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Rozmowa z Anną Tomicką – burmistrzem Swarzędza
Śmieci po nowemu z Prosto z budowy

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!

Kancelaria Radcy Prawnego

Beata Szofińska-Kędziora

ul.  Cieszkowskiego nr 37A/3

62-020 Swarzędz

tel. 504177638

w w w . k a n c e l a r i a s w a r z e d z . p l

Sprzedam nowy dom 
w Zalasewie k. Swarzędza

Bliźniak, osiedle Europejskie, 
ul. Rosyjska, spokojna okolica. 

Podwyższony stan deweloperski
Powierzchnia domu 153 m2, działki 

531 m2, 5 pokoi.  Cena 599.000 zł.
Bezpośrednio. Pełna własność.

tel. 725 679 830

BEZ BIK
DECYZJA  

W 15 MINUT

NAJTAŃSZA POŻYCZKA  
DLA KAŻDEGO!!!

Kontakt: 
505 137 832,  

516 499 987, 506 467 326
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz ogłasza 
nabór uczestników 
Międzynarodowego 
Obozu Młodzieży

Jesteś młodym, kreatywnym i otwartym na 
nowe kontakty mieszkańcem Gminy Swa-

rzędz? Pragniesz promować swoją Małą Ojczyznę 
poza granicami kraju?
Nasza propozycja jest właśnie dla Ciebie! 
miejsce: Swarzędz czas: 28.07-04.08.2013
wymagania: znajomość języka niemieckiego 
lub angielskiego w stopniu komunikatywnym; 
wiek: 18-22 lata; zameldowanie na terenie 
Gminy Swarzędz
Międzynarodowy Obóz Młodzieży ma swoją wie-
loletnią tradycję. Jest wspólną inicjatywą władz 
Swarzędza oraz miast partnerskich! Uczestnikom 
zapewniamy: noclegi, wyżywienie, transport 
a także doskonałą zabawę w gronie rówieśników. 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przy-
syłać do 5 lipca br. na adres:
joanna.wojtysiak@umig.swarzedz.pl
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi oso-
bami. Liczba miejsc ograniczona.  /jw/

Straż Miejska 
w nowej siedzibie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 
br. Straż Miejska funkcjonować będzie już 

w nowej siedzibie. Adres: Swarzędz, ul. Dworcowa 
24 (dworzec kolejowy), telefon : (61) 65-10-986. 

/sm/

Nowa Forma Swarzędz 2013
– kolejne warsztaty dla producentów mebli 

Swarzędzcy przedsiębiorcy branży meblowej mogą liczyć na profesjonal-
ne wsparcie projektantów podczas trzeciej już edycji warsztatów Nowa 
FORMA, organizowanych staraniem Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. 
Warsztaty zaplanowano w dniach od 17 do 22 czerwca 2013 r. w Ośrodku 
Kultury, który na ten czas zamienia się w studio projektowe…

Prototypy mebli, powstałe na warszta-
tach zostaną zaprezentowane w Swa-
rzędzu oraz 25 czerwca w Centrum 

Designu Concordia w Poznaniu. Tak jak 
w latach ubiegłych wzory te będą pro-
mowały swarzędzkie meblarstwo na wy-
stawach w całej Polsce, a także podczas 
targów meblowych.

Celem warsztatów jest stworzenie 
takich wzorów mebli, które będą atrak-

cyjne dla klientów. Niektóre prototypy 
mebli z poprzednich edycji Nowej Formy 
zostały już wdrożone do produkcji. Ini-
cjator warsztatów, projektant Wawrzyniec 
Walczak ma nadzieję, iż dzięki udanemu 
projektowi można osiągnąć prawdziwy 
sukces rynkowy, czego przykłady przed-
stawiał przedsiębiorcom podczas wykładu, 
jaki odbył się 25 maja w Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich pt. „Design, rynek, stolar-

stwo. Jakie korzyści wynikają ze współpra-
cy z projektantem?” Spotkanie stanowiło 
wstęp do tegorocznych warsztatów Nowa 
FORMA Swarzędz. Uczestnicy mogli do-
wiedzieć się jaką rolę pełni na współcze-
snym rynku designer (projektant).

