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Golcowie rozgrzali Swarzędz z Prosto z budowy
Nie tylko dla seniorów z Gmina w liczbach

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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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

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!
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Uroczyste obchody  
71. rocznicy Września

1 września na swarzędzkim Rynku 
tradycyjnie uczczono pamięć boha-
terów II Wojny Światowej. W powa-

dze i skupieniu spotkali się przedstawi-
ciele swarzędzkiej społeczności: władze 
miasta z burmistrz Anną Tomicką, radni 
Rady Miejskiej z jej przewodniczącym 
Piotrem Choryńskim, kombatanci, har-
cerze, nauczyciele i młodzież, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń. Z uwagą wysłuchano 
rysu historycznego przygotowanego 
przez wicedyrektora Zespołu Szkół nr 
2 - Wojciecha Hoffmanna. Zgromadzeni 
minutą ciszy uczcili pamięć poległych. 
Przy dźwiękach werbli złożono bukiety 
kwiatów pod tablicą pamiątkową. Zapa-
lone zostały znicze jako wyraz pamięci 
i szacunku dla bohaterów tamtych lat.

TR, MW

Pomnik harcerzy 
ma opiekunów

Pamięć o poległych za Ojczyznę jest wyrazem mądrości i wrażliwości 
każdego społeczeństwa. 1 września 2010 r. w Swarzędzu odbyła się 
szczególna uroczystość na cmentarzu przy ul. Poznańskiej.  
Pod opiekę swarzędzkich harcerzy oddany został, pięknie odnowio-
ny, pomnik poświęcony grupie harcerzy zamordowanych podczas 
II Wojny Światowej.

W 1984 roku społeczeństwo na-
szego miasta i gminy ufun-
dowało pamiątkową płytę 

z nazwiskami tych młodych chłopców: 
Leon Brodowski, Władysław Grusz-

czyński, Antoni Kaszubski, Jan Le-
wandowski, Zenon Mąka, Zygmunt 
Nowicki, Mieczysław Polanowski, 
Florian Wojciechowski i Kazimierz 
Wojciechowski. 

Zostali oni schwytani przez okupan-
ta hitlerowskiego za kolportaż polskiej 
prasy podziemnej. Zginęli śmiercią 
męczeńską, jeden w obozie koncen-
tracyjnym, pozostali w więzieniu we 
Wronkach. Ich patriotyczna działalność 
w czasie wojny i tragiczna śmierć za-
wsze będą budzić szacunek i refleksję.

Pomnik na cmentarzu przy ul. Po-
znańskiej jest także symbolicznym miej-
scem pochówku swarzędzkich harcerzy, 
których ciała nigdy nie zostały odnale-
zione.

Burmistrz Swarzędza Anna Tomic-
ka, w słowach pełnych wzruszenia, 
przypomniała tamte straszne wyda-
rzenia i przekazała odrestaurowany po 
latach pomnik swarzędzkim drużynom 
harcerskim. To one będą od tej chwili 
pielęgnowały pamięć o swych bohater-
skich poprzednikach i przekazywały ją 
kolejnym pokoleniom.

W uroczystości udział wzięli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna 
Tomicka, zastępca Burmistrza Agata 
Kubacka, przewodniczący Rady Miej-
skiej w Swarzędzu Piotr Choryński, 
radna Rady Powiatu Poznańskiego 
Barbara Antoniewicz, radni Rady Miej-
skiej, Przewodniczący Klubu Swa-
rzędzan Ryszard Karolczak, harcerka 
z czasów wojny Janina Szklarz, przed-
stawiciele wszystkich drużyn harcer-
skich ze Swarzędza, młodzież szkolna 
i pedagodzy.

TR, AŚ
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Golcowie rozgrzali Swarzędz
W sobotę 28 sierpnia 2010 r. cały Swarzędz bawił się podczas wyśmienitych koncertów  
zorganizowanych z okazji „Pożegnanie Lata”.

Już w godzinach przedpołudnio-
wych na Stadion Miejski zmierza-
ły liczne grupy mieszkańców. Na 

dzieci czekało wyjątkowo dużo atrak-
cji. Przygotowane „miasteczko zabaw” 
oferowało m.in.: zabawy na zjeżdżalni, 
konkurs rysunkowy, malowanie twarzy, 

graffitti do własnoręcznego wykonania, 
spacery z Sękusiem, rozgrywki dziecię-
cego tenisa. Najmłodszym rozdawano 
miłe prezenty: kolorowe balony, kred-
ki, klocki. Rodzice w oczekiwaniu na 
pierwsze występy artystów raczyli się 
potrawami z grilla i napojami.

Popołudnie pełne artystycznych 
wydarzeń rozpoczęli tradycyjnie lokal-
ni wykonawcy: Swarzędzka Orkiestra 
Dęta, chór „Akord” oraz „Sweaty In 
The Fridge”. Zaproszeni artyści - Do-
niu i Goście, Ares & The Tribe i Golec 
uOrkiestra zgromadzili na swoich kon-
certach liczne rzesze fanów i wielbi-
cieli odmiennych stylów muzycznych. 
Słuchano rocka, rapu, reggae, folku 
z elementami popu. Każdy mógł odna-
leźć bliskie sobie brzmienia i klimaty. 

Największa gwiazda wieczoru, ze-
spół Golec uOrkiestra, nie zawiodła 
oczekiwań mieszkańców Swarzędza. 
Kapela przypomniała swoje najwięk-
sze przeboje, stanowiące już istotny 
element historii polskiej muzyki góral-
skiej. Publiczność śpiewała i tańczyła 
razem rodziną Golców. Było niezwykle 
energetycznie, żywiołowo i radośnie. 
Bisy w pełni potwierdziły zachwyt dla 
kunsztu i talentu artystów. 

Artystycznemu „Pożegnaniu Lata” 
w Swarzędzu towarzyszył rajd rowero-
wy zorganizowany przez Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji, a także 
rywalizacja sportowa na przygotowa-
nych przez wielkopolskich wioślarzy 
ergometrach.

Żegnając się po koncertach życzyli-
śmy sobie równie udanego spotkania za 
rok!  TR, AŚ

z Fot. A.Świergiel, H.Błachnio 
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Swarzędzki Klub Pracodawców 
aktywnie wspiera działania gminy

 W bieżącym roku swarzędzanie nie 
powinni narzekać na brak interesujących 
wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. 
Organizowane są nowe przedsięwzięcia 
promujące Swarzędz jako miasto aktyw-
ne, w którym nie tylko warto mieszkać, 
ale także spędzać czas wolny, miasto, 
z którego możemy być dumni. 

Warto podkreślić, że działania pro-
mocyjne naszej gminy nie mogłyby 
się odbywać w tak szerokim zakresie, 
gdyby nie były wspierane przez różne 
lokalne społeczności.

Największą organizacją wspoma-
gającą nasze działania jest Swarzędzki 
Klub Pracodawców, którego Prezesem 
jest Pan Zygmunt Majchrzak. Człon-
kowie tego Klubu jako właściciele, 
czy też przedstawiciele wielu znaczą-
cych firm prowadzących działalność 
gospodarczą na terenie naszego miasta 
i gminy, zawsze wychodzą naprzeciw 
naszym oczekiwaniom i współfinan-
sują przedsięwzięcia organizowane 
zarówno dla naszych mieszkańców, jak 
i promujące nasze miasto.

Organizowane w tym roku impre-
zy z udziałem Klubu, to między in-
nymi Święto Patrona Miasta i Gminy 
Św. Józefa (marzec), Dni Swarzędza 
(czerwiec), finały konkursów na Naj-

lepszego Policjanta Ruchu Drogowego 
2010 - zarówno wojewódzki w maju, 
jak i ogólnopolski w czerwcu, którego 
wszyscy uczestnicy wyjechali z nasze-
go miasta z wartościowymi upomin-
kami oznaczonymi logo Swarzędza 
i hasłem "Swarzędz - dobrze trafiłeś". 
Także kolejne duże wydarzenie, jakim 
jest "Pożegnanie Lata" z zespołem 
„Golec uOrkiestra” w dniu 28 sierpnia, 
odbyło się dzięki w znaczącemu wspar-
ciu Klubu Pracodawców.

Swój udział finansowy w realizacji 
różnych imprez mają również firmy, 
które nie są członkami Klubu Praco-
dawców. W uatrakcyjnianiu wielu im-
prez miejskich oraz świąt narodowych 
pomagają nam też inne organizacje, 
wśród których szczególny swój udział 
ma Strzeleckie Bractwo Kurkowe.

Wszystkim Państwu, którzy w róż-
ny sposób wspieracie nasze działania 
z całego serca serdecznie dziękuję.

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz

Serdecznie dziękuję… 
Szanowni Państwo! Za nami ko-

lejna z tegorocznych wielkich imprez 
miejskich – Pożegnanie Lata. Nasze 
wspólne świętowanie 28 sierpnia po-
przedzone zostało przygotowaniami 
całej grupy ludzi, którzy nie szczędzili 
czasu ani wysiłku, aby wszystko udało 
się znakomicie. 

To było prawdziwe święto muzy-
ki! Zaproszeni artyści: Doniu i Goście, 
Ares & The Tribe, Golec uOrkiestra 
zapewnili swarzędzanom rozrywkę 
na wysokim poziomie. Każdy mógł 
znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie. 
Licznie uczestniczące w imprezie dzie-
ci zachwyciło przygotowane dla nich 
miasteczko zabaw z wieloma atrakcja-
mi. 

Serdecznie dziękuję wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy za udział 
w tegorocznym Pożegnaniu Lata. Dzię-
kuję za wspólne przeżycia i wspaniałą 
zabawę. 

Szczególne podziękowania kieruję 
do osób i instytucji zaangażowanych 
w przygotowanie imprezy: Ośrod-
ka Kultury, Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji, Referatu Promocji 
UMiG, przedstawicieli mediów oraz 
służb porządkowych. 

Serdeczne słowa wdzięczności na-
leżą się naszym Drogim Przyjacio-
łom i Sponsorom. To dzięki Państwa 
wsparciu finansowemu udaje nam się 
realizować piękne, wspólne spotkania. 
Wasza pomoc jest wyrazem zaangażo-

wania w życie społeczne gminy. Cieszę 
się, ze Swarzędz może zawsze na Was 
liczyć! 

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz
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Dożynki 2010  
w Sarbinowie już za nami !

21 sierpnia 2010 r. w gościnnym Sarbinowie odbyły się tegoroczne gminne uroczystości dożynkowe. Orga-
nizatorzy niezwykle starannie przygotowali miejsce obchodów, a także biesiadowania i zabawy. Zachwyt 
budziły piękne rzeźby ze słomy przedstawiające wiejskich gospodarzy, a nawet traktor. Mszę polową cele-
brował ksiądz proboszcz  Tadeusz Kurpisz. Obecni byli: burmistrz Anna Tomicka, wiceburmistrzowie  
– Adam Trawiński, Agata Kubacka, sekretarz gminy – Agata  Kuszyńska, przewodniczący Rady Miejskiej  
– Piotr Choryński, wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, poseł Bożena Szydłowska, radni Rady Powiatu 
i Rady Miejskiej. Gorąco powitano starostów dożynek – Hannę Andrzejewską i Tadeusza Skrzypczaka. 

