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 szpachlowanie
TANIO!!!!
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 oraz inne prace budowlane

Specjalista Laryngolog
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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
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Swarzędzka Orkiestra
Dęta najlepsza na
festiwalu we Wrześni
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28

czerwca w Pałacyku pod Lipami w Swarzędzu odbyła się
niezwykle wzruszająca uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez
Prezydenta RP. Z rąk burmistrz Anny Tomickiej medale, dyplomy oraz serdeczne
życzenia otrzymali Państwo: Janina i Stefan Palmowscy, Janina i Marcin Pobuta, Ludwika i Marian Kaliszan, Łucja
i Stefan Przybylscy, Irena i Stanisław
Zgoda, Jarosława i Henryk Baumgart
oraz Krystyna i Edward Nowaccy.

Sympatyczna uroczystość zgromadziła
również licznych członków rodzin Jubilatów. Było mnóstwo gratulacji, kwiaty,
upominki, a przede wszystkim rozmowy
o tym, jak w zgodzie i harmonii przeżyć
razem 50 lat. Przy pysznym torcie z cukierni „Magdalenka”, kawie i szampanie
czas upływał bardzo sympatycznie. Wszyscy Jubilaci otrzymali okazałe kosze ze
słodyczami.
Wielu, wielu dalszych wspólnych
lat!...
/rn/
z fot. Maciej Woliński

Swarzędzka
Castorama już działa

22

Pamiętaliśmy o rocznicy Września

W

sobotę, 1 września o godz. 10.00
na Rynku w Swarzędzu odbyła
się uroczystość upamiętniająca
73. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Przedstawiciele władz Gminy Swarzędz, delegacje organizacji społecznych
i politycznych oraz młodzież szkolna
w towarzystwie pocztów sztandarowych

i przy dźwiękach werbli złożyli kwiaty
pod pomnikiem Bohaterów Poległych
za Wolność i Ojczyznę. Wartę honorową
w trakcie uroczystości wystawił Związek
Harcerstwa Polskiego - Harcerski Klub
Turystyczny „Azymut” w Swarzędzu.
/mw/
z fot. Maciej Woliński

sierpnia w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 23 otwarty został hipermarket budowlany sieci Castorama. Nowy sklep
ma ponad 6 tys. m kw, oferuje produkty
do budowy, remontu i dekoracji domu lub
mieszkania, jak również asortyment ogrodowy, a dla klientów przygotowano obszerny
parking na prawie 400 miejsc postojowych.
Swarzędzka Castorama (63 sklep tej sieci w Polsce) powstała na terenie należącym niegdyś do
zlikwidowanych Swarzędzkich Fabryk Mebli.
Okolica została uporządkowana, z dojazdem
i wyjazdem z hipermarketu dotychczas nie
było żadnego problemu. W nowym hipermarkecie znalazło zatrudnienie około 120 osób.
W uroczystości poprzedzającej oficjalne otwarcie hipermarketu dla klientów udział wzięli
przedstawiciele władz Swarzędza z I Zastępcą
Burmistrza Adamem Trawińskim oraz dyrektorem Wydziału Rozwoju Gminy, Zbigniewem
Zastrożnym.
/mw/
z Fot. M. Woliński

Aktualności

Razem od 50 lat!...

września 2012 r. Swarzędzka Orkiestra Dęta
wzięła udział VII Wrzesińskim Festiwalu Orkiestr
Dętych. Festiwal miał formułę konkursową, do rywalizacji przystąpiło 5 orkiestr z całej Polski: Wronki,
Stare Miasto, Rząśnia, Wasilków oraz Swarzędz.
Zespoły brały udział w 3 konkurencjach: przemarsz, musztra paradna oraz koncert estradowy. Nasza orkiestra startowała w przemarszu
i koncercie, suma punktów dała nam pierwsze
miejsce czyli GRAND PRIX festiwalu. Główną nagrodą był saksofon tenorowy firmy Roy Benson,
otrzymaliśmy również okazały puchar i dyplom.
Świetna organizacja, wspaniała atmosfera oraz
nasz niewątpliwie największy tegoroczny sukces
spowodują, że wrzesiński festiwal pozostanie
nam na długo w pamięci.
Łukasz Gowarzewski
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z Fot. A. Świergiel
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Awans nauczycieli
Aktualności

29 sierpnia 2012 r. odbyło się uroczyste spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej z nauczycielami,
którzy w sesji letniej uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

A

kt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
otrzymali: Hanna Stasińska - Filary – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr
1 w Swarzędzu, Natalia Brząkała, Magdalena Piechocka, Ewelina Wdowiak,
Krzysztof Maliszewski – nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu,
Magdalena Leśniewska, Maciej Anioł
– nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5
w Swarzędzu, Elwira Szumińska, Alicja
Sądej, Przemysław Chlebicki – nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu , Beata
Suluk, Anna Bogajewska – nauczyciele
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu, Magdale-

na Tarent, Agata Kamińska-Bosy, Aleksandra Stępka, Stefania Staniszewska,
Cezary Cieślak - nauczyciele Gimnazjum
w Zalasewie oraz Małgorzata Kownacka-Nele - nauczyciel Przedszkola nr 3
w Swarzędzu.
Pani Burmistrz złożyła również gratulacje nauczycielom, którzy otrzymali
stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: Hanna Jankowska,
Małgorzata Wiedemann – nauczyciele Przedszkola nr 2 w Swarzędzu, Ewa
Seifert – nauczyciel Przedszkola nr 3
w Swarzędzu, Beata Stempska – nauczyciel Przedszkola nr 4 w Swarzędzu,

20.000 euro dla SP nr 5

Na projekt „Schools United – Stronger Together”
Do Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu dotarła niedawno miła wiadomość, że wniosek złożony przez nią do Narodowej Agencji w Konkursie
na realizację Wielostronnych Partnerskich Projektów Szkół w roku został
zaakceptowany. Oznacza to, że SP nr 5 otrzyma 20.000 euro na realizację
projektu „Schools United – Stronger Together”.
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S

połeczność Szkoły Podstawowej nr
5 im. prof. Adama Wodziczki będzie
uczestniczyła w tym międzynarodowym programie już po raz drugi, bowiem

w latach 2008-2010 realizowała projekt
„Marzyć z szeroko otwartymi oczami”,
w którym współpracowała ze szkołami
w Niemczech, Francji i Finlandii.

Jolanta Drabik, Hanna Sarnowska-Mazur, Joanna Szulc, Agnieszka Wojciuch
– nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5
w Swarzędzu, Agnieszka Balcerzak-Zimna, Magdalena Książkiewicz – nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kobylnicy,
Ewa Madanowska – nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu, Anna Bestyńska, Agnieszka Bagrowska – nauczyciele
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu.
Wszystkim nauczycielom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w życiu zawodowym oraz osobistym.
/edu/
Tym razem mamy aż 8 partnerów
ze szkół w Niemczech, Islandii, Irlandii, Finlandii, Turcji, Estonii, Słowenii
i na Węgrzech. Przez dwa kolejne lata
uczniowie będą poznawać kulturę i historię państw partnerskich, będą korespondować z kolegami z tamtejszych
szkół i wspólnie realizować wyznaczone w projekcie zadania. Językiem roboczym jest angielski, a zatem uczniowie
w praktyce sprawdzą swoje umiejętności
komunikacji w tym języku. Nauczyciele
poznają system edukacji w krajach partnerskich i przyjrzą się pracy kolegów
nauczycieli w tych krajach.
Danuta Czosnowska
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Pomoc dla uczniów
WYPRAWKA SZKOLNA

Z

godnie z rządowym programem
„Wyprawka szkolna” rodzice dzieci
rozpoczynających naukę w klasach
I - IV szkoły podstawowej, w klasach I IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia, w klasach I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum ogólnokształcącego i technikum,
w klasach IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
w klasach I liceum plastycznego, w klasach
I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz uczniów niepełnosprawnych,
którzy znajdują się w trudnej sytuacji
ekonomicznej lub życiowej, będą mogli
otrzymać w roku szkolnym 2012/2013
pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników.

W tym roku programem objęto
uczniów:
– z klas II - IV szkoły podstawowej,
z klas II - IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, z klas I szkoły
ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły
zawodowej, liceum ogólnokształcącego
i technikum, z klas IV ogólnokształcącej
szkoły muzycznej II stopnia, z klas IV
ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
z klas I liceum plastycznego, z klas I lub
VII ogólnokształcącej szkoły baletowej,
pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.
8 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm), tj.456 zł
– z klas I szkoły podstawowej
i uczniów z klas I ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia, pochodzących z rodzin spełniających kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 5 ust. l ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.

992 z późn. zm), tj.504 zł,
– pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (np.
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii,
zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej),
na podstawie decyzji dyrektora szkoły,
do której uczęszcza uczeń, z wyjątkiem
uczniów uczniów klas I szkoły podstawowej i I klas ogólnokształcącej szkoły
muzycznej I stopnia,
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, dla
uczniów słabowidzących, niesłyszących,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku,
gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających w roku szkolnym
2012/2013 do szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
zasadniczych szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów
ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do
ogólnokształcących szkół muzycznych
I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących
szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych
lub ogólnokształcących szkół baletowych.
Maksymalna wysokość dofinansowania:
1) 180 zł dla uczniów klas I – III szkoły
podstawowej,
2) 210 zł dla uczniów klas IV szkoły
podstawowej oraz niepełnosprawnych
uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej,
3) 325 zł dla niepełnosprawnych
uczniów gimnazjum,
4) 352 zł dla uczniów klasy I szkół
ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc, o której mowa wyżej, jest
udzielana na wniosek rodziców ucznia
(prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika
socjalnego lub innej osoby, za zgodą
przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do
dyrektora szkoły, do której uczeń będzie
uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013
w terminie do 10 października 2012 r. Do
wniosku należy dołączyć zaświadczenie
o wysokości dochodów netto za miesiąc
poprzedzający jego złożenie. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można
dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów netto – oświadczenie
o wysokości dochodów netto. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,
którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów – zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
w formie zasiłku stałego lub okresowego.
Dofinansowaniem przy przekroczeniu
dochodu nie może być objęte więcej niż
5% ogólnej liczby uczniów w klasach II
- IV szkoły podstawowej, w klasach II IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia, w klasach I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej,
liceum ogólnokształcącego i technikum,
w klasach IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach I liceum plastycznego, w klasach I lub
VII ogólnokształcącej szkoły baletowej
z wyjątkiem szkół prowadzonych przez
ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
W przypadku uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu
kserokopii przedmiotowego orzeczenia.
/edu/

