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Gabinety Stomatologiczne
lek. stom.
i Gabinety Lekarskie Małgorzata
Śledź
62-020 Swarzędz ul. Tysiąclecia 20 A
Pn.-pt. 8-20, sob. 9-14
Tel. 61 8175 427, 605 319 677
GABINETY LEKARSKIE:
Kardiolog • Dermatolog • Ortopeda • Chirurg dziecięcy • Chirurg ogólny i onkolog
• Diabetolog
Leczenie stomatologiczne umowa z NFZ
GABINETY STOMATOLOGICZNE:
Ortodoncja • Chirurgia stomatologiczna – zatrzymane „ósemki”, chirurgiczne usunięcie zębów, implanty • Protetyka • Ozonoterapia • Leczenie zachowawcze
BADANIA LABORATORYJNE:
Szeroki zakres badań krwi i moczu • Pobieranie krwi pn.-pt 8-10

Morze! Plaża! Kołobrzeg!
Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczonego
centrum miasta. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka),
dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 2-5 osobowe (15 do 25 m2)
z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.

Reklamy

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we
wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, na
łąki poza miasto. Z autobusami komunikacji miejskiej
do śródmieścia – przystanek widoczny z okna,
zaledwie o 20 m.

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422

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
www.SWIAT-MODELI.com

sklep internetowy
nie tylko dla modelarzy

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

BOCIAN POŻYCZKI
poszukuje

Przedstawicieli
Atrakcyjna praca
dodatkowa.
Mile widziane
osoby z branży.
Dzwoń teraz

515 065 135!
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Pomysłodawcą zaś – Jacek Szymczak,
były burmistrz Swarzędza, orędownik
współpracy na linii Swarzędz-Ronnenberg.
W udostępnionych przez Centrum
Handlowe ETC salach wystawienniczych
swoje prace malarskie prezentowali artyści: Dieter Gotze, Rainer Janssen, Gerard Sery, Barbel Erbstoser, Martina Rick,
Bernd Pallas, Kristina Henze. Żegnając
się ze swarzędzkimi przyjaciółmi przekazali słowa podziękowania za świetną
organizację pobytu, wspaniały wernisaż
i prawdziwie polską gościnność.
/tr, mw/

Wystawa
prac artystów
z Ronnenbergu

z Fot. H. Błachnio

Zebraliśmy ponad 400 podpisów
w akcji „Stawka większa niż 8 mld”

We wrześniu swarzędzanie włączyli się
do prowadzonej przez Związek Miast Polskich
akcji „Stawka większa niż 8 mld”. Wśród
złożonych w Sejmie ponad 200 tys. podpisów
popierających wprowadzenie zmian w ustawie o dochodach
samorządów jest też ponad 400 podpisów mieszkańców naszej gminy.

W

latach 2005-2011 władze centralne wprowadziły liczne zmiany
ustawowe, które spowodowały
zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie przekazały im nowe zadania albo rozszerzyły zakres dotychczas realizowanych
zadań bez odpowiedniego zabezpieczenia
ich finansowania. Samorządy biją na alarm,
ponieważ decyzje władz centralnych zaburzyły równowagę finansową gmin, powiatów i województw. Co najmniej 8 mld
złotych rocznie tracą polskie gminy wsku-

tek nieprzemyślanych zmian ustawowych.
Akcja obywatelska „Stawka większa niż
8 MLD” służy przywróceniu równowagi
finansowej „małych ojczyzn” oraz zapewnieniu rozwoju kraju zgodnie z oczekiwaniami i ambicjami lokalnych społeczności.
W obronie interesów lokalnych społeczności wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, który opracował obywatelski
projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Projekt ten zakłada przesunięcie pieniędzy
podatników z budżetu centralnego do ich

własnych gmin, powiatów i regionów.
Projekt przewiduje:
– zwiększenie udziału gmin w podatku
PIT z 39,34% do 48,78%
– zwiększenie udziału powiatów w podatku PIT z 10,25% do 13,03%
– Zwiększenie udziału województw
w podatku PIT z 1,60% do 2.3%
Ponad 400 podpisów zebranych
w Swarzędzu stawia nasza gminę w czołówce samorządów wspierających akcję.
/nad, mw/
z fot. M.Woliński

Aktualności

O

d 15 września do połowy października w Centrum Handlowym ETC
w Swarzędzu podziwialiśmy wystawę prac artystów z niemieckiego miasta
Ronnenberg. Ronnenberg i Swarzędz, jak
powszechnie wiadomo, są od lat miastami
partnerskimi. Wystawa stanowiła jeden
z elementów szeroko zakrojonej współpracy i wymiany kulturalnej zaprzyjaźnionych
gmin. Organizatorem tego wydarzenia był
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz wspólnie z Ośrodkiem Kultury w Swarzędzu.
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z Fot. M. Woliński
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Prosto z budowy

Wiadukt w Jasinie –
umowa podpisana

4

12 września w swarzędzkim ratuszu
odbyło się uroczyste podpisanie umowy
na wykonanie I etapu wielkiej inwestycji
drogowej – „budowy drogi łączącej drogę powiatową nr 2512 P (ul. Rabowicka)
z drogą krajową nr 92 w miejscowości
Jasin gm. Swarzędz wraz z budową wiaduktu”. Zakres tego etapu obejmuje budowę zarówno drogi, jak i wiaduktu nad
torami kolejowymi.

Wykonawcą tej inwestycji będzie, wyłonione w postępowaniu przetargowym,
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
INTERCOR sp. z o.o. z Zawiercia, które
podjęło się zadania za niespełna 18 mln
zł. Ukończenie I etapu zaplanowano na
30 czerwca 2013 r.
Rozpoczęcie tej, największej w historii naszej gminy drogowej inwestycji, to
dopiero pierwszy krok. Gmina Swarzędz
opracowała już dokumentację na realizację drugiego etapu, który obejmie budowę
skrzyżowania z drogą krajową nr 92, budowę nowego odcinka ul. Rabowickiej wraz

z ekranami akustycznymi, a także budowę
dróg serwisowych. W chwili obecnej oczekujemy na uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej.
Trwają również starania o uzyskanie
dofinansowania na realizację II etapu,
którego wykonanie pozwoli dopiero na
korzystanie z nowego wiaduktu. Przypomnijmy, że na pierwszy etap Ministerstwo
Finansów przyznało nam z rezerw subwencji ogólnej dofinansowanie w wys.
11.569.700 zł.
/mw/

z Fot. M. Woliński
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Nowa nawierzchnia w Uzarzewie. 20 września zakończono roboty przy układaniu nowej nakładki bitumicznej w ul. Akacjowej w Uzarzewie na odcinku
od przejazdu kolejowego do ul. Kasztanowej. Wykonawcą remontu za niespełna 200 tys. zł była firma SKANSKA S.A. z Warszawy.
/mw/

z Fot. M. Woliński

Prosto z budowy

Drogi i kanalizacja dla os. Wielkopolskiego. We wrześniu zakończył się II etap budowy dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim w Zalasewie.
II etap obejmował budowę pieszojezdni w ul. Rivoliego (na odcinku od ul. Armii Poznań do ul. Kostrzewskiego) oraz jezdni i chodników na odcinku ul. Siewnej (w rejonie
skrzyżowania z ul. Jeżynową i Truskawkową). Nawierzchnia z kostki brukowej została odwodniona do kanalizacji deszczowej. Wykonawcą była firma ZD Abramowski ze
Swarzędza. Wartość tej inwestycji to ponad 900 tys. zł.
Przypomnijmy, że budowa etapu I została zrealizowana w 2011 roku, a cała inwestycja powstała na podstawie dokumentacji sfinansowanej przez mieszkańców, którzy
poza tym przekazali Gminie Swarzędz własne wpłaty dofinansowujące budowę.
/mw/
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Powstanie 56
przydomowych
oczyszczalni ścieków

Prosto z budowy

Na terenie gminy Swarzędz trwa
budowa kanalizacji sanitarnej w ramach
wielkiej wspólnej inwestycji Związku
Międzygminnego Puszcza Zielonka. Są
jednak miejsca, gdzie ze względów ekonomicznych budowanie sieci kanalizacyjnej
nie znajduje uzasadnienia. Powstał więc
projekt zainstalowania tam lokalnych przydomowych minioczyszczalni ścieków. Na
ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, który kwotą 386 tys.
złotych sfinansuje 45 proc. kosztów tej
inwestycji. W Wierzenicy, Sarbinowie, Sokolnikach Gwiazdowskich i Puszczykowie
Zaborzu zbudowanych zostanie w sumie
56 minioczyszczalni. Gdy zamykaliśmy
to wydanie „Prosto z Ratusza” trwała
procedura przetargowa, zmierzająca do
wyłonienia wykonawcy. Do 30 listopada
br. zbudowane mają być 34 oczyszczalnie
a pozostałe 22 - do połowy maja przyszłego roku.
/mw/
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Park botaniczny –
pierwsze kroki
Nad Jeziorem Swarzędzkim w pobliżu
pływalni jesienią tego roku rozpocznie się
inwestycja pod nazwą „budowa strefy roślin wodno-błotnych wraz ze strumieniem
i ścieżką dydaktyczną”. Będzie tam można
podziwiać florę i faunę tego pięknego miejsca, należącego do obszaru Natura 2000.
Dzięki nowej infrastrukturze podmokły
i niedostępny dziś teren zostanie udostępniony spacerowiczom, zainteresowanym
przyrodą. Inwestycja przygotowana została tak, aby nie ingerować w naturalne
środowisko i polegać będzie na budowie
i odtworzeniu istniejących w przeszłości
zbiorników i cieków wodnych. Do 5 grudnia wykonane zostanie tzw. korytowanie
terenu pod strumień, budowa powierzchni
zalewowej, przygotowanie nawierzchni
pod ścieżkę dydaktyczną oraz zakup urządzeń nawadniających.
W kolejnych etapach przewidziana
jest budowa drewnianego pomostu prowadzącego wśród trzcin, który umożliwi
zwiedzającym swobodne obserwowanie
tafli jeziora. Teren wokół ścieżki dydaktycznej ma zostać obsadzony roślinnością
wodno-błotną opisaną na specjalnych tabli-

Dworzec PKP w nowej roli. PKP kończy już remont zabytkowego budynku dworca kolejowego w Swarzędzu. Odnowiony dworzec nadal będzie służył obsłudze pasażerów PKP, a równocześnie przyjmie nową rolę. Gmina Swarzędz planuje bowiem uruchomić tam centrum zarządzania kryzysowego skupiające w jednym
służby ratunkowe – Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarną a także Straż Miejską. Opracowywany jest projekt gruntownej przebudowy sąsiadującego z dworcem budynku
magazynowego, który służyć ma za garaże dla samochodów tych służb. Nad pracami tymi czuwa konserwator zabytków dbając, aby całość zachowała odpowiedni
charakter.
/mw/

cach dydaktycznych. W pobliżu urządzone
zostanie miejsce do wypoczynku z ławkami ustawionym w kształcie koła. By
zasłonić niepożądane elementów pejzażu
(ciepłociąg) zaprojektowano drewniany
trejaż obsadzony bluszczem.
Tegoroczny etap inwestycji kosztować
będzie ok. 75 tys. złotych, a wykonawcą jest firma Grzegorza Gulczyńskiego
z Konina.
/mw/

- Latawcowa w Janikowie,
- Kutrzeby w Swarzędzu,
- Podleśna w Garbach,
- Zimowa w Paczkowie,
- Truskawkowa w Sokolnikach Gwiazdowskich.
Powstaje także dokumentacja dla
oświetlenie przejścia dla pieszych przy
SP w Wierzonce oraz oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Poznańskiej
w Kobylnicy,

Projekty oświetlenia,
remontów dróg
i chodników

►W przygotowaniu są także dokumentacje techniczne związane z przebudową nawierzchni następujących ulic:
- Zachodniej w Swarzędzu,
- Staniewskiego w Swarzędzu i Zalasewie,
- Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej
i Srebrnej w Swarzędzu i Zalasewie,
- Fiedlera w Swarzędzu,
- Glebowej w Zalasewie,
- Pawiej, Słowiczej, Żurawiej, Orlej,
Jaskółczej i Placu Zielonego w Swarzędzu,

►Gmina Swarzędz przygotowuje dokumentacje techniczne związane z budową
nowego oświetlenia drogowego następujących ulic:
- Spółdzielcza w Kruszewni,
- Sarbinowska w Łowęcinie,
- Szkolna i Śliwkowa w Łowęcinie,
- Jasińska w Swarzędzu,

- Jaśminowej i Zielonej w Bogucinie.
Dokumentacje te będą przygotowane
w roku 2013 i 2014. Na ich podstawie
w kolejnych latach budżetowych będą
realizowane inwestycje.
►Gmina Swarzędz zleciła również
wykonanie projektów na remonty chodników w następujących ulicach w Swarzędzu:
- Kilińskiego,
- Słowackiego,
- Grudzińskiego,
- Zwycięstwa,
- Grunwaldzka,
- Kobylnickiej,
- Żytniej.
Projektowany jest także remont chodnika łączącego ul. Gruszczyńską z ul.
Nowy Świat.
Na podstawie opracowanych dokumentacji w latach 2013-2014 przeprowadzane będą remonty poszczególnych
chodników.
/mw/

Prosto z budowy

z Fot. M. Woliński
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Pop-Oratorium
„Miłosierdzie Boże”

W

„Wieczór Sowich Piosenek”
Grzegorza Turnaua – zapraszamy!

Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka zaprasza na koncert
Grzegorza Turnaua. W programie: „Wieczór Sowich Piosenek” - 4 listopada 2012 r., godz. 17:00, kościół pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela,
os. Mielżyńskiego 1A, Swarzędz.

„W

ieczór Sowich Piosenek” to
dwoista propozycja. Po pierwsze – spotkanie dwóch kolegów – Grzegorza Turnaua i Jacka Królika,
z których jeden nie umie grać na gitarze,
a drugi na fortepianie. Po drugie – wieczór
składa się z piosenek „sowich” (co sugeruje mądrość, ale i drapieżność), a więc
nie tylko „swoich” (zamiana dwóch liter
otwiera pole do wielu cytatów). W programie są więc utwory z tekstami w co
najmniej dwóch językach, niektóre dwa
razy bardziej znane od innych. Po trzecie
- obaj panowie dwoją się (a nawet troją),
by zatuszować brak innych instrumentów,

Dniu Niepodległości, w niedzielę 11 listopada, zapraszamy do kościoła św. Marcina bpa
w Swarzędzu na Pop – Oratorium „Miłosierdzie
Boże”. Jednym z wykonawców będzie zespół Lumen, znany ze współczesnych wykonań muzyki
religijnej.
Oratorium odbędzie się zaraz po uroczystościach
z okazji Dnia Niepodległości, które rozpoczną się
o godz. 12.20 na swarzędzkim rynku. Następnie,
o godz. 13.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta, po której, około godz. 14.00 zaplanowano
Oratorium.
Projekt realizacji Oratorium został dofinansowany ze środków Gminy Swarzędz.
/nad/

Nabór do
Swarzędzkiej
Orkiestry Dętej

i to przez blisko dwie godziny. Na widowni mile widziane są pary, zaś widzowie
indywidualni mogą czuć się podwójnie
zaproszeni.
„Wieczór Sowich Piosenek”
Grzegorz Turnau - śpiew, fortepian
Jacek Królik - gitara
W programie, poza utworami z repertuaru Grzegorza Turnaua, piosenki m.in.
Billy Joela, Marka Grechuty, Johna Lennona i z Kabaretu Starszych Panów.
Wstęp WOLNY!
/ok/

S

towarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta
w Swarzędzu ogłasza nabór. Ty też możesz
grać i tańczyć! Przesłuchania: soboty godz. 10.00
i wtorki godz. 17.00 – ul. Piaski 4 (dawna siedziba
Ośrodka Kultury), tel. 694 858 026. Zapraszamy!
Łukasz Gowarzewski

Ośrodek
Kultury
zaprasza:

O

8

środek Kultury w Swarzędzu zaprasza do
udziału w sekcjach:
Sekcja szachowa - tel. 605-987-558
Sekcja tańca hip hop - tel. 665-662-808
Sekcja tańca dance hall - tel. 502-312-863
Sekcja perkusyjna - tel. 509-047-706
Sekcja Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa - tel.
508-897-341
Sekcja piosenki - tel. 794-171-972
Sekcja plastyczna - tel. 694-209-476
Sekcja baletu - tel. 693-194-841
Sekcja fotograficzna - tel. 514-658-316
/fp/

z Fot. H. Błachnio
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Pieta Swarzędzka

uroczyście poświęcona

O

godz. 18.00 rozpoczęła się msza
św., której przewodniczył ks. arcybiskup metropolita Stanisław
Gądecki. W homilii podkreślił rolę Matki
Bożej w dziejach ludzkości, szczególnie
Matki Bożej Bolesnej, pochylającej się
nad cierpieniem człowieka. Podkreślił, że

powrót Piety jest świadectwem ciągłości wiary i kultu Maryjnego, który nie
zaczyna się od dziś, ale trwał i trwa
przez wieki.
W czasie tej mszy św.,  w której udział wzięli ks. dziekan
dekanatu swarzędzkiego Tadeusz Peliński, kapłani oraz
przedstawiciele władz Miasta
i Gminy Swarzędz w osobach
p. wiceburmistrz Agaty Kubackiej
i przewodniczącego Rady Miejskiej p.
Mariana Szkudlarka oraz radnych i wielu wiernych, ks. arcybiskup dokonał aktu
poświęcenia Piety, jak również odnowionej
figury św. Jana Chrzciciela, umieszczonej
na konsoli przy chrzcielnicy.
Na koniec uroczystości ks. proboszcz
Aleksander Brzeziński podziękował ks.
arcybiskupowi, a wierni złożyli życzenia

Aktualności

W kościele pw. Św. Marcina w Swarzędzu 21 września odbyła się niecodzienna uroczystość. Po przeszło 50 latach powróciła do świątyni Pieta - figura
Matki Bożej trzymającej w ramionach martwe ciało Chrystusa.
Figura ta, powstała w XVII w., została odnaleziona na strychu
probostwa. Odnowiona w pracowni konserwatorskiej p. Marka
Krygera, umieszczona została w ołtarzach specjalnie zaprojektowanych przez ks. Mariana Lewandowskiego - członka komisji
budownictwa i sztuki sakralnej przy Kurii Archidiecezjalnej, dbającej
o wystrój świątyń w Archidiecezji. Ołtarze wykonał jeden z warsztatów
stolarskich w Swarzędzu.

z okazji imienin, po czym chóry „Akord”
i „Cecylia” wykonały Bogurodzicę. Przywrócenie i poświęcenie Piety i Figury św.
Jana Chrzciciela jest nawiązaniem do tradycji i wpisuje się w historię naszej małej
ojczyzny.
Aleksander Brzeziński
proboszcz parafii
pw. św. Marcina w Swarzędzu

9
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Aktualności

Z prac
Rady Miejskiej
w Swarzędzu

10

11 września 2012 roku odbyła się
XXX Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu, w której uczestniczyło 19 radnych.
Obrady sesji prowadził Przewodniczący
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian
Szkudlarek.
Na posiedzeniu omawiano tematy
związane z:
»» przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego,
»» analizą wyników zewnętrznych szkół
podstawowych i gimnazjów,
»» analizą i oceną wykonania budżetu w I
półroczu 2012 roku, w tym analiza wieloletniego planu inwestycyjnego, stan wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze roku 2012 – dochody i wydatki.
»» realizacją zadań inwestycyjnych w ramach programu „Puszcza Zielonka”
oraz zadań współfinansowanych ze
źródeł zewnętrznych.
Następnie Rada Miejska w Swarzędzu
podjęła:
► Uchwałę nr XXX/265/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2012.
► Uchwałę nr XXX/266/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2012-2032.
► Uchwałę nr XXX/267/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Rabowice i Jasin.
► Uchwałę nr XXX/268/2012w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Zalasewo – Osiedle Sarmackie.
► Uchwałę nr XXX/269/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Zalasewo – ul. Siewna.
► Uchwałę nr XXX/270/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach.
► Uchwałę nr XXX/271/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Swarzędz ul. Aleksandra Fredry.
► Uchwałę nr XXX/272/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Swarzędz ul. Harcerska.
► Uchwałę nr XXX/273/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg

gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Swarzędz ul. Ignacego Krasickiego.
► Uchwałę nr XXX/274/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Swarzędz ul. Mała Rybacka.
► Uchwałę nr XXX/275/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Swarzędz ul. Nowa.
► Uchwałę nr XXX/276/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Swarzędz ul. Plac Handlowy.
► Uchwałę nr XXX/277/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Swarzędz ul. Pogodna.
► Uchwałę nr XXX/278/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu
– Swarzędz ul. ks. Piotra Wawrzyniaka.
► Uchwałę nr XXX/279/2012w
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Swarzędz ul. Wielka Rybacka.
► Uchwałę nr XXX/280/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie jej przebiegu –
Swarzędz ul. Józefa Wybickiego.
► Uchwałę nr XXX/281/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz.
► Uchwałę nr XXX/282/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz.
W punkcie „Interpelacje” radni przedstawili interpelacje złożone w okresie międzysesyjnym:
»» radny Marcin Lis w sprawie uzupełnienia oznakowania drogowego na skrzyżowaniach znajdujących się na terenie
osiedli mieszkaniowych w północnej
części Swarzędza.
»» radny Zygmunt Majchrzak w sprawie
ponownego uruchomienia zamkniętej
bocznicy kolejowej przy stacji PKP
w Swarzędzu.
»» radna Katarzyna Szkudlarek w sprawie
modernizacji starej ścieżki spacerowej
wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.
»» radny Zbigniew Adamczak w sprawie:
statystyki przyjęć w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Swarzędz,
kosztów adaptacji pomieszczeń gimnazjów na potrzeby szkół podstawowych,
ilości godzin języka angielskiego w gimnazjach.
Ponadto przed sesją Rady Miejskiej

odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi
Janikowo Dolne oraz wsi Kicin (Gmina
Czerwonak ) w sprawie inwestycji planowanej przez firmę BROS Sp. j. we wsi
Janikowo Dolne gm. Swarzędz.
25 września 2012 roku odbyła się
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu, w której uczestniczyło 19 radnych.
Obrady sesji prowadził Przewodniczący
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian
Szkudlarek.
Podczas posiedzenia Rada Miejska
w Swarzędzu podjęła:
► Uchwałę nr XXXI/283/2012
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012.
► Uchwałę nr XXXI/284/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2012-2032.
► Uchwałę nr XXXI/285/2012
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie
Związku Międzygminnego „Gospodarki
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
► Uchwałę nr XXXI/286/2012
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu
na działkach nr 3643/1, 3643/2, 3643/3
w obrębie ewidencyjnym Swarzędz.
► Uchwałę nr XXXI/287/2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu na „poszerzenie
jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej w ciągu drogi powiatowej nr 2407P
Koziegłowy – Kobylnicy na odcinku od
Wierzonki do skrzyżowania z droga krajową nr 5”.
► Uchwałę nr XXXI/288/2012 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie jej przebiegu.
Przed sesją Rady Miejskiej odbyło się
Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji,
podczas którego omawiano tematy związane z:
»» aktualnym stanem planowanej inwestycji przez firmę BROS sp.j. we wsi
Janikowo Dolne, gm. Swarzędz,
»» podziałem Gminy Swarzędz na okręgi
wyborcze w wyborach do rady gminy,
»» aktualnym stanem komunikacji miejskiej.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: teksty wszystkich uchwał
bieżącej kadencji wraz z uzasadnieniami dostępne są w Biurze Rady Miejskiej
w Swarzędzu (UMiG Swarzędz, Rynek 1,
pok. 105) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/
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Pomnik jak nowy

