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Wypróbuj nowy super
wzmacniacz !

regulator dzwieku
obudowa
wkladka douszna
kieszen baterii

34,99 z³

Dobra s³yszalnoœæ do 10 metrów odleg³oœci
Super niska cena
W cenie urz¹dzenia:
Dyskretny
wk³adki douszne w 4 ró¿nych rozmiarach
Komfortowy
2 baterie
100 % gwarancji

Kiedy jesteœcie Pañstwo w lesie i chcecie s³yszeæ ciche dŸwiêki przyrody
Super Mini Wzmacniacz bêdzie dobrym wyborem.
Z Super Mini Wzmacniaczem mo¿esz s³yszeæ g³oœniej telewizor
I rozmowy w wiêkszym gronie osób.

Reklamy

Oferta wa¿na w dniach od 6 do 24 sierpnia 2012 lub do wyczerpania zapasów

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

www.stronka.twojastomatologia.eu

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

Z

Swarzędz - Nowa Wieś Os. Raczyńskiego 1/2 (róg Granicznej i Przybylskiego)

Tel. 61-818-60-74 602-607-971
Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska

KOMPLEKSOWE LECZENIE I PROTEZOWANIE
pon., wt. 12.00-20.00, śr. pt. 9.00-15.00, czw. 15.00-20.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
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CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA śr., pt. 15.00-19.00

mini implanty 3M ESPE - gabinet certyfikowany

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

STOMATOLOGIA
NF
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

Specjalista Laryngolog

Swarzędz Nowa Wieś
os. Działyńskiego 1F

Lek. med. i stom. Bartosz Staniak
• ORTODONCJA – aparaty stałe
• Leczenie kanałowe TYLKO
pod mikroskopem i w koferdamie
• Korony i mosty pełnoceramiczne
– CERKON
• IMPLANTY – Astra Tech, Implant Direct
• Chirurgia – specjalizujemy się
w TRUDNYCH ekstrakcjach

www.dent-med.pl

rejestracja
telefoniczna
514 431 185
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Oj, będzie się działo!
W najbliższym czasie w Swarzędzu będzie się wiele działo. Warto zaplanować sobie czas tak,
aby nie przeoczyć atrakcyjnych imprez, na które serdecznie Państwa zapraszamy:

środa, 15 sierpnia
Światowy Przegląd Folkloru „Integracje“ odbywa się regularnie w sierpniu już
od 2001 roku.
Ambicją organizatorów jest zaprezentowanie szerokiej publiczności folkloru
z rozmaitych stron świata, pokazanie, poprzez wspólną zabawę, że kultura ludowa
jest atrakcyjna. Tym razem Wielkopolskę
i Swarzędz odwiedzą goście m.in. z Kanady, Niemiec, Serbii, Rumunii, Słowacji i Polski. Ideą ŚPF „Integracje“ jest
umożliwienie kontaktu z kulturą ludową
jak największej liczbie widzów, dlatego
właśnie ich uczestnicy koncertują w całej
Wielkopolsce. Tegoroczny wielki koncert
finałowy o godz. 18.00 na Scenie nad Jeziorem poprzedzony zostanie spontanicznymi występami ulicznymi. Będzie żywiołowo, kolorowo i… międzynarodowo!

Dożynki Gminne
w Uzarzewie
sobota, 18 sierpnia
Władze Miasta i Gminy Swarzędz oraz
Rada Sołecka Uzarzewa serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne, które odbędą
się w sobotę, 18 sierpnia, na placu przy
boisku sportowym w Uzarzewie w godz.
15:00 - 24:00.
W programie: polowa msza święta,
obrzęd dożynkowy, występy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej, Sekcji Regionalnej
OLSZYNA, parodysty Andrzeja Dyszaka
oraz zabawa taneczna.

Rajd kajakowy
niedziela, 19 sierpnia
SCSiR organizuje po raz kolejny rajd
po Jeziorze Swarzędzkim. Trzeba będzie
wykazać się nie tylko kondycją fizyczną,
ale również umysłową. Wszyscy zainteresowani powinni zgłosić osadę telefonicznie
pod numerem 61 65 09 542. Koszt udziału

w rajdzie - to tylko wypożyczenie kajaka
(10 zł) lub roweru wodnego (15 zł). Dla
uczestników przewidziane są ciekawe
nagrody. Termin 19.08.2012, start: godz.
11:00.

Chód po miód
niedziela, 19 sierpnia
Pasjonatów pieszych wycieczek
z kijkami nordic walking zapraszamy 19
sierpnia na rajd „Chód po miód” w ramach
imprezy IV Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka. Rajd pieszy rozpocznie się
na przystani wodnej nad Jeziorem Swarzędzkim, zbiórka o godz. 11:00.
Przewodnicy poprowadzą grupę wokół
Jeziora Swarzędzkiego, opowiedzą o Dolinie rzeki Cybiny oraz o Cysterskim Szlaku
Rowerowym, stanowiącym fragment trasy
rajdu. Na mecie, w Skansenie i Muzeum
Pszczelarstwa, odbywać się będzie piknik
„Miodowe lato w Skansenie”, podczas którego uczestnicy rajdu otrzymają słoiczek
pysznego miodu.
Organizatorem rajdu jest Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji.
Więcej informacji na stronie: www.
scsir.swarzedz.pl lub tel. 61 65 09 542
(w godzinach 8:00-16:00).

IV Miodowe Lato
w Skansenie
niedziela, 19 sierpnia
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa
w Swarzędzu zaprasza tego dnia w godz.
11.00 - 18.00 na piknik kulturalno-edukacyjny dla zainteresowanych życiem
pszczół i pracą w pasiece.
Na pikniku nie zabraknie licznych
atrakcji. Będą pszczelarze i bartnik. Bartnik dokona pokazu wspinaczki na drzewo
do barci po miód. Pszczelarze pokażą jak
podbiera się miód z ula, odsklepia i wiruje
go w specjalnych miodarkach. Widzowie
zapoznani zostaną z leczniczymi, dietetycznymi i kulinarnymi właściwościami
miodu i innych produktów pszczelich.
W trakcie pikniku odbędzie się kier-

masz miodu i innych produktów pszczelich oraz giełda sprzętu pszczelarskiego.
Twórcy ludowi i rzemieślnicy zaprezentują
swoje wyroby wykorzystujące motywy
zaczerpnięte np. z pasieki.
Na scenie pokazom pszczelarskim
i kiermaszom towarzyszyć będą zespoły
artystyczne. Uczestniczki pikniku zostaną
zaproszone do udziału w konkursie o tytuł
Królowej Miodowego Lata 2012. Będą
konkursy wiedzy pszczelarskiej dla dorosłych i konkursy sprawnościowe dla dzieci.
A wszystko poprowadzi zapracowana Para
Pszczółek.

Piknik trzech pokoleń
niedziela, 26 sierpnia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu przygotował dla Państwa doroczny
„Piknik Trzech Pokoleń”, który odbędzie
się 26 sierpnia 2012 r. – Scena nad Jeziorem, start o godz. 15.00. W programie
koncerty Grzegorza Wilka (artysta znany
m.in. z programu „Jaka to melodia?”) oraz
Eweliny Lisowskiej (finalistka programu
X-Factor), pokaz samoobrony – Robert
Moskwa. Ponadto: dmuchańce, niespodzianki i wiele innych atrakcji!

Aktualności

XII Światowy Przegląd
Folkloru „Integracje”

Eko Babie Lato
sobota, 8 września
Zapraszamy mieszkańców naszej
gminy oraz sympatyków Swarzędza 8
września na pełne atrakcji Eko Babie
Lato 2012! W roku poprzednim nasza
miejska impreza kończąca lato otrzymała taką właśnie nazwę po to, aby temat
ekologii uczynić nam bliższy, aby wspierać
ochronę środowiska, w którym żyjemy.
Eko Babie Lato 2011 spotkało się z wielkim Państwa zainteresowaniem, jesteśmy
więc jako organizatorzy przekonani, że
tegoroczna impreza ekologiczna będzie
jeszcze ciekawsza. Wszystkie szczegóły
naszego wielkiego ekologicznego festynu
znajda Państwo na str. 16 i 17.
Serdecznie zapraszamy!
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Świetlica w Janikowie wyremontowana. Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w Janikowie Dolnym. Budynek, postawiony w 1958 roku, domagał
się go od dawna. Największym problemem był grzyb atakujący podłogę i ściany – wyjaśnia sołtys Czesława Knypińska. Z inicjatywą remontu wystąpiły wspólnie Koło
Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka. Lokalna społeczność Janikowa Dolnego samodzielnie zgromadziła ponad połowę potrzebnych funduszy. Panie z koła gospodyń
– mówi sołtys Knypińska – od trzech lat zbierały fundusze, w sumie 11, 7 tys. złotych, kolejne 7 tys. zł pochodzi z funduszu sołeckiego, a resztę dołożył Urząd Miasta
i Gminy w Swarzędzu. Prace rozpoczęły się w połowie czerwca i trwały zaledwie miesiąc. Naprawiono cieknący dach, budynek świetlicy został chemicznie odgrzybiony.
Zlikwidowanie sceny w głównej sali pozwoliło wygospodarować dodatkowe pomieszczenie gospodarcze z toaletą. Nowiutka podłoga prezentuje się doskonale, świetlica
pachnie teraz farbą, a dokuczliwy dotąd zapach wilgoci staje się tylko wspomnieniem…
/mw/

Wiadukt w Jasiniu
– przetarg
rozstrzygnięty
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Na 30 czerwca 2013 roku zaplanowane
jest wykonanie I etapu wielkiej inwestycji
drogowej – „budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512 P (ul. Rabowicka)

z drogą krajową nr 92 w miejscowości
Jasin gm. Swarzędz wraz z budową wiaduktu”. Zakres tego etapu obejmuje budowę zarówno drogi, jak i wiaduktu nad
torami kolejowymi.
Do przetargu na to zadanie stanęło
9 firm. 3 lipca odbyło się otwarcie ofert,
a 30 lipca, po ich szczegółowej analizie,
rozstrzygnięto postępowanie przetargo-

we. Zwycięzcą zostało Przedsiębiorstwo
Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o.
z Zawiercia, które podjęło się zadania za
niespełna 18 mln zł. W rozstrzygnięciu
podano również datę zawarcia umowy – 10
sierpnia 2012 r. O ile do tego terminu nie
będzie odwołań ze strony innych oferentów – umowa zostanie zawarta w zaplanowanym terminie.
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Odbył się również przetarg na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru oraz
Inżyniera Kontraktu dla tej inwestycji –
została nim firma LAFRENTZ sp. z o.o.
z Poznania.
Rozpoczęcie tej, największej w historii
naszej gminy drogowej inwestycji, to dopiero pierwszy krok. Kolejnymi etapami
będą: budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 92 oraz budowa nowego odcinka
ul. Rabowickiej wraz z ekranami akustycznymi a także budowa dróg serwisowych.
Prace te, miałyby zostać wykonane po
zakończeniu I etapu, jeśli nic nie stanie
na przeszkodzie – do końca 2014 roku.
Przypomnijmy, że w połowie maja br.
Ministerstwo Finansów poinformowało
o przyznaniu kwoty 11.569.700 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na
dofinansowanie I etapu inwestycji.
/mw/

wej, Sołeckiej, Włodarskiej, Kmiecej,
Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka,
Kazimierza, Leszka, Rutkowskiego i Grudzińskiego w Jasiniu. Wykonawcą jest
firma FUR-BUD z Żerkowa. Wartość
tej inwestycji to 1,2 mln złotych, z czego
419 tys. zł zapłaci AQUANET Poznań.
Prócz dofinansowania z AQUANET-u, roboty są nadzorowane nieodpłatnie
przez przedstawiciela tej firmy. W sumie
w tym rejonie powstaje ponad 3,5 km sieci
wodociągowej.
Jak już informowaliśmy Gmina Swarzędz przygotowując tę inwestycję opracowała i sfinansowała od razu dokumentację
na budowę przyłączy wodociągowych do
posesji (wykaz numerów działek przy
poszczególnych ulicach zamieszczamy
w tabeli). Tak więc mieszkańcy, budując
przyłącza, mogą bezpłatnie wykorzystać
gotową dokumentację. Jak to zrobić?

Wodociąg w Jasiniu
– można skorzystać
z gotowych projektów
przyłączy

Wykonanie przyłącza z wykorzystaniem
istniejącej dokumentacji:

Na ukończeniu jest budowa sieci wodociągowej budowa sieci wodociągowej
w ulicach Ziemowita, Piasta, Chabro-

KROK 1
Należy złożyć wniosek do tut. Urzędu
o udostępnienie dokumentacji dla danej
działki (zostanie udostępniona kopia dokumentacji w postaci części opisowej, mapy
z uzgodnieniem AQUANET, ZUD oraz
profil przyłącza).