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w nowym roku szkolnym 2012/2013 istnieje możliwość skorzystania z pomocy materialnej przez uczniów.
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Prosto z budowy

Zapraszamy na spacer nową ścieżką wzdłuż Doliny Cybiny. Coraz większym zainteresowaniem wśród swarzędzan a także przyjezdnych cieszy
się nowa, oddana do użytku z początkiem lata, ścieżka widokowa wzdłuż Doliny Cybiny. Spacerowicze mogą poznawać walory przyrodnicze terenów objętych programem
Natura 2000, podpatrwywać ptaki, podziwiać bogatą florę. Informacje na temat przyrody tego obszaru zawarte zostały na kilku tablicach edukacyjnych umieszczonych
wzdłuż ścieżki. Jak już informowaliśmy, ścieżka, przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, ma długość 1080 metrów i prowadzi skrajem doliny w rejonie Gortatowa
w stronę Uzarzewa, kończąc się w rejonie ul. Kapela. Ustawiono przy niej ławki i kosze na śmieci, a zadaszony, dobrze wkomponowany w pejzaż okolicy, punkt widokowy
zachęca do odpoczynku i kontemplacji przyrody. Inwestycja, przygotowana w oparciu o koncepcję przedstawioną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wbrew
obawom niektórych ekologów, nie ingeruje w środowisko przyrodnicze obszaru Natura 2000, a jedynie podkreśla jego walory przyrodnicze i turystyczne.
/mw/
z Na zdjęciu: Radni z Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Swarzędza w towarzystwie
przewodniczącego Rady Miejskiej Mariana Szkudlarka podczas rowerowej wyprawy nową ścieżką.
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z Fot. M. Woliński
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Jedynka ocieplona. 1 września, podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przy ul. Zamkowej 20, wszyscy
podziwiali rezultaty termomodernizacji tej placówki. Wykonana podczas letnich wakacji inwestycja polegała na dociepleniu ścian i dachu budynku głównego (z częściową
wymianą okien) oraz części sali gimnastycznej wraz z łącznikami. Dodatkowo oczyszczona została, wykonana z cegieł, elewacja starszego budynku. Prace objęły też
malowanie sufitu i ścian sali gimnastycznej. Koszt tej inwestycji to niespełna 540 tys. złotych. Wykonawcą była firma IZOBUD Piotr Kwiatkowski z Dopiewa. /mw/

z Fot. Karolina Tokłowicz-Wandachowicz

Prosto z budowy

Świetlica w Rabowicach rozbudowana. W końcu sierpnia zakończyła się rozbudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Bukowej w Rabowicach. Do istniejącego
budynku dobudowana została drewniana wiata o powierzchni ok. 100 m kw. Dzięki temu świetlica lepiej będzie służyła lokalnej społeczności, np. podczas organizowanych
tam imprez. Koszt tej inwestycji to 59 tys. złotych, a wykonawcą była firma EKO-Invest Artur Smelczyński.
/mw/
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Szkoła w Paczkowie – wkrótce już dach! Sprawnie przebiega budowa nowej
szkoły w Paczkowie. Wykonawca uporał się już ze stawianiem murów parteru, ułożył nad nim
stropy, gotowe są mury piętra. Trwają też prace związane z podłączeniem nowego budynku
do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Rozpoczęło się układanie więźby dachowej tak, aby okres zimowy można było wykorzystać
na roboty we wnętrzu budunku. Ogólne zaawansowanie inwestycji wynosi już ok. 35 proc.
Przypomnijmy, że w nowym budynku Zespołu Szkół w Paczkowie mieścić się będzie 10 sal
lekcyjnych wraz z węzłami sanitarnymi, szatnią, świetlicą, biblioteką, stołówką oraz pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi.
/mw/

z Fot. (2x) Karolina Tokłowicz-Wandachowicz

Prosto z budowy
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Niespełna 45 tys. złotych kosztowało
wykonanie nowych, dodatkowych toalet
w Gimnazjum w Zalasewie. Wykonawcą
była firma FURBUD z Żerkowa. Inwestycja ta była niezbędna w związku z reorganizacją nauki w tym rejonie. Przypomnijmy,
że od 1 września w budynku Gimnazjum
w Zalasewie ulokowana została część
uczniów (pierwszaki i zerówkowicze)
z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 5.
/mw/

Przebudowa
ul. Napoleońskiej
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na budowę nawierzchni
wraz z odwodnieniem w ulicy Napoleońskiej w Swarzędzu. Przebudowa obejmie 350-metrowy odcinek ulicy. Powstanie
tam pieszojezdnia z kostki brukowej, a na
niektórych fragmentach - jezdnia wraz
chodnikami. Podczas przebudowy zostanie
wybudowana kanalizacja deszczowa, która
odwodni nową nawierzchnię ulicy Napoleońskiej. Powstanie także 6 brakujących
przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji.

Do przetargu stanęło 10 firm, a najkorzystniejszą ofertę złożyło Budownictwo
Drogowe Krug ze Swarzędza. Umowa
opiewać będzie na 790 tys. złotych. Termin
realizacji ustalono na 15 stycznia 2013 r.
/mw/

Nowa nawierzchnia
w Uzarzewie
4 września podpisana została umowa
na wykonanie nakładki bitumicznej w ul.
Akacjowej w Uzarzewie na odcinku od
przejazdu kolejowego do ul. Kasztanowej. Remont ten od lat wnioskowany był
przez tamtejszą społeczność i osobiście
przez panią sołtys Marię Kowalską. Wykonawcą remontu za niespełna 200 tys. zł
będzie firma SKANSKA S.A. z Warszawy.
Prace zakończone mają być jeszcze we
wrześniu br.
/mw/

Przychodnia
w Kobylnicy – przetarg
rozstrzygnięty
Odbył się przetarg nieograniczony na
przebudowę budynku przychodni zdrowia przy ul. Poznańskiej 99 w Kobylnicy.
Wpłynęło 11 ofert, a najkorzystniejszą złożyła firma HENBUD z Kłecka, oferująca
za wykonanie inwestycji za niespełna 1,04
mln złotych. Umowa podpisana zostanie
we wrześniu br., a termin realizacji ustalony został ma koniec czerwca 2013 r.
Prace polegać będą na przebudowie
lokali mieszkalnych 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.
/mw/

Będzie
nowe skrzyżowanie
w pobliżu skansenu
Trwają przygotowania do budowy nowego układu komunikacyjnego
w okolicach Skansenu Pszczelarskiego
oraz dworca PKP. Jak już informowaliśmy, powstanie tam zupełnie nowa droga,
która połączy okolice dworca z nowym
skrzyżowaniem z drogą krajową nr 92,
projektowanym w pobliżu skansenu.
Inwestycja ta podzielona została na trzy
etapy. Koszty dwóch pierwszych etapów
- budowa skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną z drogą krajową nr 92 oraz drogi
biegnącej od tego skrzyżowania do wjazdu
do CASTORAMY - poniesie ta właśnie
firma. W przyszłości, w ramach trzeciego
etapu, gmina Swarzędz wybudować ma
nowe rondo w pobliżu wyremontoweanego
przez PKP dworca kolejowego.
Po zakończeniu budowy etapu I i II
obsługa komunikacyjna hipermarketu
budowlanego odbywać się będzie nowo
wybudowaną drogą, co mieszkańcy tych
okolic zapewne przyjmą z ulgą.
Gmina Swarzędz czeka teraz na uzyskanie pozwolenia na budowę od Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Poznańskiego. Firma CASTIM (wykonawca
inwestycji dla CASTORAMY) deklaruje
gotowość do niezwłocznej realizacji pierwszych dwóch etapów inwestycji.
Przebieg drogi pokazuje rysunek na
str. 8 i 9.
/mw/

Prosto z budowy

Nowe toalety
w Gimnazjum
w Zalasewie
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EKO Babie Lato
EKO Babie Lato

- edukacyjnie, ekologicznie i rozrywkowo

10

W sobotę, 8 września centrum weekendowych wydarzeń w naszej gminie znajdowało się w najbliższym
otoczeniu pływali Wodny Raj. Zarówno Scena nad Jeziorem jak i parking przed pływalnią oraz okoliczne tereny
spacerowe przeznaczone zostały na najróżniejsze wydarzenia o charakterze edukacyjno-ekologicznym i artystycznym. Od dwóch lat Eko Babie Lato jest naszą największą imprezą łączącą wiedzę o ekologii ze sporą dawką
rozrywki. Przez wiele godzin trwała więc wspólna edukacja, zabawa i biesiadowanie.

J

uż od godz. 14. wszyscy chętni brali
udział w zbiórce zużytych elektrosprzętów, makulatury, sztucznych
tworzyw, przeterminowanych leków itd.
zorganizowanej przez firmę Stena Recycling wspólnie z zakładem Gospodarki Komunalnej. W zamian swarzędzanie
obdarowani zostali słodyczami, kwiatami
i ziołami w doniczkach. Od firmy Stena każdy otrzymał również Kodeks Recyclingu. Dzieci z zapałem brały udział
w konkursie rysunkowym pt. „Niebieska
Stena w zielonym Swarzędzu” oraz quizie wiedzy o recyclingu. Najmłodszym
podobało się również wymyślanie wierszyków związanych tematycznie z ekologią
i recyclingiem.
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu zaprosił do przynoszenia
aluminiowych puszek, kartonów po napojach, baterii itp. W namiocie ZGK po
wielu emocjach rozstrzygnięto 3 konkursy: plastyczny pt. „Odpady segregujemy
– matkę Ziemię ratujemy”, konkurs ze
znajomości zasad segregacji odpadów