Burmistrz Anna Tomicka dziękując 
serdecznie rolnikom gminy Swa-
rzędz za świetną pracę i udane plo-

ny podsumowała miniony rok i życzyła 
pomyślności, zdrowia, coraz lepszych 
warunków pracy.

Wszystkim obecnym bardzo po-
dobał się tradycyjny obrzęd dożynko-
wy w wykonaniu Zespołu Tańca Lu-
dowego z Szamotuł. Burmistrz Anna 
Tomicka oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Choryński poczęstowali 
chlebem wszystkich uczestników doży-
nek.  Gdy zwyczajom stało się zadość 
przyszedł czas na rozrywkę i zabawę. 
Były konkursy, loteria fantowa, występ 
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej i Sekcji 

Regionalnej Olszyna. Spore emocje 
wzbudził pokaz mody firmy Shark – 
uroda młodych modelek skupiała uwa-
gę męskiej części publiczności!

Bardzo licznie bawiący się na so-
botniej imprezie swarzędzanie chwalili 
również pyszne jedzenie serwowane 
przez  Zakłady Mięsne – Andrzej By-
stry. Zabawa taneczna przy muzyce 
zespołu ASPEKT trwała do drugiej 
w nocy. Dopisała pogoda, humory 
i wspaniała organizacja imprezy. Ser-
decznie dziękujemy! TR

z Fot. M. Młodziński

* * *
Rada Sołecka wsi Sarbinowo skła-

da serdeczne podziękowania firmom 
i osobom prywatnym za wsparcie 
udzielone w organizacji Gminnych 
Dożynek Sarbinowo 2010. Ogromnie 
pomogli nam:

"Cybina" Przedsiębiorstwo Han-
dlowe Andrzej Arentowski, Kwiaty 
u Beaty, Tanie Tkaniny I. R Zgirscy - 
Swarzędz-Jasin, Dagabud - Paczkowo, 

Piórex S.A.,  Punkt Apteczny ASTER 
s.c. - Paczkowo, Agencja Pocztowa - 
Paczkowo, Ksiegarnia ATLAS Urszula 
i Zbigniew Jarczyńscy, Firma Potocki 
Produkcja Stołów i Krzeseł - Paczko-
wo, Zakład Fryzjerski Wittke Graży-
na - Paczkowo, Swarzędzkie Centrum 
Ubezpieczeń Ewa Włodarczyk, CLS 
Grzegorz Szubert, Salon Firmowy 
Komputronik - Swarzędz,  Barbara Ka-
rasiewicz - Sokolniki, Narsil Agencja 
Ubezpieczeniowa Izabela Grylewicz, 
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RAMARO Zakład Tapicerski - Pacz-
kowo, Cargil Piotr Kaczmarek Dział 
Sprzedaży i Marketingu Oddział Kisz-
kowo, Grupa Producentów Amazis Sp. 
z o. o. - Trzek, Gospodarstwo Rolne 
Jadwiga i Stanisław Jóźwiak - Sarbi-
nowo, Rolnicza Spółdzielnia Produk-
cyjna „Pokój” - Paczkowo, Norson 
Sp. z o.o. Sarbinowo, NIVEA Polska 
Sp. z o.o. - Poznań, POL-SAT Marek 
Durczak – Poznań, Zakłady Mięsne 
Andrzej Bystry - Swarzędz, Łukasz 
Zienkowicz – Sarbinowo, Bank Za-
chodni WBK, Szkółka Roślin Ozdob-
nych J. R. Kierkowscy – Jasin, Wiel-
kopolska Grupa Producentów Owoców 
i Warzyw – Kleszczewo, Stanbud  
Leszek Staniewski – Garby, Gminna 
Spółdzielnia  -  Swarzędz, Gospodar-
stwo Szkółkarskie Stanisław Wieczo-
rek - Puszczykowo Zaborze, Zensof 
- Gruszczyn, Agro- chest sp. z o.o.  -  
Kostrzyn Wlkp., Amigo – Swarzędz, 
Biz Zbigniew Biernacki – Swarzędz, 
Krug – Swarzędz, Obrol - Kruszewnia, 
Agromarket – Jaryszki, Fabryka Mebli 
Tapicerowanych TOMBEA - Łowęcin, 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
Kruszenia, Bogusz Wojtkiewicz – Sar-
binowo, Gospodarstwo Rolne Hanna i 
Jan Andrzejewscy – Sarbinowo, Daniel 
Kaczmarek – Sarbinowo, Gospodar-
stwo Ogrodniczo-Sadownicze Michał 
Stasiak – Sarbinowo, Jacek Biernacki 
– Sarbinowo, Cukiernia Magdalenka 
– Swarzędz, Rafał Jóźwiak – Sarbino-
wo, Szkółka Roślin Ozdobnych Renata 
Janczar – Trzek, Szymon Zienkowicz – 

Sarbinowo, Urszula i Zdzisław Świątek 
– Sarbinowo, Danuta Ciesielska – Sar-
binowo.

Osobne podziękowania składamy 
wszystkim mieszkańcom wsi Sarbino-
wo biorącym czynny udział w przygo-
towaniu dożynek. Szczególnie serdecz-
nie dziękujemy naszej młodzieży, bez 
której organizacja Święta Plonów nie 
byłaby możliwa.

Rada Sołecka

Swarzędzanie gorąco przyjęli  
Światowy Przegląd Folkloru „Integracje”

W piątek 13 sierpnia 2010 r. 
mieszkańcy Swarzędza uczest-
niczyli w niezwykle malow-

niczym i umuzykalnionym widowisku. 
Nasze miasto gościło wykonawców, 
biorących udział w X Światowym Prze-
glądzie Folkloru „Integracje”. Zespoły 
z Kenii, Indonezji, Bułgarii, Białorusi 
i Ukrainy oraz Polski zaprezentowały 
tańce i śpiewy najbardziej charaktery-
styczne dla krajów, z których pochodzą. 
Po raz kolejny okazało się, że kultura 
ludowa eksponowana przez wspólną za-

bawę jest niezwykle atrakcyjna. Było na 
co popatrzeć!

O godz. 16.30 równocześnie 
w „starej” i „nowej” części Swarzędza 
rozpoczął przemarsz roztańczonych 
grup artystycznych. Przez moment 
mieliśmy maleńką próbę karnawału 
w Swarzędzu! Od godz. 18.00 prezen-
tacje zespołów można było podziwiać 
na Scenie nad Jeziorem. Swarzędzanie 
przyjęli Światowy Przegląd Folklo-
ru bardzo gorąco. Długo oklaskiwano 
wszystkich bez wyjątku. 

Zestawienie obok siebie folkloru 
z Europy, Azji i Afryki dostarczyło nie-
zapomnianych wrażeń. Warto dodać, 
że  w ramach Światowego Przeglądu 
Folkloru „Integracje“ co roku zapra-
szanych jest pięć innych zespołów za-
granicznych. Wykonawcy występujący 
w Swarzędzu i organizatorzy: Akade-
mia Wychowania Fizycznego im. 
E. Piaseckiego w Poznaniu, Stowarzy-
szenie Zespół Pieśni i Tańca Wielko-
polska, Urząd Miasta Poznania, Urząd 
Marszałkowski w Poznaniu oraz Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu bardzo 
wysoko ocenili przygotowanie imprezy 
i niezwykłą, spontaniczną publiczność.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok!
TR

z Fot. M.Malińska, T.Radziszewska
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Jedziesz i surfujesz. Od 1 września 2010 na liniach swarzędzkiej komunikacji autobusowej pasażerów wozi 5 nowych autobusów. Są to nowoczesne nisko-
podłogowe pojazdy, wyposażone w Internet, ciekłokrystaliczne monitory, klimatyzację i automaty biletowe. Ich producentem jest firma SOLARIS Bus & Coach S.A. 
z Bolechowa, która wygrała przetarg na dostawę. 
Autobusy kosztowały prawie 6 mln zł, przy czym 80% kosztów stanowi dofinansowanie uzyskane przez Gminę Swarzędz z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
Swarzędzanie z uznaniem przyjęli możliwość korzystania z Internetu podczas podróży autobusem. Nawiązanie połączenie (za pomocą laptopa lub telefonu komórko-
wego) jest bardzo proste. Wystarczy wybrać odpowiednią sieć (w zależności od autobusu): SWARMAN-Mobile1, SWARMAN-Mobile2, SWARMAN-Mobile3, SWARMAN-
-Mobile4, SWARMAN-Mobile5 i podać hasło logowania - identyczne jak nazwa sieci.

Trzy boiska 
w remoncie

Dobiega końca remont trzech boisk 
na os. Czwartaków (w pobliżu nie-
dawno otwartego boiska wielofunk-
cyjnego). Kosztem ok. 300 tys. złotych 
zostanie tam położona nowa sztuczna 
nawierzchnia. Boiska służyć będą do 
gry w koszykówkę i tenisa, a teren zo-
stanie częściowo opłotowany. W rejo-
nie tych boisk (od strony bloków) wy-
remontowano już chodnik.

…i nowy „Orlik” 
w Paczkowie

Jak już informowaliśmy Gmina 
Swarzędz otrzymała dofinansowanie 
do budowy w Paczkowie kompleksu 
boisk sportowych w ramach programu 
„Moje boisko Orlik – 2012”. Przy Ze-
spole Szkół w Paczkowie powstał kom-
pleks dwóch boisk:

1. Boisko piłkarskie (o wymiarach 
30 x 62 m, ogrodzone do wysokości 4 
m wraz z tzw. „piłko-chwytami” o wy-
sokości 5 m), nawierzchnia z trawy 
syntetycznej krótkiej na podbudowie 
asfaltowej z odwodnieniem.

2. Boisko wielofunkcyjne (o wy-
miarach 19,1 x 32,1 m, ogrodzone do 
wysokości 4 m), na którym można 
grać w siatkówkę i koszykówkę. Na-
wierzchnia z poliuretanu położonego 
na podbudowie betonowej.

Boiska są ogrodzone oraz wyposa-
żone w oświetlenie umożliwiające ko-
rzystanie z nich również po zmierzchu. 
Do dyspozycji jest zaplecze socjalne 
(szatnie, prysznice, toalety).

Całkowity koszt inwestycji to ponad 
1 milion złotych. Otrzymamy w sumie 
666 tys. złotych dofinansowania – po 
333 tys. złotych z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego 
oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Powstaje 
pieszojezdnia 
w Kobylnicy

Trwają prace przy budowie drogi ser-
wisowej (pieszojezdni) wzdłuż ulicy Po-

znańskiej w Kobylnicy na odcinku od ul. 
Szkolnej do ul. Leśnej, wraz z dojściem 
do przystanku autobusowego. Dotych-
czasowe błotniste wertepy zastąpione 
zostaną porządną nawierzchnią z kostki 
brukowej wraz z odwodnieniem. Przy 
okazji zbudowane zostaną brakujące 
przyłącza kanalizacyjne. Inwestycja ta 
była zaprojektowana przez władze Swa-
rzędza w jeszcze 2006. Dokumentację 
opracowała Gmina Swarzędz, głównym 
inwestorem jest Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad w Pozna-
niu, a budżet Swarzędza partycypuje w 
kosztach kwotą 600 tys. złotych. Zakoń-
czenie budowy planowane jest jeszcze 
w tym .

