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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze,
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie
Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone
w Narodowym Funduszu Zdrowia

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

UZBROJONE DZIAŁKI
pod budownictwo
jednorodzinne

tel. 663 792 802

l atrakcyjna lokalizacja
l plan miejscowy
l możliwość zakupu na raty 50/50

Reklamy

powierzchnia 700-1600 m2
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OKAZJA: cena 130 PLN netto/m2 - do odwołania

FIRMA O STABILNEJ POZYCJI NA RYNKU
SPECJALIZUJĄCA SIĘ W ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGIACH OBRÓBKI SKRAWANIEM
OGŁASZA NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA:
OPERATOR / USTAWIACZ / PROGRAMISTA
FREZAREK CNC

OPERATOR / USTAWIACZ / PROGRAMISTA
TOKAREK CNC

Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku
będzie odpowiedzialny za:
 Dobór odpowiednich narzędzi do obróbki skrawaniem
 Uzbrajanie, wymianę narzędzi i ustawianie maszyn
CNC na podstawie opracowanych programów
 Pisanie prostych programów na maszynie
 Obsługę 3,4 i 5-osiowych centrów obróbczych
MAZAK, DECKEL MAHO, MIKRON
 Organizację pracy w toku i nadzór nad przebiegiem
procesów technologicznych w toku produkcji

Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku
będzie odpowiedzialny za:
 Dobór odpowiednich narzędzi do obróbki skrawaniem
 Uzbrajanie, wymianę narzędzi i ustawianie maszyn
CNC na podstawie opracowanych programów
 Pisanie prostych programów na maszynie
 Obsługę tokarek CNC - MAZAK, GILDEMEISTER
 Organizację pracy w toku i nadzór nad przebiegiem
procesów technologicznych w toku produkcji

Wymagania:
 Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 Min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku
 Praktyczna znajomość obróbki skrawaniem
 Znajomość systemów HEIDENHEIN, MAZATROL
 Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy

Wymagania:
 Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
 Min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku
 Praktyczna znajomość obróbki skrawaniem
 Znajomość systemów MAZATROL, SIEMENS
 Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy

Co oferujemy:
 Stabilne warunki zatrudnienia
 Atrakcyjne wynagrodzenie
adekwatne do osiąganych wyników
 Dostęp do najnowszych technologii
 Możliwość zdobycia cennych umiejętności
i rozwoju zawodowego

TECHNOLOG – PROGRAMISTA
Pracownik zatrudniony na w/w stanowisku
będzie odpowiedzialny za:
 Weryfikacja dokumentacji konstrukcyjnej
 Opracowywanie dokumentacji technologicznej
 Dobór odpowiednich narzędzi i parametrów obróbki
skrawaniem
 Optymalizacja procesów technologicznych
 Opracowywanie programów na maszyny
 Opracowywanie narzędzi specjalnych i pomocy
warsztatowych
Wymagania:
 Umiejętność programowania w jednym z systemów:
CAM – Power MILL, Unigraphic, Pro ENGINEER
 Wykształcenie techniczne z ogólną znajomością
systemów sterowania centrów obróbczych głównie
HEIDENHEIN i MAZATROL
 Znajomość strategii optymalizacji technologicznych
oraz zasad koncentracji technologicznej
 Mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy

CV i list motywacyjny proszę przesłać na adres mailowy: praca@kazimieruk.com.pl
w temacie wpisując nazwę stanowiska lub na adres:
Zakłady Mechaniczne Kazimieruk Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Dziewińska 26, 60-178 Poznań
REKRUTACJA
Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
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Musimy
oszczędzać wodę

W

W

e wtorek 9 czerwca 2010 r. w sali
bankietowej swarzędzkiego EuroHotelu odbyło się niezwykle
miłe spotkanie. 20-lecie samorządu terytorialnego stanowiło doskonałą okazję do
podsumowań i wspomnień. Zaproszonych
zostało kilkudziesięciu przedstawicieli
samorządu od wielu lat działających dla
dobra lokalnej społeczności. Przy kawie
i ciastkach rozmawiano o przeszłości
i teraźniejszości Swarzędza, oglądano
stare zdjęcia, pierwsze wydania „ Prosto
z Ratusza”. Wszyscy cieszyli się z tego
wspólnego spotkania samorządowej rodziny. Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka
mówiła o roli i znaczeniu samorządu dla

lokalnego społeczeństwa, podziękowała
także zgromadzonym za wiele lat wspólnej
pracy. Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Choryński przypomniał wydarzenia tych 20-u ważnych lat, radny Rady
Powiatu Arkadiusz Małyszka opowiadał
o pierwszych wyborach do samorządu
w 1990 roku. Wspomnieniami dzielili
się także radna Rady Powiatu Barbara
Antoniewicz, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Paweł Pawłowski i radny pierwszej, samorządowej kadencji Krzysztof
Kowalski. Uroczystemu wieczorowi w
EuroHotelu towarzyszył występ chóru
„Akord”.
TR
z Fot. H.Błachnio

Bezpłatne badania:

ubezpieczenia.
Wyniki badań zostaną przesłane na
adres domowy.
Badania przeprowadza Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
w Poznaniu.

Mammograficzne

B

urmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
zaprasza na bezpłatne badania
mammograficzne sfinansowane
przez NFZ dla kobiet w wieku 50-69 lat
(z roczników 1941 do 1960 ), które w
ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały
z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ, a także dla kobiet z
tego przedziału wiekowego, które będą
wykonywały badania po raz pierwszy.
Badania zostaną przeprowadzone w
ambulansie medycznym o godzinie 9.00 17.00 (piątek, sobota) na tyłach budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.
W ciągu godziny wykonanych zostanie ok. 10-12 mammografii.
Zapisy pod bezpłatnym numerem
telefonu 800 160 168 lub 61/855 75 28
(niezbędne podanie numeru PESEL).
Podstawą wykonania badania jest
dowód osobisty oraz ważny dokument

…i słuchu
Burmistrz Miasta i Gminy w Swarzędzu serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców miasta i gminy Swarzędz
na bezpłatne badanie słuchu, które odbędzie się 9 września 2010 roku w godz.
9.00-17.00 na Rynku przy Urzędzie
Miasta i Gminy.
Badania wykonywać będzie firma
„APARATY SŁUCHOWE” S.C. GABINET PROFILAKTYKI SŁUCHU
Lidia Chmielewska, Halina Paliwoda
– Rojewska, ul. Poznańska 18a/1, 60849 Poznań.
Z badań można skorzystać bez wcześniejszego zapisywania się.
EDU

Rozpoczynamy
usuwanie azbestu –
zapraszamy po dopłaty!

Z

przyjemnością zawiadamiamy, że po
raz kolejny ruszyła akcja, która ma
na celu bezpieczne usunięcie z naszego
otoczenia wyrobów azbestowych. Mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać
z dofinansowania, które wynosi 70%
całej kwoty zadania.
Stawki jednostkowe za poszczególne
prace to:
0,71 zł brutto/kg (demontaż, transport
i unieszkodliwianie);
0,28 zł brutto/kg (odbiór, transport
i unieszkodliwianie).
Podstawą uzyskania dofinansowania
jest wypełnienie wniosku i złożenie go
w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz.
O zakwalifikowaniu wniosku decyduje
kolejność wpłynięcia do urzędu. Wnioski
można składać do 30 września 2010 r.
Formularze dostępne są w Urzędzie
Miasta i Gminy Swarzędz oraz na stronie
internetowej urzędu (www.swarzedz.pl
w zakładce Ochrona Środowiska/Komunikaty).
Wszelkie szczegółowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, parter, pok 115, Referat
Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, tel. 61 65 12 403.
ROS

Aktualności

20 lat minęło…

związku z występującą suszą nasiliło
się zużycie wody do podlewania
ogrodów oraz upraw polowych. Praktyki
te powodują, że szczególnie w godzinach
popołudniowych i wieczornych występują
braki wody niezbędnej do zaspokojenia
potrzeb bytowych i gospodarskich w niektórych miejscowościach naszej Gminy.
W związku z powyższym Urząd Miasta
i Gminy Swarzędz informuje, że w dniach
od 14 lipca 2010 r. do 30 września w
godzinach od 6°° do 21°° wprowadza się
zakaz używania wody z sieci wodociągowej do podlewania wszelkiego rodzaju
upraw oraz ogródków przydomowych
zgodnie z Zarządzeniem nr 58/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia
14 lipca 2010 roku.
Prosimy mieszkańców o zastosowanie
się do powyższego zakazu.
UMiG
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Prezentacja Swarzędza
Na spotkaniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski

Aktualności

16

4

czerwca 2010 r. odbyło się w swarzędzkim „Pałacyku pod Lipami”
spotkanie Komisji Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Zebrani burmistrzowie i wójtowie mieli
okazję wysłuchać dwóch prezentacji przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz.
Dyrektor Wydziału Teleinformatyki i Zarządzania Kryzysowego – Adam
Zimniak był autorem bardzo ciekawego
projektu audiowizualnego pt. „Światłowody autostradą XXI wieku”. Dorota
Zaremba – kierownik referatu Edukacji,
Zdrowia i Spraw Społecznych w równie
nowoczesny sposób omawiała zagadnienia
zawiązane z przedszkolami publicznymi
i niepublicznymi w Swarzędzu.
Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka
zaprosiła następnie przewodniczącego
SGiPW – Marka Kupsia i pozostałych
gości na wycieczkę po Swarzędzu.
Burmistrzowie i wójtowie odwiedzili
publiczne przedszkole „Tęczowy Port”
prowadzone przez prywatnego operatora,
mieszkania komunalne, które powstają
przy ulicy Sienkiewicza, nową, piękną

świetlicę na os. Mielżyńskiego. Oglądano
przebudowywaną ul. Cieszkowskiego,
przychodnię „Certus”, ścieżki rowerowe
i ścieżkę zdrowia nad Jeziorem Swarzędzkim. Duże wrażenie wywarło na wszystkich Muzeum Łowiectwa w Uzarzewie,
otoczone pięknym parkiem, podobały się
„Cascader Park” i schronisko „Sarenka”
w Kobylnicy.
To było bardzo udane i merytoryczne
spotkanie.
TR, AŚ

z Fot. M. Młodziński

Skuteczna walka z dopalaczami w Swarzędzu!