oraz konkurs zręcznościowy – odkręcanie i zgniatanie plastikowych butelek na
czas. Atrakcją okazał się także „rekarton”
– pokaz produkcji papieru czerpanego za
pomocą pralki Frania. Chętni do zobaczenia Składowiska Odpadów Komunalnych
mieli podczas Eko Babiego Lata taką okazję, uczestnicząc w wycieczce do Rabowic.
Bezpośrednio przed Sceną nad Jeziorem już od godzin rannych można było
podziwiać przygotowane z wielką fantazją przez uczniów swarzędzkich szkół
eko-meble. Wielu znanych designerów
mogłoby czerpać inspiracje z tych pomysłów! Rozstrzygnięcie konkursu na
eko-mebel nie było rzeczą prostą. Takie
same dylematy towarzyszyły oceniającym eko-ciuszki! Kurtka przeciwdeszczowa z folii bąbelkowej, plastikowe
buty, ślubna suknia z foliowych worków
i inne poczyniłyby wiele zamieszania na
paryskich wybiegach! Na pracowitych
i pomysłowych uczniów czekały równie
pomysłowe i atrakcyjne nagrody.
Teatr szczudlarzy z Poznania zade-

monstrował niezwykły pokaz powerisingu
– skaczących szczudeł! Odważni próbowali swoich sił na warsztatach powerising,
inni bawili się doskonale obserwując popisy żonglerki.
Najmłodsi zdobywali nowe umiejętności podczas warsztatów eko-latawców
lub, po prostu, bawili się na placu zabaw.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu wspólnie z referatem Promocji
UMiG oraz firmą Volkswagen Poznań,
Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji
oraz firmą Sea Adventure przygotowały
rajd Doliną Cybiny - zupełnie wyjątkową grę terenową. Młodzi uczestnicy rajdu
realizując scenariusz autorskiej bajki pt.
„Dawno temu w Dolinie Cybiny” poznawali florę i faunę tego pięknego zakątka.
Dzieci przy czterech stanowiskach z konkurencjami ratowały bociana Mirka, bobra Cybinka i żabę Anielę przed Bandą
Rybitw, poznawały zwyczaje zwierząt.
Przy stanowisku firmy Volkswagen czekały dodatkowe gry i zabawy, a na mecie
rajdu – słodki poczęstunek.

Sobotni rajd Doliną Cybiny był oficjalnym otwarciem nowej ścieżki pieszo-rowerowej urządzonej tam tego lata.
Miłośnicy dobrej muzyki mieli w czym
wybierać podczas wieczornych koncertów. Jako pierwsza zaprezentowała się,
pochodząca z Łowęcina, kapela bluesowo-rockowa Old Rebels. Była to kolejna
już grupa z naszego terenu godna dużej
uwagi. Od godz. 18 zagrała bardzo lubiana
Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa – tym
razem z rockowym zacięciem. I wreszcie –
godz. 20. – wyczekiwany koncert gwiazdy
wieczoru - Kamila Bednarka. Ten chłopak
przyciąga tłumy jak magnes. Występowi
towarzyszył nieustający aplauz fanek.
Bednarek pokazał, że nie bez powodu
wygrywa na polskiej estradzie muzycznej wszystko co się da. Zabawa trwała do
północy, przy muzyce klubowej w wykonaniu najbardziej znanego w Polsce duetu
DJ’ów – Kalwiego i Remiego.
Koniecznie dodać należy, iż w sobotę
8 września swoje 10. urodziny świętowała
pływalnia Wodny Raj. W ramach jubileuszowych uroczystości zaproponowano
wodne party, występ Chilli Art Group, zabawę przy muzyce i światłach dyskotekowych i nawet aqua zumbę dla wszystkich.
Gratulacje z okazji okrągłegej rocznicy
dyrektorowi Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji Marioli Józwiak złożyła
burmistrz Anna Tomicka, wiceburmistrzowie Agata Kubacka i Adam Trawiński, posłanka Bożena Szydłowska, radni Rady
Miejskiej z przewodniczącym Marianem
Szkudlarkiem oraz radna Rady Powiatu
Barbara Antoniewicz i wiele innych osób.
Swarzędzkiej pływalni życzymy 100 lat
w tak dobrej formie!
Tegoroczne Eko Babie Lato naprawdę
imponowało ogromem propozycji edu-

kacyjno-ekologicznych i rozrywkowych.
To była impreza z rozmachem, dlatego
Wszystkim, którzy przy niej pracowali
serdecznie dziękujemy! Równie gorąco
dziękujemy sponsorom – z Wami jest nam
o wiele łatwiej!
A oto lista nagrodzonych w konkursach ekologicznych:
EKO MEBEL
Kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej
- I miejsce: dzieci uczęszczające na
zajęcia świetlicy szkolnej SP Kobylnica

- Interaktywny pokaz pt.„Niesamowity
świat fizyki” (nagroda ufundowana przez
firmę Volkswagen Poznań)
- II miejsce: dzieci uczęszczające na
zajęcia świetlicy szkolnej ZS w Paczkowie - bilety na basen i kręgielnię (nagroda
ufundowana przez Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji)
- III miejsce: klasa II e SP 4 - Wizyta
w Grocie Solnej (nagroda ufundowana
przez firmę Jantar Grota Solna)
Kategoria: klasy IV– VI szkoły podstawowej
- I miejsce: dzieci uczęszczające na

EKO Babie Lato
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zajęcia świetlicy szkolnej SP Kobylnica
- Interaktywny pokaz pt.„Niesamowity
świat fizyki” (nagroda ufundowana przez
firmę Volkswagen Poznań)
- II miejsce: dzieci uczęszczające na
zajęcia świetlicy szkolnej w SP w - bilety
na basen i kręgielnię (nagroda ufundowana przez Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji)
EKO CIUSZEK
Kategoria: klasy IV– VI szkoły podstawowej
- I miejsce ex equo: dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicy szkolnej w SP
w Wierzonce kl. IV c i SP 1 - Interaktywny
pokaz pt.„Niesamowity świat fizyki” (nagroda ufundowana przez firmę Volkswagen

Poznań)
Kategoria: klasy gimnazjalne
- I miejsce: Gimnazjum nr 3 – grupa
uczniów z klas: II A, II B, III B i III E - Interaktywny pokaz pt.„Niesamowity świat
fizyki” (nagroda ufundowana przez firmę
Volkswagen Poznań)
- II miejsce: Gimnazjum w Zalasewie
– grupa uczniów z klas IIA i II B - bilety
na basen i kręgielnię (nagroda ufundowana przez Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji)
- III miejsce: Gimnazjum nr 2, kl. II D
- rejs żaglówką po Jeziorze Swarzędzkim
(ufundowany przez firmę Sea Adventure)
/tr, mw/
fot. H. Błachnio

Drodzy uczestnicy
Eko Babiego Lata
w Swarzędzu!
Serdecznie dziękuję wszystkim
Państwu za tak liczny i aktywny udział
w naszej corocznej imprezie ekologicznej zwanej Eko Babim Latem. Dziękuję
uczniom swarzędzkich szkół za piękne
prezentacje w konkursach.
Bardzo się cieszę, że problematyka
ekologiczna znajduje w naszej gminie coraz większy odzew i zrozumienie. W sobotę, 8 września znów zrobiliśmy wiele,
by żyć w lepszej, zdrowszej codzienności.
Osobne słowa podziękowania i uznania przekazuję młodej widowni zgromadzonej tłumnie na wieczornym koncercie
Kamila Bednarka oraz wcześniejszych artystycznych prezentacjach. To była wielka
przyjemność obserwować Waszą, droga
młodzieży, spontaniczną ale i niezwykle
kulturalną, pełną wzajemnej życzliwości
zabawę.
Państwa tak bardzo liczny udział
w imprezie utwierdza mnie w przekonaniu, że naprawdę warto organizować
jeszcze wiele przedsięwzięć dla Państwa.
Do zobaczenia!

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Piknik Trzech Pokoleń – kolorowo i rodzinnie

O

gromnym powodzeniem wśród
małych i trochę większych cieszyły się atrakcje w postaci ściany
wspinaczkowej, „rodeo”, kul wodnych,
żyroskopu, dmuchanego ringu gladiatora, trampoliny i dmuchanych zjeżdżali. Można było również sprawdzić swój
zmysł równowagi na torze z przeszkodami przemierzając go segwey’em. Dużym
powodzeniem wśród najmłodszych cieszyło się malowanie twarzy.
W „Namiocie bezpieczeństwa”
pana Roberta Moskwy panie, bez
względu na wiek, mogły skorzystać
z bezpłatnych porad i krótkich lekcji
pokazowych. Podczas szkolenia zostały zaprezentowane najprostsze techniki
samoobrony.
Podczas pikniku można uczyliśmy
się też elementów pierwszej pomocy,
w czym pomagali ratownicy drogowi
z Automobilklubu Wielkopolska. Na
fantomach można było praktycznie
sprawdzić swoje umiejętności udzielania
pierwszej pomocy, a także wziąć udział
w konkursie rodzinnym, wykorzystując
wcześniej zdobytą wiedzę.
Gwiazdami popołudnia byli Ada
Szulc znana z I edycji programu X Factor oraz Grzegorz Wilk wraz z zespołem,
występujący w programie „Jaka to me-

lodia”. Artyści zachwycili publiczność
osobowością estradową. Męska część
publiczności zachwycała się szczególnie urodą i talentem Ady Szulc, panie
natomiast - energetycznym występem
Grzegorza Wilka.
Dzieci, które uczestniczyły w co najmniej pięciu konkurencjach sportowych
mogły wziąć udział w losowaniu nagród
niespodzianek ufundowanych m.in.
przez firmę Voyager Club z Poznania,
a także wielu gier rodzinnych, gadżetów
UMiG Swarzędz. W nowych domach
zamieszkały maskotki „Sękusia”.
To już trzeci raz firma Voyager Club
sprawiła dzieciom niebywałą atrakcję,
pozwalając malować farbami samo-

chód marki MAZDA 2. Trzeba przyznać,
że dzieci malowały z poświęceniem…
Przemalowane przez dzieci auto stało
się prawdziwym„dziełem sztuki”. Rodzice
w tym czasie mogli zapoznać się z ofertą
firmy Voyager Club, która prezentowała
samochody marki Jeep, Lancia i Mazda
– a było na co popatrzeć!!!
Nad częścią artystyczną pikniku czuwał niezastąpiony i niezawodny Wodzirej. Wszystkim uczestnikom pikniku
dziękujemy za wspaniałą zabawę i mamy
nadzieję do zobaczenia już za rok!!!

