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Dni Swarzędza – zapraszamy! z Propozycje na lato
11,5 mln zł na wiadukt z Cały Swarzędz na rowerach

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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STOMATOLOGIA
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

www.stronka.twojastomatologia.eu
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

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA śr., pt. 15.00-19.00
mini implanty 3M ESPE - gabinet certyfikowany

NFZ

Tel. 61-818-60-74   602-607-971

PROFESJONALNE 
ZŁOMOWANIE 
POJAZDÓW

Telefon: (61) 818-76-33
Komórka:  609-229-002
Stena Recycling ul. Rabowicka 2 
62-020 Swarzędz 
www.stenarecycling.pl

Atrakcyjne ceny za złomowane
pojazdy – do 700 zł!

• Pełna dokumentacja
• Sprzedaż części zamiennych
• Transport lawetą

•

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

Swarzędz	Nowa	Wieś
os.	Działyńskiego	1F

rejestracja 
telefoniczna 
514 431 185

• Kolonia w Kotlinie Kłodzkiej (03-14.07.12 r.) - 1250 zł
• Obóz taneczny w Rycerce Dolnej (26.07-06.08.12 r.) - 1270 zł
• Kolonia w Białym Dunajcu  (02-14.08.12 r.) - 1100 zł

Kolonie

Biuro Turystyki Szkolnej MABA www.maba.com.pl
os. Tysiąclecia 30, 61-255 Poznań, tel. 61 640 37 97, maba@piastlan.net

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

r bezpunkcyjne i bezkrwawe leczenie zatok przynosowych
r ambulatoryjne i bezbolesne usuwanie migdałów u dzieci 

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

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

Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!

Spokojne	 miejsce	 na	 odpoczynek	 w	 zdrowym,	 morskim	
klimacie.	Dom	położony	w	południowo-zachodniej	części	ko-
łobrzeskiego	kurortu,	ok.	2	km	od	szerokich	plaż	ciągnących	
się	w	kierunku	Grzybowa	i	Dźwirzyna,	do	których	można	do-
stać	się	z	pominięciem	zatłoczonego	centrum	miasta.

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

Wspólnie kibicując pod namiotem przy 
Scenie nad Jeziorem pomogliśmy naszym 

piłkarzom nie dać się Grecji, zremisować z Ro-
sją i walczyć z Czechami. Było mnóstwo emocji 
i wspaniała zabawa. 
A 1 lipca – wielki finał! Serdecznie zapraszamy 
do wspólnego kibicowania!  Początek transmisji 
godz. 20.00. A do tego mnóstwo innych atrakcji: 
programy artystyczne oraz sportowe, między 
innymi pokaz zumby, karate, taekwondo, K1. 

/mw/
z Fot. H. Błachnio

Na lato – dla każdego coś miłego
Ferie letnie dla uczniów, którzy pozostają w domu wcale nie muszą być 
nudne.Zadbają o to opiekunowie, którzy prowadzą zajęcia dla uczniów 
w gminnych szkołach oraz świetlicach wiejskich. 

Dzieci i młodzież z Gminy Swa-
rzędz będą miały okazję uczestni-
czyć w zajęciach przygotowanych 

w szkołach podstawowych i gimnazjach. 
Również w sołectwach – między innymi 
w Gruszczynie, Zalasewie, Uzarzewie, 
Jasiniu i Rabowicach – planowane są 
zajecia dla dzieci, które wakacje spędzą 
w mieście. Wszystkich chętnych do udzia-
łu w Akcji Lato informujemy, że zapisy 
na zajęcia odbywają się w sekretariatach 
szkół, natomiast w sołectwach – u sołty-
sów. Harmonogram zajęć dostępny jest na 
stronie internetowej www.swarzedz.pl .

Zapraszamy do 
wzięcia udziału 
w zajęciach!

Atrakcyjną 
ofertę na lato przy-
gotowały również: 
Swarzędzkie Centrum Sport 
i Rekreacji, Ośrodek Kultury, Biblioteka 
Publiczna oraz działające w naszej gmionie 
organizacje pozarządowe. Piszemy o tym 
na str. 19, 24 i 25. Wiele szczegółowych 
informacje znajdą Państwo na www.swa-
rzędz.pl

/edu, mw/

Burmistrz Anna Tomicka 
na spotkaniu z Prezydentem Bronisławem Komorowskim

Anna Tomicka, Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz uczestniczyła 29 
maja w spotkaniu z Prezydentem RP 

Bronisławem Komorowskim. Gospoda-
rzem tego wieczoru na zamku w Kórniku 
był  Starosta Poznański Jan Grabkowski.

W gościnnych salach kórnickiego 
zamku spotkali się przedstawiciele po-
wiatu poznańskiego, w tym członkowie 
Zarządu Powiatu i radni Powiatu, a także 
parlamentarzyści, przedstawiciele władz 
lokalnych, służb mundurowych, wymia-
ru sprawiedliwości, kultury i organizacji 
pozarządowych, zdrowia, ochrony śro-
dowiska, komunikacji i transportu oraz 
przedsiębiorcy. Burmistrz Anna Tomicka 
miała okazję do osobistej rozmowy z pa-
nem prezydentem. 

Bronisław Komorowski został następ-
nie oprowadzony po zamku przez dyrek-
tora Biblioteki Kórnickiej, prof. Tomasza 
Jasińskiego.

W lutym br. zespół zamkowo-pała-
cowy w Kórniku wraz z kościołem pa-

rafialnym został wyróżniony przez Pre-
zydenta zaszczytnym tytułem Pomnika 
Historii. Tym samym trafił do grona 
najcenniejszych obiektów zabytkowych 
o wyjątkowych walorach materialnych 
i szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa 
kulturowego kraju. Do tej pory wyróż-
nionych w ten sposób zostało jedynie 48 
zabytków w Polsce. 

/tr, mw/

Szczegóły na stronach 16-18
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Nowa szkoła w Paczkowie – akt erekcyjny wmurowany
1 czerwca 2012 r. odbyła się w Paczkowie ważna uroczystość - wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę 
nowego budynku dla tamtejszego Zespołu Szkół. 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. 

Wykonawca rozpoczął już pracę, 
co widać na zdjęciach. Jak już 
informowaliśmy, w nowym bu-

dynku Zespołu Szkół w Paczkowie mie-
ścić się będzie 10 sal lekcyjnych (4 klasy 
nauczania początkowego i 6 klas szkoły 
podstawowej) wraz z węzłami sanitarny-
mi, szatnią, świetlicą, biblioteką, stołówką 
oraz pomieszczeniami administracyjnymi 
i socjalnymi. Nowa szkoła powstaje obok 
sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej.

Podczas uroczystości 1 czerwca obec-
ni byli przedstawiciele wszystkich stron 
zaangażowanych w to przedsięwzięcie 
– władze Miasta i Gminy z burmistrzem 
Anną Tomicką i jej zastępcami Adamem 
Trawińskim i Agatą Kubacką, radni Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z przewodniczą-
cym Marianem Szkudlarkiem, poseł Boże-
na Szydłowska, reprezentanci społeczności 
Paczkowa, radni Rady Powiatu, pracow-
nicy UMiG, przedstawiciele projektanta 
i wykonawcy.

Gospodarz spotkania – dyrektor Ze-
społu Szkół w Paczkowie Małgorzata Szo-
mek serdecznie podziękowała burmistrz 
Annie Tomickiej i radnym za zrozumienie 
potrzeb oświatowych dynamicznie roz-
wijającej się paczkowskiej społeczności.

Burmistrz Anna Tomicka w swoim 
wystąpieniu podkreśliła m.in. dbałość 
władz samorządowych Swarzędza o roz-
wój oświaty na terenie gminy. Budowa-
na w Paczkowie szkoła jest przykładem 
szybko podejmowanych decyzji, spraw-
nej organizacji procesu inwestycyjnego, 
umiejętnego dysponowania środkami 
gminy. Paczkowo wcześniej otrzymało 
nowoczesną halę sportową i, zaledwie rok 
temu, zespół boisk „Orlik”. Pora teraz na 
Zalasewo – powiedziała pani burmistrz. 
Powstałe tam kilka lat temu nowe gimna-
zjum to dopiero pierwszy krok. Wkrótce 
ruszy w Zalasewie budowa kolejnej szkoły, 
pod którą grunt został już przez gminę 
przed kilkoma tygodniami zakupiony. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ma-
rian Szkudlarek podkreślił, że Swarzędz 
jest dziś gminą nietypową: podczas, gdy 
wokół szkoły są likwidowane – u nas 
wręcz przeciwnie, powstają nowe.

Pod aktem erekcyjnym w Paczkowie 
podpisali się pracownicy szkoły oraz go-
ście. Do tuby z aktem włożono również ak-
tualne wydanie „Głosu Wielkopolskiego”, 
„Prosto z Ratusza”, zdjęcie całej społecz-
ności szkolnej, gazetkę szkolną „Szkoła 
z klasą”, monety oraz pendrive’a, na któ-
rym zapisano najważniejsze informacje. 
Tubę z aktem erekcyjnym i pamiątkami 
dla potomnych uroczyście poświęcił ksiądz 
proboszcz Mieczysław Kaźmierczak.

Całej społeczności szkolnej Paczko-
wa serdecznie życzymy jak najszybszego 
pierwszego dzwonka w nowej szkole!

/tr, mw/
z fot. M.Woliński
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Skwer na pętli. W końcu maja teren niedawno zbudowanej pętli autobusowej na os. Kościuszkowców w Swarzędzu zyskał zupełnie nowe oblicze. Powstał 
tam skwer z estetycznymi ścieżkami i ławkami, ustawione zostały kosze na śmieci, a całość uzyskała odpowiednio dobrane, parkowe oświetlenie. Wszystko to zostało 
skomponowane z zielenią – posadzono ozdobne drzewa, krzewy i rośliny jednoroczne. Prace te kosztowały około 100 tys. złotych. /mw/
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Wiadukt w Jasiniu 
– 11,5 mln zł 
dofinansowania! 

14 maja br. Ministerstwo Finansów 
poinformowało władze Powiatu Poznań-
skiego o przyznaniu kwoty 11.569.700 zł 
z rezerwy subwencji ogólnej z przezna-
czeniem na dofinansowanie inwestycji 
drogowej pod nazwą „budowa drogi 
łączącej drogę powiatową nr 2512 P 
(ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 
w miejscowości Jasin gm. Swarzędz wraz 
z budową wiaduktu”.

Inwestycja ta została powierzona do 
realizacji Gminie Swarzędz na podstawie 
porozumienia ze Starostwem Powiatowym 
z 28 marca 2012 r. Został już ogłoszony 
przetarg na realizację, a otwarcie ofert 
zaplanowano na 29 czerwca br.

Równocześnie Gmina Swarzędz wy-
stąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszał-
kowskiego o dofinansowanie, w ramach 
Wielkopolskego Regionalnego Programu 
Operacyjnego, II etapu całej inwestycji 
(budowa nowego skrzyżowania łączące-
go wiadukt z drogą krajową nr 92 oraz 
budowa odcinka ul. Rabowickiej).

/mw/

Coraz jaśniej...
Podczas letnich wakacji, zgodnie 

z wcześnieszymi zapowiedziami, zbu-
dowane zostanie oświetlenie ul. Konar-
skiego w Swarzędzu (4 słupy z lampami) 
oraz ul. Cichej w Janikowie. W ostanim 
czasie powstało oświetlenie ul. Kwiatowej 
Kobylnicy (5 lamp), a równocześnie trwa 
budowa oświetlenia ul. Gajowej w Wie-
rzonce (8 lamp). /mw/

Przebudowa odcinka 
ul. Napoleońskiej 

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg 
nieograniczony na przebudowę części ul. 
Napoleońskiej w Swarzędzu. Przebudo-
wa obejmie 350-metrowy odcinek ulicy. 
Powstanie tam pieszojezdnia z kostki 
brukowej, a na niektórych fragmentach 
- jezdnia wraz chodnikami. Podczas 
przebudowy zostanie wybudowana ka-
nalizacja deszczowa, która odwodni nową 
nawierzchnię tej ulicy. Powstanie także 
6 brakujących przyłączy kanalizacji sa-
nitarnej do posesji. Jeśli nic nie stanie 
na przeszkodzie, inwestycja może być 
gotowa do końca br.

/mw/

Koncepcja usprawnień 
na osiedlach 
północnych

Trwają prace koncepcyjne dotyczące 
usprawnień komunikacyjnych na terenie 
na osiedli północnych – Dąbrowszczaków, 
Czwartaków i Kościuszkowców. Koncep-
cja przewiduje budowę „deptaku” począw-
szy od tzw. Manhatanu do aż do ścieżki 
pieszorowerowej nad jeziorem na terenie 
os. Kościuszkowców. W planie jest także 
budowa nowych miejsc parkingowych, 
a także korekta układu komunikacyjnego. 

Koncepcja ta jest podstawą do podjęcia 
rozmów, ustaleń i uzgodnień między Gmi-
ną Swarzędz a Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Swarzędzu.

