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Internet i komputery
dla swarzędzan
W czerwcu otrzymaliśmy umowę o dofinansowanie projektu „Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - Etap II” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość dofinansowanie wyniesie 850 000 zł.

J

uż po raz kolejny udało nam się pozyskać fundusze w wysokości 85
proc. na internet i komputery dla
mieszkańców. W ramach tego programu
władze Gminy Swarzędz kupują sprzęt
komputerowy dla 60 rodzin wymagających takiej pomocy oraz 60 sztuk dla
niektórych szkół i bibliotek. Oprócz
sprzętu Gmina zapewnia przeszkolenie
w zakresie obsługi komputera, użytecznych technik teleinformatycznych oraz
dostępu do internetu.
Program adresowany jest do niezamożnych gospodarstw domowych, które
nie posiadają dostępu do internetu oraz
komputera.
Co trzeba zrobić, aby zostać zakwalifikowanym do uczestnictwa w tym
programie? Do 30 września 2011 roku

należy złożyć komplet dokumentów do
Ośrodka Pomocy Społecznej (Swarzędz,
ul. Poznańska 25) lub do Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu, Biuro Obsługi
Interesanta (Swarzędz, ul. Rynek 1). Dokumenty te można pobrać w Ośrodku
pomocy Społecznej w Urzędzie Miasta
i Gminy Swarzędz lub bezpośrednio ze
strony internetowej www.swarzedz.pl.
Więcej szczegółów na www.swarzedz.pl w zakładce FUNDUSZE.
Barbara Kosiak-Przybyła
Inspektor ds. funduszy

Zapraszamy 10 września

Bezpłatne badania dla pań i panów

B

urmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza na bezpłatne badania na oznaczenie poziomu PSA
w ramach profilaktyki nowotworów
gruczołu krokowego (prostaty) oraz
badanie na obecność krwi utajonej
w kale (profilaktyka raka jelita grubego). Wszystkie badania sfinansowane są
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W badaniu
mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni
od 50 roku życia.
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu w dniu 6 września 2011 roku o godz. 14.30 w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej
14 (wejście od ul. Jesionowej) przeprowadzi spotkanie edukacyjne (pogadankę)
dla mieszkańców gminy. Mieszkańcy, którzy ukończyli 50 lat otrzymają specjalne

probówki do przygotowania materiału do
badań na obecność krwi utajonej w kale.
Badania zostaną przeprowadzone
w sobotę 10 września 2011 roku w godz.
9.00 do 13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu – pokój 113.
Zapisy telefoniczne (niezbędne podanie numeru PESEL) w godz. 8:00-15:00 od
28 lipca 2011 roku, pod numerem telefonu:
61 65-12-311
Wynik badania zostanie przesłany
indywidualnie do każdego pacjenta pod
wskazany przez niego adres oraz na adres
lekarza rodzinnego.
Odpłatne badanie PSA – 30,00zł,
krew utajona w kale – 30,00zł dla osób
nie spełniających wymogów wiekowych
lub zamieszkałych poza terenem Wielkopolski.
/RS/

Usuń azbest
z dofinansowaniem

Z

przyjemnością zawiadamiamy, że po raz
kolejny ruszyła akcja, która ma na celu
bezpieczne usunięcie wyrobów azbestowych.
Mieszkańcy naszej Gminy mogą skorzystać
z dofinansowania na usunięcie, wywóz i utylizację płyt azbestowych. Dofinansowywanie
wynosi 70% całej kwoty zadania. Stawki jednostkowe za poszczególne prace to: 0,73 zł
brutto/kg (demontaż, transport i unieszkodliwianie) i 0,46 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 2011 r. Prace demontażowe oraz odbiór płyt azbestowych – do 15
grudnia 2011 roku.
Przypominamy, że w przypadku demontażu wyrobów azbestowych należy zgłosić do Wydziału
Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu zamiar
wykonywania robót budowlanych.
Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie do
planowanego zadania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, parter, pok. 115,
Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska, tel. 61 65 12 403.
/ros/

Aktualności

Wnioski do 30 września 2011 roku

Wandale niszczą zieleń – nie pozwólmy
na to!

J

esteś świadkiem wandalizmu – nie
bądź obojętny! Zadzwoń
na policję (tel.
61 817 23 23) lub do
Straży Miejskiej (tel. 61 651-21-14). Wszyscy
powinniśmy poczuwać się do obowiązku szanowania roślinności, która nas otacza – to nasza
wspólna własność i wspólne dobro. Wspólnie
chrońmy ją przed wandalami!
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z Fot. A. Świergiel

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2011

Prosto z budowy

Aleja spacerowa gotowa. 6 lipca 2011 r. przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek, wiceprzewodniczący – Tadeusz Witkowski,
przewodniczący Komisji Gospodarczej – Zygmunt Majchrzak w towarzystwie dyrektora Wydziału Rozwoju Gminy – Zbigniewa Zastrożnego oraz pracowników UMiG,
oglądali nową ścieżkę pieszo-rowerową nad Jeziorem Swarzędzkim.
Budowa alei spacerowej od Sceny nad Jeziorem i pływalni Wodny Raj do ul. Strzeleckiej w Swarzędzu została zakończona.
Około 300-metrowa trasa dla pieszych i rowerzystów stanowi przedłużenie ścieżki pomiędzy ul. Święty Marcin a pływalnią i prowadzi aż do ul. Strzeleckiej pomiędzy
boiskami KS Unia. Wykonawcą inwestycji jest firma Drogmel z Pobiedzisk, która wygrała przetarg oferując ok. 1,3 mln złotych.
W dalszych planach przewidziane jest poprowadzenie wzdłuż brzegu jeziora kolejnego odcinka ścieżki spacerowej.
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Ratujemy jezioro
W ubiegłym miesiącu, 15 lipca 2011 roku władze Gminy Swarzędz
podpisały umowę na rekultywację swarzędzkiego akwenu. Oczyszczanie Jeziora Swarzedzkiego rozpocznie się z końcem września br i będzie
kosztowało 420 tys. zł. Projekt ten został dofinansowany przez firmę
Volkswagen Poznań , której logo znajdzie się na aeratorze.

Wykonawcą jest firma AERATOR
Stanisław Podsiadłowski, a zadanie nosi
nazwę: Kompleksowa rekultywacja Jeziora
Swarzędzkiego metodą aeracji pulweryza-

cyjnej z systemem precyzyjnej inaktywacji
fosforu za pomocą mobilnego aeratora
pulweryzacyjnego i aeratora pulweryzacyjnego z napędem wietrznym.

Oczyszczanie jeziora będzie obejmować
cały cykl działań. Trzeba przede wszystkim
natlenić okolice dna jeziora, usunąć zbyt
duże ilości fosforu i materię organiczną. To
ogromna praca. Cały czas prowadzony będzie ścisły monitoring jakości wody. Pozwoli
to dokładnie określić, kiedy woda osiągnie
odpowiedni poziom czystości i w efekcie
kiedy jezioro będzie mogło ponownie zmienić się w kąpielisko.
Przewiduje się, że sam proces oczyszczania potrwa około trzech lat. Uruchomiony zostanie niebawem aerator pulweryzacyjny – pływające urządzenie służące do
natleniania wody. Pozwoli to na powstanie
tzw. strefy życia, w której będzie się rozwijał fito i zooplankton, a także ryby. Dodatkowo włączony zostanie aerator mobilny,
który poza natlenianiem wody zmniejsza
ilość szkodliwego fosforu. Po uzyskaniu
odpowiedniej czystości wody, przez około
10 lat będzie trwał proces biomanipulacji,
pozwalający na odtworzenie populacji ryb.
Kąpielisko, które w przyszłości powstanie nad Jeziorem Swarzędzkim wpisze
się pięknie w całościowy program rekreacyjno-wypoczynkowy związany z tym
terenem. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżki zdrowia oraz wypożyczalnia
sprzętu wodnego są pierwszymi krokami
do osiągnięcia tego celu.

z Fot. M. Woliński
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Ulica Wrzesińska już w przebudowie. Do 30 października 2011 r.
potrwa przebudowa ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie. Wykonana zostanie
nowa nawierzchnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kompleksowa modernizacja drogi, oprócz jezdni, obejmie wykonanie nowych chodników, podjazdów, zatok parkingowych i autobusowych oraz pasów zieleni. Zmodernizowane zostanie
również oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Wybudowany zostanie odcinek kanalizacji sanitarnej z przyłączami od ul. Tulipanowej do ul. Poznańskiej.
Jak już informowaliśmy, przy okazji modernizacji ul. Wrzesińskiej wykonane zostaną ważne prace w sąsiedztwie. W ul. Sołeckiej (na odcinku od ul. Wrzesińskiej do
ul. Poznańskiej) wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, natomiast w ul. Szklarniowej (na odcinku od ul. Wrzesińskiej do ul. Rutkowskiego) powstanie kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa z przyłączami. Ta część inwestycji gotowa ma być do końca stycznia 2012 r.
Koszt modernizacji ul. Wrzesińskiej wraz z towarzyszącymi jej zadaniami wynosi nieco ponad 11 mln złotych. Inwestycja jest współfinansowana przez Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, budżet Gminy Swarzędz oraz Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Głównym wykonawcą jest
konsorcjum firm: Hydrobudowa 9 i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST.

z Fot. A. Świergiel

Nowe słupy ogłoszeniowe. Uważni mieszkańcy naszego miasta zauważą natychmiast zamontowane 25 lipca 2011 r. nowe słupy ogłoszeniowe. Na razie
znajdują się one w czterech miejscach: ul. Graniczna – parking przy centrum „Agrobex”, ul. Graniczna/ul. Tysiąclecia – rondo, ul. Zamkowa – targowisko miejskie,
os. Czwartaków – plac przy sklepie „Biedronka”.
W następnych miesiącach pojawią się kolejne słupy. Nowoczesna forma, wyrazista kolorystyka i estetyczny wygląd zachęcają do czytania zamieszczanych tam ogłoszeń
i informacji. Miasto zyskało dzięki temu dodatkowe źródło komunikacji społecznej. Na nowych słupach swarzędzanie informowani będą o wszystkich ważnych imprezach
miejskich, wydarzeniach i innych istotnych sprawach. Można tam również zamieszczać ogłoszenia prywatne. Jednocześnie przypominamy o obowiązującym zakazie
wieszania anonsów oraz reklam na wiatach przystankowych, murach itp.
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z Fot. M. Woliński
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Remiza w Kobylnicy – w szybkim tempie. Równie sprawnie postępuje rozbudowa remizy strażackiej w Kobylnicy. Do starego budynku dobudowana
została wozownia, a piętro nad nią zostanie wykorzystane na wiejską świetlicę. Radykalnie poprawią się warunki, w jakich strażacy z Kobylnicy pełnią służbę. W rozbudowanej remizie będą mogli w odpowiednich warunkach przechowywać sprzęt ratowniczy i pojazdy. Wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany Malbud z Poznania,
który wykona to zadanie za ok. 1,33 mln zł. Remiza ma być gotowa do końca roku 2011 r.

z Fot. M. Woliński

Prosto z budowy

Rondo gotowe. Bardzo sprawnie wykonane zostały prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu. W ciągu zaledwie dwóch
miesięcy powstało tam rondo, które znacznie usprawniło ruch w tym rejonie. Wykonana została nowa nawierzchnia jezdni, chodniki oraz odwodnienie. Zmodernizowane
zostało również oświetlenie.
Przebudowa spowodowała utrudnienia w ruchu, jednak dzięki staraniom wykonawców (firma Pol-Dróg Kościan Sp. z o.o. oraz Budownictwo Drogowe Krug) czas trwania
inwestycji udało się skrócić aż o miesiąc. Wartość tej inwestycji to blisko 1,1 mln zł. Gmina uzyskała na nia dofinansowanie w wys. 450 tys. zł z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Gmina planuje również zlecenia opracowania dokumentacji modernizacji skrzyżowania ul. Przybylskiego i 3 Maja. W dokumentacji tej uwzględnione zostaną sugestie
mieszkańców dotyczące wybudowania wydzielonego prawoskrętu, który ułatwi dojazd do ul. Szumana.

z Fot. M. Woliński
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Pętla na os. Kościuszkowców. Trwają prace związane z przebudową pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Stary budynek wraz z wiatą
został wyburzony, a w ich miejsce miejscu stanął nowoczesny budynek z poczekalnią, kioskiem i toaletami publicznymi. Na pętli będą dwa zadaszone perony dla
autobusów. Wykonawcą jest firma MUR-BET z Dąbrowy, a koszt inwestycji to niecałe 1,5 mln zł. Prace zakończa się w październiku.

lokatorom 60 mieszkań powstałych dzięki
przebudowie dawnej hali fabrycznej przy
ul. Sienkiewicza 19 w Swarzędzu.

Termomodernizacja Gimnazjum nr 3
na os. Czwartaków
w Swarzędzu
Od czerwca trwa termomodernizacja
Gimnazjum nr 3 na os. Czwartaków. W ramach tej inwestycji zaplanowano: wymianę okien, docieplenie ścian zewnętrznych
i dachu, nową wzmocnioną i estetyczną
elewację a także ogrodzenie i zagospodarowanie terenu szkoły. Prace (wartości
ponad 1,5 mln zł) mają być wykonane
do końca wakacji. Wykonawcą jest firma
PHU Inter-Bud z Rogoźna. Prace mają być
zakończone do końca wakacji.

Ul. Warzywna
– przebudowa
od połowy sierpnia
Wykonawca kanalizacji sanitarnej budowanej w ramach wspólnego projektu
ZM „Puszcza Zielonka” – konsorcjum
form Hydrobudowa Gdańska i ZRUG
Poznań – z opóźnieniem, bo w połowie
sierpnia, przystępuje do prac na terenie
Swarzędza. Według informacji uzyskanych
od wykonawcy powodem opóźnienia jest
uzgadniana z inwestorem zmiana dokumentacji wykonawczej. W związku z tym
planowana przez Gminę Swarzędz przebu-

„Orlik” w Bogucinie
– trwa budowa

dowa ul. Warzywnej (tamtędy przebiega
odcinek kanalizacji budowanej przez ZM
„Puszcza Zielonka”), która miała zacząć
się w maju br., rozpocznie się dopiero w
sierpniu.. Termin zakończenia przebudowy
ul. Warzywnej planowany na grudzień br.
na razie nie jest jednak zagrożony.