Prosto z OPS

Mieszkańcy Swarzędza, jak zwykle, licznie odpowiedzieli na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej przybywając w niedzielne popołudnie 26 sierpnia roku na Piknik Trzech Pokoleń. Impreza ta przygotowana
została w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” oraz realizowanego przez OPS projektu systemowego FABRYKA
UMIEJĘTNOŚCI, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lidia Chałasiak, Jolanta Osada
Ośrodek Pomocy Społecznej
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„Anna Maria”, „Matura”, „Nie zadzieraj
nosa” i wiele innych znanych piosenek
Czerwonych Gitar obudziło w przybyłych wspomnienia i przypomniało lata
młodości. Ci młodsi natomiast mogli na
żywo usłyszeć największe przeboje tamtych lat. Warto podkreślić, że największe
hity swarzędzka publiczność odśpiewała
wspólnie z artystami.
Jarosław Łączka
Ośrodek Pomocy Społecznej

Dawnych Wspomnień Czar
Kolejna edycja letniego koncertu Dawnych Wspomnień Czar za nami. W niedzielę, 5 sierpnia zgromadzeni na Scenie nad Jeziorem swarzędzanie znów
mogli powspominać, bawiąc się przy tym świetnie.

P

publiczności. Artysta zaprezentował
również kilka nowych, równie łatwo
wpadających w ucho piosenek. Jako
kolejni zaprezentowali się artyści Teatru
Muzycznego. Ich występ to wspaniałe
przeboje musicalowe i wiele innych,
piękna choreografia i feria kolorów. Na
zakończenie wystąpił zespół Bernarda
Dornowskiego – jednego z założycieli
Czerwonych Gitar. Nie sposób wymienić
wszystkich przebojów, które usłyszeliśmy tego wieczoru. „Kto się boi myszy”,

Prosto z OPS

rzed publicznością wystąpili: Andrzej Rybiński, Bernard Dornowski z zespołem oraz artyści Teatru
Muzycznego w Poznaniu. Na koncert
przybyli zarówno ci, którzy świetnie
pamiętają wielkie przeboje wymienionych artystów, jak i młodsze pokolenie.
Wśród gości byli również przedstawiciele
władz miasta oraz radni. „Pocieszanka”,
„Pogoda dla bogaczy”, „Nie liczę godzin
i lat”– czyli największe przeboje Andrzeja
Rybińskiego wzbudziły ogromny aplauz

Wakacyjne
Warsztaty Międzypokoleniowe
14

W sierpniu dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz seniorzy z Klubów
Młodych Duchem i Ośrodka Wsparcia brały udział w Warsztatach Międzypokoleniowych.

C

ykl spotkań rozpoczęto olimpiadą
sportową przekazując sobie„ogień
pokoju”. Duch rywalizacji rozpalił
atmosferę zabawy. Towarzyszyły temu
piosenki dwóch pokoleń.
Na drugim spotkaniu uczestnicy
zaprojektowali laleczki na potrzeby
teatrzyku kukiełkowego. Największym
dobrem była wzajemna praca i rozwi-
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Komunikat OPS

O

d 1 listopada 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady
Ministrów sprawie wysokości
dochodu rodziny albo dochodu osoby
uczącej się stanowiących podstawę do
ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz
wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012
roku ustala podniesione kwoty kryteriów
dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych.
Od 1 listopada 2012 r. kryterium
dochodowe uprawniające do świadczeń
rodzinnych wynosi 539,00 zł i 623,00 zł.
- w przypadku gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
1) Od 1 listopada 2012 r. zmienia się
wysokość zasiłku rodzinnego,
a) 77,00 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia,
b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia
18 roku życia,
c) 115,00 zł na dziecko w wieku
powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,
wynosi 1000,00 zł;
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynosi 400,00 zł
miesięcznie;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 170,00 zł
miesięcznie na dziecko, nie więcej
jednak niż 340,00 zł na wszystkie
dzieci;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej,
o którym mowa, wynosi 80,00 zł
miesięcznie na trzecie i na następne
dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
wynosi:
a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko
w wieku do ukończenia 5 roku
życia,
b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko
w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 24 roku życia;
7) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego, wynosi 100,00 zł
na dziecko;
8) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko
w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest
obowiązek szkolny i obowiązek
nauki, a także szkoły podstawo-

wej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się,
legitymującej się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko
w związku z dojazdem z miejsca
zamieszkania do miejscowości,
w której znajduje się siedziba
szkoły, w przypadku dojazdu do
szkoły ponadgimnazjalnej, a także
szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w szkole
ponadgimnazjalnej;
9) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego
dziecka, wynosi 1000,00 zł na jedno
dziecko;
10) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego,
wynosi 153,00 zł miesięcznie;
11) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie.
To świadczenie zostało zwiększone
o 100,00 zł na okres od lipca do
grudnia 2012 roku.
Beata Pacholczak
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

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

Prosto z OPS

janie twórczej wyobraźni uczestników.
Okazuje się, że największą radością było
wymyślenie nazwy dla międzypokoleniowej grupy teatralnej, która brzmi
„Krasnoludy z buszu”.
Trzecie spotkanie poświęcone było
ekologii. Rolę prelegenta przejęła seniorka z klubu Amorki, która wspólnie
z dziećmi prowadziła dyskusję na ten
temat. Po części teoretycznej najmłodsi
przystąpili do pracy i z ekologicznych
opakowań wykonali piórniki.
Czwarte spotkanie było podsumowaniem warsztatów. Bajkowy i zabawowy klimat podtrzymał turniej literacki, na którym
odczytano bajkę specjalnie przygotowaną dla dzieci i seniorów biorących udział
w warsztatach. Na zakończenie wszystkim
wręczono dyplomy, a cała praca została
uwieczniona w księdze wspomnień.
Małgorzata Pawlik
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Dożynki Gminne 2012
Aktualności

w gościnnym Uzarzewie

16

18 sierpnia 2012 r. w gościnnym Uzarzewie odbyły się tegoroczne główne dożynki gminy Swarzędz. Gospodarze
włożyli wiele trudu, a także inwencji i serca w przygotowanie Święta Plonów. W ścisłej współpracy ze swarzędzkim
Ośrodkiem Kultury zadbano o piękny wystrój miejsca uroczystości, dobrą oprawę muzyczną, smaczną gastronomię.

D

ożynkowe spotkanie rozpoczęła
uroczysta msza św. w pięknym,
drewnianym kościele p.w. św.
Michała Archanioła, po czym wszyscy

udali się na miejsce dalszych wydarzeń.
Tegoroczne gminne dożynki w Swarzędzu zgromadziły wielu gości. Byli wśród
nich: poseł Bożena Szydłowska, senator

Marek Ziółkowski, radni Rady Powiatu
Barbara Antoniewicz i Paweł Bocian, radni
Rady Miejskiej w Swarzędzu z jej przewodniczącym Marianem Szkudlarkiem.

Władze gminy reprezentowali burmistrz
Anna Tomicka oraz wiceburmistrzowie
Agata Kubacka i Adam Trawiński. Burmistrz Anna Tomicka, inaugurując obrzęd
dożynkowy, podziękowała wszystkim rolnikom i ich rodzinom za pracę, która jest
przecież zależna od tak wielu czynników,
także nieprzewidywalnych – jak pogoda.
Życzyła coraz lepszych warunków pracy, rozwoju wsi i po prostu pomyślności,
zapewniając jednocześnie, że problemy
gminnych wsi stawia zawsze w pierwszym
szeregu spraw ważnych. Równie dużo ciepłych słów padło w wystąpieniu księdza
proboszcza Tadeusza Pelińskiego – nowego dziekana dekanatu swarzędzkiego.
Starostowie tegorocznych dożynek Krystyna Pawlaczyk oraz Stanisław Jóźwiak,
zapraszając do dzielenia się świątecznym
bochnem chleba, dziękowali władzom
gminy i wszystkim współorganizatorom
uroczystości. Burmistrz Anna Tomicka
oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Szkudlarek bardzo starali się,
aby każdy spróbował tego świątecznego
chleba – zgodnie z wielowiekową tradycją.
Aplauz wzbudził towarzyszący obrzędowi dożynkowemu zespól dziecięcy Modraki z Tarnowa Podgórnego. Okazało się,
że te uzdolnione artystycznie dzieci świetnie sprawdziły się w tych okolicznościach.
Podobał się występ zespołu Olszyna, który wbrew upływającemu czasowi jakby
młodnieje i rozwija swój repertuar. Wielu
powodów do śmiechu dostarczył parodysta
Andrzej Dyszak. Był także pokaz mody,
konkursy, zabawy dla dzieci. W godzinach
wieczornych do tańca przygrywał zespół
Tequila Band, a o przyjemności kulinarne
dbała firma Bystry.
Gościnne Uzarzewo zasługuje na
podziękowania – za piękne, dobrze zorganizowane Dożynki 2012.
TR
z fot. Henryk Błachnio

Aktualności
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z Fot. M. Woliński

chomości przyległych.
► Stanowisko nr 4/2012 w sprawie
odpłatnego przejęcia od Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu nieruchomości na
rzecz Gminy Swarzędz.
► Stanowisko nr 5/2012 w sprawie
zabezpieczenia środków w budżecie
2013r. na zimowe utrzymanie dróg i ulic
powiatowych znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta Swarzędza oraz
zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych
na terenie miasta i gminy Swarzędz w 2013
roku.

Z prac Rady Miejskiej
w Swarzędzu
Aktualności

2 sierpnia 2012 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu,
w której uczestniczyło 18 radnych. Obrady sesji prowadził Przewodniczący
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek.