/mw/
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Ul. Warzywna gotowa.  Na początku czerwca odbył się odbiór przebudowanej ul. Warzywnej w Swarzędzu. Kosztem niespełna 1,6 mln z budżetu naszej gminy 
na całej ulicy Warzywnej (o długości 482 m) wybudowano nawierzchnię jezdni o szerokości 6 m, ułożono chodniki o szerości 2 m, powstały zjazdy do posesji, a w celu 
poprawy bezpieczeństwa wykonano progi spowalniające ruch. Ponadto na części ulicy zainstalowane zostało nowe oświetlenie. 
Wszystkie nawierzchnie wykonane są z betonowej kostki brukowej, a całość jest odwodniona, z odprowadzeniem wody do niedawno wybudowanej kanalizacji deszczowej. 
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROGAZ Zbigniew Kluj z Poznania. /mw/

Boisko w Kobylnicy – można grać!  Na początku czerwca oddano do użytku nowe boisko w Kobylnicy. W miejscu starego asfaltowego boiska powstało 
nowe - wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Boisko zostało odwodnione i oświetlone. Można na nim grać w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa. 
Obok zbudowana została bieżnia do skoku w dal, również z poliuretanową nawierzchnią. 
Wykonawcą tej inwestycji była firma Sportprojekt sp. z o.o. ze Szczecina. Koszt to 419 tys. złotych. /mw/
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Termomodernizacja SP nr 1.  Z początkiem czerwca rozpoczęła się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 20. Inwe-
stycja polega na dociepleniu ścian i dachu budynku głównego (z częściową wymianą okien) oraz części sali gimnastycznej wraz z łącznikami. Dodatkowo oczyszczona 
zostanie klinkierowa elewacja starszego budynku. W planie jest też malowanie sufitu i ścian sali gimnastycznej. 
Wartość inwestycji wynosi 420.000 zł. Zakończenie, zgodnie z umową, planowane jest na koniec letnich wakacji. /mw/

Kobylnica  
– przebudowa 
budynku przychodni

W najbliższym czasie ogłoszony zosta-
nie przetarg nieograniczony na przebudo-
wę budynku przychodni zdrowia w Kobyl-
nicy przy ul. Poznańskiej 99. Inwestycja ta 

wykonana zostana w oparciu o wcześniej 
przygotowaną dokumentację techniczną. 
Podpisanie umowy przewidziane jest na 
okres wakacyjny. Prace budowlane po-
legać będą na przebudowie lokali miesz-
kalnych znajdujących się na piętrze tego 
budynku na nową przychodnię zdrowia, 
która dostosowana będzie dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych (zainstalowana 

zostanie nowoczesna winda). W miejscu 
starej przychodni zdrowia, znajdującej się 
na parterze, powstanie biblioteka wraz 
z czytelnią. 

Inwestycja będzie realizowana dwu-
etapowo, a całość gotowa ma być za rok.

/mw/ 
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Cały Swarzędz na rowerach!
Mieszkańcy gminy Swarzędz pokazali w sobotę, 2 czerwca, że są społecznością coraz bardziej zainteresowaną 
sportem rekreacyjnym. Na starcie I Gminnego Rajdu Rowerowego pojawiło się ponad 170 osób! 

Do wyboru przygotowano pięć tras 
rowerowych: polną – z Paczko-
wa, wiejską – z Zalasewa, leśną 

– z Gruszczyna, łąkową – z Kobylnicy, 
miejską – z Rynku. Wszystkie o podobnej 
ilości kilometrów, ale znacznych różni-
cach terenowych. Decyzja zależała od 
rodzaju posiadanego roweru, własnych 
umiejętności i miejsca zamieszkania. 
Swarzędzcy uczestnicy rajdu poradzili 
sobie wyśmienicie. Ambitnie i w dosko-
nałych nastrojach docierali do mety przy 
Scenie nad Jeziorem. Byli wśród nich 
przedstawiciele różnych pokoleń: malu-
chy, młodzież, dorośli całkiem niedawno 
i ci, od bardzo dawna! Kierownicy tras 
– Zygmunt Majchrzak, Adam Trawiński, 
Robert Rostafiński-Bodler, Bartek Stawic-
ki, Mariola Józwiak zgodnie podkreślali 
dobre przygotowanie uczestników, subor-
dynację, solidarność grupową. Pogoda 2 
czerwca, niestety, nie rozpieszczała: było 
chłodno, wiał silny wiatr. Na mecie nie-
którzy stwierdzali dowcipnie, że stoczyli 
walkę przede wszystkim z samym sobą. 
A o to przecież chodzi! 

O sprawny przebieg rajdu zadbali 
organizatorzy – Urząd Miasta i Gminy 
i Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-
acji, a super niespodzianki na zakończenie 

przygotował sponsor imprezy - Swarzędzki 
Klub Pracodawców. Prezes Klubu, radny 
Zygmunt Majchrzak, pełniący również 
funkcję komandora rajdu wręczał na 
mecie atrakcyjne upominki o sportowym 
przeznaczeniu, podobny charakter miały 
również nagrody wręczane przez burmistrz 
Annę Tomicką. Wszyscy z przyjemnością 
raczyli się, także doskonałą, plenerową 
grochówką – dziełem restauracji Między 
Nami.

Jeśli atrakcyjność imprezy publicznej 
mierzyć ilością dobrego humoru, zadowo-
leniem z przeznaczonego na nią indywidu-
alnie czasu to I Gminny Rajd Rowerowy 
w Swarzędzu zasługuje na szóstkę! Oczy-
wiście już teraz zapraszamy na kolejne, 
ponieważ z kontynuacji tak miłych spotkań 
nikt nie zamierza zrezygnować!

/tr/
z Fot. H. Błachnio
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Puszcza wpuściła
Już po raz dziewiąty pasjonaci rowerów oraz piechurzy, miłośnicy nordic 
walking wyruszyli z 8 miejsc w obrębie Puszczy Zielonka, by spotkać się 
w ilości 244 osób na mecie w Wierzenicy. A wszystko za sprawą rajdu pieszo-
-rowerowego „Puszcza Wpuszcza”. Pogoda i humory – jak zawsze dopisały. 

Rowerzyści startowali z Kiszkowa, 
Owińsk, Pobiedzisk, Poznania, Muro-
wanej Gośliny i Skoków. Kierowni-

kami na trasach byli: Roman Królak, Jerzy 
Baranowski, Krzysztof Wolf, Sławomir 
Malec, Łukasz Ogórkiewicz i Roma Dukat. 
Piechurzy, z kijkami lub bez, spotykali się 
przy kościele drewnianym w Wierzenicy, 
by tam pod przewodnictwem instruktorów 
nordic walking Magdaleny Lamentowicz 
i Artura Krysztofiaka przejść trasy: pra-
wie-górską lub rekreacyjną. Meta rajdu 
w Wierzenicy czynna była od godz. 12:00 
do 14:00. 

Po dotarciu do celu na wszystkich 
czekała grochówka, konkursy sporto-
we dla najmłodszych oraz test z wiedzy 
o Puszczy Zielonka dla nieco starszych 
uczestników. Mieszkańcy sołectw Wie-
rzenica i Wierzonka serwowali kiełba-
sę z grilla, kawę i herbatę. Biuro rajdu 
w osobach: Eugeniusz Jacek (komandor), 
Ewa Buczyńska (miejscowa regionalist-
ka), Magdalena Malińska-Murek (UMiG 
Swarzędz) oraz Arkadiusz Bednarek (ZM 
„Puszcza Zielonka”) sprawnie ogarniało 
całą imprezę, wydawało talony na jedzenie 
i pamiątkowe znaczki. 

Rajd od dziewięciu lat organizuje 
Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka” z gminami związkowymi: Czer-
wonak, Kiszkowo, Murowana Goślina, 
Pobiedziska, Skoki, Swarzędz oraz part-
nerzy, którymi w tym roku byli: Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu, PTTK Oddział Nowe Mia-
sto, Koło Turystyki Rowerowej „Viator” 
w Czerwonaku, Leśny Zakład Doświad-
czalny w Murowanej Goślinie, Nadleśnic-
two Łopuchówko, Nadleśnictwo Durowo, 
Nadleśnictwo Babki. Główny ciężar or-
ganizacyjny z racji mety w Wierzenicy 
przejęła Gmina Swarzędz ze Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji. Turystów, mi-
łośników puszczańskich szlaków zaprasza-
my na nasze kolejne imprezy. Wszystkim, 
wymienionym wyżej osobom oraz pod-
miotom – bardzo dziękujemy za zaanga-
żowanie i pomoc w organizacji rajdu. 

Roma Dukat 
Związek Międzygminny  

„Puszcza Zielonka” 
z fot. Magdalena Lamentowicz, Natalia Kazuś, 

Sławomir Malec, Jarosław Murek

Szlak kajakowy zaprasza

W niedzielę, 20 maja 2012 r. otwarto 
Szlak Kajakowy „Puszcza Zie-
lonka”. Uroczystość odbyła się 

w Stanicy Leśnej we Wronczynie. Nie 
zabrakło na niej przedstawicieli gminy 
Swarzędz, byli to: Zygmunt Majchrzak 

– Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
Rady Miejskiej (jako reprezentant Bur-
mistrza), Ewa J. Buczyńska – Przewod-
nicząca Komisji Rolnictwa RM, Mariola 
Józwiak – Dyrektor Swarzędzkiego Cen-
trum Sportu i Rekreacji, a także znany 

turysta Karol Swoboda. 
Otwarcia Szlaku dokonali Tomasz 

Łęcki – Przewodniczący Zarządu 
Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka”, Burmistrz MiG Murowana 
Goślina i Michał Podsada – Burmistrz 
MiG Pobiedziska. 

Inauguracyjny spływ odbywał się do 
Wronczyna z dwóch stron. M. Józwiak, Z. 
Majchrzak, K. Swoboda osobiście prze-
testowali trudniejszy technicznie odcinek 
od jeziora Biezdruchowskiego (z Pobie-
dzisk). Na mecie jego uczestnicy mogli 
wziąć udział w konkursie wiedzy o Pusz-
czy Zielonka, czekał na nich poczęstunek 
i niespodzianki. 

Mający ponad 11 km Szlak Kajakowy 
„Puszcza Zielonka” niewątpliwie zwiększy 
atrakcyjność turystyczną Puszczy Zielonka 
o – będącą nową jakością na jej terenie – 
turystykę wodną.

Włodzimierz Buczyński
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Dzień Dziecka
Dzieci ze Swarzędza obchodziły swoje święto 
w niedzielę 27 maja przy Scenie nad Jezio-
rem. Urząd Miasta i Gminy wspólnie z Ośrod-
kiem Kultury zorganizował specjalnie dla 
najmłodszych mieszkańców rodzinny festyn. 

Kolorowe dmuchane zjeżdżalnie i trampolina, 
mini siłownia, tor bowlingowy oraz basen 

z piłeczkami i zawody na ergometrach wio-
ślarskich to tylko kilka z atrakcji, jakie zostały 
przygotowane przez organizatorów, a także Swa-
rzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji i Centrum 
Rekreacji Niku. Ze wszystkich sprzętów można 
było korzystać bezpłatnie, a chętnych nie bra-
kowało. Dzieci mogły do woli biegać i skakać od 
popołudnia do wieczora. Na chętnych czekały 
animatorki, które przy pomocy specjalnych farb 
potrafiły wyczarować na buziach dzieci kolorowe 
malowanki. 
Równie atrakcyjna była oprawa artystyczna 
festynu. Na scenie wystąpili artyści z Sapartu 
i Kabareciku na Woźnej, którzy wspólnie z dzieć-
mi śpiewali, tańczyli i prowadzili konkursy z na-
grodami. Swoje umiejętności zaprezentowały 
również dzieci, które na co dzień biorą udział 
w zajęciach w Ośrodku Kultury. W ramach sekcji 
piosenki wystąpiły Małgosia Stanisławska, Na-
talia Malicka i Julia Dera, które zaśpiewały takie 
przeboje dziecięce jak „Kaczka dziwaczka”, „Co 
powie tata”, „Ziemia pełna słońca” czy „Ene due 
rabe swing”. Sekcję instrumentalną reprezento-
wali Bartek i Łukasz, którzy grając na keybordach 
popisali się niezwykłym słuchem muzycznym. 
Przedstawiając własne aranżacje 11-letni Łukasz 
udowodnił nawet, że ma zadatki na kompozyto-
ra. Na scenie wystąpiła również młodzież z sekcji 
tanecznej oraz gościnnie zespół wokalno-tanecz-
ny z sąsiadującej ze Swarzędzem Kobylnicy.  
Halę Sceny Nad Jeziorem zapełniły stoiska z za-
bawkami, balonami, watą cukrową, popcornem, 
prażynkami, lodami innymi łakociami dla każde-
go małego i dużego łasucha. Do zabawy przyłą-
czyła się również pani burmistrz Anna Tomicka 
i Sękuś – miejska maskotka. 

Joanna Gryczyńska

Orkiestry dęte zagrały w Swarzędzu
W niedzielę, 3 czerwca już po raz czternasty odbył się w Swarzędzu Fe-
stiwal Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego. W tym roku wzięło 
w nim udział 6 prestiżowych zespołów z różnych miast. Występy na scenie 
przy pływalni Wodny Raj poprzedziły krótkie koncerty na swarzędzkich 
osiedlach, które stały się zapowiedzią kilkugodzinnej uczty muzycznej, 
nie tylko dla miłośników klasyki, ale również dla fanów jazzu, muzyki 
filmowej i popularnych utworów rozrywkowych. 

W tegorocznym festiwalu swoje 
umiejętności zaprezentowały: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osiecznej, Powiatowa Wolsztyńska Or-
kiestra Dęta, Orkiestra Dęta Miasta i Gmi-
ny Gostyń, Młodzieżowa Orkiestra Vivat 
z Sierakowa i naturalnie Orkiestra Dęta 
ze Swarzędza. Wszystkie zespoły mają 
w swoim dorobku artystycznym koncerty 
krajowe i zagraniczne, udział w między-
narodowych festiwalach i przeglądach, 
a także liczne odznaczenia i nagrody. 

Tego dnia mogliśmy usłyszeć wiele 
przebojów wykonanych przez kilku-
dziesięcioosobowe zespoły, grające na 
fletach, trąbach, perkusji czy talerzach. 
Znane wszystkim takie piosenki jak: 
„Accidently in love”, „Y.M.C.A”, „Final 
countdown” zagrane zostały w całkiem 
nowej, zaskakującej aranżacji. Równie 
ciekawie zabrzmiały charakterystyczne 
motywy z popularnych kinowych hitów: 
„Shrek” „The Flinstones”czy „Rocky”. 
Amatorzy klasyki też znaleźli coś dla 
siebie. Orkiestry pięknie zagrały dostojne 
walce, skoczne polki, tradycyjne piosenki 
ludowe i utwory koncertowe. 

Nawet najmłodsi słuchacze nie zostali 
pominięci. Specjalnie dla nich, z okazji 
niedawno obchodzonego Dnia Dziecka, 

gostyńska orkiestra zagrała wiązankę 
ulubionych dziecięcych piosenek: „Sta-
ry niedźwiedź mocno śpi”, „My jeste-
śmy krasnoludki”, czy „Na Wojtusia”. 
Towarzyszące zespołom grupy mażore-
tek w kolorowych strojach uzupełniały 
koncert tańcem i układami choreogra-
ficznymi z wykorzystaniem rozmaitych 
rekwizytów w zależności od tematyki 
granych utworów. 