D

użą skutecznością wykazały się
władze samorządowe Swarzędza
w walce z dopalaczami! Apel pani
burmistrz Anny Tomickiej z 22 czerwca
2010 roku spotkał się nie tylko z powszechnym zainteresowaniem i zrozumieniem, ale także z konkretnym odzewem.
W swojej prośbie burmistrz Anna Tomicka
zwracała się do mieszkańców: „Apeluję
do sumień właścicieli kamienic i lokali
użytkowych: nie pozwalajcie na to,
by firmy zarabiające na dopalaczach
i podobnych substancjach sprzedawanych jako różne „kolekcjonerskie
zioła” czyniły to kosztem życia i zdrowia
Waszych dzieci! Nie udostępniajcie
swoich lokali pomimo kuszących propozycji finansowych! W przeciwnym
razie będziecie współodpowiedzialni za
tragedie, które bez wątpienia się zdarzą!
Wierzę w mądrość, rozsądek i dobrą
wolę Mieszkańców naszej Gminy.”
Na reakcję czekaliśmy wszyscy
niecały miesiąc! Tak oto w lipcu przestał funkcjonować jeden ze sklepów

100. urodziny
Pani Anny Kierończyk

handlujących dopalaczami! Pojawiają
się informacje o likwidacji następnych.
Apel burmistrza i mediacje urzędników
samorządowych trafiły do serc i wyobraźni Swarzędzan. Po raz kolejny
mieszkańcy naszego miasta dali dowód
rozsądku oraz myślenia w kategoriach
społecznego dobra.
Serdecznie dziękujemy właścicielom kamienicy przy ul. Nowy Świat za
odważną i mądrą decyzję, która pozwoliła na zamknięcie sklepu. Dziękujemy
przede wszystkim w imieniu swarzędzkiej
młodzieży, bo to przecież o jej zdrowie
tutaj chodzi.
T.R.

z Fot. M. Młodziński

M

ieszkanka Bogucina – Pani Anna
Kierończyk obchodziła jubileusz
100-lecia urodzin. W dniu Jej święta 27
lipca 2010 roku Czcigodną Jubilatkę odwiedzili przedstawiciele władz gminy.
W imieniu całej społeczności Miasta
i Gminy Swarzędz oraz własnym serdeczne życzenia oraz gratulacje z okazji
setnej rocznicy urodzin Szanownej Jubilatce złożyła burmistrz Swarzędza Anna
Tomicka. W imieniu premiera Donalda
Tuska list gratulacyjny przekazała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa
Tomaszewska-Kusz.
Uroczysty nastrój udzielił się wszystkim zgromadzonym. Niezwykle wzruszona Pani Anna serdecznie dziękowała
przybyłym gościom ze życzenia. Jubilatkę
bardzo ucieszyły również prezenty, kosz
z setką pięknych róż oraz drugi po brzegi
wypełniony słodkościami.
Zapytana jak doczekać tak wspaniałej
rocznicy urodzin, Pani Anna odpowiedziała, iż najważniejszy jest wewnętrzny
spokój.
Życzymy zatem wszystkim wewnętrznego spokoju, jak się okazuje jest to bardzo
cenna recepta na długowieczność.
A.Ś.
z Fot. Anna Świergiel

z Fot. H.Błachnio
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11 czerwca 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego
i gruntownie zmodernizowanego Komisariatu Policji w Swarzędzu. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością
Starosta Poznański Jan Grabkowski,
przedstawiciele komendy wojewódzkiej policji, radni Rady Miejskiej jak
również Rady Powiatu. Witając gości
burmistrz Swarzędza Anna Tomicka
podkreśliła, że poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy jest dla niej
szczególnie ważna. W tym roku zostało

podjęte i wdrożone w życie wiele decyzji umożliwiających realizację tego
zadania. Modernizacja komisariatu,
płatne, wspólne patrole policji i straży
miejskiej, zakup samochodów policyjnych, dofinansowanie paliwa, monitoring – przedsięwzięcia sfinansowane z
budżetu gminy.
Modernizacja komisariatu przy ul.
Grudzińskiego kosztowała ok. 350 tys.
złotych, z czego 250 tys. to środki budżetu Swarzędza, a 100 tys. dołożył
Starosta Poznański. Na terenie komisariatu uruchomione zostało Centrum
Monitoringu Wizyjnego Gminy Swarzędz, które będzie systematycznie rozbudowywane.

Burmistrz Anna Tomicka podziękowała przedstawicielom samorządu za
wsparcie wszystkich działań służących
poprawie bezpieczeństwa oraz Staroście
Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu
za doskonałą współpracę, wsparcie finansowe i życzliwość dla Swarzędza.

Plac Niezłomnych
będzie jak nowy

z Fot. M.Woliński

Komisariat Policji
zmodernizowany

24 czerwca 2010 zawarta została
umowa na przebudowę nawierzchni
Placu Niezłomnych wraz z ul. Małą
Rybacką w Swarzędzu. Inwestycja ta
będzie kosztowała ok. 3 mln złotych.
Wykonawca – firma Budownictwo
Drogowe KRUG - ma czas na jej ukończenie do końca października. Prace
rozpoczęły się w połowie lipca. Inwestycja ta obejmuje:
- przebudowę Placu Niezłomnych
wraz z nawierzchnią, posadzeniem
zieleni, montażem ławek, oświetlenia, fontanny oraz z ekspozycją
części zabytkowej absydy kościoła
ewangelickiego,
- budowę 31 dodatkowych miejsc postojowych przy Placu Niezłomnych,
- budowę nawierzchni asfaltowej
w ul. Małej Rybackiej,
- budowę nawierzchni z kostki brukowej wokół Placu Niezłomnych,
- budowę dodatkowego oświetlenia
wokół Placu Niezłomnych.

Prosto z budowy

5 nowoczesnych autobusów z unijnym dofinansowaniem. 12 lutego 2010 r. w swarzędzkim Ratuszu została podpisana umowa na dostawę
5 autobusów dla komunikacji miejskiej w Swarzędzu. Koszt ich zakupu do prawie 6 mln. zł. w tym 80% kosztów stanowi dofinansowanie uzyskane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawca autobusów firma SOLARIS Bus & Coach S.A. z Bolechowa, która wygrała przetarg, wywiązała się z umowy
bardzo terminowo. Podczas „Dni Swarzędza” 12 czerwca na swarzędzkim Rynku zaprezentowane zostały nowe autobusy: niskopodłogowe, wyposażone w internet, monitory ciekłokrystaliczne, klimatyzację i automaty biletowe. Swarzędzowi przybyły zatem bardzo nowoczesne pojazdy, które znacznie usprawnią komunikacje miejską.
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Rynek wypiękniał, Piaski w zieleni… Swarzędzki Rynek wypiękniał w ciągu ostatnich miesięcy. Widać znakomite efekty prac wykonanych w końcu
ubiegłego roku. Skwery wyposażone zostały w system automatycznego nawadniania i obsadzone trwałą, wieloletnią roślinnością (irgi, berberysy, jałowce, magnolie,
ogniki, róże i różaneczniki, sosna górska i tawuła). Na nowych, estetycznych murkach z kamienia urządzone zostały drewniane ławki, na których miło teraz przysiąść.
W kilku miejscach na murkach między ławkami pojawiły się kamienne szachownice, zachęcające do rozegrania plenerowej partyjki… Z nadejściem wiosny roślinność
zaczęła się rozwijać, a dzięki starannej pielęgnacji nie ucierpiała ona podczas lipcowych upałów. Dodatkową ozdobą są wielkie kwietniki z pelargoniami, witające wchodzących do ratusza. Znakomicie prezentują się także umocowane na słupach latarni ukwiecone donice. Przy okazji urządzono kilka dodatkowych miejsc parkingowych,
a u progu lata wszystkie kosze i latarnie zostały odnowione.
Od kilku miesięcy ze znakomitym efektem zmienia się też architektura przestrzenna znanej wszystkim ul. Piaski w Swarzędzu. Oprócz zamontowania nowych, zabezpieczających barierek drogowych usunięta została zniszczona, stara roślinność. W jej miejsce posiano na skarpach trawę. Posadzone został nowe rośliny wieloletnie, w tym
róże, perukowce, różne odmiany iglaków. Całości dopełniają ozdobne elementy z kamieni: klomby, murki, ograniczniki. Będzie tu coraz piękniej i zielono.

Remonty chodników
Zakończony został remont chodnika
na os. Kościuszkowców 1 wzdłuż ul.
Kwaśniewskiego (obok domków szeregowych). Przy okazji wyremontowane
zostało oświetlenie tego miejsca (nowe
słupy oraz lampy). Kosztowało to ok.
70 tys. złotych. Przed kilkoma tygodniami zakończono również remont
chodnika w ul. Osiedlowej w Swarzędzu (po stronie ul. Północnej), co kosztowało 66 tys. złotych.
Dodatkowo gmina Swarzędz planuje w bieżącym roku wykonać remont
chodnika w ul. Wąskiej (strona południowa) oraz remont ciągu pieszo-jezdnego na os. Kościuszkowców pomiędzy domkami szeregowymi.

Ulica Planetarna
już w budowie
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Niedawno rozpoczęła się budowa
przedłużenia ul. Planetarnej w Zalasewie. W ramach tej inwestycji powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa ulicy,
chodniki, ścieżki rowerowe oraz oświe-

tlenie. Wykonawcą prac jest Pol-Dróg
Piła Sp. z o.o. Wartość tej umowy wynosi prawie 6 mln złotych.

Droga Gruszczyn-Swarzędz: bezpieczniej
i wygodniej
Od kilku miesięcy trwa przebudowa
ul. Swarzędzkiej na odcinku od ul. Leśnej w Gruszczynie do ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu. Jest to droga powiatowa i inwestycję prowadzi Starosta
Poznański przy finansowym udziale
Gminy Swarzędz. Prace przebiegają
wielotorowo i obejmują:
- remont nawierzchni jezdni i jej poszerzenie,
- budowę odwodnienia i oświetlenia
tej drogi.
Równocześnie powstaje tam ścieżka pieszo-rowerowa po wschodniej
stronie drogi, co umożliwi całkowicie
bezpieczny ruch pieszych i rowerzystów między Swarzędzem a Kobylnicą.
Według informacji ze Starostwa inwestycja zostanie zakończona w bieżącym
roku.

Przebudowa
ul. Cieszkowskiego
– uwaga, kierowcy!
Gmina Swarzędz
przebudowy odcinka
skiego w Swarzędzu
w stronę Gruszczyna

Ilustracja 1.

przystąpiła do
ul. Cieszkow(od EuroHotelu
- do miejsca w

z Fot. M. Młodziński
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rejonie budynku zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej). Ten ważny odcinek
ul. Cieszkowskiego przebudowany
zostanie do końca br. Inwestycja ma
na celu usprawnienie ruchu poprzez
wykonanie odrębnych pasów do skrętu
w kierunku ul. Gryniów i marketu TESCO. Wjazd do Swarzędza od strony
Gruszczyna odbywać się będzie przez
rondo. W celu ograniczenia hałasu zastosowany zostanie tzw. cichy asfalt

oraz ekrany z zieleni. Przy okazji przebudowana zostanie nawierzchnia ul.
Gryniów wraz z zatokami parkingowymi i zainstalowane będzie oświetlenie.
Inwestycja rozpoczęła się 26 lipca. Wykonawcą jest firma PRBI Podhorecki sp. z
o.o. z Kostrzyna, która wygrała przetarg za
kwotę niespełna 5 mln złotych.
Ta potężna budowa oznacza konieczność zorganizowania objazdów
i zmiany organizacji ruchu. Realizację

Ilustracja 2.

Ilustracja 3.

inwestycji podzielono na etapy, aby
zminimalizować utrudnienia. W początkowym okresie roboty obejmą
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic
Cieszkowskiego,
Kwaśniewskiego
i Słowackiego. Organizację ruchu obrazują ilustracje 1 i 2. Najpierw objazd
będzie skierowany wyłącznie ulicą
Kwaśniewskiego po tymczasowej drodze z płyt betonowych. W następnej
kolejności ruch od strony Gruszczyna
zostanie skierowany ulicą Kwaśniewskiego, natomiast w stronę Gruszczyna – ulicą Słowackiego. W trzecim,
najdłuższym etapie (ilustracja nr 3),
który rozpocznie się na przełomie
sierpnia i września, główny objazd (w
obu kierunkach) prowadził będzie ulicą
Kwaśniewskiego, natomiast ulica Słowackiego (wówczas również przejezdna w obie strony) pełniła będzie rolę
pomocniczą.
Przez cały okres budowy ulica
Cieszkowskiego nie będzie całkowicie
wyłączona z ruchu – będzie możliwy
dojazd do posesji oraz ruch pojazdów
zaopatrzenia.
Prosimy wszystkich kierowców
o przestrzeganie znaków drogowych
i przepraszamy mieszkańców za utrudnienie związane z budową.