Budynek komunalny
z 27 mieszkaniami
Na ukończeniu jest przetarg na budowę budynku komunalnego przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu (w rejonie os.
Promykowego). Na trzech kondygnacjach
tego budynku będzie 27 mieszkań dwui jednopokojowych, obok powstanie parking. Budowa ma się rozpocząć wkrótce
i zakończyć w roku przyszłym.
Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku Gmina Swarzędz przekazała

Od czerwca trwa budowa zespołu
boisk sportowych w ramach programu
„Moje boisko Orlik 2012”. Trzeci swarzędzki „Orlik” powstaje w w Bogucinie
przy ul. Wrzosowej w pobliżu placu zabaw.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, prace
zakończą się we wrześniu. Wykonawcą jest
firma KASZUB z Kiełpina, która wygrała
przetarg oferując nieco ponad 1 mln zł.
Gmina Swarzędz wystąpiła o dofinansowanie budowy „Orlika” w Bogucinie.
Przypomnijmy, że boiska „Orlik” nasza gmina zbudowała już w Swarzędzu
na os. Mielżyńskiego (w 2009 r.) oraz
w Paczkowie (w 2010 r.). Na 2012 rok
planowana jest budowa czwartego „Orlika”, który powstać ma w Zalasewie.
M.W., AŚ, TR
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Remont
krypty Cieszkowskich

P

Aktualności

od koniec czerwca rozpoczęły się prace remontowe przylegającej do wierzenickiego
kościoła krypty Cieszkowskich. Ich pierwszy etap
obejmuje założenie nowych rynien i odwodnienie oraz uzupełnienie tynków wewnątrz. Krypta
jest miejscem spoczynku pięciorga członków
rodu Cieszkowskich; Helena (Halina), patronka
pierwszej wyższej uczelni rolniczej na ziemiach
zaboru pruskiego – Wyższej Szkoły Rolniczej im.
Haliny w Żabikowie, August – wybitny filozof
i ekonomista, poseł do parlamentu pruskiego,
jego ojciec Paweł – poseł na sejmy Królestwa
Polskiego, synowie; Krzysztof i August Adolf
zwany „Guga” – senator II RP.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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UKS „Fala Swarzędz”
zaprasza do sekcji
pływackiej

U

czniowski Klub
Sportowy „Fala
Swarzędz” został założony przez rodziców dzieci, które doskonaliły pływanie w ramach sekcji
pływackiej przy Swarzędzkim Centrum Sportu
i Rekreacji. Umiejętności sportowe dzieci mogły
być rozwijane dalej tylko w ramach klubu sportowego. Powstanie klubu to też niezbędny warunek
uczestnictwa w zawodach organizowanych przez
Polski Związek Pływacki. Dzieci i młodzież ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej
gminy trenująca w UKS „Fala Swarzędz” odnosi
już sukcesy w tej dyscyplinie. Zawodnicy biorą
udział w zawodach organizowanych na terenie
Wielkopolski, gdzie plasują się na razie w środku
stawki, chociaż mają też na koncie miejsca na
podium. Intensywny trening realizowany 6 razy
w tygodniu na pewno zaowocuje kolejnymi sukcesami. Działalność Klubu jest możliwa wyłącznie
dzięki wsparciu Gminy Swarzędz. Treningi prowadzone są w godzinach rannych i popołudniowych.
Klub prowadzi nabór uzupełniający uzdolnionej
pływacko młodzieży chcącej trenować pływanie.
Więcej informacji o zapisach do Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Fala Swarzędz” pod nr tel.
696 029 314

„Spotkania Rodzinne” w Muzeum
w Uzarzewie

K

ażdego spotkało coś miłego podczas
pierwszej imprezy w ramach cyklu pt.
„Spotkania Rodzinne”, jaka odbyła
się 17 lipca w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie. Z dorosłymi swoją
ogromną wiedzą z zakresu zarówno historii
jak i szeroko pojętej przyrody, dotyczącą
zbiorów muzealnych podzielił się dr Andrzej Przychodzki. Dzieci brały udział
w zajęciach, dostosowanych do wieku, pod
wspólnym tytułem „Zwierzęta naszych la-

sów”. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy
o zwierzętach w lekkiej, zabawowej formie.
Na końcu wszyscy spotkali się przy ognisku
na terenie parku muzeum. Można było odpocząć w cieniu starych drzew i posilić się
upieczonymi w ogniu kiełbaskami.
Na kolejne „Spotkania Rodzinne” Muzeum w Uzarzewie zaprosiło w niedzielę
7 sierpnia br. Tym razem tematem zajęć
były drapieżniki…
/KOBA/

XII Międzynarodowe
Warsztaty Flażoletowe

Straż Miejska:

W

dniach od 22 do 25 sierpnia 2011
roku, w Domu Bretanii przy
Starym Rynku 37 w Poznaniu
(wejście od ul. Wielkiej, pod arkadami)
odbędą się XII Międzynarodowe Warsztaty
Flażoletowe. Tematem warsztatów będzie
tradycyjna muzyka bretońska. Zajęcia
poprowadzi znakomity muzyk młodego
pokolenia GURVANT LE GAC związany
z Bretońską Akademią Muzyczną (Kreiz
Breizh Akademi).
Warsztaty będą się odbywały w Domu
Bretanii: - w poniedziałek, 22.08 od godz.
10.00 do 14.30; - we wtorek, 23.08 od
godz. 10.00 do 14.30; - w środę, 24.08 od
godz. 10.00 do 14.30; - w czwartek, 25.08
od godz. 15.30 do 17.30, a następnie od
godz. 18.00 do 18.30 próba akustyczna na
dziedzińcu Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu, przy ul. Wodnej 27 i koncert
z udziałem Mistrza o godz. 19.00.
Warsztaty są bezpłatne. Uczestnicy zajęć muszą posiadać własny instrument. Organizatorzy zapewniają materiały nutowe.
Zapraszają: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, Dom Bretanii w Poznaniu, Museum Cafe, Muzeum Archeologiczne
w Poznaniu, Stowarzyszenie Na Rzecz
Efektywnych Metod Umuzykalniania.
Patronat medialny – Radio EMAUS.
/ok/

Oznakowaliśmy już
73 rowery

S

traż Miejska w Swarzędzu zachęca
wszystkich mieszkańców do zabezpieczenia przed złodziejami. Dobrym
sposobem jest ich specjalne oznakowanie,
polegające na mechanicznym wygrawerowaniu na elementach roweru kodu cyfrowego zabezpieczonego nalepką ostrzegawczą. Znakowanie rowerów mieszkańców
miasta i gminy Swarzędz jest bezpłatne.
Dane personalne i wygrawerowany numer
trafiają do Centralnego Rejestru Ochranianych Pojazdów „Somerw” w Warszawie.
Gdzie i kiedy można oznakować
rower? – Rowery znakujemy w siedzibie Straży Miejskiej (ul. Strzelecka 2)
od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-21.00.
Co należy mieć ze sobą aby oznakować rower?
- przede wszystkim rower :)
- dokument stwierdzający tożsamość
(dowód osobisty, paszport, prawo
jazdy)
- nieletni znakują swoje rowery w obecności prawnego opiekuna.
- mile widziany dokument zakupu roweru np. faktura ze sklepu.
Zapraszamy!
/SM/
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czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego i 21 lipca w Pałacyku pod Lipami w Swarzędzu burmistrz Anna
Tomicka gościła dostojnych jubilatów,
świętujących 50-tą rocznicę zawarcia
związku małżeńskiego. Byli wśród nich:
Państwo Kazimiera i Antoni Łuczków, Helena i Zygmunt Łukasik,
Alicja Śliwińska-Schulz i Wojciech
Schulz, Halina i Zenon Szkudlarek,
Irena i Aleksander Lewandowscy,
Marianna i Stanisław Czerniak,
Zofia i Ludwik Adamek, Genowefa i Wacław Szymaniak, Genowefa
i Bogusław Linkowscy oraz Krystyna
i Marian Operaczowie.

M

ieszkanka Swarzędza – Pani Anna Frankowska obchodziła jubileusz 100-lecia urodzin.
W dniu Jej święta, 27 lipca 2011 roku Czcigodną
Jubilatkę odwiedziło mnóstwo gości. 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. Pani burmistrz przekazała Jubilatce
list z życzeniami od premiera Donalda Tuska.
Niezwykle wzruszona Pani Anna serdecznie
dziękowała przybyłym gościom ze życzenia.
Jubilatkę bardzo ucieszyły również prezenty,
wspaniały bukiet róż oraz drugi po brzegi wypełniony słodkościami.
Życzymy Pani Annie wielu jeszcze lat w zdrowiu,
niechaj serdeczność, życzliwość i troska najbliższych zawsze Jej towarzyszą.
M.W.
z Fot. M.Woliński

Bohaterowie obydwu uroczystości
otrzymali medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie
małżeńskie, bukiety kwiatów oraz kosze
słodyczy.
Spotkania, jak zawsze, miały ciepły
i wzruszający charakter. W miłej atmosferze, przy lampce szampana i pysznych
tortach od firmy Magdalenka, wspólnie
rozmawiano i wspominano miniony czas…
Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka
złożyła jubilatom najserdeczniejsze życzenia, gratulując jednocześnie tak wspaniałej
rocznicy. My również dołączamy się do
życzeń!
A.Ś.

Konkurs na maskotkę
Akademii Piłkarskiej
Agrobex

Jednogłośne absolutorium
dla burmistrza Swarzędza

S

z Fot. M. Młodziński

P

odczas XIII sesji Rady Miejskiej
w Swarzędzu, która odbyła się we
wtorek 21 czerwca 2011 głównym
tematem było udzielenie Burmistrzowi
Swarzędza Annie Tomickiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2010 rok. Wszyscy radni jednomyślnie
głosowali za przyjęciem uchwały absolutoryjnej.
Głosowanie poprzedzone zostało debatą nad sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz wysłuchaniem
pozytywnych opinii Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, a także
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Po głosowaniu przewodniczący Rady
Miejskiej Marian Szkudlarek podziękował pani burmistrz za dobrą współpracę,
do ciepłych słów dołączając kwiaty. Burmistrz Anna Tomicka otrzymała gratulacje

od radnych i współpracowników. Następnie podziękowała wszystkim za pomoc,
życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne
funkcjonowanie swarzędzkiego samorządu oraz wspólną pracę dla dobra ogółu
mieszkańców.
M.W.

Aktualności

Serdeczne życzenia
dla par małżeńskich

z Fot. A. Świergiel

100. urodziny Pani
Anny Frankowskiej

zanowni Państwo! Chcielibyśmy serdecznie
zaprosić wszystkie
dzieci w wieku 5-12
lat mieszkające
w Swarzędzu i okolicach do wzięcia udziału
w konkursie na maskotkę Akademii Piłkarskiej
Agrobex.
Konkurs obejmuje przygotowanie szkicu lub
rysunku maskotki. Na autorów najciekawszych
prac czekają atrakcyjne nagrody. Prace nadsyłać
można do 30.08.2011 na adres: Jacek Jerszyński, Agrobex Sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 7,
60-845 Poznań. Wyniki zostaną ogłoszone do
10.09.2011. Szczegółowych informacji na temat
konkursu udziela Pan Jacek Jerszyński : akademia@agrobex.pl, 61 84 64 021.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do
wspólnej zabawy!
/as/
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Pierwsza pomoc łączy pokolenia
27 czerwca 2011 r. w ramach programu Bezpieczny Senior – Akcja Lato odbyło
się szkolenie z zakresu ratownictwa pod hasłem „Pierwsza Pomoc Łączy
Pokolenia”. Szkolenie zorganizowane przez Komisariat Policji w Swarzędzu
oraz Ośrodek Pomocy Społecznej poprowadzili strażacy z OSP Kobylnica
i OSP Swarzędz. Pomogli również: Ośrodek Kultury oraz Drukarnia Stanisław i Marcin Witecki.

W
Prosto z OPS

szkoleniu udział wzięli seniorzy zrzeszeni w klubach „Młodzi Duchem” oraz dzieci ze

10

świetlicy „Nasza Dziupla” w Swarzędzu.
Wszyscy z ogromnym aplauzem powitaliśmy nasze pociechy, które przybyły

Nie mówimy żegnaj, tylko do zobaczenia

8

lipca w gościnnych progach Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza
Dziupla” miała miejsce uroczystość
pożegnania wolontariuszki – Judit Kerschbaumer-Stöckler.
Tego dnia dzieci wraz z opiekunami przygotowały dla Judit prezentacje
multimedialne z osobistymi podziękowaniami od dzieci i opiekunów a także
specjalnie przygotowane mini albumy
ze zdjęciami. Były łzy wzruszenia, wła-

snoręcznie przygotowane laurki, kwiaty
oraz podarowane przez dzieci maskotki.
Na pożegnania nasza wolontariuszka
poczęstowała dzieci ogromnym tortem.
Judit wyjedzie z Polski obdarowana nie tylko laurkami i maskotkami ale
przede wszystkim ogromną przyjaźnią
dzieci, z którymi pracowała przez czas
pobytu w Polsce.
Jak powiedziała żartobliwie Judit,
kraj „bigosu i pierogów” już na zawsze
kojarzył się będzie z serdecznymi i gościnnymi ludźmi spotkanymi w Polsce.
Oczywiście otrzymaliśmy wszyscy
zaproszenie do Austrii – rodzinnego
kraju Judit.
Judit była z nami przez dziewięć miesięcy. Pracowała przez ten czas w Placówce Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupla”,
Świetlicy Terapeutyczno-Integracyjnej
w Gruszczynie, prowadziła warsztaty języka niemieckiego dla seniorów. Brała
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy i zbierała pieniądze na ratowanie
dzieci, brała udział w przygotowaniach
Tygodnia Profilaktyki, prowadziła warsztaty plastyczne w trakcie jego trwania.
Wolontariuszka z Austrii gościła
w Polsce dzięki dotacji z programu„Młodzież w Działaniu”, Akcja II, „Wolontariat

z czerwonymi balonami w kształcie serca.
Na samym początku został wyświetlony krótkometrażowy film szkoleniowy
pt. „Masowy wypadek” i przedstawione
zostały procedury z zakresu ratownictwa.
Następnie w strażackim wozie odbyły
się warsztaty szkoleniowe i ćwiczenia
seniorów oraz dzieci na fantomach. Na
sam koniec spotkania został przeprowadzony quiz pod hasłem „Miej Serce i Patrz
w Serce”. Przygotowane w zabawny sposób pytania odzwierciedlały poziom zdobytej wiedzy. Poprawność odpowiedzi
sprawdzała komisja. I tutaj miła niespodzianka: niekwestionowanym liderem
poprawnych odpowiedzi był najmłodszy
uczestnik – Michał z widocznym potencjałem na świetnego ratownika. Pełni
wdzięczności żegnając się utworzyliśmy
wspólne serce. Nasze biły bardzo szybko
w podziękowaniu dla ludzi, którzy narażają swoje życie ratując innych.
Każda z grup wiekowych otrzymała
w ramach konkursu zabawne zadanie:
ułożyć hasło lub wierszyk o tematyce
„Pierwsza Pomoc Łączy Pokolenia”.
Małgorzata Pawlik
Miejsko Gminny Ośrodek Wsparcia
Europejski”, uzyskanej przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu

Komunikat OPS
w sprawie zasiłków

O

d 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że
matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu
barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww.
zaświadczenia oświadczeniem).
Przypominamy również, że zbliża się nowy
okres zasiłkowy 2011/2012. Wnioski o ustalenie
prawa do:
Ø funduszu alimentacyjnego będą do pobrania
od 1 sierpnia 2011 r.
Ø zasiłku rodzinnego będą do pobrania od 1 września 2011 r.
Obowiązują dochody za 2010 rok.
Beata Pacholczak
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
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Tydzień Profilaktyki
13 czerwca o godzinie 10.30 na swarzędzkim Rynku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna
Tomicka uroczyście przywitała dzieci i młodzież wraz z opiekunami i otwarła Tydzień
Profilaktyki, odbywający się pod jej honorowym patronatem.

