Zdrowia w Polsce oraz 
Kolegium Lekarzy Rodzinnych. 

Kampania adresowana jest do 
dorosłych konsumentów napojów al-
koholowych – także do tych, którym 
wydaje się, że piją niewiele. Jej ce-
lem jest ograniczenie liczby osób pi-
jących ryzykowanie i szkodliwie oraz 
przekazanie wiedzy na temat szkód, 
jakie wiążą się ze spożywaniem alko-
holu. W ramach kampanii specjalny 
przekaz profilaktyczny zostanie skie-
rowany również do młodzieży. Z my-
ślą o tej grupie docelowej powstała 

strona internetowa www.niebotak.pl
Włączając się w tę kampanię 

chcemy zachęcić każdego mieszkań
ca naszej gminy do oceny własne
go modelu picia oraz do odpowiedzi 
na pytanie: „Czy moje picie jest bez
pieczne?” Pokażemy też, w jaki spo
sób przeliczać ilość wypijanego al
koholu i jak nie przekraczać granicy 
picia o niskim ryzyku szkód.

Na potrzeby kampanii przygotowa
no: spoty telewizyjne i radiowe, plakaty, 
ulotki edukacyjne, książki i broszury. 

Zachęcamy również do odwie
dzenia strony internetowej projektu: 
www.wyhamujwpore.pl 

Anna Renda
Dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Swarzędzu

Terapia zajęciowa (usprawnia
nie psychiczne i fizyczne) a w szcze
gólności arteterapia, na którą prag
nę zwrócić Państwa uwagę to forma 
usprawniania poprzez sztukę i two
rzenie wszelkiego rodzaju przydat
nych w życiu codziennym przedmio
tów oraz elementów dekoracyjnych, 
opartych nie tylko na technikach pla
stycznych ale także małych formach 
rzemieślniczych. Dzięki temu osoby 
biorące udział w zajęciach uspraw
niają się manualnie, uczą się nowych 
przydatnych umiejętności, a przede 
wszystkim samoobsługi i samowy
starczalności dzięki czemu poprawia
ją swą psychikę. Zajęcia mają również 
na celu rozładowanie napięcia emo
cjonalnego poprzez twórczą aktyw
ność oraz wyrażanie przeżyć, które są 
trudne do przekazania w słowach.

Uczestnicy zajęć wykorzystują 
nabyte umiejętności w życiu codzien
nym i uczą się działania w grupie, 
przez co rozwijają się społecznie.

Osoby uczęszczające na zajęcia do 
Ośrodka Wsparcia zapoznają się z na
stępującymi metodami arteterapii:
 rysunek (kreda, węgiel, ołówek, 

pastele)
 malarstwo (farby plakatowe, 

akwarelowe, olejne, witrażowe)
 rzeźba (masy plastyczne)
 sztuki użytkowe (witraże, plakaty, 

collage)
 zdobnictwo i dekoratorstwo (ike

bany, dekoracje okolicznościowe, 
zdobienie różnych przedmiotów)
Od 2009 roku raz na kwartał 

uczestnicy Ośrodka Wsparcia biorą 
udział w zajęciach organizowanych 
w pracowni ceramicznej. Zajęcia te 

mają na celu zapoznanie z różnorod
nymi technikami i prostymi form
ami pracy twórczej. W sprzyjającej 
atmosferze mamy możliwość stwo
rzyć coś niepowtarzalnego. Taka 
praca oprócz korzyści z zakresu roz
woju umiejętności manualnych uczy 
również cierpliwości, planowania 
pracy, twórczego myślenia ale prze
de wszystkim daje ogromną satys
fakcję i radość z tworzenia, co więcej 
 potrafi obudzić nawet najbardziej 
uśpione talenty.

Pragnę również podzielić się 
z Państwem radosną nowiną. W kon-
kursie plastycznym zorganizowa-
nym przez Dom Pomocy Maltań-
skiej w Puszczykowie zajęliśmy 
II miejsce (praca „Nie-Ziemska Isto-
ta”) i III miejsce za pracę „Widok 
z Marsa”. Zwycięzcom gratulujemy!

Klaudia Zarzyńska
Miejsko-Gminny  

Ośrodek Wsparcia w Swarzędzu

Terapia zajęciowa 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia
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W środę 20 maja 2009 odbył 
się w Swarzędzu Finał Wojewódz
kiego XXII Konkursu „Policjant 
Ruchu Drogowego Roku”. Honoro
wy patronat nad konkursem obję
ła Burmistrz Miasta i Gminy Swa
rzędz Anna Tomicka. Policjanci 
rywalizowali w takich konkuren
cjach jak strzelanie, kierowanie ru
chem drogowym na skrzyżowaniu, 
jazda sprawnościowe samochodem 

Czerwiec to miesiąc końca na
uki w szkołach. Tradycyjnie w tym 
miesiącu Burmistrz Miasta i Gmi
ny Swarzędz Anna Tomicka spotyka 
się z prymusami szkół. Jednak w tym 
roku najlepsi uczniowie nie będą goś
cić w gabinecie burmistrza. Spotkała 
ich bardzo miła niespodzianka.

W piątek, 5 czerwca 2009 r. ucz
niowie ze szkół podstawowych i gim
nazjów, którzy w roku szkolnym 
2008/2009 uzyskali najwyższe wyni
ki w nauce uczestniczyli w wycieczce 
edukacyjnej, której pomysłodawczy
nią była Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz. Uczniom towarzyszyli wy
znaczeni przez dyrektorów nauczy
ciele. 

Miejsce wycieczki  Winna Góra 
to wieś położona w Kotlinie Śrem
skiej, którą dekretem Napoleona Bo
naparte za zasługi dla ojczyzny otrzy

mał gen. Jan Henryk Dąbrowski. 
Mieszkał tam do śmierci  do 1818 
roku i tam też został pochowany 
w małym barokowym kościółku.

Gratulując wspaniałych wyników 
w nauce życzymy uczestnikom dal
szych sukcesów oraz niezapomnia
nych wrażeń podczas wakacji.

/edu/

Najlepsi uczniowie  
w Winnej Górze i Miłosławiu

Dzień Rodziny w Paczkowie

3 czerwca 2009 roku 
w Zespole Szkół w Pacz
kowie odbyło się szcze
gólne spotkanie po
święcone Dniu Rodziny. 
Uroczystość została przy
gotowana przez: samo
rząd uczniowski szkoły 
podstawowej, uczniów 
klasy II i III pod okiem
pań. M. Gronowskiej, A. Piaskowskiej, 
M. Felińskiej i A. Głowackiej.

Celem spotkania było podkreśle
nie jak ogromnie ważną rolę odgry
wa rodzina w życiu każdego dziecka. 
Była to również okazja do podzię
kowań za trud jaki rodzina wkłada 
w wychowanie pociech. W czerwco
wym wydarzeniu wzięło udział licz
ne grono zaproszonych gości, wśród 

nich babcie, mamy, 
dziadkowie… Każdy 
członek rodziny mógł 
uczestniczyć w naszym 
spotkaniu. Dzieci przy
gotowały niespodzian
kę dla swoich rodzin. 
Były to kolorowe kwiat
ki z ukrytym w środku 
wyznaniem.

Uczniowie włożyli dużo serca 
w przygotowanie tego dnia, co nie
wątpliwie wyczuło się w atmosferze 
tego spotkania.

Było to dla wszystkich obecnych 
bardzo wartościowe wydarzenie, któ
re pozwoliło nam na nowo odkryć 
najcenniejszą wartość jaką jest ro
dzina.

Małgorzata Gronowska

Aspirant Śmidoda najlepszy w drogówce i motocyklem, rozwiązywali również testy. 
Zwycięstwo wraz tytułem najlepszego policjanta 

ruchu drogowego w Wielkopolsce przypadło aspiran
towi Pawłowi Śmidodzie z Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu. Drugie miejsce zajął sierżant sztabowy Ja-
cek Kudliński z komendy Koninie (w ubiegłym roku 
był najlepszy), natomiast trzecie  Tomasz Michalski 
z poznańskiej drogówki. 

Paweł Śmidoda oraz Jacek Kudliński zostali repre
zentantami naszego województwa podczas  krajowych 
finałów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

Uroczyste podsumowanie rywalizacji z udziałem 
m.in. wojewody wielkopolskiego Piotra Florka odbyło 
się w swarzędzkim „Pałacyku pod Lipami”.   M.W. 
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Tym razem było ich nieco mniej 
niż poprzednio, bo 125 (w I Marato
nie Lednickim brało udział 16 biega
czy). Tradycyjnie przy kaplicy Jezusa 
Dobrego Nauczyciela był trzeci punkt 
postojowy. Tu odpoczywali i posila
li się przed zmaganiami z pozosta
łym odcinkiem trasy. Punkt w Kar
łowicach zgodnie z wyliczeniami 
organizatorów (głównym jest Stowa
rzyszenie Biegowe Brylant Kórnik), 
przypadał na 19,1 km liczącej 44,5 
km trasy. Z placu pod Poznańskimi 

Krzyżami wyruszyli o godz.13:30, do 
Karłowic dobiegli o 16:06. Nie bie
gli wyczynowo i szybko, ponieważ 
bieg ma charakter towarzyskiej piel
grzymki sportowej bez rywalizacji, li
czy się dobiegnięcie w grupie. 

Tak jak w latach ubiegłych biega
cze pochodzili z różnych stron Polski. 
Dyrektor Maratonu, Krzysztof Busz
kiewicz na pytanie skąd są w tym 
roku uczestnicy, odpowiedział tak jak 
w ubiegłym, z całej Polski  od Ustki 
i Świnoujścia po Przemyśl. Jedynym 

zawodnikiem z zagranicy był 
Karel Ligocki, całkiem dobrze 
mówiący po polsku Czech. 
W tym roku natrafiliśmy na 
więcej zawodników z Poznania 
i Wielkopolski; Obornik, Buku, 
Zimina w gm. Kleszczewo. Za
wodnik biegnący z fotografią 
noworodka na koszulce okazał 
się mieszkańcem Gruszczyna, 

Rafał Ławski miał przy zdjęciu có
reczki wypisane „Bieg dedykuję mo
jej nowo narodzonej córeczce Dag
marze”. Starszy wiekiem zawodnik 
z Wałcza podkreślił, że biegnie razem 
z żoną. Widok oficera w mundurze 
oznaczał, że są żołnierze z 9 Brygady 
Kawalerii Pancernej z Braniewa. Tak 
jak przed rokiem kapitan Mieczysław 
Łyczakowski biegł razem ze swoimi 
żołnierzami. Trzeci raz w Karłowi
cach był biegacz z Klubu Biegacza Pa
rakulos ze Zgierza, jego prezes Jerzy 
Siemiątkowski. Współautorowi było 
niezmiernie miło spotkać kolegę ze 
studiów, Jurka Głowackiego. Księdza 
Przemysława Kompfa rozpoznał jego 
były ministrant z Naramowic. 

Kilkoro biegaczy mówiło, że ten 
bieg to rozgrzewka przed jutrzejszym 

(niedziela 7 czerwca) Maratonem 
Metropolii Bydgoszcz –Toruń. 

Na Lednicę zgodnie z planem 
powinni dobiec około godz. 20. Na 
widok tego co czekało na biegaczy: 
ciasto, napoje, owoce, chleb ze smal
cem (stał się przebojem), któryś z za
wodników powiedział „my się chyba 
stąd nie ruszymy” co dyr. K. Buszkie
wicz skomentował „tu jest szczegól
ne miejsce”. Głośno dał temu wyraz 
w słowach podziękowania pod adre
sem ks. P. Kompfa i wierzenickiej pa
rafii. Biegacze i kierownictwo biegu 
swoje podziękowanie wyrazili burzą 
oklasków. Po chwili na komendę kpt. 
M. Łyczakowskiego ruszyli do Wron
czyna… 

Ewa J. i Włodzimierz  
BuczyńscyKpt. M. Łyczakowski i  J. Siemiątkowski.

Turniej warcabowoszachowy 
odbywał się pod patronatem posła 
Dariusza Lipińskiego, pomysłodaw
cy skupiającego posłów i senatorów 
Przewodniczącego Parlamentarnego 
Zespołu Szachowego. Otwierający za
wody poseł D. Lipiński otrzymał wią
zankę kwiatów wręczoną w imieniu 
organizatorów i uczestników przez 
Dominikę Illmann. 

Jako pierwsi do gry przystąpi
li zawodnicy grający w wywodzą
ce się z szachów warcaby stupolo
we (w większości krajów tradycyjnie 

gra się na 64 polach) znane też jako 
warcaby polskie bądź międzynaro
dowe. W 7 rundach walczyło 22 mło
dych zawodników, gdyż mimo braku 
ograniczeń wiekowych praca nie po
zwoliła na uczestniczenie dorosłym. 
Zawody prowadzili i sędziowali Ma
rek Szymczak i Bogdan Wichtowski 
 członkowie Klubu Szachowego w 
Swarzędzu. Zwycięzcami w tej dyscy
plinie zostali: Michał Kasprowicz, 
Marika Wizner i Piotr Prokop. 