Prosto z budowy

Świetlica dla młodych swarzędzan. 16 czerwca 2010 r. odbyła się w Swarzędzu bardzo miła uroczystość. Przy kościele pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela na os. Mielżyńskiego została udostępniona dzieciom i młodzieży piękna, doskonale wyposażona świetlica.
Wszystkie koszty związane z jej remontem i urządzeniem sfinansował budżet gminy. 70 tys. zł. to koszty adaptacji pomieszczenia, 30 tys. zł. organizacja przestrzeni do
zabawy i pracy. Wystrój wnętrza zaprojektowała Magdalena Kałek z Urzędu Miasta i Gminy i dopilnowała jego prawidłowej realizacji. Wielką pomocą służyli również
panowie Maciej Borowski i Zbigniew Lewandowski. Przygotowania te wymagały wielu godzin wytężonej pracy. Dziękujemy!
W nowo otwartej świetlicy znajdują się stanowiska komputerowe, telewizor, wygodne kanapy i fotele, siłownia, stół do ping ponga, bilarda i cymbergaja. Słoneczne
kolory, staranna stylistyka, duża otwarta przestrzeń zachęcają do miłego spędzania wolnego czasu. Dzieci i młodzież z południowej części Swarzędza mają teraz swoje
przyjazne, prawdziwie własne miejsce.
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Nowe place zabaw. 22 lipca 2010 r. odbyło się oficjalne otwarcie dwóch nowych, bardzo potrzebnych dzieciom, placów zabaw: w Jasinie przy ul. Wrzesińskiej
oraz w Swarzędzu przy ul. Działkowej (obok siedziby Centrum Rozwoju Osobowości i Działań Twórczych).
Gmina Swarzędz staje się bardzo przyjazna dla swoich najmłodszych mieszkańców. Miejsce w przedszkolu dla każdego dziecka, pływalnia „Wodny Raj”, sztuczne lodowisko, ścieżki rowerowe, boiska wielofunkcyjne i wreszcie, rosnące jak grzyby po deszczu, place zabaw. Miejsca zabaw przy Wrzesińskiej i przy Działkowej to inwestycje, na
które budżet Gminy przeznaczył w sumie około 31 tys zł. Tyle kosztowały projekty i wykonanie, zlecone firmie PianSport z Lubonia. Życzymy wszystkim dzieciom miłych
chwil i udanych zabaw w nowo otwartych miejscach.
Przypomnijmy, że na progu lata, 15 czerwca odbyło się otwarcie nowego, pięknego placu zabaw na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu (pomiędzy drogą dojazdową do
Zespołu Szkół nr 1 a ul. Graniczną). Zgodnie z wolą mieszkańców zbudowano tam plac zabaw oraz ciąg pieszy (wraz z oświetleniem i ławkami) biegnący z ulicy Granicznej
w kierunku szkoły. W przyszłości teren ten objęty zostanie systemem miejskiego monitoringu. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 400 tys. zł, a wykonawcą był Zakład
Kształtowania Zieleni „GARDENS” Grzegorz Sobolewski. Jednym ze sponsorów tej inwestycji była firma AGROBEX, która dołożyła 35 tys. zł. Dodatkowo cały ten teren został
obsadzony licznymi drzewami i krzewami z uwzględnieniem istniejącej już zieleni.

Chodnik nad jeziorem
Rozpoczęła się budowa chodnika
nad Jeziorem Swarzędzkim. Chodnik
o długości 370 m (przeznaczony również dla rowerzystów) poprowadzony
zostanie w kierunku pływalni Wodny Raj - od końca istniejącej ścieżki
w rejonie ul. Św. Marcina wzdłuż linii
brzegowej. Wykonawcą jest firma Budownictwo drogowe KRUG, która do
października wykona tę inwestycję za
kwotę niespełna 800 tys. złotych.

Termomodernizacja
czterech szkół
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Do końca wakacji zakończą się prace związane z termomodernizacją czterech szkół: Szkoły Podstawowej nr 4
na os Kościuszkowców w Swarzędzu,
Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu, Gimnazjum
nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu oraz
Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.

Prace obejmują częściową wymianę okien, ocieplenie murów i dachów
materiałami izolacyjnymi, położenie
nowych tynków i malowanie elewacji.
Koszt to ok. 2,1 mln złotych. Gmina
zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie tych inwestycji z Wojewódzkiego
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Sienkiewicza, Skargi,
Kręta i Wawrzyniaka
- porządna nawierzchnia czterech ulic
Zakończyła się budowa nawierzchni
wraz z odwodnieniem w ul. Sienkiewicza, Skargi, Krętej i Wawrzyniaka
w Swarzędzu. Głównym wykonawcą
była firma Budownictwo Drogowe
KRUG, która za ok. 1,3 mln zł wykonała nawierzchnię jezdni i chodniki
z betonowej kostki brukowej.
Dzięki tej inwestycji gruntownie uporządkowany został kolejny ważny frag-

ment naszego miasta, o co mieszkańcy
tych ulic wnioskowali od wielu lat.

Ulica Topolowa
w budowie
Rozpoczęły się roboty związane
z budową nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Topolowej w Karłowicach.
Przetarg wygrała firma ZZD Abramowski ze Swarzędza, która za 724 tys. złotych wybuduje nową nawierzchnię ulicy i chodnik na odcinku ok. 500 m. oraz
zatokę parkingową. Inwestycja gotowa
będzie jeszcze w tym roku.

Osiedle Wielkopolskie
– będą drogi
wewnętrzne
Rozstrzygnięty został przetarg na
budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem dróg wewnętrznych Osiedla
Wielkopolskiego w Zalasewie. Za ok.

Mieszkańcy os. Czwartaków, Dąbrowszczaków i Kościuszkowców mają wielofunkcyjne boisko sportowe! 18 marca
2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę przyznającą naszej Gminie dofinansowanie projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Swarzędza" w kwocie ponad 1.500.000 ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1
Turystyka. Całkowita wartość projektu to ponad 2.650.000.
20 kwietnia 2010 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka podpisała w imieniu Gminy Swarzędz umowę o dofinansowanie projektu.
Dzięki dofinansowaniu możliwa stała się realizacja wielu atrakcyjnych rozwiązań turystyczno-rekreacyjnych m.in. remont boisk na os. Czwartaków w Swarzędzu.
24 czerwca 2010 roku oficjalnie otwarte zostało na tymże osiedlu boisko wielofunkcyjne: do gry w koszykówkę i piłkę nożną.
Wiceburmistrzowie Swarzędza pani Agata Kubacka i pan Adam Trawiński podkreślali wagę udostępnionych boisk dla okolicznych mieszkańców, a przede wszystkim młodzieży szkolnej. Dyrektorzy szkół – pani Elżbieta Wieczorek – SP nr 4 oraz pan Waldemar Biskupski – Gimnazjum nr 3 mówili o tym, jak wielkie znaczenie mają aktywne
formy wypoczynku w rozwoju młodych ludzi. Wychowanie nowych pokoleń to przecież nie tylko lekcje i zdobywanie wiedzy, ale także kształtowanie charakterów poprzez
uprawianie sportu. Uczniowie z wielką przyjemnością potwierdzili prawdziwość tych słów rozgrywając pokazowy mecz piłki nożnej.
2,2 mln zł inwestycję tę wykona firma
Budownictwo Drogowe KRUG. Powstanie tam kanalizacja deszczowa,
nawierzchnia jezdni z kostki brukowej
z progami zwalniającymi, chodniki
oraz wjazdy do posesji. Prace zaczną
się z końcem sierpnia i zakończą na
pod koniec 2011 r.

Będzie boisko
w Kobylnicy
Kończy się procedura przetargowa
na budowę boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy. Boisko będzie mało sztuczną
nawierzchnię poliuretanową, zostanie
oświetlone i ogrodzone. Będzie można
na nim grać w koszykówkę, siatkówkę,
piłkę nożną i tenisa. Gotowe ma być do
końca września br.

Trwa remont…
…zespołu boisk sportowych na
Osiedlu Czwartaków (przy wybudo-

wanym niedawno boisku wielofunkcyjnym). Do końca sierpnia powstanie
tam porządne boisko do koszykówki
oraz drugie do tenisa ziemnego. Boiska
będą miały sztuczną nawierzchnię.

Wkrótce „Orlik”
w Paczkowie
Jak już informowaliśmy Gmina Swarzędz otrzymała dofinansowanie do budowy w Paczkowie kompleksu boisk
sportowych w ramach programu „Moje
boisko Orlik – 2012”. Umowa o dofinansowanie podpisana została w marcu w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Otrzymamy w sumie 666 tys. złotych dofinansowania.
Umowa z wykonawcą, którym jest
firma Sodex z Suchego Lasu, podpisana została 8 czerwca 2010 roku. Obiekt
ma być gotowy do 31 sierpnia 2010
roku, a uroczyste otwarcia kompleksu
nastąpi we wrześniu 2010.
Przy Zespole Szkół w Paczkowie powstanie kompleks dwóch boisk:

1. Boisko piłkarskie (o wymiarach 30
x 62 m, ogrodzone do wysokości 4 m
wraz z tzw. „piłko-chwytami" o wysokości 5 m), nawierzchnia z trawy syntetycznej krótkiej na podbudowie asfaltowej z odwodnieniem.
2. Boisko wielofunkcyjne (o wymiarach 19,1 x 32,1 m, ogrodzone do wysokości 4 m), na którym można grać w
siatkówkę i koszykówkę. Nawierzchnia z poliuretanu położonego na podbudowie betonowej.
Ponadto kompleks zostanie wyposażony w zaplecze socjalne (szatnie,
prysznice, toalety). Boiska będą ogrodzone oraz wyposażone w oświetlenie
umożliwiające korzystanie z nich również po zmierzchu.
Całkowity koszt inwestycji to ponad
1 milion złotych:
1. Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego - 333 tys. złotych,
2. Ministerstwo Sportu i Turystyki 333 tys. złotych,
3. Gmina Swarzędz - pozostała część,
również ok. 333 tys. złotych.
MW, TR, AŚ, MM

Prosto z budowy
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Aktualności

Policjant Roku
– wielki finał w Swarzędzu

10

Starszy sierżant Tomasz Michalski z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Poznaniu został zwycięzcą XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Policjant Ruchu Drogowego Roku”, którego finał odbył się dniach
22-24 czerwca 2010 w Swarzędzu i Poznaniu.

W

dniach 22-24 czerwca 2010
Swarzędz gościł uczestników
XXIII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego
Roku”. Było to duże i ważne wydarzenie dla naszego miasta, a także wielkie
wyróżnienie dla Swarzędza. Zawodnicy
– najlepsi policjanci wyłonieni w wojewódzkich konkursach – rywalizowali
o tytuł najlepszego. 22 czerwca w swarzędzkim EuroHotelu rozegrane zostały
konkurencje teoretyczne. Następnie 23
czerwca policjanci ruszyli na ulice Poznania, aby konkursowo kierować ruchem,
odbyły się także zamknięte dla publiczności konkursy strzeleckie.
Tego samego dnia przy Scenie nad
Jeziorem i pływalni Wodny Raj w Swarzędzu urządzony został, pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
Anny Tomickiej, festyn Bezpieczne
Wakacje, na który współorganizatorzy
(Ośrodek Kultury w Swarzędzu, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji,
Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina

Swarzędz, Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu) zaprosili wszystkich chętnych.
Podczas festynu, wyjątkowo interesujące były policyjne pokazy jazdy
sprawnościowej motocyklem i jazda
sprawnościowa samochodem.
Uroczyste zakończenie finału krajowego XXIII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego
Roku” odbyło się czwartek 24 czerwca
na swarzędzkim Rynku. Uroczystość
miała niezwykle podniosłą oprawę.
Przedstawiciele wszystkich policyjnych
drużyn, honorowa kompania Komendy
Wojewódzkiej Policji, Swarzędzka Orkiestra Dęta, wielu zaproszonych gości i
tłumnie zgromadzeni Swarzędzanie mieli
okazję uczestniczyć w nagradzaniu zwycięzców w kategoriach indywidualnych
i drużynowych. Wysłuchano wystąpień
burmistrza Swarzędza Anny Tomickiej
oraz przedstawicieli władz policji. Obecny był także przedstawiciel Wojewody
Wielkopolskiego Piotra Florka.