Wawrzyniec Walczak,  
Marcin Młodziński

Więcej o warsztatach pod adresa-
mi: www.nowaforma.swarzedz.pl oraz  
www.facebook.com/NowaFORMA

Uniwersytet Swarzędzki  
zaprasza na ciekawe wykłady

20 maja 2013 r. w gościnnych progach swarzędzkiego Ośrodka Kultury 
rozpoczął się cykl wykładów otwartych skierowanych do mieszkańców 
Swarzędza pod wspólną nazwą „Uniwersytet Swarzędzki”.

Pierwszy wykład pt. „Etos pracy or-
ganicznej, czyli o wyższości Wielko-
polski nad resztą świata”, wygłosił 

prof. dr hab. Karol Olejnik, który jest 
mieszkańcem Swarzędza. 

Inauguracyjne, „uniwersyteckie” spo-
tkanie uświetnił występ chóru AKORD. 
Zabrzmiała „Gaudeamus” – studenc-
ka pieśń hymniczna śpiewana podczas 
wszystkich uroczystości akademickich. 
Prezes Instytutu Edukacji Europejskiej 
Marian Przybylski wręczył symbolicznie, 
„ na dobry początek”, cztery indeksy: bur-
mistrzowi Annie Tomickiej, Ryszardowi 
Karolczakowi, Mirosławie Stelmaszyk, 
Lechosławowi Marczakowi. 

Wykład prof. Olejnika zakończył się 
ożywioną dyskusją, która najlepiej świad-

czyła o zainteresowaniu słuchaczy. Przed 
Uniwersytetem Swarzędzkim zatem dobre 
prognozy! 

Potwierdziły się podczas drugiego 
wykładu 10 czerwca. Tym razem temat 
był współczesny i niezwykle interesujący 
– „Rosja Putina”, a przedstawił go przed-
stawił prof. Andrzej Sakson, wieloletni 
dyr. Instytutu Zachodniego w Poznaniu, 
wykładowca UAM.

Kolejny wykład już w nowym roku 
akademickim, 30 września, tradycyj-
nie w poniedziałek o godzinie 17:00 
w Ośrodku Kultury. Tym razem jako 
wykładowcę zobaczymy ministra rolnic-
twa Stanisława Kalembę. Zapraszamy!

/tr/

z Na zdjęciach - efekty warsztatów z 2012 
roku: krzesło Pola z Wytwórni Krzeseł Klota oraz sofa 

Buon Giorno firmy Aris Concept.
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Dobra muzyka na dobry początek lata!
Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na coroczne, 
muzyczne święto naszego miasta – Dni 
Swarzędza.

29 i 30 czerwca polana przy ul. Strze-
leckiej będzie terenem naszej wspólnej 
zabawy.

Proponujemy wszystkim dwa dni wy-
poczynku na świeżym powietrzu, bardzo 
atrakcyjne koncerty, dobrą kuchnię, we-
sołe miasteczko dla najmłodszych.

Największa gwiazda soboty, pierw-
szego dnia imprezy, to zespół ENEJ 
grający oryginalny mix folku polsko-
-ukraińskiego. Laureaci programu Must 
be the music z 2011 r. potwierdzili przez 
dwa lata swoją wysoką klasę, zdobywając 
rzesze fanów i ciesząc się stale rosnącą 
popularnością. 

Wcześniej posłuchamy oczekiwanego 
koncertu grupy Raggafaya – reprezentan-
tów energetycznego, słonecznego, waka-
cyjnego reggae. Dobra muzyka na dobry 
początek lata!

Dla wszystkich uczestników naszej 
zabawy od 14:00 do 19:00 – festyn. Spe-
cjalne programy dla dzieci, występy sek-
cji piosenki i sekcji tańca swarzędzkiego 
Ośrodka Kultury, pokaz Dance Hall.

W niedzielę, 30 czerwca proponujemy 
swarzędzkim rodzinom piknik, koncerty 
swarzędzkich zespołów Revolfighter oraz 
bordello a’ capello, godzinny występ 
kabaretowy Andrzeja Grabowskiego, 
znanego m.in. z serialu Świat według 
Kiepskich, widowiskową przysięgę człon-
kowską Bractwa Kurkowego. 