Do zmagań szachowych osta
tecznie przystąpiło sześcioro zawod
ników. Najlepszym z nich okazał się 
Piotr Prokop, kolejne miejsca zajęli 
Michał Kasprowicz i Paweł Prokop. 
Nagrody (każdy zawodnik został na
grodzony dyplomem i nagrodą rze
czową a zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc pucharami i medalami) ufun

Warcaby i szachy  
– turnieje w Wierzonce
W piątkowe popołudnie, 5 czerwca 2009 r., w świetlicy w Wie-
rzonce zostały rozegrane dwa turnieje gier planszowych. Do 
uczestnictwa w nich zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy para-
fii Wierzenica. Rozgrywki zostały przygotowane przez Uczniow-
ski Klub Sportowy „Bushi” z Wierzonki, animatora kultury Irenę 
Prokop przy współudziale sołectw Wierzonka, Wierzenica i Kar-
łowice oraz autorów. 

Trzeci raz  
na Lednicę przez Karłowice
Maraton Lednicki – impreza towarzysząca XIII Międzynarodowe-
go Spotkania Młodych Lednica, w tym roku obchodził mały jubi-
leusz, odbył się po raz piąty. W sobotnie popołudnie 6 czerwca po 
raz trzeci jego uczestnicy dotarli do Karłowic. 

Karel Ligocki Rafał Ławski  z Gruszczyna Z prawej dyr. K. Buszkiewicz

Ks. P. Kompf dekoruje P. Pro-
kopa, w głębi: E.J. Buczyńska, 
I. Prokop.

Początek gry.

dowali: poseł D. Lipiński, sołectwa, 
radna Ewa J. Buczyńska i Elżbieta Oża
rowska. Poseł wraz z ks. Przemysła
wem Kompfem, E.J. Buczyńską oraz 
I. Prokop wręczali je zawodnikom. 
Nagrodę dla najmłodszej uczestnicz
ki – Marty Maćkowiak ufundowa
li i wręczyli sędziowie turnieju. Uro

czyste wręczenie nagród odbyło się w 
obecności członków Rady Sołeckiej 
Wierzonki, przedstawicieli seniorów 
skupionych w świetlicy i członków 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. 
Augusta Cieszkowskiego. 

Obsługę informatyczną turnie
jów (komputer losował pary zawod

ników w poszczególnych 
grach prowadziła Hanna 
RójPytel, a otwarcie i za
mknięcie współautor).

Ewa J. i Włodzimierz  
Buczyńscy

Uczniowie ZS nr 1 kibicami  
meczu Lech Poznań – Cracovia

30 maja 2009 r. uczniowie ZS nr 
1 mieli możliwość uczestniczenia w 
meczu ligowym na zakończenie se
zonu piłkarskiego. Remisowy wynik 
uzyskały drużyny: Lech Poznań Cra
covia.

Dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu uczestnictwo w meczu 
pomiędzy słynnymi drużynami było 
nie lada wyróżnieniem. Wyjazd dla 

18 osób zorganizowała pedagog Bar
bara Antoniewicz. Ta nagroda stano
wiła zwieńczenie całorocznej pracy 
z młodzieżą. Dzięki takim przedsię
wzięciom uczniowie angażują się 
w życie szkoły i klasy. Podopieczni 
Barbary Antoniewicz cały rok uczest
niczyli w sportowych zajęciach poza
lekcyjnych. 

/ko/



1�	 Czerwiec 2009

Prosto z Ratusza Aktualności

1 czerwca 2009r. odbył się czwar
ty rajd ekologiczny w Szkole Podsta
wowej nr 4 w Swarzędzu. W tym roku 
rajd odbywał się pod patronatem 
„Szkoły bez Przemocy”, projektu rea
lizowanego w naszej szkole. Pierwszy 
rajd szkolny zorganizowaliśmy 2006 
roku i na stałe wszedł już do trady
cji Szkoły. 

Celem rajdu jest przede wszyst
kim dobra zabawa związana z ob
chodami Dnia Dziecka. Dzień ten jest 
bowiem szczególny, ponieważ wszy
scy uczniowie i całe grono pedago

giczne przebywa na świeżym powie
trzu, w otoczeniu pięknej przyrody. 
Jest to forma czynnego wypoczynku 
i rekreacji.

Trasa rajdu rozpoczynała się 
w Szkole Podstawowej nr 4, później 
były kolejne punkty: skraj doliny Cy
biny, na trasie spacerowej wzdłuż je
ziora Swarzędzkiego, parking koło 
kościoła św. Marcina oraz boisko 
szkolne za SP4.

Na trasie rajdu dzieci brały udział 
w różnych konkurencjach. Rozwiązy
wały zagadki i rebusy ekologiczne, 

układały hasła wykorzystując wcześ
niejsze rozwiązania, wykonywały 
ćwiczenia sprawnościowe naśladu
jąc różne zwierzęta, odgrywały scen
kę pokazującą naszą reakcję na prze
moc fizyczną w szkole oraz układały 
jedną zwrotkę piosenki przeciw prze
mocy w szkole.

Na mecie czekały na uczniów 
zadania sprawnościowe, w których 
chętnie brali udział. Dla uczniów klas 
młodszych zorganizowano malowa
nie na betonie boiska – temat „Kra
ina nie z tej ziemi”. Oczywiście były 
nagrody i „słodkie” podziękowania.

Rajd łączy w sobie dobrą zaba
wę z celami edukacyjnymi. Wykorzy

stywana jest bowiem wiedza uczniów 
i wzmacniana ich sprawność fizycz
na. Wspólna, ogólnoszkolna impre
za o charakterze zabawowym zapew
nia też lepszą integrację środowiska 
szkolnego, daje młodzieży poczucie, 
że szkoła realizuje dla nich bogaty 
w atrakcje program nauczania i wy
chowania. Dodatkowym celem rajdu 
jest zapoznawanie z ciekawostkami 
przyrodniczymi i turystycznymi oko
lic miasta i propagowanie wykorzy
stania otaczających terenów dla ce
lów rekreacyjnych.

Zapraszamy w przyszłym roku!!!
Ewelina Wdowak

Dorota Jagielska-Ryszczyńska

Szkolny rajd w ekologicznej „czwórce”

Dbam o przyrodę – dbam o siebie

Zakręciło się  
w „Trójce”!

14 czerwca w Gimnazjum nr 3 
im. Polskich Noblistów odbył się ko
lejny, VI Festyn Szkolny „Świat się 
kręci wokół Trójki”, zorganizowany 
przez nauczycieli, uczniów i rodziców 
dla społeczności lokalnej. Wśród wie
lu atrakcji festynu były m. in. wystę
py muzyczne dzieci z zaprzyjaźnione
go przedszkola „Żołędziowe Skrzaty”, 
pokazy grupy tanecznej p. Tatały oraz 
występ grupy „BORN TO DANCE” 
z udziałem uczennic naszej szkoły. 
Na scenie wystąpili również utalen
towani muzycznie uczniowie z Trój
ki m. in. Marta Kujawa, Paulina Gulcz 
i Anna Kowalska oraz absolwenci na
szego Gimnazjum z sekcji piosenki 
Ośrodka Kultury w Swarzędzu. Był 
również muzyczny duet rodzinny, 

czyli Maciej i Piotr Kolankiewicz.
Wielkim zainteresowaniem cie

szyły się efektowne pokazy wschod
niej sztuki walki z sekcji karate p. Łu
czaka oraz M. Kowalczyka. Wielu 
widzów obejrzało również pokaz 
podstawowego sprzętu do działań 
prewencyjnych straży miejskiej i po
licji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kobylnicy. 

Dla najmłodszych przygotowa
no ogródek zabaw, starsze dzieci mo
gły spróbować swoich sił w konkur
sach sportowych, m.in. w strzelaniu 
z wiatrówki czy podbijaniu piłki. Nie 
zabrakło również atrakcji dla nasto
latków, a szczególnie dziewczyn, któ
re w punkcie fryzjerskim mogły zmie
nić fryzurę na bardziej wakacyjną. 
W trakcie festynu czynne były też sto
iska z ciastami, przygotowanymi przez 
uczniów, działała szkolna kawiarenka, 
a zmęczeni upałem widzowie mogli 
posilić się kiełbaskami z grilla. 

Wielu widzów  zgromadził też 
pokaz tresury psów policyjnych przy
gotowany przez Ogniwo Przewod
ników Psów Służbowych Wydziału 
Zabezpieczenia Miasta KMP w Po
znaniu. 

Atrakcją festynu była również 
loteria fantowa, w której każdy los, 
dzięki sponsorom wygrywał. W tym 
roku zainteresowanie loterią przero
sło oczekiwania organizatorów, losy 
zostały bardzo szybko wykupione! 
Każdy los brał również udział w loso
waniu wartościowych 8 nagród głów
nych (był to m. in. rower ufundowa
ny tradycyjnie przez firmę „Brodex” 
ze Swarzędza, dwa fotele, pufy, karne
ty na Malta Ski, komplet kufli, piłka 

nożna z podpisami piłkarzy „Lecha”). 
Publiczność na festynie, jak zwy

kle dopisała, mimo długiego weeken
du i zapowiadanej deszczowej pogo
dy. Dzięki zaangażowaniu wszystkich 
pracowników szkoły, uczniów i rodzi
ców udało się zorganizować ciekawą 
imprezę dla lokalnej społeczności. 
Warto również dodać, że wszystkie 
fundusze, zebrane podczas festynu 
będą przeznaczone na potrzeby szko
ły i uczniów.

Do zobaczenia za rok na VII Fe
stynie Szkolnym „Świat się kręci wo
kół Trójki”.

Izabela Kurowska
Gimnazjum nr 3 im. Polskich  

Noblistów w Swarzędzu
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W programie wizyty zaplano
wano zwiedzanie Zespołu Szkół 
nr 1 w Swarzędzu, w którym 
uczestniczyli także dyrektor De
partamentu Kształcenia Zawo
dowego i Ustawicznego Krzysz
tof Symela, posłowie na Sejm RP, 
Agnieszka Kozłowska – Rajewicz 
i Piotr Waśko, Wielkopolski Kura
tor Oświaty Elżbieta Walkowiak, 
przedstawiciele Urzędu Powia
tu Poznańskiego – starosta Jan 

Grabkowski, wicestarosta Tomasz 
Łubiński, przewodniczący Komi
sji Oświaty i Wychowania Marek 
Serwatkiewicz, dyrektor Wydzia
łu Edukacji Przemysław Wantuch 
oraz dyrektorzy zespołów szkół 
w powiecie poznańskim. 

Starosta Jan Grabkowski 
podczas spotkania w auli szkoły 
przedstawił koncepcję kształce
nia zawodowego przy współpracy 
z zakładami pracy. Następnie dy

rektor DKZiU Krzysztof Symela 
omówił kierunki zmian w kształ
ceniu zawodowym. 

Po części oficjalnej goście 
zwiedzili naszą szkołę. Dyrek
tor Przemysław Jankiewicz poka
zał pracownie zawodowe i omó
wił sposób ich funkcjonowania. 

Uczniowie klasy gastronomicznej 
specjalnie na tę okazję przygoto
wali uroczysty posiłek. 

Spotkanie zakończone zosta
ło wizytą w fabryce Volkswagen Po
znań w Antoninku, z którą Zespół 
Szkół nr 1 współpracuje od kilku lat. 

K.O.

Wiceminister Krystyna 
Szumilas odwiedziła ZS nr 1
W dniach 17-18 maja gościem Powiatu Poznańskiego była 
Wiceminister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas. 
Podczas wizyty pani Wiceminister zapoznała się z realizo-
waną przez szkoły powiatowe koncepcją kształcenia za-
wodowego przy współpracy z zakładami pracy.

W czwartek 28 maja w Szko
le Podstawowej nr 4 w Swarzędzu 
odbył się IV finał gminny kon
kursu „Bezpieczny w szkole i na 
drodze”, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Bezpieczna Gmi
na Swarzędz i Komisariat Policji 
w Swarzędzu dla uczniów szkół 
podstawowych. 

Otwierając finał konkur
su prezes Stowarzyszenia Ma
rek Kamiński przypomniał cele 
i zadania organizacji oraz prze
bieg I etapu konkursu, w którym 
uczestniczyło 467 uczniów ze 
wszystkich szkół podstawowych 
w naszej gminie. Najlepszych 
siedmiu z każdej szkoły kwalifi
kowało się do finału gminnego, 
gdzie na uczestników czekał test 

składający się z 15 pytań i krzy
żówki. Finał, tak jak eliminacje, 
prowadzony był w dwóch gru
pach „A” klasy IV i „B” klasy VVI. 
Największą wiedzą wykazali się w 
grupie „A” uczniowie SP 4, którzy 
zajęli pierwszych pięć miejsc. Bez
konkurencyjna okazała się Patry-
cja Maria Wójcik uzyskując jako 
jedyna maksymalną ilość punk
tów, drugie miejsce zajęła Daria 
Lisiecka, a trzecie Oliwia Jopek. 
Drużyna SP 4 zdobyła w tej gru
pie puchar stowarzyszenia.

W grupie „B” pierwsze miej
sce zajęła Karolina Frącko-
wiak ze szkoły podstawowej nr 4 
w Swarzędzu, drugie miejsce za
jął Maciej Jakubek ze SP w Ko
bylnicy, trzecie miejsce Marcin 

Kasprowicz z SP 5 w Swarzedzu. 
Drużynowo I miejsce w tej grupie 
zajęła drużyna SP 5 w Swarzędzu 
zdobywając puchar Stowarzysze
nia Bezpieczna Gmina Swarzędz. 