KROK 2
Należy wypełnić wniosek – zgłoszenie
zamiaru realizacji przyłączenia się do sieci
wodociągowej
KROK 3
Komplet dokumentów opisanych
w KROKU 2 należy złożyć w AQUANET
S.A Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.
Nie wniesienie przez AQUANET S. A.
uwag do powyższego zgłoszenia w ciągu
12 dni od daty jego złożenia, upoważnia
Klienta do przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych zgodnie ze
zgłoszeniem.
KROK 4
Wykonawca lub inwestor z 5-dniowym wyprzedzeniem winien umówić się
na odbiór przyłącza w stanie odkrytym
(usługa płatna wg cennika AQUANET po
podpisaniu protokołu odbioru) z jednym
z pracowników AQUANET dzwoniąc
pod numer:
- 061 835 92 49 (kom. 601 147 247) lub
- 061 835 92 87 (kom. 785 011 892) lub
- 061 835 92 69 (kom. 785 011 890) lub
- 061 835 92 82 (kom. 607 836 149) lub
- 061 835 91 05 (kom. 603 076 929).
Załącznikiem do protokołu odbioru
jest:
- geodezyjna inwentaryzacja powykonaw-

Prosto z budowy

Drogi i kanalizacja dla os. Wielkopolskiego. Na ukończeniu jest budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim w Zalasewie – etap II.
Przypomnijmy, że budowa etapu I została zrealizowana w 2011 roku, a cała inwestycja powstaje na podstawie dokumentacji sfinansowanej przez mieszkańców, którzy
poza tym przekazali Gminie Swarzędz własne wpłaty dofinansowujące budowę. Kończony właśnie II etap obejmuje budowę zostanie pieszojezdni w ul. Rivoliego (na
odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Kostrzewskiego) oraz jezdni i chodników na odcinku ul. Siewnej (w rejonie skrzyżowania z ul. Jeżynową i Truskawkową). Nawierzchnia
z kostki brukowej zostanie odwodniona do kanalizacji deszczowej. W trakcie budowy wystąpiły komplikacje techniczne i dlatego pierwotny termin zakończenia inwestycji
przesunięto z czerwca na koniec sierpnia br. Wykonawcą jest firma ZD Abramowski ze Swarzędza. Wartość tej inwestycji to 900 tys. zł.
/mw/
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Szkoła w Paczkowie - budowa zgodnie z planem. Zgodnie z planem przebiega budowa szkoły w Paczkowie. Na zdjęciu widać już znaczną część
murów nowej szkoły. Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe HENBUD Henryk Kaczor z Kłecka, które podjęło się zadania za
niespełna 7 mln złotych. Termin zakończenia budowy ustalony został na 30 kwietnia 2013 roku. W nowym budynku Zespołu Szkół w Paczkowie mieścić się będzie 10
sal wraz z węzłami sanitarnymi, szatnią, świetlicą, biblioteką, stołówką oraz pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi.
/mw/
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cza (mapa + szkic + współrzędne),
- dokumentacja zdjęciowa z realizacji
przyłącza (miejsce włączenia, ułożenie
przewodu, podejścia wodomierzowego,
studni rewizyjnej – jednocześnie określające miejsce ich wykorzystania).
Dostarczenie w/w dokumentów i doprowadzenie przyłącza do odbioru końcowego - maksymalnie do 3 miesięcy od
daty odbioru przyłącza w stanie odkrytym.
Podczas odbioru w stanie odkrytym
inwestor lub wykonawca winien przekazać
pracownikowi AQUANET wypełniony
i podpisany wniosek o zawarcie umowy

wraz z tytułem prawnym do korzystania
z nieruchomości – wniosek dostępny na
stronie www.aquanet.pl, lub w Punkcie
Obsługi Klienta, ul. Dolna Wilda 126,
ul. Piątkowska 17/19 lub u pracownika
AQUANET będącego na odbiorze.
KROK 5
Służby AQUANET w ciągu 7 dni od
daty odbioru przyłącza wodociągowego
skontaktują się pod nr telefonu wskazany
we wniosku o zawarcie umowy, w celu
umówienia terminu montażu wodomierza.
Po upływie 1 miesiąca od daty odbioru i nie

zamontowaniu wodomierza z winy Inwestora AQUANET S.A. uzna rezygnację
z dostawy wody i w związku z tym dokona
trwałego odcięcia przyłącza. Będzie wiązało się to z ponownym wystąpieniem Inwestora o wszczęcie procedury przyłączenia
do sieci i poniesienia wszelkich kosztów
z tym związanych, zgodnie z Cennikiem
usług zamieszczonym na stronie www.
aquanet.pl.
Ewentualny kontakt z Działem Obsługi Klienta, tel. 61 835 91 60 lub 61
835 91 30.

Wykaz działek, dla których Gmina Swarzędz posiada dokumentację na budowę przyłączy wodociągowych
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2 .  .  .  .  .  .  .64/25
3 .  .  .  .  .  .  .64/26
4 .  .  .  .  .  .  .64/27
5 .  .  .  .  .  .  .64/28
6 .  .  .  .  .  .  .64/29
7 .  .  .  .  .  .  .64/30
8 .  .  .  .  .  .  .64/31
9 .  .  .  .  .  .  .64/33
10 .  .  .  .  .  .65/11
11 .  .  .  .  .  .65/15
12 .  .  .  .  .  .65/20
13 .  .  .  .  .  .65/22
14 .  .  .  .  .  .65/24
15 .  .  .  .  .  .65/27
16 .  .  .  .  .  .65/29
17 .  .  .  .  .  .  65/3

18 .  .  .  .  .  .  65/7
19 .  .  .  .  .  .  65/9
UL. MIESZKA
1 .  .  .  .  .  .  .89/18
2 .  .  .  .  .  .  .89/19
3 .  .  .  .  .  .  .89/20
4 .  .  .  .  .  .  .89/21
5 .  .  .  .  .  .  .89/22
6 .  .  .  .  .  .  .89/23
7 .  .  .  .  .  .  .89/24
8 .  .  .  .  .  .  .89/25
9 .  .  .  .  .  .  .89/26
10 .  .  .  .  .  .89/27
11 .  .  .  .  .  .89/28
12 .  .  .  .  .  .89/29
13 .  .  .  .  .  .89/30
14 .  .  .  .  .  .89/31
15 .  .  .  .  .  .89/32

UL. RUTKOWSKIEGO
1 .  .  .  .  .  .  .89/15
2 .  .  .  .  .  .  .89/16
3 .  .  .  .  .  .  .89/17
UL. KAZIMIERZA
1 .  .  .  .  .  .  .  92/4
2 .  .  .  .  .  .  .  92/5
3 .  .  .  .  .  .  .  92/6
4 .  .  .  .  .  .  .  92/7
5 .  .  .  .  .  .  .  95/1
6 .  .  .  .  .  .  .  95/3
7 .  .  .  .  .  .  .363/8
8 .  .  .  .  .  .  .363/9
9 .  .  .  .  .  .363/13
10 .  .  .  .  .363/14
11 .  .  .  .  .363/15
12 .  .  .  .  .363/16
13 .  .  .  .  .363/17

14 .  .  .  .  .363/18
15 .  .  .  .  .363/19
16 .  .  .  .  .363/20
17 .  .  .  .  .  .89/34
UL. KMIECA
1 .  .  .  .  .  .  .63/11
2 .  .  .  .  .  .  .63/13
3 .  .  .  .  .  .  .  63/5
4 .  .  .  .  .  .  .  63/7
5 .  .  .  .  .  .  .64/11
6 .  .  .  .  .  .  .64/13
7 .  .  .  .  .  .  .64/15
8 .  .  .  .  .  .  .  64/5
9 .  .  .  .  .  .  .  64/7
10 .  .  .  .  .  .  64/9
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Boisko w Kobylnicy otwarte! Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w Kobylnicy było naprawdę wyjątkowe. Towarzyszyło mu uroczyste otwarcie nowego
boiska przy szkole podstawowej. W miejscu starego - asfaltowego uczniowie mają od teraz do dyspozycji nowoczesny obiekt wielofunkcyjny z nawierzchnią poliuretanową. Boisko zostało profesjonalnie odwodnione i oświetlone, posiada kosze sportowe, siatki, bramki. Można na nim grać w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa.
Obok zbudowana została bieżnia do skoku w dal, również z poliuretanową nawierzchnią. Koszt całej inwestycji to 419 tys. zł. Wykonawcą tego pięknego sportowego
obiektu jest firma Sportprojekt sp. z o o. ze Szczecina.
29 czerwca na „podwójnej” uroczystości obecni byli uczniowie, nauczyciele, rodzice, ale także przedstawiciele UMIG – burmistrz Anna Tomicka, wiceburmistrzowie Adam
Trawiński i Agata Kubacka, przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu Marian Szkudlarek, radni – Piotr Kałużny, Ewa Buczyńska, Tadeusz Witkowski, Marcin Lis, dyrektor
Wydziału Rozwoju Gminy UMIG Zbigniew Zastrożny. Nie zabrakło również pani sołtys Grażyny Orpińskiej. Nowe boisko pobłogosławił ksiądz proboszcz Tadeusz Peliński.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Paulina Dorożała podziękowała burmistrz Annie Tomickiej za, jak to nazwała, bycie wielkim przyjacielem szkoły. Serdeczne
słowa skierowała do wszystkich, którzy pomagali i przyczyniali się do realizacji tak ważnej sportowej inwestycji. Ponieważ jednak w tym dniu najważniejsze były dzieci
– to im życzono pięknych, kolorowych wakacji, bezpiecznych i niezapomnianych.
/TR/

Prosto z budowy

Mieszkania komunalne – dom gotowy. Zgodnie z planem zakończyła się budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Staniewskiego
w Swarzędzu. Budynek jest gotowy i mam już pozwolenie na użytkowanie. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „AGROBEX” Sp. z o.o.
Na trzech kondygnacjach tego budynku są 33 mieszkania, w tym: 20 jednopokojowych, 11 dwupokojowych i 2 trzypokojowe. Mieszkania (z których większość ma
balkony) są całkowicie wykończone, tzn. pomalowane, z posadzkami (z płytek i paneli), z łazienkami (płytki i tzw. biały montaż), kuchniami oraz wewnętrzną stolarką
drzwiową. Dwa mieszkania przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Budynek ma ogrzewanie z własnej kotłowni, zbudowane zostały też miejsca parkingowe.
Koszt tej inwestycji to ok. około 4,5 miliona złotych.
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Dziękujemy, księże kanoniku!

Aktualności

Społeczność parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia ze swarzędzkiego
Osiedla Kościuszkowców z żalem przyjęła wiadomość o konieczności
rozstania z proboszczem ks. Eugeniuszem Guździołem. Nowe obowiązki wyznaczone przez kościół są bowiem powodem jego przeniesienia
do poznańskiej parafii p.w. św. Michała przy ul. Stolarskiej.

8

R

zecz niby oczywista, ksiądz kanonik
sam mówi, że księża są jak żołnierze
wysyłani w różne miejsca, a jednak
swarzędzkim parafianom trudno się z tym
pogodzić…Sześć lat opieki księdza proboszcza to był dla nich wspaniały czas.
Przyjaźń, zrozumienie, wspólne działania, pomoc, religijny rozwój i uśmiech
dla każdego – tak krótko określić można
atmosferę panującą w parafii na Os. Kościuszkowców.
Ksiądz kanonik Eugeniusz Guździoł
pełnił obowiązki proboszcza w Swarzędzu
od kwietnia 2006 r. Przejął parafię od księdza Henryka Ogrodnika, budowniczego
kościoła p.w. Matki Bożej Miłosierdzia i z
talentem kontynuował jego dzieło. W roz-

mowach prywatnych z sentymentem wspomina też dom rodzinny w Wierzbnie koło
Ostrowa Wlkp. gdzie urodził się w 1959 r.,
wychował w towarzystwie czterech sióstr,
dokonał wyboru drogi życiowej… Ciepło
mówi o swojej pierwszej parafii w Golejewku niedaleko Rawicza. Zapytywany o to, co uważa za największy sukces
ostatnich sześciu lat opowiada o wspaniale
układającej się współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu,
o tym, jak wiele dobrego w życie parafii
wnosi integracja z dziećmi niepełnosprawnymi, o wrześniowej imprezie Anielskie
Śpiewogranie. Żegnając się z księdzem
proboszczem usłyszałam jeszcze słowa