O

d 17 września 2012 pomnik poświęcony „Bohaterom poległym za Wolność i Ojczyznę” na swarzędzkim Rynku
prezentuje się zupełnie jak w roku 1998,
gdy został tam odsłonięty. Po pierwszym
etapie renowacji, która polegała na zamontowaniu nowej granitowej obudowy, odświeżeniu tablicy z napisem oraz godła
narodowego, przyszedł teraz czas na odtworzenie mosiężnej szarfy. Cieszy nas
godny wygląd pomnika i mamy nadzieję,
że w takiej formie przetrwa wiele lat.
/tr, mw/

W

czwartek, 6 września 2012 r.
Wiesław Biegański - Powiatowy
Konserwator Zabytków dokonał
odbioru wejścia (włazu) do krypty rodziny
Cieszkowskich w wierzenickim kościele.
Właz, który znajduje się w nawie świątyni w sąsiedztwie pomnika nagrobnego
Augusta Cieszkowskiego, sam w sobie
jest dziełem artystycznym i technicznym.
Stanowił praktycznie końcowy element
prac związany z renowacją nekropolii
Cieszkowskich. Ta jej część finansowa
była ze środków pozyskanych z budżetu
Miasta i Gminy Swarzędz. Stąd w odbiorze uczestniczyli urzędnicy reprezentujący
UMiG: Agata Kubacka – zastępca burmistrza i Mariusz Szrajbrowski – kierownik
referatu Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy. Obecny

Strażacy
Program Wsparcia na podium
Zadłużonych

W

O

d roku w Poznaniu działa Program
Wsparcia Zadłużonych. Jest to program skierowany do ludzi zadłużonych,
którzy nie radzą sobie z problemem regulowania swoich zobowiązań finansowych.
Zajęcia odbywają się w Poznaniu
i skierowane są również dla mieszkańców gmin całego Powiatu Poznańskiego.
Całe nasze działania odbywają się
anonimowo i bezpłatnie. Można korzystać z zajęć grupowych oraz cieszących się
bardzo dużym powodzeniem spotkań-konsultacji indywidualnych: z prawnikiem,
doradcą z zakresu windykacji, finansów
oraz psychologa.
Warto zajrzeć na www.program
wsparcia.com
Robert Jarmuszkiewicz

ostatnią sobotę września na terenie kompleksu leśnego w okolicy Jeziora Ula przeprowadzano
Manewry Gminne Jednostek OSP, których
organizatorem była JRG-3 z Poznania. Patronatem, wzorem lat poprzednich, zawody objęli burmistrzowie gmin: Swarzędz,
Pobiedziska i Kostrzyn. 10 jednostek OSP
z tych gmin rywalizowało w konkurencjach pożarniczo-sprawnościowych.

był też Marek Krygier, który z ramienia
parafii prowadził nadzór konserwatorski
nad całością tego zadania. Słowa „jestem
pod wrażeniem” wypowiedziane przez W.
Biegańskiego chyba najlepiej i zwięźle
oddają to co oglądali dokonujący odbioru. Szerzej ujmują to zapisy w protokole
powykonawczym. Zamknięcie zejścia do
krypty jest rozwiązaniem innowacyjnym
i autorskim z zastosowaniem rozwiązań
indywidualnych. Należy podkreślić wysoką wartość estetyczną i funkcjonalną oraz
wykonawczą, pod względem estetycznym
wpisuje się w zabytkowy charakter kościoła. Tym samym jest to teraz miejsce
spoczynku godne zasług Cieszkowskich,
a zwłaszcza Augusta Cieszkowskiego.
Włodzimierz Buczyński
Strażacy ochotnicy musieli wykazać
się nie tylko wiedzą z zakresu obsługi
sprzętu pożarniczego oraz umiejętnością
wykorzystania go w podstawowych zadaniach ratowniczo-gaśniczych, ale również  
pomysłowością, wytrzymałością i sprytem.
Puchar dowódcy JRG-3 za zajęcie
I miejsca otrzymała OSP z Kobylnicy, II
miejsce zajęła OSP Brzeźno, a III miejsce
- OSP Pobiedziska. Jednostki otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu zmagań wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na ciepły
poczęstunek.
/sk/

Aktualności

z Fot. M. Woliński

Krypta Cieszkowskich na finiszu
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Brat Jan Nowinowski najlepszym strzelcem

Aktualności

W

dniach 24-26 sierpnia odbyło
się w Tucholi XVII Spotkanie
Historycznych Strzelców, na
którym wyłoniono Króla Europejskiego. Wśród 20 tysięcy uczestników było
również Kurkowe Bractwo Strzeleckie
ze Swarzędza.
Braliśmy udział w uroczystościach,
strzelaniach oraz wspaniałym przemarszu
kończącym trzydniową imprezę. Wielkim
sukcesem zakończył się udział Brata Jana Nowinowskiego w strzelaniu
z pistoletu pneumatycznego, bowiem

zajął on pierwsze miejsce. Mamy więc
w naszych szeregach najlepszego strzelca
wśród Historycznych Strzelców Europy
w tej konkurencji.
Wiesław Brodziszewski

5

***

października w holu swarzędzkiego ratusza otwarta została wystawa fotograficzna obrazująca
udział Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w międzynarodowym spotkaniu

w Tucholi. Na interesujących zdjęciach
autorstwa p. Marzeny Brodziszowskiej
widać, że nasi bracia kurkowi potrafią
nie tylko dobrze się bawić, kultywując
wielowiekowe tradycje, ale też godnie
reprezentują i promują Swarzędz. Podczas
otwarcia wystawy burmistrz Anna Tomicka, gratulując sukcesów strzeleckich,
podziękowała im za promowanie naszej
gminy i za niezawodny udział w uroczystościach i imprezach organizowanych
w Swarzędzu.
/mw/

Nowa Forma Swarzędz 2012

– efekty w poznańskiej Concordii

21

12

września odbyło się uroczyste
podsumowanie warsztatów dla
projektantów i przedsiębiorców
Nowa Forma, które odbyły się w dniach
10-15 września 2012 w Swarzędzu. Podsumowanie prac, połączone z wystawą prototypów mebli zaprojektowanych podczas
warsztatów, miało miejsce w centrum
innowacji, designu i kreatywności Concordia Design w Poznaniu. W wernisażu
wystawy wzięli udział przedstawiciele
władz Swarzędza - wiceburmistrz Agata
Kubacka, wiceprzewodniczący rady miejskiej Tadeusz Witkowski, przewodniczący
komisji budżetu rady miejskiej Krzysztof
Szymanowski, a także swarzędzcy rzemieślnicy meblowi z cechmistrzem Cechu
Stolarzy Swarzędzkich Piotrem Kasprza-

kiem, przedstawiciele firm produkcyjnych
z branży meblowej oraz licznie przybyli
projektanci i przedstawiciele środowisk
twórczych związani z designem.
Przypomnijmy, że warsztaty dla projektantów i swarzędzkich przedsiębiorców
branży meblowej Nowa FORMA odbyły
się już po raz drugi. Jest to przedsięwzięcie
zainicjowane przez środowisko projektantów, które rozwija się dzięki wsparciu
burmistrza Swarzędza, Anny Tomickiej,
a finansowane jest z budżetu gminy.
Z dużym zaangażowaniem biorą w nim
udział swarzędzkie firmy meblarskie oraz
doświadczeni projektanci z całej Polski.
W tegorocznej edycji uczestniczyły 4 swarzędzkie firmy - 2 zakłady rzemieślnicze
i 2 większe przedsiębiorstwa produkcyjne.

Celami warsztatów są: promocja swarzędzkiego meblarstwa, rozwój współpracy i wymiana doświadczeń producentów
z projektantami oraz dostarczenie przedsiębiorcom wiedzy na temat nowych trendów
w designie. Projektanci mają możliwość
skorzystania z doświadczeń technologicznych i produkcyjnych.
W tym roku obok innowacyjności
i wykorzystania najnowszych trendów
w designie zwrócono szczególną uwagę
na rynkowy charakter pomysłów realizowanych podczas warsztatów. Warsztaty
koordynował ich pomysłodawca - projektant Wawrzyniec Walczak, a poprowadziła
trener - Katarzyna Kijas.

PROSTO Z RATUSZA październik 2012

Przedstawiamy zaprojektowane meble:

- Krzesło POLA, wyprodukowane
przez Wytwórnię krzeseł Klota, zostało
zaprojektowane przez zespół Monika
Frisztig, Marta Szczepańska, Dorota Terlecka. Drewniane krzesło o nowoczesnym
wyglądzie wykonano z przeznaczeniem
do jadalni. Krzesło Pola posiada charakterystyczny kant, który niepokoi i intryguje, jednak dzięki zastosowaniu norm
ergonomicznych wygoda krzesła jest
jedną z głównych zalet tego mebla. Tradycyjny motyw wyrzeźbiony w oparciu
stanowi gustowne odniesienie do tradycji,
a z połączenie dwóch gatunków drewna
– brzozowego i dębowego daje ciekawy
efekt kolorystyczny.
- Sofa FAMILA, wyprodukowana
dla marki Bizzarto przez fabrykę mebli
Tombea, została zaprojektowana przez
zespół Olga Dziemidowicz, Magdalena
Kaproń, Artur Bętkowski. Mebel, stanowiący centrum życia rodzinnego, który
można przekształcać i dopasowywać do
aktualnych potrzeb. Wygodne miejsce
do siedzenia, leżanka, niezależny stolik.
Wystarczy kilka ruchów, by zaaranżować
oddzielne miejsca pracy lub odpoczynku,
oferujące prywatność i intymność. Praktyczna i modna kolorystyka oraz opcje
rozwoju sofy do narożnika lub zestawu
meblowego zachęcają do kontynuacji tej
linii.

- Regał KROKODYL, wyprodukowany przez Zakład Stolarski Aleksander
Łoza, zaprojektowany przez zespół Monika Potorska, Joanna Sumińska, Patryk
Góźdź. Regał ten został przeznaczony dla
nabywców ce niących solidność i praktyczność. Wykonany z litego drewna bez
jakichkolwiek łączeń metalowych urzeka
pięknem drewna i precyzją wykonania.
Dzięki zastosowaniu tradycyjnego systemu regulacji, który zainspirował twórców
do nadania nazwy Krokodyl, regał daje
możliwość swobodnego dopasowania
wysokości każdej z półek w każdym
okresie „życia” mebla. Zaprojektowany
na warsztatach innowacyjny łącznik pozwala na modułową budowę regału i jego
rozbudowę na wysokość. Zaprezentowany
regał składa się z dwóch modułów.
Organizatorzy liczą na to, że kreatywna współpraca projektantów z całej Polski
ze swarzędzkimi przedsiębiorcami otworzy nowe możliwości i będzie czynnikiem
rozwoju branży meblarskiej w regionie,

a także zachęci wszystkie strony do podejmowania wspólnych inicjatyw. Patrząc
na tegoroczne dokonania twórców można
mieć nadzieję, że nowe pomysły, podobnie
jak ubiegłoroczne, zostaną wykorzystane
do celów marketingowych, a także wdrożone do produkcji i sprzedaży.
/mm/

Aktualności

- Sofa BUON GIORNO, powstała
w firmie Aris Concept, zaprojektowana
przez zespół Olga Mężynska, Joanna Lisiecka, Tadeusz Dębczyński. Została przeznaczona do pomieszczeń użyteczności
publicznej, takich jak kawiarnie, wnętrza
recepcyjne w hotelach lub firmach. Jej
lekka, niebanalna forma na delikatnych
nóżkach z charakterystycznymi zagięciami po bokach nawiązuje w stylistyce do
orgiami. Elegancka lampa stojąca, zaprojektowana do sofy, dopełnia efektownie
wyglądającej całości.
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Trwa okres zasiłkowy
2012/2013

O

Prosto z OPS

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu –
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego informuje, że nadal przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy
2012/2013.
ZASIŁEK RODZINNY
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1
października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje do
31 grudnia.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do
dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik następuje
do 30 listopada.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie dochodach za 2011 r.
/ops/
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Gmina Swarzędz
przystąpiła do Kampanii

Reaguj na przemoc!