Najlepsi uczestnicy konkursu 
oraz opiekunowie drużyn otrzy
mali z rąk sekretarza UMiG Agaty 
Kuszyńskiej, prezesa stowarzysze
nia Marka Kamińskiego i radne
go Eugeniusza Genslera nagro
dy: sprzęt sportowoturystyczny 
oraz dyplomy ufundowane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzę

dzu oraz sponsorów Małgorzatę 
Nowak  Cukiernia „Magdalen
ka”, Stanisława i Marcina Wite
ckich  „Drukarnia Swarzędzka”, 
Wiesława Brodziszewskiego  
„BRODEX” Sklep Rowerowy, PPH 
„MARKAM”. 

Kiedy komisja konkurso
wa sprawdzała testy uczestni
cy konkursu obejrzeli występ ar
tystyczny uczniów SP 4, pokaz 
ratownictwa medycznego za
prezentowany przez strażaków 
z Kobylnicy oraz wystawę rysun
ków „Bezpieczna szkoła”. 

Słowa uznania należą się za 
organizację konkursu, który na 
pewno przyczynił się do popula
ryzacji wiedzy o bezpieczeństwie 
na drodze, w szkole czy w lesie. 

Następna edycja konkursu 
dla uczniów szkół podstawowych 
w 2011 roku. 

Marek Kamiński

Konkurs „Bezpieczny  
w szkole i na drodze”
Największą wiedzą w finale wykazali się  
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i 5 ze Swarzędza.
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Dzień Europejski w Kobylnicy
Jeśli ktokolwiek miał wąt

pliwości, czy Europa da się lu-
bić, rozwiały je z pewnością ob
chody Dnia Europejskiego, które 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Kobylnicy przygotowali w tym 
roku niezwykle uroczyście. Świę
to kontynentu poprzedziły kilku
tygodniowe prace nad projektem 
edukacyjnym, którego cel stano
wiło zgłębienie wiadomości na 
temat wylosowanego kraju Unii 
Europejskiej. 

8 maja w szkole zapanował 
niezwykły, „międzynarodowy” 
klimat. Barwne stroje, prace pla
styczne i zapach rozmaitych po
traw zapowiadały interesujący 

ciąg dalszy. A ten wypełniły pre
zentacje poszczególnych grup. 
Uczniowie przekazywali naj
ważniejsze informacje o położe
niu, historii i symbolach dane
go kraju, zdobywali wysokie noty 
jury i aplauz publiczności pre
zentując scenki, tańce i piosen
ki charakterystyczne dla dane
go państwa. Brawurowy występ 
szwedzkiej ABBY (w wykonaniu 
trzecioklasistów) i słynny cze
ski Banjo Band z „Jozinem z ba
zin”  w tej roli uczniowie klasy VI 
 na długo pozostaną w pamięci 
publiczności. Zwieńczeniem im
prezy był konkurs wiedzy o UE, 
podczas którego ważyły się losy 

faworytów rywalizacji. Jurorki 
 panie E. Kowalska i M. Książ
kiewicz  zdecydowały się przy
znać I miejsce klasom IIIa i IV b. 
Gratulujemy nagrodzonym, a ca

łej społeczności szkolnej dzięku
jemy za ogromne zaangażowanie 
w przebieg imprezy.

M. Bizan, M. Książkiewicz

„Obozowe dzieciństwo 
1941-1945”

Uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów 
na zajęciach kółka historycznego realizowali w tym 
roku szkolnym  program „Opowiem ci o wolnej Pol-
sce – spotkania młodzieży ze świadkami historii”. 
Projekt był organizowany przez Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej, Instytut Pamięci Narodowej oraz 
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Naszym świadkiem historii 
był mieszkaniec Swarzędza, pan 
Adam Hanel, którego losy wo
jenne bardzo nas poruszyły. Pan 
Adam urodził się w obozie pracy 
w Eberswalde, niedaleko Berlina. 
Nasz świadek przeżył w obozie 
cztery lata, był tam wychowywa
ny przez niemieckie opiekunki 
i miał trafić do adopcji do rodzi
ny niemieckiej. Po zakończeniu 
wojny w 1945 r. wrócił z mamą 
do Polski. 

Uczniowie opracowali histo
rię świadka, nagrali z nim obszer
ny wywiad, zebrali dokumenta

cję, zdjęcia, napisali też 
opowiadanie na postawie 
jego przeżyć. 

W ubiegłym tygodniu 
trzy gimnazjalistki (Anna 
Szuba, Katarzyna Mnich 
i Agnieszka Wyszyńska) 
wraz z opiekunem kółka histo
rycznego wzięły udział w ogól
nopolskiej prezentacji projektów 
w Warszawie. Oficjalne otwarcie 
konferencji odbyło się na Zamku 
Królewskim, wśród zaproszonych 
gości był m. in. pan Tomasz Merta, 
podsekretarz stanu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo

wego, Maria Dmochow
ska, zastępca prezesa IPN 
oraz Paweł Dukielski, za
stępca dyrektora Mu
zeum Powstania War
szawskiego. W pięknych 
wnętrzach Arkad Kubi
ckiego uczniowie pre
zentowali swoje projek
ty, które były oceniane 
przez ekspertów i zapro
szonych gości. Eksper

ci zwrócili uwagę na profesjo
nalne przygotowanie projektów, 
podziwiali zaangażowanie mło
dzieży w odkrywaniu lokalnej hi
storii. Byli pod wrażeniem zebra
nego materiału, jego opracowania, 
a przede wszystkim zmontowa
nych samodzielnie przez uczniów 
materiałów filmowych. 

Następnego dnia uczestnicy 
konferencji odwiedzili Muzeum 
Powstania Warszawskiego,  gdzie 
spotkali się ze świadkami histo
rii, Włodzimierzem Dusiewiczem 
„Duszą”, łącznikiem z Szarych 
Szeregów, Jackiem Fedorowi
czem, aktorem i satyrykiem, któ
ry wspominał wybory 4 czerw
ca 1989 r. oraz Ludwiką Wujec, 
współpracownikiem KORu i asy
stentką Tadeusza Mazowieckiego 

w czasie obrad Okrągłego Stołu. 
W Muzeum uczniowie opo

wiadali o swoich projektach pod
czas konferencji prasowej, prowa
dzonej przez moderatora z CEO. 

Konferencję podsumował dr 
hab. Antoni Dudek z IPNu, zwra
cając uwagę na wartość i znacze
nie historii mówionej. 

Warto również podkreślić, że 
w warszawskim spotkaniu wzię
ły udział 44 szkoły uczestniczące 
w programie „Opowiem ci o wol
nej Polsce”, w tym tylko dwie 
z Wielkopolski. 

Serdeczne podziękowania 
dla firmy „Wiraż-Bus”, która sfi-
nansowała naszym uczennicom 
podróż do Warszawy. 

 Izabela Kurowska
opiekun kółka historycznego
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Joanna Wojciechowska ma 16 lat i cho
dzi do III klasy naszego gimnazjum. Jest miłą 
i pogodną osobą o wielu talentach i pasjach. 
Jedną z nich jest fotografia i o tej piszę na pod
stawie przeprowadzonego z nią wywiadu.

Asia fotografuje od półtora roku. Czyni 
prawdziwe postępy, ponieważ cały czas rozwi
ja swój talent korzystając z książek i Internetu. 
W najbliższej przyszłości planuje też zapisać 
się na kurs fotograficzny. 

Joanna sama odkryła w sobie ten talent  
nikt z jej rodziny nie interesuje się fotografią. 
Przyszedł znienacka: „(…) po prostu wzięłam 
aparat, wyszłam na dwór i zauważyłam, że 
można spojrzeć na świat inaczej  mówi Asia 
 zaczęłam robić zdjęcia (…) i z dnia na dzień 
coraz bardziej mnie to wciągało, aż przerodzi-
ło się w pasję i hobby”.

Podczas fotografowania wyrobiła sobie 
wrażliwość na przyrodę. Wcześniej patrzyła 
na drzewa i przechodziła obojętnie, „(…) zwy-
kłe drzewo – myślałam – jak każde inne. Te-
raz zwracam na nie uwagę, bo czasem znajdu-
ję w nich coś, co sprawia, że warto je uwiecznić 
na zdjęciu”. Inspiruje ją cała przyroda: roślin
ność, krajobraz, pogoda i wygląd nieba.

Osobą, która najbardziej wspiera Asię jest 
jej mama. Rozumie jej pasję i lubi z nią o tym 
rozmawiać. 

W szkole jej szczególne uzdolnienie jako 
pierwsza spostrzegła pani Małgo

rzata Marszałek (na
uczycielka plastyki, 
j. angielskiego) i to 
ona zachęciła Asię 
do opracowania wy
stawy autorskiej. Wy
stawa nosi tytuł „Taki 
pejzaż…” i można ją obejrzeć w gablocie przy 
szkolnej bibliotece.

Pomimo, że Asia używa zwykłego apara
tu cyfrowego, zaskakuje nas swoimi zdjęcia
mi. Wie jak stanąć, aby mieć najlepsze na
świetlenie, na co zwrócić uwagę w krajobrazie, 
co ustawić w centralnym punkcie… Do tego 
nie wystarczy sama wiedza. Joasia ma talent 
i wrażliwość, jaką powinien mieć każdy foto
graf, dlatego można powiedzieć, że jej zdjęcia 
mają duszę.

Uważam, że ta młoda i utalen
towana osoba, jaką jest Asia może 
osiągnąć bardzo wiele. I choć jesz
cze nie zdobyła żadnej nagrody, wszystko 
przed nią. Życzę jej powodzenia i wielu suk
cesów.

Eliza Nowacka, kl. IIb

Co mówi o Joasi jej nauczycielka plastyki? 
Przeczytajmy:

 
Asia przyszła do mnie po lekcji plastyki, 

przynosząc swoje fotografie na płycie. Zdjęcia, 
które obejrzałam, zachwyciły mnie. Asia fo-
tografuje głownie pejzaże. Wykonuje zdjęcia 
czarno-białe, kolorowe i w sepii.

Jej pejzaże są pełne liryzmu. Chwila za-
pisana na zdjęciach jest tą jedyną, niepowta-
rzalną dzięki temu, że Asia doskonale potra-
fi kadrować i operować światłem. 

Kompozycje jej „obrazów” są przemy-
ślane, nie tracąc przy tym świeżości i wraż-
liwości spojrzenia.

Mam nadzieję, że skromna wystawa 

Asi pracy jest dobrym początkiem jej przygo-
dy z fotografią.

Życzę Joasi, żeby rozwijała swoją pasję 
i była szczęśliwa.

Małgorzata Marszałek

I my przyłączamy się do wyrażonych w po
wyższych tekstach życzeń. Sekundujemy Asi 
i oby pasja i talent przyniosły jej wiele sukce
sów, a przede wszystkim radości i spełnienia.

Stanisława i Magdalena Chmielewskie
nauczyciele bibliotekarze

Innym okiem…
Odkrywamy talenty: wystawa fotografii
 w Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie
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Dzień DzieckaDzień Dziecka 
W niedzielę 31 maja pod namiotem przy Pływalni „Wodny Raj” odbyła się impreza z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowana Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Ośrodek Kultury, Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Polskich. 
Piszemy o niej na stronie 23. Tu natomiast - o niektórych atrakcjach przygotowanych dla dzieci 
w różnych innych miejscach naszej gminy…

W Wierzonce
Festyn parafialny z okazji Dnia 

Dziecka w tym roku odbył się w Wie
rzonce. W sobotę 6 czerwca na boisku 
sportowym na dzieci czekały liczne 
atrakcje: karuzela, zjeżdżalnia, prze
jażdżki bryczką i konno, strzelnica. 
Można było też przeżyć namiastkę ro
deo usiłując jak najdłużej utrzymać się 
na byku. Tu swoich sił próbowali też 
dorośli a wśród nich ks. Przemysław 
Kompf i poseł Dariusz Lipiński. Spraw
ność oka i ręki pozwalała „złowić” węd
ką paczuszkę gumy do żucia. Siła rąk 
i nóg dzieci jak i dorosłych była nie
zbędna w konkursie przeciągania liny. 
Na festynie nie mogło zabraknąć stra
żaków i policjanta. Kobylniccy strażacy 
zademonstrowali pokaz ratownictwa 
drogowego oraz możliwości armatki 
wodnej. Z kolei policjant  przywiózł du
żych rozmiarów Sierżanta Pyrka, ma
skotkę wielkopolskiej policji, do której 
chętnie tuliły się najmłodsze dzieci. Jak 
zawsze nie brakowało chętnych, którzy 
zaufali losowi kupując losy loterii, każ
dy los wygrywał. Zabawa na wolnym 
powietrzu wzmagała apetyt uczestni
ków. Wszyscy, a także dorośli, mogli po
silić się krupnikiem, chlebem ze smal
cem i kiszonym ogórkiem, ciastem i 
napojami. 

Instytucjami, które zorganizo
wały i finansowały tę, jakże udaną, 
imprezę były: Zespół Caritas parafii 
św. Mikołaja w Wierzenicy, sołectwa 
Wierzonka, Wierzenica, Karłowice 
oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzi
nie im. Augusta Cieszkowskiego.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

W Bogucinie
23 maja sołtys wraz z Radą So

łecką Bogucina już po raz drugi zor
ganizowali festyn dla najmłodszych. 
Organizatorzy przygotowali atrakcje 
w postaci gier i zadbali by nie zabra
kło czasu na edukację. Na specjalne 
zaproszenie do Bogucina wraz z opie
kunami przyjechały psy, które biorą 
udział w akcjach ratowniczych OSP. 