podziękowania za życzliwość dla kapłanów odczuwalną w jego parafii, w całym
Swarzędzu, we współpracy z władzami
gminy. My również dziękujemy ks. kanonikowi za dobre, godne pamięci sześć lat
W niedzielę 29 lipca w kościele p.w.
Matki Bożej Miłosierdzia odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego do
poznańskiej parafii księdza proboszcza
Eugeniusza Guździoła. Podczas mszy
św. przeczytany został dekret biskupa
Gądeckiego powołujący nowego dziekana dekanatu swarzędzkiego. Księdza
Guździoła w tej roli zastąpi ksiądz Tadeusz
Peliński – proboszcz parafii p.w. św.Krzyża
w Kobylnicy. Nowy ksiądz dziekan odczytał również dekret o przejściu księdza
Eugeniusza Guździoła do poznańskiej
parafii przy ul. Stolarskiej. W uroczystej
mszy św. uczestniczyli: burmistrz Anna
Tomicka, przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Szkudlarek, wiceburmistrz Adam
Trawiński, wiceburmistrz Agata Kubacka,
radna Rady Powiatu Poznańskiego Barbara Antoniewicz, radna Rady Miejskiej
w Swarzędzu Teresa Rucińska. Burmistrz
Anna Tomicka serdecznie podziękowała
księdzu proboszczowi za dobrą współpracę
z władzami gminy, życząc jednocześnie
dobrych lat posługi kapłańskiej w nowej
parafii. Ksiądz kanonik Eugeniusz Guździoł został również serdecznie i { co tu
ukrywać} z żalem pożegnany przez całą
społeczność parafii z Oś. Kościuszkowców. Z jego strony podczas uroczystości
skierowanych zostało wiele słów wdzięczności adresowanych zarówno do władz
terytorialnych jak i wszystkich wiernych
przyjaciół kościoła.
Nowym proboszczem na os. Kościuszkowców będzie ks. Dariusz Solski
ze Strykowa koło Stęszewa.
T.R.
z Fot. Teresa Radziszewska, Halina Staniewska
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W dniu 26 czerwca 2012 roku odbyła się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu, w której uczestniczyło 20 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek.
Rada Miejska w Swarzędzu podjęła
następujące uchwały:
► Nr XXVII/234/2012 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012,
► Nr XXVII/235/2012 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2012 – 2032,
► Nr XXVII/236/2012 w sprawie
wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze.
► Nr XXVII/237/2012 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów azbestowych.
► Nr XXVII/238/2012w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/2011 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z obiektów Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji.
► Nr XXVII/239/2012w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących
w skład zasobu Gminy Swarzędz.
► Nr XXVII/240/2012w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej zabudowanej
pawilonami handlowymi na podstawie
pozwolenia na budowę na okres dłuższy
niż 3 lata.
► Nr XXVII/241/2012 w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości
Gortatowo.
► Nr XXVII/242/2012 w sprawie
nadania nazwy ulicy miejscowości Zalasewo.
► Uchwałę nr XXVII/243/2012
w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Zalasewo.
► Nr XXVII/244/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego
Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy
ul. Cmentarnej 27.
► Nr XXVII/245/2012
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLIX/524/2002 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29.05.2002 roku w sprawie aktu
o utworzeniu oraz nadaniu statutu instytucji
kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna

w Swarzędzu”.
► Nr XXVII/246/2012 w sprawie
zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca
2006 roku w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami
swarzędzkiej komunikacji autobusowej,
opłat dodatkowych, określenia uprawnień
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
Rada Miejska przyjęła również Stanowisko nr 3/2012 w sprawie wyrażenia
opinii wobec projektu uchwały Zarządu
Województwa Wielkopolskiego w sprawie
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.
W punkcie „Interpelacje, zapytania
i wolne głosy” radni przedstawili interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym:
► Radny Zygmunt Majchrzak w sprawie umożliwienia właścicielom budynków

handlowych przy ul. Piaski w Swarzędzu
dzierżawy na okres 10 lat.
► Radna Barbara Czachura w sprawie
przebudowy chodnika położonego wzdłuż
bloku nr 19 oraz zjazdu dla wózków przy
byłej przychodni lekarza rodzinnego na os.
Kościuszkowców w Swarzędzu.
► Radna Barbara Kucharska w sprawie
rozważenia możliwości przekazania Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski pomieszczeń po byłym Ośrodku
Zdrowia „Diagter”, mieszczącego się na
os. Kościuszkowców w Swarzędzu, celem
poszerzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej,
a tym samym umożliwienia zorganizowania
dodatkowych zajęć dla większej ilości osób
niepełnosprawnych.
► Radny Zbigniew Adamczak w sprawie przestępstwa do jakiego doszło na terenie jednej ze szkół w gminie Swarzędz.
► Radna Katarzyna Szkudlarek w sprawie żłobków i klubów dziecięcych.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: teksty wszystkich uchwał
bieżącej kadencji wraz z uzasadnieniami dostępne są w Biurze Rady Miejskiej
w Swarzędzu (UMiG Swarzędz, Rynek 1,
pok. 105) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/

Fundusz sołecki w 2013 roku
Zgodnie z uchwałą nr XXIV/216/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 roku,
w budżecie Gminy Swarzędz na rok 2013 zostanie
wyodrębniony fundusz sołecki.
Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2009 r.
o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009, Nr 52, poz.
420 z późn. zmianami) poszczególnym Sołectwom
gminy przyznane zostały na rok 2013 następujące
środki:
sołectwo
Bogucin
Garby
Gortatowo
Gruszczyn
Janikowo Dolne
Janikowo Górne
Jasin
Karłowice
Kobylnica
Kruszewnia
Łowęcin

liczba
mieszkańców
(1 023)
(353)
(485)
(1 925)
(330)
(268)
(1 229)
(377)
(1 559)
(336)
(533)

fundusz
sołecki
28 593,00 zł
15 812,00 zł
19 587,00 zł
28 593,00 zł
15 155,00 zł
13 382,00 zł
28 593,00 zł
16 499,00 zł
28 593,00 zł
15 326,00 zł
20 959,00 zł

Paczkowo
Puszczykowo
Zaborze
Rabowice
Sarbinowo
Sokolniki Gwiazdowskie
Uzarzewo
Wierzonka
Wierzenica
Zalasewo

(1 485) 28 593,00 zł
(23) 6 377,00 zł
(185) 11 009,00 zł
(138) 9 665,00 zł
(99) 8 550,00 zł
(578)
(420)
(244)
(2 228)

22 246,00 zł
17 728,00 zł
12 696,00 zł
28 593,00 zł

Wysokość funduszu sołeckiego zależna jest od
średniego dochodu na mieszkańca w Gminie
oraz liczby mieszkańców sołectwa na dzień 30
czerwca, a jego maksymalna wysokość wynosi
10-krotność dochodu na mieszkańca.
Wnioski zawierające konkretne zadania do realizacji z wyżej wskazanych środków powinny wpłynąć do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do
30.09.2012 roku. Przeznaczenie środków powinno
być ustalone na zebraniu wiejskim, zwołanym
przez sołtysa.
M.S.

Z prac Rady Miejskiej

Z prac Rady Miejskiej
w Swarzędzu
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139 km/h
na ul. Planetarnej...

20

Aktualności

lipca podczas kontroli
fotoradarem na ul.
Planetarnej padł
niechlubny rekord
głupoty. Pewien kierowca volkswagena
tak bardzo gdzieś się
spieszył lub po prostu
pasjonuje go szybka
jazda, że na odcinku gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h przekroczył ją o 89
km/h. Będzie go to kosztowało 500 zł oraz 10 pkt.
karnych. Kolejny zarejestrowany kierowca jechał
w tym miejscu swoim volvo nieco wolniej - bo
„tylko” 119 km/h.
W sumie podczas 1 godziny kontroli strażnicy
zarejestrowali 16 pojazdów, których kierowcy
przekroczyli prędkość o przynajmniej 30 km/h.
Przypominamy szybkim kierowcom, że nie są
sami na drodze, a ulica Planatarna, choć nowa
i równa jak stół, nie służy do bicia rekordów
prędkości... Kontrole w tym miejscu będą kontynuowane.
/sm/

Zbiórka worków
po sianokiszonce

Radiowóz Straży Miejskiej
w nowym oznakowaniu

Z

dniem 1 lipca 2012 r., zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, wszystkie nowo rejestrowane
radiowozy straży miejskich (gminnych)
powinny być oznakowane jednakowo, zgodnie z warunkami określonymi
w rozporządzeniu. Jednak w ramach wewnętrznych ustaleń między jednostkami
– te straże, które używają już radiowozów
barwy srebrnej, będą je znakowały „po
nowemu”. Zgodnie z tym od (15 czerwca)

jeden z naszych radiowozów – peugeot
partner, który spełniał powyższe warunki „pełni służbę” oznakowany zgodnie
z obowiązującym w całym kraju wzorem.
W ten sposób po 15 latach od unifikacji
umundurowania strażników doszło do unifikacji oznakowania radiowozów, dzięki
czemu będą one bardziej niż dotychczas
rozpoznawalne, także dla obcokrajowców.
Piotr Kubczak
komendant Straży Miejskiej
w Swarzędzu

Nowa funkcja biletów jednorazowych

W
Z
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akład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu od 2012 r. prowadzi zbiórkę worków
po sianokiszonce na terenie gminy Swarzędz.
Celem akcji jest wyodrębnienie ze strumienia
odpadów komunalnych surowca, jakim jest
folia po sianokiszonce. Zebrane worki trafiają
do zakładów recyklingu, gdzie prowadzony jest
odzysk materiałowy.
Folię po sianokiszonce można bezpłatnie przekazywać do punktu zbierania, który znajduje się na
składowisku odpadów w Rabowicach, od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 – 15.00.
p.o. dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu
mgr Jarosław Michalak

dniu 19.07.2012 roku, w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ukazała
się uchwała nr XXVII/246/2012 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych,
określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
transportu zbiorowego, a także podziału
linii na strefy.
Uchwała ta wprowadziła zmiany w zasadach funkcjonowania biletów jednorazowych w Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Na jednym bilecie jednorazowym
można podróżować przez jeden kurs lub
z dowolną liczbą przesiadek w okresie 40

minut od momentu jego skasowania. Nadal
obowiązują jednak zasady podziału linii
na strefy, stąd aby poruszać się w ciągu 40
minut wjeżdżając do strefy II (m. Poznań
za ul. Bałtycką) należy posiadać bilet na
strefę II.
Zasady wprowadzone w życie uchwałą nr XXVII/246/2012 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2012r.
obowiązują od 3 sierpnia 2012 roku.
/ms/

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2012

10 x 50 lat!!!
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czerwca w Pałacyku pod Lipami w Swarzędzu odbyła się niezwykle sympatyczna uroczystość
wręczenia medali za długoletnie pożycie
małżeńskie, przyznane przez Prezydenta
RP. Z rąk burmistrz Anny Tomickiej medale, dyplomy oraz serdeczne życzenia
otrzymali Państwo:
Aniela i Czesław Abramowscy,
Lucyna i Augustyn Bartkowiakowie,
Seweryna i Stefan Garczykowie, Róża
i Józef Haasowie, Czesława i Jan Knypińscy, Maria i Roman Majchrzakowie,
Jadwiga i Mieczysław Płaczkowie, Teresa i Leszek Przepiórowie, Stefania
i Józef Przybylscy. Na spotkanie nie
mogli przybyć Państwo Kazimiera i Józef
Błochowie – zatem odznaczenia i upomin-

ki otrzymają w domu. Do serdecznych
życzeń zwyczajowo dołączyła się Ewa
Tomaszewska- Kusz, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Swarzędzu.
Wzruszająca uroczystość zgromadziła
również licznych członków rodzin Jubilatów. Było mnóstwo gratulacji, kwiaty,
upominki, a przede wszystkim rozmowy
o tym, jak w zgodzie i harmonii przeżyć

razem 50 lat. Przy pysznym torcie z cukierni „Magdalenka”, kawie i szampanie
czas upływał bardzo sympatycznie. Wszyscy Jubilaci otrzymali okazałe kosze ze
słodyczami.
Wielu, wielu dalszych wspólnych
lat!...
/tr, mw/
z Fot. Teresa Radziszewska

Mieczysław Kaczmarek odznaczony
Krzyżem Wolności i Solidarności
w gminie Swarzędz. 13 grudnia 1981 r.
pan Mieczysław został internowany
w Gembarzewie, gdzie przebywał do 5
lipca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania
stracił pracę w SFM, ale wizyty i rewizje
SB miał w swoim domu do 1986 r.
21 czerwca br., w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego, Pan Kaczmarek znalazł się w gronie czterdziestu zasłużonych
Wielkopolan, którym wojewoda wręczył,
nadane przez prezydenta, odznaczenia państwowe. Gratulujemy.
/am/
z fot. H.Staniewska

Aktualności
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czerwca br. wojewoda wielkopolski Piotr Florek wręczył
Mieczysławowi Kaczmarkowi,
mieszkańcowi Swarzędza, Krzyż Wolności
i Solidarności. To cywilne odznaczenie zostało ustanowione ustawą z 5 VIII 2010 r.
i jest nadawane działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej w PRL.
Pan Kaczmarek w latach 1980-81 był
jednym z najbardziej aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” w Swarzędzkich
Fabrykach Mebli oraz w komisji koordynacyjnej skupiającej przedstawicieli
Solidarności z wszystkich zakładów

Wyróżnienie dla Jadwigi Maćkowiak

W

sobotę, 21 lipca 2012 r. pod hasłem „MUROWANA GOŚLINA SIĘ BAWI” w Murowanej
Goślinie odbył się X NAJWIĘKSZY
W WIELKOPOLSCE JARMARK ŚW.
JAKUBA. Jednym z punktów programu
było wręczenie statuetek osobowościom
kulturalnym roku 2011. Ten jego element
miał wyraźnie swarzędzki akcent za sprawą Jadwigi Maćkowiak zwanej przez przyjaciół i znajomych Wisią. Otrzymała ona
jedną z dwóch przyznanych statuetek,
w kategorii Osobowość życia kulturalnego miasta i gminy Murowana Goślina
za wybitne osiągnięcie roku 2011.
Arleta Włodarczak, dyrektor Miejsko-

-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji,
w następujący sposób przedstawiła laureatkę: „Pani Jadwiga Maćkowiak to absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Od ponad 20 lat prowadzi Męski Chór
Akord w Swarzędzu. Pracuje w Szkole
Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.
Co roku przygotowuje dzieci do turniejów
Pro Sinfoniki. Prowadzone przez nią Koło
Młodych Melomanów „Klasa Muzyczna”
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 im. Jana
Kochanowskiego w Murowanej Goślinie otrzymało PUCHAR PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Bronisława Komorowskiego za wybitne

osiągnięcia artystyczne, społeczne i organizacyjne.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

11
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Sarbinowo górą w II Turnieju Wsi
W sobotę, 7 lipca 2012 r. na placu przy świetlicy w Sarbinowie odbyła się druga edycja Turnieju Wsi, zorganizowanego przez sołtysów wspólnie z radami sołeckimi Łowęcina, Paczkowa, Sarbinowa oraz Sokolnik Gwiazdowskich.