K

ampania jest jednym z elementów Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2012
roku, a jej głównym zadaniem jest przekazywanie
informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielania pomocy w środowisku lokalnym w zakresie przeciwdziałania przemocy. Organizatorem
Kampanii jest Krakowska Akademia Profilaktyki,
która przygotowała pakiet materiałów adresowanych do osób doznających przemocy w rodzinie, do
świadków, a także do samych jej sprawców. Plakaty
i ulotki w najbliższym czasie trafią do miejsc użyteczności publicznej na terenie Gminy Swarzędz.
Należy pamiętać, że przemoc w rodzinie jest
zjawiskiem, które występuje w każdej kulturze, społeczności. Może mieć miejsce zarówno w rodzinach
tzw. dysfunkcyjnych, gdzie przemocy towarzyszą
inne problemy np. uzależnienie, bezrobocie jak i w
rodzinach o wysokim statusie społecznym, w których
z pozoru nie ma większych problemów.
Ośrodek Pomocy Społecznej na ten cel otrzymał
dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu konkursowego„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
/ops/

I Ogólnopolski Marsz Seniora
W niedzielę, 30 września w pięknym wczesnojesiennym słońcu na swarzędzkim rynku zebrały się osoby, które mimo jesieni życia wciąż mają wiosnę
w sercu. Swarzędzcy seniorzy, bo o nich mowa, przemaszerowali z rynku
na pływalnię, po to by pokazać jak wielobarwną i aktywną grupę stanowią.
Przemarsz poprowadziły panie: Burmistrz Anna Tomicka, Poseł na Sejm RP
Bożena Szydłowska oraz Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania.

P

o uroczystym przywitaniu seniorzy
wyruszyli z Rynku ulicą Zamkową,
Św. Marcin i dalej przejściem nad
jeziorem do sceny przy pływalni Wodny Raj. Choć wigoru naszym seniorom
nie trzeba dodawać, to z pewnością dodatkowym zastrzykiem energii był żywiołowy akompaniament Swarzędzkiej
Orkiestry Dętej. Kolorytu przemarszowi
dodawali szczudlarze w jaskrawych strojach oraz niecodzienne nakrycia głowy
przygotowane przez uczestników marszu specjalnie na tę okazję.
Największą grupę wśród seniorów
stanowili uczestnicy Klubów Młodych
Duchem, którzy maszerowali niosąc wielki
klubowy transparent. Przy pływalni przybyli mogli skorzystać z bezpłatnych badań
profilaktycznych: zmierzyć poziom cukru
we krwi, ciśnienie, tkankę tłuszczową,
wodę w organizmie oraz skorzystać z po-

rad medycznych i dietetycznych. Sporym
zainteresowaniem cieszył się kurs nordic
walking. To aktywność coraz bardziej popularna wśród osób starszych w naszej
gminie. Miłym akcentem na zakończenie tej aktywnej niedzieli były bezpłatne
wejściówki na pływalnię dla uczestników
marszu. To pierwszy Marsz Seniora, ale
z pewnością nie ostatni. Mamy nadzieję,
że w przyszłym roku podobnie dopisze
pogoda i nastroje.
/ops/
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Finał XII edycji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

25 września 2012 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się podsumowanie XII edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Najlepsi uczniowie otrzymali cenne nagrody: stypendia, laptopy, sprzęt multimedialny, ipody. W tym roku„twarzą” kampanii,
był młody podróżnik Janek Mela, który wraz z Markiem Kamińskim w 2004
roku zdobył obydwa bieguny. Miło nam poinformować, że wśród laureatów
tegorocznej kampanii była Olga Cybichowska - uczennica III klasy Gimnazjum
nr 2 w Swarzędzu. Oldze towarzyszyli tata, II zastępca burmistrza Pani Agata
Kubacka, Lidia Chałasiak z Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Gimnazjum
nr 2 Marlena Adolp, nauczyciele oraz koleżanki i koledzy ze szkoły.

O

lga otrzymała jako jedna z pięciu
osób wyłonionych z całej Polski
wyróżnienie w formie stypendium w konkursie „Ponadprzeciętni”,

które wręczył Oldze Janek Mela. W imprezie wzięło udział blisko 300 osób:
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji
Narodowej, Ministerstwa Turystyki i Spor-

„Sfajki” w świetnej formie
W Centrum Klubów Młodych Duchem 17 września odbyła się kolejna edycja
spektaklu pt. „Panta rhei” w wykonaniu grupy teatralno – kabaretowej
„Sfajki” . Próby i przygotowania były ambitnym wyzwaniem dla wszystkich
aktorów. Połączone zostały różne środki wyrazu artystycznego…

O

d sierpnia seniorzy i dzieci w ramach warsztatów międzypokoleniowych tworzyli na potrzeby
kabaretu laleczki kukiełkowe. Scenariusz
przedstawienia„Panta rhei”tworzyli sami
artyści według autorskich pomysłów.
Przesłaniem spotkania była pochwała
wieku dojrzałego.

W związku z tym, że ten rok poświęcony jest solidarności międzypokoleniowej, treść naszego spektaklu miała na
celu umacnianie wzajemnych więzi. Często podkreślano rolę seniorów w życiu
młodzieży, która odkrywa swoją własną
tożsamość. Po wysłuchaniu utworu pt.
„Rzeka marzeń” z przepiękną aranżacją

baletową w wykonaniu Pani Eugenii i całego zespołu poczuliśmy piękno sztuki.
Układ choreograficzny oraz muzyka
sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili.
Miłym akcentem była obecność naszych najmłodszych pociech ze szkoły
w Paczkowie. Dzieci przyjechały podziwiać swoje „babunie” grające na scenie
i śpiewające piosenkę klubową. Druga
część spotkania utrzymana była w klimacie zabawowo-kabaretowym. Mimo, że
Euro za nami, nie zabrakło tegorocznego
przeboju. tym razem brzmiącego: KO KO
KO, SWARZĘDZ SIĘGA WCIĄŻ WYSOKO.
Za sprawą dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej dalej bawiliśmy się
świetnie. „Krasnoludy z buszu”, bo tak
brzmiał tytuł teatrzyku, pokazały na co
ich stać. Później wszyscy widzowie zostali
poproszeni do wspólnej zabawy…

Prosto z OPS

Brawa dla Olgi Cybichowskiej!

tu, Komendy Głównej Policji, dzieci nagrodzone w kampanijnych konkursach,
rodzice, nauczyciele, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci z całej Polski.
Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł
2012 miała na celu przyczynienie się do
zwiększenia zaradności dzieci i młodzieży, pobudzenia aktywności, która umożliwia świadomy wybór i decyzję. Kampanijne zadania mobilizowały uczniów do
samodzielnego myślenia, uruchomienia
twórczych pokładów umysłu, wskazując możliwości planowania swojej codzienności tak, by nie dać się wciągnąć
w zachowania ryzykowne, bo ciekawe
zajęcia i sukcesy w ich realizacji pozwoliły
młodym ludziom uwierzyć w siebie i rozwinęły poczucie sprawczości, pokazały,
że każdy jest kowalem swojego losu.
Lidia Chałasiak

Małgorzata Pawlik,
Szymon Dziwisz, Marta Szomek

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

15

PROSTO Z RATUSZA październik 2012

Aktualności

Bezpłatny
serwis
informacyjny SMS
– zapraszamy!
Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz! Z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego
życia mieszkańców powstał Samorządowy Informator SMS. Jeśli chcą Państwo bezpłatnie otrzymywać wiadomości
SMS z informacjami o: imprezach kulturalnych i sportowych, ważnych wydarzeniach z terenu miasta i gminy,
bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych, awariach (wody, prądu, gazu), zagrożeniach meteorologicznych, konieczności ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów - zapraszamy do zarejestrowania
się w bezpłatnym serwisie informacyjnym SMS.
Po zarejestrowaniu się w serwisie będą Państwo otrzymywali takie informacje w postaci wiadomości SMS.

Korzyści dla Użytkownika - najważniejsze informacje zawsze w telefonie:
1. Lokalne ostrzeżenia o zagrożeniach i utrudnieniach.
2. Ostrzeżenia o gwałtownych zmianach meteorologicznych.
3. Informacje o przerwach w dostawie mediów np. wody, prądu.
4. Informacje o ważnych wydarzeniach na terenie gminy.

Łatwa rejestracja!
Jak się zarejestrować, aby otrzymywać bezpłatne informacje SMS? To proste:
1. Włącz w swoim telefonie komórkowym tryb wysyłania wiadomości SMS .
2. Jako wiadomość wpisz z tabeli kod rejestrujący.
3. Wpisując kod rejestrujący zwróć uwagę na kropkę i brak odstępów.
4. Wyślij SMS* na numer 661 000 112.
5. Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w serwisie
6. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej www.sisms.pl
Jeśli chcesz się wyrejestrować - wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym na numer 661 000 112.

16

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej
treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl

kod
rejestrujący

kod
wyrejestrowujący

Swarzędz

tak.pz16

nie.pz16

Kultura

tak.pz161

nie.pz161

Oświata

tak.pz162

nie.pz162

Zdrowie

tak.pz163

nie.pz163

Sport

tak.pz164

nie.pz164

Rekreacja - SCSiR

tak.pz165

nie.pz165

Komunikacja

tak.pz166

nie.pz166

Bezpieczeństwo

tak.pz167

nie.pz167

Komunikaty Burmistrza

tak.pz168

nie.pz168

e-Turysta

tak.pz16t

nie.pz16t

Serwis informacyjny

na numer:

661 000 112

z Fot. Straż Miejska
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Odstrzał dzików
okazał się konieczny…

O

d kilku miesięcy wataha dzików
niepokoi mieszkańców Swarzędza, pojawiając się w najmniej
spodziewanych miejscach. Jak informuje Piotr Kubczak – szef Straży Miejskiej,
dzików tym razem nie dało się „wypędzić”
chemią (repelentami), choć strażnicy próbowali różnych preparatów polecanych

nym wyjściem pozostał, niestety, odstrzał
trwający od sierpnia. Dotychczas wataha
została umniejszona o 8 sztuk. Kolejne
sześć dzików zginęło pod kołami samochodów. W ten sposób liczebność stada
zmniejszyła się o połowę.
Odstrzał – informuje Piotr Kubczak
- będzie prowadzony aż do całkowitej
likwidacji watahy. Musimy być jednak
przygotowani na to, że w ich miejsce
może się pojawić kolejna.
/pk, mw/

przez fachowców. Fachowcy stwierdzili
także, że tak dużej liczby dzików nie da
się także wyłapać i wywieźć. A nawet jeśli – to nie ma gwarancji, że nie powrócą
w miejsce, gdzie im się dobrze żyło…
Potwierdzają to doświadczenia Świnoujścia i Helu, które próbowały wyłapywania,
ale bez powodzenia. W Swarzędzu jedy-

O
18

koło 60 tys. złotych kosztował
wykonany w tym roku remont
publicznych toalet na Rynku, na
zapleczu ratusza. Toalety prezentowały
się porządnie, były bezpłatne i czynne całą
dobę. Przeszkadzają jednak wandalom.
Na zdjęciach widać rezultaty ich „wizyty”
podczas minionego weekendu – połamany
sedes, pokaleczone lustra, wypalone „wzory” na ścianach i suficie. Takich aktów

z Fot. T. Radziszewski i M. Woliński

Aktualności

Uwaga, wandale!