Największą jednak atrakcją był 
zespół Sapart, który przez cały czas 
umilał atmosferę grą, śpiewem i prze
de wszystkim organizacją zabaw 
i konkursów, ucząc przy tym dobrych 
manier i współzawodnictwa. 

Na zaproszenie przyjechała także 
pani burmistrz Anna Tomicka. Głów
nym sponsorem imprezy był Urząd 
Miasta i Gminy Swarzędz.

Za pomoc w przygotowaniach 
należą się specjalne podziękowania 
dla: Studia Grafiki  JeyBi DESIGN, 
Grupy Ratownictwa Specjalistyczne
go OSP Poznań, hurtowni zabawek 
pana Jacka Molęckiego, Pawła Łucza
ka, Zakładu Gospodarki Komunal
nej, a także redakcji „Info Swarzędz” 
za objęcie patronatem medialnym tej 
imprezy.

Jacek Bura
Fot. N.Nowacka

W Paczkowie
1 czerwca w Zespole Szkół 

w Paczkowie odbyła się impre
za z okazji Dnia Dziecka. Na tę oka
zję teren boiska zamienił się w ogród 
kwitnący balonami, a między drze

wami widniał napis – „ Dzień Dzie
cka. – Witamy  na mecie”. 

Dekorację przygotowała 
pani Elżbieta Wiśniewska 
z Rady Rodziców.

Rada Rodziców 
świetnie zorganizowała 

bufet. Były kiełbas
ki z grilla, pyszne 

domowe wypie
ki, drożdżów
ki, aromatyczne 

truskawki, cu
kierki, mleko, 
kawa i herbata. 

Przez kilka przedpołudniowych go
dzin dzieci korzystały z wielu atrak
cji. Na terenie szkoły pojawiły się 
nadmuchiwane zjeżdżalnie, kucyk, 
motor, quad, klaun, wóz strażacki 
i stoiska, w których panie Agnieszka 
Głowacka i Anna Prządak malowały 
twarze dzieci. 

Nauczyciele – pani Adelina Paw
lak z pomocą pani Anny Prządak 
przygotowały dla uczniów trasy ro
werowe, na których poszczególne 
klasy wraz z wychowawcami musia
ły wykonać wiele zadań, które rozwi
jały wiedzę z różnych dziedzin nauki. 
Na mecie pozostali nauczyciele przy
gotowali następujące konkurencje:  
przelewanie wody, rzut piłeczkami do 
skrzyni, slalom rowerowy, podawanie 
balona wypełnionego wodą.

Zadania rozwijały koordynację 
wzrokoworuchową, orientację prze
strzenną oraz zwinność.

Na koniec imprezy każda klasa 
zaprezentowała piosenkę i rozloso
wano nagrody zorganizowane przez 
Radę Rodziców. Całą konferansjer
kę poprowadziła p.o. dyrektora pani 
Iwona Kubiak.

Wszystko to tworzyło wesołą, 
gwarną, pełną emocji atmosferę.

Bardzo serdecznie dziękujmy 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
i pomagali przy organizacji tej im-
prezy. Szczególne podziękowania 
kierujemy na ręce Rad Sołeckich 
Paczkowa, Sarbinowa i Sokolnik 
oraz wszystkich sponsorów za za-
angażowanie i hojność, która po-
zwoliła ufundować świetną zabawę 
dzieciom.

Barbara Zonkó

…i z TOMBEĄ
Wzorem lat ubiegłych pan To

masz Misiorny, prezes firmy TOM
BEA wyszedł z inicjatywą organiza
cji Dnia Dziecka dla podopiecznych 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Swarzędzu. W przygotowanych 
atrakcjach wzięło udział 39 dzieci 
i młodzieży ze swarzędzkich szkół 
podstawowych i gimnazjum. Wzięcie 
udziału w Dniu Dziecka było nagro
dą dla dzieci szczególnie wyróżniają

cych się w swojej szkole postawą, pra
cą społeczną, życzliwością dla innych, 
otwartością i chęcią niesienia pomo
cy. 29 maja dzieci wraz z opiekunami 
z TPD i wolontariuszami pojechały 
do poznańskiego Zoo. Mimo brzyd
kiej pogody największą atrakcją była 
możliwość obserwacji życia słonia w 
słonarium i tygrysa. Każde dziecko 
otrzymało od pana Misiornego ple
caczek z logo firmy TOMBEA pe
łen słodkości. Jednym z warunków 
uczestnictwa w wycieczce było przy
gotowanie prac plastycznych „Zwie
rzęta Świata”. Wszystkie prace były 
bardzo udane, jednak dla autorów 
najlepszych  pan Misiorny ufundo
wał wspaniałe nagrody – odtwarza
cze mp3. Uwieńczeniem wycieczki 
był pobyt w swarzędzkim Mc Donal
dzie i wspólny posiłek.

W imieniu Zarządu TPD ser
decznie dziękuję Panu Tomaszowi za 
wieloletnią współpracę, za hojność, 
za życzliwość, za wrażliwość na los 
dziecka i nieustającą dbałość o pod
opiecznych TPD w Swarzędzu.

* * *
Za sprawą przewodniczącego 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Swa
rzędzu Jakuba Drosika, z okazji Dnia 
Dziecka 29 maja zostały ufundowa
ne nagrody dla dzieci i młodzieży  
podopiecznych Towarzystwa Przy
jaciół Dzieci w Swarzędzu, które 
wzięły udział w konkursie plastycz
nym „Zwierzęta świata” w ramach wy
jazdu do ZOO ufundowanego przez 
pana Tomasza Misiornego prezesa 
firmy TOMBEA. Serdecznie dzięku
ję za inicjatywę, współpracy i życzę 
wielu sukcesów w pracy samorządo
wej na rzecz dzieci i młodzieży nasze
go miasta i gminy.

Monika Będziecha-Tischer
prezes TPD Swarzędz
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Projekt został napisany przez na
uczyciela fizyki  Roberta Borowika 
i nauczycieli przedmiotów zawodo
wych  Andrzeja Borejszo i Wiesła
wa Światłowskiego. Dotyczy współ
pracy Centrum Praktycznego  BBS 
Neustadt z Zespołem Szkół nr 1 
w Swarzędzu. Uczniowie klas me
chatronicznych nie mają możliwo
ści praktycznej nauki zawodu – brak 
jest nowocześnie wyposażonej pra
cowni w Polsce. Dlatego wyjazd na 
praktykę do Niemiec okazał się waż
nym etapem nauki w zawodzie mon
ter mechatronik. W trakcie trzyty
godniowej praktyki uczestniczyli 
w zajęciach z informatyki, pneuma

tyki i elektropneumatyki. Na zakoń
czenie praktyk uzyskali certyfikat po
świadczający zdobyte umiejętności 
w zakresie mechatroniki, który upo
ważnia do zdania egzaminu zawodo
wego w IHK (rodzaj niemieckiej Izby 
Rzemieślniczej). 

Pobyt w Niemczech był tak
że okazją do zwiedzania wielkich 
miast: Hanoweru, Berlina, Wolfsbur
ga i Hamburga. Odwiedzili najpięk
niejsze miejsca, zabytki, muzea. 

Podczas wizyty odbył się mecz 
towarzyski Polska – Niemcy, w któ
rym nasi swarzędzcy uczniowie  zwy
ciężyli 3: 2.

/ko/

Praktyki uczniów ZS nr 1 w Neustadt
– dzięki funduszom unijnym
W dniach od 24 maja 
do 13 czerwca w Neu-
stadt w Niemczech 
przebywali ucznio-
wie klas mechatronicz-
nych Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu. 
Pobyt w całości sfinansowany został z funduszy unijnych  
w ramach programu Leonardo da Vinci. 

Niepełnosprawni apelują 
o bezpieczeństwo w czasie wakacji

XIII Lednicka Wiosna Poetycka

Mateusz Paszkiewicz z ZS nr 1
otrzymał Nagrodę Publiczności

Poezja ćwiczy naszą wyobraźnię, 
ukazuje nieoczekiwane strony świata, 
sensy słów, znaczenia znaków. Tu już 
nie o to tylko idzie, jak je mała ledni
cka wyspa zapisuje czy odciska w swo
im języku znaków nasze i nie nasze 
dzieje. Równie ważne, jakim tworzy
wem, polszczyzną i z jaką biegłością 
posługują się w wierszach młodzi poe
ci. Jaki jest stan ich wyobraźni, wrażli
wości, rzemiosła? Czy poezja wciąż jest 
życiem na wyspach? Życiem w morzu 
obojętności, tandety, niezrozumienia? 
 zastanawia się Sergiusz SternaWa
chowiak, poeta, prozaik i tłumacz. 

31 maja 2009 miała miejsce już 
XIII Lednicka Wiosna Poetycka, 
coroczne spotkanie młodych ludzi 
próbujących sił w poezji. Nad całą 
imprezą od samego początku czuwa 
Stanisława Łowińska, która jest jed
nocześnie twórczynią i organizatorką 
spotkań.  Dziękuję, że jesteście, dzię
kuję, że piszecie, dziękuję, że przybyli
ście na ziemię lednicką, by wyśpiewać 
pieśń radosną – powiedziała podczas 
powitania gości S. Łowińska. 

Jury w składzie: Sergiusz Sterna
Wachowiak – przewodniczący komi
sji, Stanisława Łowińska, Jerzy Gru
piński oraz Andrzej Sikorski, miało 
naprawdę nie lada zadanie, ponieważ z 
ponad 160 wierszy, nadesłanych przez 
62 młodych poetów, nie tylko z Wiel
kopolski, ale z różnych zakątków kra
ju, musiało wybrać te najlepsze. Ich 
autorzy zostali zaproszeni do Turnie-
ju Jednego Wiersza. Najsympatycz
niejsza i najbardziej oczekiwana przez 
wszystkich uczestników poetyckich 
zmagań Nagroda Publiczności (przy
znawana przez publiczność, a więc 
„młodych” i starych” poetów) trafiła 
właśnie do Mateusza Paszkiewicza 
z klasy I humanistycznej swarzędz-
kiej „Jedynki”. Mateusz zaprezento
wał wiersz Stary Wódz.

To nie pierwsza nagroda młodego 
poety na niwie twórczości własnej. Jego 
rozległa wiedza została zauważona min. 
podczas III Wielkopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Antyku, organizowa
nego przez Instytut Filologii Klasycz
nej UAM, a talent poetycki kilkakrotnie 
prezentował przy okazji różnorodnych 

imprez literackich, takich jak Konkurs 
Literacki o nagrodę „Fanfila” organi
zowany przez Instytut Filologii Polskiej 
UAM, został też zauważony przez jury 
konkursu „Zielone pióra”. 

 Czym jest dla mnie poezja? To 
najbardziej precyzyjny sposób opisywa
nia tego co dzieje się w nas, wokół nas 
i między nami. Poezja wyraża rzeczy 
niewyrażalne w żaden inny sposób, gwa
rantuje przy tym suwerenność sumie
nia  powiedział Mateusz Paszkiewicz, 
uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. Powstań
ców Wielkopolskich w Swarzędzu. 

Młodzi poeci i ich opiekunowie 
zostali gościnnie przyjęci przez or
ganizatorów spotkania, mieli oka
zję zwiedzić m.in. zabytkowy kościół 
św. Mikołaja w Łubowie, Skansen na 
Lednicy. Jednym z centralnych punk
tów spotkania było sadzenie wierzby 
w Gaju Poezji.  Rośnij nam wierzbo 
lednicka jak lipa czarnoleska. Daj nam 
liści do korony, daj powracać nam w te 
strony  to zaklęcie wypowiedziała 
Stanisława Łowińska, podczas sadze
nia drzewka. Na zakończenie, w zabyt
kowym dworku w Dziekanowicach, 
niespodzianka! Wszyscy uczestnicy 
spotkania zostali zaproszeni do wysłu
chania recitalu Grzegorza Bukały*, au
tora tekstów i kompozytora. 

To było niezwykłe spotkanie, 
w magicznym miejscu, w niezwykłej 
scenerii. W przygotowaniu tegorocz
nej imprezy pomagali: Urząd Miasta 
Poznania, Wójt i Biblioteka Gminy 
Łubowo, Stowarzyszenie „Wierzeje” 
z Wierzyc oraz Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy.

Elżbieta Jankiewicz

*Grzegorz Bukała wraz z Rudim Shubertem założył kultowy zespół mu-
zyczny „Wały Jagiellońskie”. W 1978r za piosenkę „Wariacje na temat skrzyp-
ka Herzowitza” otrzymał on Grand Prix Festiwalu Piosenki Studenckiej w Kra-
kowie, a na festiwalu w Opolu zdobył Nagrodę Dziennikarzy. 17 lutego 2008r w 
Studiu im. Agnieszki Osieckiej G. Bukała wystąpił z recitalem przygotowanym z 
myślą o pierwszej solowej płycie, a zatytułowanym „Pocztówki z Macondo”. 

9 czerwca 2009r. Zespół Szkół 
nr 1 w Swarzędzu odwiedzili członko
wie Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, 
by ostrzec młodzież przed niespodzie
wanymi konsekwencjami brawury 
podczas letniego rozprężenia. 

„Niefortunne skoki do wody 
mogą być przyczyną kalectwa, po-
dobnie jak niebezpieczna, zbyt 
szybka jazda autem czy motocy-
klem” ostrzegali prelegenci Fundacji 
podczas projekcji filmu prezentujące
go różne typy urazu kręgosłupa. Wszy

scy członkowie Fundacji Aktywnej Re
habilitacji niepełnosprawni stali się po 
wypadku, który na trwałe uszkodził 
organizm. Podjęli walkę o odzyskanie 
choćby częściowej sprawności. 