N

a płycie Rynku zrobiło się kolorowo, wesoło no i przede wszystkim
zdrowo, ponieważ pojawiły się
warzywa i owoce, za które przebrani byli
uczniowie swarzędzkich szkół. Były m.in.
Brokuły ze Szkoły Podstawowej nr 4, Zielone groszki z Gimnazjum nr 2, Papryka
ze Szkoły Podstawowej nr 1, Banany ze
Szkoły Podstawowej z Wierzonki, Jabłuszka ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy,
Marchewki z Gimnazjum nr 3, Truskawki
z Gimnazjum z Zalasewa, Kukurydza z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu, Pomidory
z Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Cytrusy

z Zespołu Szkół w Paczkowie.
Dzieci, młodzież oraz mieszkańcy naszej gminy otrzymali ulotkę promującą
zdrowe odżywianie. Atrakcją byli również
przebrani za warzywa i owoce wolontariusze jednej z poznańskich firm, którzy rozdawali truskawki, czereśnie oraz
winogrona zgromadzonym na Rynku
uczestnikom barwnego happeningu.
Następnie wszystkie kolorowe„warzywa
i owoce” ze swarzędzkich szkól udały się
w przemarszu do Sceny nad Jeziorem,
gdzie wzięły udział w koncercie swarzędzkiego zespołu „Bandicoot”.
Tylko w Swarzędzu można było zobaczyć i posłuchać jak zdrowe i utalentowane Brokuły przepięknie grały na
flażoletach J

Przegląd talentów
wszelkich

D

rugiego dnia Tygodnia Profilaktyki
na „Scenie nad Jeziorem” w Swarzędzu rozgościły się na dobre
talenty. Każdy, kto tego dnia odwiedził namiot przy scenie mógł zobaczyć
i przekonać się jak wielu utalentowanych
młodych ludzi mieszka w naszej gminie.
Odwiedziły nas również przedszkolaki,
które, miejmy nadzieję, w następnych
latach będą również prezentowały swoje
zdolności.
Podczas „Talentiady” można było
zobaczyć tancerzy i tancerki hip-hopu, tańca towarzyskiego, latino, tańca
współczesnego, dynamiczne i pomysłowe układy aerobiku. Można było posłuchać młodych wykonawców grających
na keyboardzie, skrzypcach, klarnecie,
flecie poprzecznym, akordeonie, flażolecie tak popularnym w naszej gminie.
Podziwialiśmy talenty sportowe m.in.
zapasy, karate, żonglerkę piłką, pokaz
hula-hop oraz amerykańską skakankę,
która jak się okazało wymaga połączenie
wielu umiejętności: koordynacji ruchowej, akrobatyki i wręcz niewiarygodnej
sprawności fizycznej. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że najmłodszy uczestnik
„Talentiady” miał 6 lat.
W ramach„Talentiady” prezentowały
się i promowały miejsca, gdzie w Swarzędzu można rozwijać swoje pasje i talenty
m.in.: Fundacja Art&Fakt z warsztatami
rzeźbiarskimi, Ośrodek Kultury z warsztatami plastycznym, Pracownia Modelarska
„Tukan” działająca przy Ośrodku Pomocy
Społecznej z warsztatami modelarskimi, Fundacja Einsteina z popularyzacją
wiedzy chemicznej i fizycznej, a także
promowany był Wolontariat Europejski
przez goszczącą w Ośrodku wolontariuszkę z Austrii Judit. W każdym z tych
miejsc można było samemu spróbować
swoich sił i zrobić ciekawe doświadczenie chemiczne, pracę z gliny czy obrazek
z filcu niecodzienną techniką.
Nad całością „Talentiady” czuwał
nieoceniony Wodzirej. Dzięki niemu
bawili się świetnie duzi i mali – chłopcy

Prosto z OPS

„Zdrowo jem
– wszystko wiem”
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Prosto z OPS

droga wiodła do Żebraka siedzącego
pod najstarszą świątynią w Swarzędzu,
czyli kościołem p.w. św. Marcina. Najdłuższy odcinek trasy to droga wiodąca do
Skansenu Pszczelarskiego, gdzie ukrył się
Pszczelarz. W parku przy ul. Dworcowej
naszych graczy straszył Duch Dawnych
Swarzędzan. Od niego grupy otrzymywały bilety kolejowe, które musiały oddać kolejnej postaci, jaką był Kolejarz
ukryty na dworcu kolejowym. Następnym przystankiem gry było Gimnazjum
nr 2 im Królowej Jadwigi.
Zadania, jakie miały grupy do rozwiązania nie zawsze były proste, dlatego uczniowie na starcie otrzymywali
900 dukatów, za które w razie potrzeby
mogli kupić sobie podpowiedź do zadania. Podpowiedź kosztowała 50 dukatów. W magiczne postaci Gry Miejskiej
wcielili się pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej J.
Wszystkim uczestnikom zabawy udało się odnaleźć herb, a tym samy uratować miasto przed utratą praw miejskich.
Po podliczeniu czasu przejścia gry
i policzeniu ilości wydanych dukatów
tak wyglądała klasyfikacja grup:
i dziewczęta. Niewątpliwym przebojem
był odtańczony i odśpiewany przez
wszystkich uczestników „Talentiady” hit
„Waka, Waka” .

W poszukiwaniu
zaginionego herbu
Swarzędza…

W
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ramach Tygodnia Profilaktyki 14
czerwca odbyła się Gra Miejska
„W poszukiwaniu zaginionego Herbu Swarzędza.” Udział w niej brało 10 grup, a każda reprezentowała inną
szkołę z terenu Miasta i Gminy Swarzędz.
Uczestnicy w tym roku mieli do pokonania trasę związaną z historią naszego
miasta, musieli się zmierzyć z zagadkami
logicznymi, rebusami, zadaniami matematycznymi oraz konkurencjami sportowymi. Trasa Gry Miejskiej składała się z 10
miejsc, w których na uczestników czekały
magiczne postaci. Miejscem rozpoczęcia
gry był swarzędzki Rynek, który stanowił
również metę. Tutaj uczestnicy otrzymywali pierwszą wskazówkę, gdzie mają się
dalej udać. Jako pierwsza na uczestników
oczekiwała Staruszka, która ukryła się
na Placu Niezłomnych, gdzie kiedyś stał
piękny kościół ewangelicki. Następnie

Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
1 miejsce Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu, 2 miejsce Gimnazjum w Zalasewie,
3 miejsce Zespół Szkół w Paczkowie.
Szkoły podstawowe
1 miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu, 2 miejsce Szkoła Podstawowa nr
1 w Swarzędzu, 3 miejsce Szkoła Podstawowa w Wierzonce.
Wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa w Kobylnicy za uzyskanie najkrótszego czasu i najlepszych wyników
w konkurencjach sportowych spośród
wszystkich startujących szkół. Wszystkim graczom gratulujemy odwagi, hartu ducha i wytrwałości, jak przystało na
prawdziwych obrońców herbu.

Piosenka jest dobra
na wszystko

16

czerwca – podczas ostatniego
dnia „Tygodnia Profilaktyki” odbyło się spotkanie rozśpiewanych talentów w myśl znanej piosenki
„Śpiewać każdy może”.
W koncercie udział brali uczniowie
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Nowością tegoroczną były występy całych klas. Po raz
kolejny się, że młodzi mieszkańcy naszej

gminy potrafią śpiewać. Wielu talentów
zazdrościć nam może i Opole i Sopot!
Publiczność gorąco dopingowała
młodych artystów, było wiele wzruszeń
i radości. Podczas konkursu klasowego
„Karaoke Szołłł” imponowała widzom
świetnie przygotowana choreografia,
kostiumy oraz wspaniała współpraca
całych klas. Wszystkim występom towarzyszył niezawodny Wodzirej.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu serdecznie dziękuje wszystkim
zaangażowanym osobom i instytucjom
za włączenie się w organizację„Tygodnia
Profilaktyki”.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu

literackim oraz multimedialnym, a także
otwarcie wystawy prac fotograficznych
i plastycznych. Ekspozycja będzie dostępna w Ośrodku Kultury jeszcze przez
miesiąc.
t W konkursie plastycznym „Swarzędz
w Moich Marzeniach” I miejsce zajął
Antoni Wielogórski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, II miejsce
– Oliwia Wieżewska ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, a III miejsce
zdobył Witek Domański z Zespołu
Szkół w Paczkowie.
t W konkursie fotograficznym „Świat
się do mnie uśmiecha z każdego
zakamarka” I miejsce (za zdjęcie pod
tytułem „Parasol grymasoodporny”)
zajął Jakub Matlak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, II miejsce
(za zdjęcie „Fredzio Wesołek”) zajęła
Anna Przybylak również ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, III
miejsce zajęła Natalia Michalczak
ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy
za zdjęcie „Buszując w trawie”.
t W konkursie literackim „Mam pasje,
mam marzenia” I miejsce zdobyła Joanna Jachna z Gimnazjum w Zalasewie, II miejsce – Dominika Piechota
również z Gimnazjum w Zalasewie,
a III miejsce – Adrian Dobrowolski
z Gimnazjum nr 3.
t W konkursie multimedialnym na
„Logo Tygodnia Profilaktyki”
I miejsce uzyskał Jakub Dunajewski
z Gimnazjum nr 2, II miejsce – Adam
Przewoski z Gimnazjum w Zalasewie, III miejsce – Chrystian Klauza
z Gimnazjum nr 3.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursów i gratulujemy nagrodzonym.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu

Prosto z OPS
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Cztery konkursy

W

ramach Tygodnia Profilaktyki
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu ogłosił cztery
konkursy dla uczniów swarzędzkich szkół
– plastyczny, fotograficzny, literacki oraz
multimedialny. Na wszystkie konkursy
napłynęło dużo prac. Komisje oceniły
prace pod kątem adekwatność pracy do
tematu konkursu, technikę wykonania,
staranność oraz kreatywność. We wtorek
14 czerwca w Ośrodku Kultury odbyła się
uroczystość wręczenia nagród w konkursach: plastycznym, fotograficznym,
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Stanowczy protest

Burmistrza Swarzędza
28 czerwca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka wysłała
do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska list otwarty stanowiący protest
przeciwko opłatom za przejazd drogą krajową nr 92 przez Swarzędz.
List przekazany został również do wiadomości marszałków Sejmu i Senatu,
parlamentarzystów, władz wojewódzkich i powiatowych, ministrów infrastruktury i środowiska, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
oraz do mediów.
Oto treść listu otwartego.
Swarzędz, 28 czerwca 2011 r.
Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Aktualności

LIST OTWARTY
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Jako przedstawiciel władz samorządowych największej gminy w powiecie
poznańskim, przez którą od 01.07.2011
roku ma przebiegać płatny odcinek drogi
krajowej nr 92, niniejszym pismem chciałabym zwrócić uwagę Pana Premiera,
na moim zdaniem, absurdalne skutki
wprowadzenia opłat za przejazdy pojazdów powyżej 3,5 t przez teren miasta
Swarzędza i część terenów naszej gminy.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg
krajowych lub ich odcinków, na których
pobiera się opłatę elektroniczną, oraz
wysokości stawek opłaty elektronicznej, wprowadzające na naszym terenie
płatny odcinek drogi krajowej, naszym
zdaniem wprowadzi zaburzenie konkurencji na rynku powiatu poznańskiego
w zakresie niektórych podstawowych
usług dla ludności. Droga krajowa nr 92
dzieli miasto Swarzędz na pół, przebiegając niemal przez jego centrum. Jest ona
wykorzystywana do obsługi lokalnego
ruchu przewozów, a także jest częścią
tras komunikacji miejskiej organizowanej
przez Gminę. Nie potrafię zrozumieć,
dlaczego opłatami objęte są wszystkie
autobusy, w tym również autobusy komunikacji miejskiej i to tylko do granic
miasta Poznania, które bezpośrednio
graniczy z miastem Swarzędz właśnie
w przebiegu drogi krajowej nr 92.