Aktualności

W

12

poszczególnych konkurencjach
startowało ponad 80 zawodników reprezentujących te cztery
sołectwa, których dopingowała kilkuset
osobowa grupa kibiców.
Rywalizacja odbyła się w dziesięciu
konkurencjach wymagających od zawodników dużej zręczności i sprawności.
Najwięcej emocji wywołały takie konkurencje jak: bieg trzyosobowych zespołów na specjalnych „nartach”, przecinanie
drewnianej kłody, równoczesne wbijanie
gwoździ w pieńki czy rzut kaloszem do
wiklinowego kosza.
Piwosze mieli okazje sprawdzić się
w piciu piwa na czas. Rywalizacja przebiegała na wesoło, ale żadna z drużyn nie
zamierzała konkurentom odpuścić.
Sędziowie mieli więc pełne ręce ro-

boty, bo zdarzały się też protesty, które
po uwzględnieniu powodowały zmianę
początkowego werdyktu. Nikt jednak nie
kwestionował, że zwycięstwo drużyny
Sarbinowa było jak najbardziej zasłużone.
Drugie miejsce zajęli ubiegłoroczni zwycięzcy – drużyna z Łowęcina. Sędziami
zawodów byli przedstawiciele poszczególnych wsi, uczestników zmagań: Anna
Golda, Krzysztof Biernacki oraz radni Ryszard Dyzma i Zygmunt Majchrzak. Ten
ostatni był pomysłodawcą turnieju przed
dwoma laty. Organizatorom turnieju,
a przede wszystkim zwycięskiej drużynie
Sarbinowa pogratulowała obecna przez
cały czas zmagań burmistrz Anna Tomicka,
która najlepszej drużynie wręczyła czek
na 2 tys. złotych.
Wśród gości turnieju byli radni: Tade-

usz Witkowski, Ewa Buczyńska, Marcin
Lis oraz wiceburmistrz Adam Trawiński.
Słowa uznania za organizację turnieju
i przygotowanie drużyn należą się sołtysom: Jackowi Biernackiemu z Sarbinowa,
Bogumile Kaczmarek z Łowęcina, Małgorzacie Glabas – Gruszce z Paczkowa,
Gabrieli Iglińskiej z Sokolnik a także radom sołeckim z tych wsi. Podczas zmagań a także po ich zakończeniu korzystano
z gastronomi firmy Bystry. Zabawa taneczna, która rozpoczęła się po zakończeniu
turnieju została przerwana gwałtowna burzą ale po jej przejściu trwała do godzin
nocnych. Organizatorzy umówili się już
na następny turniej za rok zapowiadając
jeszcze większe atrakcje.
TR, MW, ZM
z fot. Włodzimierz Buczyński
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– rozrywkowo i upalnie

K

to, pomimo panujących upałów,
postanowił spędzić ostatni weekend
czerwca w Swarzędzu na pewno nie
żałował! Impreza miejska zwana Dniami
Swarzędza obfitowała w wiele różnorodnych atrakcji – artystycznych, sportowych,
rekreacyjnych. Organizatorzy zapewnili
rozrywkę dla każdego, dbając o atrakcyjność i poziom wydarzeń.
W upalne, sobotnie przedpołudnie
30 czerwca rzesze swarzędzan podążały
w kierunku polany za stadionem miejskim,
aby wziąć udział we wspólnej zabawie.
Miejsce okazało się trafnie wybrane –
otoczone naturalnym pasmem zieleni,
dysponujące odpowiednią powierzchnią,
zapewniające bardzo sympatyczny klimat
imprezy. Dla wszystkich starczyło miejsca – zadowoleni byli gastronomicy, sponsorzy, handlowcy, ale przede wszystkim
artyści oraz publiczność. Od godz. 17.40
prawie do północy scena ustawiona na
polanie była centrum artystycznych wydarzeń. Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra
Flażoletowa w rockowym brzmieniu. Ta
dobrze znana i bardzo lubiana swarzędzka
formacja muzyczna po prostu zachwyca!
Podziw budzą ich umiejętności, oryginalność, niebanalne pomysły. Gratulujemy

Wojciechowi Wierzyńskiemu, twórcy
Orkiestry Flażoletowej, konsekwencji
i talentu.
Podobał się również występ kabaretu Słuchajcie, poprzedzający najbardziej
oczekiwane koncerty dnia : energetyczny
popis świetnej kapeli Video oraz „muzyka
ponad wiekiem” czyli Kombii! Hity tego
zespołu naprawdę znają rodzice i dzieci.
Wspólnie śpiewano bawiąc się przy tym
wyśmienicie. Długo jeszcze w noc kontynuowano na polanie zabawę taneczną.
W niedzielę 1 lipca występ popularnego kabaretu Koń Polski przyjęty został
z oczekiwanym aplauzem. Szczelnie wypełniona widownia przy Scenie Plenerowej
kolejny raz udowodniła, że swarzędzanie
lubią ten rodzaj rozrywki. Warto także zauważyć bardzo gorące przyjęcie, z jakim
spotykają się pokazy Sekcji Piosenki i Tańca Ośrodka Kultury oraz zawsze chętnie
słuchana Swarzędzka Orkiestra Dęta.
Tym, którzy wolą sportową rekreację organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji do wyboru. Odbył się Amatorski Turniej Piłkarski, Wakacyjny Rajd
Rowerowy, Dziecięcy Turniej Tenisowy,
Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego,
Piknik Rodzin Wędkarskich. W godzi-

Organizatorzy Dni Swarzędza: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta
i Gminy serdecznie dziękują sponsorom
– firmie Agrobex, firmie Stena recycling,
firmie R. Twinning&Company, firmie Artur Zys, firmie Volkswagen Poznań, firmie
Intel, Bankowi Zachodniemu WBK, Miasteczku Samochodowemu Szpot, Prywatnej Lecznicy Certus.
Serdeczne dziękujemy Państwu Bogusławowi i Klaudii Waliszkom za użyczenie części terenu, na którym odbywała
się sobotnia część Dni Swarzędza.
Dziękujemy również patronom medialnym imprezy – Radiu Złote Przeboje,
magazynowi Prosto z Ratusza, Swarzędzkiej Telewizji Kablowej.

Aktualności

Dni Swarzędza

nach rannych ruszył ze swarzędzkiego
rynku XX Rodzinny Rajd Samochodowy Firmy Szpot, który jest już ważnym
elementem wydarzeń sportowych Swarzędza. Honorowym starterem była, zgodnie z tradycją, burmistrz Anna Tomicka.
Aż trudno wprost uwierzyć, iż na to
wszystko starczyło czasu w trakcie jednego
weekendu! Imprezy miejskie w naszym
mieście, ciekawe i dobrze przygotowywane gromadzą coraz większą liczbę uczestników, także przyjezdnych. I to ogromnie
cieszy nas wszystkich!
Zapraszamy za rok!

/TR/
z fot.: Henryk Błachnio
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Swarzędz i Duclair – Akt Przyjaźni

Aktualności

Swarzędz i francuskie Duclair podpisały oficjalny Akt Przyjaźni będący przypieczętowaniem wieloletniej już przyjaźni i współpracy. Grupa
swarzędzkich samorządowców przebywała we Francji w dniach 27-30
kwietnia 2012 r. na zaproszenie mera Duclair Josepha Mače. Na czele
delegacji stała burmistrz Anna Tomicka, towarzyszyli jej: wiceburmistrz
Agata Kubacka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek.
Działające od 2006 r. Stowarzyszenie„ Nowa Europa”reprezentowała poseł
Bożena Szydłowska wraz z córką Joanną Szydłowską-Blondel.

P

ani poseł czynnie wspiera od wielu
lat działania dotyczące współpracy
z miastami partnerskimi Swarzędza
a francuskie Duclair jest jej szczególnie
bliskie. To tu bowiem podczas jednego
z pierwszych międzynarodowych obozów
młodzieżowych rozkwitła przyjaźń Joanny
Szydłowskiej i Ludovic’a Blondel, która
szybko przerodziła się w małżeństwo. Mer

Joseph Mace nazwał ten fakt dowcipnie
najlepszym dowodem unii europejskiej
pomiędzy Polską i Francją! Dziś oboje
młodzi małżonkowie mieszkają i pracują
w Swarzędzu a Joanna podczas pobytu
w Duclair służyła wszystkim pomocą
jako wyśmienity tłumacz, za co pięknie
dziękujemy.
Podpisanie Aktu Przyjaźni przez bur-

Nowa FORMA promuje
swarzędzkie tradycje

R
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ok temu, pod koniec września, z inicjatywy trójki projektantów, w Swarzędzu odbyły się warsztaty dla projektantów i producentów. Pomysł, z którym
projektanci zwrócili się do pani burmistrz
Anny Tomickiej, uzyskał wsparcie władz
samorządowych. Na warsztaty przyjechało
16 projektantów z całej Polski. Ze strony
producentów mebli w warsztatach wzięły
udział firmy produkujące na skalę przemysłową oraz rzemieślnicy swarzędzkiego
Cechu Stolarzy. Efektem pięciodniowej
pracy były 4 prototypy mebli. Warsztaty
zakończyły się wystawą zaprezentowaną w swarzędzkim Ośrodku Kultury i w
ratuszu. Wystawa ta stanowiła początek

mistrza Annę Tomicką oraz mera Josepha Mače zawdzięczamy wcześniejszej
współpracy Swarzędza z niemieckim Ronnenbergiem. Podczas ceremonii 25-lecia
współpracy Duclair z Ronnenbergiem 30
maja 1993 r. ówczesny burmistrz Ronnenbergu Karl Kruse powiedział, że podpisane już porozumienia ze Swarzędzem
i Ronnenbergiem zaowocują w przyszłości
dalszym rozwojem owej „samorządowej,
partnerskiej rodziny”. Od ponad 20-tu
lat odbywają się obozy młodzieżowe naprzemiennie w Ronnenbergu, Swarzędzu,
Ronneburgu i Duclair. W 2008 r. delegacja z Duclair uczestniczyła w obchodach
370-lecia Swarzędza, w 2009 r. na kiermasz świąteczny do Francji zaproszony
został swarzędzki Chór Akord.
Systematycznie rozwijały się kontakty pomiędzy rodzinami tych miast, zacieśniała współpraca w różnych dziedzinach
życia. Podpisując w kwietniu 2012 r. Akt
Przyjaźni burmistrz Anna Tomicka oraz
mer Joseph Mace byli jednomyślni: przyjaźń to obowiązek, wyzwanie, potrzeba
stałego pielęgnowania kontaktów i przede
wszystkim zawsze otwarte dla przyjaciół
drzwi.
Teresa Radziszewska

całej serii imprez
prezentujących
efekty współpracy swarzędzkich
stolarzy z projektantami. W ciągu
minionego roku
meble zostały pokazane na wystawach
w EurekaHUB City Park w Poznaniu,
w Centrum Handlowym REDUTA w Katowicach, w Pawilonie Cechu Stolarzy Swarzędzkich, w galerii SPOT w Poznaniu,
na targach Arena DESIGN oraz podczas
Nocy z Dizajnem w Domarze we Wrocławiu. Przebieg współpracy projektantów ze
stolarzami swarzędzkimi został zaprezen-

towany na Panelu Biznesowym w trakcie
festiwalu Gdynia Design Days.
Najważniejszym uhonorowaniem idei
warsztatów był udział dwóch projektów
w wystawie z Wielkopolski, Perspective_s
podczas Milan Design Week w Mediolanie. Sofa “Kanapka” zaprojektowana
z firmą Alwes oraz “Stół 100” powstały
w firmie Stollux, zostały wybrane do reprezentowania naszego regionu za granicą.
Wystawę oglądało kilkaset osób dziennie,
a meble powstałe w Swarzędzu podczas
warsztatów cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Wśród oglądających wystawy i słuchaczy opowieści o warsztatach, największy
podziw budzi historia powstawania projektów. Głównym celem warsztatów, było
stworzenie dobrej praktyki współpracy
projektantów i producentów. To niewątpliwie udało się osiągnąć. Doświadcze-
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zostały wdrożone do seryjnej produkcji
i stanowią element kolekcji marki Bizzarto.

Tegoroczna edycja
warsztatów Nowa Forma
odbędzie się w Swarzędzu
w dniach 10-15 września
Warsztaty świetnie się wpisują w działania Urzędu Wojewódzkiego, który konsekwentnie buduje pozycję gospodarczą
regionu, opierając się na jego silnych
stronach, m.in. w oparciu o przemysł meblarski, ściśle związany z designem. Jest
to niewątpliwie duża szansa na promocję
stolarstwa swarzędzkiego, które potrafi

Swarzędz Dobrych Znaków
– mobilny informator miejski już dostępny
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz we współpracy ze Swarzędzką
Telewizją Kablową uruchomił mobilny serwis informacji miejskiej –
Swarzędz Dobrych Znaków.