Podczas wizyty w ZS nr 1 od
był się mecz rugby z udziałem go
ści i uczniów. Mimo wesołej atmo
sfery towarzyszącej spotkaniu, wielu 
uczestników zadało sobie sprawę, że 
każdy dzień w sprawności i sile może 
być ostatnim. 

/ko/
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W ramach cyklu „Między 
nami…” w tym roku spotkaliśmy 
się w bibliotece między czarow
nicami… „Historia czarów i cza
rownic w dawnej Polsce” to tytuł 
prelekcji wygłoszonej przez dra 
Marka Rezlera. Nasz gość uświa
domił słuchaczom, że w każdej 
epoce istnieją zjawiska, których 
nie da się wytłumaczyć w sposób 
racjonalny, bowiem nie pozwala 
nam na to stan wiedzy naukowej 
ani nawet wiedza potoczna. Na 
rozwój czarownictwa, a co za tym 
idzie prześladowań osób uzna
nych za czarownice złożyły się 
zarówno niewiedza, skumulowa
nie ludzkich słabości, negatyw
nych uczuć, wynikających z biedy, 

a także inkwizycja. Te nabrzmia
łe zjawiska społeczne powodowa
ły, jak nazwał to nasz prelegent 
„ujście pary z kotła”. Niższy status 
społeczny kobiety był przyczy
ną prześladowań skierowanych 
głównie przeciwko nim i kojarze
nia czarownicy z brzydką, starą 
kobietą, zajmującą się w chacie na 
odludziu praktykami paraleczni
czymi. Taki stereotyp czarowni
cy utrwaliła również literatura, 
w tym przede wszystkim baśnie 
i bajki dla dzieci.

Plastyczną wizję czarownicy 
nasi najmłodsi czytelnicy mieli 
okazję przedstawić, biorąc udział 
w konkursie p.t. „Jak wygląda 
czarownica?”, natomiast wszyscy 

chętni mogli opisać wyimagino
wane spotkanie z czarownicą lub 
stworzyć  przepis  na czarodziej
ską miksturę. W czasie popołu
dniowych czarów w bibliotece nie 
tylko rozdaliśmy nagrody auto
rom najlepszych prac. Uczestnicy 
wzięli udział w quizie sprawdza
jącym wiedzę na temat czarow
nic i czarodziejów, w konkursach 
i innych czarodziejskich dyscypli
nach. Wrócili do domów trochę 
pobrudzeni mąką, z językami po
farbowanymi miksturami...

Nagrody książkowe, cza
rodziejskie miotły oraz figur
ki czarownic odebrali laureaci 
konkursów. Specjalną miotłę bi
bliotecznej czarownicy i chatkę 
Baby Jagi ufundowała dyrektorka 
biblioteki. Cieszymy się, że w kon
kursach wzięli udział również do
rośli mieszkańcy Swarzędza oraz 
dzieci z małych miejscowości. Po
południowe czary w bibliotece pro

Prosto z Biblioteki

Czary mary,  hokus 
pokus, abra kadabra

wadziły bibliotekarki przebrane za 
czarownice, ale nie wzbudziły stra
chu wśród uczestników zabawy. W 
oddziale dziecięcym proponowa
liśmy udział w bajkowym happe
ningu, polegającym na wrzuceniu 
do pieca szufli z czarownicą. Nie
którym udało się wyciągnąć z pło
nącej czeluści pieca pyszne pierni
ki. Chatka na kurzej łapce czekała 
na odważnych!

Małgorzata Merczyńska

4 czerwca 2009 roku bibliote
kę na os. Czwartaków 1 odwiedzi
ła znana pisarka, Marta Fox, któ
ra jest określana przez krytykę 
jako „objawienie polskiej powie
ści młodzieżowej”. Wydała ponad 
dwadzieścia pięć książek, w tym 
kilka dla dorosłych odbiorców. 
Oprócz powieści pisuje opowia
dania, eseje i utwory poetyckie 
oraz prowadzi własny blog inter
netowy.

Pisarstwo Marty Fox skupio

ne jest wokół zagadnień płci, doj
rzewania, moralnych wyborów 
i odpowiedzialności za własne ży
cie. Jej książki charakteryzują się 
głębią psychologiczną i znakomi
cie przedstawiają obyczajowość 
polskiej szkoły oraz mentalność 
współczesnych nastolatków. Swo
im pozytywnym i pełnym zro
zumienia nastawieniem wobec 
młodzieży, autorka często bywa 
krytykowana przez nauczycieli. 
Mimo to, odważnie staje po stro

nie młodych ludzi i pisze o ich 
wewnętrznym rozdarciu i zagu
bieniu.

Podczas spotkania autorka 
podzieliła się z gimnazjalistami 
zabawnymi anegdotami ze swo

Spotkanie z Martą Fox
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Biblioteka  
Publiczna 
poleca:

„Sezon czarownicy” 
- Natasha Mostert
przesycony dyskret
ną erotyką gotycki 
thriller, w którym łą
czą się ze sobą pier
wiastki namiętności 
i śmierci. 

„Ja, Tituba, czarow-
nica z Salem”  
- Maryse Condé 
Autorka przywołu
je autentyczną po
stać kobiety osądzo
nej podczas słynnych 
procesów czarownic 
w Salem. Rekonstru
uje jej losy, przedsta
wia motywy działa
nia, towarzyszące emocje. Opowiada barwnie 
o polowaniach na czarownice, których przy
kłady możemy znaleźć w każdej epoce. Owa 
wersja historycznych zdarzeń stworzona 
przez Maryse Condé jest krytyką współczes
nego społeczeństwa i głęboko zakorzenio
nych w nim uprzedzeń.

„Czarownice z Sa-
lem Falls”  
- Jodi Picoult
Jack St. Bride, na
uczyciel w prywatnej 
szkole dla dziewcząt, 
musi całkowicie ze
rwać ze swoim daw
nym życiem, które 
legło gruzach z po
wodu zakochanej 
w nim uczennicy. Szukając miejsca, w któ
rym mógłby się ukryć i pogrzebać przeszłość, 

trafia do sennego miasteczka Salem Falls 
w Nowej Anglii. Zostaje pomywaczem w ma
łej restauracji należącej do Addie Peabody. 
Wkrótce między właścicielką a Jackiem rodzi 
się uczucie. Niestety, w sielskim miasteczku 
mieszka też czwórka skrywających mroczne 
tajemnice nastolatek, które obierają sobie Ja
cka za cel. Rozpoczyna się współczesne polo
wanie na czarownice.

„Wiedźmy i czarow-
nice. Historia prze-
śladowań”  
- Nigel Cawthorne 
Książka opisują
ca historię wiedźm 
i czarów w Europie, 
polowań na czarow
nice, prześladowań 
oraz osób zaanga
żowanych w ten 
proceder. Przedstawiona została też rola in
kwizycji, rodzaje tortur oraz organizacje zaj
mujące się czarną i białą magią.

„Polowania na cza-
rownice”  
- Robert Thurston 
Autor jest profeso
rem historii na Uni
wersytecie Miami. 
Podsumowuje stan 
badań nad prześla
dowaniami za czary 
oraz analizuje czyn
niki społeczne i psychologiczne, które je wy
wołały. Miły w tym swój udział zarówno ne
gatywne stereotypy na temat kobiet, konflikty 
religijne, zmiany w procedurach sądowych, 
wierzenia ludowe, a także pewne przekonania 
wywodzące się z Biblii.

„Córka czarownic”  
- Dorota Terakowska 
W lesie, z dala od lu
dzi, pod mądra opie
ką Czarownic dorasta 
złotowłosa dziew
czynka, która nie zna 
swego imienia, prze
szłości i przeznacze
nia. Choć pochłania 

magiczne księgi, uczy się czytać w myślach 
i rozmawiać z gwiazdami, nie przypuszcza 
nawet jaki cel ma ta nauka i co ją czeka w 
najbliższej przyszłości. Ta przepiękna opo
wieść o magii uhonorowana została Nagrodą 
Literacką 1992 polskiej sekcji IBBY.

„Kwietniowa cza-
rownica”  
- Majgull Axelsson
Desirée, uwięziona 
w kalekim ciele bo
haterka powieści, 
posiada niezwykłą 
moc, potrafi wcielać 
się w ludzi i zwie
rzęta. Ma trzy sio
stry, które nie wie
dzą o jej istnieniu. 
Pewnego dnia każda z nich dostaje list przy
wołujący dawne, bolesne wspomnienia. Mu
szą raz jeszcze stanąć twarzą w twarz z tajem
nicą, która wpłynęła na ich życie...

„Sekrety czarow-
nic” - Henry Milton 
W tej niezwykle 
ciekawej książ
ce zaprezentowano 
rolę adeptów magii, 
przykłady słynnych 
postaci biegłych 
w sztukach okulty
stycznych a także 
sposoby zastosowania magii w praktyce i naj
ważniejsze zasady tej sztuki.

„Krótka historia 
czarownictwa”  
- Jeffrey B. Russell 
Dzieje uprawiania 
czarów od starożyt
ności po współczes
ność. Autor opisuje 
też formy i wyjaśnia 
funkcje, jakie cza
ry pełniły i do dziś 
pełnią w różnych 
społecznościach.

Monika Wojciechowska-Ratajczak,  
Małgorzata Merczyńska

jego życia, przeczytała fragmen
ty najnowszej książki oraz opo
wiedziała o swojej pasji pisania. 
Młodzieży bardzo spodobał się 
sposób zdobywania przez pisarkę 
wiedzy na temat slangu młodzie
żowego, zwyczajów i form zacho

wania przyjętych przez nastolat
ków. Wszelkie informacje autorka 
czerpie bezpośrednio od mło
dzieży, z którą nieustannie roz
mawia, pisze emaile i podpatruje 
na dyskotekach.

Oto niektóre tytuły książek au-
torstwa Marty Fox:
„AgatonGagaton, jak pięknie być 
sobą”
„Chcę być chłopcem jak mój oj
ciec”
„Coraz mniej milczenia: O dra

matach dzieciństwa bez tabu”
„Karolina XL”
„Kaśka Podrywaczka”
Spotkanie z autorką odbyło się w 
ramach projektu „Czyta, lubi, sza
nuje…”

Agata Widzowska-Pasiak
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5 czerwca na Pływalni „Wodny 
Raj” odbyły się Pierwsze Między-
szkolne Zawody w Ratownictwie 
Wodnym „Edukacja przez ratowni-
ctwo” pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz Anny To-
mickiej, organizowane przez WOPR 
i Swarzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji.

Udział w zawodach brały szko-
ły średnie i gimnazja z terenu gmi-
ny Swarzędz. Zawody były ostatnim 
etapem akcji społecznej prowadzo-
nej od kilku tygodni w swarzędzkich 
szkołach.

W niecodziennych kategoriach 
brało udział ponad 80 młodych ludzi. 
Wśród zadań jakie mieli do wykona-
nia były: holowanie manekinów, ko-
legi, koła ratunkowego, nurkowanie 
itp. oprócz części praktycznej, mło-
dzież pisała test teoretyczny weryfi-
kujący wiedzę nabytą na wcześniej-
szych pogadankach.

Tuż przy Pływalni odbywały się 
pokazy sprzętu ratowniczego i poli-
cyjnego dla dzieci ze szkół podsta-
wowych. Dzieci mogły wejść do 
motorówki, radiowozu, przymie-
rzyć kamizelki, hełmy policyjne czy 
też wypróbować działanie pałki po-
licyjnej.

W kategorii gimnazjów najlep-
sze okazało się Gimnazjum nr 2, 
a wśród szkół średnich zwyciężyło 
Liceum Ogólnokształcące EKOS.

SCSiR, które było współorgani-
zatorem przedsięwzięcia, zapowia-
da kolejne edycje tej jakże potrzeb-
nej, szczególnie przed okresem 
wyjazdów wakacyjnych, akcji edu-
kacyjnej.

6 czerwca pod namiotem przy 
scenie plenerowej 8 drużyn starto-
wało w turnieju Streetball. Podob-
nie jak w poprzednim turnieju wiele 
drużyn po raz pierwszy odwiedziło 
Swarzędz. Jak się okazało tym ra-
zem przyjechały naprawdę świet-
nie przygotowane team’y. Pierwsze 
miejsce zdobyła drużyna „Grzybia-
rze”, nieco gorzej wypadł zespół „Aj 
Low Ju Men”, a na trzecim miejscu 
zakończyli turniej chłopcy z „Where 
amazing heppens”. Dla najlepszych 
drużyn organizatorzy przygotowali 
nagrody, puchary, medale oraz sta-
tuetkę dla najlepszego zawodnika, 
która jednogłośnie przyznana zosta-
ła zawodnikowi z drużyny Grzybia-
rzy – Pawłowi Mowlikowi.

Również w sobotę na Pływal-
ni „Wodny Raj” odbyły się zawo-
dy pływackie zorganizowane przez 
Swarzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji pod patronatem Burmistrz 
Anny Tomickiej z z okazji „Dni Swa-
rzędza”. W zawodach udział wzię-
ło 25 pływaków w czterech katego-
riach wiekowych. 