Wyremontowana 
nawierzchnia

We wrześniu zakończono remont 
nawierzchni ul. Św. Marcin oraz ul. 
Strzeleckiej (na odcinku od ul. Piaski 
do ul. Św. Marcin). Kosztem prawie 
500 tys. złotych wykonano nowe dy-
waniki asfaltowe oraz wyremontowano 
pozostały odcinek chodnika przy ul Św. 
Marcin. Zadanie to było dofinansowane 
z budżetu Powiatu Poznańskiego. 
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Remiza i świetlica 
w Kobylnicy

Trwa procedura przetargowa doty-
cząca ważnej inwestycji – planowanej 
budowy remizy strażackiej oraz świe-
tlicy wiejskiej w Kobylnicy. Zgłosiło 
się 8 oferentów gotowych podjąć się 
tego zadania. Roboty powinny zacząć 
się jeszcze w bieżącym roku i zakoń-
czyć w przyszłym.

Kanalizacja deszczowa 
w Nowej Wsi

Odbyło się otwarcie ofert złożonych 
na przetarg dotyczący podłączenia 
kanalizacji deszczowej ulic Tortunia 
i Śniadeckich do nowego kolektora 
ułożonego niedawno w ulicy Szumana. 
Pozwoli to na prawidłowe odwodnienie 
ulic na terenie Nowej Wsi. Realizacja 
tej inwestycji planowana jest jeszcze na 
ten rok.

Wodociąg w Zalasewie
Odbyło się otwarcie ofert w prze-

targu na budowę sieci wodociągowej 
w ulicy Pszczelnej w Zalasewie. Po-
wstanie tam ok. 500-metrowy wodo-

ciąg wraz z przyłączami do posesji. 
Prace planowane są w roku bieżącym.

Chodnik nad jeziorem 
– trwają prace

Rozpoczęła się budowa chodnika 
nad Jeziorem Swarzędzkim. Chodnik 
o długości 370 m (przeznaczony rów-
nież dla rowerzystów) poprowadzony 
zostanie w kierunku pływalni Wodny 
Raj - od końca istniejącej ścieżki w re-
jonie ul. Św. Marcin wzdłuż linii brze-
gowej. Wykonawcą jest firma Budow-
nictwo drogowe KRUG, która wykona 
tę inwestycję za kwotę niespełna 800 
tys. złotych.

Budowa alei 
spacerowej 

Odbyło się otwarcie ofert w przetar-
gu na budowę alei spacerowej od lodo-
wiska do ul. Strzeleckiej. Ta nowa trasa 
dla pieszych i rowerzystów stanowić 
będzie przedłużenie budowanej wła-
śnie ścieżki pomiędzy ul. Święty Mar-
cin a pływalnią i poprowadzi nas aż do 
ul. Strzeleckiej pomiędzy boiskami KS 
Unia. Jest szansa, że budowa rozpocz-
nie się jeszcze w tym roku.

Remont pieszojezdni 
na os. Kościuszkowców

Rozpoczął się od dawna postulo-
wany remont tzw. pieszojezdni na os. 
Kościuszkowców pomiędzy domkami 
szeregowymi. Kosztem niespełna 120 
tys. złotych stara nawierzchnia z tzw. 
„trylinki” zostanie zastąpiona nową 
z betonowej kostki brukowej. Wyko-
nawcą jest firma ZZD Abramowski ze 
Swarzędza. Termin realizacji – do koń-
ca października br.

Jaśniej w Uzarzewie 
i Rabowicach

Zakończyła się budowa oświetlenia 
ul. Kasztanowej i Kalinowej w Uza-
rzewie oraz ul. Bliskiej i Jasnej Polan-
ki w Rabowicach. Wykonawcą było 
przedsiębiorstwo „Ragama” Leszek 
Przybyłek. Koszt tych prac to ok.170 
tys. zł z budżetu gminy. 

W Wierzenicy do końca październi-
ka powstanie oświetlenie drogi prowa-
dzącej do kościoła. Do końca września 
natomiast zbudowane zostanie oświe-
tlenie Parku Pod Kasztanami przy ul. 
Św. Marcin w Swarzędzu. 

Nowe wiaty przystankowe na ul. Poznańskiej gotowe. Zakończyła się modernizacja przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 92 
(ul. Poznańska w Swarzędzu). Stare, zniszczone wiaty z blachy zostały zastąpione nowymi, zbudowanymi z drewna klejonego oraz szyb poliwęglanowych.
Koncepcję przystanków opracowały panie Marta Kanikowska oraz Urszula Jerzak. Projekt na podstawie koncepcji opracowała firma BUDMAT Łukasz Gajewski, natomiast 
wykonawcą inwestycji była firma pana Macieja Frąckowiaka. Koszt inwestycji, wraz z koncepcją oraz projektem wyniósł ponad 100 tys. złotych.
Podobne wiaty, w ramach posiadanych środków, będą stawiane w reprezentacyjnych miejscach naszej gminy i mamy nadzieję, że staną się wkrótce jej wizytówką, gdyż 
wiat takiej konstrukcji nie można na razie spotkać w żadnym innym miejscu w Polsce. 
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Nowy pomost dla kajakarzy i spacerowiczów. Jezioro Swarzędzkie wzbogaciło się niedawno o nową atrakcję – nowoczesny pomost, który 
powstał w miejscu starego i zniszczonego. Nowy pomost służyć ma jako przystań dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Canoe. Członkowie tego klubu 
uprawiają z dużym powodzeniem rzadką i widowiskową dyscyplinę sportu – kajak polo. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Swarzędza do spaceru, którego atrakcją 
może być odpoczynek na nowym pomoście. W pobliżu przebiega wszak wybudowana niedawno ścieżka spacerowa…
Pomost kosztował prawie 65 tys. złotych, a jego budowa została sfinansowana z budżetu gminy Swarzędz.

Drugie rondo  
na Nowej Wsi

Ogłoszony został przetarg na bu-
dowę ronda na skrzyżowaniu ulic: 
Graniczna, Kirkora i Przybylskiego. 
Budowa planowana jest na okres let-
nich wakacji przyszłego roku. Chodzi 

o to, aby prace przebiegały w okresie 
zmniejszonego natężenia ruchu.

Na Wąskiej  
porządny chodnik

Zakończył się remont chodnika 
(strona południowa) w ul. Wąskiej 

(pomiędzy ul. Grudzińskiego a Spor-
ną) w Swarzędzu. Stara, zniszczona 
nawierzchnia została wymieniona na 
nową kostkę brukową, ułożone zostały 
nowe krawężniki. Kosztowało to pra-
wie 50 tys. złotych z budżetu gminy.

Trwają prace  
na ul. Topolowej

Trwa budowa nawierzchni wraz z od-
wodnieniem ul. Topolowej w Karłowi-
cach. Wykonawcą jest firma ZZD Abra-
mowski ze Swarzędza, która za 724 tys. 
złotych wybuduje nową nawierzchnię 
ulicy i chodnik na odcinku ok. 500 m 
oraz zatokę parkingową. Inwestycja go-
towa będzie jeszcze w tym roku.

Zatoka parkingowa 
przy ul. prof. Geremka

W październiku powstanie wniosko-
wana od lat zatoka parkingowa przy ul. 
prof. Geremka w pobliżu Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Swarzędzu. Będzie 
tam miejsce na 10 samochodów oso-
bowych. W bieżącym roku planowana 
jest jeszcze budowa zatoki parkingowej 
obok przedszkola „Jarzębinka” przy ul. 
Kórnickiej w Swarzędzu. 

/mw, tr, aś, ms/
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Nowa ścieżka, siłownia i boiska. 11 sierpnia odbyło się oficjalne przekazanie do użytku zakończonej właśnie ważnej inwestycji pod nazwą „Budowa cią-
gu pieszorowerowego od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców wraz z modernizacją Placu Targowego w Swarzędzu”. Jej wykonawcą była firma Budownictwo Drogowe 
Krug. Zadanie obejmowało budowę: Placu Targowego wraz z niezbędnymi mediami, ciągu pieszego z betonowej kostki frezowej, ciągu rowerowego z betonowej kostki 
bezfrezowej (tworzącej gładką powierzchnię, wygodną dla rowerzystów) o łącznej długości 1 km, oświetlenia całego ciągu wraz z Placem Targowym, dodatkowych miejsc 
parkingowych w rejonie Placu Targowego i wejścia na ścieżkę w rejonie osiedla Czwartaków oraz miejsc z ławkami. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1,9 mln zł, z czego znaczna 
część pochodzi z uzyskanych przez Swarzędz funduszy unijnych. Przy ścieżce zbudowany został plac zabaw wyposażony w urządzenia do ćwiczeń fizycznych dla dzieci 
i młodzieży – siłownia, której koszt wyniósł ponad 62 tys. złotych. Jak widać na zdjęciach – był to dobry pomysł. W pobliżu powstało także nowe boisko wielofunkcyjne 
a stare zostało gruntownie zmodernizowane. 
Opisywane przez nas miejsca już stały się jednymi z ulubionych dla mieszkańców Swarzędza.
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Swarzędz z tytułem 
„Sportowej Gminy”

Tytuły „Sportowej Gminy” przy-
znawane są samorządom, które 
umiejętnie łączą budowę nowocze-
snych obiektów sportowych z pro-
gramem rozwoju sportu i rekreacji 
w regionie.

Inicjatorem programu „Sportowa Pol-
ska” jest Polski Klub Infrastruktury 

Sportowej. Nagrody objęte są Honoro-
wym Patronatem: Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich, Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, Akademickiego Związku 
Sportowego, Polskiego Komitetu Pa-
raolimpijskiego, Centralnego Ośrodka 
Sportu. 

16 września 2010 r. w Warszawie od-
była się uroczysta Gala Finałowa pod na-
zwą „Sportowa Gmina 2010”. Swarzędz 
po raz pierwszy otrzymał ten zaszczytny 
tytuł! Nagrodę w imieniu naszej gminy 
odebrała wiceburmistrz Agata Kubacka 
oraz Zbigniew Zastróżny, dyrektor Wy-
działu Rozwoju Gminy.

Zaproszonych gości organizatorzy 
konkursu podejmowali w siedzibie Bu-
siness Centre Club w Warszawie. 

Mieszkańcy Swarzędza codziennie 
mają okazję przekonywać się, że w peł-
ni zasługujemy na przyznany na tytuł!

M.W.

Koncert Michała Bajora
Zapraszamy, wstęp wolny!