N

a razie jest to wersja testowa, a organizatorzy zbierają uwagi i propozycje udoskonaleń serwisu na facebooku, jednak jeśli pomysł się przyjmie,
mobilny informator może stać się istotnym
kanałem informacyjnym.
Swarzędz Dobrych Znaków, to mobilna platforma internetowa prezentująca aktualne wydarzenia kulturalne, ofertę
turystyczną, rozkład jazdy komunikacji
miejskiej, a także inne podstawowe informacje związane z działalnością i funkcjonowaniem miasta i gminy Swarzędz.
Informacje prezentowane są w przejrzysty sposób w formie krótkich filmów oraz
uproszczonych informacji. Są też funkcje
interaktywne, jak na przykład możliwość
rezerwacji biletów na koncerty miejskie.
Bezpośredni dostęp do aplikacji
można uzyskać za pośrednictwem urządzeń mobilnych takich jak smartfony
i tablety. Platforma jest również dostępna na stronach internetowych Urzędu
Miasta i Gminy Swarzędz pod adresem:
www.swarzedz.pl oraz na stronie Telewizji
STK www.swarzedz.com.pl
Obsługa platformy sprowadza się do
kilku kliknięć w przejrzystym i intuicyjnym menu. Ponadto pod ikoną „Jak to
działa” znajduje się film instruktażowy
z prezentacją systemu.
Naciskając ikonę „Ścieżki rekreacyjne” zapoznamy się z mapą trasy turystycznej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego i Doli-

ny Cybiny oraz obejrzymy najciekawsze
miejsca na zdjęciach.
Pod ikoną „Muzea” kryją się niezbędne informacje oraz filmy prezentujące muzea gminy Swarzędz – Skansen
Pszczelarstwa w Swarzędzu oraz Muzeum
Łowiectwa w Uzarzewie.
Aby znaleźć informacje na temat kursowania autobusów Swarzędzkiej Komunikacji Miejskiej, wystarczy przycisnąć
ikonę „Rozkłady jazdy”. Po wyborze
odpowiedniej linii autobusowej, należy
wybrać przystanek oraz dzień tygodnia.
Rozkład jazdy zaprezentowany w formie
przejrzystej tabeli odjazdów z danego
przystanku na pewno ułatwi każdemu
zaplanowanie podróży.
Pod ikoną „Zbiórka odpadów” znajduje się kalendarz bezpłatnego wywozu

połączyć tradycyjne rzemiosło z umiejętnościami projektantów.
Chciałbym podziękować miastu i gminie Swarzędz za zaproszenie projektantów i ugoszczenie ich w trakcie trwania
warsztatów, Firmom Alwes i Tombea oraz
zakładom stolarskim Stollux i Mebloc za
aktywne włączenie się w proces projektowy, poświęcony czas i wykonanie prototypów, Cechowi Stolarzy Swarzędzkich
oraz producentom i zakładom stolarskim
za wsparcie i pomoc przy organizowaniu
wystaw i prezentacji oraz za aktywne włączenie się w promowanie idei współpracy
projektantów i producentów.
Wawrzyniec Walczak
śmieci w ramach gminnego programu selektywnej zbiórki odpadów. Zaznaczone są
dni wywozu w poszczególnych rejonach
miasta i gminy. W przedstawionej legendzie znajdują się informacje, do którego
rejonu należy dana ulica czy miejscowość.
Ikona „Wydarzenia kulturalne”
zawiera listę zbliżających się koncertów
i imprez organizowanych przez Ośrodek
Kultury w Swarzędzu i inne instytucje
gminne. Przy wydarzeniach biletowanych
istnieje możliwość rezerwacji do 4 biletów, które następnie z wygenerowanym
kodem rezerwacji będzie można odebrać
w siedzibie Ośrodka Kultury.
„Podziel się” – to ikona, która pozwala na wysłanie linku do platformy na
wpisany adres e-mail oraz zeskanowanie
kodu QR – na przykład przez znajomego,
dysponującego telefonem z odpowiednią
aplikacją.
Organizatorzy mobilnej platformy informacyjnej Swarzędza zapowiadają, że
będzie ona rozwijana poprzez dodawanie
kolejnych funkcji, jak również udoskonalenia, które będą wprowadzane dzięki
uwagom użytkowników.

Aktualności

nie wspólnej pracy grup projektantów
z producentami w ograniczonym czasie
i w starannie zaplanowanym procesie,
stanowi największą wartość warsztatów
NowaFORMA.
Wszystkim wydarzeniom towarzyszyły publikacje w czasopismach wnętrzarskich i w prasie, a także w radio (Agnieszka
Obszańska; Radiowy Dom Kultury; pr. 3)
oraz w telewizjach lokalnych (WTK, Telewizja Swarzędzka, ONTV) i na portalach
internetowych polskich i zagranicznych.
Dużym sukcesem jest fakt, że projekty
znajdują się w ofertach handlowych firm,
które brały udział w warsztatach. M. in.
pufy OUI zaprojektowane z firmą Tombea,

/STK, UMiG Swarzędz/
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Aktualności

Szanowni Państwo!
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A

ż trudno uwierzyć, że już powoli
zbliża się koniec lata! Jeszcze przed
chwilą zapraszałam wszystkich na
Dni Swarzędza a oto przed nami zapowiadające jesień, swarzędzkie Eko Babie
Lato…
W roku poprzednim nasza miejska
impreza kończąca lato otrzymała taką
właśnie nazwę po to, aby temat ekologii uczynić nam bliższy, aby wspierać
ochronę środowiska, w którym żyjemy.
Eko Babie Lato 2011 spotkało się z wielkim Państwa zainteresowaniem, jesteśmy
więc jako organizatorzy przekonani, że
tegoroczna impreza ekologiczna będzie
jeszcze ciekawsza.
Zapraszamy mieszkańców naszej
gminy oraz sympatyków Swarzędza 8
września na pełne atrakcji Eko Babie
Lato 2012!
Zaczynamy o godz. 14:00 dziecięcym rajdem Doliną Cybiny z grą terenową
w programie. Dorośli w tym czasie opanują
tajniki nordic walking podczas rajdu szkoleniowego. Także od 14:00 rusza wielka
zbiórka zużytego sprzętu RTV, AGD,
baterii, makulatury, tworzyw sztucznych,
przeterminowanych leków. Organizatorzy
zbiórki: firma Stena Recycling i Zakład
Gospodarki Komunalnej obdarują nas
w zamian m.in. słodyczami, kwiatami,
ziołami w doniczce.

Godziny od 16.00 do 19:00 zarezerwowane zostały na wielki Eko Festyn –
Scena nad Jeziorem oraz jej okolice.
Rozegramy wiele pro ekologicznych konkursów dla dzieci z bardzo atrakcyjnymi
nagrodami. Dla wszystkich coś, czego
jeszcze u nas nie było - niezwykłe skaczące
szczudła – Powerizer - pokazy i warsztaty,
profesjonalne pokazy żonglerki, puszczanie eko balonów! Dla wnikliwych ekologów – prezentacje technologii ekologicznych, a także wycieczka na składowisko
odpadów w Rabowicach.
Od godz. 19:00 wraz z formacją taneczną Chilli Art Group świętować będziemy 10-lecie pływalni Wodny Raj, by
następnie do późnych godz. wieczornych
bawić się wspólnie przy koncertach Kamila Bednarka z zespołem i znanego
duetu dj’skiego Kalwi & Remi. Kamila
Bednarka nikomu dziś przedstawiać nie
trzeba – jego dynamiczne reggae przyciąga wszędzie tłumy, a Kalwi & Remi
to doskonałe party klubowe.
Jednym słowem – Eko Babie Lato
Swarzędz 2012 oferuje Państwu dzień
z edukacją ekologiczną, rekreacją, konkursami, świetną zabawą.
Wystarczy być z nami!
Zapraszam również serdecznie na
wcześniejsze, sierpniowe imprezy: 15
sierpnia – XII Światowy Przegląd Folkloru „Integracje” oraz Dożynki Gminne
w Uzarzewie – 18 sierpnia.

Światowy Przegląd Folkloru „Integracje“ odbywa się regularnie w sierpniu już od 2001 roku.

Ambicją organizatorów jest zaprezentowanie szerokiej publiczności folkloru
z rozmaitych stron świata, pokazanie, poprzez wspólną zabawę, że kultura ludowa
jest atrakcyjna. Tym razem Wielkopolskę
i Swarzędz odwiedzą goście m.in. z Kanady, Niemiec, Serbii, Rumunii, Słowacji i Polski. Ideą ŚPF „Integracje“ jest
umożliwienie kontaktu z kulturą ludową
jak największej liczbie widzów, dlatego
właśnie ich uczestnicy koncertują w całej
Wielkopolsce. Tegoroczny wielki koncert
finałowy na Scenie nad Jeziorem poprzedzony zostanie spontanicznymi występami
ulicznymi. Będzie żywiołowo, kolorowo
i… międzynarodowo!
Do zobaczenia!

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

EKO Babie Lato
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Z NAMI SEGREGUJESZ
DUŻO ZYSKUJESZ!
Prowadzimy następującą działalność związaną
z gospodarką odpadami:
• bezpłatna zbiórka szkła, tworzyw sztucznych oraz
makulatury od klientów indywidualnych w zabudowie jednorodzinnej,
• bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz opon od mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz,  
• przyjmowanie surowców wtórnych oraz odpadów
rolniczych w punkcie odbioru odpadów znajdującym się na składowisku w Rabowicach,
• odbiór przeterminowanych leków ze swarzędzkich
aptek,
• odbiór zużytych baterii przenośnych z placówek
oświatowych oraz handlowych.
Harmonogramy zbiórki surowców wtórnych
oraz odpadów wielkogabarytowych dostępne
są na stronie internetowej:
www.zgk.swarzedz.pl

EKO Babie Lato

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz
nr tel. (61)651-15-41
e-mail: sekretariat@zgk.swarzedz.pl

Patronat medialny:
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Nordic walking dla seniorów
senki i wymieniali się spostrzeżeniami. Na
zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy
dyplom za udział w marszu nordic walking. Aż żal było kończyć tak udane spotkanie… Pogoda była jak na zamówienie,
wszystko zostało zrealizowane zgodnie
z planem. Seniorzy mimo zmęczenia nie

mogli się rozstać, żegnali się wspólnym
tańcem przy gasnącym już ognisku…
Magdalena Tyblewska
Aleksandra Walczak
Stowarzyszenie na Rzecz
Aktywizacji Społeczności Lokalnej
w Swarzędzu

Prosto z OPS
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lipca 2012 odbył się marsz nordic walking dla seniorów, w ramach projektu finansowanego
przez powiat poznański a realizowanego
przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu.
Projekt „Aktywny senior – nordic walking na szlakach powiatu poznańskiego”
zrealizowany został na terenie Puszczy
Zielonka. W przedsięwzięciu brało udział
około 100 seniorów z terenu gmin Swarzędz, Kostrzyn Wlkp. oraz Czerwonak.
Celem projektu była przede wszystkim
promocja aktywności osób starszych,
a tym samym poprawa jakości ich życia,
integracja społeczności lokalnych trzech
gmin oraz promocja nordic walking, jako
dyscypliny pozwalającej seniorom być
aktywnym, dbać o kondycję i zdrowie.
Marsz z kijami rozpoczął się rozgrzewką na parkingu leśnym w Zielonce, następnie przeszliśmy ścieżką dydaktyczną dookoła jeziora Zielonka, gdzie
uczestnicy poznawali piękno przyrody
w obecności przewodnika. Na trasie
ścieżki wyznaczono osiem przystanków
edukacyjnych, a długość całej trasy wynosiła 3 kilometry. Po powrocie wszyscy
regenerowali siły przy gorącej kawie, herbacie i świeżych drożdżówkach.
Krótki odpoczynek i dalsze zwiedzanie – tym razem arboretum leśne,
po którym również oprowadzał przewodnik. Spacerując przepięknymi alejami arboretum uczestnicy zapoznali
się z występującymi tu okazami roślin.
Przewodnik opowiedział o zmianach zachodzących w środowisku naturalnym
oraz uświadomił konieczność poszanowania otaczającej nas przyrody.
Seniorzy zmęczeni, ale uśmiechnięci wrócili na piknik, gdzie przy ognisku
wspólnie piekli kiełbaski, śpiewali pio-

I miejsce w konkursie plastycznym

M

iejsko–Gminny Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy ze Swarzędza po raz
kolejny został zaproszony do udziału
w konkursie plastycznym, zorganizowanym przez Dom Pomocy Maltańskiej
z Puszczykowa. W tym roku odbył się on
pod nazwą„W świecie Guliwera”. Z tematów takich jak:„Gdybym był olbrzymem”,
„Pod Lupą”, „Mikrokosmos” i „Małe-Wielkie” wybraliśmy drugi temat. Uczestnicy
ŚDS, wykorzystując swój talent, pomysłowość i wyobraźnie, stworzyli pracę

Pt. „Moje kolorowe DNA” zdobywając
pierwsze miejsce. Gratulujemy!
Więcej informacji o przebiegu wystawy jak również galerię prac można
zobaczyć na http://www.maltadom.fc.pl/
index.php?dpm=artykuly
Prace onkursowe wystawiane były do
20 lipca 2012r. w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu.
Klaudia Zarzyńska
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia
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Warsztaty międzypokoleniowe

W

lipcu i sierpniu dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej
w Swarzędzu spotykają się
w Centrum Młodych Duchem z uczestnikami Miejsko – Gminnego Ośrodka
Wsparcia oraz Klubów Młodych Duchem
na Letnich Warsztatach Międzypokole-

niowych. Pod opieką „doświadczonych
głów” dzieci wykonają kolorowe witraże,
kolaż oraz ozdoby ekologiczne. Podczas
warsztatów zawiązały się przyjaźnie
między uczestnikami. Ponadto widać
efekty tej owocnej współpracy – fantazyjne witraże, które przyozdobią niejed-

Komunikaty OPS

świadczenia pielęgnacyjnego.
Osoby uprawnione do pomocy nie
muszą składać wniosków o jej przyznanie, gdyż będzie ona przyznawana i wypłacana z urzędu przez organ
właściwy realizujący w danej gminie
świadczenia rodzinne.
Inne niż wyżej wymienione osoby
otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
UWAGA! Dodatek ten nie przysługuje osobom, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek pielęgnacyjny.