wandalizmu w minionych tygodniach było
więcej. Być może toalety będą bezpieczniejsze po zainstalowaniu tam automatu
wrzutowego na monety. Apelujemy jednak: nie pobłażajmy wandalom! Niszczą
nasze wspólne mienie i wszyscy musimy
za to płacić.
► 11 października w godzinach porannych anonimowy mieszkaniec poinformował dyżurnego Straży Miejskiej, że

nieznani mężczyźni okradają z elementów
metalowych toaletę publiczną w budynku
Dworca Autobusowego na os. Kościuszkowców. Natychmiast na miejsce został
skierowany patrol, który w pobliżu odnalazł schowany panel grzejnikowy oraz
metalowe elementy toalety służące osobom
niepełnosprawnym. Strażnicy postanowili
zaczaić się na złodzieja. Po upływie około pół godziny po skradzione przedmioty
przyszedł mężczyzna, który został przez
strażników ujęty. Po wejściu do toalety
okazało się, że oprócz kradzieży doszło
także do dewastacji, gdyż sprawcy wyrywając poręcze ze ścian zdewastowali
pokryte kafelkami ściany. Po przeanalizowaniu zapisu z kamer monitoringu miejskiego okazało się, że ujęty mężczyzna
jest jednym z dwóch sprawców dewastacji
i kradzieży. Drugiego ze sprawców szuka
policja.
► 15 października okazało się, że
w toalecie publicznej na zapleczu ratusza tym razem wandalom przeszkadzał  
automatyczny zamek z kasownikiem na
monety. Został wyłamany i zniszczony.
Być może, przy takim stopniu lekceważenia wspólnego mienia, jedynym
rozwiązaniem okaże się zainstalowanie
ukrytych kamer i bezwzględne pociąganie do odpowiedzialności karnej (nazywajmy rzecz po imieniu) przestępców.
/rn/
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„Mosty międzykulturowe”
– projekt artystyczno–edukacyjno–integracyjny
dla młodzieży romskiej i polskiej. Zapraszamy!

13 października w Ośrodku Kultury w Swarzędzu rozpoczęły się „Mosty
międzykulturowe” realizowane przez Fundację ARTiFAKT. Jest to projekt
artystyczno – edukacyjno – integracyjny o charakterze plastycznych działań
przestrzennych, skierowany do młodzieży romskiej i polskiej. Ma on na
celu wzajemne poznanie przez uczestników różnic kulturowych między
obu społecznościami i, poprzez lepsze zrozumienie, uczy wzajemnego
szanowania oraz szukania podobieństw, a tym samym podejmuje próbę
łamania stereotypu „Cygana” czy „Polaka”.
na terenie Swarzędza wystawa ukazująca specyfikę i bogactwo kultury romskiej.
Warsztaty odbywać się będą w soboty od
października do grudnia na terenie Ośrodka Kultury w Swarzędzu oraz w Pracowni
Ceramiki i Rzeźby, a do uczestnictwa organizatorzy zapraszają starszą młodzież
(16-21 lat) polsko-romską
Projekt „Mosty międzykulturowe” (dofinansowany przez Gminę Swarzędz) stara
się podjąć dialog pomiędzy kulturą polską
a romską w języku nowoczesnej sztuki. Łączy cele kreacyjne z celami edukacyjnymi
i integracyjnymi. Stara się podjąć dialog
pomiędzy dwiema społecznościami, pokazując, że poprzez działania artystyczne

Niesamowity świat fizyki

9

października firma Volkswagen Poznań wspólnie z Fundacją Einsteina
zaprosiły uczniów swarzędzkich
szkół na interaktywny pokaz pt. „Niesa-

mowity świat fizyki“. Była to nagroda za
zajęcie pierwszych miejsc w  konkursach
zorganizowanych w ramach wrześniowego festynu EKO Babie Lato. W pokazie

można pokonywać granice wzajemnych
uprzedzeń, uczyć młodych ludzi komunikacji i współdziałania. Działania, które odbędą się w ramach projektu, mamy
nadzieję, pokażą też, że można i warto
mówić o tradycji w nowoczesnym języku
sztuki. Zapraszamy do wspólnych działań!
EW, mw
Szczegóły na stronie internetowej:
www.artifakt.org.pl
www.ceramikawanat.pl
Swarzędz ul. Rynek 21
kom. 501 428 903 - Ewa Wanat
uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kobylnicy (I miejsce w konkursie
EKO MEBEL), a za zwycięstwo w konkursie EKO CIUSZEK – dzieci i młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Wierzonce oraz
Gimnazjum nr 3.
/mw/

Aktualności

P

rojekt ma formę warsztatów twórczych dla młodzieży, poruszających
- poprzez działania plastyczne - podstawowe elementy oddające ducha dwóch
różnych kultur. Tematycznie warsztaty są
zbudowane na zasadzie przeciwieństw
ukazujących zasadnicze różnice w konstrukcjach kulturowych obu narodów:
warsztat „Droga” – nomadowie, warsztat „Gniazdo” – ludy osiadłe, warsztaty
„Opowieść” /”Księga” oraz „Granice”
i „Mosty”. Warsztat „Mosty” ma być ostatnim działaniem, jego forma (parateatralna)
pozwoli na zamknięcie projektu pokazem
dla szerszej publiczności.
W trakcie działań ma powstać także
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„O dzieciach
przy kawie”

- spotkania rodziców
ze specjalistami w SP 4

Aktualności szkolne

P

20

artnerstwo i dialog są wyznacznikiem równości i współpracy między ludźmi. Powinny
stanowić elementarne ogniwo łączące dwie –
tak ważne w wychowaniu dziecka – grupy:
rodziców i nauczycieli. Nadrzędnym celem jest
szeroko pojęte dobro dziecka i jego rozwój. Konieczna jest działalność zmierzająca do stałego
poszerzania posiadanej przez rodziców wiedzy
na temat wychowania, porad w rozwiązywaniu
problemów, informowania gdzie i kiedy należy
szukać pomocy. W Szkole Podstawowej nr 4 od
kilku lat odbywają się spotkania rodziców ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą
czy terapeutą. W ich ramach omawiane są istotne
i ważne dla rodziców sprawy.
W tym roku szkolnym harmonogram spotkań
przedstawia się następująco:
Listopad
»» Warto czytać dzieciom – zalety wspólnego
czytania rodziców i dzieci, jakie książki wybierać, terapeutyczne bajki.
Grudzień
»» Czy moje dziecko jest uzależnione od komputera i Internetu – zachowania, które powinny
zaniepokoić rodziców.
Styczeń
»» Elementy terapii śmiechem w wychowaniu
dziecka. Warsztaty poprowadzone przez
założycielkę Fundacji dr Clown w Poznaniu
p. Ewę Zagawa.
Luty
»» Leworęczność - akceptować czy odrzucać?
Marzec
»» Muzyka pomaga rodzicom – warsztaty na temat wykorzystania różnych rodzajów muzyki
w wychowaniu dzieci.
Kwiecień
»» Samodzielność to pierwszy stopień do zwycięstwa – jak utorować dziecku drogę do
niezależności.
Maj
»» Zamiast stosowania kar, rola pochwał w życiu
dziecka.
Czerwiec
»» Moje dziecko będzie pierwszakiem – jak
przygotować dzieci do roli ucznia, dojrzałość szkolna to nie tylko zdobyte wiadomości.
Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę
miesiąca o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 4. Zapraszamy nie tylko rodziców uczniów
uczęszczających do naszej szkoły, ale wszystkich
zainteresowanych tematami spotkań.
Lucyna Kaźmierczak

„Legioniści rzymscy” w SP nr 5
W piątek, 05 października, do Szkoły Podstawowej nr 5 zawitali
niecodzienni goście z grupy rekonstrukcji historycznej Legio XXI Rapax.
Za ich sprawą, uczniowie klas IV i V mogli na chwilę przenieść się w odległe czasy starożytnego Rzymu.

N

a trzy godziny lekcyjne hol szkoły
przyjął postać dwóch tematycznych
stanowisk edukacyjnych, na których
uczniowie mogli znaleźć zarówno przedmioty codziennego użytku, rodem ze starożytnego Rzymu, jak również zobaczyć
i przymierzyć elementy ubioru i wyposażenia legionistów rzymskich z drugiej
połowy I wieku n.e. Wszystko to okraszone
barwnymi  opowieściami, wzbogaconymi
o liczne ciekawostki i fakty historyczne,

z pewnością stanowiło ciekawą alternatywę dla codziennych lekcji historii.
Zajęcia te zorganizowane były w ramach nagrody, którą uzyskała nauczycielka historii – pani Aleksandra Biedziak  
w konkursie Nowej Ery za przedstawienie
inspirującego i działającego na wyobraźnię
uczniów scenariusza lekcji pt. „W średniowiecznym mieście”.
Grażyna Beranek

Z wizytą
w Neustadt

kształcącymi uczniów klas zawodowych to
konieczny element umożliwiający wymianę doświadczeń oraz poznawanie nowych
technologii. Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu
od ośmiu lat współpracuje z Berufsbildenden Schulen w Neustadt am Rübenberge
w Niemczech. Uczestnicy projektu „Uczenie się przez całe życie” poznawali najnowsze technologie informatyczne, specjalistyczny sprzęt związany z mechatroniką,
uczyli się konstruowania i programowania
nowoczesnych układów pneumatycznych,
elektropneumatycznych, hydraulicznych
i elektrohydraulicznych. Gospodarze –
a zwłaszcza dyrektor Berufsbildenden
Schulen w Neustadt am Rübenberge – Marina Poppe, zadbali o prawidłowy przebieg
szkolenia i miłą atmosferę .
Beneficjenci swarzędzkiej Jedynki podczas pobytu w Neustadt poszerzyli swoją
wiedzę zawodową, zapoznali się z kulturą,
zabytkami, realiami życia codziennego, nauki, pracy w Niemczech i mieli możliwość
wykorzystania oraz doskonalenia języka
niemieckiego, którego uczą się w szkole.
Wiesław Światłowski

O

d 16.09.2012 r. do 06.10.2012 r. 18
uczniów klasy Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Swarzędzu o specjalności monter-mechatronik przebywało na stażu w ramach projektu Leonardo
da Vinci: „Uczenie się przez całe życie”
w Berufsbildenden Schulen w Neustadt am
Rübenberge w Niemczech. W ramach tego
przedsięwzięcia zaplanowano dwa trzytygodniowe staże praktyczne oraz szkolenie
pedagogiczno-kulturowe. Pierwszy staż
odbył się w marcu tego roku. Na ten cel
przeznaczono 80 350 euro. Autorem projektu oraz organizatorem wyjazdu jest dr
inż. Wiesław Światłowski.
O bezpieczeństwo i prawidłowy przebieg szkolenia dbali opiekunowie z Zespołu
Szkół nr 1 – przede wszystkim nauczyciele
przedmiotów zawodowych: Wiesław Światłowski i Czesław Dudek oraz germanistka
Regina Woroch. Współpraca ze szkołami
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W kościele Matki Bożej Miłosierdzia już po raz ósmy osoby z niepełnosprawnością oddały hołd błogosławionemu Janowi Pawłowi II.
Diecezjalny Przegląd Piosenki Religijnej Osób Niepełnosprawnych, jak
co roku, odwiedziło wielu artystów i gości, bo - jak mówi Pani Halinka
Benedyk - to jest najlepszy festiwal.