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Anna Tomicka serdecznie zaprasza 
na koncert Michała Bajora. Kon-

cert odbędzie się  w niedzielę 26 wrze-
śnia 2010 roku o godz. 17.00 kościele 
p.w. Chrystusa Jedynego Zbawiciela na 
os. Mielżyńskiego 1a. Tematem koncer-
tu będą „Piosenki Marka Grechuty i Jo-
nasza Kofty”. Wstęp wolny.  MW

Podziękowania dla 
strażników miejskich

W poniedziałek 30 sierpnia z oka-
zji Dnia Strażnika Miejskiego w 

swarzędzkim ratuszu burmistrz Anna 
Tomicka gościła pracowników Straży 
Miejskiej w Swarzędzu. Komendant 
Janusz Mazurkiewicz podsumował 
działania strażników a gospodyni spo-
tkania podziękowała im za trudną służ-
bę. Listy gratulacyjne od Burmistrz 
Anny Tomickiej otrzymali mł. insp. 
Arkadiusz Pawlak, st. str. Wiesław Ja-
kubowski oraz komendant Janusz Ma-
zurkiewicz. /mw/

W Swarzędzu rozpoczyna 
się czas Józefów...

24 sierpnia 2010 r. został uroczyście powitany w Swarzędzu mały Jó-
zio Stajkowski. Jest on najmłodszym mieszkańcem gminy Swarzędz 
noszącym to piękne imię o biblijnym rodowodzie. Święty Józef to nie 
tylko opiekun stolarzy, ale także patron Swarzędza. 

Podczas tegorocznych Józefinek – 
Święta Patrona Miasta, burmistrz 
Anna Tomicka zapowiedziała 

szczególne uhonorowanie, pierwszego 
po wielu latach przerwy, małego Józia.

Rodzina Państwa Stajkowskich 
przeżyła 24 sierpnia prawdziwy na-
jazd ofiarodawców z prezentami dla 
dziecka. Czegóż tam nie było! Piękna 
drewniana kołyska od Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich, mebel do przewijania 
od firmy Bebe Confort, wyprawka 
odzieżowa od Swarzędzkiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, imponujący za-
pas pieluch jednorazowych od Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędzu... 

Mama malca, Magdalena Staj-
kowska i dwie babcie ze wzrusze-

niem przyjęły z rąk Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej 
list gratulacyjny ze słowami powita-
nia i  życzeniami jak najlepszej przy-
szłości. Spotkanie w domu rodzinnym 
Józia upłynęło w pełnej serdeczności 
atmosferze. Dziecko fantastycznie tę 
atmosferę wyczuło i zachowywało się 
wzorowo. Wielkimi oczami w skupie-
niu obserwowało wszystko, co działo 
się wokół niego. 

Być może pojawienie się w Swa-
rzędzu małego Józia Stajkowskiego 
zapoczątkuję wielką modę na to imię. 

W gminie Swarzędz rozpoczyna się 
czas Józefów!

TR
z Fot. A. Świergiel
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Bezpłatne badania
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza na 
bezpłatne badania mammograficzne sfinan-
sowane przez NFZ dla kobiet w wieku 50-69 lat 
(z roczników 1941 do 1960), które w ciągu ostat-
nich 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 rozpoczną się o godzinie 9.00 we wtorek 
19.10.2010 r. na tyłach budynku Urzędu Miasta i 
Gminy w Swarzędzu. W ciągu godziny wykona-
nych zostanie ok. 10-12 mammografii.
Zapisy pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 
160 168 lub 061/ 855 75 28 (niezbędne poda-
nie numeru PESEL ).
Podstawą wykonania badania jest dowód osobi-
sty oraz ważny dokument ubezpieczenia. Wyniki 
badań zostaną przesłane na adres domowy.
Badania przeprowadza Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. Są one 
finansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego.

* * *
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza na 
bezpłatne badania - wczesne wykrywanie 
chorób nowotworowych przewodu po-
karmowego i  chorób tarczycy. Badaniami 
objęte zostaną osoby z roczników 1946-1965 
zameldowane na pobyt stały bądź czasowy na 
terenie Gminy Swarzędz, według stanu na dzień 
24.06.2010 roku. Badania zostaną przeprowa-
dzone w następujących terminach:
� 27.09.2010 (poniedziałek), 8.00 - 12.00, 

świetlica wiejska w Sarbinowie,
� 06.10.2010 (środa), 14.00 - 18.00, Ośrodek 

Zdrowia w Kobylnicy, ul. Poznańska 99 ,
� 09.10.2010 (sobota), 10.00 - 12.00,  

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1,  
� 13.10.2010 (środa), 14.00 - 18.00, Świetlica 

Wiejska w Zalasewie, ul. Kórnicka 220,
� 24.10.2010 (niedziela), 15.00 - 17.00,  

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1.
Badanie polega na analizie pobranych próbek 
krwi (nie trzeba być na czczo).
Rejestracja od poniedziałku do piątku telefo-
nicznie: (61)89-84 078, (61) 89 84 088, w godz. 
10.00-14.30 oraz (61) 89-84-031 w godz. 14.30 
- 18.00
Badania, które finansowane są ze środków bu-
dżetowych Powiatu Poznańskiego wykonuje 
NZOZ Szpital w Puszczykowie.
Więcej informacji o badaniach: www.szpitalw-
puszczykowie.com.pl

Zbiórka elektrośmieci
23 października 2010

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z całą pewnością znajdzie 
się w domu każdego z nas. Pozbycie się go często stwarza nam pro-
blem i nasuwa pytania: gdzie wyrzucić?
Gmina Swarzędz rozpoczyna nową objazdową akcję bezpłatnej zbiór-
ki elektrośmieci. Dwa oznakowane auta wyruszą w teren w sobotę 
23 października 2010. 

Będą zatrzymywały się na ok. 20-30 
min. w wyznaczonych miejscach, do 
których mieszkańcy mogą przynieść:

l wielkogabarytowe urządzenia go-
spodarstwa domowego

l małogabarytowe urządzenia gospo-
darstwa domowego

l sprzęt teleinformatyczny i teleko-
munikacyjny

l sprzęt audiowizualny sprzęt oświe-
tleniowy (z wyłączeniem żarówek)

l narzędzia elektryczne i elektro-
niczne (z wyjątkiem wielkogaba-
rytowych, stacjonarnych narzędzi 
przemysłowych

Warunkiem odbioru jest dostarcze-
nie urządzeń kompletnych.

Punkty odbioru odpadów na tere-
nach sołectw są mieszkańcom znane, 
gdyż pokrywają się z punktami odbioru 
odpadów wielkogabarytowych.

Kolejny objazd planowany jest na 
początku przyszłego roku. O terminach 
mieszkańcy będą na bieżąco informo-
wani. Wszelkie dodatkowe wiadomo-
ści można uzyskać w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu, pokój 115 lub 
pod numerem telefonu: (61) 65-12-403.

Szczegółowy harmonogram trasy 
przedstawiamy w tabelach. /ros/

GODZ MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA
08:00 – 08:30 Uzarzewo Pętla autobusowa-

-bloki
08:40 – 09:10 Gortatowo Plac zabaw
09:20 – 09:50 Łowęcin Plac zabaw przy 

szkole
10:00 – 10:30 Sarbinowo ul. Chmielna plac 

zabaw
10:40 – 11:10 Puszczykowo 

Zaborze
koło Sołtysa

11:20 – 11:50 Paczkowo Plac zabaw
12:00 – 12:30 Jasin ul. Sołecka/Rutkow-

skiego
12:40 – 13:10 Zalasewo Plac Europejski os. 

Europejskie
13:20 – 13:50 Garby Plac zabaw
14:00 – 14:30 Kruszewnia Plac zabaw
14:40 – 15:00 Rabowice przed świetlicą

GODZ MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA
08:00 – 08:30 Bogucin skrzyżowanie ulic 

Wrzosowa/Jodłowa
08:40 – 09:00 Janikowo Dolne Pętla autobusowa
09:10 – 09:30 Janikowo Górne koło Sołtysa
09:40 – 10:10 Karłowice Plac zabaw bloki
10:20 – 10:50 Wierzonka plac koło pojemników 

na surowce wtórne
11:00 – 11:30 Wierzenica Plac przed 

kościołem
11:40 – 12:10 Kobylnica Plac koło Straży 

Pożarnej
12:30 – 12:45 
12.55 – 13.10

Gruszczyn - ul. Okrężna 
- ul. Katarzyńska

13:20 – 13:50 Swarzędz teren przy Tesco
14:00 – 14:30 Swarzędz ul Strzelecka, 

siedziba ZGK
14:40 – 15:00 Swarzędz Teren przy Carrefour

Bezpieczny plan... lekcji

W pierwszych dniach wrze-
śnia we wszystkich szkołach 
podstawowych i gimnazjach 

naszej gminy uczniowie otrzymali, 
kolejny raz, plan lekcji opracowany 
przez Stowarzyszenie Bezpieczna Gmi-
na Swarzędz, a wydrukowany dzięki 
środkom finansowym Urzędu Miasta 
i Gminy w Swarzędzu. Plan lekcji, obok 
tradycyjnego podziału zajęć w danym 
tygodniu, zawiera apel do młodzieży, 

żeby nie używała narkotyków, nie piła 
alkoholu i nie paliła papierosów. Na pla-
nie znalazło się także miejsce na numery 
telefonów alarmowych na policję, pogo-
towie ratunkowe, straż pożarną i miej-
ską oraz na wpisanie numeru telefonu 
do mamy i taty. Plan jest dwustronny, a 
zatem przewidziano sytuację jego zmia-
ny w trakcie roku szkolnego.

Marek Kamiński
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„Lider”  
dostał dotację  
Starostwa Powiatu 
Poznańskiego

Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Swarzędz 
z zadowoleniem informuje, że jako jedyna 

organizacja pozarządowa z terenu Miasta i Gminy 
Swarzędz otrzymał dofinansowanie ze Starostwa 
Powiatu Poznańskiego w ramach środków przezna-
czonych na Kulturę Fizyczną.
Zarząd Powiatu Poznańskiego doceniając naszą pracę 
w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży przyznał nam 
dofinansowanie na „Szkolenie młodych adeptów 
piłkarskich roczników  2003 i 2004 w Uczniowskim 
Klubie Sportowym „Lider” Swarzędz”. 
Jest to kolejny rok, w którym UKS „Lider” Swarzędz 
może poszczycić się otrzymaniem dotacji ze Sta-
rostwa Powiatu Poznańskiego. 

Ze sportowym pozdrowieniem
Marcin Madanowski 

Sekretarz

Rok szkolny  
rozpoczęty!

Tradycyjnie 1 września rozpoczął się rok szkolny 
we wszystkich placówka oświatowych gminy 

Swarzędz. Ulicami naszego miasta wędrowały grupy 
uczniów w odświętnych strojach. Nauczyciele wszędzie 
witali swoich wychowanków z uśmiechem, a szcze-
gólnie tych którzy po raz pierwszy przekraczali szkolny 
próg. Były kwiaty, wzruszeni rodzice i wiele nadziei 
związany z nowym rokiem szkolnym. 
W uroczystościach szkolnych uczestniczyła także 
burmistrz Anna Tomicka i wiceburmistrz  Agata 
Kubacka. Odwiedziły 1 września trzy szkoły: Szkołę 
Podstawową nr 5 w Swarzędzu, Gimnazjum nr 3 
w Swarzędzu oraz Szkołę w Kobylnicy.
 
Wszystkim uczniom, tym starszym i tym młodszym, 
życzymy cierpliwości, radości i satysfakcji ze zdoby-
wanej wiedzy.