Poza konkursem udział wzięły 
dwie sekcje pływackie Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji 
prowadzona przez Marka Piekarę 
oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowe-
go z Poznania, z trenerem Andrze-
jem Olszewskim. W poszczegól-
nych kategoriach zwyciężyli:

DZIECI DO LAT 10
ROBERT PŁACHTA   43,90
ROCZNIK 96 – 98 Dziewcząt
KLAUDIA PŁACHTA 39,72 
Chłopcy
WIKTOR CHRYSTOW 35,44
ROCZNIK 93 – 95
ADAM MIZERNY 28,19
OPEN 
PIOTR SZCZEPANIAK 30,68

W ramach Strefy Aktywnej od-
był się również turniej szacho-
wy zorganizowany przez SCSiR 
oraz panią Małgorzatę Szymczak. 
W turnieju wzięło udział dwunastu 
zawodników, którzy rywalizowali 
na planszach ustawionych na sce-
nie plenerowej . Zwycięzcą turnie-
ju został Dariusz Szymański, dru-
gie miejsce zajął Marek Szymczak, 
a trzecie miejsce przypadło Jaro-
sławowi Ławickiemu.

Równocześnie mieszkańcy gmi-
ny rywalizowali w turnieju w piłka-
rzyki zorganizowanym przez SCSiR 
oraz radnego Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu Bartosza Stawickiego. 
W turnieju udział wzięło 8 drużyn. 
Zwyciężył zespół „Dwóch wspa-
niałych”, drugie miejsce zajął LTS 
a trzecia lokata przypadła zespoło-
wi „Przyszliśmy popatrzeć”. Pu-
char zwycięzcom wręczyła dyrektor 
SCSiR Mariola Józwiak, nagrodą 
niespodzianką była piłka EUROPAS 
z podpisami piłkarzy reprezentacji 
Polski ufundowana przez Volkswa-
gen Polska.

W turnieju DARTA zorganizo-
wanym przez SCSiR oraz Patryka 
Żabkę, wielokrotnego mistrza Pol-
ski w tej dyscyplinie sportu, udział 
wzięło 30 zawodników.

Dodatkowo pod namiotem 
można było wziąć udział w re-
gatach wioślarskich dzięki zor-
ganizowanym przez Sponsora 
głównego Dni Swarzędza fir-
mę Volkswagen Polska – ar-
gometrów. Ponadto na stoisku 
Volkswagen’a organizowane 
były konkursy dla dzieci i ro-
dzin. W turniejach można było 
wygrać ciekawe nagrody.

Na zakończenie przeprowa-
dzono konkurs rzutów do kosza 
z nagrodami dla dzieci i doro-
słych.

W niedzielę w Hali Spor-
towej SCSiR odbył się kolejny 
turniej piłki nożnej dla ama-
torów. W turnieju wzięło udział 
7 zespołów. Po sześciu godzi-
nach zaciętej rywalizacji sy-
stemem „każdy z każdym” 
wyłoniony został zwycięzca 
– drużyna reprezentująca fir-
mę SE BORDNETZE, nie prze-
grywając żadnego meczu. Na 
drugim miejscu zakończyła 
turniej drużyna reprezentują-
ca firmę PUH OSSMET, nato-
miast trzecie miejsce wywal-
czyła drużyna MAX. Podobnie 
jak w przypadku Streetball’a 
dla najlepszych drużyn przygo-
towano puchary, medale i sta-
tuetki. Najlepszym zawodni-
kiem został Michał Kaszyński 
z SE BORDNETZE, najlepszym 
strzelcem – Kacper Sobota 
z drużyny reprezentującej firmę 
Swarzędzkie Centrum Ubez-
pieczeń, a najlepszym bram-
karzem Mateusz Przypisasz 
z PUH OSSMET. Dodatkową 
atrakcją turnieju był pokazowy 
mecz dziewczynek sekcji pił-
ki nożnej SCSiR z chłopcami 
rocznika 98 SKS UNIA.

Patronem wszystkich im-
prez była Burmistrz Anna To-
micka.

Organizatorzy Strefy 
Aktywnej bardzo dziękują 

wszystkim uczestnikom 
imprez sportowych 

i zapraszają na kolejne 
sportowe przedsięwzięcia 

Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji. 

Jednocześnie dziękują 
wolontariuszom z zespołu 

Szkół nr 2 w Swarzędzu za 
pomoc w przeprowadzeniu 

zawodów pływackich.

Paweł Bocian
Jacek Hejnowski

Dni Swarzędza – Strefa Aktywna
Po raz pierwszy w historii obchodów Dni Swarzędza utworzona 
została tzn. Strefa Aktywna. W ramach Strefy w ciągu trzech dni 
odbyło się wiele zawodów sportowych.
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16 maja, na obiektach Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Re-
kreacji odbyły się „I Swarzędzkie 
warsztaty ABC nordic walking”. 
Choć pogoda nie dopisała w spot-
kaniu wzięło udział ponad 20 osób. 
Wśród chętnych do uprawiania tej 
nowej w Polsce, ale bardzo popular-
nej na świecie formy marszu wzię-
ła udział zastępca burmistrza Aga-
ta Kubacka, przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Choryński oraz rad-
na Powiatu Poznańskiego Barbara 
Antoniewicz. Zajęcia poprowadzili 
instruktorzy nordic walking Karoli-
na Stawińska i Paweł Bocian. Pro-
wadzący przedstawili krótka historię 
tej dyscypliny sportu, oraz przepro-

wadzili pokaz wraz z instruktażem 
techniki chodzenia z kijami. Następ-
nie krótka rozgrzewka i spacer doo-
koła boiska pod baczną obserwacją 
instruktorów, którzy podpowiadali 
jakie błędy należy poprawić. Na za-
kończenie grupa bardziej zaawan-
sowanych chodziarzy udała się nad 
Jezioro Swarzędzkie.

Zapraszamy do udziału w cy-
klicznych spotkaniach grupy nor-
dic walking prowadzonych przez 
instruktorkę Karolinę Stawińską 
w soboty o godzinie 11.00, w holu 
Pływalni „Wodny Raj”.

PB
fot. boguslawkrysztofiak.pl

Pierwsze swarzędzkie warsztaty
„ABC nordic walking”

Dzień Dziecka na sportowo
31 maja pod na-

miotem przy Pływal-
ni „Wodny Raj” obcho-
dzono Dzień Dziecka. 
Organizatorzy tj. Urząd 
Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu, Ośrodek Kul-
tury, Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Re-
kreacji oraz Wielkopol-
skie Stowarzyszenie 
Kulturalno – Oświato-
we Polskich Romów 
przygotowali dla dzieci 
mnóstwo atrakcji: wy-
stępy na scenie, aerobik 
dla dzieci, malowanie 
twarzy, przygotowy-
wanie fryzur dla dzie-
ci, dmuchane zabawki, 
strefa fitness, darmowy 
gulasz cygański, poka-
zy motocykli z Adre-
nalina Team. Pomimo 
niesprzyjającej pogody 
w imprezie wzięło udział 
wielu mieszkańców 
miasta i gminy Swa-
rzędz, a przede wszyst-
kim dzieci, którym jesz-
cze raz organizatorzy 
składają najserdeczniej-
sze życzenia.

 JH 

„Edukacja przez ratownictwo” 
Swarzędzkie Centrum Spor-

tu i Rekreacji wraz z Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratun-
kowym prowadziły na terenie gmi-
ny Swarzędz akcję społeczną pod 
nazwą „Edukacja przez ratowni-
ctwo”. We wszystkich ponadpod-
stawowych szkołach przez ponad 
miesiąc instruktorzy WOPR prze-
prowadzali pogadanki oraz pokazy 
związane z bezpiecznym zacho-
waniem się nad wodą. Jednocześ-
nie SCSiR oraz WOPR rozpoczęły 
nabór na kursy na stopnie ratowni-
ka młodszego i ratownika WOPR.

Na terenie gminy Swarzędz 
w Akcji brały udział: Społeczne 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 
2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum 
w Zalasewie, Gimnazjum w Pacz-
kowie oraz szkoły średnie: Spo-
łeczne I Liceum Ogólnokształcą-
ce, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół 
Szkół nr 2.

Po zajęciach teoretycznych 
w szkołach, dzieci i młodzież roz-
poczęły na pływalni przygotowa-
nia do zawodów z ratownictwa, 
które były ostatnim etapem akcji.

5 czerwca na pływalni w ra-
mach Dni Swarzędza odbyły się 
Pierwsze Międzyszkolne Zawody 
w  Ratownictwie Wodnym „Edu-
kacja przez Ratownictwo” pod 
patronatem Burmistrz Anny To-
mickiej. Zawody rozpoczęły się 
testami teoretycznymi dotyczą-
cymi ratownictwa medycznego 
i reguł zachowania się na kąpieli-
skach. Następnie uczestnicy wy-
konali cztery sprawnościowe kon-
kurencje z zakresu ratownictwa 
wodnego. 

W tych niecodziennych zawo-
dach brało udział ponad 80 osób. 
Wśród zadań jakie mieli do wyko-
nania były: holowanie manekinów, 
kolegi, koła ratunkowego, nurko-
wanie itp. 

Przy pływalni odbywały się po-
kazy sprzętu ratowniczego i poli-
cyjnego dla dzieci ze szkół podsta-
wowych. Dzieci mogły wejść do 
motorówki, radiowozu, przymie-
rzyć kamizelki, hełmy policyjne.

W kategorii gimnazjów naj-
lepsze okazało się Gimnazjum nr 
2, a wśród szkół średnich zwy-
ciężyło Liceum Ogólnokształcą-
ce EKOS.

SCSiR, które było współor-
ganizatorem przedsięwzięcia za-
powiada kolejne edycje tej jak-
że potrzebnej, szczególnie przed 
okresem wyjazdów wakacyjnych, 
akcji edukacyjnej.

JH 
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Prosto z Ratusza Aktualności

Komitet ten powstał w maju 1989 
r. na podobnych zasadach, jak w ca
łym kraju i składał się z ludzi znanych 
ze swoich solidarnościowych i demo
kratycznych przekonań, pragnących 
zapewnić opozycji udział w przepro
wadzeniu i kontroli wyborów do Sej
mu i Senatu. Ówczesny nauczyciel 
historii, dziś radny powiatowy, Arka
diusz Małyszka przewodniczył dzia
łaniom tego „sztabu wyborczego”. 
Miejscem ważnych spotkań i burz
liwych dyskusji był mały pokoik na 
parterze ratusza swarzędzkiego, udo
stępniony nam przez ówczesne wła
dze miasta.

Głównym zadaniem tej kilku
nastoosobowej grupy było zbiera
nie podpisów na listach kandydatów 
KO”S” do parlamentu, wytypowanie 
kandydatów, a także mężów zaufania, 
do pracy w komisjach wyborczych 
na terenie miasta i gminy Swarzędz 
rozklejanie w mieście plakatów kan
dydatów na posłów z Lechem Wałę
są, składanie i roznoszenie ulotek, na
dawanie przez głośniki komunikatów 
wyborczych, często uzupełnianych 
zaangażowanymi piosenkami Jacka 
Kaczmarskiego, który był muzycz
nym symbolem tamtego okresu. Tuż 
przed wyborami na parkingu przy 
dzisiejszym TESCO zorganizowali
śmy wiec z udziałem Pawła Łączkow
skiego, jednego z kandydatów na po

sła z listy solidarnościowej.
W pracach KO”S” brali udział 

m.in.: Jolanta Ay, Jerzy Bartoszek, 
Grzegorz Dulnikowski, Witold Gro
madzki, Jerzy Gruszka, Hieronim 
Kaczmarek, Wojciech Kamiński, Jó
zef Lehmann, Witold Maciejewski, 
Arkadiusz Małyszka, Grzegorz Nowi
cki, Paweł Płotkowiak, Stefan Przyby
szewski, Halina Staniewska, Andrzej 
Schechtel i Franciszek Tomaszewski.

Dzień samych wyborów nie był 
łatwy. W komisji wyborczej, w której 
pracowałam, mieszczącej się w osied
lowym przedszkolu, liczenie głosów 
(w tym głosów na 35osobową tzw. 
listę krajową) trwało do godzin ran
nych. Każdy oddany głos był spraw
dzany wielokrotnie. Ale opłaciło się 
 odnieśliśmy sukces, dla którego 
warto było pracować – w skali kraju 
to 161 miejsc w Sejmie i prawie cały 
Senat obsadzony został kandydatami 
opozycji.

W 20 rocznicę wyborów człon
kowie dawnego swarzędzkiego KO”S” 
spotkali się ponownie (po części z ini
cjatywy A. Małyszki) w Auli Nowej 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, by 
wziąć udział w obchodach rocznico
wych. Był to czas na uściski dłoni, na 
chwile własnej refleksji, na obietnice 
ponownego spotkania, tym razem na 
swarzędzkim gruncie.

W ramach programu uroczysto

ści obejrzeliśmy dokumentalny film 
autorstwa Jacka Kubiaka „W samo 
południe” traktujący o wyborach 
4 czerwca 1989 r. w Poznaniu, wy
słuchaliśmy jednego z współorgani
zatorów spotkania Marka Woźniaka, 
marszałka województwa oraz reflek
sji socjologa i uczestnika wydarzeń 
prof. Marka Ziółkowskiego. Mówiono 
o patriotyzmie, o euforii, o tym, iż po
mimo różnic Polacy osiągnęli wspól
ny cel – niepodległość. I jak ważne 
jest, by nie zapomnieć i nie zmarno
wać tamtego entuzjazmu wielu z nas. 
Wszak dla wielu milionów młodych 
Polaków tamta przeszłość 
jest czasem niewyobrażal
nym, jakieś kartki, jakaś re
glamentacja, jakaś cenzu
ra!? I dlatego właśnie warto 
było się trudzić. W części 
artystycznej wystąpił Kwar
tet „ProForma”, który wy
konał utwory z repertua
ru Jacka Kaczmarskiego, 
a piosenkę „Mury” śpiewa
liśmy wszyscy.