Wszystkie orkiestry za udział w festi-
walu otrzymały od organizatorów puchary 
oraz dyplomy i zapisy nutowe. 

Joanna Gryczyńska
z fot. Henryk Błachnio 
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Swarzędz bliżej Rotterdamu

Od kilku tygodni kontenery i naczepy 
TIR-ów docierają do Swarzędza 
bezpośrednio drogą kolejową 

z portu w Rotterdamie, skąd po przeła-
dunku zostają wysłane w różne miejsca 
w Polsce i Europie. 

W poniedziałek 21 maja, w Centrum 
Logistyczno-Inwestycyjnym należącym 
do CLIP Logistic, na terenie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Swarzędzu, uro-
czyście otwarto nowy terminal towarowy. 
W obecności wicestarosty poznańskiego 
Tomasza Łubińskiego oraz wiceburmistrza 
Swarzędza Adama Trawińskiego otwarcia 
dokonali: Wojciech Staniszewski z Grupy 

Clip, Frank Schuhholz z ERS Railways 
i Daniel Ryczek z PKP Cargo. Podczas 
uroczystego otwarcia na swarzędzki ter-
minal wjechał pierwszy wagon, z którego 
kontener został załadowany na TIR-a, po 
czym odjechał w dalszą drogę. 

Przepustowość terminala wynosi obec-
nie sześć pociągów tygodniowo, każdy 
z ładunkiem ok. 1100 ton. Terminal będzie 
obsługiwany przez pociągi PKP Cargo 
i holenderskie ERS Railways. Clip planuje 
rozwój swarzędzkiego terminala o nowy 
tor, a w dalszej perspektywie stworzenie 
drugiego terminala przeładunkowego. 

/mm/ 

„Zdrowa kobieta – silna Polska…”
 Konferencja w Sejmie RP

24 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się debata „Zdrowa ko-
bieta – silna Polska. Bądź dla siebie najważniejsza”. 

Wybór terminu konferencji nie był 
przypadkowy. 25 maja rozpoczął 
się „Europejski Tydzień Walki 

z Rakiem”, a 26 maja obchodzony jest 
co roku Dzień Matki.

Konferencja została zorganizowana 
z inicjatywy posła Jerzego Ziętka (lekarz 
ginekolog-położnik) przez Parlamentarną 
Grupą Kobiet, której przewodniczącą jest 
poseł Bożena Szydłowska, wraz z Polską 
Koalicją na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki 
Macicy. Patronat nad tym wydarzeniem 
objęły Ewa Kopacz – marszałek Sejmu 
oraz Maria Pańczyk-Pozdziej – wicemar-
szałek Senatu. 

W debacie uczestniczyli parlamenta-
rzyści, lekarze, politycy oraz znane Polki. 
Wśród gości znaleźli się m.in.: Aleksander 
Sopliński (wiceminister zdrowia), Beata 
Małecka – Libera (posłanka, wiceprze-
wodnicząca Sejmowej Komisji Zdrowia), 
Helena Hatka (senator), prof. Ryszard Po-
ręba (prezes Polskiego Towarzystwa Gi-

nekologicznego), prof. Anna Dobrzańska 
(Krajowy Konsultant ds. Pediatrii), prof. 
Alicja Chybicka (senator, prezes Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego).

Rak szyjki macicy jest jednym z naj-
częściej występujących nowotworów zło-
śliwych u kobiet. Można mu zapobiec, 
ale niestety statystyki są niepokojące. 
Konferencja miała na celu uświadomie-
nie jak ważne jest zapobieganie i wczesne 
wykrywanie nowotworów. 

O tym jak ważna jest PROFILAK-
TYKA wiedzą władze gminy Swarzędz 
i powiatu poznańskiego. Powiat poznański 
już od czterech lat realizuje program pro-
filaktycznych szczepień trzynastoletnich 
dziewczynek. Szczepienia przeciwko wi-
rusowi HPV w gminach powiatu poznań-
skiego poprzedzone są cyklem spotkań 
informacyjno-edukacyjnych z rodzicami.

Ewa Buczyńska, Agata Kubacka, 
Katarzyna Szkudlarek   

z Fot. Krzysztof Białoskórski

Bezpłatne 
surfowanie 
nad Jeziorem 
Swarzędzkim
Od kilku tygodni można surfować nad Jezio-
rem Swarzędzkim... w internecie! Bezpłatny 
punkt dostępu do Internetu przy pomocy 
łącza Wi-Fi został uruchomiony przez gminę 
w rejonie przystani wodnej w Swarzędzu. 

Jest to kolejne udogodnienie dla mieszkańców 
i turystów spędzających czas nad swarzędz-

kim jeziorem, które w ostatnich latach jest syste-
matycznie przywracane mieszkańcom i turystom. 
Internet dostępny jest na przystani, gdzie działa 
wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz rowerów. 
Dostęp do Internetu umożliwia, rozwijana sys-
tematycznie, gminna sieć bezprzewodowego, 
bezpłatnego internetu Swarman. 
– Postanowiliśmy wprowadzić tę usługę, aby roz-
szerzyć dostęp do informacji także w rejonie Jeziora 
Swarzędzkiego – mówi Anna Tomicka, burmistrz 
Swarzędza. – Nowocześnie przygotowany teren 
rekreacyjny powinien umożliwiać jak najszerszy 
kontakt ze światem. Coraz więcej ludzi korzysta 
z przenośnych urządzeń z dostępem do internetu: 
smartfonów, tabletów i innych, chcą mieć dostęp 
do informacji oraz wysyłać i odbierać wiadomości 
w każdym miejscu. 
Powstanie punktu dostępowego jest efektem do-
brej współpracy Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz 
z fabryką samochodów Volkswagen Poznań, któ-
ra sfinansowała bieżący projekt i ma swój udział 
także w innych przedsięwzięciach prowadzonych 
przez gminę nad Jeziorem Swarzędzkim. 
– Nasz udział w projektach rekreacyjnych w Swa-
rzędzu wynika z naszej filozofii współdziałania 
z lokalną społecznością w rejonach, w których 
prowadzimy działalność produkcyjną. Jednocze-
śnie nasza działalność jest skierowana na dbałość 
o środowisko przyrodnicze, co określamy hasłem 
„Think blue”, czyli „myśl na niebiesko”, a więc w zgo-
dzie ze środowiskiem. Hasło to jest widoczne na 
aeratorze natleniającym wodę, działającym na 
Jeziorze Swarzędzkim – podsumowuje Monika 
Hajbowicz, kierownik działu komunikacji Volks-
wagena. 

 /mm/ 
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Uroczystość poświęcenia kościoła  
przy ulicy Poznańskiej

W niedzielę, 20 maja br. miała miejsce niecodzienna uroczystość 
w naszym mieście – ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita 
Poznański dokonał uroczystego poświęcenia kościoła pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych przy ulicy Poznańskiej w Swarzędzu.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. 
z udziałem zaproszonych gości, 
przedstawicieli władz Miasta 

i Gminy Swarzędz: wiceburmistrz Agaty 
Kubackiej, p. wiceburmistrza Adama Tra-
wińskiego oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej Mariana Szkudlarka. W uro-
czystości wzięli również udział: poseł 
Bożena Szydłowska i księża, którzy na 
przestrzeni 38 lat posługiwali w parafii, 
między innymi budowniczy kościoła ks. 
prałat Stanisław Wojtaszek. Uroczystość 
zgromadziła rzesze parafian, wielu z nich 
z braku miejsc uczestniczyło we Mszy św. 
na zewnątrz kościoła.

W liturgii poświęcenia kościoła ks. 
arcybiskup Stanisław Gądecki dokonał 
namaszczenia olejem świętym kamien-
nego ołtarza i ścian kościoła w miejscach, 
które noszą nazwę zacheuszek od imienia 
biblijnego Zacheusza, który zaprosił Jezusa 
do swojego domu. Poświęcenie kościo-
ła jest znakiem oddania budynku, który 
zbudowali ludzie, we wieczne władanie 
Pana Boga.

Po Mszy św. wszyscy uczestnicy tego 
wydarzenia przeszli przy akompaniamen-
cie Swarzędzkiej Orkiestry Dętej na teren 
parku przy swarzędzkim Ośrodku Kultury, 
gdzie pod ogromnym namiotem zostało 
przygotowane przyjęcie dla wszystkich 
uczestników. Przed jego rozpoczęciem 
ks. Janusz Molewski, proboszcz parafii 
podziękował budowniczym i parafianom, 
którzy aktywnie włączali się w tworzenie 
parafii i budowę kościoła. Ks. arcybiskup 
wręczył im statuetki Matki Bożej Wspo-

możycielki Wiernych, „parafialne oskary”. 
W imieniu władz Miasta i Gminy, pani 
wiceburmistrz Agata Kubacka odczytała 
list gratulacyjny dla wspólnoty parafialnej.

Spotkanie przy stole trwało do póź-
nych godzin popołudniowych. Mimo 
bardzo licznej obecności uczestników 
dla nikogo nie zabrakło świątecznego 
obiadu i ciasta. Rozmowy odbywały się 
przy muzyce i śpiewie młodzieży. Można 
było odczuć serdeczność i otwartość ludzi 
wspólnie świętujących.

W imieniu wszystkich parafian wy-
rażam podziękowanie Urzędowi Miasta 
i Gminy, dyrekcji Domu Kultury w Swa-
rzędzu za udostępnienie miejsca w parku 
na wspólną uroczystość. Podziękowanie 
kierujemy pod adresem wszystkich, któ-
rzy w jakikolwiek sposób tę uroczystość 
wsparli, szczególnie Rolniczej Spółdziel-
ni Produkcyjnej w Kruszewni, restaura-
cji „Między nami” z Paczkowa i cukierni 
„Magdalenka” za pomoc w przygotowaniu 
stołu dla uczestników spotkania i uroczy-
stości, a także Swarzędzkiej Orkiestrze 
Dętej, Zakładowi Gospodarki Komunal-
nej i Policji. Dziękuję parafianom, któ-
rzy w aktywny sposób zaangażowali się 
w przygotowania wspólnej uroczystości. 

ks. proboszcz Janusz Molewski 
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Warsztaty pamięci 

Stowarzyszenie Nowa Wspólna Droga za-
prasza osoby po 50 roku życia na Warsztaty 

pamięci. Warsztaty prowadzone są od czerwca 
do listopada 2012 w siedzibie Stowarzyszenia 
przy ul. Grudzińskiego 18A/8 w Swarzędzu (par-
ter bloku). Warsztaty przeznaczone są dla osób 
po 50 roku życia, które: - chcą ćwiczyć pamięć 
i koncentrację, by zapobiegać ewentualnym 
problemom, - odczuwają pogorszenie pamięci 
z powodów emocjonalnych lub innych proble-
mów, - przebyli udar, depresję, mają miażdżycę 
tętnic mózgowych lub inne problemy wpływające 
niekorzystnie na pamięć, - mają inne wskazania 
lekarskie do rehabilitacji funkcji poznawczych, 
- chcą skorzystać z pomocy wykwalifikowanych 
specjalistów.
Terminy warsztatów (środy, godz. 17.00): 27 
czerwca, 25 lipca, 29 sierpnia, 12 i 26 września, 
3 i 17 października, 7 i 21 listopada. Warsztaty 
dofinansowane są przez Samorząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Symboliczny koszt udziału 
w warsztacie: 3 zł. Szczegóły na stronie www.
nowa-wspolna-droga.pl  /nad/

Nie wyrzucaj grata  
– będzie za niego zapłata

Swarzędz to nasze miasto. Wszyscy musimy 
dbać o jego czystość, ład i porządek, by dobrze 

się nam mieszkało i zawsze chętnie tu wracało 
nawet z dalekich podróży. 
Ale kiedyś przychodzi kres podróży dla każdego 
pojazdu… Samochód odmawia posłuszeństwa, 
a kalkulacja naprawy jest nie do przyjęcia… Co 
zrobić ze starym pojazdem? Jak pozbyć się go 
w najbardziej ekologiczny sposób? Jak postarać 
się, by można jeszcze coś odzyskać ze starego gra-
ta? Nowe autko już stoi w garażu J czas pozbyć 
się starego, choć czasem trudno się rozstać… 
Firma STENA RECYCLING w Swarzędzu przy ul. 
Rabowickiej 2 nie tylko zbiera zużyty sprzęt RTV 
i AGD, nie tylko prowadzi w swarzędzkich szkołach 
konkursy zbierając makulaturę, promując „modę 
na ekologię” i nagradzając najwytrwalszych 
uczniów i najlepiej zorganizowane szkoły J 
W STENIE można też oddać w fachowe ręce 
swój stary samochód, by poddać go profe-
sjonalnemu recyklingowi!
Pracownicy STENA zajmą się Twoim autem, 
wystawią wszelkie potrzebne dokumenty, od-
powiedzą na wszystkie pytania i jeszcze za to 
zapłacą J  Przyjmują auta od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.00-15.00. Dostępna jest też 
laweta. Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
http://stenarecycling.pl/Usugi/Recykling-samo-
chodow 
Oddaj swoje auto w dobre ręce! Bądź EKO J 

/stena/

Od 1 lipca 2012 r. 

Letni rozkład jazdy autobusów

Przypominamy, że jak co roku, na okres 
od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. zo-
stanie wprowadzony letni 

rozkład jazdy autobusów swa-
rzędzkiej komunikacji miej-
skiej. 

W stosunku do rozkładu 
jazdy obowiązującego obec-
nie, tzw. zimowego, zmieni się 
częstotliwość kursowania linii 401, 405, 
406 i 407. Na czas wakacji nie będzie rów-

nież kursować linia S9. Na pozostałych 
liniach wyeliminowane zostaną jedynie 

pojedyncze kursy. 
Letni rozkład jazdy można 

pobrać z www.swarzedz.pl.
Rozkłady przystankowe 

zostaną wymienione w ostat-
nich dniach roku szkolne-
go. Rozkład jazdy dostępny 

w internecie zostanie zmieniony z dniem 
wejścia w życie nowego rozkładu jazdy.

Zielono na krańcach gminy

Zazieleniają się staraniem miesz-
kańców krańce gminy Swarzędz. 
Mieszkańcy Puszczykowa Zabo-

rza - najmniejszej wsi gminy, zarazem 
wysuniętej najdalej na wschód, zadbali 
o zielone oblicze swojej miejscowości. 