TR, AŚ
z Fot. A. Świergiel 

Awans nauczycieli
31 sierpnia 2010 r. tuż przed rozpo-

częciem nowego roku szkolnego 
w swarzędzkim Ratuszu odbyła 
się miła uroczystość związana ze 
środowiskiem nauczycielskim. 
Burmistrz Swarzędza Anna Tomic-
ka spotkała się z grupą nauczycieli 
pracujących w szkołach naszej 
gminy. Mówiła o randze i trudno-
ściach tego zawodu, dziękowała 
za dotychczasową dobrą pracę 
i życzyła powodzenia w nowym 
roku szkolnym. Podkreślano duże 
znaczenie podnoszenia kwalifika-
cji zawodowych przez pedagogów. 

Spotkanie w ratuszu było również 
okazją do wręczenia awansu za-
wodowego w stopniu: nauczyciel 

mianowany i nauczyciel dyplomowany. 

Stopień awansu zawodowego nauczy-
ciela mianowanego uzyskali:
-  Agnieszka Kotecka – nauczyciel 

Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Swarzędzu,

-  Agnieszka Zawieja – nauczyciel 
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Swarzędzu,

-  Iwona Stefaniak – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Prof. Adama 
Wodziczki w Swarzędzu,

-  Aleksandra Wittke – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Prof. Adama 

Wodziczki w Swarzędzu,
-  Jarosław Batkowski – nauczyciel 

Zespołu Szkół w Paczkowie.

Stopień awansu zawodowego nauczy-
ciela dyplomowanego uzyskali:
-  Ewa Malicka – nauczyciel Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Stanisława Sta-
szica w Swarzędzu,

-  Marcin Socha – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy 
w Swarzędzu,

-  Bogumiła Łowczak – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Prof. Adama 
Wodziczki w Swarzędzu,

-  Beata Turlej – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Prof. Adama 
Wodiczki w Swarzędzu,

-  Małgorzata Gronowska – nauczyciel 
Zespołu Szkół w Paczkowie,

-  Zofia Judek – nauczyciel Gimnazjum 
im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie,

-  Wojciech Szulc – nauczyciel Gimnazjum 
im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie,

-  Katarzyna Szczepaniak – nauczyciel 
Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat” 
w Swarzędzu.

Powierzono stanowisko dyrektora 
Przedszkola nr 4 w Swarzędzu pani Mał-
gorzacie Purol.

Serdecznie wszystkim gratulujemy!
TR, AŚ

III Dzień Sportu UKS Lider Swarzędz. 10 września na boisku przy Gimnazjum nr 2 przy ul. 
Polnej stawiło się około 150 dzieci trenujących w UKS Lider Swarzędz. Okazją było otwarcie nowopowstałego 
boiska piłkarskiego oraz klubowy III Dzień Sportu. Wspólnym wysiłkiem dyrekcji Gimnazjum nr 2, Zarządu 
UKS Lider Swarzędz, rodziców chłopców trenujących w Liderze oraz Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz udało 
się stworzyć nowe boisko piłkarskie. Podczas jego otwarcia burmistrz Anna Tomicka zapewniła zebranych, że 
już wkrótce boisko zostanie oświetlone. Na otwarcie boiska zespół Orlików rocznika 2001 trenujący pod okiem 
Łukasz Kubzdyla rozegrał mecz ligowy z Sucharami Suchy Las pokonując ich 5:3. /mm/
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„Wesoła Kraina” 
dla 100 przedszkolaków
W piątek, 27 sierpnia 2010 r. odbyło 

się uroczyste otwarcie przedszko-
la publicznego „Wesoła Kraina” 

w Gortatowie przy ul. Swarzędzkiej.
Przedszkole znajduje się w dwukon-

dygnacyjnym budynku o powierzchni 
użytkowej ok. 500 m2. Jest tu miejsce 
dla 100 dzieci w wieku 2,5 – 6  lat.

Każda z czterech grup przedszkola-
ków dysponuje przestronną salą z bez-
pośrednim dostępem do sanitariatów 

i umywalni. W przedszkolu jest osobna 
sala przystosowana do prowadzenia zajęć 
dodatkowych takich jak: nauka języków 
obcych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 
logopedyczne, taneczne itp. Do dyspozycji 
przedszkolaków oddany został w pełni 
wyposażony plac zabaw.

„Wesoła Kraina” to przedszkole pu-
bliczne, prowadzone przez prywatnego 
operatora. /edu/

z Fot. A.Rybińska

List z Paczkowa
Trampolina,  
stoły i ławki  
od przyjaciół

W ostatnim czasie w Paczkowie 
podejmowanych jest wiele 
inicjatyw mających poprawić 

sytuację mieszkańców, w szczególno-
ści dzieci i młodzieży. W czerwcu b.r. 
został oddany do użytku nowy plac za-
baw, znajdujący się na terenie szkoły. 
W ostatnich dniach plac zabaw został 
jeszcze dodatkowo doposażony przez 
pracowników Packaging Team and Pilot 
Plant Team – poznańskiego oddziału 
firmy Unilever. 

Kilkunastu pracowników pracowało 
cały dzień nad uporządkowaniem terenu 
wokół starego budynku szkoły i placu 
zabaw – wyrównali teren, zasiali trawę, 
odmalowali stary hydrant.

Ufundowali również szkole ogromną 
trampolinę oraz siedem stołów i ławek 
biwakowych. Środki na zakup tych przed-
miotów pochodziły z aukcji charytatywnej 
prowadzonej wśród pracowników firmy. 

Bardzo dziękujemy pracownikom za 
ogromne zaangażowanie. Ich inicjatywa 
to wspaniała  lekcja bezinteresownej po-
mocy. Jeszcze długo nasi uczniowie będą 
korzystać z efektów Waszej ciężkiej pracy. 

Renata Pędzińska

Festyn w Zespole Szkół nr 1  
- serdeczne zaproszenie  
dla wszystkich swarzędzan

W piątek 24 września o godzinie 
17.00 w swarzędzkiej Jedynce 
na osiedlu Mielżyńskiego 5a 

odbędzie się festyn dla mieszkańców 
zorganizowany przez Powiat Poznański, 
Zespół Szkół nr 1 i Radę Rodziców dzia-

łającą przy ZS1. Podczas imprezy można 
będzie wziąć udział w różnorodnych grach 
i zabawach wspólnie z młodzieżą szkolną. 
Wystawiony zostanie także spektakl pt. „Ca-
dillac” przygotowany przez aktorów teatru 
Usta – Usta. W trakcie wieczoru chętni 
mogą zwiedzić szkołę i sprawdzić swoje 
możliwości sportowe w sali gimnastycznej. 
Zapraszamy na wojskową grochówkę, 
chleb ze smalcem i wiele wrażeń! 

W razie niepogody festyn odbędzie 
się w budynku szkolnym. /wok/
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Nie tylko dla seniorów…
Swarzędzki OPS przygotował na pożegnanie lata cykl imprez plenerowych 

z  artystycznym klimatem, adresowanych nie tylko do seniorów. Pomysł 
był znakomity i spotkał się z ogromnym zainteresowaniem całych rodzin.

Dawnych Wspomnień Czar

„Cała sala śpiewa z nami”, „Tak 
daleko nam do siebie”, „Bo 
z  dziewczynami” i wiele in-

nych przebojów zaśpiewał w niedzielę 
w  Swarzędzu Jerzy Połomski. W  nie-
dzielę 22 sierpnia publiczność zapeł-
niła całą widownię przy Scenie nad 
Jeziorem i równie świetnie bawiła się 
podczas występu Haliny Kunickiej i ar-
tystów Teatru Muzycznego z Poznania. 
Wspaniale, jak zwykle, zaprezentowała 
się Swarzędzka Orkiestra Dęta, a na za-
kończenie kapela podwórkowa „Swoja 
wiara” z Murowanej Gośliny. 

Piknik Trzech Pokoleń  
„Swarzędz Stawia na Rodzinę”

W ramach ogólnopolskiej kam-
panii „Postaw na Rodzinę”, do któ-

rej włączyła się Gmina Swarzędz 5 
września odbył się w Swarzędzu Pik-
nik Trzech Pokoleń. Dla mieszkańców 
przybyłych na piknik zaśpiewała Hali-
na Benedyk, która sprawiła ogromną 
niespodziankę zaskakując publicz-
ność występem z Marco Antonellim 
w wielkim przeboju z lat 80. - „Fron-
tiera”. Na scenie wystąpili również 
Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa 
oraz Rewia Dziecięco - Młodzieżowa 
„Graffiti”. 

Atrakcjami były także: ogrom-
na trampolina, dmuchane zamki 
i  zjeżdżalnie, artystyczne malowanie 
buzi, konkursy w wiosce indiańskiej, 
ogromne bańki mydlane i pokaz mo-
deli latających i jeżdżących przygoto-
wany przez Modelarnię „Tukan”. Dzieci 
z wielką chęcią pozowały rodzicom do 
zdjęć z maskotką naszej gminy - uro-

czym Sękusiem oraz z przybyłymi go-
ścinnie Clifordem, Kubusiem Puchat-
kiem i Hello Kity. Firma Voyager Club 
pozwoliła dzieciom pomalować ślicz-
ną zieloną Mazdę 2, która wyjechała 
już nie zielona, ale tęczowa. Wszyscy 
bawili się doskonale…

„Country Senior” nad jeziorem

Swarzędzki OPS 12 września za-
prosił wszystkich na plenerową im-
prezę country dla seniorów. Mylił się 
jednak ten, kto potraktował rzecz 
dosłownie… W kowbojskim klimacie 
doskonale odnaleźli się młodzi i starsi.

Gorąco oklaskiwano gwiazdę mu-
zyki country - kapelę Gang Marcela. 
Bardzo spodobał się również koncert 
Pawła Bączkowskiego. Publiczność 
rozgrzały pokazy taneczne zespo-
łu Catawba Country Show, emocje 
wywoływały kowbojskich konkursy, 
oczywiście z nagrodami…

Lidia Chałasiak, Agnieszka 
Chróścik, Jolanta Osada

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Swarzędzu

Lokalny Punkt Wsparcia
– bezpłatne porady specjalistów

Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizując projekt pn. „W labi-
ryncie lęków, obaw i niepewno-

ści – edukacja sposobem na łamanie 
uprzedzeń i oporów społecznych” oraz 
projekt systemowy „Fabryka Umiejęt-
ności” zaprasza mieszkańców miasta 
i gminy do skorzystania z porad w 
Lokalnym Punkcie Wsparcia. Punkt 
działa w każdy czwartek miesiąca od 

18.00 do 20.00 w dwóch miejscach na 
terenie Swarzędza: 
Ø Klub „Słoneczny Wiek” na os. 