Jak Państwo Polskie może jednocześnie propagować transport publiczny,
w tym głównie miejski, chociażby poprzez koordynowaną przez Ministerstwo
Środowiska ogólnoeuropejską akcję Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu i przypadający 22 września
Europejski Dzień Bez Samochodu, a z
drugiej strony obciążać go dodatkowymi kosztami poruszania się po drogach?
Rozumiem przy tym sens wprowadzenia
opłat na terenach niezabudowanych, natomiast nie mogę zaakceptować wprowadzania opłat na terenie naszego ponad
30-tysięcznego miasta. Czym mieszkańcy
Swarzędza różnią się np. od mieszkańców
Poznania?
Dbając o ciągły rozwój transportu
publicznego, nie tylko w naszej gminie,
ale również w każdym innym miejscu
w Polsce, którego dotknie problem opłat
za korzystanie z dróg, ponoszonych przez
podmioty prowadzące przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej, domagam się wyłączenia w ustawie o drogach publicznych
autobusów komunikacji miejskiej, które
ze swej istoty pełnią nieco inne funkcje
niż autobusy realizujące przewozy międzymiastowe (np. poprzez następujące
sformułowanie art. 13ha ust. 3 pkt 3 –
„kategoria 3 – autobusy, z wyjątkiem
autobusów komunikacji miejskiej”).
Proszę również zważyć, że droga krajowa nr 92, ze względu na swój przebieg,
stała się jedną z najistotniejszych dla
Swarzędza ulic o znaczeniu lokalnym
i z uwagi na prowadzone remonty innych
dróg różnych kategorii, którymi zwykle
poruszają się zarówno mieszkańcy, jak
i autobusy komunikacji miejskiej, często
nie ma możliwości poprowadzenia objazdów inną trasą, aniżeli przebiegająca
przez centrum miasta droga krajowa.
Czy taki stan rzeczy ma oznaczać au-

tomatyczne obciążanie użytkowników
dodatkowymi kosztami? Przecież już
płacą niemałe koszty wynikające chociażby z zawartego w cenie paliwa podatku
akcyzowego.
W tym miejscu troszcząc się o dobro
własnych mieszkańców, do czego zobowiązuje mnie Ustawa o samorządzie
gminnym, proszę o dokonanie zmiany
przedmiotowego Rozporządzenia Rady
Ministrów, w ten sposób, aby przesunąć
granicę systemu opłat elektronicznych za
przejazd drogą krajową nr 92 do granic
miasta Swarzędza, podobnie jak to ma
miejsce z miastem Żory – cyt. „droga krajowa nr 81 na odcinku granica m. Katowice-Skoczów (z wyłączeniem m. Żory).
Zapis rozporządzenia dla drogi krajowej
nr 92 dla lit. b mógłby w tym przypadku
brzmieć: „b) granica m. Poznań (z wyłączeniem m. Swarzędz) -Września”.
Na zakończenie jeszcze raz domagam
się wyłączenia miasta Swarzędza z opłat
za korzystanie z odcinka drogi krajowej nr 92 na terenie miasta Swarzędza.
W przeciwnym wypadku będę wspierać
wszelkie działania naszych mieszkańców i przedsiębiorców mające na celu
zniesienie tych opłat na terenie miasta
Swarzędza.
Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

***

W sprawie tej, w ślad za protestem
burmistrza, interpelację złożyli również
posłowie. Jak się dowiadujemy nasze
miasto, zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, jest w Polsce jednym z kilku zaledwie o tej wielkości, posiadających własną
komunikację miejską. Zatem Swarzędz
wymaga szczególnego potraktowania,
tak aby mieszkańcy nie ponosili kosztów,
których ponosić nie powinni. Czekamy na
oficjalną odpowiedź na pismo skierowane
do premiera. Burmistrz Anna Tomicka
zapowiada, że nie zrezygnuje ze swoich
żądań, a w razie konieczności wystąpi
do władz centralnych o refundację opłat
obciążających swarzędzką komunikację
autobusową.
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Samorząd potrzebuje fachowców
Rozmowa z Adamem Trawińskim, zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

– Panie Burmistrzu, będzie pan zasiadał w Radzie Patronackiej tworzonej przy Wyższej Szkole Komunikacji
i Zarządzania. Co skłoniło pana do
przyjęcia zaproszenia właśnie od tej
uczelni?
– Zaproszenie do uczestnictwa w Radzie Patronackiej WSKiZ było dla mnie
dużym zaskoczeniem i wyróżnieniem.
Zanim podjąłem decyzję prześledziłem
historię uczelni. Zaimponowała mi rozwojem i jasno sprecyzowaną strategią.
Sukcesy uczelni przełożyły się także na
wysokie pozycje w rankingach oceniających poziom dydaktyczny i nowoczesne
zarządzanie placówką. Informacje te le-

– Jednym z zadań Rady Programowej będzie opiniowanie istniejących
i przyszłych kierunków studiów.
Czy miał pan już okazję zapoznać
się z programem kształcenia WSKiZ
i czy może zamierza pan już zgłosić
jakieś zmiany lub uwagi dotyczące
procesu kształcenia?
– Program kształcenia jest mi znany,
a zachodzące zmiany w tym zakresie są
przyjmowane z uznaniem. Uczelnia proponuje studentom kierunki kształcenia
zgodne z zapotrzebowaniem rynku i oczekiwaniami przyszłych pracodawców. Jeśli
miałbym coś proponować to wzmocnienie
strony praktycznej w procesie kształcenia, tak aby studenci nabrali większej
sprawności i pewnego doświadczenia
w wykorzystywaniu nabytej wiedzy
w pracy zawodowej. Zresztą wiem, że
władze uczelni podjęły już działania
w tym kierunku.
– WSKiZ wyprowadza kierunki inżynierskie (Automatyki i Robotyki oraz
Ochrony Środowiska) poza mury politechnik – czy to dobry trend?
– Wszystkie badania rynku pracy pokazują, że jeszcze przez kilka lat będzie
rosło zapotrzebowanie na inżynierów,
specjalistów techników etc. Brakuje specjalistów w tym zakresie. Dlatego młodzi
ludzie poszukują nowych kierunków inżynierskich. Decyzja o ich wprowadzeniu
do program nauki jest obiecująca i wręcz
wskazana. To, że poza murami politechniki, może służyć dobrze rozumianej konkurencji i wpływać na poziom zdobywanej
wiedzy i umiejętności.
– Coraz więcej uczelni kładzie nacisk
na edukację połączoną z praktyczną
nauką w zawodzie. Praktyka w nauczaniu to także główny element
strategii Wyższej Szkoły Komunikacji
i Zarządzania. Czy to dobry trend?
– O tym już wspomniałem. Doceniam
te działania i uważam je za bardzo istotne w przygotowaniu studentów do startu
w życie zawodowe. Przyjęta przez władze
uczelni strategia powinna być rozwijana
i modyfikowana w miarę potrzeb. Z całą

pewnością, na efekty nie będziemy musieli
długo czekać.
– Czy jest możliwa (a może już funkcjonuje) współpraca szkół wyższych
z jednostkami samorządu terytorialnego? Jeśli tak to jakich polach?
– Współpraca jest zawsze możliwa
i zależy od dobrej woli stron. Zresztą dotyczy to wszystkich sfer życia społecznego,
gospodarczego itd. Jest jedną z zasad, którą
staram się przestrzegać w swojej pracy. Już
dziś wiele podmiotów administracji samorządowej przyjmuje na praktyki znaczne
ilości studentów, którzy nierzadko, jeśli
wykażą się dobrym przygotowaniem,
również praktycznym, zostają etatowymi
pracownikami.

Aktualności

– Czy może nam Pan powiedzieć, od
kiedy jest związany z samorządem
i czym zajmował się przed objęciem
funkcjizastępcyburmistrzaSwarzędza?
– Mam duszę samorządowca, od ponad 17 lat (z kilkuletnią przerwą, podczas
której pracowałem w prywatnej firmie)
związany jestem z administracją lokalną
i pracą na rzecz rozwoju społeczeństwa.
Wcześniej zawodowo związany byłem
z poznańską energetyką cieplną, gdzie
zdobyłem wiele cennych umiejętności
i doświadczeń zawodowych, które do
dziś wykorzystuję.

gły u podstaw przyjęcia zaproszenia do
współpracy.

z Fot. Archiwum UMiG

– Proszę nam zdradzić jak wygląda
dzień zastępcy burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz.
– Każdy dzień jest inny i przynosi
coś interesującego. Rozwiązujemy bieżące problemy gminy i jej mieszkańców.
Planujemy strategię rozwoju miasta i gminy, zastanawiamy się nad rozwiązaniami,
które zapewnią większy komfort życia jej
mieszkańcom. W gminie jest zawsze wiele pracy i szereg nierozwiązanych spraw,
mam jednak szczęście współpracować
z kompetentnym i doświadczonym zespołem, na który zawsze mogę liczyć.
Nasze sukcesy i porażki są oceniane przez
mieszkańców Swarzędza. Dlatego jeśli
nasza gmina się rozwija, np. pozyskamy
środki na realizację kluczowych inwestycji
lub rozwiążemy trudne dla mieszkańców
kwestie, to jest radość z dobrze wykonanej
pracy. Jednak, jak w każdej pracy, zdarzają
się dni, kiedy ilość spraw i problemów do
rozwiązania nie pozwala spać.

– Jakie są pana cele i zadania na najbliższe miesiące?
– W sferze zawodowej to oczywiście realizacja zadań wynikających z budżetu gminy, zakończenie prac nad strategią gminy
oraz szereg prac związanych z planowaniem
przestrzennym. Istotnym elementem będą
prace związane z organizacją gospodarki
odpadami w świetle nowej ustawy. Mam
nadzieję, że również uda mi się wykorzystać
część urlopu i wypocząć.
Rozmawiał: Maciej Woliński
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EKO BABIE LATO
w Swarzędzu
17 września – wielka, ekologiczna impreza
miejska. Wystawa ekologiczna, segwaye – pojazdy elektryczne, Ekozaurus Swarzędzanus,
Eko Ciuszek, rośliny w zamian za zużyty sprzęt
elektryczny, akrobacje rowerowe, koncerty.
Bądź na czasie! Żyj ekologicznie! Baw się z nami
17 września!
Szczegóły w następnym numerze.

III Miodowe Lato
w Skansenie

Sierpień folklorystyczny
w Swarzędzu

Aktualności

J
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uż po raz trzeci 21 sierpnia 2011 r., od godz.
11.00 do 18.00 odbędzie się Piknik„Miodowe
Lato w Skansenie”. Impreza kulturalno-edukacyjna skierowana jest dla wszystkich, którzy
chcą poznać tajniki życia pszczół i dowiedzieć
się, jak powstaje miód i inne produkty pszczele
w pasiece. Przybyłym na Piknik zapewnimy liczne atrakcje, tj. historyczną osadę z bartnikiem,
na terenie której degustować będzie można
podpłomyki na miodzie. Będą również pokazy pracy pszczelarzy przy podbieraniu miodu
z ula, wirowaniu miodu i innych prac w pasiece.
W trakcie pikniku odbędzie się kiermasz miodu i innych produktów pszczelich oraz giełda
sprzętu pszczelarskiego.
Osoby lubiące aktywnie spędzać czas po raz
trzeci zapraszamy wraz z Swarzędzkim Centrum
Sportu i Rekreacji na„Chód po miód” – rajd nordic walking. Na kiermaszu ludowym towarzyszącym piknikowi twórcy ludowi i rzemieślnicy
zaprezentują swoje niepowtarzalne wyroby. Na
scenie pokazom pszczelarskim i kiermaszom
towarzyszyć będą zespoły artystyczne. Będą
konkursy wiedzy pszczelarskiej dla dorosłych
i konkursy sprawnościowe dla dzieci. Po raz
trzeci Panie ubiegać się będą o tytuł „Królowej
Miodowego Lata”.
Partnerami w realizacji pikniku jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Poznaniu oraz Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.Impreza
jest realizowana dzięki dotacji Miasta i Gminy
Swarzędz. Serdecznie zapraszamy!
Kontakt z organizatorem:
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu
tel./fax. 61 6511817
e-mail:swarzedz@muzeum-szreniawa.pl
lub skansen@muzeumpszczelarstwa.x.pl

W

dniach od 15 do 21 sierpnia 2011r.
Wielkopolska już po raz jedenasty zintegruje kultury z różnych
części świata. Światowy Przegląd Folkloru
INTEGRACJE to, starannie zaplanowane
przez organizatorów, sześć koncertów w Poznaniu, Swarzędzu, Lesznie i Wronkach.
Będzie wspaniała okazja, aby podziwiać
sztukę, muzykę i taniec zespołów z Holandii, Armenii, Słowacji, a nawet tak egzotycznych jak grupy z Kolumbii, Meksyku,
Azerbejdżanu. Polskę reprezentują: Zespół
Tańca Ludowego „Poznań” AWF oraz Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Rzeszowskiej „Połoniny”. Wszystkich miłośników
folkloru serdecznie zapraszamy do Swarzędza w piątek – 19 sierpnia!
Nasze miasto tego dnia będzie centrum wydarzeń artystycznych. O godz.
16.30 wyruszą barwne korowody uczestników festiwalu: od ul. Wrzesińskiej 28
do rynku, oraz od Ronda Tysiąclecia
do centrum handlowego Agrobex. Egzotyczne stroje, energetyczna muzyka
i taniec gwarantują niepowtarzalne
widowisko! Artyści mają nadzieję, że
uda się porwać do wspólnej zabawy
swarzędzką publiczność!
Spotkanie ze sztuką ludową kontynuować będziemy podczas koncertu
na Scenie Plenerowej przy pływalni
Wodny Raj. Zespoły z różnych stron
świata wystąpią z repertuarem narodowym specjalnie przygotowanym na
przegląd. Artystyczna uczta potrwa do

godz. 22.00. Nie zabraknie również smakowitych dań z grilla, słodyczy, napojów.
Kultura ludowa jest dla współczesnego świata coraz bardziej atrakcyjna.
19 sierpnia w Swarzędzu przekonamy
się o tym po raz kolejny.
Życzymy wszystkim miłej zabawy!

Aktualności
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Przebojowe Dni Swarzędza
Dni Swarzędza 2011

Tegoroczne Dni Swarzędza – tradycyjnie już największa impreza u progu lata – upłynęły w rytm złotych przebojów, przy dobrej pogodzie, sprzyjającej wspólnej zabawie na świeżym powietrzu. Było muzycznie, sportowo-rekreacyjnie, rodzinnie.