Trzy konkursowe dni spędzone przez
policjantów z całej Polski w gościnnym
Swarzędzu bez wątpienia na długo pozostaną w ich pamięci. Swarzędzanie z
radością i zainteresowaniem towarzyszyli
drużynom policyjnym w ich konkursowych zmaganiach.
Oto nazwiska nagrodzonych:
Klasyfikacja indywidualna:
1. st. sierż. Tomasz Michalski - KWP
Poznań
2. mł. asp. Tomasz Kleniewski - KSP
Warszawa
3. sierż. Arkadiusz Kiejko - KWP Białystok
Klasyfikacja drużynowa:
1. KWP Poznań
2. KSP Warszawa
3. KWP Białystok
TR, MW
z Fot. A. Świergiel, M. Woliński
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Swarzędz naszych wspomnień

Wizyta w Sejmie RP!

– ocalmy od zapomnienia…

Członkowie Klubu Byłych Więźniów Obozów Loncentracyjnych przed ratuszem w Swarzędzu, 1945 r.

S

warzędz ma bogatą historię, liczącą
ponad 350 lat. Jej świadkami są zabytki i ciekawe miejsca, które często wiążą się z osobistymi przeżyciami
mieszkańców. Dla udokumentowania
historii i rozwoju Swarzędza pragniemy
stworzyć miejsce pamięci w przejętym
niedawno przez miasto obiekcie – byłym żłobku Swarzędzkich Fabryk Mebli,
gdzie siedzibę znajdzie Ośrodek Kultury
i odbywać się będą sesje Rady Miejskiej.
Będzie to także miejsce wystaw i wydarzeń
kulturalnych, również tych o charakterze
historycznym. Chcielibyśmy pokazać
tam Swarzędz uwieczniony na starych

fotografiach, pocztówkach, mapach czy
innych wydawnictwach.
Zwracamy się do Państwa z prośbą
o pomoc w stworzeniu takiego zbioru.
Prosimy o dostarczenie do ratusza materiałów, które mogą w tym pomóc. Będą
one skopiowane i zwrócone Państwu,
a nam posłużą do promocji naszego miasta.
Zapraszamy do ratusza do Referatu
Urbanistyki i Architektury (pokój 309)
lub prosimy o kontakt z p. Olgą Motałą
tel. 61 651 23 14. Nasza akcja zaczyna się
15 sierpnia, a o jej rezultatach będziemy
Państwa informować, także na łamach
„Prosto z Ratusza”.

Prysznic dla ochłody!

z Fot. Anna Świergiel

U

pały dały się we znaki wszystkim
tym, którzy spędzają lato w mieście.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zwłaszcza najmłodszych mieszkańców Swarzędza Urząd Miasta i Gminy
we współpracy ze swarzędzką Strażą Pożarną postanowił zorganizować prysznic
na Rynku przy Ratuszu. Pierwsza akcja
odbyła się 13 lipca. W najbardziej upalne
dni tego lata, zawsze o 11.30 i 15.30,
spotykaliśmy się na Rynku się przed Ratuszem! Ten pomysł tak bardzo spodobał się,
zwłaszcza najmłodszym swarzędzanom,
że strażacy chłodny prysznic urządzali
również na parkingu przy TESCO na os.
Kościuszkowców oraz na parkingu przy
Centrum Handlowym AGROBEX przy
ul. Granicznej (Nowa Wieś). Jeśli upały

powrócą – znów możemy liczyć na życzliwą
pomoc strażaków. Naszym sposobem na
upały od razu zainteresowały się media,
skłaniając władze innych miast, w tym
Poznania, do skorzystania ze swarzędzkiego wzoru…
TR, AŚ

lipca 2010 r. odbyła Młodzieżowa Rada Miejska
w Swarzędzu zorganizowała wycieczkę do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Uczestnikami
tego ważnego, interesującego wyjazdu byli uczniowie
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszej
gminy. Młodzieżą opiekowały się i jednocześnie
zadbały o wszystkie szczegóły panie : Barbara
Antoniewicz - Radna Rady Powiatu, nauczycielki
Zespołu Szkól nr. 1 - Maria Juszczak i Kamila Kuchta.
Po przyjeździe na ul. Wiejską powitał wszystkich
poseł Marek Zieliński, on także oprowadzał młodych
Swarzędza po najważniejszych miejscach Sejmu.
W sali Wszechnicy Sejmowej pracownik Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu przedstawił
bardzo interesującą, skróconą historię współczesności
polskiego parlamentaryzmu. Poseł Marek Zieliński
opowiadał zajmująco o codziennej pracy parlamentu
oraz panujących tu zwyczajach.
Młodzież podczas zwiedzania miała okazję zobaczyć: galerię sali posiedzeń, hall główny (makieta
kompleksu budynków sejmowych, tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli
w czasie II wojny światowej, gablota z laskami
marszałkowskimi), Salę Kolumnową, „korytarz
marszałkowski” oraz salę posiedzeń Senatu.
Niezwykłym przeżyciem, które na długo pozostanie
w pamięci uczniów, okazały się dwa spotkania przy
ul. Wiejskiej. Pierwsze : z wicemarszałkiem Senatu
prof. Markiem Ziółkowskim oraz szefem wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej Rafałem Grupińskim.
Podczas drugiego spotkania z marszałkiem Senatu
Bogdanem Borusewiczem pytano o wiele jeszcze
interesujących młodzież zagadnień. Rozmowom
towarzyszyła miła, pełna życzliwości atmosfera.
Atrakcją był także wcześniej zarezerwowany obiad
w sejmowej stołówce!
Swarzędzkiej wycieczce udało się również zwiedzić
kilka ważnych miejsc w stolicy. Wielu z nich miało
okazję pierwszy raz zobaczyć Krakowskie Przedmieście, Grób Nieznanego Żołnierza, Zamek Królewski,
Starówkę. Na zakończenie niezwykłego czasu w
Warszawie młodzi Swarzędzanie odwiedzili kościół
i grób księdza Jerzego Popiełuszki.
Uczestnicy tej niezwykłej wycieczki wracali do swoich
domów zmęczeni ale pełni wrażeń i wspomnień.
W sfinansowaniu wyjazdu uczniów do Sejmu pomógł
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu.
TR, AŚ

Aktualności
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Wszyscy zwyciężyli

Nikt nie musi się nudzić…
W swarzędzkich szkołach zostały zorganizowane w ramach akcji
„LATO 2010” zajęcia dla dzieci. Celem było zapewnienie zdrowego,
bezpiecznego i rozwijającego wypoczynku dla najmłodszych, którzy
nie mieli możliwości wyjazdu.

3

lipca na stadionie Klubu Sportowego Piast w
Gruszczynie odbyły się IX Powiatowe Igrzyska
Sprawnych Inaczej. W olimpiadzie wzięły udział
dzieci i osoby niepełnosprawne z Pobiedzisk,
Komornik, Owińsk, Murowanej Gośliny, Kórnika, Ośrodka Wsparcia ze Swarzędza i, najliczniej,
nasze swarzędzkie Stowarzyszenie. Dużo emocji
wywołała konkurencja w strzelaniu zorganizowana
przez Strzeleckie Bractwo Kurkowe ze Swarzędza.
Mimo upału wszyscy olimpijczycy byli zadowoleni
i szczęśliwi. Po zmaganiach sportowych udali się
do gościnnego sadu p.p. Hayto na spotkanie integracyjne z posiłkiem i tańcami.
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. L. Grajka w Swarzędzu

Informacje szkolne

Wakacje w Duclair

12

D

zięki współpracy Gminy Swarzędz z miastami
partnerskimi: francuskim Duclair i niemieckim
Ronnenbergiem nasza młodzież miała okazję uczestniczyć w międzynarodowym obozie. W tym roku
w dniach od 11 do 18 lipca Swarzędzanie gościli
we Francji. Pobyt był niezwykle udany, pozostały
wspomnienia. Niektórzy z uczestników obozu tak
napisali o swoich wrażeniach, m.in. MarcinWięckowski:
„Będąc na lotnisku już z cała ekipą, szybko się złączyliśmy w fajną paczkę. Po odprawie zaczął się wyścig
do samolotu (każdy chciał siedzieć przy oknie).”
„Po pierwszej nocy w Duclair od razu ruszyliśmy
po zastrzyk wiedzy z dziedziny malarstwa, czyli
wędrówka szlakiem impresjonistów”.
„Kolejny dzień tzn. 14 lipca, czyli dzień święta
narodowego Francji, cały kraj świętuje, my w Duclair
oczywiście też.”
”Obóz pierwsza klasa, było naprawdę super. Świetni
ludzie, atmosfera jaka tam panowała była cudowna. Widoki i wrażenia niezapomniane, które będą
towarzyszyły mi przez całe życie.”
Uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują pani burmistrz Annie Tomickiej za pomoc, gdyż wyjazd został
sfinansowany z budżetu Swarzędza.

S

zkoła Podstawowa nr 1 oferowała
zajęcia sportowe (koszykówkę, piłkę
ręczną, piłkę nożną), piesze wycieczki
i zabawy. Największym zainteresowaniem
cieszyły się podchody. Dzieci uczestniczyły
w kilku seansach filmowych.
W Szkole Podstawowej nr 4 nauczyciele zorganizowali kurs tańca prowadzony
przez profesjonalnych tancerzy. Kolejnymi
atrakcjami były: nauka jazdy konnej,
zwiedzanie zoo w Poznaniu, wycieczka
na pływalnię i kręgielnię w Swarzędzu
oraz wyprawa do kina na premierę filmów
„Shrek forever” i "Toy Story 3". Podczas
zajęć „Podróże w czasie” dzieci zapoznawały się z pracą geologa, paleontologa
i archeologa. Bardzo miło uczestnicy
spędzili czas na wycieczce do Kórnika,
gdzie popłynęli statkiem i zwiedzili zamek.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 5 brali udział w tegorocznej akcji pod
hasłem „Bliżej natury, kultury i sportu”.
Oni również wybrali się na wycieczkę do
Kórnika. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
sportowych i m.in. w parku linowym
w Kobylnicy. Poza tym uczniowie zwiedzili Muzeum Komunikacji Miejskiej
MPK w Poznaniu oraz podziwiali zabytki
Poznania, piękno przyrody oraz piekli
kiełbaski na ognisku. Dużą atrakcją były
podchody w lesie koło Nowej Wsi.
Zajęcia w ramach "Akcji Lato 2010"
w tym roku odbyły się również w Szkole
Podstawowej w Wierzonce, w Zespole

Szkół w Paczkowie, w gminnych gimnazjach oraz w sołectwach: Gruszczynie, Uzarzewie, Zalasewie i Jasiniu-Rabowicach.
W sierpniu zajęcia odbywać się będą w
Szkole Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2,
Gimnazjum nr 3, Gimnazjum w Zalasewie
i w sołectwach: Łowęcinie i Kruszewni.
Duża liczba uczniów zgłoszonych do
udziału w zajęciach oraz zaangażowanie
dzieci i nauczycieli świadczą o potrzebie
organizowania takich zajęć podczas kolejnych ferii. Biorąc udział w zajęciach
zespołowych, dzieci uczą się społecznego współdziałania, a także wytrwałości,
zdyscyplinowania i odpowiedzialności.
Anna Rybińska
Katarzyna Dudzińska

Pieniądze z Unii dla swarzędzkich szkół

W

roku szkolnym 2010/2011 uczniowie dwóch swarzędzkich szkół
podstawowych będą uczestniczyć
w atrakcyjnych zajęciach rozwijających
ich zainteresowania, a szkoły wzbogacą
się o ciekawe pomoce dydaktyczne.
Urząd Wojewódzki w Poznaniu
przekazał Szkole Podstawowej nr 5
w Swarzędzu informację o przyznaniu
dofinansowania w kwocie 318.615,27
zł na zadanie „Sprawne rączki, sprawne
główki, oto droga do nauki” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013. Szkoła Podstawowa nr

5 im. prof. Adama Wodziczki przystąpiła
do tego programu wspólnie ze Szkołą
Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica.
Realizatorami zajęć będą nauczyciele
obu szkół, koordynatorem projektu jest
dyrektor SP nr 5 Danuta Czosnowska,
a aplikację zebrała w całość i tak dobrze
wypełniła wniosek nauczycielka SP 5 Monika Więckowska. Gratulujemy – zwłaszcza, że swarzędzka „piątka” wygrała już
kolejny konkurs, ale pierwszy w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Danuta Czosnowska
Anna Rybińska
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Festyn w Kobylnicy