Miejscem, gdzie można najlepiej po-
dziwiać owoc ich trudu i zaangażowania 
środków z funduszu sołeckiego jest urokli-

wa figura Matki Bożej. Stoi ona w kamien-
nej grocie pomiędzy trzema kasztanowca-
mi. Teraz otoczona jest wianuszkiem tui, 
a od wieczora 11 maja 2012 r. także i róż. 
Pod wodzą sołtysa Krzysztofa Nowaka 
sadziły je wszystkie pokolenia, od naj-
młodszych do najstarszych mieszkańców.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Doraźna pomoc medyczna w Swarzędzu

W związku ze zbliżającymi się wa-
kacjami letnimi jeszcze raz in-
formujemy o możliwościach 

korzystania z doraźnej pomocy 
medycznej w naszym mieście.

Od 1 marca 2011 r. zmieniły 
się miejsce i zasady udzielania 
pomocy doraźnej czyli pomo-
cy lekarskiej i pielęgniarskiej 
udzielanej od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 18.00 do 8.00, w soboty, 
niedziele i święta przez całą dobę. W wy-
niku konkursu NFZ jako realizator tego 
zadania wyłoniona została Przychodnia 
Lekarska MULTI-MEDIC w Swarzędzu 
ul. Cieszkowskiego 100/102 tel. 61 8174 

671. Nocna i świąteczna opieka zdro-
wotna świadczona jest dla mieszkańców 

miast i gmin: Swarzędz, Pobiedziska, 
Kostrzyn i Kleszczewo. Jednocze-

śnie informujemy, że w zakresie: 
nagłych zachorowań, stanów 
ostrych, zagrażających życiu 
wypadków w Swarzędzu nadal 

dyżurują 2 zespoły wyjazdowe - 
ratowniczy oraz z lekarzem - Rejono-

wej Stacji Pogotowia Ratunkowego, na 
Osiedlu Dąbrowszczaków 8/12 w Swa-
rzędzu, gdzie obecnie mieści się stacja 
Pogotowia Ratunkowego, pod numerem 
telefonu: 999 i 112.

/rpr/
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Tydzień Profilaktyki 
28 maja o godzinie 10.00 na swarzędzkim Rynku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, która objęła ho-

norowym patronatem III Tydzień Profilaktyki, uroczyście przywitała dzieci, młodzież i ich opiekunów otwierając 
uroczyście tę kilkudniową imprezę.

Tegoroczny przemarsz rozpoczyna-
jący Tydzień Profilaktyki, z uwagi 
na zbliżającą się inaugurację EURO 

2012, odbywał się pod hasłem „Sport to 
zdrowie”. Na płycie Rynku zgromadzili się 
uczniowie ze wszystkich szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Wszyscy zaopa-
trzeni byli w stroje sportowe, gwizdki, 
wuwuzele, trąbki. Uczniom towarzyszyły 
plakaty i hasła promujące zdrowy styl ży-
cia. Na Rynku zapanował iście sportowy 
karnawał, wspólną zabawę animował 
wodzirej Bartek, który budził wspólnie 
z nami mieszkańców głośną wrzawą 
gwizdków i trąbek. 

Atrakcją tegorocznego przemarszu 
były dwa ogromne smoki Zygfryd i Her-
menegilda, które dołączyły do nas dzięki 
Fundacji ARTiFAKT w ramach tygodnia 
Akademii Orange. 

Po uroczystym otwarciu barwny 
sportowy przemarsz udał się do „Sceny 

nad Jeziorem”, gdzie odbyły się tańce 
i zabawy integracyjne, które poprowa-
dził wodzirej Bartek. W trakcie zabawy 
zobaczyć można było pokazy sportowe 
młodych zapaśników z Klubu Unia Swa-
rzędz i młodych karateków z Poznańskie-
go Klubu KYOKUSHIN Karate.

Talenty rozgościły 
się na „Scenie nad 
Jeziorem”

Drugi dzień Tygodnia Profilaktyki to 
Talentiada – na scenie zagościli utalento-
wani młodzi ludzie ze swarzędzkich szkół.

Podczas „Talentiady” można było 
zobaczyć tancerzy i tancerki hip-hopu, 
tańca towarzyskiego i współczesne-
go, dynamiczne i pomysłowe układy 
aerobiku, posłuchać recytacji wierszy 
i podziwiać talenty aktorskie osób 

recytujących. Można było posłuchać 
młodych wykonawców grających na 
akordeonie, ogromnej tubie, gitarze 
elektrycznej czy na perkusji oraz flażo-
letach, tak popularnych w naszej gmi-
nie, podziwiać talenty sportowe m.in. 
karate, żonglerkę piłką. 

W ramach „Talentiady” prezentowa-
ły się i promowały miejsca, w których 
w Swarzędzu można rozwijać swoje 
pasje i talenty, m.in.: Fundacja Art&Fakt 
z warsztatami rzeźbiarskimi, scenogra-
ficznymi, z komody i wizażu sceniczne-
go. Była z nami Pracownia Modelarska 
„Tukan” działająca przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej z warsztatami modelarskimi, 
a także Fundacja Einsteina z popularyza-
cją wiedzy chemicznej i fizycznej. 

Gra Miejska  
„Ratuj życie”

30 maja odbyła się Gra miejska pod 
hasłem: „Ratuj życie”. Udział w niej bra-
ło 9 grup reprezentujących szkoły pod-
stawowe i gimnazjalne z terenu Miasta 
i Gminy Swarzędz. Drużyny składały się 
z 15 uczniów oraz opiekuna. Współor-
ganizatorem tegorocznej gry miejskiej 
była Ochotnicza Straż Pożarna ze Swarzę-
dza, w tym też członkowie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Uczestnicy mieli do 
pokonania trasę, na której znajdowały 
się 4 punkty kontrolne oraz 5 punktów 
sprawnościowych z pierwszej pomocy. 

Wszystkim Graczom gratulujemy 
odwagi, refleksu, hartu ducha i wy-
trwałości jak przystało na prawdziwych 
ratowników.
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Śpiewać każdy może
Czwarty dzień Tygodnia Profilaktyki 

stanowi niezmiennie już przegląd pio-
senki „Śpiewać każdy może”. Tego dnia 
prezentowali się uczniowie uzdolnieni 
wokalnie. Takich talentów nie powstydzi-
łyby się festiwalowe estrady i programy 
muzyczne. 

Przez cztery dni Tygodnia Profilaktyki 
towarzyszyła nam wystawa prezentująca 
prace szkół biorących udział w imprezie. 
Na wystawach było kolorowo, ciekawie, 
można było zobaczyć, co ciekawego ro-
bią inni i, być może, wzbogacić swoje 
zajęcia.

Tydzień Profilaktyki pokazał twór-
czą profilaktykę realizowaną na terenie 
naszej gminy, ponieważ współczesna 
profilaktyka powinna dbać przede 
wszystkim o wszechstronny rozwój oso-
bowości młodego człowieka, kształtując 
takie cechy jak: otwartość, aktywność, 
kreatywność i zaangażowanie. Tego na 
pewno podczas Tygodnia Profilaktyki, 
dzięki wspaniałym młodym ludziom, 
nie zabrakło.

Ośrodek Pomocy Społecznej bardzo 
dziękuje zaangażowanym w realizację 
Tygodnia Profilaktyki instytucjom: Szkole 
Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej 

nr 4, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole 
Podstawowej w Kobylnicy, Zespołowi 
Szkół w Paczkowie, Szkole Podstawo-
wej w Wierzonce, Gimnazjum nr 2, Gim-
nazjum nr 3, Gimnazjum w Zalasewie, 
współpracującym z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej pedagogom i nauczycielom, 
którzy koordynowali przygotowania 
w swoich szkołach oraz Policji, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej, Swarzędzkie-

mu Centrum Sportu i Rekreacji. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przy-

czynili się do dobrej twórczej i kreatyw-
nej zabawy młodych ludzi podczas Tygo-
dnia Profilaktyki i już trzeci raz możemy 
powiedzieć: do zobaczenia za rok: )))))

Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej

Niedaleko pada „Sfajka” od bajki 
29 maja 2012 r. w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób 

Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, w Centrum Młodych Du-
chem przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Wsparcia w Swarzędzu odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. Głównym zamysłem 
spotkania było budowanie pozytywnych relacji między pokoleniami, jak 
również promowanie różnorodnych form aktywności.

Reprezentantami juniorów był klub 
„Niezapominajka” ze Szkoły Podsta-
wowej im. Kawalerów Orderu Uśmie-

chu w Kobylnicy oraz młodzież z Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci 
Niesłyszących w Poznaniu. Młodzi artyści 
z Poznania po raz kolejny zaśpiewali dla 
nas dostarczając nam wielu wzruszeń... 

Pokolenie seniorów również przygo-
towało wiele atrakcji. Uczestniczka KMD 
„Nasza Dziupla” przedstawiła ciekawe 
prezentacje multimedialne z cyklu Podró-
że małe i duże: „Linderhof- bajkowy pałac 
w Niemczech” oraz „Spojrzenie na dzieci 
okiem Anne Geddes”. Grupa teatralna 
KMD „Sfajki” i tym razem uświetniła uro-
czystość swoim występem, przygotowu-
jąc na tę okazję spektakl pt. „Kopciuszek 
40 lat później”. Na zakończenie wystąpił 
zespół „Olszyna”. 

Uczestnicy uroczystości zostali 
obdarowani upominkami oraz skosz-
towali pysznych, wiosennych sałatek 
przygotowanych przez klubowiczów 
oraz uczestników MGOW w ramach 
programu Usmażeni. 

Tego typu spotkania to nie tylko spo-
sób na przełamanie stereotypów ale rów-
nież szansa na zbudowanie przyjaznych 
relacji między pokoleniami. 

Aleksandra Walczak

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

Komunikat – 100,00 zł do świadczenia  
pielęgnacyjnego

Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 
2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie 

pomocy w wysokości 100 zł na podstawie rządowego 
programu wspierania niektórych osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do 
czerwca 2012 r.

Zmiana polega na przedłużeniu do 30 czerwca 
2012 r., terminu do złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy na podstawie rządowego programu wspie-
rania niektórych osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 
2012 r. ustanowionego uchwałą Rady Ministrów 9 
maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego 
programu wspierania niektórych osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków realizacji rządowego programu 
wspierania niektórych osób pobierających świad-
czenie pielęgnacyjne (Dz. U. Poz. 551).

OPS
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Serdecznie zapraszamy
Drodzy Państwo!

Lato w Swarzędzu rozpoczniemy im-
prezą miejską, pod dobrze już znaną 
  nazwą, Dni Swarzędza.
30 czerwca i 1 lipca centralnym miej-

scem wydarzeń będzie polana za Stadio-
nem Miejskim przy ul. Strzeleckiej oraz 
plenerowa Scena nad Jeziorem. Dwa dni 
pełne muzyki i rozrywki – dla nas wszyst-
kich, niezależnie od wieku, upodobań, 
oczekiwań. Jestem bowiem przekonana, 
że tegoroczne święto muzyczne jakim są 
dni naszego miasta spełni oczekiwania 
szerokiego grona odbiorców.

Zapraszamy serdecznie do wspólnej 
zabawy - w sobotę 30 czerwca – polana 
nad jeziorem, wejście od ul Strzelec-
kiej. Warto przyjść całymi rodzinami już 
od godz. 14.00. Wtedy to rusza piknik 
rodzinny, zaplanowany do godz. 17.30. 
Dla maluchów – atrakcyjny lunapark 
i inne niespodzianki, dla wszystkich po-
zostałych: wyścigi modeli samochodów 
zdalnie sterowanych! Będą zarówno 
profesjonalne tory wyścigowe, jak rów-
nież pokazy i konkurencje sportowe. Po 
emocjach wyścigowych z przyjemnością 
posłuchamy swarzędzkiej Orkiestry Fla-
żoletowej na rockowo. Od godz. 18.30 
rozbawiał nas będzie – po raz pierwszy 
w Swarzędzu – kabaret Słuchajcie. Zie-
lonogórska grupa, posiadająca większość 
najważniejszych nagród na festiwalach 
sztuki kabaretowej, o swoim programie 
mówi, że każda sytuacja, nawet w życiu 
najnudniejszego człowieka na świecie, 
może się ułożyć w naprawdę śmieszny 
i zaskakujący sposób.

Sobotni wieczór – od godz. 20.00 
wypełnią dwa, oczekiwane z niecierpli-
wością, koncerty. Występ zespołu Video 
adresujemy przede wszystkim do młodzie-
ży, ale nie tylko! Dziennikarz telewizyjno-
-radiowy z Łodzi Wojtek Łuszczykiewicz 
i jego muzycy odnoszą wielkie sukcesy na 
polskiej scenie rockowej. W 2011 r. zespół 
zdobył prestiżową nagrodę ESKA MU-
SIC AWARDS w kategorii Zespół Roku 
Polska, a w 2012 r. trzy nagrody VIVA 
COMET w kategoriach Zespół Roku, Płyta 
Roku i Artysta Roku. Świetna muzyka, 
dobre teksty – zatem warto posłuchać 
zespołu Video.

Tegoroczną gwiazdą muzyczną Dni 
Swarzędza jest zespół Kombi, który zagra 
dla nas od godz. 21.00. Tej formacji mu-
zycznej nikomu w Polsce nie trzeba przed-
stawiać! Grzegorz Skawiński, Waldemar 
Tkaczyk, Jan Pluta występują razem ponad 
trzydzieści lat. Setki tras koncertowych, 
płyt, niezapomnianych hitów. Nucimy ich 
piosenki od wielu lat, teraz będziemy mieli 
okazję wspólnie z artystami śpiewać na 
ich pierwszym, swarzędzkim koncercie!

Na zakończenie dnia – dla tych, któ-
rym wystarczy sił, od godz. 23.00 – za-
bawa taneczna.