18

T

en weekend pełen rozrywki i rekreacji
rozpoczęliśmy już w piątek 17 czerwca na sportowo Zawodami w Ratownictwie Wodnym na pływalni Wodny Raj,
a w Gimnazjum nr 3 – Biegiem o Złote Kolce im. Zenona Baranowskiego. W III Międzyszkolnych Zawodach w Ratownictwie
Wodnym „Edukacja przez Ratownictwo”
udział wzięły gimnazja i szkoły średnie
z terenu gminy Swarzędz. Zawody były
ostatnim etapem akcji społecznej prowadzonej od kilku tygodni w swarzędzkich
szkołach. Najlepszą ekipą w ratownictwie
okazała się drużyna EKOSU.
W sobotę 18 czerwca na Stadionie
Miejskim największym magnesem dla
licznie zgromadzonych swarzędzan był
wielogodzinny blok koncertowy pod hasłem: Dni Swarzędza ze Złotymi Przebojami, któremu patronowało Radio Złote Przeboje. Od godz. 16.00 do 23.00 bawiliśmy
się non stop przy przebojowej muzyce. Na
estradzie wystąpili: swarzędzki chór Akord
oraz grupa Olszyna, czeskie zespoły coverowe Dancing Queen z przebojami Abby
oraz zespół Princess z hitami legendarnego Queen. Oklaskiwaliśmy także grupę
Jacek Czerwiński Project oraz Sweaty in
the fridge. Gwiazdą wieczoru okazał się
Rico Sanchez & Gipsy Kings Party, któ-

ry bardzo przypadł słuchaczom do gustu,
porywając publiczność do tańca w rytm
hitów Bamboleo i Volare. Wielogodzinny koncert zakończył się widowiskowym
pokazem sztucznych ogni.
Jeszcze przed sobotnimi koncertami od
rana kibicowaliśmy zawodnikom Amatorskiego Turnieju Piłki Nożnej, w którym
rywalizowały 4 zespoły. Po czterech godzinach walki, najlepsi okazali się panowie
reprezentujący Przyjaciół RR. Odbyły się
także rajdy: rowerowy i nordic walking.
Ich trasy przebiegały nowymi ścieżkami
w okolicy Jeziora Swarzędzkiego i Doliny Cybiny. Wśród uczestników losowane
były ciekawe nagrody, a na zakończenie
rajdu serwowano pyszną grochówkę.
Od południa na małej scenie ustawionej na
stadionie odbywały się Sękusiowe konkursy z nagrodami, które zabawnie prowadził
Magik Brozi. Maskotka Swarzędza – Sękuś
obchodził swoje pierwsze urodziny i z tej
właśnie okazji 50 pluszowych Sękusiów
trafiło do rąk najmłodszych uczestników
zabawy. Wielkim wzięciem cieszył się
także plac zabaw z różnymi atrakcjami.
Przyjemne połączyliśmy z pożytecznym
– chętni mogli skorzystać z bezpłatnych
konsultacji stomatologicznych lub honorowo oddać krew w specjalnym Krwio-

busie Honorowych Dawców Krwi. Do
sprawdzenia tężyzny uczestników zabawy
słuzyły ergonometry, udostępnione przez
firmę Volkswagen Poznań. Na zgłodniałych
i spragnionych czekały potrawy z grilla,
lody, przekąski i wszelakie napoje.
W niedzielę 19 czerwca w Dolinie
Cybiny od rana sportowe zmagania o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
rozpoczęli wędkarze, a ryby odnosiły się
do tego z dużym zrozumieniem. Tradycyjnie na swarzędzkim Rynku o 10.00
burmistrz Anna Tomicka dała sygnał do
startu uczestnikom XIX Rodzinnego Rajdu
Samochodowego „Szpot”. Wczesnym popołudniem swarzędzanie całymi rodzinami
udawali się na strzelnicę Lizawka, gdzie
Bracia Kurkowi przygotowali Rodzinny
Piknik Strzelecki.
I dopiero, gdy wyczerpaliśmy już
program plenerowych imprez, niebiosa
odwróciły się od nas i deszczem skłoniły
do powrotu do domów.
Wszystkim uczestnikom i sponsorom
tegorocznych Dni Swarzędza serdecznie
dziękujemy!
Anna Świergiel, Maciej Woliński
z Fot. H. Błachnio
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Szanowni Państwo!
W dniach od 17-19 czerwca zaprosiłam
wszystkich mieszkańców gminy na wspólną
zabawę podczas Dni Swarzędza 2011.

Program trzydniowego święta miasta
zawierał wiele różnych propozycji, dając
każdemu możliwość wyboru tych najbardziej interesujących.
Gorąco dziękuję za wsparcie finansowe naszego miejskiego święta. Dzięki
Wam – Sponsorom i Przyjaciołom możemy
organizować ciekawe wydarzenia artystyczne i sportowe. Bez wątpienia Państwa

pomoc ma ogromne znaczenie. Cieszę się,
że uczestniczycie w naszych spotkaniach,
czując się częścią tej społeczności.
Z poważaniem
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Wakacyjne karaoke

S

obotnie wieczory 9 i 23 lipca upłynęły pod
hasłem „Wakacyjnego Karaoke”. Jak co roku
chętnych do wspólnego śpiewania nie brakowało, bowiem karaoke gwarantuje udaną zabawę.
Uczestnicy mieli do wyboru ponad 200 utworów.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i zaprezentować swój talent wokalny licznie zgromadzonej
widowni.
Występy, na Scenie nad Jeziorem w Swarzędzu,
prezentowały różny poziom artystyczny. Nie
zabrakło jednak wykonawców, których popisy
wokalne spotkały się żywiołowym aplauzem
publiczności - oczywiście nie obyło się bez bisów.
„Wakacyjne Karaoke” zakończyło się wspólną
zabawą taneczną prowadzoną przez DJ`a. Dzięki
efektom świetlnym i barwnym wizualizacjom na
ścianie amfiteatru, namiot przed sceną zamienił
się w dyskotekę. Zabawa przy najróżniejszych
przebojach trwała do późnych godzin nocnych.
Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję imprezy
27 sierpnia.
/AŚ, OK/
z Fot. H. Błachnio

Dni Swarzędza 2011

Serdecznie
dziękuję…
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Turniej wsi
w Łowęcinie

z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
- Anny Tomickiej czek na 2 tys. złotych.
Wyniki końcowe nie były najważniejsze. Turniej miał służyć integracji środowisk wiejskich i ten cel został osiągnięty.
Było to możliwe dzięki umiejętności
zmobilizowania mieszkańców przez sołtysów Marię Drozdę, Bogumiłę Kaczmarek, Małgorzatę Glabas-Gruszkę i Jacka
Biernackiego wspomaganych przez swe
rady sołeckie.
Turniej wspomagali też sponsorzy,
którym należą się osobne słowa podziękowania.

Aktualności

Ciekawą imprezę zafundowały swoim mieszkańcom rady sołeckie
Jasinia, Łowęcina, Paczkowa i Sarbinowa. Inicjatywa zrodziła się
w Łowęcinie, gdzie Rada Sołecka w swoim planie pracy przyjęła
organizację turnieju, do którego zaproszono sąsiednie wsie.

20

W

sobotnie popołudnie 9 lipca b.r.
na boisku w Łowęcinie spotkały
się liczące po kilkadziesiąt osób
drużyny z każdej wsi oraz setki kibiców.
Emocji było co nie miara. Co prawda,
turniej z założenia miał być dobrą zabawą
i tak też było, ale konkurencje były punktowane, a jury podawało na tablicy wyniki
każdej konkurencji. Było ich w sumie
dwanaście. Obok tradycyjnych na takich
imprezach zmagań jak przeciąganie liny,
piłowanie kłody czy biegu w workach,

rywalizowano także w zespołowych biegach na dwóch nartach czy jeździe na
specjalnym rowerze. Próby jazdy wywołały najwięcej śmiechu, bo żadnemu
z zawodników nie udało się przejechać
nawet jednego metra i zwycięzcy nie
wyłoniono.
W strzelaniu z wiatrówki startowały
drużyny złożone z członków rad sołeckich.
Największe zainteresowanie kibiców wywołało dojenie krowy. W tej konkurencji
startowali tylko sołtysi a wygrała Maria
Drozda, która udoiła w określonym czasie
najwięcej mleka.
Po podsumowaniu wszystkich konkurencji okazało się, że zwyciężyła drużyna
z Łowęcina z niewielką przewagą nad
reprezentacjami Paczkowa i Sarbinowa.
Na czwartym miejscu zakończyła turniej
drużyna z Jasinia. Zwycięzcy otrzymali

Zmaganiom, obok burmistrza Anny
Tomickiej, przyglądali się przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek,
radni Ewa Buczyńska, Barbara Czachura,
Tadeusz Witkowski, Marcin Lis. Radni
Ryszard Dyzma i Zygmunt Majchrzak
czynnie uczestniczyli w turnieju.
Po zakończeniu rywalizacji uczestnicy zabawy zasiedli za stołami, przy
bufecie dobrze prowadzonym przez
restaurację „Pod 11-tką”. Zabawa taneczna była ostatnim akcentem turnieju.
Już ustalono, że za rok następny turniej
odbędzie się na boisku w Paczkowie.
Zygmunt Majchrzak
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Znajdujące się na terenie gminy Swarzędz dwa kościoły drewniane
w Uzarzewie i Wierzenicy są fragmentem pięknego Szlaku Kościołów
Drewnianych. Należą do najbardziej wartościowych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Szlak Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka to „dziecko” Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” (ZMPZ), który cały czas dba o jego promowanie.
Tegoroczny pomysł na Noc Kościołów Drewnianych zrealizowany
został przez ZPMZ przy współpracy UMiG Swarzędz, pod patronatem
medialnym radia Emaus.

I

mprezy „Nocy” odbyły się 10 czerwca
2011 r. w trzech kościołach, Wierzenica
i Uzarzewo w gminie Swarzędz i Kicin
w gminie Czerwonak. Ascetyczne wnętrze urokliwego kościoła w Uzarzewie
zgromadziło oczekujące na koncert dzieci i wielu, wielu dorosłych. Dziecięcy
zespół „Kids Gospel Joy” uczynił ze
swojego muzycznego spotkania żywiołowe, niezwykle energetyczne, barwne
widowisko. Fragmenty Ewangelii w stylu
muzyki gospel porwały do wspólnego
śpiewu i tańca całą publiczność. Proboszcz uzarzewskiej parafii ks. Tadeusz
Kurpisz z radością mówił o tym, że nigdy
jeszcze ten zabytkowy kościół tak bardzo
nie tętnił życiem. Najmłodsi po koncercie uczestniczyli na pobliskiej polanie
w zbiorowych zabawach, przygotowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży „LIDER”, wszyscy
raczyli się pysznym chlebem ze smalcem i innymi specjałami. Kulinaria były
dziełem mieszkańców Uzarzewa, którzy
czynnie włączyli się w organizację imprezy. Tłumnie zwiedzano kościół wraz
z dzwonnicą i uczestniczono w pokazie
filmu o historii kościołów drewnianych
na terenie Puszczy Zielonka.

Wszyscy zainteresowani „Nocą
Kościołów Drewnianych” docierali na
miejsce pieszo, rowerami, samochodami
i swarzędzką komunikacją miejską.
Następna w kolejności świątynia
wierzenicka jak zawsze witała turystów
szeroko otwartymi drzwiami. Czekały
na nich materiały informacyjne ZMPZ
zachęcające do odwiedzania samej Wierzenicy i innych kościołów na SKD. Prawie do północy funkcjonowało stoisko
parafialnego zespołu Caritas. O porządek
wśród zmotoryzowanych podjeżdżających w sąsiedztwo kościoła dbali strażacy
z OSP Kobylnica. W pełnym wymiarze
„Noc” rozpoczęła się o godzinie 20:00
koncertem zespołu „Siewcy Lednicy”.
Wystepu w skupieniu słuchało ponad
200 osób. Znakomity kontakt zespołu
z publicznością sprawił, że w środku
było dosłownie i w przenośni gorąco
a planowany czas koncertu wydłużył się
o połowę. Słuchacze owacją podziękowali za występ. Od 22:00 można było
posłuchać w roli przewodnika ks. Przemysława Kompfa. Z szansy zwiedzania
kościoła o niecodziennej, bo przecież
nocnej porze skorzystało wiele osób. Impreza była wyjątkową okazją do podzi-

Wianki świętojańskie
nad Jeziorem
Swarzędzkim

M

ieszkańcy gminy Swarzędz w ostatnią
czerwcową niedzielę bawili się rodzinnie
na Pikniku Świętojańskim.
Ośrodek Kultury oraz Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji zaprosiły wszystkich nad
jezioro, zapewniając wypoczynek, rozrywkę,
wspólne biesiadowanie. W godzinach popołudniowych koncertował chór Akord, zespół
regionalny Olszyna, Kapela Po Zagonach i gość
szczególny – zespół Piremachochel z Utrechtu
w Holandii. Holendrzy wyglądali wyjątkowo
malowniczo, wzbudzili entuzjazm nauką ludowego tańca holenderskiego a także żywiołowym kontaktem z publicznością. Wielkim
zainteresowaniem cieszyła się wycieczka kajakowa po jeziorze. Rajd kajakowy wpisał się
już na stałe w kalendarz tego święta.
Sympatycznym punktem zabawy było rozstrzygnięcie tradycyjnego konkursu na najpiękniejszy wianek.
Relaksową atmosferę uzupełniała smaczna„gastronomia pod chmurką”, dopisała pogoda oraz
dobre humory wypoczywających swarzędzan.
Teresa Radziszewska
z Fot. H. Błachnio

Aktualności

Pierwsza Noc
Kościołów Drewnianych

wiania „żyjącego” kościoła wtopionego
w krajobraz nocy.
Parafia drewnianego kościoła w Kicinie na terenie gminy Czerwonak także
była świadkiem prawdziwego „najazdu”
zwiedzających. Z przyjemnością turyści
wysłuchali koncertu Natalii Niemen. Proboszcz Andrzej Magdziarz opowiadał
o historii zabytkowej świątyni i planach
na przyszłość.
Pierwsza „Noc Kościołów Drewnianych” bardzo podobała się wszystkim
zwiedzającym. Zdecydowanie wychodzi
ona naprzeciw zapotrzebowaniu turystów
i powinna być kontynuowana.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy,
TR, AŚ
z Fot. H. Błachnio
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Nagroda dla prymusów
W piątek 10 czerwca 2011 r. najlepsi uczniowie ze swarzędzkich szkół
uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez panią burmistrz
Annę Tomicką. Od 2001 r. burmistrz spotyka się z prymusami szkół,
a od 2009 r. wyróżniający się uczniowie uczestniczą w wycieczkach,
poznając wybitnych wielkopolan.