ZS nr 1
nagrodził prymusów

W

z Fot. H. Błachnio

niedzielę 27 czerwca 2010 roku
odbył się VIII Parafialny Festyn
Rodzinny w Kobylnicy. Organizatorzy: CARITAS, Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży przy parafii p.w. św. Krzyża
w Kobylnicy, Ośrodek ZHP - Kobylnica
oraz sołectwa Gruszczyn, Janikowo i Kobylnica zorganizowali wspaniałą zabawę
i wypoczynek dla wszystkich chętnych.
Znana od lat, świetna opinia o festynie
w Kobylnicy potwierdziła się w pełni:
uczestnikami święta byli tłumnie zgromadzeni mieszkańcy Kobylnicy, dzieci
a także burmistrz Swarzędza Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata Kubacka,
radni miasta i powiatu.
TR, AŚ

Najlepsi uczniowie na wycieczce…
W poniedziałek 22 czerwca 2010 r. najlepsi uczniowie z gminnych szkół
uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej z inicjatywy burmistrz
Anny Tomickiej. Tradycyjnie już
od 2001 r. burmistrz spotyka się
z prymusami szkół. Jednak od ubiegłego roku zmieniła się forma tych
spotkań.Wyróżniającysięuczniowie
uczestniczą w wycieczkach, poznając wybitnych wielkopolan.

czerwcu 2010 grupa 41 uczniów z różnych
klas Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu pod
opieką prof. Elżbiety Jankiewicz, Gabrieli Pepety
i Anny Kukfisz wyjechała na dwudniową wycieczkę
do Kotliny Kłodzkiej i Wrocławia. Udział w wyjeździe był nagrodą dla uczniów wyróżniających się
w nauce i sporcie i został w pełni sfinansowany
przez Radę Rodziców i dyrektora Zespołu Szkół
Nr 1 w Swarzędzu.
Anna Kukfisz

Wakacje w Piłce

ka Fryzowska, Kamila Wittke, Natalia
Chmielnik z Zespołu Szkół w Paczkowie;
Marita Pietrzak, Dominika Szafranek,
Anna Ochowiak, Marta Dorna, Martyna Andrzejewska z Gimnazjum nr 2
w Swarzędzu, Przemysław Kałek, Marek
Rybarczyk, Agnieszka Szymaniak z Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, Magdalena
Dopieralska, Marta Pojasek, Rafał Słomka,
Jakub Stefaniak z Gimnazjum w Zalasewie, Mateusz Paszkiewicz z Zespołu
Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Dominik
Matuszewski z I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu. Zaproszenie do
udziału w wycieczce otrzymali również
Alicja Zając z Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, Anna Pastusiak z Gimnazjum w
Zalasewie, Paweł Wilhelmi z Zespołu
Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz Faustyna
Krawiec z Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu,
którzy, niestety, z przyczyn niezależnych
od siebie nie mogli w niej uczestniczyć.
Wszystkim uczniom gratulujemy
wspaniałych wyników w nauce, w olimpiadach i konkursach i życzymy dalszych
sukcesów.
D.Z

O

d 5 do 14 lipca 2010 r. grupa dzieci i młodzieży
z gminy Swarzędz uczestniczyła w wyjeździe
wakacyjnym, zorganizowanym przez parafię Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu.
Miejscem wypoczynku była miejscowość Piłka,
w gminie Drawsko niedaleko Krzyża Wlkp. W czasie
kilkudniowego pobytu uczestnicy kolonii jeździli
na wycieczki rowerowe po okolicy, kąpali się w
jeziorach Białym i Mlecznym, a także wybrali się
na wycieczkę nad morze do Kołobrzegu. Brali też
udział w codziennej mszy św.
Z relacji dzieci wynika, że był to bardzo udany
wyjazd, za który składają serdeczne podziękowania
ks. pr. Januszowi Molewskiemu, ks. Sebastianowi
Antczakowi oraz wszystkim organizatorom z parafialnej grupy Caritas.
Wyjazd był współfinansowany z dotacji Gminy
Swarzędz, która w tym roku 72 tys. złotych na
dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci
i młodzieży. Pieniądze te pomogły zorganizować
wakacje dla ok. 30 grup dzieci.
/RN/

Informacje szkolne

U

czniowie, którzy uzyskali bardzo
dobre i celujące wyniki w nauce
wytypowani przez dyrektorów szkół
a także laureaci wojewódzkich konkursów
zwiedzili miejscowości związane z wybitną wielkopolanką Emilią Sczaniecką.
Odwiedzili Michorzewo, gdzie znajduje
się jej grób, Chraplewo, Brody – miejscowość, w której się urodziła, jej majątek w
Pakosławiu oraz Wąsowo, gdzie znajduje
się pałac rodziny Sczanieckich.
Zaproszenie pani burmistrz przyjęli:
Julia Chałasiak, Klaudia Szymańska, Agata
Dopierała ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Swarzędzu; Kinga Szafranek, Julita
Niewiadomska, Justyna Gizelska, Wiktoria Konieczna ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Swarzędzu, Hanna Grochocińska,
Nikodem Jakołcewicz, Kalina Jankowska,
Karolina Blaszka, Adrianna Burzyńska,
Karolina Witt ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Swarzędzu, Michał Janas, Anna
Szymkowiak ze Szkoły Podstawowej
w Kobylnicy, Marika Gajewska, Michalina
Filipiak, Mateusz Pluszczyk ze Szkoły
Podstawowej w Wierzonce, Agniesz-

W
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Z

imą 2009/2010 ogłoszony został
w Swarzędzu konkurs na pierwszą, miejską maskotkę. Uczniowie
wszystkich szkół w gminie zgłaszali swoje
pomysły dotyczące zarówno projektu
graficznego, jak i nazwy maskotki. Komisja konkursowa dokonała niełatwego
wyboru kilku wzorów, a ostateczną decyzję podjęły dzieci w przeprowadzonej
ankiecie. Tak oto do życia powołany został

swarzędzki Sękuś.
Przytulny, trochę misiowaty zwierzak
pięknie łączy ważne dla Swarzędza symbole: drewno, meblarstwo i przyrodę. Ma
okrągły, żółty brzuszek, długie uszy, grube
łapki, sympatyczny uśmiech, a na głowie
czerwoną baseballówkę z logiem miasta.
Szczególnie ważne dla jego wyglądu są
wzory drewnianych sęków umieszczone na nosku, pępku i ogonku. Zamiast

Pub „Arenka” gotowy

S

14

warzędz wzbogacił się o niezwykle
urokliwe miejsce spotkań na jeziorem.
Na jego brzegu, na zapleczu pływalni
Wodny Raj powstał pub „Arenka”, który
umożliwi mieszkańcom naszego miasta
odbywanie miłych spotkań o każdej porze
roku z widokiem na Jezioro Swarzędzkie i tereny rekreacyjne. Przed deszczem
i zimnem gości chronić będzie zamknięta
forma przeszklonej kopuły (znana nam
np. z wielu miejsc polskiego wybrzeża).
Przy ładnej pogodzie dodatkowo zaprasza
gości estetyczny ogródek z parasolami.
Prowadząca pub pani Renata Jankowiak
zapewnia, że w menu znajdą się ciepłe
i zimne napoje oraz przekąski. Gdy zamykaliśmy ten numer „Prosto z Ratusza”

w „Arence” trwały ostatnie przygotowania
na przyjęcie pierwszych klientów.

włosów spod czapki Sękusia wystają
dębowe liście.
Po raz pierwszy maskotka Swarzędza
została zaprezentowana podczas „Dni Swarzędza” 12 i 13 czerwca 2010 r. Wzbudziła
duże zainteresowanie i ogólną aprobatę
swarzędzkich dzieci.
Sękuś będzie się odtąd pojawiał na
ważnych dla miasta uroczystościach.
TR, AŚ
Brakowało w Swarzędzu takiego miejsca w pięknej okolicy jeziora. Wszystkim
przyszłym gościom życzymy wielu miłych
chwil i wytchnienia w nowym pubie,
a pani Renacie powodzenia.
/tr,mw/

z Fot. A. Świergiel
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Swarzędz ma swoją maskotkę
– Sękuś zaprezentowany!

z Fot. Ł. Urbańczyk, M. Młodziński
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Pożegnanie lata

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2010

Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Swarzędz!
Lato w Swarzędzu to czas wielu
interesujących spotkań oraz imprez
o charakterze wypoczynkowym. Przed
nami „Pożegnanie Lata” – w sobotę
28 sierpnia 2010 roku. Przygotowujemy dzień pełen wrażeń artystycznych,
funkcjonować będzie także wydzielona
„strefa dla dzieci”.
Zapraszam wszystkich na Stadion
Miejski w Swarzędzu od godz. 16.00
do 23.00. Rozpoczniemy świętowanie
prezentacją swarzędzkich zespołów,
a po nich ok. godz. 18.00 wystąpi zespół Ares & The Tribe. Ares Chadzinikolau, założyciel kapeli, to poeta, kompozytor, tłumacz. Ma na swoim koncie
21 wydanych książek, 11 płyt CD,
wystawy malarskie. Artysta prowadzi
Greckie Koncerty poetycko-muzyczne oraz występuje i nagrywa z zespołem reggae Ares & The Tribe. Wydają,
z wielkim powodzeniem, płyty w ramach założonego przez siebie Ariston
Roots Reggae Studio. Prawdziwa gratka dla fanów dobrego reggae!

Dla miłośników hip-hopu i rapu
wielką atrakcją będzie na pewno energetyczny koncert rapera Donia. To
twórca grupy muzycznej Ascetoholix,
współpracujący z Liberem i Krisem.
Powszechnie znany i popularny w kręgach fanów hip-hopu. W roku 2007
nominowany został w kategorii “Artysta Roku” w Viva Comet 2007 Viva
Polska.
Wydarzenie nr 1 tegorocznego
„Pożegnania Lata” to wieczór z niezwykle popularnym i lubianym zespołem Golec uOrkiestra! Golcowie
zapewniają zawsze swoim słuchaczom
wspaniałą muzyczną ucztę. Tak będzie
i tym razem! Połączenie rytmów góralskiego folku z brzmieniem popu stwarza jedyną w swoim rodzaju mieszankę
pełnej klimatu muzyki. Golec uOrkiestra koncertuje od lat w wielu miejscach świata, dla wybitnych osobistości, także na festiwalach branżowych.
Łukasz Golec, Paweł Golec, Edyta Golec i towarzyszący im muzycy to prze-

różne instrumenty i brzmienia. Koncert
28 sierpnia na swarzędzkim Stadionie
Miejskim gwarantuje dużą dawkę pozytywnej energii!
Każdy może wybrać coś interesującego dla siebie. Życzę uczestnikom
naszego „Pożegnanie Lata” wspaniałej
zabawy, niezwykłych artystycznych
wrażeń i ładnej pogody.
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Wygodnie jak nigdy dotąd

www.volkswagen-poznan.pl

25
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Fabryka przyjazna środowisku
Jako duży zakład produkcyjny, czujemy się odpowiedzialni
za ochronę środowiska i przywiązujemy dużą wagę do
angażowania pracowników w popieranie tej idei.
W naszej fabryce proces produkcyjny został zaprojektowany
według najwyższych standardów ekologicznych,
z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
Procesy produkcyjne przebiegają zgodnie z zasadą
oszczędnego gospodarowania surowcami i eliminacji
obciążeń środowiska.