Prosto z OPS

100 zł do świadczenia
pielęgnacyjnego
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P

rzekazujemy Państwo komunikat
w sprawie rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (520
zł) w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
Rada Ministrów w dniu 25 czerwca
2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012
w sprawie ustanowienia rządowego
programu wspierania niektórych osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne (520,00 zł) oraz rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia
28 czerwca 2012 r., poz. 732).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec
lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która
wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające
w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku,
listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł)
niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Zgodnie
z przepisami ww. rozporządzenia,
pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty

Nowy okres zasiłkowy
2012/2013
– świadczenia rodzinne
i fundusz alimentacyjny

W

nioski o ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy są przyjmowane od dnia
1 sierpnia. W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik
następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres

no okno. Najważniejszą jednak sprawą
jest obopólna korzyść wypływająca ze
spotkania. Dzieci mają zorganizowany
czas wolny, poznają nowe techniki plastyczne a przede wszystkim spędzają
czas w towarzystwie osób dorosłych,
które służą dobrą radą, ciepłym słowem czy zwykłym uśmiechem. Dorośli
natomiast uczą się od dzieci, że można
cieszyć się z bardzo prostych powodów,
można poczuć się potrzebnym, odpowiedzialnym za drugiego człowieka, a to
jak wiadomo sprawia największą radość.
Już po pierwszych wspólnie spędzonych
chwilach zauważalny był niesamowity
dialog międzypokoleniowy, zatem zgodnie z powiedzeniem, iż młodość nie jest
etapem w życiu, lecz stanem ducha: Młodzi Duchem, trwajcie w tym stanie jak
najdłużej!
Aleksandra Walczak
Ośrodek Pomocy Społecznej
świadczeniowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1
września do dnia 31 października,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik
następuje do dnia 30 listopada.
Wnioski na zasiłek rodzinny będą
do pobrania od 1 września 2012 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do
świadczeń rodzinnych na nowy okres
zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1
września. W przypadku gdy osoba
ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30
września, ustalenie prawa do świadczeń
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1
października do dnia 30 listopada,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do
dnia 31 grudnia. Na okres zasiłkowy
2012/2013 obowiązują dochody za
2011 rok.
Beata Pacholczak
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

Wolontariat Europejski

O

środek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu już po raz kolejny
otrzymał dofinansowanie z Unii
Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 2. - Wolontariat
Europejski. Projekt PL – 21-112-2012- R2
w wysokości 12 015 euro. Do tej pory
Ośrodek Pomocy Społecznej gościł
łącznie 5 wolontariuszek z różnych krajów. Dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi VIA e.V z Niemiec oraz
Concordia Auvergne z Francji, w tym
roku po raz pierwszy będziemy gościli

jednocześnie dwie wolontariuszki. Obie
będą mieszkać i pracować w Swarzędzu
przez okres 10 miesięcy. We wrześniu powitamy pierwszą wolontariuszkę, która
przyjedzie do z Niemiec – Lucię Rolinger. Będzie ona pracowała w Placówce
Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupla” i w
Świetlicy Integracyjno-Terapeutycznej
w Gruszczynie. Raz w tygodniu będzie
pracowała z seniorami w wybranym
przez siebie Klubie dla seniorów. Drugą
wolontariuszkę – Aurelię Blanchard,
pochodzącą z Francji przywitamy na

Warsztaty wśród pszczół
W dniach 6-13 lipca w Skansenie Pszczelarskim w Swarzędzu odbywają się
warsztaty pszczelarskie w ramach projektu „Wielkopolska Rewolucje”. Do
udziału w warsztatach zaprosiła nas Agata Siwiak – kurator projektu sfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W

spotkaniach biorą udział uczestnicy Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego w Poznaniu, uczestnicy pracowni stolarskiej z Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Swarzędzu, wolontariusze z Klubów Młodych Duchem

w Swarzędzu oraz studenci z Poznania.
Głównym założeniem projektu było
wspólne wybudowanie prawdziwego
ula, który zasiedlony będzie przez dzikie pszczoły na terenie skansenu w Swarzędzu, stworzenie symbolicznego ula

początku listopada. Aurelie będzie
pracowała głównie na rzecz seniorów
w swarzędzkich Klubach Młodych Duchem o raz na rzecz Miejsko Gminnego
Ośrodka Wsparcia, a raz w tygodniu
pracować będzie z dziećmi i młodzieżą
w wybranej przez siebie świetlicy.
Działania projektu koncentrować
się będą wokół organizowania różnego rodzaju zajęć wspierających rozwój
dzieci i młodzieży, w szczególności ze
środowisk defaworyzowanych a także
seniorów, gdzie największy nacisk kładzie się na zachowanie sprawności intelektualno-fizycznej. Głównym celem
projektu jest z jednej strony zapewnienie
wolontariuszom możliwości nieformalnego uczenia się, głównie poprzez doświadczenia w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą˛ jak i seniorami, z drugiej
strony wzmocnienie pozycji grup mniej
uprzywilejowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwijanie
i pogłębianie dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego.
OPS
– slumsu oraz zaprojektowanie etykiet
na słoiki z miodem.
Większość warsztatów odbywała się
na terenie skansenu. Pierwszego dnia
projektu mięliśmy okazję samodzielnie
wykonać świece z wosku, poznać od
podstaw pracę pszczelarza oraz pszczelej społeczności. Gościliśmy również
w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym
w Poznaniu, gdzie wspólnie wykonaliśmy
etykiety na słoiki z miodem. Dni mijały,
efekty naszej pracy stawały się coraz
bardziej widoczne ale, co najważniejsze,
zapanowała serdeczna atmosfera.
Będzie nam brakowało tych spotkań
i beztroskich uśmiechów dlatego też
mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się ponownie.

Prosto z OPS
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Wolontariuszki z KMD
w Swarzędzu

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, -51, -52, -53
(sekcja świadczeń rodzinnych)
www.ops-swarzedz.org.pl
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Usuwajmy azbest – jest dofinansowanie

Aktualności

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. Dofinansowywane wynosi 70%
całej kwoty zadania. Stawki jednostkowe
za poszczególne prace to: 0,56 zł brutto/
kg (demontaż, transport i unieszkodliwianie) i 0,29 zł brutto/kg (odbiór, transport

i unieszkodliwianie). Podstawą uzyskania
dofinansowania jest wypełnienie wniosku
i złożenie go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu. O zakwalifikowaniu
wniosku decyduje kolejność wpłynięcia
do urzędu. Wnioski można składać do 28
września 2012 r.
Przypominamy, że w przypadku demontażu wyrobów azbestowych należy
zgłosić do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powia-

towego w Poznaniu zamiar wykonywania
robót budowlanych.

Inwentaryzacja
azbestu

umowy podpisanej z Gminą Swarzędz.
Inwentaryzacja będzie prowadzona
z natury, uzupełniona o wywiady ankietowe i protokoły inwentaryzacyjne
z właścicielami obiektów.
Dla obiektów, w których występują
wyroby zawierające azbest zostanie:
1) przeprowadzona ocena stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania
wyrobów zawierających azbest-zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Z 2004
r., Nr 71, poz.649 z późn. zmianami).
2) sporządzona informacja o wyrobach
zawierających azbest-zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 roku w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania
wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz. U. Z 2011, Nr 8, poz 31).

Oszacowanie ilości wyrobów zawierających azbest pozwoli na planowanie
dalszych działań związanych z ich usuwaniem z terenu miasta i gminy Swarzędz.
Prosimy mieszkańców naszej gminy
o wyrozumiałość i udzielanie przedstawicielom firmy EKOLOG niezbędnych
informacji w celu wykonania rzetelnej
inwentaryzacji.
Jednocześnie informujemy, że wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 r. do obowiązków właścicieli
nieruchomości wykorzystujących wyroby
zawierające azbest należy inwentaryzacja
i zgłoszenie do burmistrza informacji o wyrobach zawierających azbest corocznie
do 31 stycznia. Zlecając inwentaryzację
wyrobów zawierających azbest wyspecjalizowanej firmie wychodzimy naprzeciw
mieszkańcom gminy, gdyż do tej pory do
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz złożono tylko kilkanaście takich informacji.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 61
6512 403.
/ros/
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ramach realizacji zadań przyjętych w „Programie oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032” Gmina Swarzędz przystąpiła
do konkursu „Azbest 2012”, który został
ogłoszony przez Ministra Gospodarki.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu
Gmina Swarzędz otrzymała dotację celową
wysokości do 30 000 złotych na zrealizowanie zadania pt: ”Program usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Swarzędz”.
W ramach tego zadania opracowany
zostanie „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest” oraz będzie przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest na terenie miasta
i gminy Swarzędz. Wspomniany Program
oraz inwentaryzacja zostaną wykonane
przez firmę EKOLOG z siedzibą przy ul.
Dobrowita 16 w Poznaniu, na podstawie

Wszelkie szczegółowe informacje
odnośnie planowanego zadania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu, w Biurze Obsługi Interesanta stanowisko nr 4 lub pod nr tel.
(61) 65 12 403.
/ros/
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Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela
czworonoga. Prawie każdy słyszał o tym, że psa należy wyprowadzać na
smyczy, że należy natychmiast usuwać zanieczyszczenia pozostawiane
przez niego, że wypadałoby mieć również kaganiec i przede wszystkim
pilnować, żeby nikogo nie pogryzł. Warto przypomnieć sobie jednak podstawowe zasady dotyczące posiadania psa oraz obowiązki, jakie musi
wypełnić jego właściciel.

Z

godnie z ustawą
o ochronie zwierząt, kto utrzymuje zwierzę domowe, ma
obowiązek zapewnić mu
pomieszczenie chroniące je
przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do
światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę
i stały dostęp do wody.
Zabrania się trzymania
zwierząt domowych na uwięzi w sposób
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby
lub powodujący u nich uszkodzenie ciała
lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3 m.
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie
w terminie 30 dni od dnia ukończenia
przez psa 3 miesiąca życia, a następnie
nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia
ostatniego szczepienia. Szczepień psów
przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu
leczniczego dla zwierząt. (Art. 56 ust. 1
Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).
Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Swarzędz
również określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:
»» Zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia
ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia
starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia.
»» Sprawowania właściwej opieki nad
nimi, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
»» Prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto
psu rasy uznawanej za agresywną lub
zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia
kagańca.

»»

W miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy,
pod warunkiem, że pies ma
nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
»»
Nie wprowadzania
zwierząt na tereny placów zabaw
i piaskownic dla dzieci, a także
na kąpieliska.
»»
Nie wprowadzania
zwierząt do budynków użyteczności
publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki
zdrowotnej i opieki społecznej, szkół
i placówek wychowawczych, placówek kulturalno – oświatowych o ile
władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; zakaz nie dotyczy psów
przewodników.
»» Natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na
innych terenach przeznaczonych do
użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych itp.
Nieczystości te, umieszczone w torbach plastikowych lub papierowych,
mogą być składowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów.
Postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów
przewodników.
»» Zarejestrowania psa w UMiG Swarzędz w terminie 14 dni od wejścia
w posiadanie psa.
»» Oznakowania psa znaczkiem identyfikacyjnym wydawanym nieodpłatnie
w UMiG Swarzędz.
Pamiętajmy, że za zachowanie psa
odpowiada jego właściciel!
/ros/

Odstraszamy dziki!