Z

aprezentowane utwory wyraziły
naszą głęboką wiarę i miłość  do
Boga i Bliźniego. Pieśń Ave Maryja w wykonaniu pani Urszuli Jankowiak
otworzyła serca artystów i publiczności.  
A kolejni wykonawcy już tylko w nie wlewali całymi strumieniami  bożą radość,
miłość, szczerość i prostotę.  Oprócz
uśmiechów na twarzach pojawiły się też

i łzy. Jedna z konkursowych pieśni inaczej
przedstawiła niepełnosprawność. Nie jako
trud, zmaganie się z problememi czy misję życiową tylko jako czysty dar miłości,
szczególną wartość i radość dla rodziny.
To był moment kulminacyjny, wzruszyli
się wszyscy, którzy wiedzą, „…że Bóg
się nie pomylił”.
Wszystkie wyśpiewane radości, prośby

Dzień Edukacji Narodowej
– ukłony i nagrody dla nauczycieli

W

czwartek, 11 października
z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie,
w którym – na zaproszenie burmistrz
Anny Tomickiej – uczestniczyli emerytowani nauczyciele z Gminy Swarzędz,
dyrektorzy szkół i przedszkoli. Podczas
uroczystości pani burmistrz podziękowała nauczycielom za pracę, za wysiłek
wkładany w rozwój osobowości ucznia.
Podkreśliła, że wiedza, umiejętności i doświadczenie emerytowanych nauczycieli
przez lata służyły dzieciom i młodzieży
z naszej gminy. Podczas uroczystości
wręczono nagrody Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz nauczycielom, którzy
w sposób szczególny wyróżnili się w pracy
dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku
nagrodzono jedenastu nauczycieli z gminnych szkół i przedszkoli. Są to: Justyna
Laskowska – nauczyciel Gimnazjum nr
2, Aneta Kot – nauczyciel Gimnazjum nr
3, Elżbieta Jeschke – nauczyciel Gimnazjum w Zalasewie, Maria Rydel-Nowak

– nauczyciel Zespołu Szkół w Paczkowie,
Małgorzata Wesołowska – nauczyciel
szkoły Podstawowej nr 1, Marzena Waszak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr
4, Bożena Zimnowłodzka – nauczyciel
Szkoły Podstawowej nr 5, Piotr Kozłowski – nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Kobylnicy, Małgorzata Wiedemann

Aktualności szkolne

– list ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

– nauczyciel Przedszkola nr 2, Grażyna
Szyszka – nauczyciel Przedszkola nr 4,
Katarzyna Wadowska – Smyczyńska
– nauczyciel Przedszkola nr 5. Nagrody
otrzymali również dyrektorzy gminnych
placówek.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom swarzędzkiej
oświaty życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych
oraz pomyślności w życiu osobistym.
/edu/

z Fot. M. Nowak

„Anielskie Śpiewogranie 2012”

i podziękowania wysłaliśmy w balonach
do nieba do umiłowanego Ojca Świętego.
W przeglądzie wystąpili: Kuba Zieliński ze Szkoły Podstawowej nr 4, Anna
Woźniak z Poznania, zespół ze Zgromadzenia Sióstr Serafitek z Poznania,
Warsztat Terapii  Zajęciowej z Dopiewca,
Stowarzyszenie „Klaudynka” z Kórnika,
Zespół „Przystań” z Poznania, „Jaśminy”
ze Swarzędza, Warsztat Terapii Zajęciowej „Pawełek” z Owińsk, Warsztat Terapii
Zajęciowej z Dopiewa, Warsztat Terapii
Zajęciowej „Pomost” z Poznania, Zespół
Szkół Specjalnych nr 103 z Poznania,
Stowarzyszenie z Murowanej Gosliny,
Warsztat Terapii z Drzązgowa i nasze Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka.
Serdecznie dziękujemy Ks. Arcybiskupowi Stanisławowi Gądeckiemu, ks.
proboszczowi Dariuszowi Salskiemu i naszej parafii, Dyrekcji Szkoły Podstawowej
nr 4, Władzom Samorządowym Gminy
Swarzędz, Władzom Samorządowym Powiatu za środki finansowe na organizację
przeglądu, Panu Markowi Lisowi, cukierniom „Magdalenka”, MRK Jankowscy,
cukierni Grzeczka. Dziękujemy wszystkim
za obecność i wspólną radość przeżywania
koncertu.
Agata Kiejdrowska
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Aktualności
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Piłkarska Akademia Agrobeksu
będzie kontynuować działalność
w Unii Swarzędz
Na stadionie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu
22 września odbył się wielki finał Piłkarskiej Akademii Agrobeksu, której
działalność zainaugurowano w kwietniu 2011 roku, także w Swarzędzu,
bowiem tutaj głównie działa firma Agrobex.

A

22

kademia Piłkarska Agrobeksu kończy swoją działalność, ale młodzi
piłkarze nie zostają na przysłowiowym lodzie - powiedział Krzysztof Kruszona, prezes firmy Agrobex. - Podpisaliśmy bowiem porozumienie z klubem Unia
Swarzędz. Członkowie naszej akademii
trafią więc do Unii, a my dalej będziemy
ich finansowo wspomagać w rozwijaniu
futbolowych umiejętności. Zainteresowanie Akademią Piłkarską Agrobeksu
przerosło nasze oczekiwania.
Przez minione półtora roku pod okiem
naszych szkoleniowców trenowało ponad
250 młodych ludzi. Zebraliśmy wiele pozytywnych opinii, zresztą nie tylko w Swarzędzu. Dlatego postanowiliśmy wspomóc
Unię w szkoleniu najmłodszych.

Z efektów działalności Piłkarskiej
Akademii Agrobeksu zadowolona jest
także Anna Tomicka, Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz. – Dzięki inicjatywie

firmy Agrobex, która przecież jest przede
wszystkim dobrą firmą deweloperską, wiele dzieci z naszej gminy mogło rozwijać
swoje piłkarskie. zainteresowania. Mam
nadzieję, że najlepsi znajdą miejsce Unii,
a pozostali będą mogli w naszym klubie
rozwijać swój talent.
Działalności Piłkarskiej Akademii
Agrobeksu patronował Wielkopolski
Związek Piłki Nożnej na czele z prezesem Stefanem Antkowiakiem, który był
gościem finałowych zmagań.
Podczas wielkiego finału Piłkarskiej
Akademii Agrobeksu w kilku kategoriach
rywalizowało ponad 100 młodych piłkarzy.
Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale
i upominki, a wyróżniający się zawodnicy nagrodzeni zostali pucharami. Wśród
najmłodszych (od czterech do siedmiu lat)
najwięcej uznania zyskał Kamil Szmidt,
w kategorii graczy ośmio- i dziewięcioletnich znakomicie spisywał się Dominik
Uliczny. W gronie drużyn od 10 do 13
lat najlepsza była FC Pyra, a w imieniu
całego zespołu puchar odebrał Mariusz
Demel.
Wielkiemu finałowi Piłkarskiej Akademii Agrobeksu towarzyszył „dorosły”
turniej z udziałem trzech zespołów. Pierwsze miejsce zajęła ekipa Agrobeksu, która
zremisowała z „Głosem Wielkopolskim”
i pokonała reprezentację swarzędzkich samorządowców i urzędników gminnych.
„Głos” wzmocniony kilkoma zawodnikami z „Kaczki” wygrał ze Swarzędzem
i dlatego zajął drugie miejsce.
Ale nie tylko futbol dominował podczas wielkiego finału Piłkarskiej Akademii
Agrobeksu. Wręcz entuzjastycznie został
przyjęty Artur Cieciórski, zwycięzca drugiej edycji You Can Dance, który nie tylko
zaprezentował wielkie taneczne i ekwilibrystyczne umiejętności, ale też wielu
młodych piłkarzy zaprosił do wspólnego
tańca na scenie. Zabawa była wspaniała!
/ml/

z Fot. H. Błachnio
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października w Swarzędzu rozegrany został mecz w ramach
eliminacji do Mistrzostw Europy

do lat 19. Przy gorącym dopingu ponad
700 kibiców na stadionie miejskim w Swarzędzu zagrały reprezentacje Malty i San

Marino, z którymi w grupie eliminacyjnej
walczą Polska i Holandia. Po zaciętej, dynamicznej walce Maltańczycy osiągnęli
prowadzenie, by w efekcie zwyciężyć 4:0.
Do następnej rundy awansują po dwa
najlepsze zespoły z dwunastu grup oraz
jeden zespół z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem przeciwko dwóm pierwszym drużynom w swojej grupie. Dwadzieścia pięć zespołów plus trzy zespoły
wskazane przez UEFA utworzy wiosną
siedem grup po cztery drużyny, z których
tylko zwycięzcy awansują do finałowego
turnieju. Finały mistrzostw Europy U-19
będą również eliminacjami do finałów mistrzostw świata U-20, które w 2013 roku
odbędą się w Turcji.
Było to kolejne, ważne dla Swarzędza,
międzynarodowe wydarzenie piłkarskie po
Mistrzostwach Europy U 19 w 2006 roku.
/tr, mw/

Aktualności

Malta - San Marino 4:0 na swarzędzkiej murawie

Egzamin
pod żaglami

W

sobotę, 13 października przy
przystani na Jeziorze Swarzędzkim odbył się kolejny,
ostatni w tym sezonie, egzamin na stopień żeglarza jachtowego. Tym razem
weryfikacji zostali poddani uczestnicy
jesiennego kursu. Na szczególną uwagę
zasługuje bardzo wysoki poziom wyszkolenia, którego potwierdzeniem są bardzo
wysokie oceny uzyskane przez zdających.  
Zmaganiom kursantów przyglądał się Maciej Olszewski, wiceprezes d.s. szkolenia
Wielkopolskiego Okręgowego Związku
Żeglarskiego.
kapitan jachtowy
Tomasz Adamczyk wraz z Załogą
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Niskie ceny
w Wodnym Raju

Prosto z Centrum Sportu
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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/

10 lat „Wodnego Raju”

8

września odbyły się obchody
10-lecia Pływalni „Wodny Raj”.
Od rana w zawodach pływackich
w czterech konkurencjach rywalizowały
10-latki ze swarzędzkich podstawówek.
Dzieci startowały na dystansie 25 metrów oraz w sztafecie.
Punktualnie o godzinie 19:00 scenę
plenerową opanowała grupa taneczna
Chilli Art Group oraz dziewczynki z baletu Anny Kusz. Swoimi występami artyści
uświetnili dalszy ciąg obchodów 10-lecia
pływalni podczas imprezy miejskiej Eko Babie Lato. Wtedy też, prowadzący koncert odczytał historię pływalni,
a następnie na scenę zaproszeni zostali
pracownicy Wodnego Raju pracujący

od samego początku, czyli od 10 lat.
Zostali nagrodzeni dyplomem uznania
za wspólną, owocną współpracę.
Następnie obchody przeniosły się do
budynku Pływalni, gdzie zaproszeni goście, przedstawiciele świata polityki oraz
współpracujących instytucji i firm prywatnych otrzymali podziękowania oraz
dyplomy uznania za wspólne działania.
Późnym wieczorem na basenie w gorących rytmach odbyły się zajęcia Aqua
Zumby i tak do godziny 1:00 przy dyskotekowej muzyce i oświetleniu można
było bawić się w ramach Wodnego Party.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
naszym klientom za 10 lat funkcjonowania. Jesteśmy tutaj dzięki Wam i dla Was.