Pożegnanie lata

Salon Firmowy: „POLSKIE MEBLE” box 8
Al. Solidarnosci 34 (obok Castoramy)

Mieszkania pokazowe na sprzedaż
O wyjątkowości apartamentów
i mieszkań AGROBEX stanowią
między innymi niepowtarzalne
wzornictwo, elegancja oraz wysoki
standard wykończenia. Delikatne
faktury skórzanych obić, imponujące ceramiki oraz szlachetne armatury łazienkowe
to zaledwie ułamek luksusu, który czeka na Państwa
w ich progach.
W Swarzędzu, na osiedlu Działyńskiego ﬁrma AGROBEX
dysponuje dwoma doskonale zaaranżowanymi mieszkaniami wykończonymi pod klucz. Pierwsze z nich tworzą
jasne i przestronne wnętrza na powierzchni prawie 140 m2
Mieszkanie posiada antresolę i zapewnia domownikom
poczucie swobody i komfortu. Drugi lokal o metrażu
70,4 m2 został wykończony drewnianymi podłogami
ﬁrmy Baltic Wood oraz wyjątkowymi meblami dopieszczonymi w każdym calu.
Firma AGROBEX serdecznie zaprasza na spotkanie
z konsultantem w jednym z mieszkań pokazowych!

61 8464 060 / 67
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Fundusz
alimentacyjny
i świadczenia
rodzinne

O
Swarzędz pomaga powodzianom
7 czerwca do gminy Gorzyce w województwie podkarpackim dotarł
transport darów (około 6 ton),
które Urząd Miasta i Gminy –
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Swarzędzu wraz z całą społecznością swarzędzką zebrał dla osób,
które ucierpiały podczas powodzi. Poszkodowanym zawieziono
żywność, wodę, środki czystości,
narzędzia, artykuły higieniczne
odzież oraz kołdry i poduszki.
mina Gorzyce to osiem miejscowości, z których 5 jest całkowicie zalanych, woda utrzymuje się tam od trzech tygodni. Potrzeby
mieszkańców są ogromne. Wojsko,
straż pożarna, pracownicy Urzędu
Gminy i miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej pracują bez wytchnie-

nia by złagodzić skutki katastrofy
i uchronić tych, których jeszcze nie
dotknęła. Każda pomoc przyjmowana
jest z ogromną wdzięcznością.
Akcję pomocy wsparli: Zakłady
Mięsne Andrzej Bystry – żywność
i transport, firma Piórex S.A – poduszki, kołdry, Zakład Produkcyjno Handlowy Anders – transport, P.P.H.U CITO
Sp. z o.o. – środki czystości i rękawice
gumowe, hurtownia IKA – worki na
śmieci, Sklep Odzieżowy Teresa Hajduk-Popiel – odzież.
Państwa gest jest dla dotkniętych
katastrofą bezcenny, o czym przekonaliśmy się rozmawiając z poszkodowanymi i oglądając ogrom zniszczeń.
Jarosław Łączka
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu
z Fot. A. Świergiel

***
Pomysł zbiórki zrodził się wśród
rolników gminy Swarzędz, którzy rozumiejąc tragedię, jaka dotknęła ich
kolegów na zalanych terenach postanowili im pomóc. Po rozmowach z sołtysami poszczególnych wsi postanowiliśmy, że zbiórka obejmować będzie
tylko zboże a sołtysi zajmą się zbiórką
i dostarczeniem zebranego zboża
w jedno miejsce, aby ułatwiło to załadunek. Informacje dokąd może być
skierowana nasza pomoc uzyskaliśmy
od Wojewódzkiego Zarządu Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, który zajmuje się na terenie
powiatu poznańskiego koordynacją
pomocy dla powodzian. Pomoc nasza
została skierowana do gmin Połaniec
i Łubnice w powiecie staszowskim
w województwie świętokrzyskim.
Transport po odbiór zebranego zboża dotarł do nas 20 lipca ok. godziny
9 rano. Załadunek rozpoczęliśmy od
Sarbinowa, następnie pojechaliśmy
do Łowęcina, dalej do Zalasowa, Gar-

bów a zakończyliśmy w Rabowicach.
Mieliśmy również deklaracje pomocy
od sołtysów Gortatowa i Paczkowa,
ale ze względu na ładowność samochodu musieliśmy z niej zrezygnować.
Na pewno wrócimy tam przy następnej wysyłce. Łącznie załadowaliśmy
23,4 tony różnego rodzaju zbóż i około godziny 14 samochód z darami wyruszył do miejsca przeznaczenia.
Pragnę w tym miejscu podziękować sołtysom wymienionych wsi za
wzorową organizację całej zbiórki.
Dziękuję w imieniu rolników, do których trafiła pomoc. Szanowne koleżanki i koledzy rolnicy! - jeszcze raz
w imieniu obdarowanych serdecznie
Wam dziękuję.
Podczas rozmów w czasie zbiórki
postanowiliśmy powtórzyć akcję po
żniwach. Być może uda się wysłać nie
tylko transport ze zbożem ale również
z sianem i sianokiszonką.
Zbigniew Idaszak
st. doradca WODR
biuro gminne w Swarzędzu

Prosto z OPS
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środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego przypomina o składaniu wniosków na
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
i zasiłku rodzinnego.

Fundusz alimentacyjny
Wnioski będą do pobrania od 1 sierpnia
2010 roku do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach i dochodach za 2009 r. pełnoletnich
członków rodziny – oryginał,
- Zaświadczenie od Komornika Sądowego
o bezskuteczności egzekucji za 2 miesiące
poprzedzające złożenie wniosku – oryginał,
- Zaświadczenie od Komornika Sądowego
o wyegzekwowanych alimentach za 2009 r.
– oryginał,
lub, w przypadku braku Komornika,
- zaświadczenie z sądu o podjęciu przez
osobę uprawnioną czynności związanych
z wykonywaniem tytułu wykonawczego
za granicą lub o niepodjęciu tych czynności
w związku z brakiem podstawy prawnej
do ich podjęcia lub brakiem możliwości
wskazania miejsca zamieszkania dłużnika
za granicą – oryginał,
- wyrok zasądzający alimenty, protokół ugody, postanowienie o zabezpieczeniu powództwa o alimenty – odpis.

Świadczenia rodzinne
Wnioski będą do pobrania od 1 września
2010 roku. Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o przychodach i dochodach za 2009 r. pełnoletnich
członków rodziny – oryginał,
- nakaz płatniczy za 2009 roku – (rolnicy),
- zaświadczenie szkolne – szkoły ponadgimnazjalne.
Ważne:
Osoby, które otrzymują już świadczenia rodzinne na dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych,
zobowiązane są dostarczyć do 15 września 2010
roku zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu
nauki.
Beata Pacholczak
Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2010

Trzy konkursy

W

Klaudia Wieczorek - Gimnazjum nr 3, wyróżnienie - Mieć znów pięć lat i ten beztroski świat.
5 oraz Julia Harasimczyk ze Szkoły
Podstawowej nr 4.
W konkursie fotograficznym
I miejsce zajęła Karolina Bartczak
z Gimnazjum nr 3, II miejsce zajęła Sara
Grygiel z Gimnazjum nr 2, III miejsce
zajęła Julia Chałasiak ze Szkoły Podstawowej nr 1, wyróżnienie otrzymała
Klaudia Wieczorek z Gimnazjum nr 3.
W konkursie literackim I miejsce
zajęła Natalia Czyżewska Gimnazjum
w Zalasewie, II miejsce Michał Ściborski z Gimnazjum nr 2, II miejsce Jagoda Wolniewińska z Gimnazjum nr 2,
wyróżnienie Dariusz Białasz Gimnazjum nr 3.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu

Sara Grygier – Gimnazjum nr 2, II miejsce Wszystko mnie zachwyca.

Prosto z OPS

ramach Tygodnia Profilaktyki
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu ogłosił trzy
konkursy dla uczniów swarzędzkich
szkół - plastyczny, fotograficzny oraz
literacki. W konkursie plastycznym
„Mam marzenie” brali udział uczniowie szkół podstawowych, w konkursie
fotograficznym „Jak dobrze być optymistą, czyli pozytywne zdjęcie zawsze
na topie” mogli zgłaszać swoje prace
uczniowie szkół podstawowych oraz
gimnazjów a w konkursie literackim
„Młodość bez nałogów” brali udział
uczniowie gimnazjów. Ogłoszenie wyników konkursu towarzyszyło „Tygodniowi Profilaktyki”, który odbywał się
w naszej gminie od 15 do 18 czerwca.
Na wszystkie konkursy napłynęło
dużo prac. Ich poziom był wysoki. Pod
uwagę brano oddanie tematu, technikę wykonania, staranność. W środę
16 czerwca w Bibliotece Publicznej
w Swarzędzu odbyła się uroczystość
wręczenia nagród w konkursach plastycznym, fotograficznym oraz literackim a także otwarcie wystaw prac
fotograficznych i plastycznych.
W konkursie plastycznym I miejsce zajęła Alicja Kucharska ze Szkoły
Podstawowej w Kobylnicy, II miejsce zajęła Martyna Kaźmierczak ze
Szkoły Podstawowej nr 5, III miejsce
zajęła Gabrysia Kubiak również ze
Szkoły Podstawowej nr 5, wyróżnienie
zdobyły Agata Kujawa ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, Aleksandra
Muszkieta ze Szkoły Podstawowej nr

Lokalny Punkt Wsparcia oferuje bezpłatne porady
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu w ramach realizowanego
projektu systemowego FABRYKA
UMIEJĘTNOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na
bezpłatne konsultacje do Lokalnego Punktu Wsparcia, w każdą
sobotę w godzinach od 10.00
do 13.00 w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Wsparcia w Swarzędzu,
ul. Piaski 4, tel. 61 65 10 584
W Lokalnym Punkcie Wsparcia dyżur pełnią:
l prawnik - porady prawne z zakresu

prawa pracy, rodzinnego, cywilnego,
l pracownik socjalny – informacje na temat możliwości uzyskania
wsparcia umożliwiającego pokonywanie trudności,
l psycholog – konsultacje psychologiczne, w ramach których specjalista udzielać będzie informacji
na temat dynamiki zachowań w
sytuacjach trudnych, związanych z
wykluczeniem, chorobą psychiczną.
Uzyskać będzie można informację na
temat pomocy specjalistów dostępnych na terenie gminy i powiatu poznańskiego,
l policjant – informacje o prawach
i obowiązkach obywatelskich.

Z bezpłatnych porad skorzystać
mogą zarówno beneficjenci projektu
systemowego, jak również mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz - osoby
zagrożone wykluczeniem, które żyją
w niekorzystnych warunkach ekonomicznych. W Punkcie, uzyskać będzie
można bezpłatną i bezstronną poradę,
gwarancję poufności, a także wskazanie możliwych rozwiązań problemu.
Harmonogram dyżurów:
- w 1 i 3 sobotę miesiąca – dyżur
pełnią: policjant i psycholog
- w 2 i 4 sobotę miesiąca - dyżur pełnią: pracownik socjalny i prawnik.
Jolanta Osada
Koordynator projektu
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Wiemy więcej
Został zakończony jeden z etapów tworzenia nowej strategii rozwoju gminy „Swarzędz 2020”.
Etap polegał na badaniach opinii społecznej na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Swarzędz.
Badania były przeprowadzone telefonicznie, jednak również Czytelnicy Prosto z Ratusza mieli możliwość
wzięcia udział w tym projekcie, ponieważ ankietę zamieściliśmy także w naszej gazecie. Dziękujemy za jej
wypełnienie, a tym, do których ankieterzy dzwonili dziękujemy za udzielanie odpowiedzi.

A

Badania opinii publicznej

nkieta była przeprowadzona na
próbie 1050 mieszkańców. Były
to osoby losowo wybrane przez
ankieterów, jednak badający starali się w
strukturze próby odzwierciedlić stan rzeczywisty. Uwzględniono odpowiedzi 350
mężczyzn z miasta Swarzędz, 394 kobiet
z miasta Swarzędz oraz 148 mężczyzn i
157 kobiet zamieszkałych na terenach
wiejskich – w różnych grupach wiekowych. Opinie były zbierane poprzez telefony stacjonarne (około 78%), poprzez
ankiety papierowe dostarczone przez
mieszkańców do Ratusza (mniej niż 2%)

20

Jak Pani/Panu żyje sie w gminie Swarzędz?

oraz, (co jest nowością w przypadku 19%
młodych respondentów, którzy rzadko
mają dostęp do telefonu stacjonarnego)
użyto komunikatorów internetowych
takich jak Skype, Gadu-Gadu oraz komunikator w serwisie nk.pl. 1% ogółu
wszystkich opinii został zebrany poprzez
ankietę na stronie internetowej. Tylko w
taki sposób mogliśmy osiągnąć wiarygodną próbę uwzględniającą cały przekrój mieszkańców. Dodatkowo, każdy
zainteresowany miał możliwość wzięcia
udziału w ankiecie zamieszczonej na łamach Prosto z Ratusza.