Aktualności szkolne

U

czniowie którzy uzyskali bardzo
dobre i celujące wyniki w nauce
a także laureaci wojewódzkich
konkursów, wytypowani przez dyrektorów szkół, zwiedzili Śmiełów, gdzie
w 1831 roku gościł Adam Mickiewicz.
Dziś w klasycystycznym pałacu mieści
się Muzeum Adama Mickiewicza, a w
nim liczne pamiątki po wieszczu. Na za-

Wolontariat w ZS nr 1
W pogoni za szczęściem wszyscy mamy równe szanse...

Paulo Coelho

Co nazywamy szczęściem? Najczęściej mówimy: zaznanie miłości,
przyjaźni. 27 maja br. poznaliśmy kolejną definicję szczęścia. Tego dnia
pod opieką prof. A. Rogackiej wybraliśmy się na Spartakiadę dla osób
niepełnosprawnych organizowaną w Poznaniu. Naszym zadaniem było
przeprowadzenie rozgrywek i dopracowanie systemu oceny, tak by
ocena była sprawiedliwa, a zadanie możliwe do wykonania.

N
22

kończenie wycieczki uczniowie udali się
na piknik do stadniny koni w Miłosławiu.
Zaproszenie pani burmistrz przyjęli:
Agnieszka Complak, Klaudia Szymańska, Emilia Radziejewska, Kamila Paschke oraz Patryk Kosturski ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Swarzędzu; Jan
Śliwiński, Wiktoria Szwanka, Agata
Kubacka, Adrian wasilewski, Barbara

Mroczek, Dominika Dolińska ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu; Patrycja
Górecka, Kacper Śmichurski, Martyna
Kowalak, Paweł Woźniak, Joanna Słomka, Weronika Kubiak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu; Zuzanna Szubert, Agata Kujawa, Marta Jędrzejczak
ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy;
Marika Gajewska, Michalina Filipiak,
Wiktoria Wdowiak ze Szkoły Podstawowej w Wierzonce; Aleksandra Fiołek,
Martyna Andrzejewska, Dominika Szafranek, Jakub Budner, Patryk Wieżewski
z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu; Michał
Adamski, Hubert Giżycki, Monika Kubicka, Marta Michalska, Przemysław
Kałek z Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu;
Natalia Leśniewska, Adrianna Burzyńska,
Joanna Jachna, Marta Jachna, Zuzanna
Olejnik z Gimnazjum w Zalasewie; Ewelina Kunce, Katarzyna Kunce z Zespołu
Szkół nr 2 w Swarzędzu; Justyna Gizelska, Dominik Matuszewski z Gimnazjum
nr 1 EKOS w Swarzędzu. Zaproszenie do
udziału w wycieczce otrzymali również
uczniowie z Zespołu Szkół w Paczkowie
oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu,
którzy niestety z przyczyn niezależnych
od siebie nie mogli w niej uczestniczyć.
Wszystkim uczniom gratulujemy
wspaniałych wyników w nauce, olimpiadach, konkursach i życzymy dalszych
sukcesów.
/KD/
z Fot. A. Rybińska

aszymi podopiecznymi były osoby
niepełnosprawne często nazywane
przez nas „sprawni inaczej’’. Każdy kto pierwszy raz spotyka się z taką
osobą często nie wie jak się zachować.
Tak więc celem nie była tylko wspólna
zabawa z wychowankami ośrodków, ale
przede wszystkim wspólne poznanie
siebie. Nasi nowi znajomi zabrali nas
do świata, który jest w nich. W nim są
mądrymi i utalentowanymi. Bez względu

na stopień niepełnosprawności mają indywidualne cechy, pragnienia, potrzeby
i marzenia. Nigdy nie daj sobie nikomu
wmówić, że czegoś nie możesz, albo że
czegoś nie potrafisz! Tego nauczyliśmy
się od naszych podopiecznych.
Tak mało potrzeba, aby uszczęśliwić
drugiego człowieka – do takiego wniosku doszła nasza koleżanka, która została
obdarowana mocnym uściskiem małego
chłopca. Mamy nadzieję, że ten dzień

pozwoli usunąć uczucie współczucia i pokaże wszystkim, że upośledzenie umysłowe i fizyczne to nic strasznego. Jest to
częścią naszego codziennego życia, które
może być pełne uśmiechu i autentycznego
szczęścia. Tak więc słowa Szczęście jest
czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż je może rozpoznać, nie
będą już dla nas zagadką. Przekonaliśmy
się, że to osoby niepełnosprawne pięknie
definiują szczęście. To przede wszystkim
lekcja dla nas.
Joanna Haremza
uczennica klasy II TE
swarzędzkiej Jedynki

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2011

Międzynarodowa nauka zawodu
wicza. W swarzędzkiej Jedynce odbyli
kurs intarsji prowadzony przez Ireneusza
Witkowskiego. Opiekunem młodzieży był
Pan Marek Goliszewski – nauczyciel BFH
z Korbach.
Pobyt w Polsce stał się także okazją do
zwiedzania co ciekawszych miejsc w regionie i nad morzem. Z zachwytem obejrzeli meble prezentowane we wnętrzach
zamku w Kórniku, wędrowali szlakiem
Piastowskim, zwiedzili Poznań, Gniezno,
a nad morzem – Międzyzdroje, Szczecin,
Świnoujście oraz wyspę Wolin.
Wzajemna wymiana uczniowska służy kształceniu w zawodzie oraz poszerza

horyzonty poznawcze uczniów. Młodzi
ludzie uczą się języka, obyczajów, poznają
oblicza kultury i dziedzictwa narodowego.
To wymiana pełna wrażeń kształcąca dla
obu stron.
kow

czniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów
w Swarzędzu realizowali w latach
2008-2010 projekt „Comenius”, we współ-

pracy ze szkołą włoską i turecką. Podczas
realizacji projektu 35 swarzędzkich gimnazjalistów wyjechało do słonecznej Italii,
a „Trójka” dwukrotnie gościła nauczycieli

i uczniów ze szkół partnerskich z Kirsehir
(Turcja) i Torvaianica (Włochy).
Partnerski Projekt Szkół pt. „Prometeusz-jesteśmy dziećmi świata” dotyczył
działań związanych z prawami człowieka,
a zwłaszcza z prawem do życia w czystym
środowisku. Produktem końcowym projektu jest broszura oraz prezentacja multimedialna przedstawiająca podstawowe
prawa człowieka opracowana wspólnie
przez uczniów polskich, włoskich i tureckich, w czterech językach, umieszczona
w Internecie, w tzw. bazie EST.
W ostatnim czasie Narodowa Agencja
Programu „Comenius” przekazała nam
informację, że Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów znalazło się w elitarnym
gronie najlepszych projektów realizowanych w latach 2008-2010.
Nasze działania zostały bardzo wysoko
ocenione oraz otrzymały status „przykładów dobrej praktyki”. Mamy nadzieję, że
również w przyszłości będziemy realizować w Trójce kolejne ciekawe i innowacyjne projekty.
Izabela Kurowska,
Krystyna Pokorska

Wnioski do 9 września

III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VI ogólnokształcącej
szkoły baletowej oraz uczniów niepełnosprawnych, którzy znajdują się
w trudnej sytuacji ekonomicznej lub
życiowej, będą mogli otrzymać w roku
szkolnym 2011/2012 pomoc w formie
dofinansowania zakupu podręczników.
W tym roku programem objęto trzy grupy
uczniów:
– pochodzących z rodzin spełniających
kryterium dochodowe
– pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego

– posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego,
Pomoc, o której mowa wyżej, jest
udzielana na wniosek rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą
przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek składa się do dyrektora
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2011/2012 w terminie
do 9 września 2011 r.
/edu/

Elitarna „Trójka”

U

Wyprawka
szkolna

Z

godnie z rządowym programem
„Wyprawka szkolna” rodzice
dzieci rozpoczynających naukę
w klasach I - III szkoły podstawowej,
w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia, w klasach III gimnazjum, w klasach III ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia, w klasach

Aktualności szkolne

U

czniowie szkoły z Korbach, w Niemczech, przyjechali w ramach wymiany do Swarzędza, by uczyć
się zawodu u mistrzów swarzędzkich
zakładów stolarskich. Współpraca Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu ze szkołą
w Korbach trwa od wielu lat - co dwa lata
w ramach realizacji programu Leonardo da
Vinci przeprowadzane są staże zawodowe.
W tym roku od 8 do 27 maja niemieccy
adepci stolarstwa staż zawodowy odbywali w zakładach mistrzów: Ryszarda
Szymańskiego, Stanisława Żółciaka, Tomasza Perlikiewicza, Jerzego Grzeczki,
Macieja Czerwonki, Andrzeja Antonie-
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Wszystkie barwy Europy
Taki tytuł nosił adresowany do szkół IV Gminny Zlot Młodzieży
Szkolnej, który odbył się w szkole w Wierzonce 17 czerwca. Dlaczego
tam? Ponieważ SP w Wierzonce była zwycięzcą poprzedniej edycji,
co skutkowało właśnie organizacją projektu w roku kolejnym. Celem
przedsięwzięcia, którego współorganizatorem jest Oddział PTTK
,,Meblarz” w Swarzędzu, jest ,,światopo(d)gląd”, czyli przyjazne
podglądanie i prezentowanie kultury europejskich narodów.

T
Aktualności szkolne

ym razem były to: Francja, którą
zaprezentowały Wierzonka i Kobylnica, Anglia przedstawiona przez
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Uczniowie
w Sejmie
Wycieczka do24 maja grupa uczniów
ze swarzędzkich gimnazjów i z Zespołu
Szkół nr 1 na zaproszenie posła Marka
Zielińskiego odwiedziła Sejm RP. W sali
Wszechnicy Sejmowej pracownik Biura
Korespondencji i Kancelarii Sejmu przedstawił bardzo interesująco skróconą historię polskiego parlamentaryzmu. Poseł
Marek Zieliński opowiedział o codziennej

SP nr 1, Belgia - przez SP nr 5, Hiszpania siłami Gimnazjum nr 3 i Estonia
odkrywana przez Gimnazjum nr 2. Wszypracy parlamentu oraz panujących tu
zwyczajach.
Młodzież miała okazję zobaczyć galerię
Sali Posiedzeń, hol główny, Salę Kolumnową, „korytarz marszałkowski”, Senat oraz
kaplicę sejmową. Następnie uczniowie
udali się do Grobu Nieznanego Żołnierza
i dalej na Krakowskie Przedmieście, do
Zamku Królewskiego i na Starówkę. Na
zakończenie niezwykłego czasu w Warszawie młodzi swarzędzanie odwiedzili grób
księdza Jerzego Popiełuszki.
Wycieczka swarzędzkich uczniów
była całkowicie bezpłatna, autobus ufun-

scy starali się jak najciekawiej pokazać
„swój” kraj, jego historię. Były plansze,
referaty, dialogi, scenki, prezentacje multimedialne, muzyka i charakterystyczne
tańce i stroje, i wreszcie specjały kuchni
przedstawianych narodów. Największe
wrażenie uczynił na wszystkich występ SP w Wierzonce. Zachwycił przepięknymi strojami z epoki, dostojnym
menuetem, żywiołowym kankanem,
historią Francji opowiedzianą wartką
fabułą żywych obrazów i bajką ,,Kruk
i lis” Jean La Fontaine. Stół, uginający
się pod naporem bogatych półmisków
i tac z potrawami typowymi dla kuchni
potomków Galów, pozytywne wrażenia
jeszcze wzmocnił. Dlatego jury jednogłośnie, maksymalną liczbą punktów, palmę
pierwszeństwa, tzn. przechodni puchar
przyznało gospodarzom i nikt się temu
nie dziwił; drugie miejsce dostało się SP
z Kobylnicy, a trzecie Gimnazjum nr 3.
Uczestnicy spotkania byli ujęci
gościnnością organizatorów, którzy
w niewielkiej przecież szkole potrafili
zapewnić wszystkim odpowiednie warunki prezentacji.
Maria Maciołek
dował poseł Marek Zieliński, a obiad
w Sejmie Burmistrz Swarzędza Anna
Tomicka i Starosta Poznański Jan Grabkowski. Opiekunkami młodzieży były
nauczycielki Zespołu Szkól nr 1 panie:
Barbara Antoniewicz i Anna Rogacka.
AR

Serdecznie dziękuję…
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania festynu parafialnego „Uśmiechnięta Rodzina u św. Marcina”:
firmom, sponsorom, ludziom dobrej woli,
wolontariuszom, wszystkim, którzy przybyli
na festyn z bliska i daleka, aby stworzyć tę jedyną niepowtarzalną atmosferę. Dziękujemy
artystom za uświetnienie festynu, służbom i tym
wielu ludziom, którzy pragnęli zachować anonimowość, a którzy wsparli to przedsięwzięcie.
Dzieciom za ich energię i radość, młodzieży za
jej optymizm, ludziom w podeszłym wieku za
ich pogodę ducha, rodzicom za ich przykład
dobrego spędzania wolnego czasu i świętowania
Dnia Pańskiego po Mszy św. w gronie najbliższej
rodziny parafialnej. Każdemu za uśmiech. Niech
dobry Bóg, który widzi w ukryciu wynagrodzi
sowicie. Bóg zapłać.
Ks. proboszcz Aleksander
Brzeziński
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Zakręcona akcja
Wiosną roku 2011 klasa II Technikum Ekonomicznego wraz z wychowawcą zainicjowała w ZS nr1 im. Powstańców Wielkopolskich
w Swarzędzu Zakręconą akcję.

A

kcja polega na zbieraniu plastikowych zakrętek i przekazywaniu
ich w wyznaczone miejsca wskazane przez organizatorów. Dochód z ich
sprzedaży przeznaczany jest na leczenie,
rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny
dla potrzebującej osoby.