18

Rada Miejska podjęła następujące
uchwały z stanowiska:
► Uchwałę nr XXVIII/247/2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012,
► Uchwałę nr XXVIII/248/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2012 – 2032,
► Uchwałę nr XXVIII/249/2012
w sprawie w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Swarzędz na lata 2012 – 2017.
► Uchwałę nr XXVIII/250/2012
w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XXVIII/251/2012
w sprawie nadania nazwy terenom po
dawnym cmentarzu żydowskim w Swarzędzu.
► Uchwałę nr XXVIII/252/2012w
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Gruszczyn ul. Kolejowa.
► Uchwałę nr XXVIII/253/2012w
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Gruszczyn ul. Łąkowa.
► Uchwałę nr XXVIII/254/2012
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii

dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
– Gruszczyn ul. Zielińska.
► Uchwałę nr XXVIII/255/2012
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
– Gruszczyn ul. Żwirki i Wigury.
► Uchwałę nr XXVIII/256/2012
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
– Jasin ul. Stolarska.
► Uchwałę nr XXVIII/257/2012
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
– Jasin ul. Wiejska.
► Uchwałę nr XXVIII/258/2012
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
– Jasin ul. Wiosenna.
► Uchwałę nr XXVIII/259/2012
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
– Zalasewo ul. Armii Poznań.
► Uchwałę nr XXVIIII/260/2012
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii
dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
– Kruszewnia ul. Czarnoleska.
► Uchwałę nr XXVIII/261/2012
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny,
przy sprzedaży nieruchomości położonych
w Bogucinie przeznaczonych na polepszenie warunków zagospodarowania nieru-

W punkcie „Interpelacje” radni przedstawili interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym:
• Radny Grzegorz Taterka w sprawie organizacji ruchu na ul. Cieszkowskiego
oraz budowy ogrodzenia wzdłuż torów
kolejowych przy ul. Kościuszki.
• Radny Marcin Lis w sprawie uzupełnienia znaków drogowych na skrzyżowaniach położonych na terenie
północnych osiedli mieszkaniowych
w Swarzędzu.
30 sierpnia 2012 roku odbyła się na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz Anny Tomickiej XXIX Sesja
Rady Miejskiej, w której uczestniczyło 18 radnych. Obrady sesji prowadził
Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek.
Rada Miejska podjęła następujące
uchwały:
► Uchwałę nr XXIX/262/2012 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/185/2012
z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu.
► Uchwałę nr XXIX/263/2012
w sprawie uchylenia uchwały nr
XXI/186/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu.
► Uchwałę nr XXIX/264/2012
w sprawie zmiany aktu założycielskiego
Szkoły Podstawowej nr 5 im. prof. Adama
Wodziczki w Swarzędzu.
Hanna Mełeń, Aldona Rębacz
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: teksty wszystkich uchwał
bieżącej kadencji wraz z uzasadnieniami dostępne są w Biurze Rady Miejskiej
w Swarzędzu (UMiG Swarzędz, Rynek 1,
pok. 105) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/
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Wystawa prac artystów
z Ronnenbergu

P

oznański Ogród Botaniczny obchodził swoje 87 urodziny w niedzielę 9
września. Z tej okazji organizatorzy
(Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja
Ludzki Świat Mundo Humano, Związek
Międzygminny Puszcza Zielonka, Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych
i Arboretów w Polsce, Arboretum Leśne
w Zielonce, Nadleśnictwo Łopuchówko,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolski
Związek Artystów Rzeźbiarzy) zaprosili
poznaniaków na spotkanie edukacyjne pt.
„Puszcza Zielonka po horyzont”. Piękna,
słoneczna niedziela sprzyjała wypoczynkowi wśród zieleni i uczestnictwu w zaplanowanych imprezach. A było w czym
wybierać! Do dyspozycji zwiedzających
udostępniono pawilon ekspozycyjno-dydaktyczny z różnego rodzaju wystawami
i zajęciami artystyczno-edukacyjnymi.
Kto chciał – uczestniczył w wycieczkach
z przewodnikami.
W zabytkowym pawilonie od godz. 12
do 18 przy pełnej widowni odbywały się
prezentacje gmin należących do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka
i biorących udział w urodzinach ogrodu.
Nie mogło zatem zabraknąć Gminy Swarzędz. Przygotowana została prezentacja
na temat naszej gminy, po czym wysłuchano koncertu Swarzędzkiej Orkiestry
Flażoletowej. Przez cały dzień czynne było
również stoisko promocyjne Swarzędza.
Duże zainteresowanie budziły nasze materiały promocyjne. Pracownice Referatu
Promocji UMiG służyły zwiedzającym
swą wiedzą i radą oraz wszelkimi informacjami.

Osobnym elementem swarzędzkiej
prezentacji były stoiska handlowe z oryginalnymi, swarzędzkimi wyrobami.
Mieliśmy w Botaniku RSP Kruszewnia,
koronki i hafty z Wierzenicy, intarsje
z Cechu Stolarzy Swarzędzkich, ceramikę
z pracowni Ewy Wanat.
Na zakończenie niedzielnego spotkania wszystkim uczestnikom podziękował
Tomasz Łęcki – przewodniczący Zarządu
ZM Puszcza Zielonka.
- Nasza obecność na urodzinach poznańskiego Ogrodu Botanicznego okazała się dobrą sposobnością do promocji
Swarzędza. Jesteśmy przekonani, że dzięki
temu nasza gmina stała się bliższa poznaniakom – podkreśla obecna w Botaniku
wiceburmistrz Agata Kubacka.
/tr, mw/
z fot. Teresa Radziszewska

W

ładze Miasta i Gminy Swarzędz zapraszają na Wystawę prac artystów
z Ronnenbergu.
Wystawa czynna jest od 15 września
do 14 października 2012 w godz. 16:00
- 20:00. w Centrum Handlowym ETC,
Pawilon Meblowy, pierwsze piętro.
Będziemy mieli okazję obejrzeć prace następujących artystów: Dieter Gotze,
Rainer Janssen, Gerard Sery, Barbel Erbstoser, Martina Rick, Bernd Pallas, Kristina
Henze. Zapraszamy!
/fp/

Ośrodek Kultury
zaprasza!

Z

apraszamy wszystkich chętnych do
udziału w sekcjach Ośrodka Kultury.
Nowością są sekcje dance hallu, sekcja
szachowa oraz perkusyjna. Podane na
plakacie numery telefonów są do osób
prowadzących zajęcia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
/fp/

Aktualności

Gmina Swarzędz
w poznańskim Botaniku
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Światowy Przegląd Folkloru w Swarzędzu

Aktualności

– uczta dla oczu i uszu

20

M

ieszkańcy Swarzędza i przyjezdni
uczestniczyli 15 sierpnia w niezwykłej imprezie kulturalnej
jaką był XII Światowy Przegląd Folkloru - Integracje. To była doskonała okazja
aby zapoznać się z ginącym już światem
folkloru i tradycji.
W naszym mieście pojawiły się zespoły z Niemiec, Rumuni, Serbii, Kanady
oraz Polski. Zapowiedzią Festiwalu były
występy wszystkich grup odbywające się
w różnych osiedlach.. Artyści tańczyli,
śpiewali i grali, zapraszali mieszkańców
Swarzędza do uczestnictwa w głównej

części programu – koncercie na Scenie
nad Jeziorem przy pływalni „Wodny
Raj”. Aby jednak w pełni oddać klimat
przywieziony z różnych części Europy
i Ameryki, zespoły zorganizowały przed
koncertem warsztaty taneczne dla dzieci
i młodzieży. Następnie przyszedł czas na
pełną prezentację wszystkich gości. Na
scenie plenerowej oglądaliśmy w kolejności Zespół Thea Maass – Uniwersytetu
Technologicznego z Niemiec, Zespół folklorystyczny DOINA AIUDULUI z Rumunii, KUD Abrasevic z Serbii. Polskę
pięknie reprezentowała grupa z Zespołu
Pieśni i Tańca Politechniki Warszapwskiej.
Na zakończenie wystąpił zespół folklorystyczny z Kanady Mackinaw. Ich żywiołowy pokaz wywołał entuzjazm widowni.
Wpływy kultury francuskiej, irlandzkiej
i szkockiej stworzyły niezwykle ciekawe
widowisko muzyczno - taneczne.
Trzecie już spotkanie folklorystyczne
w Swarzędzu cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Każdego roku
rośnie liczba prawdziwych fanów takiej
muzyki, artyści podkreślają zaś świetną
atmosferę, życzliwość, dobrą organizację
imprezy. Czekamy zatem na kolejny festiwal i kolejną wizytę zespołów z różnych
stron świata.
Agnieszka Jaroszyńska, TR
z fot. Henryk Błachnio
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Swarzędzki przystanek zabytkowych pojazdów

P

ści, niekiedy naprawdę bardzo odległej.
Załogi z różnych miejsc Europy z dumą
prezentowały nie tylko same pojazdy, ale
również stylowe ubiory i wyposażenie
z dawnych lat. Najstarszym pojazdem,
który o własnych siłach dojechał do nas
aż z Niemiec był Dixi DA z 1929 roku.
Swymi wypielęgnowanymi autami retro
przybyły też załogi z odległej Anglii, Ho-

landii oraz Ukrainy.
Organizatorem tego wyjątkowego
rajdu był, tradycyjnie już, Automobilklub
Wielkopolski. W wyniku bardzo udanej
współpracy automobilklubu z Poznania
z Urzędem Miasta i Gminy Swarzędz
zapowiadają się kolejne motoryzacyjne
pokazy i spotkania w naszym mieście.
/tr, mw/

z Fot. (3x) Hanna Mełeń

Aktualności

ół setki malowniczych, zabytkowych pojazdów zawitało na swarzędzki Rynek w słoneczną sobotę
1 września. Swarzędz, dzięki staraniom
Referatu Promocji UMiG, stał się ważnym
przystankiem na trasie XXIX Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych.
Swarzędzanie z wielkim zainteresowaniem
oglądali motoryzacyjne cacka z przeszło-

Te służby czekają na Państwa sygnały

W

związku z ostatnio zaistniałymi groźnymi
zjawiskami atmosferycznymi przypominamy,
iż obowiązującym w całej Polsce telefonem alarmowym jest numer: 112!!! Ponadto informujemy,
iż awarie, zagrożenia bądź zdarzenia można zgłaszać także do odpowiednich służb. Przykładowo: –
o drzewie leżącym na drodze i zagrażającym życiu,

zdrowiu lub mieniu należy poinformować Straż
Pożarną pod numerem: 998 lub 112, – o konarze
leżącym na chodniku, podmytej jezdni czy obsuwającej się skarpie należy poinformować (w godzinach
pracy Urzędu) Referat Gospodarki Komunalnej pod
numerem telefonu: (61) 65-12-410. W pozostałych
godzinach – Straż Miejską pod numerami: (61) 651

21 14 lub 607 365 266.
Dla mieszkańców Gminy Swarzędz dostępny
jest również całodobowy numer Straży Pożarnej w Swarzędzu: (61) 8172-302.
Informujemy również, iż komunikaty o najbliższych
możliwych zjawiskach atmosferycznych znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce
BEZPIECZEŃSTWO.
/łuk, mw/
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Sukces pływaczki
UKS Fala Swarzędz!
Aktualności