W niedzielę – 1 lipca zapraszamy 
na tereny przy pływalni Wodny Raj. 
Od godz. 17.00 na Scenie nad Jeziorem 
koncertować będą kolejno: Swarzędzka 
Orkiestra Dęta, Sekcje Piosenki i Tańca 
Ośrodka Kultury oraz ogromnie popu-
larny kabaret Koń Polski! Na scenach 
całego kraju występują od ponad ćwierć 
wieku, to laureaci dziesiątek nagród, 

współpracują z telewizyjną jedynką, 
dwójką i telewizją Polsat, są gospodarzem 
największej imprezy kabaretowej w Polsce 
– Festiwalu Kabaretu w Koszalinie. Przed 
Państwem – w Swarzędzu – Kabaret Koń 
Polski – w najnowszym repertuarze!

Szanowni Państwo!

Bogatemu programowi artystycznemu 
Dni Swarzędza 2012 towarzyszyć będą 
imprezy o sportowo-rekreacyjnym cha-
rakterze. Do wyboru: Amatorski Turniej 
Piłki Nożnej, Wakacyjny Rajd Rowerowy, 
Wakacyjny Rajd Nordic Walking, XX Ro-
dzinny Rajd Samochodowy Firmy Szpot, 
a nawet Piknik Rodzin Wędkarskich.

Wszystkie szczegóły znajdziecie 
Państwo na www.swarzedz.pl oraz na 
plakatach.

Początek lata zapowiada się w Swa-
rzędzu bardzo interesująco. Zapraszamy 
wszystkich nad Jezioro Swarzędzkie pod-
czas Dni Swarzędza – naprawdę warto, 
a nawet trzeba przyjść koniecznie!

Do zobaczenia!

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
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Ze smokami Hermenegildą i Zygfrydem 
„Do Teatru – przez dziurkę od klucza” 

Pod koniec maja Fundacja ARTiFAKT miała przyjemność zorganizowania 
Tygodnia Akademii Orange, podsumowującego półroczny okres działań 
w ramach programu „Do Teatru-przez dziurkę od klucza”.

Otwarcie Tygodnia Akademii Oran-
ge zapoczątkował 28 maja barwny 
korowód prowadzony przez dwa 

kolorowe smoki: Hermenegildę i Zyg-
fryda oraz wolontariuszy i młodzież. To 
wspaniałe wydarzenie zostało połączone 
z obchodami Tygodnia Profilaktyki w Swa-
rzędzu i stało się początkiem wspólnej 
zabawy oraz pretekstem do zbudowania 
historii tajemniczej księżniczki, podczas 
działań twórczych w ramach „Talentiady”, 
gdzie odbywały się warsztaty: taneczne, 
garncarskie, charakteryzacji scenografii, 
projektowania mody, prowadzone przez 
artystów plastyków i rzeźbiarzy. W za-
jęciach wykorzystane zostały materiały 
naturalne, ekologiczne i recyklingowe, 
które posłużyły do stworzenia barwnego 
przedstawienia.

Każdy z uczestników mógł pozostawić 
swój ślad – czy to przez wspólny element 
scenograficzny czy rozgadaną chmurkę 
– przedmiot szczególnie bliski naszemu 
sercu, bo świetnie oddający ducha III finału 
Akademii Orange (czyli cokolwiek robisz, 
rób to kreatywnie).

30 maja w Ośrodku Kultury w Swa-
rzędzu odbył się wernisaż oraz wystawa 
– ukoronowanie twórczych osiągnięć 
i wytrwałej pracy oraz zabawy dzieci 
i młodzieży ze Swarzędza, Uzarzewa, 
Wierzonki oraz Drzązgowa i Kostrzyna. 
W trakcie wystawy można było podziwiać 
w stworzonej teatralnej przestrzeni  prze-
piękny Marionetkowy Orszak Weselny 
oraz rekwizyty teatralne wykonane pod-
czas warsztatów: ceramiczne grzechotki, 
maski oraz przepiękne kubeczki.

Głównymi bohaterkami wystawy były 
marionetki ceramiczne przedstawiające 
Książęcą Parę Młodą wraz z jej bajkową 

świtą: Szalonym Naukowcem, Babcią, 
Pippi Långstrump, Nadwornym Majstrem, 
Antycznym Chórem oraz wiele innych po-
staci bajkowych.

Dzięki Akademii Orange oraz wspar-
ciu Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział 
w Poznaniu CLAiO, Pracowni Ceramiki 
i Rzeźby oraz partnerskich organizacji 
mogliśmy spełniać marzenia nawet te 
najmniej realne… Uczestniczyliśmy w wy-
jazdach do teatrów, oglądaliśmy teatr od 
kulis, zwiedzić pełne czaru miejsce: stu-
dio charakteryzacji Pani Ewy Niedźwiedź, 
dzięki której Kasia mogła przeobrazić się 
w indyjską księżniczkę wśród smoków.  
Nawiązaliśmy nowe znajomości, prze-
żyliśmy wspaniałe spotkania integra-
cyjne z artystami, młodzież otrzymała 
sprzęt fotograficzny oraz możliwość 
rozwijania swoich pasji twórczych. 
Serdeczne podziękowania zostały zło-
żone wszystkim artystom i instruktorom 
prowadzącym warsztaty wolontariuszom 
zaangażowanym w opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą oraz rodzicom. 

Na koniec goście zostali zaproszeni 
na wspaniały tort z okazji kończącego się 
Tygodnia Akademii Orange .

/nad/

W Pracowni Artystycznej Ceramiki i Rzeźby 

TWÓRCZE WAKACJE  
– zapraszamy!

W czasie tegorocznych wakacji 
pracownia będzie do dyspozy-
cji dzieci i młodzieży przez cały 

okres letni. Dzięki Fundacji ARTiFAKT 
z dofinansowaniem Gminy Swarzędz 
zostały przygotowane zajęcia „MOJE 
WAKACJE, MÓJ TEATR”, które będą 
prowadzone w Pracowni oraz na tere-
nach świetlic w Uzarzewie i Wierzonce. 
W planie – ciekawe wycieczki oraz różne 
niespodzianki.

Przewidziane są zajęcia warsztatowe 
ceramiczne dla dzieci i młodzieży oraz 
grup zorganizowanych. Propozycja skie-
rowana jest do organizatorów półkolonii 
w szkołach oraz przedszkoli.

Proponujemy, oprócz warsztatów 
ceramicznych i rzeźbiarskich, również 
Poranki ze Sztuką – w cyklach tygo-
dniowych, w godzinach 9.00-13.00, a w 
nich spotkania z artystami, grupą graczy 
LARP-ów, miłośników fantastyki. Cie-
kawe zajęcia pozwalające przenieść się 
w świat wyobraźni i fantastyki. Można 
wcielić się w rolę elfa, krasnoluda czy też 
orka, przeżyć mniej lub bardziej epickie 
przygody i przenieść się w odległe czasy. 
A wszystko w konwencji twórczych dzia-
łań i wspaniałej zabawy w glinie, która jest 
równie magicznym, bo tak samo prymi-
tywnym co i szlachetnym materiałem, jest 
interesująca dla każdego, gdzie czar ognia 
utrwala i nadaje barwę pracy naszych rąk. 

Pracownia Ceramiki i Rzeźby to miej-
sce spotkań ciekawych ludzi, wymiany 
myśli i samorealizacji. Zapraszamy!

Wszelkie informacje na www.cera-
mikawanat.pl oraz pod numerami tel.:

- Ewa Wanat – tel. 501 428 903
- informacja (rezerwacja) biuro w Swa-

rzędzu, ul. Rynek 21, tel. (61) 651 00 99, 
(czynny od 10.00-18.00)

/nad/
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Prezydent 
Komorowski 
protektorem harcerzy

25 maja 2012 r. w Warszawie, na dziedzińcu 
Belwederu, odbyła się uroczystość obję-

cia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
protektoratu nad organizacjami harcerskimi 
w kraju i zagranicą.
Protektorem na prośbę władz naczelnych ZHP byli 
kolejni „pierwsi obywatele Rzeczypospolitej”: Na-
czelnik Państwa Józef Piłsudski oraz prezydenci: 
Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki - a w 
III Rzeczypospolitej - Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski i Lech Kaczyński.
Obejmując protektorat prezydent Bronisław 
Komorowski powiedział: W tym samym miejscu, 
gdzie my dzisiaj stoimy, w szeregach harcerskich, 
w 1920 r. marszałek Józef Piłsudski jako naczelnik 
państwa polskiego przyjmował protektorat nad 
harcerstwem polskim. Powiedział wtedy, że marzy, 
że chce, że przywiduje, iż duch harcerski będzie się 
szerzył wśród młodzieży polskiej. Znamy wszyscy 
niełatwą historię polskiego harcerstwa, znamy 
wszyscy piękną, heroiczną i bogatą historię ruchu 
harcerskiego. To wszystko był przejaw trwałości 
ducha harcerskiego.
W tym historycznym wydarzeniu Wielkopol-
skę reprezentował harcmistrz Rafał M. So-
cha – wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa 
Polskiego, a zarazem prezes Harcerskiego Klubu 
Turystycznego „Azymut” w Swarzędzu.

Jubileusz UTAL-u

Jubileusz 20-lecia działalności świę-
towała przed kilkoma dniami fir-
ma UTAL sp. z o.o. z Gruszczyna. 

W uroczystości z tej okazji uczestniczyli 
I zastępca Burmistrza Miasta i Swarzędz 
Adam Trawiński oraz wiceburmistrz Aga-
ta Kubacka, którzy przekazali prezesowi 
Zarządu UTAL sp. z o.o. Jackowi Woj-
ciechowskiemu list gratulacyjny od 
burmistrz Anny Tomickiej. 

* * *
UTAL sp. z o.o. została założona 

w grudniu 1991 roku. Obecnie UTAL 
jest największym przedsiębiorstwem 
w branży tablic rejestracyjnych w Polsce 
i jednym z największych w Europie. Fir-
ma dostarcza tablice rejestracyjne i ma-
szyny na rynek krajowy i na eksport. Od 
1996 r. UTAL posiada niemiecki certyfikat 
DIN na produkcję tablic rejestracyjnych. 
W roku 2000 przedsiębiorstwo uzyskało 
certyfikat Systemu Zarządzania Jakością 

ISO 9001:2008. Maszyny produkowane 
przez UTAL spełniają wymogi dyrektyw 
unijnych i są oznaczone symbolem CE. 
Firma została wielokrotnie nagradzana za 
innowacyjność, wysoką jakość i solidność.

/mw/

Wiwat Król Kurkowy!

3 czerwca na strzelnicy myśliwskiej 
Lizawka odbył się coroczny Rodzin-
ny Piknik Strzelecki organizowany 

przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie ze 
Swarzędza. W jego trakcie wyłoniony 
został Król Kurkowy, którym został Brat 
Paweł Rutaski. Jego rycerzami zosta-
li: pierwszym – Brat Filip Kopczyński, 

drugim – Brat Czesław Wystraszewski. 
Składamy serdeczne podziękowania spon-
sorom: pani Burmistrz Annie Tomickiej 
oraz firmom Komputronik, Policon, Wa-
rika Textiles i Pracowni Złotniczej A-Le.

Z brackim pozdrowieniem
Wiesław Brodziszewski
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Zygmunt Majchrzak 
laureatem ogólnopolskiego Konkursu  
Samorządowiec-Spółdzielca 2011

W siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej odbyło się wręczenie zaszczytnych 
wyróżnień w ogólnopolskim Konkursie Samorządowiec – Spółdzielca 
2011. Tą zaszczytną nagrodą uhonorowany został m.in. prezes Gminnej 
Spółdzielni w Swarzędzu Zygmunt Majchrzak. Wśród tegorocznych laure-
atów znajdują się zarówno posłowie np. Krystyna Łybacka, burmistrzowie, 
starostowie, wójtowie a nawet prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogól-
nego Krajowej Rady Spółdzielczej dr 
Jerzy Jankowski przypomniał pod-

czas tego uroczystego spotkania, piękne 
karty polskiej spółdzielczości, 150 lat 
tradycji ruchu spółdzielczego. Rangę 
tegorocznych wyróżnień wzmacnia pro-
klamowanie przez ONZ roku 2012 Mię-
dzynarodowym Rokiem Spółdzielczości. 
Patronat honorowy nad polskimi obcho-
dami objął Prezydent III Rzeczypospolitej 
Bronisław Komorowski. 

W rozmowie z nagrodzonym prezesem 
Zygmuntem Majchrzakiem usłyszeliśmy 
wiele ważkich słów o potrzebie ścisłej 
współpracy pomiędzy samorządowcami 

i spółdzielcami, o istotnym znaczeniu 
idei spółdzielczej, przekładającej się na 
konkretne, wymierne społecznie korzy-
ści. Warto podać przykład udziału rynku 
spółdzielczego w krajach zachodnich Unii 
Europejskiej – 6% PKB i w Polsce – 1% 
PKB. 

Prezes Zygmunt Majchrzak jest spół-
dzielcą i samorządowcem od wielu lat. 
Można śmiało stwierdzić, że rozumienie 
potrzeb spółdzielców i doświadczenie 
samorządowe tworzą duet świetnie się 
uzupełniający. Z Gminną Spółdzielnią 
w Swarzędzu związany zawodowo od 
30 lat, prawie tyle samo na stanowisku 
prezesa, przez 11 lat przewodniczył Radzie 

Nadzorczej Wielkopolskiej Spółdzielni 
Rolnik w Poznaniu, Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Sanatoryjno-Wypoczynkowej Lech 
w Kołobrzegu, prezes Swarzędzkiego Klu-
bu Pracodawcy, były radny Rady Powiatu 
Poznańskiego, obecnie przewodniczący 
komisji gospodarczej Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. Zapytany o sposób na taki 
zawodowy i społeczny sukces podkreśla 
konsekwencję, wyobraźnię oraz… radość 
życia!

Swarzędzkiemu laureatowi tegorocz-
nego, samorządowego konkursu serdecz-
nie gratulujemy!

/tr/
z Fot. M .Woliński

Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

11 czerwca 2012 roku odbyła się 
XXVI Sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, w której uczest-

niczyło 17 radnych. Obrady prowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu – Marian Szkudlarek. Sesja ta zo-
stała zwołana ze względu na obowiązujący 
30 dniowy termin przekazania skargi do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
od dnia jej złożenia. W związku z tym Rada 
Miejska w Swarzędzu podjęła Uchwałę nr 
XXVI/233/2012 w sprawie przekazania 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

nego w Poznaniu skargi na Uchwałę Nr 
X/51/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Swarzędz wraz 
z odpowiedzią na skargę.