Akcja jednoczy wokół idei niesienia
pomocy bliźniemu różne środowiska społeczne z całej Polski, a celem takiego zaangażowania jest organizowanie doraźnej
pomocy finansowej dla będących w potrzebie, promocja wychowania ekologicznego
oraz integracja środowisk szkolnych.

Wnioski do 15 września

Stypendia i zasiłki szkolne

F

ormularze wniosków o przyznanie
pomocy materialnej o charakterze
socjalnym wydawane są w szkołach
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu – Biuro Obsługi Interesanta.
Wypełnione wnioski należy składać
do 15 września 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu – biuro obsługi
interesanta (decyduje data wpływu do
Urzędu).
Pomoc materialna kierowana jest do
uczniów pochodzących ze środowisk o niskim statusie materialnym. Jej celem jest
zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji
oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej.
O stypendium szkolne ubiegać się
mogą:
► uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Swarzędz, zamieszkali na terenie Gminy
Swarzędz,
► uczniowie szkół publicznych
i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników

służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia, zamieszkali na
terenie Gminy Swarzędz,
► wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających
dzieciom i młodzieży, o których mowa
w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty,
a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkali na terenie Gminy
Swarzędz,
► uczniowie szkół niepublicznych
nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, zamieszkali na terenie Gminy
Swarzędz,
► słuchacze niepublicznych kolegiów
nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 24 roku życia, zamieszkali
na terenie Gminy Swarzędz.
Stypendium szkolne przyznawane jest
na podstawie dochodu rodziny z miesiąca

Red. ZS1
poprzedzającego złożenie wniosku, np.
jeżeli rodzic składa wniosek w miesiącu
wrześniu, przedstawia dochody rodziny za miesiąc sierpień. Kwota dochodu
uprawniająca do przyznania stypendium
nie może być wyższa niż 351,00 zł na
członka rodziny.
Pomoc materialna o chrakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca
taką pomoc ma obowiązek wykorzystać
stypendium lub zasiłek szkolny zgodnie
z jego przeznaczeniem.
Wnioskodawca jest zobowiązany
do udokumentowania i przedstawiania
rachunków potwierdzających celowość
wydatków na każdorazowe żądanie
Referatu Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu.
Uwaga! Wnioski niekompletne
(tzn. niewypełnione w całości lub bez
wymaganych załączników), nie będą
rozpatrywane.
Dodatkowe informacje uzyskać
można w Referacie Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu – pokój 109, tel.
61 65-12-312 w godzinach:
• poniedziałek od 8:00 do 16:00
• wtorek-piątek od 7:30 do 15:30.
/edu/

Aktualności szkolne

W swarzędzkiej Jedynce

W imieniu klasy II Technikum Ekonomicznego oraz wychowawcy klasy pragniemy bardzo serdecznie podziękować
za włączenie się do Zakręconej Akcji.
Dziękujemy Wam drodzy Uczniowie
i Profesorowie! Dzięki Wam udało się
nam zebrać dwadzieścia worków plastikowych nakrętek. W sposób szczególny
chcielibyśmy podziękować pani prof.
Małgorzacie Zenker, która odwiozła worki do punktu zbiórki do Przedszkola nr
114 w Poznaniu.
W akcji wsparli nas także nasi koledzy z Petersburga ze Szkoły nr 96 z opiekunami, którzy w czasie tygodniowej
wizyty w naszej szkole wraz z nami
uczestniczyli w happeningu Zakręcona
promującym naszą akcję. Bardzo serdeczne dziękujemy za to, że dzięki Wam
wszyscy możemy więcej!
W związku z tak dużym zaangażowaniem w akcję pragniemy poinformować, że zbiórka nakrętek w naszej szkole
będzie kontynuowana od nowego roku
szkolnego.
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Lato w bibliotece
To już kolejne, piąte letnie zajęcia
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu.
W każdy wtorek lipca dzieci mogły
skorzystać z zajęć edukacyjnych,
plastycznych i ruchowych.
Na pierwszym spotkaniu zatytułowanym„Pakujmy plecak i w drogę”, maluchy

„Zaopiekuj się moją
mamą”

dowiedziały się jak bezpiecznie spędzać
wakacje, gdzie szukać pomocy w razie
nagłej potrzeby oraz co zabrać do wakacyjnego plecaka.
Na drugich zajęciach –„Co uciął Gucio
i inne historie”, dzieci spotkały się z panią
Agatą Widzowską-Pasiak, autorką znanych i lubianych wierszyków, bajek oraz
opowiadań dla dzieci. Dowiedziały się
m.in... komu zawdzięczają mleczne ząbki.
Kolejny wtorek dla dzieci to spektakl teatrzyku DUDULA pt.„Bursztynowa
baśń”. Piękna królewna zakochana w Janku – rybaku, Neptun, złota rybka i zły
Wodnik to bohaterowie tej opowieści.
Po tym spektaklu maluchy z pewnością

Biblioteka Publiczna poleca:

Prosto z Biblioteki

Shin Kyung-Sook
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- Już nigdy nie pomyślisz o swojej mamie w ten sam sposób po przeczytaniu
tej książki.„Zaopiekuj się moją mamą”
to niezwykła i głęboko poruszająca
historia o rodzinie poszukującej matki,
która znika pewnego popołudnia wśród
tłumu na stacji metra. ....

wspomnień - tylko to pozostało Paige
po matce, która opuściła ją w wieku
pięciu lat. Dorosła Paige wyprowadza
się z rodzinnego Chicago, pozostawiając
tam samotnego ojca. Marzy o szkole
plastycznej, wychodzi za ambitnego
lekarza - i wkrótce sama zostaje matką.
Przytłoczona domowymi obowiązkami,
Paige nie może zapomnieć o tym, że
wychowała się w niepełnej rodzinie; ten
żal, w połączeniu z prześladującymi ją
dawnymi grzechami, odbiera jej poczucie wartości, każąc wątpić we własną
zdolność do poświęcenia się dziecku.

„Szczeniak”
Creed Liam

na Ziemi! Niestety rzeczywistość szybko
przerodziła się w prawdziwe piekło:
przemoc, bieda, choroby i korupcja...
czy tytułowi niebieskoocy sprostali
wyzwaniom jakie postawił przed nimi
czarny ląd?

„Koń na receptę”

Agata Widzowska-Pasiak”

„Linia życia”
Jodei Pikult

Czy można kochać dziecko, nie
radząc sobie z byciem matką? Garść

inaczej spojrzą na znaleziony na nadmorskiej plaży kawałek bursztynu. Może
odnajdą w nim tę baśń?
Na ostatnich letnich zajęciach
„Mali artyści” mogli popisać się swymi
plastycznymi umiejętnościami. Dzieci
robiły piękne pocztówki ozdabiając je
muszelkami, kwiatkami i kolorowymi naklejkami. Znalazły też sposób jak można
ciekawie i pomysłowo„zapakować” płytę
z wakacyjnymi zdjęciami.
W nagrodę za udział w naszym wakacyjnym konkursie „Widokówka – słoneczne dzieło sztuki” dzieci otrzymały
kolorowe książeczki.
Sławka Nawrocka

Miłość do koni bywa lekiem. Przekonała
się o tym grupa dzieci spędzająca wakacje na wsi w ośrodku hipoterapii. Między
podopiecznymi a zwierzętami tworzy
się silna więź. Szczególnie ważny staje
się tytułowy koń na receptę, Szogun,
którego chce odebrać stadninie jego
właścicielka.

Odkąd Liam Creed nauczył się chodzić,
doprowadzał swoją rodzinę do rozpaczy.
Impulsywny chłopiec z ADHD nie mógł
się odnaleźć ani w domu, ani w szkole.
Nauczyciele uznali go za przypadek
beznadziejny i spisali na straty. Wtedy
jednak Liam poznał Aero – pełnego
energii szczeniaka, którego musiał okiełznać. Program szkolenia labradorów
przez„trudne”dzieciaki dał początek
niezwykłej przyjaźni i przeobraził życie
nastolatka.

„Smok jego
Królewskiej Mości”
Naomi Nowik

„Niebieskie oczy,
czarny ląd”
Gunilla Fagerholm

Przeprowadzka z zimnej Szwecji do
skąpanej w słońcu Kenii była marzeniem
Gunilli i jej męża. Sprzedali wszystko,
rzucili świetnie prosperującą firmę i wyjechali do Afryki. Farma, własny hotel,
egzotyka, wydawało się że budują raj

Pierwszy tom cyklu Temeraire, niezwykłego połączenia fantasy z powieściami
historycznymi z czasów napoleońskich,
którego ekranizację planuje Peter
Jackson, reżyser Władcy pierścieni...
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Rowery czekają!

Z

apraszamy do wypożyczalni rowerów przy
Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji – codziennie od. 11.00 do 20.00. Cennik wypożyczenia
roweru: 1 godz. – 6 zł, 2 godz. – 12 zł, 3 godz. –
15 zł, 4 godz. - 18 zł, 5 godz. - 20 zł.

Warsztaty sportowe
z Fot. M. Młodziński

– serdecznie zapraszamy!

P

Rekreacja wodna na
Jeziorze Swarzędzkim

6

lipca 2011 r. oficjalnie otwarto wypożyczalnię sprzętu pływającego,
znajdującą się przy przystani wodnej „Canoe” nad Jeziorem Swarzędzkim.
Nowy sprzęt pływający pozwoli mieszkańcom Swarzędza w letnie dni korzystać z uroków wodnego wypoczynku.
W wypożyczalni dostępne są: kajaki (10
szt.), rowery wodne (3 szt.) oraz łódź
wiosłowa.
Tym samym, po wieloletniej przerwie, Jezioro Swarzędzkie staje się
ponownie miejscem rekreacji i wypoczynku. Przypomnijmy, że swarzędzki
akwen jest największym naturalnym
zbiornikiem wodnym w bezpośrednim
sąsiedztwie Poznania.
Zgodnie z planami swarzędzkiego
magistratu jeszcze w tym roku rozpocznie się program rekultywacji jeziora.
Pierwszym widocznym elementem ma
być aerator - urządzenie napowietrzające, którego uruchomienie wraz z działaniami towarzyszącymi, ma doprowadzić
w ciągu najbliższych lat do oczyszczenia
Jeziora Swarzędzkiego.
Przystań z wypożyczalnią sprzętu
wodnego to kolejny element programu
działań na rzecz podniesienia atrakcyj-

ności turystycznej Swarzędza i wykorzystania walorów przyrodniczych gminy.
W ciągu ostatniego roku nad Jeziorem
Swarzędzkim zostały oddane do użytku ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżka
zdrowia, ścieżka edukacyjna oraz plac
zabaw. Nowe inwestycje rekreacyjne
sprawiły, że tereny nad jeziorem stały się
miejscem chętnie odwiedzanym przez
mieszkańców Swarzędza, a także coraz
liczniejszych turystów.
Wszystkim mieszkańcom Swarzędza,
a także gościom przybywającym nad
Jezioro Swarzędzkie, życzymy bezpiecznego korzystania ze sprzętu wodnego
i wiele radości z rekreacji wodnej.
Wypożyczalnia, prowadzona przez
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji, czynna jest codziennie od 10.00
do 19.00.
Jednostka / Czas
Kajak rodzinny
Łódź wiosłowa
Rower wodny

Godzina

Cały dzień

10 zł
20 zł
15 zł

50 zł
100 zł
75 zł

Serdecznie zapraszamy do korzystania z wypożyczalni!

Kup karnet SCSiR
– zyskasz rabat

S

zanowni Państwo! Karnet upoważnia do korzystania z całego kompleksu
Pływalni poza kawiarenką.
Upoważnia do zapłaty należności za faktyczny czas
korzystania z basenu.
Z wejścia na karnet może
korzystać maksymalnie 5 osób. Nie trzeba mieć
przy sobie gotówki.

Prosto z Centrum Sportu

odczas wakacji od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-14.00 pod namiotem przy
pływalni Wodny Raj za symboliczną złotówkę,
pod opieka instruktorów, każdy może uczestniczyć w grach sportowych – tenis stołowy, boccia,
badminton. Wiecej informacji – tel. 61 65 09 520.
Zapraszamy!

Dodatkowo, od niedawna z nowymi karnetami
mają Państwo możliwość skorzystania z 15-proc.
Rabatu w sklepie sportowym BODO PROFESSIONAL w Centrum Handlowym ETC w SWARZĘDZU.
Szczegóły pod numerem tel. 61 65 09 520.

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
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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 Anna Tomicka przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10-16.

]]Biuro Rady Miejskiej

ul. Cieszkowskiego 100/102, tel.
61 8174 671 - nocna i świąteczna
opieka zdrowotna od poniedziałku do
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00,
w soboty, niedziele i święta przez całą
dobę (dla mieszkańców miast i gmin:
Swarzędz, Pobiedziska, Kostrzyn
i Kleszczewo).

]]Laboratorium Analiz ]

Lekarskich „Jaromed”

Gospodarki Komunalnej

]]Ośrodek Kultury

ul. Poznańska 14, tel. 61 65 10 219
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Telefony alarmowe

]]Zespół Przychodni Leka-

]]Swarzędzkie Centrum

]]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 Pożarna w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

]]Centrum Informacji ]
Medycznej Tel-Med

Rentgenowska „Kwant”

rza Rodzinnego „Diagter”

Przychodnia Nr 1: Swarzędz, ul. Piaski
8, tel. 61 817 25 33, 61 817 25 49, kom.
604 405 478, 503 153 989
Przychodnia Nr 2: Swarzędz, 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”

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

]]Centrum Medyczne –

]]Skansen i Muzeum

Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102,
tel. 61 8174 671

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

]]Dyżury całodobowe

]]Muzeum Środowiska ]

aptek w Poznaniu:

Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18,
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6,
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw.
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4,
tel. 61 852-52-44

Dyżury aptek na terenie Swarzędza w 2011 roku –
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu nie została
jeszcze przygotowana uchwała dotycząca pełnienia
w 2011 roku dyżurów aptek w dni świąteczne i w nocy.

Uwaga! Apteka „Przyjazna”, Swarzędz,
ul. Cieszkowskiego 5/7, tel. (61) 818
50 69 najdłużej otwarta: pn.- pt.
7.30-23.00, sob. 7.30-21.00, niedz.
10.00-17.00.