Z

awodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fala Swarzędz”
Joanna Radosz (na zdjęciu po
lewej) zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej „Grand Prix Wielkopolski
w Pływaniu Długodystansowym”. Sukces
przypieczętowała zajmując trzecie miejsce
w ostatnich zawodach odbywających się
18 sierpnia na Jeziorze Kierskim. W dziewięciu startach siedmiokrotnie stawała na
podium, zdobywając 109 punktów na 125
możliwych. Tyle właśnie punktów uzyskała Monika Czerniak reprezentująca AZS

AWF Olsztyn, co dało jej bezapelacyjne
pierwsze miejsce w całym cyklu maratonów pływackich. Cztery punkty mniej
uzyskała zawodniczka Poznani Poznań
– Izabela Grzegorczyk. Do ostatnich zawodów kwestia trzeciego miejsca pozostawała otwarta. Walczyły o nie Barbara Walczak
z Warty Poznań i reprezentantka „Fali”.
O zaciętości pojedynku świadczy równa
ilość punktów zgromadzona po dziewięciu
startach. O kolejności w punktacji generalnej zadecydował zapis regulaminu dający
pierwszeństwo zawodniczce, która uzyska

lepszy rezultat w Kiekrzu. Asia bardzo solidnie trenowała w czasie całych wakacji,
nie pozwalając sobie na utratę formy. To
pozwoliło jej uzyskać ponad minutową
przewagę nad konkurentką na mecie 3000
metrowego wyścigu w Kiekrzu.
Co roku podczas jednej z edycji GPW
organizowane są dodatkowo Mistrzostwa
Wielkopolski w pływaniu długodystansowym. W tym roku Mistrzostwa organizował Zbąszyń. Asia – uczennica Gimnazjum
w Zalasewie - może się poszczycić brązowym medalem tych Mistrzostw.
Ponadto poszczególnym edycjom
towarzyszyły „biegi” lokalne na różnych
dystansach. Brali w nich udział z sukcesem
zawodnicy „Fali”, zajmując kilkakrotnie
miejsca na podium. Należy do nich Aleksandra Grygier, która w Lednogórze zajęła pierwsze miejsce na dystansie 500
żabką. Sukcesem na dystansie 1500 m
stylem dowolnym mogą pochwalić się:
Hubert Giżycki – 1 miejsce w Chodzieży
i Lednogórze oraz Wiktor Kowalewski
i Aleksandra Grygier - 3 miejsca w Środzie Wielkopolskiej. Kacper Biadała zaś
dumnie nosi złoty medal zdobyty w Środzie Wlkp na dystansie 50 m stylem dowolnym, uzyskany w rywalizacji uczniów
szkół podstawowych.
W czasie wakacji rozgrywana była
jeszcze jedna cykliczna impreza – Puchar
Czterech Jezior, na który składały się po
dwa starty na dystansie 3000m i 1500m.
W tych zawodach wystartowało 4 zawodników „Fali”, ale tylko Joanna Radosz
wypełniła warunki regulaminu i zajęła
drugie miejsce w klasyfikacji końcowej.
Marek Piekara

Krzysztof Paterka piąty w Londynie
Swarzędzki pływak Krzysztof Paterka podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie zajął piąte miejsce w rozegranym
1 września finale wyścigu na 100 m stylem klasycznym. Wynik znakomity, gratulujemy!
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z Fot. Archiwum UMiG

K

rzysztof Paterka nie kryje jednak
rozczarowania - Niestety medalu się
wczoraj nie udało zdobyć, rywale byli
zbyt mocni, ale zrobiłem to na co aktualnie
było mnie stać relacjonuje p. Krzysztof. – 5
miejsce to w dobie dzisiejszego sportu też
duży sukces - co dokładnie mam na myśli?
Niestety czas, który jeszcze w Atenach
2004 dawał srebrny medal w Londynie
był jedynie na granicy dostania się do finału, a na medal trzeba było popłynąć aż
8 sekund lepiej niż na Paraolimpiadzie
w Atenach i około 4 sekundy lepiej niż
w Pekinie – dodaje pływak.
/rn/

Wielki finał Piłkarskiej
Akademii Agrobexu
22 września na stadionie SCSiR w Swarzędzu odbędzie
się wielki finał Piłkarskiej Akademii Agrobexu. W programie
znalazło się sporo atrakcji, w tym pokaz tancerzy You Can Dance i mini
turniej piłkarski, w ktorym zmierzą się reprezentacje Głosu Wielkopolskiego, urzędników i samorządowców Swarzędza, Agrobexu oraz księży.

Z

apewne występ tej ostatniej drużyny, złożonej z duchownych parafii
swarzędzkich i poznańskich a prowadzonej przez księdza kanonika Tadeusza Pelińskiego, proboszcza parafii p.w.
św. Krzyża w Kobylnicy, spotka się ze
szczególnym zainteresowaniem kibiców.

Zanim jednak na boisko wybiegną
dorośli, do rywalizacji przystąpią młodzi członkowie Akademii. Pierwsze mecze rozpoczną się o godz.9.45. O godz.
11.15 nastąpi uroczyste rozpoczęcie finału.
O 11.40 zaprezentują się po raz pierwszy tancerze, a od 12.15 będziemy mogli

z Tym kopnięciem piłki burmistrz Anna Tomicka zainaugurowała wiosną 2011
działalność Akademii Piłkarskiej Agrobexu.

podziwiać w akcji księży, dziennikarzy,
samorządowców i asów Agrobexu. Dla
osób które tego dnia znajdą czas i przyjdą
na stadion przy ul. Św. Marcina organizatorzy przewidzieli sporo innych niespodzianek, szczególnie dla dzieci. Serdecznie
zapraszamy!
Gdy wiosną ubiegłego roku ruszała
Piłkarska Akademia Agrobexu mało kto
spodziewał się, że będzie takim sukcesem. “Uważam, że jest to pionierski
projekt w kraju, którym firma będąca
jednym z liderów branży developerskiej
pokazuje, że dba o zdrowie i rozwój, a co
za tym idzie przyszłość swoich najmłodszych mieszkańców. Firma potraktowała
ten projekt jako ważny element swojej
odpowiedzialności społecznej. Jednak
celem najważniejszym było stworzenie
programu sportowego dla najmłodszych
mieszkańców Swarzędza oraz edukacja
poprzez sport” - powiedział Piotr Matecki,
prezes zarządu SportWin,reprezentujący
jednego z partnerów projektu, Akademię
Reissa.
W Akademii Piłkarskiej Agrobexu,
przez półtora roku, trenowało ponad 200
dziewcząt i chłopców w rożnych grupach
wiekowych, od 5 do 15 lat. Zapisać mógł
się każdy, kto zechciał, ponieważ nie było
żadnej selekcji. Firma Agrobex wzięła na
siebie cały ciężar finansowy przedsięwzięcia. Opłacała trenerów, opiekę medyczną,
wynajem obiektów, zakup sprzętu sportowego, organizację turniejów i udział
w obozach sportowych. Wsparcie idea
Akademii uzyskała z wielu stron. Burmistrz Anna Tomicka, była jednym z patronów tego niezwykłego przedsięwzięcia.
Towarzyszyli jej w tym redaktor naczelny
Głosu Wielkopolskiego, Adam Pawłowski
i prezes Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożne,j Stefan Antkowiak. O stronę szkoleniową Akademii zadbali trenerzy Akademii Reissa, UKS Lider i Unii Swarzędz.
(k)
z Fot. Archiwum UMiG (zdjęcia pochodzą
z ubiegłorocznej inauguracji Akademii Piłkarskiej
Agrobexu i treningów jej uczestników).
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Niskie ceny
w Wodnym Raju

Prosto z Centrum Sportu

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

Złota Rybka znaleziona

W

niedzielę 19 sierpnia po raz
czwarty Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji zorganizowało nad Jeziorem Swarzędzkim rajd
kajakowy „Złota Rybka”. Jego uczestnicy poza pływaniem, rywalizowali zaliczając kolejne punkty kontrolne, na
których czekały zadania do wykonania.
Jedną z konkurencji było znalezienie
Złotej Rybki na wyspie na jeziorze. Wśród
uczestników panowała bardzo radosna
atmosfera. Na zakończenie rajdu kajakarze zostali poczęstowani pysznym
plackiem, a po podliczeniu punktów,
wszyscy otrzymali nagrody oraz upominki.
W tym dniu odbył się także kolejny
rajd nordic walking„Chód po miód”. Tym
razem około 50 osób po dwugodzinnym
marszu w ciekawej scenerii Doliny Cybiny, Jeziora Swarzędzkiego dotarło do

Skansenu Pszczelarskiego w Swarzędzu,
gdzie odbywał się festyn„Miodowe lato
w Skansenie”.
Wszyscy uczestnicy mieli zapewniony bezpłatny wstęp na imprezę oraz
otrzymali od organizatorów poczęstunek.
Uczestnikom bardzo dziękujemy
i zapraszamy na kolejne imprezy rekreacyjne SCSiR.
/hej/
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Karty honorowane
w SCSiR:

Udane półkolonie
dla ponad 200 dzieci
SWARZĘDZKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI oraz Akademia Tenisa Point
organizowały czas wolny dzieciom przez całe letnie wakacje.

Zapraszamy
na masaż w SCSiR

Prosto z Centrum Sportu

N

a siedmiu turnusach spędzało wakacje ponad 200 dzieci. Organizowane były atrakcje m.in.: zabawy
w basenie, nauka i doskonalenie dyscyplin sportowych, zajęcia plastyczne, gry
i zabawy, wyjazdy do kina, zoo, cascader
parku. Dzieci miały zapewnione wyżywienie oraz opiekę wykwalifikowanej
kadry instruktorskiej i animacyjnej.
Półkolonie sportowe cieszą się od
kilku lat ogromnym powodzeniem
w Swarzędzu, ale nie ma się czemu
dziwić. Dzieci i młodzież mają u nas
doskonałą bazę obiektów sportowych
i rekreacyjnych dzięki systematycznemu
rozwojowi w tym kierunku.
/scsir/

N

owi masażyści zapraszają od 1 września.
Zapisy na masaż po numerem tel. 697 935 442.

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

Akcja Lato w Bibliotece organizowana jest z powodzeniem i niesłabnącym zainteresowaniem już od kilku lat. Tegoroczna
edycja to już szósta odsłona zajęć wakacyjnych. Oferta warsztatów skierowana była do dzieci ze szkół podstawowych.