Gdy pisałam te sło
wa, media przypominały 
zdjęcia i klimat wydarzeń 
z 1989 roku, transmito
wały koncerty i sugerowa
ły, by dzień 4 czerwca był 
świętem. Ja zaś myślałam 
o tym, jak wiele się od tam
tych chwil zmieniło. W cią

gu dwóch dekad zamieniliśmy kart
ki żywnościowe na galerie handlowe, 
wojska radzieckie na członkostwo 
w NATO, eurowybory i paszporty 
w kieszeni, a dawną cenzurę zastąpi
ła pełna wolność słowa (wielość cza
sopism i gazet, wielość wydawnictw 
i fora internetowe). Myślałam także 
o tym co u nas, w Swarzędzu zmie
niło się przez te lata i o ludziach, 
których miałam okazję 20 lat temu 
poznać pracując podczas wyborów 
„4 czerwca 89”.

Halina Staniewska
Fot. H.Staniwska, A.Małyszka

Spotkaliśmy się 4 czerwca…
4 czerwca 2009 r. w 20. rocznicę pamiętnych wyborów parlamen-
tarnych, uznanych później za „koniec komunizmu”, spotkali się 
w Poznaniu, często nie ukrywając wzruszenia członkowie komi-
tetów obywatelskich z całej Wielkopolski. Nie zabrakło tam rów-
nież reprezentacji swarzędzkiego Komitetu Obywatelskiego „So-
lidarność” (dalej KO ”S”). 

Członkowie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Swarzędzu (Stefan Przybyszewski, Halina 
Staniewska, Paweł Płotkowiak, Jolanta Ay, Witold Maciejewski Józef Lehmann, Arkadiusz Ma-
łyszka) z Pawłem Łączkowskim (pierwszy z lewej), posłem wybranym w 1989 r. z listy Komite-
tu Obywatelskiego.

Członkowie Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Swarzędzu 
(od lewej): Franciszek Tomaszewski,: Jolanta Ay,  Grzegorz Dulnikowski, Paweł Płotkowiak. Występ zespołu ProForma.
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Z obrad Rady Miejskiej Prosto z Ratusza

26 maja i 8 czerwca 2009 r. odbyły 
się sesje Rady Miejskiej, podczas 
których radni podjęli następujące 
uchwały:

Nr XLI/246/2009
w sprawie: udzielenia Miastu Po-

znań pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej na przeprowa-

dzenie w latach 2009-2011 badań 
dotyczących funkcjonowania 

i kierunków rozwoju poznańskiego 
obszaru metropolitalnego.

§ 1 
1. Udziela się Miastu Poznań pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej 
w kwocie 56.750 zł na przeprowadze
nie w latach 20092011 badań doty
czących funkcjonowania i kierunków 
rozwoju poznańskiego obszaru me
tropolitalnego.
2. Dotacja zostanie przekazana w na
stępujących transzach: do dnia 30 
czerwca 2009 oraz 31 marca 2010 r. 
po 22.700 zł, do dnia 31 marca 2011 r. 
  11.350 zł.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz do zaciągnięcia zo
bowiązania i zawarcia porozumienia 
pomiędzy Gminą Swarzędz a Mia
stem Poznań w sprawie udzielenia 
pomocy, o której mowa w ust. 1 i 2.
4. Treść porozumienia, o którym 
mowa w pkt 3 stanowi załącznik do 
niniejszej Uchwały.

Nr XLI/247/2009
w sprawie: zmiany uchwały budże-
towej Miasta i Gminy na rok 2009.

Nr XLI /248/2009
w sprawie: ustalenia wysokości 

opłat za korzystanie z wypożyczal-
ni sprzętu sportowego Swarzędz-

kiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Nr XLI/249/2009
w sprawie: wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu lokalu 

użytkowego na czas nieoznaczo-
ny w trybie bezprzetargowym 

z Publiczną Biblioteką Pedagogicz-
ną w Poznaniu.

Nr XLI/250/2009
w sprawie: wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy najmu na czas 
nieoznaczony w trybie bezprze-

targowym z Biblioteką Publiczną 
w Swarzędzu.

Nr XLI/251/2009
w sprawie: przyjęcia statutu Związ-
ku Międzygminnego „Schronisko 

dla zwierząt – SCHRONISKO”.

Nr XLI/252/2009
w sprawie: porozumienia 

międzygminnego z Gminą 
Kostrzyn w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego.
§ 1

Postanawia się zawrzeć z Gminą Ko
strzyn porozumienie międzygmin
ne w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego, w brzmieniu określonym 
w załączniku do uchwały.

Nr XLI/253/2009
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 
XXIX/168/2008 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 30 września 

2008 roku w sprawie ustalenia re-
gulaminów korzystania z obiektów 

Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji.

Nr XLI/254/09
w sprawie: uchwalenia Regulami-
nu dostarczania wody i odprowa-
dzania ścieków na terenie miasta 

i gminy Swarzędz.

NR XLI/255/09
w sprawie: zmiany nazwy części 

ulicy Tysiąclecia na terenie miasta 
Swarzędza. 

§ 1
Na terenie miasta Swarzędza, na od
cinku ulicy Tysiąclecia, zmienia się, 
nazwę ulicy na: 

Bronisława Geremka (…).

Nr XLII/256/2009 
w sprawie: pomocy finansowej  

dla Miasta Poznań.
§ 1

Udziela się pomocy finansowej Mia
stu Poznań w formie dotacji celowej 
w kwocie 10.000 zł, z przeznaczeniem 
dla Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Poznaniu w celu 
wspólnego finansowania zadania 
– „Budowa cyfrowego systemu łącz
ności między jednostkami ochrony 
przeciwpożarowej”

Nr XLII/257/2009
w sprawie: pomocy finansowej  
dla Gminy Kamień Pomorski.

§ 1
Przyznaje się pomoc finansową 
w formie dotacji celowej dla Gminy 
Kamień Pomorski w kwocie 10.000 zł 
na realizacje zadania: „Budowa lo
kali socjalnych dla poszkodowanych 
w pożarze przy ulicy Wolińskiej 
w Kamieniu Pomorskim”.

Nr XLII/258/2009
w sprawie: opinii listy propono-
wanych obszarów Natura 2000, 
w części dotyczącej Specjalnego 

Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina 
Cybiny”, położonego na terenie 

Gminy Swarzędz.
§ 1

Przedstawiony przez Generalne
go Dyrektora Ochrony Środowiska 
projekt listy obszarów Natura 2000, 
w części dotyczącej Specjalnego Ob
szaru Ochrony Siedlisk „Dolina Cy
biny”, w granicach administracyjnych 
Gminy Swarzędz opiniuje się pozy
tywnie z następującymi uwagami.
1. W rejonie miasta Swarzędz, w pasie 
przyległym do Jeziora Swarzędzkie
go, wnioskuje się o przesunięcie gra
nic w kierunku do linii brzegowej na 
całej długości Jeziora Swarzędzkiego, 
z uwagi na silne zurbanizowanie tere
nu (istniejące osiedla wielorodzinne, 
obiekty sportowe itp.).
1.1. Szczególne znaczenie dla Gminy 
Swarzędz, z uwagi na plany rozwojo
we i istniejące zurbanizowanie tere
nu, mają działki nr 23 i 71/8 obręb 
Swarzędz. Tereny tych działek obec
nie są zdegradowane przyrodniczo 
i użytkowane jako place składowe, 
boiska sportowe, drogi, place. Przed
miotowy teren może zostać wyłączo
ny z Obszaru Natura 2000 ponieważ 
nie występują tu siedliska roślinne 
i ptasie.
1.2. Z uwagi na prowadzoną inwe
stycję proekologiczną, polegającą 
na rozdzieleniu kanalizacji ogólno
spławnej na sanitarną i deszczową 
w obrębie działek 76/51, 74, 73, 72, 
gdzie zlokalizowane będą urządzenia 
oczyszczające ścieki deszczowe od
prowadzone do Jeziora Swarzędzkie
go, działki te należy również wyłączyć 
z obszaru Natura 2000 na obecnym 
etapie tworzenia tego obszaru mimo 
istniejących siedlisk. Niezbędne pra
ce inwestycyjne prowadzone na w/w 
terenie będą objęte szczególnym nad
zorem służb ochrony środowiska. Po 
zakończeniu inwestycji i wydzieleniu 
geodezyjnym teren ten będzie mógł 
być włączony do obszaru Natura 
2000.
2. Wnosimy o skorygowanie połu
dniowej granicy proponowanego ob
szaru Natura 2000 doliny Cybiny (tj. 
rejon Gortatowa i Uzarzewa) do prze
biegu istniejącej drogi gruntowej, któ
ra oddziela istniejące łąki i nieużytki 
(położone wzdłuż rozlewisk rzeki Cy
biny) od pól uprawnych i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Po
wyższe skorygowanie granicy jest za
sadne, ponieważ na  tym terenie nie 
występują siedliska. W dalszej części, 
w kierunku Uzarzewa, akceptujemy 
utrzymanie proponowanej granicy 
na terenie istniejących lasów. 
3. Odnośnie przebiegu północnych 
granic proponowanego obszaru Na
tura 2000 na terenie wsi Gruszczyn 
i Kobylnica proponujemy przesunię
cie granic w kierunku południowym 

do istniejącej drogi gruntowej i skarpy 
oraz ściany lasu poprzez wyrównanie 
linii granicy. Na tym terenie nie wystę
pują również siedliska chronione.
4. Na wyżej wymienionych obszarach 
wnioskowanych do wyłączenia nale
ży dokonać podziałów geodezyjnych 
oddzielających obszary rolnicze od 
obszarów Natura 2000 zgodnie z za
łączoną mapą. Podziały powinny być 
wykonane w terminie 12 miesięcy 
od dnia podjęcia niniejszej uchwały, 
przez właścicieli nieruchomości. Po 
wykonaniu podziałów geodezyjnych 
granice obszaru Natura 2000 należy 
poprowadzić po granicach wydzielo
nych działek.
5. Proponowane powyżej poprawki 
są zgodne z projektem zmiany stu
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Swarzędz oraz z istniejącymi 
opracowaniami naukowymi.
6. Opisane powyżej propozycje zmia
ny granic obszaru Natura 2000 przed
stawiono na załączniku graficznym 
do niniejszej uchwały.
7. Gmina dla poparcia swojego sta
nowiska zleci wykonanie aktualnych, 
niezależnych badań przyrodniczych 
w celu wyznaczenia jednoznacznych 
granic występowania siedlisk.

Od redakcji:
Pełne teksty wszystkich uchwał 
wraz z uzasadnieniami są dostęp
ne w Biurze Rady Miejskiej oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej: 

http:/bip.swarzedz.eu

Z obrad Rady Miejskiej

STANOWISKO
Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 26 maja 2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu 
nieruchomości w związku z planowany-
mi inwestycjami Gminy Swarzędz.

Na podstawie § 16 ust. 4, lit. b, Statu-
tu Gminy Swarzędz, Rada Miejska w Swa-
rzędzu wyraża wolę przejęcia od Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Swarzędzu nieruchomo-
ści oznaczonej nr ewid. 9/105, 9/99, 9/86, 
9/75, 76/44 stanowiące tereny zielone i te-
reny komunikacji na terenie os. Kościuszkow-
ców oraz tereny oznaczone nr ewid. 107/178 
przy ul. Cieszkowskiego – tereny komunika-
cyjne i cześć nieruchomości oznaczonej nr 
ewid. 107/206 stanowiącej os. Gryniów – te-
reny drogi wewnętrznej. Przedmiotowe nie-
ruchomości będą przeznaczone pod realizację 
inwestycji Gminy Swarzędz.

Rada Miejska w Swarzędzu upoważnia 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do pod-
jęcia czynności w celu nieodpłatnego przeję-
cia przedmiotowych nieruchomości na rzecz 
Gminy Swarzędz.
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Prosto z Ratusza Prosto z Policji

„Musiał”  
kogoś pobić…

26.05.2009 r. dyżurny Komisariatu Poli
cji w Swarzędzu otrzymał telefon od kobiety, 
która oświadczyła, iż w autobusie została po
bita przez nieznanego mężczyznę. Na miejsce 
zdarzenia (pętla autobusowa na os. Kościusz
kowców) niezwłocznie udał się patrol inter
wencyjny. Kobieta wskazała mężczyznę, który 
uderzył ją kilkakrotnie w głowę, a następnie 
kopnął. Policjanci natychmiast podjęli działa
nia wobec wskazanej osoby. Mężczyzna zaczął 
zachowywać się agresywnie, stawiając bierny 
i czynny opór. Policjanci użyli chwytów obez
władniających wobec sprawcy pobicia. Do ko
biety wezwano karetkę pogotowia. Podczas 
badania przeprowadzonego przez lekarza po
gotowia, poszkodowana oświadczyła, iż jest 
w 3 miesiącu ciąży. 

Następnie ze sprawcą pobicia udano się do 
KP Swarzędz w celu przeprowadzenia czyn
ności. W trakcie konwoju mężczyzna próbo
wał uciec  z radiowozu. 