Wieczór zarezerwowany został dla 
grup muzycznych obecnych na polskiej 
scenie rockowej od wielu lat. Zaprosiliśmy 
do Swarzędza bardzo popularny w śro-
dowisku miłośników „ostrego rocka” ze-
spół Farben Lehre, ale przede wszystkim 
gwiazdę pierwszego formatu: Grzegorza 
Markowskiego z zespołem Perfekt! Ich 
wielkie, nieprzemijające przeboje – Auto-
biografię, Niepokonanych, Nie płacz Ewka 
czy Chciałbym być sobą znamy wszyscy 
doskonale!

Drodzy Państwo!

Muzyka łączy pokolenia, zabawa, 
wypoczynek są źródłem dobrych emocji 
i po prostu radości.

Przed nami lato, rozpocznijmy je 
wspólnie na Dniach Swarzędza!

Dodatkowo zapraszamy wędkarzy na 
zawody wędkarskie organizowane przez 
koło PZW Swarzędz-Zatorze w niedzielę, 
30 czerwca od 6 rano w dolinie Cybiny, 
natomiast wszystkich miłosników motory-
zacji i dobrej zabawy - na, od lat towarzy-
szący Dniom Swarzędza, XXI Rodzinny 
Rajd Szpot, który odbędzie się również 
w niedzielę, 30 czerwca.

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

PARTNER STRATEGICZNY
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21 x „TAK”
dla wspólnego Swarzędza
Rozmowa z Anną Tomicką  
– Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz

► Pani Burmistrz, 14 maja radni, po 
raz kolejny, jednogłośnie udzielili 
Pani absolutorium…

Wynik głosowania w sprawie absolu-
torium sprawił mi wielką satysfakcję. Po-
kazał, że radni po raz kolejny jednomyślnie 
pozytywnie oceniają moją pracę. Jeśli za 
absolutorium głosują wszyscy radni, rów-
nież opozycyjni, oznacza to, że udało nam 
się w Swarzędzu stworzyć taki model 
współpracy władzy uchwałodawczej 
i wykonawczej, w którym dominują 
porozumienie oraz merytoryczna oce-
na pracy Burmistrza - w interesie całej 
naszej społeczności. Raz jeszcze dziękuję 
radnym i wszystkim moim współpracow-
nikom, gdyż jednoznacznie pozytywna 
ocena mojej pracy to rezultat całorocznego 
wysiłku całego zespołu ludzi, z którymi 
mam przyjemność pracować. 

Jestem przekonana, że jednomyślność 
w sprawie absolutorium odzwierciedla też 
pozytywne skutki tego modelu zarządzania 
gminą, który udało mi się wypracować. 
Otóż od początku postawiłam na współ-
pracę ze wszystkimi, gotowymi do tego 
środowiskami, mimo oczywistych różnic 
zdań i interesów, w celu rozwiązywania 
konkretnych problemów całej gminy. 

Uważam, że cechą dobrego burmistrza 
powinna być umiejętność słuchania, poro-
zumiewania się i podejmowania decyzji 
będących dobrze wypracowanymi, reali-
stycznymi kompromisami. Dzięki temu 
być może nie wszyscy zawsze są w stu 
procentach zadowoleni, nie ma natomiast 
odrzuconych i pokonanych. 

► Jednomyślne poparcie to także, 
jak można wnioskować, wyraz zado-
wolenia z systematycznego rozwoju 

naszej gminy. W Swarzędzu cały czas 
dużo się inwestuje…

Tak jak obiecałam w 2009 roku, że 
rozwiążę problem komunikacji pomię-
dzy północą a południem naszego mia-
sta, w 2012 roku rozpoczęłam budowę 
wiaduktu. Z zakładanego kosztu 60 mln 
złotych, Gmina wyda 21 mln złotych, 
natomiast brakujące środki pozyskałam 
z Ministerstwa Infrastruktury oraz od na-
szego Marszałka.