Cegielskiego 34 
 - drugi czwartek miesiąca – psy-

cholog i prawnik oraz w czwarty 
czwartek miesiąca – lekarz psy-
chiatra i pracownik socjalny 

Ø Placówka Wsparcia Dziennego 
na os. Kościuszkowców 26 

 - pierwszy czwartek miesiąca – 
psycholog i prawnik oraz w trzeci 
czwartek miesiąca – lekarz psy-
chiatra i pracownik socjalny

Ø Ponadto w każdą sobotę w godzi-
nach od 10.00 do 13.00 w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Wspar-
cia w Swarzędzu, ul. Piaski 4, tel. 
61 6510584

 - w 1 i 3 sobotę miesiąca – dyżur 
pełnią: policjant i psycholog

 - w 2 i 4 sobotę miesiąca - dyżur 
pełnią: pracownik socjalny i praw-
nik.
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Judit z Austrii 
pomoże młodym swarzędzanom

Już po raz czwarty Ośrodek Pomocy 
Społecznej otrzymał wsparcie z Ko-
misji Europejskiej w wysokości 6.335 

euro na realizację projektu Wolontaria-
tu Europejskiego. Dzięki tym środkom 
Ośrodek od października 2010 roku 
będzie gościł wolontariuszkę z Austrii – 
Judit Kerschbaumer-Stöckler.

Wolontariuszka będzie pracowała 
nieodpłatnie na rzecz Placówki Wspar-
cia Dziennego „Nasza Dziupla” oraz 
Świetlicy Integracyjno – Terapeutycz-
nej w Gruszczynie. Dzieci uczęszczają-
ce do świetlic będą mogły skorzystać 
z jej pomocy w odrabianiu lekcji z ję-

zyka niemieckiego i angielskiego oraz 
uczestniczyć w zajęciach sportowych 
oraz grach i zabawach przygotowa-
nych przez wolontariuszkę.

W ramach projektu Judit będzie 
również prowadzić warsztaty dla mło-
dzieży, promujące ideę wolontariatu. 
Podczas tych spotkań młodzież bę-
dzie mogła dowiedzieć się jakie wa-
runki należy spełnić by móc wyjechać 
na projekt wolontariacki do jednego 
z krajów Unii Europejskiej. 

Renata Pędzińska
Sekcja Profilaktyki i Terapii 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Judit (druga od lewej) jest pasjonatką gry w tenisa stołowego. Miejmy nadzieję, że zarazi tą pasją naszych 
podopiecznych.

Program Grundtvig – pieniądze  
z UE dla Ośrodka Pomocy Społecznej
„Akademia Nowych Możliwości – 

szkoły dla rodziców drogą pod-
wyższenia kompetencji związa-
nych z opieką i wychowaniem 
dzieci” to nowy projekt reali-
zowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu oraz 
organizacje partnerskie z Litwy, 
Łotwy, Turcji i Szwecji. 

Projekt ten będzie polegał na orga-
nizowaniu zajęć grupowych dla ro-
dziców chcących poszerzyć swoją 

wiedzę i podnieść umiejętności w za-
kresie sprawowania opieki i wychowa-
nia dzieci. Rodzice uczestniczący w za-
jęciach będą uczyć się zasad poprawnej 
komunikacji z dzieckiem. Dowiedzą się 
również w jaki sposób wspierać jego 
rozwój oraz poznają przykłady bez-
piecznych gier i zabaw dla dzieci. 

Projekt otrzymał wsparcie finanso-
we z Komisji Europejskiej w wysoko-
ści 18.000 euro w ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie”, Projek-
ty Partnerskie Grundtviga. Będzie on 
realizowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz organizacje partner-
skie od sierpnia 2010 roku do lipca 
2012 roku. O szczegółach będziemy 
Państwa informować na bieżąco.

Renata Pędzińska
Sekcja Profilaktyki i Terapii

Ośrodek Pomocy Społecznej

Trzy konkursy 
z nagrodami!

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu w ramach kam-

panii „Postaw na Rodzinę” ogła-
sza:

Konkurs Fotograficzny  
pt. „Rodzina w obiektywie”. 

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy 
Miasta i Gminy Swarzędz bez względu na wiek. 
Regulamin konkursu dostępny pod adresem 
www.profilaktyka-swarzedz.blogspot.com 
Termin nadsyłania prac mija 15 października o 
godz. 15.30. 

Do wygrania atrakcyjne nagrody m.in. cy-
frowa lustrzanka ufundowana przez Firmę Voy-
ager Club z Poznania. 

***
Konkurs Literacki  
pt. „Reportaż z rodzinnych wakacji” 

– w nim również mogą wziąć udział miesz-
kańcy Miasta i Gminy Swarzędz bez względu 
na wiek. Regulamin dostępny pod adresem  
www.profilaktyka-swarzedz.blogspot.com

Termin nadsyłania prac mija 15 październi-
ka o godz. 15.30. 

Do wygrania atrakcyjne nagrody m.in. Bon 
Prezentowy do EMPIKU o wartości 600 zł. 

***
Konkurs Multimedialny  
pt. „Swarzędz przyjazny Rodzinie”

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy 
Miasta i Gminy Swarzędz bez względu na wiek.

Regulamin dostępny pod adresem 
www.profilaktyka-swarzedz.blogspot.com

Termin nadsyłania prac mija 15 październi-
ka o godz. 15.30. 

Do wygrania atrakcyjne nagrody m.in. lap-
top.

L.CH.
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Natalia Florek 
- talent na motocyklu

Natalia Florek to młoda i utalentowana dziewczyna ze Swarzędza, 
która bierze udział w Pucharze Polski w wyścigach motocyklowych 
w klasie ROOKIE 600, regularnie odnosząc sukcesy. Ma 22 lata, a już 
od 12 roku życia zaczęła stawiać swoje „pierwsze ślady” w jeździe 
motocyklami. Nikt jej do tego nie namawiał…

Od najmłodszych lat marzyła o jeź-
dzie motocyklami. Możliwe też, że 
podświadomie pasją zaraziła się od 
swojego ojca, który również jeździ 
motocyklem. Początkowo jeździła mo-
torowerami, następnie motocyklami 
większej pojemności. W wieku 18 lat 
przesiadła się na YAMAHĘ R6 - mo-
tocykl o pojemności 600ccm i mocy 
123KM. Zaczęła odwiedzać tor wyści-

gowy i tam trenowała szybszą jazdę, 
ponieważ jazda po ulicach, co oczy-
wiste, narzuca wiele ograniczeń i jest 
mniej bezpieczna. 

Pod koniec 2008 roku wzięła udział 
w Pucharze Polski w wyścigach sku-
terów oraz wyjechała na  wyścig sku-
terów do Niemiec. W sezonie 2009 
Natalia ścigała się w pełnym cyklu wy-
ścigów klasy 125 motocyklem marki 

Honda CBR 125R. Wielokrotnie sta-
wała na podium. W Pucharze Hondy 
wywalczyła sobie wicemistrzostwo, 
a w wyścigach skuterów w generalnej 
klasyfikacji była czwarta. 

W tym sezonie Natalia ściga się 
w klasie ROOKIE 600. Pierwsze trzy 
wyścigi tego sezonu odbyły się za gra-
nicą - na Słowacji i w Czechach, pozo-
stałe na Torze Poznań. Mimo, że klasa, 
w której się ściga jest bardzo mocno 
obsadzona, Natalia już od pierwszego 
wyścigu uplasowała się w czołówce. 

Jest jedną z dwóch kobiet, któ-
re w tym roku startują w wyścigach 
motocyklowych, reszta zawodników 
to mężczyźni, podobnie w wyścigach 
skuterów…

Natalia planuje już następny sezon 
- jeśli uda się zawodniczce pozyskać 
sponsorów to w przyszłym roku wy-
startuje w klasie mistrzowskiej Super-
stock 600 Junior. 

Trzymamy kciuki!! P.B.

Kamizelki odblaskowe
dla swarzędzkich przedszkolaków
od kibiców z „Wiary Lecha”
Pod koniec ubiegłego roku kibice Le-

cha Poznań zrzeszeni w stowarzy-
szeniu „Wiara Lecha” rozpoczęli 
przygotowania do akcji mającej na 
celu wyposażenie przedszkolaków 
w kamizelki odblaskowe. Akcja 
ta objęła teren całej Wielkopolski 
i dotyczy również naszego miasta. 

Jej celem jest wyposażenie dzieci 
w odblaskowe kamizelki z logotypem 
„Wiary Lecha”. Inicjatywa zyska-
ła poparcie lokalnych samorządów 
i licznych sponsorów - ma bowiem 
charakter charytatywny. Większość 
potrzebnych środków zgromadzili też 
sami kibice. 

Akcja „Przez życie z Wiarą Lecha” 
jest kolejnym przedsięwzięciem stowa-
rzyszenia, które ma na swoim koncie 
m. in. inicjatywę „Niebiesko-biały Mi-
kołaj", kiedy to rozdano niemal 1600 
prezentów w 43 szpitalach i domach 
dziecka. Podobnie jak w poprzednich 
inicjatywach „Wiary Lecha” w dzia-
łaniach dla przedszkolaków udział 
wzięli kibice należący do swarzędz-
kiej sekcji fanów Kolejorza. W na-
szym mieście udało się nam dotrzeć 
do 12 przedszkoli i rozdać niemal 
1200 kamizelek! 

Artur Nowacki
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Dzień Turystyki i Sportu
nad Jeziorem Swarzędzkim

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka zaprasza  
na piknik sportowy - 25 września 2010, przystań kajakowa nad Jeziorem Swarzędzkim.
 

W programie:

I Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski 
w Kajak – Polo
8:40 – 9:00 – otwarcie mistrzostw
9:00 – 14:00 – mecze eliminacyjne
14:30 – 16:30 – mecze półfinałowe i finałowe
ok. 17:00 – wręczenie nagród 

I Bieg Terenowy brzegiem Jeziora 
Swarzędzkiego SWAR CROSS

11:00 – start przy pływalni „Wodny Raj”
meta: przystań kajakowa nad Jeziorem Swarzędzkim
ok. 14:00 – wręczenie nagród
zgłoszenia: tel. 61 650 95 44 mail: sport@scsir.swarzedz.pl
więcej informacji: www.scsir.swarzedz.pl

Otwarcie ścieżki zdrowia
Podczas pikniku czynne będą stoiska gastronomiczne.

Organizatorzy: 
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji, M.U.K.S. „Canoe” Swarzędz.
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Gmina w liczbach
Powiedzieć, że Gmina Swarzędz rozwija się w szybkim tempie, to zdecydowanie za mało. Ostatnia dekada 
to czas zmian w zakresie infrastruktury drogowej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a także komunikacji 
miejskiej i oświaty. Świadczą o tym dane statystyczne, które mamy przyjemność Państwu zaprezentować. 
Szczegółowej analizie przeprowadzonej przez specjalistów Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu 
zostały poddane takie zagadnienia jak: ludność, gospodarka mieszkaniowa, rynek pracy, infrastruktura 
komunalna czy szkolnictwo. 

Struktura ludności wg miejsca  
zameldowania w 2009 r.

Jednym z priorytetów jest dla nas oświata. Każdego roku 
zwiększamy wydatki na przedszkola, szkoły podstawowe 
i gimnazja. Część budżetu przeznaczamy również na dowóz 
dzieci do szkół. 

Szczególnie ważny jest dla nas wysoki poziom kompute-
ryzacji w szkołach. W latach 2003-2009 przeciętnie z roku na 
rok liczba komputerów w szkołach rosła o 34 sztuki. 