Pytania obejmowały zagadnienia:
rozwoju gospodarczego w gminie,
skali występowania problemów gospodarczych i społecznych, barier hamujących rozwój gminy, ekologii i stanu
środowiska przyrodniczego, oceny infrastruktury miejskiej, zapotrzebowania mieszkańców na konkretne usługi,
poziomu występowania zjawisk patologicznych oraz zaangażowania mieszkańców w życie gminy.
Na wykresach prezentujemy najważniejsze z uzyskanych wyników.
B.S.

Występowanie przemocy domowej

Główne problemy życia społecznego gminy

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2010

W poniższych wykresach zastosowano skalę 1-5, w której respondenci oceniają poszczególne zagadnienia dając 1 punkt
jako ocenę najbardziej negatywną i pięć najbardziej pozytywną.

Bezpieczeństwo osób i mienia (%)

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły (%)

Estetyka miasta (%)

Sieć placówek służby zdrowia (%)

Jakich, Pana/Pani zdaniem, placówek brakuje w gminie?

Badania opinii publicznej

Jakich, Pana/Pani zdaniem, placówek handlowo-usługowych jest za dużo w gminie?
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do zaczytania
jeden krok...

„Odlotowe bibliotekarki”

M

Prosto z Biblioteki

iło nam poinformować, że
jedno ze zdjęć zrobionych
przez pracownicę naszej
biblioteki otrzymało wyróżnienie
w konkursie fotograficznym dla bibliotekarzy i z życia bibliotekarzy.
Pani Monika Wojciechowska-Ratajczak została wyróżniona za zdjęcie
pt. „Odlotowe bibliotekarki”, zrobio-

Waflowanie, bezowanie i…
bajek czytanie

W
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ne przed naszą biblioteką z okazji imprezy „Między nami czarownicami”.
Konkurs ogłoszony był przez EBIB
- platformę cyfrową Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich i nosił tytuł
„Migawki zza bibliotecznej szafki”.
Prezentujemy Państwu fotografię,
która spodobała się jurorom konkursu.
MM

ramach IX Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom,
któremu patronuje Fundacja
„Cała Polska Czyta Dzieciom”, nasza biblioteka i jej filie zorganizowały czytanie bajek dla małych czytelników. Było
wesoło, spacerowo i trochę słodko.
Przedszkolaki z Zielonej Półnutki przypomniały sobie „Jasia i Małgosię”, rozwiązywały quiz i ozdobiły wyrysowane ciastka. Pokonując zieloną dróżkę,
zagapiły się okrutnie i niespodziewanie znalazły się w domu czarownicy,
co stanowiło pretekst do rozmowy
o zachowaniach dziecka zagubionego
w nieznanym, nieprzyjaznym miejscu.

Bibliotekarze ufundowali dzieciom
wafelki i kolorowe bezy.
Filie z Uzarzewa, Zalasewa i osiedla Kościuszkowców zorganizowały
wspólnie podchody pt. „Śladami bajek”. W pobliskim lasku dzieci szukały
ukrytych rekwizytów z przeczytanych
wcześniej bajek i baśni. Świeże powietrze i słońce na wspólnym spacerze
uatrakcyjniły tę zabawę w literackiego
„szukanego”. Po powrocie z podchodów dzieciaki zjadły placek upieczony
przez bibliotekarki i wykonały z modeliny domek Baby Jagi.
Henryka Korejwo,
Grażyna Sobańska

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
organizuje

konkurs
na czytelniczą
fotografię wakacyjną
Regulamin konkursu:
Temat fotografii- książka -Twój wakacyjny
kumpel
Rozmiar - minimum 9x13cm
Papier fotograficzny (nie kserograficzny)
Maksymalnie 3 zdjęcia od każdego
uczestnika
Nie ma ograniczeń wieku
Obowiązkowe dane kontaktowe na odwrocie zdjęcia-tytuł zdjęcia, imię, nazwisko,
tel. (dane osobowe będą wykorzystane
wyłącznie w celach kontaktu w sprawach
konkursu)
Najciekawsze prace konkursowe będą
prezentowane na wystawie w bibliotece
Zdjęcia będą do odbioru w bibliotece na os.
Czwartaków 1 po zakończeniu wystawy
Fotografie można przynosić do biblioteki na
os. Czwartaków, do filii na os. Kościuszkowców, na ul. Tortunia, w Zalasewie,
Uzarzewie, Paczkowie
i Kobylnicy
Termin składania fotografii – 20 września
2010 roku!!!
Dodatkowe informacje o konkursie można
uzyskać pod tel. 061 8 173 103

Książka – kumpel
na wakacje!!!
Sfotografuj się
z kumplem!
Nagrody czekają!
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Swarzędz w obiektywie…
telefonu komórkowego

P

o ogłoszonym przez Urząd Miasta i Gminy konkursie fotograficznym „Swarzędz w obiektywie telefonu komórkowego” przyszedł czas na prezentacje najlepszych prac przesłanych przez młodych uczestników. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy zwycięzcom!

„Wiosenny
zachód przy
przystani” Ü
Martin Jagsz
MIEJSCE I
Û „Kultura
w Swarzędzu”
Joanna Koralewska
WYRÓŻNIENIE

Û „Z widokiem
na tęczę”
Marcin Giżycki
„Swarzędz
– dobrze
trafiłeś”
Elżbieta Kusa
„Ratusz
po ulewie
z kolorowym
akcentem”
Mateusz Bąkowski

Swarzędz w obiektywie

„Perspektywa
Ratusza z zakamarka” Ü
Mateusz Bąkowski
WYRÓŻNIENIE
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Różowe Pantery
wróciły z pucharem

Prosto z Centrum Sportu

D
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ziewczęta z sekcji piłki nożnej SCSiR wróciły
z tygodniowego turnieju - XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Mini Piłki Nożnej. Nasze dziewczęta rywalizowały na boiskach Gryfina już po
raz drugi.
Udział w turnieju jest kolejnym piłkarskim doświadczeniem młodych zawodniczek ze Swarzędza. Dziewczęta trafiły do grupy rozgrywkowej
z zespołami chłopięcymi. Ostatecznie w kategorii dziewcząt zakończyły rozgrywki na drugim
miejscu, natomiast w swojej grupie rozgrywkowej dzielnie walczyły z chłopakami, pokonując
w jednym z meczów zespół chłopięcy z Żorów.
Rozgrywki te są sprawdzianem po całym sezonie
pracy na treningach w ramach sekcji sportowej,
natomiast pobyt w Gryfinie z różnymi atrakcjami
(codzienne wizyty w miejscowym parku wodnym, zwiedzanie miasta i okolic) oraz integracja
i nawiązywanie nowych przyjaźni są nagrodą na
zakończenie sezonu 2009/2010.
J.H.

Kajakiem po Jeziorze
Swarzędzkim

26

czerwca w ramach imprezy z okazji Nocy Świętojańskiej, odbył się kolejny
rajd po jeziorze w Swarzędzu. Ponad
trzydziestu uczestników miało okazję
podziwiać uroki jeziora i piękno przyrody. Rajdy organizowane przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
mają na celu przede wszystkim pokazanie naszym mieszkańcom, zgodnie
z hasłem na logotypie gminy, że naprawdę dobrze trafili.

„Gwoździem” programu rajdu było
spławienie wianków przygotowanych przez mieszkańców gminy, które
chwilę wcześniej brały udział w konkursie na scenie nad jeziorem, prowadzonym przez Ośrodek Kultury.
Organizatorzy składają podziękowania Ochotniczej Straży Pożarnej
w Swarzędzu, drużynie WOPR działającej przy strażnicy oraz Krzysztofowi
Schillerowi z MUKS Canoe za pomoc
i zabezpieczenie imprezy.
J.H.

Spotkanie z mistrzynią
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czerwca w hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji doszło do niecodziennego spotkania młodych adeptów
sekcji zapasów swarzędzkiej „Unii”
oraz ich trenerów Zdzisława Schneidra i Grzegorza Mazurka. Z wizytą
na trening zawitała mieszkająca od
niedawna w Swarzędzu brązowa medalistką Igrzysk olimpijskich w Pekinie
w zapasach w stylu wolnym Agnieszka
Wieszczek. W spotkaniu przy filiżance
kawy i ciastku udział wzięli także wiceburmistrz Agata Kubacka, radny
Tadeusz Witkowski oraz menedżer
sportu Paweł Bocian. Pani Agnieszka
rozmawiała z trenerami o funkcjonowaniu sekcji, planach oraz spotkała się

z młodymi zapaśnikami. Padły słowa
o wspólnym treningu oraz możliwości
współpracy. Na razie Pani Agnieszka
wraca do startów w zawodach i przygotowuje się już do Olimpiady w Londynie.
P.B.
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Kolarze z całej Polski W
ścigali się w Kobylnicy

sobotę 5 czerwca przy pięknej pogodzie podpoznańska
Kobylnica gościła kolarzy szosowych z całego kraju, przede wszystkim mastersów. Uczestniczyli oni już
po raz szesnasty w ogólnopolskim
wyścigu kolarskim im. Lecha Kluja i po
raz czwarty w ogólnopolskim wyścigu
memoriałowym im. Jana Kluja i Adama
Frasińskiego. W najważniejszych wyścigach triumfowali: masters IV (60-69
lat) - Zbigniew Szczęsny (Wrocław), M V
(70-79 lat) - Jerzy Szemraj (Piekary Śląskie), M III (40-49 lat) - Bogdan Kurkiewicz (Zielona Góra).
Łącznie ścigało się 107 kobiet
i mężczyzn.
Imprezę zorganizował Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji, Poznańskie Towarzystwo Cyklistów, Szkoła
Podstawowa w Kobylnicy, Wielkopolski Związek Kolarski oraz Marek Kluj.
P.B.