W punkcie „sprawy bieżące” Prze-
wodniczący Rady poinformował, że 
w okresie międzysesyjnym radny Zygmunt 
Majchrzak złożył interpelację w sprawie 
umożliwienia właścicielom budynków 
handlowych przy ul. Piaski w Swarzędzu 

dzierżawy na okres 10lat. 
Radna Barbara Czachura złożyła inter-

pelację w sprawie przebudowy chodnika 
położonego wzdłuż bloku nr 19 na os. Ko-
ściuszkowców oraz zjazdu dla wózków 
przy byłej przychodni lekarza rodzinnego 
„Diagter” także na os. Kościuszkowców 
w Swarzędzu.

Interpelację złożyła również radna 
Barbara Kucharska - w sprawie przekaza-
nia Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Spe-
cjalnej Troski im. L.Grajka pomieszczeń 
po byłym Ośrodku Zdrowia „Diagter”, 
na Os. Kościuszkowców w Swarzędzu.

Aldona Rębacz
Biuro Rady Miejskiej

Dzień Dziecka  
z TOMBEA

28 maja 2012 trzydzieścioro dzieci 
ze swarzędzkich szkół podsta-
wowych i gimnazjów objętych 

opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Swarzędzu, dzięki hojności pana To-
masza Misiornego – Prezesa Fabryki Mebli 

Tapicerowanych TOMBEA, miało okazję 
miło spędzić czas w Termach Maltańskich 
w Poznaniu. Zorganizowana grupa dzie-
ci autokarem udała się do term, aby roz-
koszować się niezliczonymi atrakcjami  
oferowanymi przez park wodny. Kąpiel 
w licznych basenach, korzystanie ze zjeż-
dżalni, bicze wodne, kąpiele solankowe 
itp. dostarczały niezapomnianych wrażeń.

Pan Tomasz Misiorny już od wielu lat 
roztacza opiekę nad swarzędzkimi dzieć-

mi z rodzin potrzebujących  i wielodziet-
nych, i sponsoruje ich wycieczki w tym 
pięknym dla nich dniu, aby przez chwilę 
zapomniały o trudach codzienności. Grupa 
wielokrotnie była w Kinopolis, Zoo, na 
Targach Poznańskich itp. Trudno znaleźć 
słowa podziękowania dla pana Tomasza za 
wrażliwość i wieloletnie zaangażowanie 
w pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

M. Będziecha-Tischer 
TPD o/Swarzędz
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Ada Miśnik zwycięża

Ada Miśnik, uczennica klasy III A Gimna-
zjum nr 3 w Swarzędzu zajęła I miejsce na 

szczeblu powiatowym i III miejsce na szczeblu 
wojewódzkim w XIV edycji konkursu plastycz-
nego dla dzieci i młodzieży „20 lat Państwowej 
Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują” 
w kategorii wiekowej 13-16 lat. Praca Ady została 
zakwalifikowana do eliminacji na szczeblu cen-
tralnym. Zwycięskie rysunki można zobaczyć na 
stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego :
http://wzk.poznan.uw.gov.pl/?q=node/372

M. Szafirska

Sukces uczniów ZS nr 1

Wiosną tego roku, Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie Oddział Wielkopolski oraz 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu 
ogłosiły konkurs dla młodzieży szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych na temat: Wielko-
polskie dwory i ich mieszkańcy. Uczniowie ZS nr 
1 wywalczyli dwa drugie miejsca:
- w kategorii prace plastyczne II miejsce zajęła 
Magdalena Tylkowska z klasy I TH, która 
narysowała dwór w Uzarzewie
- w kategorii prace pisemne II miejsce zajęły 
Martyna Andrzejewska i Kinga Ja-
niak z klasy I TE, które napisały pracę na temat 
Augusta Cieszkowskiego i dworu w Wierzenicy.
Finał konkursu odbył się 25 maja 2012 r. w uro-
kliwym dworze w Koszutach, który pełni funkcję 
Muzeum Ziemi Średzkiej. Licznie zgromadzo-
na publiczność miała możliwość zapoznać się 
z wystawą prac plastycznych a także wysłuchać 
zwycięskich zespołów w pozostałych kategoriach 
konkursowych. Występowały także (bardzo uda-
nie) nasze uczennice.

/red. ZS nr 1/

Dzień Historyczny w ZS nr 1

W Zespole Szkół nr 1 im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Swa-
rzędzu kilkuletnią tradycją 

cieszą się Dni Historyczne. Ich celem 
jest kształtowanie postawy patriotycznej 
wśród uczniów, a także poszerzanie wiedzy 
historycznej.

W tym roku szkolnym tematem Dnia 
Historycznego były wydarzenia Poznań-
skiego Czerwca 1956 r. Do udziału 
w naszej szkolnej imprezie zaprosiliśmy 
dr Konrada Białeckiego, pracownika na-
ukowego IH UAM i IPN, który wygło-
sił ciekawy wykład, bogato ilustrowany 
przezroczami. Drugim gościem była pani 
Aleksandra Banasiak, prezes Towarzystwa 
Poznański Czerwiec 1956, pielęgniarka 
i uczestniczka wydarzeń Poznańskiego 

Czerwca, która opowiedziała uczniom 
o swoich doświadczeniach z tamtych 
ważnych dla naszego kraju wydarzeń. 

W trakcie przerwy uczniowie obejrzeli 
wystawę pt.: „W obronie pamięci. Pomnik 
Poznańskiego Czerwca 1956”.

Następnie swoimi umiejętnościami 
popisywali się uczniowie, przedstawiając 
przygotowane przez siebie prezentacje na 
temat Poznańskiego Czerwca.

Ostatnim punktem programu Dnia 
Historycznego była projekcja filmu do-
kumentalnego „13 lat, 13 minut” opowia-
dająca historię najmłodszych uczestników 
wydarzeń czerwcowych w Poznaniu i re-
wolucji węgierskiej (R. Strzałkowskiego 
i P. Mansfelda).

/red. ZS nr 1/

„Szkoła przyjazna sześciolatkom”

28 maja 2012 r. delegacja złożo-
na z przedstawicieli rodziców, 
nauczycieli i sześciolatków 

odebrała z rąk p. Joanny Berdzik, Pod-
sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji 
Narodowej oraz p. Elżbiety Walkowiak, 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wy-
różnienie i pamiątkową tabliczkę przy-
znającą Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Stanisława Staszica w Swarzędzu tytuł 
„Szkoła przyjazna dla sześciolatka”. 

Jedynka znalazła się w wąskim gronie 
finalistów, dzięki zaangażowaniu wielu 
osób i instytucji współpracujących ze 
szkołą. Szczególnie ważne było wsparcie 
organu prowadzącego szkołę oraz aktywna 
postawa Rady Rodziców.

Celem konkursu było upowszechnie-
nie najciekawszych form aktywności rad 
rodziców umożliwiających przyjazną ada-
ptację dzieci 6-letnich do edukacji szkol-
nej. Rada wybrała moduł I „Sześciolatek 
w przyjaznej szkole”, w którym należało 

przedstawić najciekawsze przykłady dzia-
łań, które podjęła szkoła, by przygotować 
się do przyjęcia sześciolatków. 

Jako dyrektor szkoły, chciałabym po-
dziękować wszystkim rodzicom naszych 
uczniów, a wśród nich szczególnie: p. Mo-
nice Kozłowskiej, p. Katarzynie Rataj oraz 
p. Hannie Baumgart. 

Elżbieta Nawrocka
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Gmina Swarzędz 
z wyróżnieniem 
– tym razem dla sportu 
szkolnego

5 czerwca 2012 
r.  w Zespole 

Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Wielko-
polskich w Swa-
rzędzu odbyło się 
p o d s u m o w a n i e 
sportowego współ-
zawodnictwa szkół 
w Powiecie Poznańskim – Gmina Swarzędz uzy-
skała II miejsce w klasyfikacji łącznej gmin 
o tytuł „Najbardziej Usportowionej Gminy 
Powiatu Poznańskiego w roku szkolnym 
2011/2012”. W imieniu władz Miasta i Gminy 
Swarzędz okazały puchar oraz pamiątkowy dy-
plom odebrała wiceburmistrz Agata Kubacka. 
W rywalizacji zorganizowanej przez Starostę 
Poznańskiego Jana Grabkowskiego wspólnie 
ze Szkolnym Zrzeszeniem Sportowym Powiatu 
Poznańskiego oraz Szkolnym Związkiem Spor-
towym „Wielkopolska”, uczestniczyły szkoły pod-
stawowe, gimnazja i szkoły ponadgimanzjalne 
z całego powiatu. 

/mm/ 

XII Turniej  
im. Jerzego Bociana 
o „Złoty Strug”
SKS Unia Swarzędz I zajął 3 miejsce na XII 
Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim 
o „Złoty Strug” im. J. Bociana. W turnieju, 
rozgrywanym 1 i 2 czerwca na boiskach Unii 
Swarzędz, wzięło udział 16 drużyn. Pierwsze 
miejsce zdobył zespół Warta Poznań II.

W turnieju rocznika 2001, który zakończył się 
2 czerwca, doskonale poradził sobie nasz 

zespół - SKS Unia Swarzędz I. Młodzi piłkarze 
ze Swarzędza zajęli 3 miejsce wśród utytułowa-
nych zespołów. Wygrała drużyna Warty Poznań 
II, a drugie miejsce zajął UKS Skórzewo.
Najlepszym zawodnikiem turnieju decyzją 
trenerów został kapitan zespołu Unii Swarzędz 
Patryk Jóźwiak, a najlepszym strzelcem 
turnieju z 9 trafieniami - zawodnik Warty Poznań 
Filip Szymczak. Wybrano też najlepszego 
bramkarza. Został nim również zawodnik War-
ty Poznań Jędrzej Grobelny, który stracił 
w turnieju tylko 1 bramkę.
Serdecznie gratulujemy młodym piłkarzom oraz 
trenerowi Wojciechowi Niklausowi.

/nad/

Wielki sukces Unii Swarzędz!
W ostatniej kolejce w sezonie 2011/12 rozegranej na Stadionie Miejskim 
w Swarzędzu 26 maja Unia Swarzędz zremisowała z Wdą Świecie 3-3 
i wywalczyła 2 miejsce w tabeli na koniec rozgrywek. 

Jest to najwyższe miejsce w tabeli w do-
tychczasowych występach w gronie 
III-ligowców na finiszu ligi. Bramki 

dla naszego zespołu w potyczce z Wdą 
zdobyli: Łukasz Lebioda – dwie oraz Kon-
rad Zandrowicz z rzutu karnego.

Unia w tym sezonie pobiła kilka 
swoich III-ligowych rekordów: zdobyła 
największą ilość punktów na koniec se-
zonu (55), najwięcej zdobytych punktów 
w jednej rundzie (wiosenna-29), najwyższe 
zwycięstwo (7-0 z Victorią Koronowo).

29 punktów wystarczyło Unii Swa-
rzędz do miana najlepszej drużyny w run-
dzie wiosennej w szeregach trzecioligow-

ców, gdzie zanotowała 9 zwycięstw, 2 
remisy oraz tylko 2 porażki. 

Oczywiście trzeba podkreślić wielką 
pracę włożoną przez naszą młodzież w tym 
sezonie, świetną atmosferę oraz wyniki, 
a nad wszystkim czuwał szkoleniowiec 
Swarzędzkiej Unii Jakub Ostrowski. Jest 
to także największy sukces w jego  krót-
kiej karierze trenerskiej. Zarząd SKS Unia 
Swarzędz przedłużył kontrakt z trenerem 
Ostrowskim na kolejny sezon. Wszystkim 
piłkarzom, całemu sztabowi szkoleniowe-
mu oraz medycznemu serdecznie gratu-
lujemy wielkiego sukcesu!

/nad/

Srebrny medal drużyny SP nr 5

26 maja 2012 r. w hali sportowej 
UAM na Morasku odbył się 
WIELKI FINAŁ III edycji tur-

nieju MINI HANDBALL (organizowa-
nego przez firmę Volkswagen Poznań we 
współpracy z Wielkopolskim Związkiem 
Piłki Ręcznej), w którym uczestniczyło 11 
drużyn szczypiornistów – trzecioklasistów 
z Poznania i Swarzędza. Ogromny sukces 
odniosła drużyna Szkoły Podstawowej nr 5 
w Swarzędzu, dochodząc do ścisłego finału 
rozgrywek. Niestety w finale po bardzo 
zaciętej, sportowej rywalizacji musieliśmy 
uznać wyższość drużyny ze Szkoły Podsta-
wowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej 
Polskiej z Poznania. Ale zajęcie II miejsca 
i zdobycie srebrnego medalu turnieju to 
powód do dumy dla naszych zawodników.

Drużynę w składzie: Aleksandra 
Grzybowska, Daria Budzisz, Martyna 
Kaźmierczak, Patrycja Skrzydlewska, 
Aleksandra Jędruszuk, Michał Mia-
zek, Michał Tokarski, Mikołaj Kapała, 
Krzysztof Mydłowski, Kacper Kaszuba, 
Mateusz Nieradko, Adam Łuczko, Jakub 

Romanowski, Oliwier Raczyński, Jakub 
Chmielecki przygotowywała pani Domi-
nika Leczykiewicz-Kapała, nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej. Zaangażowanie 
i ambicja wszystkich zawodników budzi-
ły podziw, a łzy po przegranej świadczyły 
o tym najlepiej. Nasza szkoła ma jeszcze 
jeden powód do dumy – najlepszą zawod-
niczką turnieju została Daria Budzisz – 
uczennica klasy III d naszej szkoły.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
i ich trenerce, a rodzicom naszych sportow-
ców dziękujemy za naprawdę mobilizujący 
i wspierający doping.

Danuta Czosnowska
z grafika: www.volkswagen-poznan.pl
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Karty FIT PROFIT 
na pływalni

Oferują unikalny program dodatkowych 
świadczeń pracowniczych z zakresu sportu 

i rekreacji dla swoich Klientów.
Posiadacze kart FIT PROFIT, mogą skorzystać z jed-
nego z dwóch pakietów podczas jednej wizyty na 
Pływalni Wodny Raj:
PAKIET I - basen 60 minut 
PAKIET II - sauna 40 minut 
Zapraszamy! /scsir/

Zajęcia  
Aqua 
Baby

Na Pływalni „Wodny Raj” 
rozpoczęły się zajęcia 
AQUA BABY czyli za-

jęcia rodzic - dziecko pod 
opieką wykwalifikowanego 
instruktora. 