W

związku ze zgłoszeniami o pojawieniu się
po raz kolejny dzików w rejonie granicy
Swarzędza i Poznania (ul. Działkowa, ul. Strzelecka, ul. Stawna – Swarzędz, Zieliniec, ul. Sośnicka
– Poznań – rejon w pobliżu trasy nr 92) prosimy
o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób postępowania w przypadku pojawienia się dzików na
terenach zurbanizowanych. Chcemy zaznaczyć,
że wraz ze Strażą Miejską ze Swarzędza, łowczymi oraz leśniczymi podejmujemy działania,
które mają na celu odstraszenie tych zwierząt
z terenów miejskich i przeniesienie ich w głąb
lasów. Mamy nadzieję, że działania te przyniosą
efekty i ograniczą bytowanie dzików na terenach
zabudowanych pogranicza Swarzędza i Poznania.
Powodzenie tej akcji w dużej mierze zależy od
mieszkańców okolicy, w której pojawiają się dziki.
Głównym powodem pojawiania
się dzików w mieście jest łatwy
dostęp do pożywienia. Karmiony dzik
szybko przyzwyczaja się do takiej sytuacji i będzie przekazywał taką postawę swojemu potomstwu. Należy zadbać więc o to, aby opadłe
liście, skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia,
obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne
były kompostowane wyłącznie w zamkniętych
ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się dziki,
przydomowe ogrody powinny być zamykane.
W tym rejonie musimy wyeliminować dokarmianie jakichkolwiek zwierząt, zarówno celowe, jak
i przypadkowe, poprzez wyrzucanie odpadków
żywnościowych w łatwo dostępnych dla dzików
miejscach. Dziki są zwierzętami, które chętnie
zjadają resztki ludzkiego pożywienia, w tym
także chleb, którym wiele osób dokarmia ptaki.
Nie wyrzucajmy odpadków pożywienia w miejscach do tego nie przeznaczonych! Straż Miejska
będzie karać osoby, które dopuszczą się tego typu
działań.
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu apeluje, aby:
W żadnym wypadku nie zbliżać się do dzików,
które pojawiają się na terenach zabudowanych,
nie głaskać młodych, nie próbować karmić z ręki.
Nie przeganiać ich w miejsca, z których nie ma
ucieczki. Zagrożone mogą próbować ataku.
Nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać
odpadów żywnościowych w miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach-zbierać opadłe owoce i warzywa, kosić
trawy, zamykać śmietniki przy posesjach, nie
pozostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
Należy naprawić ogrodzenia, aby zmniejszyć
możliwość wejścia dzika na posesję.
W szczególnych przypadkach kontaktować się
telefonicznie ze Strażą Miejską w Swarzędzu (61
6512114 lub 607-365-266).
/sm/

Aktualności

Obowiązki właściciela psa
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Niskie ceny
w Wodnym Raju

Prosto z Centrum Sportu

S
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warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza
serdecznie na Pływalnię „Wodny Raj”.
Od lipca 2012 wszyscy klienci zostali mile
zaskoczeni. Rada Miejska uchwaliła nowy
cennik Centrum, dostosowany do wszystkich
grup wiekowych.
Trzymając się nowego hasła pływalni - „od
juniora do seniora”, proponujemy następujące
nowości:
1. Bilety ulgowe we wszystkich strefach czasowych (również dla młodzieży do 25 roku
życia po okazaniu legitymacji studenckiej)
2. Bilet dwugodzinny za bardzo atrakcyjną
cenę. Już od 11 zł za dwie godziny pobytu
na basenie.
3. Więcej biletów promocyjnych. Obok znanych już biletów rodzinnych i bez ograniczeń, pojawiają się nowości:
NOWOŚĆ! - bilet „pora dla seniora” - 5 zł/60
minut, obowiązuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:30 – 12:00 i przeznaczony jest dla
osób od 60 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości, inwalidów po okazaniu ważnej legitymacji
rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.
NOWOŚĆ! - bilet wakacyjny – 6 zł/60 minut,
obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz
wakacji letnich od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 15:00. Przeznaczony dla dzieci
do lat 16 po okazaniu ważnej legitymacji
szkolnej. Dotyczy pływalni i lodowiska.
- bilet rodzinny - przysługuje rodzinie, w której
przynajmniej jedna osoba jest pełnoletnia (opiekun/
rodzic) i jedna jest dzieckiem do lat 16. Minimalny
czas korzystania z pływalni - 75 minut (przed
zmianą było 60 minut).
- bilet bez ograniczeń – 30 zł, uprawnia do
jednorazowego wstępu na halę basenową na cały
dzień.
4. Kolejną nowością będą zestawy usług
w pakietach podwójnych w bardzo atrakcyjnych cenach:
masaż + sauna
masaż + basen
basen + sauna
5. Korzystniej przedstawia się oferta karnetów abonamentowych. Przy zakupie
karnetów o większej wartości otrzymujemy proporcjonalnie więcej dodatkowych
środków do wykorzystania.
6. Aerobik w wodzie – przy wykupieniu większej ilości zajęć płacimy proporcjonlanie
mniej.
Warto odwiedzić Wodny Raj. Każdy może
korzystać z basenu i jego atrakcji w nowych,
niższych cenach. Zapraszamy.

Lato ze Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji

Kajaki, rowery wodne
oraz łódź wiosłowa i żaglówka

Z

apraszamy na Przystań Wodną nad
Jeziorem Swarzędzkim.
Wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz rowerów czynna codziennie
od 10:00 do 20:00.

Cennik:
»» kajak - 10 zł/1 godzina
»» łódź wiosłowa - 20 zł/1 godzina
»» rower wodny - 15 zł/1 godzina
»» rower - 6 zł/1 godzina

„ONI” najlepsi pod siatką

W

sobotę, 21 lipca odbył się
Pierwszy Amatorski Turniej
Siatkówki Plażowej organizowany przez SCSiR na boisku przy Pływalni „Wodny Raj”.
W turnieju brało udział 8 drużyn.
Pary zawodników i zawodniczek rozgrywały swoje mecze przez ponad 7 godzin.
Późnym popołudniem odbył się finał,
w którym zagrały drużyny ze Swarzędza
i Poznania. Lepsi okazali się poznaniacy
o tajemniczej nazwie drużyny - „ONI”

pokonując w dwóch setach ekipę ze
Swarzędza - „NPS”. Kolejne miejsca zajmowali: 3 – Twinings, 4 – Dwa Samce,
5 – Znajomi Sędziego, 6 – Dzikie Węże,
7 – PMR Swarzędz, 8 – SM Texas.
Na zakończenie odyła się dekoracja
drużyn oraz wręczenie nagród.
Organizatorzy serdecznie dziękują
zaproszonym zawodnikom za stworzenie miłej atmosfery i grę w duchu fair
play.
/scir/
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Karty Multi Sport
Plus na pływalni

B

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Akademia Tenisa Point organizują
czas wolny dzieciom przez całe wakacje.

P

ółkolonie SCSiR trwają 5 dni i rozpoczynają się codziennie o godzinie
8:00, a kończą o 15:30.
W programie półkolonii SCSiR oferuje: codzienny pobyt na basenie, naukę
i doskonalenie dyscyplin sportowych,
zajęcia plastyczne, gry i zabawy, wyjazdy
do: kina, zoo, cascader parku, wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry
instruktorskiej i animacyjnej.
W programie półkolonii tenisowych
są: 2 godziny tenisa ziemnego dziennie,
zabawy sportowe, zajęcia na basenie
codziennie, konkursy, zajęcia plastyczne,
całodzienne wyżywienie.

Półkolonie sportowe cieszą się
ogromnym powodzeniem w Swarzędzu, ale nie ma się czemu dziwić. Dzieci
i młodzież mają u nas doskonałą bazę
obiektów sportowych i rekreacyjnych
oraz fachowych opiekunów.
Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji zaprasza do skorzystania
z ostatnich wolnych miejsc na półkoloniach na turnusach od 20.08.2012
do 24.08.2012 oraz od 27.08.2012 do
31.08.2012. Rezerwacja telefoniczna 61 65 09 542 (od 8:00 do 16:00).
/hej/

30

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.

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

Wakacyjna nauka pływania
lipca rozpoczęła się I edycja
wakacyjnego kursu nauki
i doskonalenia pływania.
Kurs przeznaczony był dla dzieci w wieku 6 – 12 lat nieposiadających umiejętności pływania. Wzięło w nim udział
30 uczestników. Zajęcia odbywały się

Kup karnet SCSiR
– zyskujesz 10 %
rabatu

Prosto z Centrum Sportu

Półkolonie przez całe wakacje!

enefit Systems oferuje unikalny program dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu
sportu i rekreacji (MultiSport) dla swoich Klientów.
Od maja b.r. do oferty dołaczono zajęcia
aerobiku.
Posiadacze kart MultiSportPlus, mogą skorzystać z jednego z dwóch pakietów podczas jednej
wizyty na Pływalni Wodny Raj:
PAKIET I – basen 60 minut;
PAKIET II – sauna 40 minut.
Zapraszamy!
/scsir/

codziennie od poniedziałku do piątku
przez okres dwóch tygodni. Taka intensywna forma połączona w końcowej
fazie zajęć z aktywną zabawą zapewniła
dzieciom znaczny przyrost umiejętności.
/scsir/

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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Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu ogłasza konkurs
fotograficzny

„Pstryk, pstryk,
byliśmy
na wakacjach!”

Biuro rzeczy znalezionych
(w książkach)
czyli zakładki naszych Czytelników

Prosto z Biblioteki

W

wypożyczalni dla dorosłych bibliotekarze przygotowali wystawę rekwizytów znalezionych
w zwracanych książkach. Najczęściej stosowane przez czytelników „zakładki” to:
pocztówki, fotografie, obrazki, zasuszone
kwiatki, ale także paragony, skasowane
bilety, opakowania po słodyczach, ulotki dołączane do leków, tabletki, plastry,

przybory szkolne i artykuły biurowe.
Znalazły się także: łyżeczka do herbaty,
igła z nitką, saszetki herbaty ekspresowej,
patyczki do uszu i… papier toaletowy.
Znalezione przedmioty czekają na swoich
właścicieli. Oświadczamy, że nie pobieramy 10% należnej wartości znalezionych
przedmiotów.
Grażyna Sobańska

„Malowana lala”

przedstawiająca pannę młodą z bogato
zdobioną suknią i welonem. Kolekcja zawierała: okaz z pozytywką wygrywającą
nastrojową melodię, matrioszkę, lalki
porcelanowe, szmaciane a także współczesną lalkę Barbie. Niektóre eksponaty
wzbogacone były różnymi dodatkami.
Lalka uczennica z teczką i okularami,
stoliczki, szafki, fotele bujane, karoce…
Tę niecodzienną kolekcję lalek z różnych epok można było oglądać przez
cały czerwiec.
Monika Wojciechowska-Ratajczak

Z
26

okazji Dnia Dziecka w oddziale
dziecięcym Biblioteki Publicznej
odbyła się wystawa „Świat lalek”.
Eksponaty pochodziły z prywatnej kolekcji Bolesławy Nawrockiej. Cały zbiór liczył
ponad 70 lal. Wśród nich były lalki, które
pamiętamy z naszego dzieciństwa, lale,
którymi bawiły się nasze mamy oraz stylizowane na damy z epok. Pierwsza, która
zapoczątkowała kolekcję, to duża lalka

Regulamin konkursu:
1. konkurs obejmuje trzy kategorie
tematyczne:
- ludzie i wydarzenia (LW)
- krajobraz (K)
- osobliwości (O)
oraz dwie kategorie wiekowe:
- młodzież (do 18 roku życia) - M
- dorośli - D
2. każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 zdjęcia z każdej kategorii
3. prace muszą być zatytułowane,
podpisane (imię, nazwisko, kategoria wiekowa, kontakt) oraz oznaczone rodzajem kategorii
4. zdjęcia na papierze fotograficznym
o wymiarach minimum 13x18 cm
5. rozstrzygnięcie i ogłoszenie nastąpi
14 września
6. pracownicy biblioteki powiadomią
laureatów o nagrodach
7. zwrot prac nastąpi wyłącznie na
życzenie uczestnika w terminie
uzgodnionym z biblioteką
Termin składania prac fotograficznych w bibliotece - 7 września 2012r.
Nagrody – albumy, literatura piękna, niespodzianki

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

Biblioteka Publiczna poleca:
szanką faktów i fikcji”. W trakcie pracy
nad książką przeprowadziła kwerendę
w archiwum miasta, wykorzystała też
opowieści swojej babci.

„Z piekła do wolności”
Mike Kim

podobna seria zabójstw miała miejsce
dwa lata wcześniej, a ich sprawca
został zastrzelony przez doktor
Cordell - jedyną ofiarę, której udało
się ujść z życiem. Teraz znów czuje się
zagrożona. Jej sprzymierzeńcem jest
detektyw prowadzący śledztwo. Czy
obie sprawy i obu zabójców coś łączy.

„Elisabeth Taylor.
Dama, kochanka,
legenda”
Travis Parker nigdy nie pragnął więcej,
niż miał. Wystarczało mu spokojne
życie, praca w zawodzie weterynarza,
lojalni przyjaciele i wymarzony
domek. Aby uniknąć komplikacji, nie
angażował się w poważne związki
z kobietami. Czy nowa sąsiadka –
Gabby, kobieta pragnąca spełnić się
jako żona i matka, od kilku lat związana z jednym mężczyzną - odmieni
coś w jego życiu? Wydawałoby się, że
między tym dwojgiem nic nie może
się wydarzyć, a jednak... Z dnia na
dzień ich znajomość przekształca się
w coś, co zakończy się albo wielkim
szczęściem, albo równie wielkim
dramatem

„Córki gór”
Anna Jörgensdotter

David Bret

Porażający reportaż o uchodźcach
z Korei Północnej, problemie
handlu kobietami i dziećmi, a także
o wykorzystywaniu uciekinierów jako
niewolniczej siły roboczej. Wstrząsające relacje naocznych świadków odkrywają istotę reżimu północnokoreańskiego. To niewiarygodne, że w XXI
wieku istnieje państwo tak wielkiego
terroru, w którym codziennością są
masowe zbrodnie i permanentne
represje. Trudno pojąć, że jego naród
jest kompletnie izolowany od świata
zewnętrznego, a obywatele, już od
urodzenia, poddawani nieustannej
inwigilacji i politycznej indoktrynacji

„Chirurg”
Tess Gerritsen

Sandviken, niewielkie miasto
w Szwecji, lata 1938-1958. Splecione
losy kilkunastu osób, na które wpływa
pamięć o nieżyjącej Karin. Autorka
kreśli pojedyncze ludzkie historie na
tle wielkich wydarzeń, pisze o uwarunkowaniach społecznych, które
podcinają skrzydła, pokazuje różne
oblicza miłości. W jednym z wywiadów nazwała Córki gór „brutalną mie-

„Jeden dzień”
David Nicholls

Książka ta zapewne nie mogłaby się
ukazać za życia aktorki. Zawiera zbyt
wiele nowych i skrzętnie pomijanych
wcześniej faktów, zbyt wiele szczegółów, na które aktorka z pewnością
zareagowałaby pozwem sądowym.
Zdaniem Breta, Taylor była najbardziej
kontrowersyjną gwiazdą kina od
czasów Mae West - systematycznie
niszczyła wszystkie swoje związki
emocjonalne, szczególnie zaś te, które
zazwyczaj bywają najważniejsze:
związki z partnerami życiowymi czy
z własnymi dziećmi. Zachowując
respekt wobec legendy, autor
pokazuje Elizabeth Taylor taką, jaka
była naprawdę: żądną sławy, chciwą,
arogancką, lekkomyślną, czasami
wręcz śmieszną, a mimo to - wielką.