26

Pierwsze spotkanie – decoupage. Dzieci zapoznały się z dekoratorską
techniką zdobienia przedmiotów użytkowych techniką serwetkową ze spękaniami. Wykonały drewniane podstawki
pod kubek. Wśród zdobień przeważały
motywy kwiatowe i zioła. Fragmenty
wzorów przyklejane były na drewnianą
podkładkę, wcześniej pokrytą odpo-

wiednim podkładem, klejem a na koniec wszystkie prace zostały utrwalone
specjalnym lakierem. W tajniki techniki
decoupage wprowadziła nas Dorota Freitag z pracowni Kreatywnie.com.
Podczas drugiego spotkania przenieśliśmy się w czasy średniowieczne.
Uczestnicy zapoznali się z życiem codziennym wieków średnich: zwyczajami,

kulturą, ubiorem. Każdy miał możliwość
przymierzenia ubrań, wcielenia się w rolę
rycerza. Zajęcia poprowadził pisarz, bard,
uczestnik historycznych grup rekonstrukcyjnych, Tomasz Kruczek.
Magia filcowania, to trzecie warsztaty letnie. Poświęcone były tworzeniu
ozdób i biżuterii z filcu. Dzieci wykonały
breloczki do kluczy, zakładki do książek
oraz kolczyki. Tego dnia wiele mam zostało obdarowanych kolczykami wykonanymi samodzielnie przez swoje dziecko.
Filcowanie odbyło się z pomocą bibliotekarek.
Na zakończenie akcji„Lato w bibliotece” wybraliśmy się do pracowni ceramiki
i rzeźby Ewy Wanat. Tematem spotkania
były zwierzęta. Wszystkie prace zostały utrwalone, wypalone w specjalnym
piecu.
Wszystkim uczestnikom letnich
warsztatów kreatywności dziękujemy
za niezwykle twórcze spotkania i zapraszamy za rok.
Monika Wojciechowska-Ratajczak

Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1, Swarzędz
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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„Potem”
Rosamund Lupton

Biblioteka Publiczna poleca:
komiczno-dramatycznych wydarzeń.
To poruszająca powieść o sile uczuć,
ukrytych pragnieniach, kłamstwie
z miłości i jej braku, ze wszystkimi
dramatycznymi konsekwencjami.

„Zanim zasnę”
S.J Watson

„Agent”
Manuela Gretkowska

Szymon Golberg, ocalały z Holokaustu, ciągle atrakcyjny 60 –latek,
biznesmen prowadzi podwójne
życie. Kochającą go żonę Hannę
zostawia coraz częściej w Tel Avivie
żeby wyjechać służbowo do Polski.
W Warszawie ulokował nie tylko
firmę ale i nową miłość. Z młodą
kochanką Dorotą ma syna. Szymon
kocha obie kobiety i tak samo je oszukuje. Ale pewnego dnia, gdy żona
postanawia odwiedzić go w Polsce,
sytuacja wymyka się spod kontroli.
Jego życie zamienia się w karuzelę

otrzymuje niewielką, zapieczętowaną
przesyłkę od dalekiej kuzynki z Polski.
Kuzynka od kilku miesięcy nie żyje…

„Przepis życia”
Meg Donohue

„Ta straszna Środa?”
Christine budzi się co rano w obcym
łóżku u boku obcego mężczyzny.
W lustrze widzi twarz nieznajomej
kobiety, dużo starszej od niej. I co
rano się dowiaduje, że to jej twarz, jej
mąż, jej łóżko. Że przed dwudziestu
laty na skutek wypadku straciła zdolność zapamiętywania. Co rano przeżywa wstrząs, co rano musi się z nim
godzić. Kobietę zaczyna niepokoić jej
całkowita zależność od męża. Okazuje
się, że ma jakieś inne wspomnienia
niż te, które co rano pieczołowicie
odtwarza jej mąż. Christine zaczyna
stawiać nowe pytania - jak wyglądał
jej wypadek, dlaczego nie mają
dzieci, co się stało z jej przyjaciółką.
Im bardziej się zbliża do prawdy, tym
bardziej niewiarygodna się ona staje.

„Pensjonat
na wrzosowisku”
Anna Łajkowska
Basia, bohaterka powieści, jest Polką
mieszkającą w Ashford. Ma wszystko:
kochającego męża, trójkę dzieci,
dom, pieniądze, jednak pewnego
dnia wsiada do samochodu i z
trzyletnim synkiem rusza na wakacje
w przeciwnym kierunku, niż reszta
rodziny. Zatrzymuje się w pensjonacie
prowadzonym przez tajemniczą
Charoll... A żeby było jeszcze bardziej
tajemniczo, bohaterka książki

Aleksandra Pawlicka,
Magdalena Środa

Annie jest córką gospodyni, która
pracuje w wytwornej rezydencji
w San Francisco należącej do rodziny
Julii. Mimo to obie dziewczynki łączy
mocna więź, jaką mogą stworzyć
tylko dzieci - nieświadome różnic
klasowych i majątkowych. Rozdziela
je jednak zdrada, która nie tylko niszczy ich przyjaźń, lecz także odmienia
życie. Niespodziewane spotkanie
po latach może pomóc obydwu kobietom stawić czoło przeciwnościom
losu i spełnić marzenia. Czy zapomną
o wzajemnych urazach?

„Dworek pod Lipami”
Anna J. Szepielak
Gabriela, autorka bestsellerów, ma
dość łzawych czytadeł. Chce napisać
wreszcie coś ambitnego. Niestety,
wydawca nie podziela jej entuzjazmu.
Na dodatek kobieta niezbyt dobrze
czuje się w domu niedawno poślubionego męża. Wszystko ma tam stałe

Magdalena Środa, w biograficznym
wywiadzie opowiada o sobie, życiu,
rozterkach, wątpliwościach. A życie
pani profesor było pełne niespotykanych doświadczeń i przeobrażeń.
Czy ktoś zdawał sobie sprawę, że
Magdalena Środa była wschodzącą
gwiazdą szkoły baletowej? I czy ktoś
wie, jaki to ma związek z późniejszym
wyborem feminizmu jako ideowej
drogi słynnej filozofki? Skąd w Środzie
niechęć do Kościoła i jaki wpływ na
jej poglądy miało doświadczenie
z podróży do USA? Co dzieje się na
sabatach czarownic, w których brała
udział?
Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu

Prosto z Biblioteki

Grace leży właśnie umierająca na
oddziale intensywnej terapii po
strasznym pożarze szkoły, do której
chodzi jej synek Adam. W sali obok
walczy o życie jej poparzona córka siedemnastoletnia Jenny. Zawieszona
między życiem a śmiercią Grace
prowadzi własne śledztwo. Szybko
okazuje się, że nic nie jest takie, na
jakie wyglądało wcześniej. Każda
odpowiedź rodzi bowiem kolejne tajemnice. A potem sprawy wymykają
się spod kontroli...

miejsce i tylko dla niej nie przewidziano go zbyt wiele. Kiedy więc nadarza
się okazja wyjazdu na wieś, Gabriela
ochoczo z niej korzysta. Zajmując się
zwierzętami i domem przyjaciółki,
ma wiele czasu na myślenie. A także
pisanie wymarzonej książki... Na
oczach czytelnika powstaje opowieść,
dzięki której Gabriela zrozumie, czego
tak naprawdę pragnie.
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]]Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz

Gospodarki Komunalnej

]]Biuro Rady Miejskiej

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

]]Biblioteka Publiczna

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

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

]]Straż Miejska

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

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni Leka-

rza Rodzinnego „Diagter”

Przychodnia Nr 1: Swarzędz, ul. Piaski
8, tel. 61 817 25 33, 61 817 25 49, kom.
604 405 478, 503 153 989
Przychodnia Nr 2: Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 37D, tel. 61 817 35 58
Przychodnia Nr 3: Kobylnica,
ul. Poznańska 99, tel. 61 815 01 21

]]Centrum Medyczne ]
Lecznicy „Certus”

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

]]Ośrodek Kultury

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

]]Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji

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

]]Lotnisko Aeroklubu ]
Poznańskiego

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

]]Skansen i Muzeum
Pszczelarstwa

]]Centrum Medyczne –

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

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

]]Komisariat Policji ]

]]Dyżury całodobowe

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

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

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

w Swarzędzu

]]OSP w Swarzędzu

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

]]Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

]]Centrum Informacji ]

Przychodnia w Swarzędzu

aptek w Poznaniu:

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej

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

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

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Gminne ]

Medycznej Tel-Med

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

Centrum Informacji

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

bezpłatne pismo informacyjne

ul. Strzelecka 2, tel. 61 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 61 651 15 41
(do 16.00), 663 818 601 i 697 725 522
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl
usługi pogrzebowe tel. 61 815 97-08
i 603 136 854
ul. Poznańska 14, tel. 61 65 10 219
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl

Lekarskich „Jaromed”
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]]Zakład ]

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

]]Telefony alarmowe

Informator

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG:
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Burmistrz Anna Tomicka przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10-16.
Rynek 1, tel. 61 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Marian Szkudlarek
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.00
– 15.00 w Biurze Rady.
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]]Pomoc doraźna ]

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

Łowieckie w Uzarzewie

]]Cech Stolarzy ]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

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

]]Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy

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

Z prac Rady Miejskiej z Pomoc dla uczniów
Prosto z budowy z Wielki finał Akademii Agrobexu
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Park Orientacji Przestrzennej
już otwarty
Pierwszy w Polsce i jedyny w Europie Park Orientacji Przestrzennej powstał
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. W otwarciu obiektu, 3 września, wziął udział prof.
Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który od
początku wspierał ideę budowy parku.

W

uroczystości uczestniczyli
również m.in.: Marek Woźniak, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego oraz Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu
ds. Równego Traktowania.
Park będzie służył osobom niewidomym i niedowidzącym do nauki samodzielnego poruszania się po mieście. Na
powierzchni około 3 hektarów odtworzono klimat ogrodu barokowego, łącząc go
z parkiem krajobrazowym. Znajdują się
tam urządzenia imitujące prawdziwy ruch

uliczny, modele architektoniczne rzeczywistych miejsc oraz specjalne przyrządy
dydaktyczne (zabawki dźwiękowe, równoważnie, huśtawki, tory przeszkód itp.).
Przygotowanie do życia w świecie ludzi
widzących będzie polegało na symulacji
różnych zdarzeń i sytuacji. Dzieci nauczą
się m.in. pokonywać krawężniki czy poruszać się po różnych nawierzchniach.
Dodatkowo na terenie parku powstał
tzw. „ogród sensorycznych doznań”, czyli
miejsce oddziałujące na wszystkie zmysły. Ogród, oprócz stymulowania rozwoju

„Najwyższa Jakość” dla Starostwa
Powiatowego w Poznaniu
Starostwo Powiatowe w Poznaniu otrzymało tytuł„Najwyższej
Jakości QI 2012”. Urząd kierowany przez Jana Grabkowskiego, Starostę Poznańskiego, został nagrodzony za wieloletnie
wdrażanie i promowanie idei jakości.