Wydatki na oświatę i wychowanie w latach 1999-2009

W latach 1999-2009 przeciętnie z roku na rok wydatki na 
oświatę i wychowanie w gminie Swarzędz rosły o 1947,87 tys. zł.

Komputery z dostępem do internetu w latach 2003-2009

Średnioroczny względny przyrost wydatków na oświatę 
i wychowanie w latach 1999-2009 wyniósł 7,48%.

Dla poprawy komfortu życia naszych mieszkańców syste-
matycznie zwiększamy również wydatki na:
• pomoc społeczną (domy pomocy społecznej, żłobki, za-

siłki oraz składki na ubezpieczenia społeczne),
• gospodarkę komunalną (oczyszczanie miasta i gminy, 

utrzymanie zieleni, oświetlenie placów ulic i dróg, gospo-
darka ściekowa i ochrona wód). 

Wydatki na gospodarkę komunalną ogółem

Wydatki na pomoc społeczną ogółem
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Cieszy fakt, że znaczącej rozbudowie uległa także sieć 
wodociągowa oraz kanalizacyjna.

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej w latach 1999-2008

W latach 2002-2008 przeciętnie z roku na rok liczba osób 
korzystających z sieci wodociągowej w Gminie Swarzędz ro-
sła o 774. 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w latach 1999-2008

Bardzo dotkliwym problemem, z którym walczymy jest 
wykluczenie społeczne. Staramy się by wszyscy mieszkań-
cy gminy mieli równe szanse w dostępie do szeroko pojętej 
pomocy. Nasze działania w sposób szczególny dotyczą walki 
z bezrobociem. 

Bezrobotni zarejestrowani w latach 2000-2009

Staramy się by nasza gmina była przyjazna dla poszu-
kujących nowego miejsca zamieszkania czy też chcących 
rozpocząć działalność gospodarczą. W ciągu ostatnich 10 lat 
udało nam się zrobić wiele dobrego w tym zakresie. Każde-
go roku przybywa nowych mieszkań, a także przedsiębiorstw 
działających na terenie gminy. 

Mieszkania oddane do użytku w latach 1999-2009

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze 
REGON w latach 1999-2009

W latach 1999-2009 przeciętnie z roku na rok liczba pod-
miotów gospodarczych rosła o 171. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu
Opracowanie: Joanna Wojtysiak

z Fot. M.Kaczmarczyk
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Ćwiczenia  
dla zmysłów
W sierpniu spora grupa małych, 

wakacyjnych fanów biblio-
teki uczestniczyła w cotygo-

dniowych zabawach edukacyjnych 
na os. Czwartaków. Tegoroczny cykl 
zajęć zatytułowany „Słowa. Dźwięki. 
Obrazy.” miał działać na różnorodne 
zmysły i wyobraźnię uczestników. Były 
więc „Zabawy stare i nowe”, czyli pio-
senki i zabawy babć i dziadków. Dzieci 
bawiły się w zapomniane już: Kółko 
graniaste, Stary niedźwiedź mocno 

śpi, Mam chusteczkę haftowaną, Raz 
dwa trzy, Baba Jaga patrzy. W kolej-
ny wtorek, pretekstem do rozmowy 
o „trudach” nauki wiązania butów i jaz-
dy na rowerze było opowiadanie „Za-
czarowana fujarka”. Były również spo-
tkania, rozwijające pamięć wzrokową 
i słuchową. „Konie, kucyki i patataje” 
to pasja naszej koleżanki, którą próbo-
wała zainteresować dzieci. Miały one 
okazję przymierzyć jeździeckie akce-
soria: toczek, sztylpy i buty do jazdy 

konnej. Potem słuchały i zaśmiewały 
się z wierszyków o koniach, autorstwa 
prowadzącej zajęcia poetki - bibliote-
karki i uczestniczyły w zabawie rucho-
wej naśladując: kłus, stępa i galop.

„Podróż w krainę baśni” to kilkana-
ście pomysłowych miniaturowych sce-
nografii do znanych bajek, dopełnione 
wierszykami, zagadkami, konkurencja-
mi sprawnościowymi. Maluchy uczest-
niczyły w inscenizacjach Czerwonego 
Kapturka, Królewny Śnieżki, Jasia i Mał-
gosi. Baśniowe podchody zakończyły 
się tańcami i śpiewankami. 

Na ostatnie, wakacyjne spotkanie 
z dziećmi przygotowałyśmy prawdzi-
wą niespodziankę. Maluchy zostały 
zaproszone na przedstawienie oparte 
na motywach baśni Małgorzaty Strzał-
kowskiej pt. „Czary-mary”. W  aktorów, 
reżyserów i scenografów wcielili się 
pracownicy biblioteki! Nasz teatrzyk 
„Czytadełko” opowiadał o piegowatym 
Czarodzieju Kleofasie, któremu poplą-
tały się zaklęcia. Wspierała go słynna 
Naprawiaczka Czarów, oraz uczestni-
czące w spektaklu dzieci. Na szczęście 
wszystko dobrze się skończyło, bo Kle-
ofas nauczył się samodzielności. Na za-
kończenie nasz czarodziej wyczarował 
kapelusz pełen cukierków i obdarował 
nimi milusińskich. Tak zakończyła się 
czwarta edycja Lata w bibliotece.

Janina Jezierska

Biblioteka Publiczna 
w Swarzędzu

os. Czwartaków 1, 
62-020 Swarzędz
tel.(61) 817 31 02, 817 31 03
www.biblioteka.swarzedz.pl
biblio@biblioteka.swarzedz.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek: 12.00 - 20.00
Wtorek: 11.00 - 18.00
Środa: 09.00 - 15.00
Czwartek: 11.00 - 18.00
Piątek: 11.00 - 18.00

Filie
l na os. Kościuszkowców 6 w Swa-

rzędzu, 
l w Swarzędzu Nowej Wsi przy ul. 

Tortunia 5a, 
l w Zalasewie przy ul. Kórnickiej 220, 
l w Kobylnicy przy ul. Dworcowej 2, 
l w Uzarzewie przy ul. Akacjowej 14, 
l w Paczkowie przy ul. Zapłocie 6.

Zbiory
Księgozbiór wraz z filiami liczy 

ponad 115 tysięcy woluminów, z 
czego ponad 35 tysięcy mieści się w 
Bibliotece na os. Czwartaków. Kata-
log zawiera pozycje literatury pięk-
nej dla dzieci, literatury pięknej dla 
dorosłych oraz literaturę popularno-
-naukową z różnych dziedzin wiedzy. 
W roku 2009 kupiliśmy 2.681 nowych 
książek, w tym 160 egzemplarzy ze 
środków z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Prenume-
rujemy 24 tytuły czasopism. Groma-
dzimy także zbiory specjalne.

W ubiegłym roku z naszych zbio-
rów skorzystało 6.154 czytelników. 

Udostępniliśmy 111.813 książek i cza-
sopism. 

Działalność kulturalna
Organizujemy spotkania autor-

skie, warsztaty literackie dla młodzie-
ży szkół średnich i gimnazjum, wy-
kłady i spotkania poetyckie. Stałym 
elementem naszej kulturalnej oferty 
są wystawy w galerii Wielokropek, 
znajdującej się w holu naszej bibliote-
ki, gdzie prezentujemy prace artystów 
– plastyków i fotografików; zarówno 
profesjonalistów jak i amatorów.

Jesteśmy otwarci na propozycje 
naszych Czytelników, zmierzające do 
udoskonalenia pracy biblioteki, ze 
szczególnym uwzględnieniem posze-
rzenia oferty kulturalnej. Czekamy na 
ciekawe pomysły i sugestie związane 
z naszą działalnością. Na pewno weź-
miemy je pod uwagę przy układaniu 
kalendarza imprez. 

Serdecznie zapraszamy!
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„Absurdalna”  
wystawa

Zapraszamy do galerii Wielokro-
pek w bibliotece na os. Czwar-
taków na wystawę „Świat absur-

du”. Instalację przestrzenną wykonaną 
przez Grzegorza Kaczmarka, ucznia 
Liceum Plastycznego, mieszkańca 
Swarzędza można obejrzeć do końca 
października. MM

„Sztuka ścigania się  
w deszczu” 
Garth Stein

Sztuka ścigania się w deszczu to 
poruszająca historia człowieka, który 
pomimo przeciwności losu walczy o 
szczęście swoje i swoich najbliższych. 
Książka o człowieczeństwie, choć 
opowiedziana z punktu widzenia psa. 
Enzo nie potrafi mówić, choć bardzo 
by tego chciał. Lecz to pies nie byle 
jaki: inteligentny, pełen współczucia 
i pewien, że w następnym wcieleniu 
powróci na ziemię jako człowiek.

„Ciało lotne” 
Paweł Mossakowski

Sensacyjna komedia miłosna. Namięt-
ność, zdrada, ból i nadzieja, cudowna 
mikstura i dybiący na nią polityczni 
gangsterzy, wszystko to powoduje za-
skakującą i komiczną wersję wydarzeń. 
To doskonała powieść rozrywkowa, 
łącząca melodramat z satyrą obyczajo-
wą i polityczną sensacją.

„Dziewczyny  
z okładki” 
Teresa Rebeck

Wspólne zdjęcie trzech sióstr ukazuje 
się na okładce „New Yorkera”, a później 
na billboardzie przy Times Square. 
Media, sława, przyjęcia - to wszystko 
spada na dziewczyny jak grom z 
jasnego nieba, ale ma także swoją 
cenę. Czy wśród zakulisowych gierek 
zwycięży kobieca niezależność i siła 
charakteru? 

„Może gdzie indziej” 
Amos Oz

Mistrz izraelskiej powieści błysko-
tliwie i z humorem opisuje mały 
światek ze wszystkimi jego układami 

i konfliktami, ideałami i namiętno-
ściami. Opuszczony przez żonę Ruwen 
samotnie wychowuje dzieci. Jego 
córka Nogah wdaje się w niepożądany 
romans, Ezra zaniedbuje Bronkę, która 
pociesza się w ramionach sąsiada, 
a plotkara Fruma rozgłasza to wszyst-
ko na całą okolicę...

„Bollywoodzkie noce” 
De Shobhaa

Aasza jest młoda, wrażliwa i 
piękna. Matka zabiera ją do Bombaju, 

wierząc, że uroda córki otworzy 
przed nią drzwi do kariery filmowej. 
Dziewczyna szybko przekonuje się 
o bezwzględności artystycznego 
światka, lecz zdana na własne siły, 
rozkwita pomimo złośliwości ze strony 
zazdrosnych aktorów. Doskonale wie, 
że nie ma tu miejsca na miłość i za-
ufanie, do czasu, gdy poznaje Akszaję, 
prawdziwego gwiazdora Bollywood.

„Księga skandali” 
Julia London

Hrabia Lindsey, po śmierci kilkulet-
niego synka odsyła pogrążoną w roz-
paczy żonę do Londynu, by odzyskała 
radość życia. Sam natomiast rzuca się 
w wir hazardu i romansów, próbując 
w ten sposób zapomnieć o nieszczę-
ściu. Kiedy jednak dowiaduje się, że 
Evelyn może zostać wmieszana w 
skandal zagrażający  jego reputacji, 
porywa żonę i zawozi z powrotem 
do ich  posiadłości. Jej powrót jest 
początkiem starcia dwóch silnych oso-
bowości, ale czy ma szansę rozpalić 
także dawną namiętność i miłość? 
I czy małżonkowie zdążą się o tym 
przekonać, skoro na jedno z nich czyha 
tajemniczy zabójca?