Robert Czaja z Gniezna wygrał
w III biegu przełajowym Swar-Cross

W

sobotę, 6 października 2012
odbył się kolejny bieg Swar-Cross na dystansie 10 km. Trasa biegu przełajowego poprowadzona
została przy Jeziorze Swarzędzkim. Biegacze mieli do pokonani cztery pętle
z metą przy przystani wodnej.
Zwycięzcą biegu ze znaczną przewagą został Robert Czaja z UKS Sporting
Gniezno, miejsce drugie wywalczył Radosław Pluciński ze Swarzędza, a trzecie
Bogusz Podgórski również ze Swarzę-

dza. Wśród kobiet pierwsza minęła linię
mety Anna Kaszuba (10 w generalnej
klasyfikacji), druga – Agnieszka Basińska, trzecia – Maria Gorczyca. Najmłodszy
uczestnik biegu miał 12 lat i w klasyfikacji
generalnej zajął wysokie 7 miejsce.
Nagrody dla najlepszych zawodników ufundowali UMiG Swarzędz, firma
Szpot Sp. z o.o. oraz SCSiR. Organizatorzy
serdecznie dziękują za udział w biegu
i zapraszają za rok na IV Swar-Cross.
/hej/
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Zapraszamy
na lodowisko

S

warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji oferuje swoim klientom nowoczesne, zadaszone lodowisko,
usytuowane tuż przy scenie plenerowej
oraz Pływalni „Wodny Raj”.
Co roku w sezonie zimowym, przez
ok. 4 miesiące mogą Państwo czynnie
wypoczywać jeżdżąc na łyżwach. Na
lodowisku organizowane są różne, ciekawe imprezy: mikołajki, bale przebierańców, dyskoteki, walentynki oraz wiele
innych.
Obok czynna jest wypożyczalnia
łyżew oraz bezpłatny parking i szatnia.
W trakcie sesji emitowana jest muzyka

umilająca jazdę na łyżwach. Centrum
proponuje również lekcje nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach.
Sesje na lodowisku trwają 1,5 godziny i rozpoczynają się co 2 godziny:
10:00-11:30, 12:00-13:30, 14:00-15:30,
16:00-17:30, 18:00-19:30, 20:00-21:30

Karty honorowane
w SCSiR:

CENNIK LODOWISKA
Bilet wstępu umożliwia nieograniczone korzystanie z lodowiska przez okres 1 sesji, tj. 1 godzina
30 minut.
CENY BILETÓW. Od poniedziałku do piątku: 10
zł – normalny, 8 zł – ulgowy*. Soboty, niedziele
i święta: 11 zł – normalny, 9 zł – ulgowy*
wypożyczenie łyżew – 5 zł za 1 sesję
ostrzenie łyżew – 8 zł
*bilety ulgowe przysługują: - dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po
okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej, - osobom od 60 roku życia po okazaniu
dokumentu tożsamości, - inwalidom po okazaniu
ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.

Pływaj z nami!
Na Pływalni „Wodny Raj” wystartowała kolejna
edycja szkółki pływackiej. W tym sezonie pobiliśmy
kolejny rekord. W pierwszym semestrze uczymy
i doskonalimy pływanie ok. 450 osób, a biorąc pod
uwagę dzieci ze szkół i przedszkoli, których uczą
pływać nasi instruktorzy w ramach lekcji wf, ta liczba
rośnie do ok. 1800 osób.
Dziękujemy wszystkim klientom za duże zaufanie
i życzymy szybkiego opanowania wszystkich stylów
pływackich. Kto wie, może za kilka lat z naszych
podopiecznych wyrosną olimpijczycy… /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

Prosto z Centrum Sportu

Od 10 listopada
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Bajkoczytanie na drugie śniadanie
Prosto z Biblioteki

W
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październiku zaczęliśmy serwować czytanie bajek na drugie
śniadanie. Do uczty duchowej
zaprosiliśmy najmłodszych. Na pierwszym spotkaniu oglądaliśmy książeczki,
rozmawialiśmy o upodobaniach i zainteresowaniach czytelniczych. Wspólnie
przeczytaliśmy opowiadanie Franklin
i książka z biblioteki.
„Bajkoczytanie”to doskonała zabawa,
dzięki której głośne czytanie uczy dziec-

ko myślenia, rozwija język, pamięć, wyobraźnię, zapewnia emocjonalny rozwój,
kształtuje nawyk czytania i zdobywania
wiedzy na całe życie.
Zapraszamy najmłodszych oraz ich
rodziców do wzięcia udziału w cotygodniowym czytaniu bajek, opowiadań
i wierszy. Najmłodsze pokolenie będzie
miało okazję poznać, co ukrywa się na
stronicach książek.
Każde spotkanie połączone będzie

z zajęciami plastycznymi. W zajęciach
mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3
do 5 lat, wraz z rodzicami lub opiekunami,
które nie uczęszczają do przedszkola.
Zapraszamy w każdy wtorek o godz.
10.00 do biblioteki na os. Czwartaków 1.
Na zajęcia obowiązują zapisy. Zgłoszenia telefoniczne: 61 8173 102. Zapraszamy!!!
Monika Wojciechowska-Ratajczak

Wakacje w obiektywie Czytelników

B

iblioteka Publiczna w Swarzędzu
ogłosiła konkurs fotograficzny pt.
„Pstryk, pstryk, byliśmy na wakacjach!” W konkursie wzięło udział
26 osób (w kategorii młodzież - 9 osób,
a w kategorii dorośli- 17 osób). W sumie
wpłynęło 140 fotografii. Najwięcej w kategorii „krajobraz” - 58 szt., w kategorii
„osobliwości” - 44 szt. oraz w kategorii
„ludzie i wydarzenia” – 38 szt.
Przewodniczącą jury była pani Dobromira Rogowska ze studia Zbig Stu-

dio Foto. Przyznano trzy kolejne miejsca
w kategoriach dorośli i młodzież, trzy
wyróżnienia oraz jedną nagrodę specjalną. Laureaci otrzymali ciekawe książki
i pięknie ilustrowane albumy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy do oglądania prac
wszystkich uczestników na wystawie
pokonkursowej w galerii Wielokropek
na os. Czwartaków 1.
Agata Widzowska Pasiak

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

Biblioteka Publiczna poleca:
„Pieśń Aborygenki.
Podróż w głąb duszy
Australii”
Ros Moriarty

Izabela Raine myślała, że ma
wszystko: jest znaną pisarką i ma
kochającego męża. Pewnego poranka
jej mąż Marcus wychodzi do pracy
i znika. Policja nie okazuje żadnego
zainteresowania zaginięciem. Zdenerwowana Izabela zjawia się w biurze
męża i trafia w sam środek nalotu FBI.
Kilka godzin później budzi się w szpitalu. Przy jej łóżku czeka policjant, by
wypytać ją o Marcusa Raine’a.

„Ofiara w środku zimy”
Kallentoft Mons

„Obrońca”
David Morell

Ros Moriarty opisuje inicjacyjną
podróż, jaką odbyła z kobietami
z rodziny swojego męża, rdzennymi
Australijkami. Jako jedna z nielicznych
białych dopuszczonych do plemiennych tajemnic próbuje w niezwykłym,
bardzo osobistym reportażu dociec
prawdy o tak zwanych skradzionych
pokoleniach i poznać duchowość
najstarszej kultury istniejącej
dzisiaj na Ziemi. Pisarka urodziła się
w Devonport na Tasmanii. Razem
z mężem Johnem Moriartym, który
w dzieciństwie padł ofiarą polityki
odbierania dzieci ciemnoskórym
matkom, prowadzi studio designu
Balarinji.

„Alibi na szczęście”
Anna Ficner-Ogonowska
Jest luty. Najzimniejszy do lat. Pewnej
szczególnie mroźnej nocy wśród jałowych, chłostanych wiatrem równin
Ostergotland zostaje znalezione potwornie okaleczone ciało mężczyzny.
Śledztwo prowadzi komisarz Malin
Fors z policji w Linköping, samotna
matka po przejściach, która pije
za dużo tequili i uprawia za dużo
ostrego seksu ze swoim kochankiem,
dziennikarzem z miejscowej gazety.
Śledztwo ma dać odpowiedź na pytanie, kto zabił i dlaczego zrobił to w tak
okrutny sposób. Malin rusza tropem
mordercy, a polowanie to prowadzi
ją do najmroczniejszych zakątków
ludzkiego serca...

Mikołaj, Hania boi się zaangażować,
ale on walczy o miłość za nich dwoje.
Pomaga mu w tym jej przyjaciółka
Dominika. Jest też pani Irena: prawdziwa skarbnica ciepła i mądrości.
To w jej nadmorskim domu, gdzie
na parapecie dojrzewają pomidory,
a kuchnia pachnie szarlotką i sokiem
malinowym, Hania odnajduje utracony spokój, odzyskuje wiarę w miłość
i daje sobie wreszcie prawo do bycia
szczęśliwą.

„Wyprawa wzdłuż
Amazonki”
Ed Stafford

Wyszkolony w Delta Force pracownik
agencji ochrony o międzynarodowym zasięgu, potrafi wykazać
całkowite opanowanie w najbardziej
niebezpiecznej sytuacji. Cavanaugh
specjalizuje się w likwidacji zagrożeń
- szybko, skutecznie i bezgłośnie.
Jego najnowszym klientem jest
błyskotliwy naukowiec, biochemik,
Daniel Prescott. Grozi mu śmiertelne
niebezpieczeństwo: dokonał odkrycia,
na którym zależy wielu ludziom.
Cavanaugh ma pomóc mu zniknąć,
zapewnić nową tożsamość. Pozornie
proste zadanie okazuje się znacznie
trudniejsze niż mógłby przypuszczać.
Prześladowcy są doskonale wyszkoleni i zdeterminowani, a wydarzenia
wymykają się spod kontroli.

„Zwykłe niezwykłe
życie”
Dorota Sumińska
Hania straciła wszystko. Jej życie
zatrzymało się pewnego sierpniowego dnia. Przestała marzyć, a jedyne
plany to te, które układa dla swoich
uczniów. Kiedy na jej drodze staje

i emocjonalna gwałtowność. Nie
może zabraknąć również zwierząt,
które często wypełniają uczuciową
pustkę po stracie bliskich. Zwykłe
niezwykłe życie to: „historia ludzi,
którzy mimo bardzo wielu życiowych
trudności nie stali się kanaliami.
Umieli dochować tajemnicy i gdy nie
mieli kogo kochać, to kochali gęś”.

Saga rodzinna opowiadająca o tajemnicach, które wiążą ludzkie losy,
o miłości, zdradach, silnych kobietach
i mężczyznach z fantazją. Motorem
powieściowych zdarzeń są uczucia

W kwietniu 2008 roku Ed Stafford
podjął próbę - jako pierwszy człowiek
na świecie - przejścia całej długości
Amazonki pieszo. Prawie dwa i pół
roku później pokonał kontynent
południowoamerykański i dotarł do
ujścia tej ogromnej rzeki. Wyprawie
towarzyszyło nieustające ryzyko - Ed
musiał radzić sobie z aligatorami, jaguarami i węgorzami elektrycznymi,
nie mówiąc już o kontuzjach i burzach
tropikalnych. Książka zabiera czytelników w brawurową podróż przez
niezwykle zróżnicowane biologicznie
krainy śladami najpotężniejszej rzeki
na świecie.
Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu

Prosto z Biblioteki

„Zabójcza prawda”
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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.