P

oznańskiemu Starostwu wyróżnienie przyznała kapituła złożona z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Polskiego Forum ISO 9000 oraz dziennikarzy redakcji „Dziennika Gazety
Prawnej”.
Proces wdrażania systemu zarządzania jakością w Starostwie Powiatowym

w Poznaniu rozpoczął się w 2006 roku.
Poprzedziły go kilkumiesięczne przygotowania, podczas których skorygowano
strukturę organizacyjną urzędu oraz zidentyfikowano zasoby i kwestie wymagające
poprawy. Dzięki tym działaniom już od
sześciu lat Starostwo posiada stosowne
certyfikaty potwierdzające skuteczne
wdrożenie systemu zgodnego z Normą
ISO 9001.

osób niewidomych, będzie pełnił również
funkcję integracyjną – mają się tam odbywać zajęcia dla widzących uczniów szkół
masowych.
Radości z powstania obiektu nie krył
Jan Grabkowski, Starosta Poznański: Dzięki korzystaniu z parkowych obiektów nasi
podopieczni nie tylko przygotują się do
swobodnego i bezpiecznego poruszania
się w terenie, ale także będą mogli nabyć
umiejętności dotąd zarezerwowane dla
widzących rówieśników, jak np. jazda na
rowerze czy na rolkach.
Koszt budowy parku to około 6 mln
zł. Połowa tej kwoty pochodzi z budżetu
Powiatu Poznańskiego, druga część – ze
środków unijnych.
Park Orientacji Przestrzennej to niejedyny innowacyjny projekt realizowany
w Ośrodku w Owińskach. Na terenie powiatowej placówki znajduje się pierwsze
w Polsce laboratorium tyfloakustyczne. To
nowocześnie wyposażona, wygłuszona
sala, w której uczniowie poznają odgłosy miasta. Od grudnia ubiegłego roku
w Owińskach działa także, unikalna na
skalę europejską, stała ekspozycja tyflologiczna, obejmująca zbiory przyrządów
wykorzystywanych przez niewidomych
na przestrzeni kilkuset lat, m.in. mapy,
tabliczki brajlowskie i grafiki dotykowe.
Anna Jacznik
Gabinet Starosty
Już na wstępie naszych działań założyliśmy, że zdobycie
certyfikatu nie jest celem
samym w sobie, lecz jedynie narzędziem umożliwiającym coraz lepsze
dopasowanie się do potrzeb
i oczekiwań naszych klientów
– mówi Starosta Grabkowski.
W Starostwie udało się wprowadzić szereg rozwiązań organizacyjnych,
które mają bezpośrednie przełożenie na
proces obsługi i zadowolenie interesantów – przede wszystkim dostęp do wielu
usług przez internet, wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz
system ochrony danych osobowych oparty
o najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne.
Anna Jacznik
Gabinet Starosty

Krótko z powiatu

PROSTO Z RATUSZA wrzesień 2012

29

Z Rokietnicy na sportowo

Złoto olimpiady młodzieży

W Gminie Rokietnica mieszkają
i trenują najlepsi kajakarze

J

II m. Maciej Wachowiak, I m.Patryk Kulczyński Wolsztyn

U
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czniowski Klub Sportowy „Błyskawica”, zrzeszający uczniów szkół
z terenu Gminy Rokietnica
oraz ich rodziców, nauczycieli i przyjaciół, działa już ponad 17 lat. Jednym z dwóch
jego filarów jest sekcja kajakowa, zaś wśród grona ponad
120 sportowców, spora gromada
utytułowanych miłośników
„wodnego” szaleństwa, zbierających cenne laury na najbardziej znanych kajakowych
akwenach całego kraju.
Warto przypomnieć, że historię
klubu tworzył m.in. Rafał Jackowiak, posiadający na swym koncie Mistrzostwo Europy, Wicemistrzostwo Świata i 14-krotne
Mistrzostwo Polski, zaś obecnym
trenerem młodych sportowców
jest Małgorzata Chojnacka-Wardowicz – złota i srebrna medalistka Mistrzostw Świata i Europy, wielokrotna Mistrzyni Polski,
uczestniczka Igrzysk Olimpijskich
w Pekinie, na co dzień zaś rodowita Rokietniczanka.
W roku 2012 kajakarze spod
znaku „Błyskawicy” zdobyli najwyższe zaszczyty m.in. na Długodystansowych Mistrzostwach
Polski w Augustowie w kategorii
dziecięcej, Długodystansowych
Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego na Torze Regato-

Informator Gminy Rokietnica

wym Malta, Mistrzostwach Polski
LZS w Wolsztynie, Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży czy Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
i Mistrzostwach Polski Młodzików
w Poznaniu. Julia Wieczorek, Karol Kaniewski, Oleg Kindler, Piotr
Porysek, Mateusz Świerczyński,
Sebastian Kubiak i Dominik Rzepczyński - w kategorii dziecięcej,
Patryk Kulczyński Maciej Wachowiak - juniorzy oraz Norbert
Błaszczyk i Dawid Krysztofiak w kategorii mężczyzn to zawodnicy, wymieniani po wielokroć przez
spikerów tych wysokich rangą zawodów jako ich liderzy.
Dzielni kajakarze oraz starający się dorównać ich klasie mniejsi
podopieczni uczniowskiego klubu
z Rokietnicy, odbywają swe treningi w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Rokietnicy, w hali
pneumatycznej przy Rokietnickim
Gimnazjum oraz na pobliskim jeziorze Pamiątkowskim.
Od 2005 roku UKS „Błyskawica” posiada Status Organizacji
Pożytku Publicznego i wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego nr
0000230212, co umożliwia przekazywanie1% podatku.
Działalność UKS „Błyskawica”
to wyjątkowy przykład bardzo pozytywnego i inspirującego wpływu na postawę młodych ludzi.

D.P.

akub Olejnik, 14-letni żeglarz, mieszkaniec gminy
Rokietnica i uczeń kierskiego gimnazjum, zdobył złoto Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
i tytuł mistrza Polski w żeglarskiej
klasie Laser 4.7 (kategoria do lat
15, konkurencja przygotowawcza do olimpijskiej klasy Laser).
W regatach rozegranych w Zatoce Puckiej rywalizowało 32 najlepszych sterników wyłonionych
w trzech krajowych eliminacjach.
Kuba pokonał rywali między innymi z Rybnika, Chojnic, Kamienia Pomorskiego, Olsztyna, Pucka,
Warszawy i Gdyni, uzyskując po
ostatnim biegu dziesięciopunktową przewagę nad zdobywcą drugiego miejsca.

Regaty trwały cztery dni. Wyścigi rozgrywano w dość trudnych
warunkach. Wiatr często słabł,
zmieniał kierunek, a na horyzoncie pojawiały się burzowe chmury,
a nawet trąby powietrzne.
Przed rokiem, na olimpiadzie
młodzieży rozegranej w Warszawie, Jakub Olejnik wywalczył
srebrny medal. Wcześniej był wicemistrzem Polski w klasie Optimist (kategoria do lat 11). Kuba na
co dzień trenuje na Jeziorze Kierskim, jest wychowankiem trenera
Józefa Mikulskiego z Poznańskiego Klubu Morskiego LOK. Obecnie
reprezentuje czołowy polski klub
żeglarski – SEJK Pogoń Szczecin.

Dalszy ciąg sukcesów Dawida
Sierżanta w motocrossie

W

dniu 26 sierpnia 2012 r.w
Koszalinie, na torze motocrossowym Konikowo, odbyła się siódma runda Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej
w motocrossie w klasie QUAD-OPEN. Startujący w nich Dawid
Sierżant z Rokietnicy zmierzył się,
jako jedyny 14-latek, ze starszymi od siebie o 10 i więcej lat konkurentami.
Po zdecydowanej wygranej w I
biegu i drugiej pozycji w kolejnym
– Dawid, z 46 punktami, ostatecznie uplasował się na II miejscu za-

wodów umacniając bardzo pewnie swe III miejsce w klasyfikacji
generalnej Mistrzostw.
Kolejne starty już w połowie
września. Najpierw podczas zawodów Cross Country w Wałbrzychu,
gdzie odbędzie się XI i XII runda tych mistrzostw. Dawid Sierżant jest w nich jak dotąd sklasyfikowany na bardzo wysokim II
miejscu. A później, po zakończeniu tegorocznego sezonu – zasłużona nagroda. Jest nią zaproszenie
na zgrupowanie do Czech.

D.P.

SWIAT-MODELI.com

www.

sklep internetowy
nie tylko dla modelarzy

Sprzedam dom parterowy
110 m2, działka 772 m2, pow. użytkowa
82,5 m2. 2006 r., Kostrzyn.
Tel. 602 215 805

Reklamy
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modele
do sklejania •
gry planszowe
puzzle • modele
kolekcjonerskie
• LEGO • kolejki
PIKO • tory
samochodowe
•modele zdalnie
sterowane
Abrex Academy Autoart Bard
Bburago Carrera Clementoni
Cubicfun Edison Egmont
Epixx Galakta G3 Gigamic Hot
Wheels Italeri Ixo Lego Maisto
Minichamps Norev Piko
Ravensburger Rebel Revell
Schleich Schmidt Siku Spark
Tamiya Trefl Trumpeter Welly
Zvezda ...i inne
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Swarzędz Nowa Wieś
os. Działyńskiego 1F

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

rejestracja
telefoniczna
514 431 185

www.hrformat.pl

Programista/Operator CNC
miejsce pracy: Poznań, Tarnowo Podgórne

-

www.dent-med.pl

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

Reklamy

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

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

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

rekrutacja@hrformat.pl
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 691 140 909

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

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

Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00
oraz po uzgodnieniu godziny
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00

Laboratorium

Analiz Medycznych
Szeroki zakres badań

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

tel: 61 817-46-71

FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal
Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70
Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