W toku dalszych czynności kryminalni 
ze swarzędzkiej policji ustalili, iż zatrzymany 
mężczyzna to sprawca wcześniejszego pobicia 
przy jednym z cmentarzy na terenie Swarzę
dza. Konrad K. lat 22 przyznał się do zarzu
canych mu czynów twierdząc, że: od czasu do 
czasu musi kogoś pobić… 

Czynności trwają.

Przyłapany 
z narkotykami

W nocy z 27 na 28.05.2009 r. policjanci 
kryminalni ze Swarzędza podczas wykonywa
nia zadań operacyjnych zauważyli jak niezna
ny mężczyzna na widok obcych osób zaczął 
uciekać i chować się w zaroślach za ogrodze
niem posesji. Po pościgu wylegitymowano 
mężczyznę i podczas kontroli osobistej ujaw
niono przy nim środki przypominająca susz 
roślinny oraz woreczek z białym proszkiem. 
Zatrzymano i doprowadzono mężczyznę do 
Komisariatu Policji. Tyberiusz S. lat 23, pod
czas przesłuchania przyznał się do posiadania  
marihuany i amfetaminy . 

Próbował  
wymusić okup

19.05.2009 r mieszkanka Swarzędza w KP 
Swarzędz zgłosiła kradzież portfela wraz z za
wartością: dowodem osobistym, prawem jaz
dy, dowodem rejestracyjnym oraz kartami od 
bankomatu. Portfel straciła na terenie szpita
la przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. Po kil
ku dniach pokrzywdzona poinformowała po
licję, że nieznana jej osoba zadzwoniła na jej 
domowy numer telefonu, żądając 300 zł za 
zwrot portfela wraz  z zawartością i grożąc, 
iż w przypadku powiadomienia policji znisz
czy wszystkie dokumenty. Szantażysta wyzna
czył pokrzywdzonej czas i miejsce spotkania 
(przystanek autobusowy za Rondem Śródka, 
godz. 12.00) w celu przekazania dokumentów 
i odebrania żądanej kwoty okupu. 

Policjanci kryminalni KP Swarzędz nie
zwłocznie podjęli czynności operacyjne i zor
ganizowali zasadzkę na podejrzanego. W wy
znaczonym miejscu o godz. 12.30 pojawił się 
sprawca kradzieży, który w momencie przeka
zywania pieniędzy został obezwładniony i za
trzymany przez policję. Sprawcą okazał się 52 
letni mieszkaniec Poznania, który posiadał 
przy sobie skradziony portfele z dokumenta
mi. Zatrzymanego przekazano do KP Nowe 
Miasto.

Policja dzieciom!

Policjant z Zespołu Prewen
cji Kryminalnej Nieletnich i Pa
tologii, sierż. Karol Łuszczek od 
lutego do maja 2009 r., przepro
wadził szereg spotkań w przed
szkolach na terenie miasta 
i gminy Swarzędz. Propagował 

Prosto z Policji

wśród dzieci bezpieczne zachowania na dro
dze i w domu, uczył najmłodszych prawidło
wych postaw podczas zabawy ze zwierzętami 
i reagowania na obce osoby. Ponadto prezen
tował za pomocą gry i zabawy „sprzęt policyj
ny” oraz zaznajomił przedszkolaków z pracą 
funkcjonariusza publicznego, szerząc dobry 
wizerunek Policji. 

26.05.2009 r. w swarzędzkim Przedszkolu 
„Miś Uszatek” odbyło się spotkanie z policjan
tem  „PYRKIEM”. Na wstępie spotkania poli
cjant Karol Łuszczek tłumaczył i prezentował 
dzieciom prawidłowe zasady w ruchu drogo
wym m.in. poruszanie się po drodze publicz
nej oraz prawidłowe postawy i zachowania 
dzieci w trakcie zabaw w okresie wakacji. 

Dzieci wspólnie z sierż. PYRKIM uczest
niczyły w zorganizowanej przez przedszko
le zabawie. Można było wykonać pamiątko
we fotografie oraz zadawać pytania związane 
z pracą policjanta. Spotkanie odbyło się w mi
łej atmosferze, a dzieci były zachwycone ma
skotką Wojewódzkiej Policji z Poznania.

opracował:
Koordynator ds. Prewencji Kryminalnej 

sierż. Karol Łuszczek

Komisariat Policji w Swarzędzu
ul. Grudzińskiego 30a 

62-020 Swarzędz 

telefon całodobowy: 
061 81 72 323
061 81 72 307
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Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Rynek 1
tel. 061 65 12 000, fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: poniedziałek 8.00-
16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 
Burmistrz przyjmuje interesantów w 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 optycznych

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

urodą i zdrowiem.

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

NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy 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: 29.06. - 
06.07.2009 r. 

20:00 – 8:00 „Apteka w Pasażu”  
- (market Agrobex)  
ul. Graniczna 63

04.07.2009 r.  
(sobota)

8:00 – 14:00 wszystkie apteki

7:30 – 21:00 „Apteka Przyjazna”  
- market Biedronka,  
ul. Cieszkowskiego 5/7

9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC

9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO 

05.07.2009 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: 06.07. - 
13.07.2009 r. 

20:00 – 8:00 „Heureka” - Centrum Handlo-
we ETC, ul. Poznańska 6

11.07.2009 r.  
(sobota)

8:00 – 14:00 wszystkie apteki

7:30 – 21:00 „Apteka Przyjazna” - mar-
ket Biedronka, ul. Cieszkow-
skiego 5/7

9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC

9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO 

12.07.2009 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: 13.07. - 
20.07.2009 r. 

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

18.07.2009 r.  
(sobota)

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

ket Biedronka, ul. Cieszkow-
skiego 5/7

9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO 

19.07.2009 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: 20.07. - 
27.07.2009 r. 

20:00 – 8:00 „Apteka Przyjazna” - mar-
ket Biedronka, ul. Cieszkow-
skiego 5/7

25.07.2009 r.  
(sobota)

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

ket Biedronka, ul. Cieszkow-
skiego 5/7

9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO 

26.07.2009 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. Jó-

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

mkowa 17c
Nocne dyżury 
aptek: 27.07. - 
03.08.2009 r. 

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

01.08.2009 r.  
(sobota)

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

ket Biedronka, ul. Cieszkow-
skiego 5/7

9:00 – 21:00 Apteka Heureka, ETC
9:00 – 21:00 „Rosa-Pharm” - market TESCO 

02.08.2009 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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I RODZINNE GRAND PRIX ROKIETNICY w biegach
pod PATRONATEM HONOROWYM STAROSTY POZNAŃSKIEGO

ROKIETNICA BIEGA 2009
Biegi plenerowe w ramach akcji „Rokietnica Biega” prowadzą malowniczą trasą, wiodącą wzdłuż Traktu 
Napoleońskiego. Gromadzą na starcie nie tylko mieszkańców gminy Rokietnica, ale i zaprzyjaźnionych 
sąsiadów, w tym członków poznańskiego Klubu Biegaczy Maniac. Wzorem sportowej postawy jest dla nas 
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atenach, Pan Michał Bartoszak, olimpijka z Igrzysk w Pekinie kajakarka 
Małgorzata Chojnacka, na co dzień mieszkanka Rokietnicy, oraz wielu innych wytrawnych uczestników 
maratonów ulicznych, jak chociażby Pan Jerzy Bednarz, mający na swym koncie ponad 400 startów, 
w tym tych największych w Nowym Yorku czy Berlinie.
Duch sportowej rywalizacji, popularyzacja aktywnej rekreacji ruchowej, możliwość obcowania 
z pięknem natury, stały się przyczynkiem do rozszerzenia formuły organizowanych na terenie Gminy 
Rokietnica akcji wspólnego biegania. I Rodzinne Grand Prix w biegach, obejmuje pięć startów. By za-
chęcić do startu w rywalizacji całe rodziny, oprócz klasyfikacji obejmującej dzieci i młodzież do 16 roku 
życia oraz kategorię OPEN dla kobiet i mężczyzn, wprowadziliśmy punktację promującą starty rodzin-
ne, a także wręczenie specjalnego pucharu zespołowego i nagrody rzeczowej.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA START!
 I etap (sobota) 18.04.2009 r. „Bieg Wiosny”, godz. 10.00;
 II etap (sobota) 09.05.2009 r. „Bieg Majówkowy” godz. 10.00;
 III etap (sobota) 06.06.2009 r. „Bieg ku słońcu” godz. 10.00; 
 IV etap (sobota) 11.09.2009 r. „Bieg koniec lata” godz. 10.00; 
 V etap (sobota) 16.10.2009r. „Bieg Finał Grand Prix” godz. 10.00;

REGULAMIN I Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy w biegach  
  – www.rokietnica.pl; zakładka poświęcona Grand Prix

PATRONAT MEDIALNY  
  – RADIO MERKURY POZNAŃ - POLSKIE RADIO

Rejestracja – Zespół Szkół w Rokietnicy (ul.Szamotulska 24) od godz. 9.00.  
Start - godzina 10.00, Trakt Napoleoński koło stacji benzynowej „Bliska”.
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 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

SPECJALISTYCZNA  
PRZYCHODNIA LEKARSKA
Swarzędz ul. Kilińskiego 5

tel. 061 651 11 15
rejestracja 14.00 - 18.00

świadczy usługi w zakresie:

PORADY LEKARSKIE:
- kardiologia - choroby naczyń
- dermatologia - hematologia
- reumatologia - interna

DIAGNOSTYKA:
- EKG
- ECHO serca
- USG DOPPLER naczyń
- HOLTER EKG i RR
- próby wysiłkowe

wizyty prywatne i na NFZ

również  
na skierowanie  
od Lekarza  
Rodzinnego

Sklep rehabilitacyjno 
-medyczny

 artykuły rehabilitacyjne,  
ortopedyczne, pomocnicze
 refundacja NFZ, PFRON, 

PCPR, MOPR
 wypożyczalnia
 transport Swarzędz  

i okolice - gratis

ul. Elizy Orzeszkowej 15,  
62-020 Swarzędz, 

061 8760 296, 0 512 964 582

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).

  Szukam pracy 
Perkusista szuka pracy w zespole muzycznym na wesela, 
zabawy. 0506 777 719
Pani wykształcenie średnie zaprojektuje wnętrza domów 
oraz dekoracje sal i kościołów. Tel. 0507 092 854
Pani lat 39 wykształcenie średnie dobra prezencja oraz 
elokwencja podejmie pracę w butiku lub inną. Tylko 
poważne oferty. Tel. 0507 092 854
Pan lat 30 poszukuje od zaraz pracy jako pracownik 
fizyczny lub pomocnik budowlany lub inną. Tarnowo 
Podgórne, 0667 794 287

NAKŁAD 
10.500 

egz.!

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).  

�
�
�
�

Rok XIX

Nr 1 (250)

Styczeń 2009

Rekordowy budżet Swarzędza str.3-8

Zapraszamy na łyżwy str.3

Noworocznie o przyszłości gminy str.10

Serduszka i wielkie serca str.15

Nagrody dla sportowców str.11

Marzymy o... str.22

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

Rok XIX
Nr 2 (251)

Luty 2009

Rejestrację pojazdów załatwiamy w Swarzędzu!- o otwarciu Filii Wydziału  Komunikacji i nowych inwestycjach piszemy na str. 4-7

Święto Patrona - Józefinki str. 3 Tadeusz Staniewski patronem ZS nr 2 str. 13

Stypendia dla młodych sportowców str. 11

Rok XIX
Nr 3 (252)

Marzec 2009

Józefinki 2009 - Święto Patrona Swarzędza str. 3-7

Rok XIX
Nr 4 (253)

Kwiecień 2009

Światowy
Dzień
Romów
str. 6-7

SWARMAN zaprasza do 

surfowania str. 3 i 8

Prosto 
z Policji str. 23

Z monitoringiem 

bezpieczniej str. 5

Bezpłatne pismo informacyjne

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

Rok XIX
Nr 9 (246)

Wrzesień 2008

Program trzydniowych uroczystości 

z okazji 370-lokacji Swarzędza ___ s. 3

O 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.

Zapraszamy do zamieszczania reklam!
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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!

- 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

Agata Gronowska
Uprawniona do kierowania  
i nadzorowania realizacji inwestycji

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










62021 Paczkowo
ul. Zapłocie 18

tel. 601 871 590
061 815 71 80

62025 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

Studio reklamowe
poszukuje osób do akwizycji 
reklam do czasopisma.
Brak limitu, wysoka prowizja, 
samodzielność.

Dodatkowe informacje, kontakt:  
mn@kreator.com.pl
0607 566 555
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Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowozachodniej części kołobrzeskie
go kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się w kierun
ku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominię
ciem zatłoczonego centrum miasta. Podobna odległość do portu, 
molo, dzielnicy uzdrowiskowej, pubów i kawiarni na starówce, 
dworców PKP i PKS.
Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysz
nic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, 
sprzętów kuchennych. Pokoje 2 – 5 osobowe (15 do 25 m2) z TV, 
stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszystkich 
kierunkach: nad morze, do ekoparku, na łąki poza miasto. Z au
tobusami komunikacji miejskiej do śródmieścia – przystanek wi
doczny z okna, zaledwie o 20 m. 
W odległości do 500 metrów: kościół, sklepy spożywcze, apteka, 
bankomat, poczta, serwis rowerowy, kwiaciarnia, stacja benzynowa 
(także z gazem), postój taxi, nasłoneczniony plac zabaw dla dzieci.
Zapraszamy również z psami, jeśli tylko nie są agresywne, gdyż jest 
tu już jeden pies – łagodny.

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422