„Misja na czterech
łapach”
W. Bruce Cameron

Brutalny zabójca zabija młode
samotne kobiety przeprowadzając
na nich zabieg wycięcia macicy
bez znieczulenia. Policja ustala, że

imieniem Ethan. Wkrótce stają się
nierozłącznymi przyjaciółmi a Bailey
dożywa szczęśliwej starości u boku
chłopca w poczuciu, że spełnił swoją
misję. Jednak zamiast udać się do
psiego raju, Bailey przychodzi na
świat ponownie w kolejnym psim
wcieleniu. Czy uda mu się wreszcie
odkryć, jaki jest cel jego życiowej
misji?

Okazuje się, że nie tylko koty mogą
żyć po kilka razy. Główny bohater
książki – Bailey – to uroczy psiak,
który po serii niefortunnych zdarzeń
odchodzi z tego świata. Ku swemu
zdziwieniu odradza się ponownie, by
trafić w ręce ośmioletniego chłopca

Emma i Dex? Doprawdy, trudno
o mniej dobraną parę. Ona - zakompleksiona idealistka w grubych
okularach. On - superprzystojniak
z poczuciem, że świat należy do
niego. Ona na wszystko musi ciężko
zapracować. Jemu natychmiast udaje
się to, o czym zamarzy. Ona szuka
miłości, on seksu... Jest rok 1988.
15 lipca. Oboje dostają dyplomy
uniwersyteckie i spędzają ze sobą
noc. Następnego dnia każde pójdzie
w swoją stronę. Gdzie będą w ten
dzień za rok? Za dwa lata? I każdego
następnego roku? Czy mają szansę
spotkać się, a jeśli tak, to czy będzie
im ze sobą po drodze?
Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu

Prosto z Biblioteki

„Wybór”
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]]Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz

Gospodarki Komunalnej

]]Biuro Rady Miejskiej

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

]]Biblioteka Publiczna

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

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

]]Straż Miejska

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

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni Leka-

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, ul. Cieszkowskiego 37D, tel. 61 817 35 58
Przychodnia Nr 3: Kobylnica,
ul. Poznańska 99, tel. 61 815 01 21

]]Centrum Medyczne ]
Lecznicy „Certus”

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

]]Ośrodek Kultury

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

]]Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji

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

]]Lotnisko Aeroklubu ]
Poznańskiego

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

]]Skansen i Muzeum
Pszczelarstwa

]]Centrum Medyczne –

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

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

]]Komisariat Policji ]

]]Dyżury całodobowe

ul. Grudzińskiego 30a
tel. 997 i 61 84 148 00 (czynny 24h)
oraz tel. alarmowy 112

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
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.

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

w Swarzędzu

]]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 ]

Przychodnia w Swarzędzu

aptek w Poznaniu:

]]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)
www.ops-swarzedz.org.pl

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Gminne ]

Medycznej Tel-Med

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

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

Lekarskich „Jaromed”

lipiec-sierpień 2012
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]]Zakład ]

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).

]]Telefony alarmowe

Informator

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC

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.
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.
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]]Pomoc doraźna ]

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

Łowieckie w Uzarzewie

]]Cech Stolarzy ]
Swarzędzkich

ul. Wrzesińska 41
tel. 61 817 21 37 , fax. 61 817 30 55
www.swarzedz.pawilonmeblowy.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 od 9:00 do 16:30,
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00.

]]Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 815 18 42 lub kom. 519 132 300
interwencja.kryzysowa@owr-kobylnica.pl

Eko Babie Lato i inne atrakcje z Prosto z budowy
Uwaga na azbest! z Pożegnanie księdza Guździoła
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Starosta Grabkowski
zasłużony dla Politechniki Poznańskiej
znańskiej, prof. Adama Hamrola, medal
„Za zasługi dla uczelni” odebrał Starosta
Jan Grabkowski.
Nowy budynek Wydziału Technologii Chemicznej będzie zlokalizowany na
terenie kampusu Politechniki Poznańskiej
na Piotrowie i będzie miał kształt zbliżony do litery „H”. Jego skrzydła połączy
szklany łącznik. Znajdzie się w nim m. in.
dwupoziomowa sala pokazowa oraz osiem
sal zajęciowych. Centrum ma kosztować
łącznie 100 mln zł, z czego 86 mln zł dofinansuje Unia Europejska. Zakończenie

56. rocznica Poznańskiego Czerwca

D

wudziesty ósmy czerwca 1956 to
w dziejach Poznania i Wielkopolski
data wyjątkowa. Tegoroczne uroczystości upamiętniające tragiczny prze-

prac budowlanych planowane jest na początek 2014 roku.
Projektanci kompleksu budynków
zadbali o to, aby studenci mogli również
korzystać z bliskości rzeki. Od strony
Warty zaprojektowane są tarasy z zielenią
i miejscami wypoczynkowymi. Docelowo
budynki kampusu połączą się z bulwarami, które mają powstać bezpośrednio
nad wodą.
Tomasz Skupio,
Asystent Starosty

bieg robotniczych protestów zgromadziły
licznie przybyłych mieszkańców miasta
i powiatu poznańskiego.
Wśród zaproszonych nie zabrakło

przedstawicieli władz, m.in. Wojewody
Wielkopolskiego, Piotra Florka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka
Woźniaka, Prezydenta Miasta Poznania,
Ryszarda Grobelnego oraz Wicestarosty
Poznańskiego, Tomasza Łubińskiego.
Obchody rozpoczęły się mszą świętą
w intencji ofiar Czerwca 56, która miała
miejsce w kościele oo. Dominikanów. Następnie zgromadzeni przemaszerowali al.
Niepodległości na plac Mickiewicza, gdzie
odbyły się główne uroczystości, zakończone apelem pamięci i składaniem kwiatów
po Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956.
Dokładnie 56 lat temu z Zakładów
Hipolita Cegielskiego na ulice Poznania
wyszli robotnicy, domagający się przestrzegania ich prawa do godziwego wynagrodzenia za pracę. Ówczesny reżim
wysłał przeciwko nim 10 tysięcy żołnierzy
i 4 setki czołgów, zabijając 58 osób.
Michał Dziedzic,
Asystent Starosty Poznańskiego

no-wokalny Zespołu Pieśni i Tańca „Lusowiacy”, który otrzymał 8 000 zł netto.
II nagrody nie przyznano, a III (2 500 zł
netto) przypadła Kapeli „Plewiszczoki”

z Plewisk. Laureatów uhonorowano również okolicznościowym dyplomem.
Agnieszka Wojtunik
Wydział Promocji

Nagrody Powiatu
Poznańskiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury za 2011 rok

Krótko z powiatu

D

wudziesty szósty czerwca br. na
długo zostanie zapamiętany przez
kadrę naukową oraz studentów
Politechniki Poznańskiej. Tego bowiem
dnia nie tylko oficjalnie oddano do użytku Centrum Mechatroniki, Biomechaniki
i Nanoinżynierii, ale także wmurowano
kamień węgielny pod kolejną wielką inwestycję – Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej. Uroczystość
była również okazją do uhonorowania
osób od lat zaangażowanych w rozwój
uczelni. Z rąk Rektora Politechniki Po-

P

odczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Poznaniu, Jan Grabkowski,
Starosta Poznański, wraz z Piotrem
Burdajewiczem, Przewodniczącym Rady
Powiatu w Poznaniu wręczyli nagrody
Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury za
2011 rok. Nagrody przyznano po raz trzeci.
Tegorocznym laureatem I nagrody został
Zdzisław Pawlaczyk, kierownik muzycz-
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Rokietnicki flesz

Informator Gminy Rokietnica

!
Ć
U
2
1 września 201 UMP
R
przyGOTUJcie się na

Rokietnica
już po raz piąty
zaprasza Wielkopolan
i nie tylko…

GWIAZDA WIECZORU:
RUMPUĆ od A do Z:

30

»» atmosferyczny – o niepowtarzalnym, charakterystycznym dla danego miejsca i czasu klimacie
»» bestsellerowy – przygotowany z najwyższej
jakości warzyw (nie tylko selerów )
»» chochlikowy – nalewany chochlą
»» detaliczny – dopracowany w najdrobniejszym szczególe
»» eventualny – wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu w Wielkopolsce
»» fantastyczny – stykający na rodzinnym plenerze fanów kulinarno- kulturalnej biesiady
»» garncarski – gotowany w jednym, OGROM-

MEZO

NYM garnku
»» huczny – buzujący emocjami, wrzawą i doskonałą zabawą
»» ideowy – geniusz zawarty w prostocie idei
»» jadowity – przesmaczny, tylko go jeść
»» kameralny – budzący medialne zainteresowanie
»» lekkomyślny – relaksujący, pozwalający oderwać się od szarej rzeczywistości
»» ładniuchny – fantastycznie pachnący
»» melonowy – gwarantujący zawsze nowe
i świeże doznania muzyczne
»» nagminny – nierozerwalnie związany z Gminą Rokietnica
»» obiektywny – bardzo fotogeniczny

»» pajdokratyczny – serwowany z kromką pysznego chleba
»» rekultywacyjny – ukazujący, jak w nowoczesny sposób kultywować tradycję
»» sielankowy – się leje z typowo wielkopolską
gościnnością i otwartością
»» terenowy – absolutnie i całkowicie w plenerze
»» ukartowany – na stałe goszczący w menu
lokalnych restauracji
»» wnikliwy – błyskawicznie się wchłania, krzepiąc i dodając wigoru
»» X - kobiecy
»» Y - męski
»» zagadkowy – bawi i zagaduje intrygującą
konferansjerką

Dla naszego Klienta, firmy specjalizującej się w zaawansowanych technologiach obróbki skrawaniem poszukujemy:

www.hrformat.pl

Reklamy
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Programista/Operator CNC
miejsce pracy: Poznań, Tarnowo Podgórne

-

GABINET REHABILITACJI
I TERAPII MANUALNEJ
mgr Robert Kołbik

Os. Cegielskiego 24
62-020 Swarzędz

Tel. 792-861-115
ww w.re ha– plus.pl

Tylko w sierpniu pierwsza

wizyta

30zł

Zakres obowiązków:
Uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia
Dobór parametrów skrawania zastosowanych narzędzi
Właściwe zamocowanie detalu
Pisanie prostych programów na maszynie w oparciu
o cykle
Prawidłowa realizacja procesu na obrabiarce
Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego
obrabiarki i narzędzi

Wymagania:
- Dobra znajomość rysunku technicznego
- Znajomość sterowań HEIDENHAIN 530, 426/430,
MAZATROL
- Umiejętność pracy na frezearkach CNC
- Umiejętność posługiwania się przyrządami mierniczymi
- Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na w/w
stanowisku
- Dyspozycyjność
Oferujemy:
- Pracę w renomowanej firmie
- Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia
- Dostęp do najnowocześniejszych technologii
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.
29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)
CV prosimy przesyłać na adres

rekrutacja@hrformat.pl
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 691 140 909
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PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2012

PROFESJONALNE
ZŁOMOWANIE
POJAZDÓW
• Atrakcyjne ceny za złomowane
pojazdy – do 700 zł!
• Pełna dokumentacja
• Sprzedaż części zamiennych
• Transport lawetą
Telefon: (61) 818-76-33
Komórka: 609-229-002
Stena Recycling ul. Rabowicka 2
62-020 Swarzędz
www.stenarecycling.pl

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.

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów
kuchennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto.

Szczegóły i ceny:

www.SWIAT-MODELI.com
modele do sklejania • gry planszowe
puzzle • modele gotowe • LEGO
kolejki PIKO • tory samochodowe
Italeri Revell Academy Dragon Autoart Bburago Minichamps Siku
PIKO

Tel. 602 215 805

Reklamy

tel. 662 698 422

GABINET STOMATOLOGICZNY
Lek. Stom. Z. Miszkiel
Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Kaczorowskiego 25
61-817-22-42, kom. 603 335 285

Sprzedam
dom parterowy
110 m2,
działka 772 m2,
pow. użytkowa
82,5 m2.
2006 r., Kostrzyn.

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

Laboratorium

Analiz Medycznych
Szeroki zakres badań

Zapraszamy: poniedziałek-piątek
od godz. 8.00-11.00 oraz 18.00-20.00
Czynne również
w soboty od 9.00 - 14.00
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Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal
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