W Swarzędzu…

W

zakończonym roku szkolnym rywalizacja młodych
sportowców z terenu miasta
i gminy Swarzędz odbywała się na
szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim. Ten rok był
mniej udany w indywidualnej klasyfikacji szkół, natomiast w klasyfikacji
gminnej pozostaliśmy na wysokich
miejscach w powiecie. Najlepsze szkoły w klasyfikacji powiatowej - Szkoła
Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 2
oraz Gimnazjum nr 3 - otrzymały od
pani burmistrz czeki na zakup sprzętu sportowego. Miłym akcentem uroczystości była obecność olimpijczyka
z Moskwy i mieszkańca naszej gminy pana Ireneusza Goldy, który z rąk
pani burmistrz dostał list gratulacyjny
z okazji otrzymania Srebrnego Krzyża
Zasługi od Prezydenta RP.
Serdecznie podziękowania składam dyrektorom i nauczycielom
wszystkich szkół za zaangażowanie,
udział i pomoc w organizacji zawodów
i imprez sportowych w roku szkolnym
2009/2010. Dziękuję władzom miasta:
pani burmistrz Annie Tomickiej, zastępcy burmistrza Agacie Kubackiej,
kierownikowi Referatu Edukacji, Zdro-

wia i Spraw Społecznych UMiG Dorocie Zarembie, dyrektor Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji Marioli
Józwiak za pomoc, wsparcie i zrozumienie sportu szkolnego oraz radnym
Rady Miejskiej za wsparcie finansowe
SZS.
P.B.

wiceburmistrz Agata Kubacka oraz
menedżer sportu Paweł Bocian, którzy
otrzymali puchary Starosty Poznańskiego oraz okolicznościowe dyplomy
za wysokie miejsca w klasyfikacji gmin.
Klasyfikacja gminna, biorąca pod
uwagę sumę punktów uzyskanych
przez rywalizujące szkoły wygląda następująco:
Klasyfikacja gminna
szkół podstawowych
1. Mosina: 312,5
2. Swarzędz: 278,5
3. Stęszew: 268,5

… w powiecie poznańskim

J

uż po raz siódmy Szkolne Zrzeszenie
Sportowe Powiatu Poznańskiego
podsumowało współzawodnictwo
sportowe szkół powiatu poznańskiego
za rok szkolny 2009/2010. 18 czerwca
2010 r. wszystkich laureatów zgromadzonych w Sali Sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu uroczyście
powitał Starosta Poznański Jan Grabkowski, a podsumowania osiągnięć
sportowych szkół powiatu poznańskiego dokonał Tadeusz Rauk - prezes
Szkolnego Zrzeszenia Sportowego
Powiatu Poznańskiego. W uroczystości
uczestniczyli reprezentując Swarzędz

Klasyfikacja gminna gimnazjów
1. Mosina: 313
2. Kórnik: 306,5
3. Swarzędz: 303,5
Współzawodnictwo sportowe
szkół ponadgimnazjalnych
1. Liceum Ogólnokształcące
Puszczykowo
2. Zespół Szkół Nr 1 Swarzędz
3. Liceum Ogólnokształcące Kórnik
P.B.

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

Prosto z Centrum Sportu

Podsumowanie
roku SZS:
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]]Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz

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

]]Biuro Rady Miejskiej

Rynek 1, tel. 61 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Piotr Choryński
dyżuruje w poniedziałki i czwartki w
godz. 15.00 – 17.00 w Biurze Rady.

]]Telefony alarmowe

Telefon alarmowy
112
Policja
997
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Pogotowie wod.-kan.
994
Pogotowie wod.-kan. ZGK

Informator

61 651 15 41 (do godz. 16.00)
663 818 601
Gazownia
992
Pogotowie energetyczne
991
(całodobowe ENEA)

]]Straż Miejska

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

]]Komisariat Policji ]
w Swarzędzu

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

]]OSP w Swarzędzu

– Centrum Pomocy ]
Doraźnej i Ratunkowej

- doraźna pomoc medyczna nocna
i świąteczna, w godz. 18.00 – 7.00.
Swarzędz, ul. Poznańska 15
Porady lekarskie również pod numerem telefonu 666 891 666.

]]Laboratorium Analiz ]

Lekarskich „Jaromed”

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

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”

Pl. Niezłomnych 15,
tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni ]

Lekarza Rodzinnego
„Diagter”

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

]]Centrum Medyczne ]
Lecznicy Certus”

Od 4.01.2010 roku w budynku przy ul.
Poznańskiej 15 w Swarzędzu rozpoczęło działalność Centrum Medyczne nr 3
Prywatnej Lecznicy CERTUS Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje:
www.certus.med.pl
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej

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

]]Gminne ]

Centrum Informacji

ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

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

]]Ochotnicza Straż Pożar-

]]Zakład ]

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

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

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

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Ośrodek Kultury

na w Kobylnicy

]]Centrum Informacji ]
Medycznej Tel-Med
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]]NZOZ MEDLIFE ]

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

Gospodarki Komunalnej

ul. Piaski 4, tel. 61 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl
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bezpłatne pismo informacyjne

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

]]Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji

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

]]Lotnisko Aeroklubu ]
Poznańskiego

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

]]Skansen i Muzeum
Pszczelarstwa

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

]]Muzeum Środowiska ]

Przyrodniczego ]
i Łowiectwa w Uzarzewie

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

]]Cech Stolarzy ]
Swarzędzkich

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

]]Spółdzielnia ]

Mieszkaniowa  

ul. Kwaśniewskiego 1,
tel. 61 817 40 11
www.sm-swarzedz.pl

]]Wiraż-Bus

Garby, ul. Transportowa 1,
62-020 Swarzędz
tel./fax 61 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl

]]Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

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

Sękuś zaprezentowany z Prosto z budowy
Festyn „Pożegnanie lata” z Wiemy więcej
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Rokietnicki flesz

Pragniemy zaprosić Was już
po raz trzeci na
„Rokietnicki
rumpuć”

4 września
2010 r.

OPEL z pełnym bakiem paliwa na
weekend dla zwycięzcy konkursu
prowadzonego w ramach znanej
już z roku ubiegłego akcji „Bądźmy
bezpieczni na drodze”, atrakcje przygotowane przez Centrum Szkolenia
Wojsk Lądowych w Poznaniu z autentycznym czołgiem T-34, posiadające niezwykłą magię maszyny

O „rumpuciu” na skróty:

Czas: 4 września 2010 r.
godzina 11.00 do 23.00
Miejsce: plac za stacją benzynową „Bliska”
w Rokietnicy przy Trakcie Napoleońskim;
Organizator:
Urząd Gminy w Rokietnicy
Współpraca:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Gminny Ośrodek Kultury, Sołectwa Gminy Rokietnica;
Patronat Honorowy imprezy:
• Wojewoda Wielkopolski
• Marszałek Województwa Wielkopolskiego
• Starosta Poznański
• Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
• Kanclerz Wyższej Szkoły Pedagogiki i
Administracji w Poznaniu
• Rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu
• Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
Patronat medialny:
• Radio Merkury Poznań

motocyklistów pod wodzą Andrzeja
Żebrowskiego.
A wszystko to przeplecione wspaniałą gawendą tryskającą dobrym
poznańskim humorem i aktualnym
w każdym względzie dowcipem kabaretu „Pod spodem” z nieocenionym
Aleksandrem Marią Gołębiowskim
i Andrzejem Czerskim.
• Telewizja WTK Poznań
• TVP S.A. Oddział Poznań
• „Głos Wielkopolski”
Szczegółowy program:
www.rokietnica.pl
Koncerty:
• Prezentacja Artystyczna Przemka Knopika z programu “MAM TALENT”;

Pytacie o gwiazdę?
Co powiecie na koncert wieczoru,
ANDRZEJA PIASECZNEGO PIASKA,
którego początek planujemy w okolicach godziny 21.00 z eksplozją światła i doskonałej jakości dźwięku i to
„Wszystko w jeden dzień”„Rysowane
Tobie?”
D.P.
• Prezentacja Artystyczna Zespołu „SALSA BAND”;
• Warsztaty tańca prowadzone przez tancerzy z programu „YOU CAN DANCE”;
• Koncert „Hity Świata”
ANDRZEJ PIASECZNY „PIASEK”
jako gwiazda wieczoru

Informator Gminy Rokietnica

Rokietnicki rumpuć stał się swego
rodzaju symbolem. Czym jest to tajemniczo brzmiące słowo? Nazywając
rzecz po imieniu, bardzo empirycznie
i zgodnie z zasadami urzędniczej
rzetelności – nazwą zupy. Pysznego kapuśniaku, ugotowanego dla
wszystkich naszych gości w specjalnym, wielkim 1500 litrowym garnku.
Bez promocyjnej przesady smakuje
wszystkim i w każdej sytuacji. Potrafi
i studzić i rozgrzać - jak to z tajemnym
pokarmem „Rokickich Wierzbantów” być musi. A jeśli dodać do tego
wspaniały zapach chleba z rokietnickiej piekarni, pozostaje tylko jedno:
przyjechać do nas po raz kolejny lub
po raz pierwszy, by rozsmakować się
w „rumpuciu”.
Jakkolwiek powiedzieć trzeba, że
to jednak nie tylko zupa, a przede
wszystkim wspaniała plenerowa
impreza nawiązująca do tradycji
święta plonów, uwspółcześniona
dzięki wynalazkom naszych czasów
o artystyczny program, sceniczną
oprawę, miejsca konkursów, zabaw
dla dzieci, warsztatów dla młodzieży,
nietuzinkowe atrakcje i zaskakujące
niespodzianki.
W myśl zasady „baw się z nami” i
„dla każdego coś miłego” zachęcamy
do udziału w koncertach salsy, coverowych wykonań największych polskich
przebojów, nieco cięższych klimatach
rocka, warsztatach tańca prowadzonych specjalnie dla Was przez cały
czas trwania imprezy przez tancerzy
programu YOU CAN DANCE pod wodzą
Kuby Werera i jego gdańskich kolegów, programie „Hity Świata”.
Będzie i coś dla najmłodszych:
„Ogród zabaw i uciechy” z dmuchawcami, kolejką, bunggi, quadami,
karuzelami oraz niezwykła „Wioska
wynalazców” z paranaukowymi pokazami i eksperymentami.
Będą także wspaniałe nagrody
i niespodzianki: samochód marki

www.Rokietnica.pl
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kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego
Certyfikaty:
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LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Gwiaździsta 23
www.lanservice.com.pl
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Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym
Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

 ocieplanie budynków
 malowanie
 szpachlowanie
TANIO!!!!
 murowanie
 montaż płyt G-K
 oraz inne prace budowlane
Kancelaria
Radcy Prawnego
Marta Zakrzewska-Byra

zaprasza do nowej siedziby w Poznaniu,
ul. Paderewskiego 8 (Bazar Poznański)
Kancelaria oferuje usługi doradztwa
prawnego oraz reprezentacji procesowej
w sprawach z zakresu:
1) tematyki rodzinnej (rozwody, podziały
majątków, alimenty);
2) zagadnień spadkowych (zachowki,
stwierdzenia nabycia i działy spadków);
3) działalności gospodarstw rolnych,
działów specjalnych produkcji rolnej
oraz procedur prowadzonych przez
ARiMR, ANR i KRUS;
4) prawa pracy (sprawy pracownicze,
regulaminy zakładowe);
5) obsługi przedsiębiorców – w ramach
bieżącej działalności związanej
z obrotem gospodarczym, umowami
handlowymi, postępowaniem w KRS;
6) dochodzenia należności od dłużników
oraz zakładów ubezpieczeń;
7) obrotu nieruchomościami i ksiąg
wieczystych.

Kontakt pod numerem tel.:
61-855-27-80, -81 lub 506-116-143

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

Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we
wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, na łąki
poza miasto. Z autobusami komunikacji miejskiej do śródmieścia – przystanek widoczny z okna, zaledwie o 20 m.

Reklamy

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe

Szczegóły i ceny:

tel. 662 698 422
Szafy wnękowe,
meble kuchenne, biura

łazienki na wymiar
www.fur niline.pl
tel. 793 693 154
Atrakcyjne ceny!

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).
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Reklamy

Poznańsk
ie

30

ej
Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktyczn
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SZKOŁA PUBLICZNA
Poznańsk
ie Cent

rum Edukacji Ustawicznej i Praktycz

POZNAŃSKIE CENTRUM EDUKACJI
USTAWICZNEJ I PRAKTYCZNEJ

nej

ul. Jawornicka 1 60-161 Poznań
tel. (61) 660 66 06, (61) 660 66 13 email: sekretariat@pceuip.pl

www.edukacjadoroslych.pl
Zastanawiasz się
jak podnieść swoje kwalifikacje?
Skorzystaj być może z ostatniej szansy
zdobycia zawodu i tytułu technika
w szkole publicznej w świetle projektowanych
zmian w kształceniu zawodowym

Szkoła Policealna dla Dorosłych
l technik informatyk
l technik rachunkowości
l technik administracji
l technik organizacji reklamy
l technik mechanik
l technik BHP

Technikum Uzupełniające
l technik mechanik
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bezpłatne pismo informa

cyjne

Jak zamówić reklamę?
[[
[[
[[
[[

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

0607 566 555
mn@kreator.com.pl
061 648 26 49
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).

Sękuś zaprezentowany Pros
z to z budowy
Festyn „Pożegnanie lata” Wiem
z y więcej

Codziennie nowe informacje

www.swarzedz.pl
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