Bliższe informacje i zapi-
sy pod numerem 503-745-
181.

Zajęcia dla dzieci od 3 
miesiąca!

/scsir/

Półkolonie – lato 2012
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacjo serdecznie zaprasza wszystkie dzieci 

w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie.

Półkolonie SCSiR trwają 5 dni i rozpo-
czynają się codziennie o godzinie 
8:00, a kończą o 15:30.

W tym roku SCSiR proponuje na-
stępujące terminy półkolonii podczas 
wakacji:
1 turnus: od 30 lipca do 3 sierpnia
2 turnus: od 6 sierpnia do 10 sierpnia
3 turnus: od 20 sierpnia do 24 sierpnia
4 turnus: od 27 sierpnia do 31 sierpnia
Cena za jeden turnus to tylko 280 zł

W programie półkolonii SCSiR oferu-
je: codzienny pobyt na basenie, nauka 
i doskonalenie dyscyplin sportowych, 
zajęcia plastyczne, gry i zabawy, wyjazdy 
do: kina, zoo, Cascader Parku, wyżywie-
nie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry 
instruktorskiej i animacyjnej.

Serdecznie zapraszamy!
Rezerwacja telefoniczna rozpo-

częta.

Rezerwacja telefoniczna trwać bę-
dzie do zapełnienia list uczestników, 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00 – 16:00, pod numerem te-
lefonu – 61 65 09 542.

Dodatkowo przy SCSiR odbywać 
się będą półkolonie tenisowe organi-
zowane przez Akademię Tenisa Point, 
w terminach:
1 turnus: od 9 lipca do 13 lipca
2 turnus: od 16 lipca do 20 lipca
3 turnus: od 23 lipca do 27 lipca
3 turnus: od 27 sierpnia do 31 sierpnia
Cena za jeden turnus – 349 zł

W programie półkolonii tenisowych 
znajdą się: 2 godziny tenisa ziemnego 
dziennie, zabawy sportowe, zajęcia na 
basenie codziennie, konkursy, zajęcia 
plastyczne, całodzienne wyżywienie.

Rezerwacja telefoniczna – 602 
105 795. /j.h./
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Karty Multi Sport 
Plus na pływalni

Benefit Systems oferuje unikalny program do-
datkowych świadczeń pracowniczych z zakresu 

sportu i rekreacji (MultiSport) dla swoich Klientów.
Od maja b.r. do oferty dołaczono zajęcia 

aerobiku.
Posiadacze kart MultiSportPlus, mogą skorzy-

stać z jednego z dwóch pakietów podczas jednej 
wizyty na Pływalni Wodny Raj: 
PAKIET I – basen 60 minut; 
PAKIET II – sauna 40 minut. 
Zapraszamy!

/scsir/

Kup karnet SCSiR  
– zyskujesz 10 % 
rabatu

Szanowni Państwo! Kar-
net upoważnia do korzy-

stania z całego kompleksu 
Pływalni poza kawiarenką. 
Upoważnia do zapłaty na-
leżności za faktyczny czas 
korzystania z basenu.
Z wejścia na karnet może ko-
rzystać 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 PROFESSIO-
NAL w Centrum Handlowym ETC w SWARZĘDZU. 
Szczegóły pod numerem tel. 61 65 09 520.

/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

Wakacyjny kurs nauki pływania
1. TERMIN: 16. 07. – 27. 07. 2012r.
2. KOSZT KURSU: 200 zł od uczestnika
3. SPECYFIKA ZAJĘĆ:
- założenie: nabycie elementarnej umie-
jętności pływania sposobem podstawo-
wym na plecach i na brzuchu
- wymagana ilość uczestników: mini-
mum 5 osób (maksymalnie 10 w jednej 
grupie)
- kurs przeznaczony jest dla dzieci w wie-
ku: 6-10 lat nieposiadających umiejętno-

ści pływania, ale oswojonych ze środo-
wiskiem wodnym
- zajęcia odbywają się codziennie przez 
dwa tygodnie w formie: 60 minut nauka 
pływania + 45 minut część rekreacyjna 
+ 15 minut zbiórka, omówienie zajęć 
i pokaz umiejętności
- plan godzinowy: 8.00 - 10.00
- zapisy: od 1 czerwca 2012 r.

WIĘCEJ INFORMACJI: TEL. 61 6509 523
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Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1, Swarzędz 
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

Biblioteka ciągle w grze!
Tegoroczna edycja IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek upłynęła pod hasłem 

BIBLIOTEKA CIĄGLE W GRZE. Z tej okazji przygotowaliśmy sporo atrakcji. 
Warto przypomnieć, że bibliotekarze obchodzą swoje święto 8 maja, a pa-
tronem środowiska bibliotekarskiego jest św. Wawrzyniec. 

Św. Wawrzyniec (zm. 10 sierpnia 258 
w Rzymie) dopiero od niedawna 
przedziera się do świadomości nie 

tylko środowiska bibliotekarskiego, że 
oprócz tego, iż jest patronem biedaków, 
czy pszczelarzy, jest również opiekunem 
bibliotekarzy. Prawdopodobnie przypisu-
je mu się opiekę nad tą grupą zawodową, 
ponieważ będąc diakonem sprawował 
między innymi pieczę nad książkami, 
będącymi własnością kościoła. Tradycja 
mówi o jego męczeńskiej śmierci w Rzy-
mie na rozżarzonej do czerwoności kracie 
(ruszcie), która w ikonografii stanowi jego 
atrybut. Często oprócz krat i wawrzynu 
przedstawiany jest z książką. Świętowa-
liśmy nie tylko w tygodniu bibliotek, ale 
przez cały maj… 

10 maja 

gościliśmy pana  
Henryka Błachnio i panią 
Halinę Dziszyńską-Błachnio, 

autorów albumu Dolina Cybiny. Album 
jest połączeniem niezwykle subtelnej 
fotografii z poezją, a właściwie z poetyc-
kim strofami stanowiącymi niecodzienny 
sposób podpisu fotografii. Promocji albu-
mu towarzyszyły: wystawa zdjęć, krótki 
wykład nt. walorów przyrodniczych i kul-

turowych doliny Cybiny, oprawa muzycz-
na. Obszernie piszemy o tym na str. 27. 

Również 10 maja, odbyły się 

plenerowe wędrówki z książką. 

Z tej okazji mieszkańcy Swarzędza 
mogli spotkać na swej drodze do pra-
cy, sklepu czy na spacerze, bibliotekarki 
z Biblioteki Publicznej, które rozdawały 
książki, zakładki i uśmiechy zapraszając 
do odwiedzania naszej biblioteki. Dla naj-
młodszych, oprócz książeczek z bajkami, 
były piłeczki z tegorocznym hasłem Tygo-
dnia Bibliotek – Biblioteka ciągle w grze! 

Ogłosiliśmy 

Rodzinny Turniej Internetowy 
o medal dyrektora biblioteki! 

Konkurs trwał od 7 do 21 maja 2012 r. 
W każdy poniedziałek maja na stronie in-
ternetowej biblioteki pojawiały się pyta-
nia dotyczące życia i twórczości Janusza 
Korczaka, Józefa Ignacego Kraszewskiego 
i ks. Piotra Skargi. Każdy poniedziałek był 
poświęcony innemu pisarzowi. Była to 
już 3 edycja konkursów internetowych 
organizowanych przez bibliotekę. Jak za-
wsze cieszyła się powodzeniem. Laureaci 
otrzymali nagrody książkowe, a zwycięz-
ca wspomniany medal.

„Gdy bibliotekarz  
dziecięciem był” 

to wystawa fotografii (7-31 maja) przy-
gotowana przez pracowników biblioteki 
głównej i wszystkich filii. Odwiedzający 
naszą czytelnię mogli obejrzeć zdjęcia 
bibliotekarzy w wieku pacholęcym 
i dziecięcym. Ta wystawa „z przymruże-
niem oka”  to, jak się okazało bardzo miły 
i wesoły akcent tegorocznych obchodów 
Tygodnia Bibliotek. Te kokardy, sukie-
neczki, stare wózki, i wiele innych, dziś 
najmłodszym czytelnikom nieznanych 
„obrazków” wywołały wiele uśmiechów. 

23 maja odbyło się 

spotkanie autorskie  
z Tomaszem Kruczkiem,

pisarzem, bardem, animatorem kultury, 
twórcą alternatywnych działań eduka-
cyjnych. Autor jest członkiem zespołu 
,,Cithara Sanctorum” , zajmującego się 
interpretacją wokalno-instrumentalną 
zapomnianych utworów średniowiecza 
i wczesnego renesansu. Gra na fletach, 
piszczałkach, lutni, lirze, gitarze, działa 
też w historycznych grupach rekonstruk-
cyjnych. Spotkanie skierowane było dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. W ostat-
nich dniach ukazała się najnowsza ksiązka 
Tomasz Kruczka Bitwa o gród Sędziwoja, 
będąca pierwszym tomem historycznej 
serii Kroniki Łowców Przygód.

Ponadto, w nawiązaniu do hasła Ty-
godnia Bibliotek, przez cały maj w od-
dziale dziecięcym będzie można było 
spróbować swoich sił w różnych grach 
towarzyskich. 

Cieszymy się z tak miłego odbioru 
naszej akcji i wielu ciepłych słów, jakie 
usłyszeliśmy od spotkanych i odwiedza-
jących nas w tym czasie osób.

Monika Wojciechowska-Ratajczak
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Zatrzymane w kadrze, 
czyli jubileusze Henryka Błachnio
Znany swarzędzki artysta fotografik, Henryk Błachnio świętował w tym roku 

podwójny jubileusz – 60 rocznica urodzin zbiegła się z trzydziestoleciem 
jego pracy twórczej. Miło nam bardzo, że na miejsce świętowania tego 
jubileuszu pan Henryk wybrał naszą bibliotekę. Uroczystość połączono 
z promocją kolejnej publikacji wydawniczej pana Henryka – albumu foto-
graficznego pt. „Dolina Cybiny”. 

Bibliofilskie wydanie zawiera ponad 
170 fotografii ukazujących piękno 
rodzimego krajobrazu, a ich dopeł-

nieniem są poetyckie opisy autorstwa 
pani dr Haliny Dziszyńskiej-Błachnio. 
Część z nich można było podziwiać na 
wystawie w bibliotecznej galerii „Wielo-
kropek”. Jak powiedziała pani Halina: „wo-
kół nas spostrzegamy wiele elementów 
przestrzeni, ale nie widzimy w nich nicze-
go szczególnego. To „trzecie oko” artysty 
nie tylko zauważa piękno, ale potrafi je 
właściwie zarejestrować i wyekspono-
wać.” Współautorka albumu przyodziała 
fotografie w poetyckie strofy, aby w ten 
sposób podkreślić ich wyjątkowe walory 
artystyczne.

Zaprzyjaźniony z autorami profesor 
Krzysztof Kasprzak z Akademii Wycho-
wania Fizycznego, autor wstępu do pro-
mowanego albumu przedstawił różne 
aspekty walorów przyrodniczych doliny 
Cybiny. Dr Andrzej Przygodzki zwrócił 
uwagę na zoomorfizm albumu i zawarty 
w nim zapis historii życia. 

Wśród długiej listy podziękowań, ju-
bilat z sentymentem wspominał swojego 
ojca Józefa Błachnio, historyka, fotogra-
fa, regionalistę Ziemi Chełmińskiej. Oj-
ciec był tym, który pierwszy zaszczepił 
w nim miłość do otaczającego świata, 
ukazując mu jego piękno. Pan Henryk 
pokazał nam aparat fotograficzny, któ-
rym jego ojciec jako kustosz muzeum 
w Grudziądzu utrwalał na fotograficznej 
kliszy wartości kulturowe i obyczajowe 
regionu. W rodzinie Błachnio rośnie już 
czwarte pokolenie fotografów. Synowie 
są mistrzami w tej dziedzinie. Syn Marek 

jest trzecim autorem albumu, który za-
projektował i dokonał składu graficznego 
wydania. Czteroletni wnuczek Adaś też 
już interesuje się fotografią. Na benefis 
przybył jednak bez aparatu fotograficz-
nego, bo w rączkach trzymał dwa duże 
czerwone lizaki w kształcie serc, które 
podarował dziadkom.

Podziękowania, gratulacje, życzenia 
i kwiaty na ręce jubilata i jego małżonki 
złożyła w imieniu własnym i przybyłych 
na spotkanie przedstawicieli władz mia-
sta oraz wszystkich mieszkańców Swarzę-
dza, pani burmistrz Anna Tomicka. Wśród 
zaproszonych gości obecna była także 
radna powiatu poznańskiego Barbara 
Antoniewicz. Z życzeniami i bukietami 
kwiatów przybyli przedstawiciele ościen-
nych gmin m in. z Pobiedzisk, Kostrzyna 
i Nekli, z którymi jubilat współpracuje. 
W imieniu licznych stowarzyszeń arty-
stów plastyków i fotografików głos zabrał 
Antoni Rut – Prezes Związku Plastyków 
Polskich oraz Prezes Stowarzyszenia 
Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej 
Polskiej, Jacek Kulm – przewodniczący 
KR Związku Polskich Artystów Fotografi-
ków a także Marek Pietura – Cechmistrz 
Wielkopolskiego Cechu Fotografów.

Obecne były swarzędzkie media, 
regionaliści Ziemi Swarzędzkiej, przyja-
ciele, sympatycy fotografii i stali bywal-
cy wystaw. Benefis prowadziła, oprawiła 
muzycznie i uświetniła śpiewem Patrycja 
Borowska-Klimaszewska.

Miłym akcentem uroczystości było 
gromkie Sto lat odśpiewane przez licznie 
przybyłych gości. Wiele osób skorzystało 
z możliwości zakupu albumu w promo-

cyjnej cenie i ustawiło się w kolejce po 
dedykacje autorskie. Następnie goście 
przeszli do galerii, a po obejrzeniu wy-
stawy bibliotekarze przygotowali dla 
wszystkich słodki poczęstunek. 