Agata Widzowska-Pasiak

Biblioteka Publiczna poleca:
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„Chód po miód”  
jedną z atrakcji  
II Miodowego Lata  
w Skansenie 
Mimo deszczowej pogody w niedzielne przed-
południe 28 sierpnia grupa nordic walking ze 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji już 
po raz drugi wzięła udział w rajdzie „Chód po 
miód”. Wszystkie uczestniczki po godzinnym 
marszu dotarły do mety w skansenie, a na osłodę  
otrzymały słoiczki miodu oraz zwiedziły muzeum 
pszczelarstwa.

„Złota Rybka” 
na jeziorze
W sobotę 21 sierpnia na starcie 

II rajdu kajakowego „Złota 
Rybka” stanęło 30 uczestni-

ków, miłośników sportów wodnych. 
Czekało na nich wiele atrakcji – zadań 
do wykonania. Było opłynięcie wyspy 
na czas, rzucanie podkowami, rozwią-
zywanie łamigłówek oraz inne konku-
rencje. Zainteresowanie rajdem było 
bardzo duże, a chętnych znacznie 
więcej niż miejsc na kajakach.

Po trzech godzinach rywalizacji 
ogłoszono wyniki. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc otrzymali nagrody 
rzeczowe, reszta uczestników - nagro-
dy pocieszenia.

Organizatorzy bardzo dziękują 
wszystkim uczestnikom oraz Drużynie 
WOPR przy ochotniczej Straży Pożarnej, 
która zabezpieczała rajd. Na jeziorze nad 
bezpieczeństwem uczestników rajdu 
czuwało trzech ratowników wodnych.

Pożegnanie lata  
na rowerach

W ramach imprezy miejskiej „Pożegnanie Lata”, 
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zorgani-
zowało 28 sierpnia rajd rowerowy dla wszystkich 
miłośników dwóch kółek. Trasą wzdłuż Doliny 
Cybiny do Biskupic 20 uczestników, przez ponad 
3 godziny pokonało ok. 30 km.
Uczestnicy rajdu podziwiali urokliwe miejsca 
okolic miasta i gminy Swarzędz. Trasa rajdu za-
kończyła się na stadionie miejskim gdzie uczest-
nicy zostali przywitani przez prowadzącego 
koncert. 



PROSTO Z RATUSZA  wrzesień 2010

25

P
ro

st
o

 z
 C

en
tr

u
m

 S
p

o
rt

u

Joga w Centrum Sportu
18 i 25 sierpnia odbyły się pierw-

sze bezpłatne zajęcia jogi. 
Doświadczona instruktorka 

z Centrum Szczęśliwego Człowieka 
„Energia” przez ponad godzinę pro-
wadziła zajęcia dla ok. 50 uczestników. 
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-
acji jako organizator nie spodziewał się 
aż tak dużej grupy zainteresowanych. 

W związku dużym zainteresowa-

niem, od 8 września w hali sportowej 
SCSiR przy ul. Św. Marcin 1 rozpoczęły 
się zajęcia z jogi, w godzinach 18:00 
i 19:30.

Czym jest joga? W kulturze za-
chodniej joga zyskuje coraz większą 
popularność jako praktyka zapewnia-
jąca zdrowie i harmonię życia. Pozwa-
la również otworzyć się na duchowy 
wymiar naszej egzystencji. Wielu z nas 

rozpoczynając praktykę jogi kieruje 
się początkowo właśnie zdrowotnymi 
jej aspektami, dotyczącymi ogólnej 
kondycji fizycznej.

Osoby bardzo zajęte użyją jogi, aby 
pomniejszyć skutki stresu w ich życiu. 
Seniorzy zapragną uelastycznić „sztyw-
niejące” ciało. Sportowiec użyje jogi 
aby lepiej się skoncentrować na zawo-
dach i odnowić po urazie. Dziecko na 
jodze uzmysłowi sobie tę wartość, któ-
rej jeszcze nie zatraciło. Zapraszamy na 
zajęcia pełne miłości, ciszy i uśmiechu.

Półkolonie SCSiR.  W sierpniu przez dwa tygodnie odbywały się półkolonie. Dziewięćdziesięcioro dzieci uczestniczyło w pełnym atrakcji programie. Oprócz zajęć sportowo - 
rekreacyjnych na Pływalni Wodny Raj i w hali pod namiotem, dzieci wyjeżdżały na wycieczki do: kina, nowego zoo, palmiarni, cascader parku. Ponadto, wśród atrakcji znalazła się jazda konna 
oraz zajęcia edukacyjne.
Organizatorzy wypoczynku bardzo dziękują rodzicom i ich dzieciom za zaufanie, jakim obdarzyli pracowników SCSiR – opiekunów półkolonii. Mamy nadzieję, że 
wszystkie dzieci dobrze bawiły się podczas urozmaiconego programu czwartej już edycji półkolonii SCSiR.
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Przydatne adresy i telefony
]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
Swarzędz

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: 
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30 
Burmistrz 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
 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]
ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

]]Ochotnicza]Straż]Pożar-
na]w]Kobylnicy]

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

]]Centrum]Informacji]]
Medycznej]Tel-Med

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

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

]]NZOZ]MEDLIFE]]
–]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 nume-
rem 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 rozpoczę-
ło 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. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30, 
gciswarzedz@neostrada.pl

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

]]Ośrodek]Kultury
ul. Piaski 4, tel. 61 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

- pływalnia
- kręgielnia
- boiska 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 Transpor-
tu 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.
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Golcowie rozgrzali Swarzędz z Prosto z budowy
Nie tylko dla seniorów z Gmina w liczbach

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

] Fot. H.Błachnio
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Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim 
klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrze-
skiego 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 łazien-
kami (prysznic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki 
elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje  
2-5 osobowe (15 do 25 m2) z TV, stolikiem, szafą. 

Morze! 
Plaża! 

Kołobrzeg!

tel. 662 698 422

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we 
wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, na łąki 
poza miasto. Przy domu przystanek komunikacji miejskiej. 

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62

Ogrodzenia, 
bramy, balustrady
Obróbka metali,  
usługi ślusarskie

tel.501 46 88 50
www.ogrodzenia-ploty.eu

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Zakrzewska-Byra

1)  tematyki rodzinnej (rozwody, podziały majątków, alimenty);

zagadnień spadkowych (zachowki, stwierdzenia nabycia 

i działy spadków); 

działalności gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji 

rolnej oraz procedur prowadzonych przez ARiMR, ANR i KRUS;

prawa pracy (sprawy pracownicze, regulaminy zakładowe);

obsługi przedsiębiorców, w tym z dziedziny transportu i spedycji 

– w ramach bieżącej działalności związanej z obrotem 

gospodarczym, umowami handlowymi, postępowaniem w KRS;

dochodzenia należności od dłużników 

oraz zakładów ubezpieczeń i przedsiębiorstw przemysłowych;

obrotu nieruchomościami i ksiąg wieczystych

2)   

3)
   

4)  

5)   

6)   

7)

oferuje usługi doradztwa prawnego 
oraz reprezentacji procesowej w sprawach z zakresu:

www.mzbkancelaria.pl

M–SERWIS

zatrudni kobiety  
i mężczyzn

do produkcji  
i pakowania  

w Swarzędzu.
Kontakt: Poznań,  
ul. Zeylanda 6/3
tel. 61 665 87 71,  

669 996 401

Gabinet pomocy 
psychologicznej

Zapraszam Cię, jeśli:
-  szukasz wyjścia z trudnej 

sytuacji życiowej
-  przeżywasz kryzys związany 

z rozwodem, zdradą, utratą 
bliskich

-  masz kłopoty małżeńskie 
lub w relacji z dzieckiem czy 
rodzicem

-  czujesz się samotny(a) lub 
masz problemy w nawiązy-
waniu relacji

-  doświadczasz depresji, sta-
nów lękowych, bezsenności

Rejestracja NZOZ  
MED-LUX, ul. Rynkowa 63

tel. 61 8163 900, 8163 910  
lub po godz. 17: 660 140 488

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).

Ogrody Retro
projektowanie zakładanie
pielęgnacja Twojego ogrodu

tel. 698 652 050, 502 564 577
biuro@ogrodyretro.pl www.ogrodyretro.pl

BIURO REKLAM i OGŁOSZEŃ RESO
Głos Wielkopolski Gazeta Wyborcza Sąsiadka-Czytaj Goniec Dopiewski 

Auto-Giełda Dziennik Echo Miasta Rokickie Wiadomości Prosto z Ratusza

ul. Poznańska 17, Przeźmierowo
czynne PN-CZW 11-17 biuro.ogloszen.reso@wp.pl

(61) 653 47 87 (61) 652 50 69 604 372 440
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materiałów ściernych

bardzo atrakcyjne ceny, szeroki asortyment
Zapraszamy stolarzy, rzemieślników, hobbystów!!!

PFERD-VSM Sp. z o.o.
Ul. Polna 1A, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
zjazd z trasy 92 kierunek Pobiedziska

tel.: 061 897 04 80

W związku  
z likwidacją magazynu
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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).  

lipiec-sierpień 2010
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Sękuś zaprezentowany z Prosto z budowyFestyn „Pożegnanie lata” z Wiemy więcej
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

NAKŁAD 
10.500 

egz.!

Zapraszamy do zamieszczania reklam!



R E K L A M Y

Certyfikaty:

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

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

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

informatycznych
»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»

komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

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

kompleksowe  
usługi  
informatyczne

Meble SAWA
Jesteśmy firmą rodzinną zajmującą się produkcją mebli oraz usługami 
stolarskimi. Działamy na terenie Poznania i okolic, ale jesteśmy ot-
warci na współpracę z klientami z całej Polski i Europy. Nasze cele 
osiągamy dzięki atrybutom takim jak: fachowość, rzetelność oraz 
otwartość na różne idee i upodobania.

Gwarantujemy Państwu:
 a wysoką jakość naszych 

produktów i usług
 a fachowość
 a solidność wykonania
 a krótkie terminy realizacji
 a pełną satysfakcję
 a konkurencyjne ceny

W naszej ofercie znajdują się:
 a meble kuchenne
 a meble gabinetowe

 a sypialnie (w tym łóżka poje-
dyncze oraz piętrowe)

 a meble łazienkowe
 a garderoby
 a szafy wnękowe i 

wolnostojące
 a zabudowy wnęk, przestrzeni  

pod schodami, pomieszczeń  
ze skosami itp.

 a panele ścienne 
 a dowolnie zaprojektowane, 

nietypowe meble

Chętnie pomożemy Państwu zaprojektować meble w taki sposób, 
aby maksymalnie wykorzystać możliwości przestrzenne danego 
pomieszczenia. Podejmiemy się wykonania nawet najbardziej skom-
plikowanych projektów.

Waldemar Sawa tel. 664 068-488
www.meble-sawa.eu