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej

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

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

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Gminne ]

Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 999 lub 112 (całą dobę)

]]Biblioteka Publiczna

Centrum Medyczne nr 3 Prywatnej
Lecznicy CERTUS Sp. z o.o.
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600, www.certus.med.pl
Przychodnia w Swarzędzu

Centrum Informacji

ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl

bezpłatne pismo informacyjne

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

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

]]Pracownia ]

lipiec-sierpień 2011

nr 6 (276)

]]Zakład ]

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

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

Informator

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC

Rynek 1, tel. 61 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Marian Szkudlarek
dyżuruje w poniedziałki i czwartki
w godz. 15.00 – 17.00 w Biurze Rady.
Telefon alarmowy
112
Policja
997
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Pogotowie wod.-kan.
994
Pogotowie wod.-kan. ZGK
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]]Pomoc doraźna ]

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

Integracje w Swarzędzu z Dożynki w Rabowicach
Ratujemy jezioro z Prosto z budowy
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. H. Błachnio
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Pszczelarstwa

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

]]Wiraż-Bus

Garby, ul. Transportowa 1
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
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.

Stale współpracują:
Paulina Adamska, Henryk Błachnio,
Paweł Bocian, Ewa J. Buczyńska,
Włodzimierz Buczyński, Lidia
Chałasiak, Magdalena Chmielewska, Agnieszka Chróścik, Jacek
Hejnowski, Agata Kiejdrowska,
Izabela Kurowska, Jarosław Łączka,
Małgorzata Merczyńska, Magdalena Michalska, Beata Pacholczak,
Filip Przepióra, Anna Renda, Anna
Świergiel, Agata WidzowskaPasiak, Dorota Zaremba.
Projekt graficzny:
DONAR Tadeusz Donarski
Skład, reklamy, druk:
Studio Kwadrat, tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl
Wydawca nie wypłaca honorariów za
zamieszczone teksty i zdjęcia. Redakcja
zastrzega sobie prawo skracania tekstów
i dokonywania w nich zmian. Prosimy
o dostarczanie materiałów (tekstów
i ilustracji) w formie elektronicznej.

Numer zamknięto 1.08.2011 r.
i oddano do druku: 4.08.2011 r.
Nakład: 10500 egz.

Rokietnicki flesz

My name is…
RUMPUĆ.

Informator Gminy Rokietnica
www.rokietnica.pl

Zarówno z(a)mieszany, jak i wstrząsający. Smakiem, zapachem, atmosferą. W kolejce do Niego ustawiają się tłumy, chcące organoleptycznie
doświadczyć fenomenu… ZUPY. Zaznaczyć jednak należy, że zupy nie
byle jakiej. Zupy, mającej duszę. Zupy, zdolnej łączyć pokolenia, grupy,
społeczności, kultury i pory roku. Zupy, której towarzyszą radość, entuzjazm i pasja. Zupy, której skosztować można tylko w Rokietnicy, tylko
na Placu za Stacją „BLISKA”, tylko w pierwszą sobotę września i tylko
w tak doborowym towarzystwie. Nazywa się RUMPUĆ. ROKIETNICKI RUMPUĆ.
Oczywiście Rokietnicki Rumpuć jest niezwykle towarzyski. Jest Rokietnicki Rumpuć – jest impreza.
TEGOROCZNE RUMPUCIOWE
NOMINACJE
Kategoria „Rustykalnie
i Lokalnie”, a w niej:
• stoiska sołeckie – magiczne, fascynujące enklawy sielskiej tradycji, oryginalnie rokietnickie,
• „Sołeckie potyczki”
• Konkurs na Potrawę Biesiadną o Tytuł „Chochli Gminy
Rokietnica”;
• Rumpuciowa Parada.
•
Kategoria „Sportowo
i widowiskowo”, gdzie:
• pokaz karate;
• pokaz judo;
• Akademia Bilardowa – Radek
Babica, pięciokrotny indywidualny medalista Mistrzostw Europy, drużynowy Mistrz Europy, wielokrotny Mistrz Polski,
a co najważniejsze – mieszkaniec Rokietnicy, ponownie zaprosi wszystkich chętnych na
mistrzowski pokaz zręczności
i bilardowej magii;
• pokaz tańca – Szkoła Tańca
„BAILANDO”;
• „Wesołe Miasteczko” dla najmłodszych rumpuciowych
Gości – a w nim dwie ogromne zjeżdżalnie, kule wodne, eurobunggi, elektryczna ciuchcia
i mnóstwo innych atrakcji
Kategoria „Muzycznie
i etnicznie”, i tu:
• elDorado – Mariusz Grzymała

•
•
•
•
•
•
•

i Jego Ludzie; zagrają i zaśpiewają wszystko,
Orkiestra Dęta z Rokietnicy
Chór Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” z Cerekwicy
Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
Hubert Torzewski
Grecki Zespół „Dimitris – Zorbas”
Zespół Dziecięco – Młodzieżowy „FAMA” z Rokietnicy
MAŁGORZATA OSTROWSKA!!! – jedna z najbardziej
charyzmatycznych (Wielko)
polskich wokalistek, od lat aktywna artystycznie, wciąż aktualna i fascynująca;

Kategoria „Konkursowo
i Fantowo”, a w niej:
• „Zgadnij kto to?
• Konkurs Fotograficzny p.n.
„W centrum zmian. Rokietnickie metamorfozy”;
• Konkurs na najpiękniejsze stoisko sołeckie;
• Loteria Fantowa;
• Akcja „Bądźmy bezpieczni na
drodze”.
Kategoria „Rety, rety kabarety!”, gdzie:
• „Pod Spodem” – w obliczu
kunsztu tej klasy Kabaretu
wszelki komentarz wydaje się
być zbędnym…; nazwiska:
Gołębiowski i Czerski mówią same za siebie

O „RUMPUCIU” to, co nowe, tegoroczne i morowe oraz
stare, dobrze znane, sezonowe i kochane.
• Tytuł: „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć”
• Gatunek: obyczajowy
• Premiera: 3 września 2011 roku
• Miejsce premiery: Gmina Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński, znany i lubiany plac za Stacją „BLISKA”
• W rolach głównych: Rokietnicki Rumpuć, Swojska Biesiada, Sielska Uczta Kulinarna, Sielska Uczta Kulturalna
• W pozostałych rolach: Stoiska Sołeckie, Niepowtarzalna Atmosfera, Rustykalna Harmonia, Magia Uśmiechu, Piękno Wspólnego Świętowania
• Scenariusz: Urząd Gminy w Rokietnicy, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Sołectwa Gminy Rokietnica, Gminny
Ośrodek Kultury w Rokietnicy
• Reżyseria: Kabaret „Pod Spodem”
• Scenografia: Welco Br. Gabriel Kotłowski Skład Drewna Rokietnica, Zespół Szkół im. J. i Wł. Zamoyskich w Rokietnicy
• Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
Wojewoda Wielkopolski, Starosta Poznański, Wójt Gminy Rokietnica, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Kanclerz
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu
• Patronat Medialny: Telewizja Polska S.A. Oddział w Poznaniu,
„Merkury” Polskie Radio, WTK Poznań, „Polska Głos Wielkopolski”, „Nasz Głos Poznański”
• Muzyka: MAŁGORZATA OSTROWSKA, Orkiestra Dęta Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokietnicy, Chór Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Pod Kasztanem” z Cerekwicy, elDorado Mariusz Grzymała, Hubert Torzewski, Grecki Zespół Dimitris
- Zorbas, Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”
Kategoria „Motorowo
i morowo”, a tu:
• Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych – dla fanów militariów i, nie bez kozery, morowych doznań, nowoczesny
i funkcjonalny sprzęt wojskowy na wyciągnięcie ręki

Informator Gminy Rokietnica

ROKIETNICKI RUMPUĆ.

• pokaz motorów – Centrum
Szkolenia Wojsk Lądowych
prezentuje ROSOMAKA.
Przyjdź, poznaj, pokochaj. „Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuć” już 3 września
2011 roku.

29

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2011

Stomatologia JOR-DENT
ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

Stomatologia ogólna, dziecięca, chirurgia, protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów (prywatnie)

Laboratorium

Analiz Medycznych
Szeroki zakres badań

Oferujemy od stycznia 2011
bezpłatne usługi stomatologiczne

Zapraszamy: poniedziałek-piątek
od godz. 8.00-11.00 oraz 18.00-20.00
Czynne również
w soboty i niedziele od 9.00 - 14.00

w ramach NFZ

W dni powszednie wizyty prywatne
od godz. 18.00 po uprzednim umówieniu się.

Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

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).

Zakład

Transport z windą
do 1 Tony udźwigu.
4,20 x 2,10 x 2,10

tel. 510-605-715
( 604 423 508

Ogólnobudowlany

Reklamy

oferuje prace remontowo-budowlane:

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

USŁUGI OGRODNICZE





zakładanie i pielęgnacja ogrodów
trawniki z rolki i siewu
cięcie, wycinka drzew
regeneracja trawników i ogrodów

602-121-046 rogacki-ogrody@op.pl
Firma usługowo-handlowa w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje osób na stanowisko:

Przedstawiciela handlowego
Oferujemy:
- pracę w zespole doświadczonych handlowców
- stabilny, motywacyjny
system wynagrodzeń
- zarobki od 2000-7000 zł
miesięcznie
- umowę o pracę w firmie
o stabilnej pozycji na rynku

Oczekujemy:
- uczciwości, sumienności
- mile widziane doświadczenie w sprzedaży/handlu
- umiejętności pracy w zespole
- dyspozycyjności
- nastawienia na realizację
celów

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i LM (wraz
z klauzulą o ochronie danych osobowych) na adres:

rekrutacja.handlowcy@wp.pl

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

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.
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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.

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422
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UZBROJONE DZIAŁKI
pod budownictwo
jednorodzinne
atrakcyjna lokalizacja
plan miejscowy
energia elektryczna, wodociąg, gazociąg
możliwa zabudowa bliźniacza
możliwość zakupu na raty 50/50

powierzchnia 1100-1600 m2

OKAZJA: cena 160 PLN/m2

Specjalista Laryngolog

przyjmuje dzieci i dorosłych
bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.
r bezpunkcyjne i bezkrwawe leczenie zatok przynosowych
r ambulatoryjne i bezbolesne usuwanie migdałów u dzieci
i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71, 698 221 757
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 cawad@prokonto.pl

WIELKA
WYPRZEDAŻ
OFERTY!
OBNIŻKA
CEN O 30%!
Zapraszamy do naszego Salonu

Swarzędz ul. Wrzesińska 9, Tel. : 61 651 09 30
Pon. - Pt. 10.00-18.00 Sob. 10.00-14.00
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
Wyprzedaż nie dotyczy obuwia.

Reklamy

l
l
l
l
l

tel. 663 792 802

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

LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Gwiaździsta 23
www.lanservice.com.pl

Certyfikaty:
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Zapraszamy do zamieszczania reklam w miesięcznikach gminnych:

maj 2011

ISSN 1732-2480

nr 4 (274)

bezpłatne pismo informacyjne

ISSN 1508-8138 Numer bezpłatny

Powiat Poznański

Studio Reklamowe Kwadrat zaprasza Państwa do zamieszczenia reklamy w miesięcznikach
gminnych „Rokickie Wiadomości”, „Echo Dopiewa” i „Prosto z Ratusza”,
oficjalnych informatorach samorządowych wydawanych przez Urząd Gminy
Rokietnica, Urząd Gminy Dopiewo i Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
Każde z czasopism jest darmowe, rozprowadzane na całym terenie gmin.
Nakłady pism to: „Rokickie Wiadomości” - 4.500 egz.,
„Echo Dopiewa” - 4.000 egz., „Prosto z Ratusza” - 10.500 egz.
Reklama w nich to najlepszy sposób, aby skutecznie trafić z ofertą
swojej firmy do mieszkańców i firm podpoznańskich gmin.

Rokickie
Wiadomości

Czasopismo Gminy Rokietnica
nr

6

(143)

Poznań
Kanalizacja – jest drugi kontrakt! z Prosto z budowy
Sołtysi wybrani z Jubileusz w Ronnenbergu
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

czerwiec 2011 r.

www.rokietnica.pl

Gimnazjum na finiszu

– relacja z placu budowy

W numerze:

Zasięg oddziaływania
miesięczników
w numerze m.in.:

TVP w gminie

Sport

www.dopiewo.pl
Bezpłatne pismo samorządowe Gminy Dopiewo

607 566 555
mn@kreator.com.pl
61 648 26 49
Studio Reklamowe Kwadrat,
ul. Szylinga 6/4, 60-787 Poznań

ISSN 1506-154X

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

Eldorado w gminie Dopiewo?

nr 5 (201) maj 2011

Jak zamówić reklamę?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

ROKIETNICA

www.facebook.com/rokietnica

• MOJE GIMNAZJUM. Nowoczesność zakorzeniona w Tradycji. Konkurs plastyczno-multimedialny.
• System Zarządzania Jakością ISO dla UG Rokietnica
• Wiedza w pigułce - wszystko o procedurze uchwalania Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
• Podopieczni św. Floriana – nowe władze, nowe wyzwania, sprawdzian sprawności i strażackiej wiedzy
• Certyfikat „Najlepsze w Polsce” dla RSGD Przybroda
• Sportowcy UKS Błyskawica najlepsi na Otwartych Mistrzostwach Poznania

Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa
Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki
Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin
Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec

W zamówieniu należy podać: wybrane miesięczniki, wielkość reklamy, ilość powtórzeń
w kolejnych numerach, dane do faktury, adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail.
Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Reklamy umieszczane są na końcowych stronach
czasopism (strony redakcyjne są wolne od reklam).

Uwaga: przy zleceniu zamieszczenia reklamy
w dwóch pismach oferujemy rabat 20%, w trzech 30%!

nakład
cena
ilość stron

4.500
darmowe
48 (kolor)

4.000
darmowe
32 (kolor)

10.500
darmowe
32 (kolor)

Dodatkowe rabaty za powtórzenia reklamy:
3 edycje – 5%, 4-5 edycji – 10%, 6-7 edycji – 15%, 8-12 edycji – 20%

Reklamy

î Przy dłuższej współpracy ekstra rabaty î W pakiecie taniej î Dobry stosunek zasięgu reklamy do ceny

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, RTG zębów
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

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym
Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w. k o l o n o s k o p i a . c o m

FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal

32

Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70
Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