Uroczystość odbyła się 10 maja. 
Była to już siódma w Galerii Wielokro-
pek, a druga w tym roku wystawa zdjęć 
z opisami poetyckimi państwa Błachnio 
(w lutym prezentowali Oblicza Kenii) 
Wystawę fotografii ukazujących walory 
przyrodnicze Doliny Cybiny można było 
oglądać do końca miesiąca. Kiedy ukaże 
się ten artykuł, w naszej galerii będzie już 
inna wystawa (państwo Teresa i Antoni 
Kobzowie zaprezentują swoje fascynacje 
z podróży po Stanach Zjednoczonych).

Znając zamiłowania państwa Błach-
nio do podróży, czekamy na kolejne 
propozycje wystaw. Warto sięgnąć po 
dostępny w bibliotece album i zachwycić 
się pięknem Doliny Cybiny. 

Grażyna Sobańska  
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 

Henryk Błachnio należy do Związku Pol-
skich Artystów Fotografików oraz Światowego 
Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców 
Audiowizualnych. Jest autorem albumów: „Swarzędz 
i okolice”, „Pobiedziska i okolice”, „Sowy”, oraz „Dolina 
Cybiny”. Wykonał ponad milion zdjęć reportażowych, 
które od 25 lat ukazują się sukcesywnie w czasopi-
smach krajowych i lokalnych. Artysta prezentował 
swoje prace w wielu ośrodkach twórczych w kraju 
i na świecie. Brał udział w kilkunastu wystawach 
zbiorowych oraz w kilkudziesięciu wystawach indy-
widualnych, m.in. „Barwy czasu”, „Chiny-Kraj środka”, 
(cykl), „Oblicza Kenii”, „Wokół Medyny – Kontrasty”, 
i in. Prace Henryka Błachnio zostały wysoko ocenione 
w wielu konkursach fotograficznych m. in. w Chinach, 
Japonii, Belgii czy Francji. Fotografik uhonorowany 
został nagrodą Grand Prix w światowym konkursie 
fotograficznym „Wiara i wierni świata”. 

 (Ze wstępu do albumu)
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Przydatne adresy i telefony
]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
Swarzędz

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

]]Biuro]Rady]Miejskiej
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.

]]Telefony]alarmowe
Telefon]alarmowy 112
Policja 997
Pogotowie]Ratunkowe 999
Straż]Pożarna 998
Pogotowie]wod.-kan. 994
Pogotowie]wod.-kan.]ZGK
 61 651 15 41 (do godz. 16.00)
 663 818 601
Gazownia 992
Pogotowie]energetyczne 991 
(całodobowe ENEA)

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

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

]]OSP]w]Swarzędzu]
ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

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

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

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

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

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

]]Pomoc]doraźna]]
–]Przychodnia]Lekarska]]
MULTI-MEDIC]

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

]] Laboratorium]Analiz]]
Lekarskich]„Jaromed”

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

]]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. Ciesz-
kowskiego 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

]]Centrum]Medyczne]–]
Przychodnia]w]Swarzędzu

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

]]Dyżury]całodobowe]
aptek]w]Poznaniu:

Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, 
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6, 
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4, 
tel. 61 852-52-44
Apteka „Przyjazna”, Swarzędz, ul. Ciesz-
kowskiego 5/7, tel. (61) 818 50 69 naj-
dłużej otwarta: pn.- pt. 7.30-23.00, 
sob. 7.30-21.00, niedz. 10.00-17.00.

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

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

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

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

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

- pływalnia, kręgielnia, boiska sporto-
we, 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]

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

]]Muzeum]Przyrodniczo-]
Łowieckie]w]Uzarzewie

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]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]Kry-
zysowej]przy Ośrodku Wspo-
magania Rodziny w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 815 18 42 lub kom. 519 132 300
interwencja.kryzysowa@owr-kobyl-
nica.pl
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Dni Swarzędza – zapraszamy! z Propozycje na lato
11,5 mln zł na wiadukt z Cały Swarzędz na rowerach

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

] Fot. Henryk Błachnio
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Dwudniowa konferencja metropolitalna

Naukowcy i samorządowcy z całego 
kraju wzięli udział w konferencji 
„Polskie Metropolie – dokonania 

i kierunki rozwoju”, która odbyła się nie-
dawno w budynku World Trade Center 
Poznań. Głównym celem wydarzenia 
było podsumowanie dotychczasowych 
osiągnięć samorządów w dziedzinie in-
tegracji metropolitalnej oraz wskazanie 
rekomendacji dla dalszego rozwoju ob-
szarów metropolitalnych. Patronat nad 
konferencją objął Michał Boni, Minister 
Administracji i Cyfryzacji. 

Pierwszego dnia omawiano doświad-
czenia metropolitalne miast Europy Za-
chodniej ze szczególnym uwzględnieniem 

Regionu Hanower oraz wymieniano do-
świadczenia na temat budowy ośrodków 
metropolitalnych w Polsce. W drugim dniu 
podsumowano dotychczasowe działania 
podejmowane w ramach aglomeracji 
poznańskiej. Na zakończenie konferen-
cji odbyło się otwarte posiedzenie Rady 
Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”.

Wśród prelegentów byli przedstawi-
ciele środowiska naukowego, Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego oraz samorządow-
cy. Panel dotyczący działań samorządów 
zmierzających do budowania metropolii 
w Polsce prowadził Jan Grabkowski, 
Starosta Poznański i jednocześnie Wice-

prezes Stowarzyszenia „Metropolia Po-
znań”. Ważny głos w dyskusji zabrał Paweł 
Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska 
i Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, 
który zapowiedział, że do jesieni 2014 roku 
Unia zamierza doprowadzić do powołania 
organów władzy metropolitalnej. 

Podczas konferencji podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Administracji i Cy-
fryzacji Magdalena Wilamowska po raz 
pierwszy zaprezentowała „Zieloną księgę 
dot. obszarów metropolitalnych” – doku-
ment podsumowujący kilkuletnią debatę 
dotyczącą tworzenia metropolii w Polsce 
i wyznaczający przyszłe kierunki integra-
cji metropolitalnej, oparte na zebranych 
doświadczeniach samorządów. 

Dwudniowe wydarzenie zorganizowa-
li: Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”, 
Centrum Badań Metropolitalnych UAM, 
Unia Metropolii Polskich oraz Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. 

Tomasz Skupio 
Asystent Starosty Poznańskiego

Wójtowie i burmistrzowie z gmin  
powiatu poznańskiego w Lisówkach

Współpraca DPS w Lisówkach 
z gminami powiatu poznań-
skiego, przebieg obwodnicy 

północno–wschodniej Aglomeracji Po-
znańskiej, ochrona środowiska oraz współ-
praca powiatu i gmin w zakresie działań 
promocyjnych były tematami spotkania 
Starosty Poznańskiego, Jana Grabkow-

skiego z wójtami i burmistrzami z gmin 
powiatu poznańskiego w Domu Pomocy 
Społecznej w Lisówkach. 

Na początku spotkania Starosta Grab-
kowski przedstawił zgromadzonym wło-
darzom propozycję współpracy DPS w Li-
sówkach z gminami powiatu poznańskiego 
w zakresie realizacji zadań wynikających 

z ustawy o pomocy społecznej. Dyrektor 
ośrodka, Ryszard Bartoszak, zaprezento-
wał szeroką ofertę DPS-u skierowaną dla 
osób 50+ aktywnie spędzających wolny 
czas.

Wicestarosta Tomasz Łubiński zapre-
zentował projekty związane z przebiegiem 
obwodnicy północno-wschodniej Aglo-
meracji Poznańskiej oraz powierzenia 
Gminom zadań zarządzania drogami po-
wiatowymi w granicach administracyjnych 
miast. Dyrektor Wydziału Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Romuald 
Grabiak, omówił zagadnienia nielegalnych 
eksploatacji kopalin, wycinki drzew oraz 
programu usuwania azbestu.

Ostatnim tematem spotkania była 
oferta turystyczna powiatu poznańskiego 
„Dookoła Poznania”, którą przedstawił 
Sekretarz Powiatu, Adam Habryło. Wyróż-
niono trzy główne produkty turystyczne: 
„Śladami podróżników dookoła Pozna-
nia”, „Naturalnie dookoła Poznania” oraz 
„Aktywnie dookoła Poznania”, prezen-
tujący walory turystyczno-przyrodnicze 
powiatu poznańskiego.

Tomasz Skupio
Asystent Starosty Poznańskiego
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz

10 czerwca 2012 roku to nie tylko roz�
krzyczane gardła kibiców, celebru�
jących wielkie piłkarskie święto. Ro�

kietniczanom „ten dzień” (nomen omen…, to 
również tytuł autorskiego utworu zespołu z naj�
nowszego albumu „UnFinished”) kojarzyć się 
będzie również z bezprecedensowym wyda� również z bezprecedensowym wyda�bezprecedensowym wyda�

rzeniem kulturalnym, które miało miejsce na 
terenie naszej gminy. W Auli Gimnazjum im. 
Noblistów wystąpił bowiem zespół wokalny Au�
dioFeels. Nie lada gratka dla wszystkich, któ�
rych wzrusza i porusza kawał dobrej muzyki, 
wykonywanej z kunsztem i zaangażowaniem 
bez udziału jakiegokolwiek instrumentu, je�

dynie za pomocą ludzkiego głosu. Przeszło 70 
minut absolutnej wokalnej uczty, ubarwionej 
niebanalnym poczuciem humoru i, co aż nie�
prawdopodobne, autentyzmem scenicznych za�
chowań. Emocjonujący wieczór, w zapadają�
cej w pamięć oprawie. A gardła publiczności, 
mimo iż nie w trakcie piłkarskich potyczek, 
i tak zostały zdarte – nie sposób było bowiem 
powstrzymać się od wtórowania zespołowi. Dla 
nieobecnych: żałujcie, taki event może się w Ro�
kietnicy nie powtórzyć…

And the winner is… vocal 
play! Osiem głosów „za”!
AudioFeels 
w Rokietnicy

Na okrągło  
dla Mamy!

Kolejny etap IV Rodzinnego Grand Prix 
Rokietnicy w biegach opatrzony był spe�
cjalną, podwójną dedykacją. Pobiegliśmy 

tradycyjnie dla Dominiki, ale też… dla wszyst�
kich Mam. Przy tak ewidentnym zbiegu dat 
i okoliczności, nie mogliśmy bowiem udawać, 
że tego nie dostrzegamy! 26 maja br. na Placu 
za Stacją „BLISKA” w Rokietnicy bawiliśmy się 
zatem biegowo i rodzinnie, kładąc szczególny 
nacisk na wspólnie świętowany Dzień Matki. 
Były niespodzianki i upominki, przygotowane 
w trosce o komfort i zadowolenie kobiet, których 
codziennością stała się trudna sztuka łączenia 
roli scenarzysty, reżysera, dekoratora i główne�
go aktora w jeden spójny spektakl, serdeczne 
życzenia, składane ze zrozumieniem i akcep�

tacją matczynych emocji i wzruszeń, pachną�
ce drobiazgi, które cieszą każdą kobietę oraz 
mnóstwo uśmiechów, buziaków i uścisków od 

tych, których mamine serce pragnie najbardziej 
– od dzieci.

Uroczystości związane z obchodami 855-lecia Krzyszkowa

W źródłach historycznych pierwszą 
wzmiankę stanowiącą dowód ist�
nienia wsi Krzyszkowo, znajdziemy 

w 1157 roku, kiedy to Bolesław IV Kędzierza�
wy złożył hołd lenny cesarzowi Fryderykowi I.

Z wydarzeniami historycznymi, które mia�
ły miejsce w Krzyszkowie za czasów panowa�
nia Dynastii Piastów, mogliśmy zapoznać się 
podczas obchodów 850 – lecia Krzyszkowa. 

 W 855 rocznicę pojawienia się w źródłach hi�
storycznych informacji o wsi Krzyszkowo, pra�
gniemy poznać historię miejscowości w okresie 
przedwojennym i wojennym. Podczas spotkań 
z mieszkańcami urodzonymi w Krzyszkowie 
zapoznamy się z wydarzeniami historyczny�

mi, które miały miejsce w Naszej miejscowości. 
 W dniu 5 czerwca o godzinie 18.00 od�

będzie się spotkanie z mieszkańcami urodzo�
nymi i mieszkającymi w Krzyszkowie. Pragnie�
my, aby w dniu 12 czerwca o godzinie 18.00 
spotkali się wszyscy uczniowie uczęszczający 
do byłej Szkoły Podstawowej w Krzyszkowie. 
Była to pierwsza szkoła w ówczesnym powie�
cie poznańskim, która swą działalność wzno�
wiła już 13 lutego 1945 roku.

W dniu 15 czerwca dokonamy uroczy-
stego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, któ�
ra zostanie zamieszczona na budynku szkol�
nym. Budowę nowego budynku szkolnego 
rozpoczęto 110 lat temu. 

Na wszystkie spotkania zapraszamy 
całą społeczność lokalną, która pragnie 
poznać historię najstarszej miejscowości 
w Gminie Rokietnica. 

Uwieńczenie spotkań historycznych 
w Naszej miejscowości nastąpi w dniu 7 
lipca, podczas Festynu, który odbędzie się 
na boisku sportowym w Krzyszkowie. Jak wy�
glądało życie we wczesnym średniowieczu na 
ziemiach polskich? Z czego robiono ubrania? 
Jak budowano domostwa? Jakich narzędzi uży�
wano? Na te i wiele innych pytań znajdziemy 
odpowiedź podczas Festynu, poświęconego 
historycznym wydarzeniom w miejscowości 
Krzyszkowo. 
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Certyfikaty:

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

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

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

informatycznych
»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»

komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

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

kompleksowe  
usługi  
informatyczne
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Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w . k o l o n o s k o p i a . c o m

FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

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

Gabinet	stomatologiczny	przyjmuje	osoby	ubezpieczone	
w	Narodowym	Funduszu	Zdrowia

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

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze, 
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie, RTG zębów

Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00

oraz po uzgodnieniu godziny  
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00

Certyfikat	
Wielkopolskiej	

Izby	
Lekarskiej

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
Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71