28

]]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

Będzie nowy wiadukt z Serwis SMS – zapraszamy!
Pieta poświęcona z Nowa Forma – plon warsztatów
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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W siódmej edycji Konkursu Pracodawców Wrażliwych
Społecznie Starostwo Powiatowe w Poznaniu zostało
nagrodzone statuetką Superlodołamacza 2012. Uroczysta gala odbyła się w czwartek, 20 września
w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

I

deą konkursu jest nagradzanie firm,
instytucji oraz osób prywatnych, które
w wyróżniający się sposób angażują się
w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzą dla nich nowe
miejsca pracy oraz stwarzają warunki
dla aktywizacji społecznej i zawodowej.
W tym roku do konkursu przystąpiło
pięćdziesięciu uczestników. Nagrody
przyznano w trzech kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty Rynek Pracy
oraz Pracodawca Nieprzedsiębiorca. Kapituła przyznała również dwie dodatkowe
nagrody: Lodołamacz Specjalny oraz Superlodołamacz.
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
laureat drugiej z nagród dodatkowych,
zostało wyróżnione „za szczególną aktywność i szeroko zakrojone działania

na rzecz wyrównywania szans życiowych
oraz przeciwdziałania dyskryminacji
zarówno społecznej jak i zawodowej”.
Starostwo osiąga te cele poprzez zatrudnianie niepełnosprawnych w powiatowych
jednostkach organizacyjnych, działanie
w ramach realizacji własnych projektów
oraz zadań prowadzonych we współpracy
z innymi instytucjami (w takich obszarach jak aktywizacja osób bezrobotnych,
w tym osób niepełnosprawnych, wsparcie
aktywności zawodowej, podnoszenie lub
zmiana kwalifikacji, poprawa dostępu do
zatrudnienia wsparcie dla osób niepełnosprawnych i usamodzielnianych, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze) czy stworzenie 6 Warsztatów
Terapii Zajęciowej dla osób, które nie są
w stanie podjąć aktywności zawodowej

Biznes odpowiedzialny społecznie
czyli Solaris otwiera żłobek

Ż

łobek „Pod Zielonym Jamniczkiem”,
bo tak nazwano obiekt przeznaczony dla dzieci pracowników firmy
Solaris Bus & Coach SA, został otwarty
4 października br. w miejscowości Bolechowo, na terenie Gminy Czerwonak
w powiecie poznańskim. W związku z tą
niezwykłą inicjatywą na otwarcie przybyli liczni goście, m.in. włodarze gminy

Czerwonak oraz miasta i gminy Murowana
Goślina, a także Starosta Poznański, Jan
Grabkowski.
Otwarcie żłobka to element strategii społecznej odpowiedzialności jednej
z największych firm mających siedzibę
w powiecie poznańskim. Do żłobka przyjętych zostało 25 dzieci w wieku od pół
roku do trzech lat. Jednym z głównych

nawet w warunkach pracy chronionej.
Władze urzędu starają się także wprowadzać rozwiązania ułatwiające niepełnosprawnym funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. Dlatego też wszystkie
powiatowe jednostki pomocowe zostały
zlokalizowane w jednym budynku, przy
ul. Słowackiego 8, spełniono też warunki techniczne i organizacyjne dla obsługi
interesantów niepełnosprawnych.
Choć zdobycie statuetki jest powodem
ogromnej satysfakcji, Jan Grabkowski,
Starosta Poznański zaznaczył:- Robimy
to z potrzeby, nie dlatego, że musimy.
Będziemy likwidować wszystkie bariery
i pomagać niepełnosprawnym
Jedną z najważniejszych inicjatyw tego
rodzaju w ostatnim czasie było stworzenie
przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach
pierwszego w Europie Parku Orientacji
Przestrzennej, służącego nie tylko nauce
poruszania się w terenie, lecz spełniającego
też istotne funkcje integracyjno-społeczne.
Karolina Korcz,
Gabinet Starosty
(w oparciu o materiały z Wydziału Zdrowia)
kryteriów przyjęcia dziecka był staż pracy
rodzica w Solarisie. Nie miało natomiast
znaczenia jakie stanowisko zajmuje rodzic dziecka. Ponadto z myślą o pracownikach posiadających dzieci prowadzona
będzie także „Akademia Rodzica”, która
ma pomóc mamom i tatom przygotować
ich pociechy do pobytu w żłobku, a także
podpowiedzieć, jak sprostać wyzwaniu,
jakim niewątpliwie jest opieka i wychowanie małego człowieka.
Przez pierwsze dwa lata korzystanie
ze żłobka „Pod Zielonym Jamniczkiem”
będzie dla rodziców bezpłatne. Jest to
możliwe m.in. dzięki temu, że ośrodek
pozyskał dofinansowanie w wysokości pół
miliona euro ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego i Programu Kapitał Ludzki.
Na potrzeby żłobka przygotowano
pomieszczenia w nowym budynku o powierzchni użytkowej 200 m2 wykonanym
w najnowocześniej proekologicznej technologii. Do obiektu przylega ogród, plac
zabaw oraz kącik dla zwierząt.
Michał Dziedzic,
asystent Starosty
(na podstawie materiałów z solarisbus.pl)

Krótko z powiatu

Superlodołamacz 2012 dla Starostwa
Powiatowego w Poznaniu
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Z Rokietnicy na sportowo

Jak RUMPUĆ smakował uczestnikom
Festiwalu Dobrego Smaku

Informator Gminy Rokietnica

– poznański debiut rokietnickiej biesiady

Informator Gminy Rokietnica

T
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egoroczny Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku odbył się w dniach 9-12 sierpnia
2012 roku w Poznaniu. To już szósta edycja imprezy, która z roku na rok przyciąga coraz
większe rzesze mieszkańców i turystów. Centrum
wydarzeń był poznański Stary Rynek – to tu przy
rozstawionych kramach, ponad 120 wystawców
oferowało liczne przysmaki, zaś rozstawiona scena gościła szefów kuchni, znane osobowości kulinarne, oddając wieczorami pola muzyce.
Dzięki udziałowi w zainicjowanym przez powiat poznański projekcie turystycznym, pod

nazwą „Naturalnie dookoła Poznania”, promującym przedsięwzięcia związane z regionalną
wielkopolską kuchnią, jej obyczajami i tradycją, w Poznaniu, tuż pod ratuszem, pojawił się
„ROKIETNICKI RUMPUĆ”. Przygotowany „na
gorąco” już od wczesnych godzin rannych kusił, zadziwiał oryginalną scenografią przygotowanego stoiska, wabił zapachem świeżego
chleba z Piekarni Pana Piotra łakomego i zapraszał uśmiechem słonecznika.
Dwukrotna degustacja okazała się strzałem w dziesiątkę. RUMPUĆ znikał z garnka,

rozlewany przez Starostę Poznańskiego Jana
Grabkowskiego, wójta Bartosza Derecha, Józefa
Gawrona i skromną ekipę zawsze gotowych na
wszystko urzędniczek. Rozdaliśmy ok. 80 litrów
zupki, morze przygotowanych specjalnie na ten
dzień kartek z kulinarnym przepisem i furę
zaproszeń. Do Rokietnicy. Na niepowtarzalną imprezę z „RUMPUCIEM” w roli głównej.
Może za rok spotkamy się znowu w Poznaniu? Ścieżki przetarte, goście pewni, no i ekipa
sprawdzona – po raz kolejny pod wodza Józefa Gawrona, który 1 września zdobył na kolejny rok tytuł „Chochli Gminy Rokietnica” za
przepysznego pstrąga w białym winie przygotowanego w ramach tradycyjnego konkursu
„Na potrawę biesiadną” organizowanego podczas imprezy „Rokietnica zaprasza wielkopolan
na rumpuć”. Według opinii szacownego jury
pod wodza prof. Włodzimierza Dolaty z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, warto
było spróbować.
Zresztą jak wszystkiego co przygotowują mistrzowie kuchni i wspaniałe gospodynie z Gminy Rokietnica.
D.P.

Rokietnica otrzyma rekordowe wsparcie Powiatu
Ostatnia sesja Rady Powiatu w Poznaniu przyniosła przełom w sprawie ulicy Trakt Napoleoński w
Rokietnicy. Zadecydowano bowiem o przyznaniu gminie wysokich środków finansowych na przebudowę
tego ważnego odcinka komunikacyjnego.

A

nalizy natężenia ruchu samochodowego
wykazały konieczność budowy nowego układu komunikacyjnego w okolicy
„Węzła Rokietnica” na drodze ekspresowej S11.
Dzięki budowie zachodniej obwodnicy Poznania w ramach drogi S11,ruch tranzytowy odbywający się obecnie także drogami powiatowymi, powinien się znacznie zmniejszyć. Niestety,
do chwili oddania do użytku całej obwodnicy,
szanse na rozwiązanie sytuacji są bardzo nikłe. Kluczowy odcinek Rokietnica – Swadzim
o długości ok.5,3 km bez którego niemożliwe
jest swobodne przemieszczanie się pojazdów
w układzie północ – południe, również nie
powstanie w najbliższych kilkunastu miesiącach. Funkcjonuje natomiast odcinek S11 węzeł Głuchowo - Swadzim, a odcinek Złotkowo
- Rokietnica zostanie otwarty już za kilka tygodni. Zjazd z węzła Rokietnica w chwili obecnej odbywa się ul. Trakt Napoleoński, która na-

dal, mimo podejmowanych prób finansowania
jej przez GDDKiA, nie została przebudowana.
- W tej sytuacji Powiat Poznański, mimo
bardzo wielu potrzeb remontowych na drogach powiatowych, zdecydował o udzieleniu
znaczącej pomocy finansowej Gminie Rokietnica na realizację kluczowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Poznańskiej
w miejscowości Starzyny oraz ul. Trakt Napoleoński w miejscowości Rokietnica – Etap I i
II”, na odcinku ok. 1,56 km. Zarząd Powiatu przeznaczył na realizację tego zadania aż
2,5 mln zł, co stanowić będzie maksymalnie
50% wartości wkładu własnego samorządów
w realizacji przedmiotowej inwestycji. Należy podkreślić, że Gmina Rokietnica, biorąc
pod uwagę jej budżet, została potraktowana wyjątkowo – podkreśla Jan Grabkowski,
Starosta Poznański.
Rada Powiatu, przy szczególnym wsparciu

Przewodniczącego, Piotra Burdajewicza oraz
radnych Grażyny Głowackiej i Krystyny Semby, poparły decyzję Starosty i Zarządu. Władze
Powiatu Poznańskiego uznały bowiem, że inwestycja ta ma bardzo duże znaczenie zarówno dla społeczności lokalnej, jak i całego zamierzenia inwestycyjnego. Pozostawienie ul.
Trakt Napoleoński w obecnym stanie spowoduje poszukiwanie przez kierowców innych dróg,
w tym dróg powiatowych, a tym samym ich
gwałtowne niszczenie. Ponadto dzięki tej inwestycji znacznie podniesie się bezpieczeństwo
w obszarze skrzyżowania ul. Trakt Napoleoński i ul. Szkolnej, gdzie zlokalizowane są gimnazjum, przedszkole oraz szkoła podstawowa.

Katarzyna Kazmucha, na podst. materiałów
Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Reklamy

PROSTO Z RATUSZA październik 2012

kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego

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

Certyfikaty:
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PROSTO Z RATUSZA październik 2012

STOMATOLOGIA
NF
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

www.stronka.twojastomatologia.eu

Z

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

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

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA śr., pt. 15.00-19.00

mini implanty 3M ESPE - gabinet certyfikowany

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Reklamy

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

HR Format - firma specjalizująca się w selekcji
i rekrutacji pracowników.

www.hrformat.pl

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie rekrutacji
zewnętrznych oraz wsparcie wewnętrznych procesów
rekrutacyjnych.
•
•
•
•
•
•
•

Nasi specjaliści rekrutują dla następujących branż:
Przemysł
Branża oponiarska
Branża IT
Logistyka
Transport
Energetyka
Sprzedaż detaliczna (FMCG)

•
•
•
•
•

Metody stosowane w poszukiwaniu kandydatów:
Analiza bazy danych
Ogłoszenia
Poszukiwania bezpośrednie (Direct/Executive Search)
Media społecznościowe
Networking

•
•
•
•

Stosowane narzędzia:
Testy psychologiczne
Testy merytoryczne
Assessment Center
Development Center

Wspieramy Twój biznes, zapewniając kadrę
identyfikującą się z celami i wartościami Twojej Firmy.
Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
My pomożemy Ci go znaleźć.
Zapraszamy do współpracy!!!
Piotr Kuźniak
HR Format
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61–731 Poznań
tel. 691 140 909
piotr.kuzniak@hrformat.pl   www.hrformat.pl

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