Dziękuję za pomoc pani Poseł Bo-
żenie Szydłowskiej, Panu Marszałkowi 
oraz Staroście i Radnym Rady Powiatu 
Poznańskiego. 

W 2012 roku zakończono prace zwią-
zane z budową sieci kanalizacyjnej w ra-
mach projektu Puszcza Zielonka. Efektem 
tych prac jest podwojenie długości sieci 
kanalizacyjnej w naszej Gminie. Pod-
kreślić należy, że budowa tej sieci kanali-
zacyjnej o wartości blisko 70 mln złotych 
nie obciążyła budżetu naszej Gminy.

Dla wszystkich naszych sołectw zo-
stały podjęte działania związane z ich 
skanalizowaniem. W miejscowościach, 
dla których budowa sieci kanalizacyjnej 
była nieopłacalna rozpoczęto realizację 
programu minioczyszczalni. Efektem roz-
poczętych działań będzie zapewnienie 
ekologicznego zagospodarowania ście-
ków w całej gminie.

Obecna kadencja to także okres du-
żych zmian w układzie komunikacyjnym 
gminy. Wiele ulic zostało wybudowanych, 
zmodernizowanych i wyremontowanych. 
Celem moich działań w zakresie dróg 
jest definitywne rozwiązanie podsta-
wowych problemów komunikacyjnych 
w naszej gminie.

Pragnąc zadbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców kontynuuję oświetlanie 
ulic, zapewniłam doskonałe warunki do 
pracy Straży Pożarnej, Pogotowia, Stra-
ży Miejskiej i wspierałam Policję. Dzięki 

czemu, jak pokazują statystyki, możemy 
czuć się bezpiecznie. 

W obecnej kadencji konsekwentnie 
realizuję program modernizacji szkół 
i przedszkoli. W ubiegłym roku zmoder-
nizowano m.in. Szkołę Podstawową nr 1, 
i Gimnazjum nr 3. 

Przybywa nam najmłodszych miesz-
kańców, dlatego też 1 września dzieci z re-
jonu Paczkowa rozpoczną naukę w nowej 
pięknej szkole, natomiast dla młodych 
mieszkańców Zalasewa będzie już „rosła” 
nowa bardzo wyczekiwana i nowoczesna 
szkoła. Budowa szkół oraz planowany 
rozwój placówek opieki nad małymi 
dziećmi jest dla mnie priorytetem.

Pomoc Gminy po raz kolejny została 
skierowana do mieszkańców najbardziej 
potrzebujących. W ubiegłym roku udało 
się pomóc będącym w trudnej sytuacji 
mieszkaniowej kolejnym 33 rodzinom. 
Natomiast 60 rodzin z terenu naszej gminy 
otrzymało nowoczesne komputery wraz 
z dostępem do Internetu.

Nie zapominam o bardzo ważnej roli 
rekreacji, turystyki i sportu w życiu na-
szych mieszkańców, stąd kontynuuję bu-
dowę ścieżek nad Jeziorem Swarzędzkim 
i w Dolinie Cybiny. Budowa tej ostatniej 
w bieżącym roku uzyskała tytuł „Moder-
nizacji Roku”.

Wizerunek każdego miasta postrzega-
ny jest poprzez dbałość o historię i aran-
żację przestrzeni publicznej. Zbiór zadań 
i form ich finansowania określiłam w moim 
planie rewitalizacji miasta. Rewitalizacji 
poddany został już nasz zabytkowy ratusz 
wraz z otoczeniem, a w bieżącym roku 
odnowione zostaną kolejne kamienice.

► Wiele ze swarzędzkich inwestycji 
zasilanych jest potężnym strumie-
niem funduszy pozyskanych z ze-
wnątrz…

Otrzymaliśmy w ostatnich latach 
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na budowę kanalizacji, wiaduktu, rond, 
ulic, zakup autobusów już ponad 100 
mln zł!

Chcę podkreślić, że nie mamy pro-
blemu nadmiernego zadłużenia, sytuacja 
finansowa gminy jest dobra. Możliwość 
finansowania kolejnych inwestycji pozwo-
li nam na korzystanie z dofinansowania 
z różnych źródeł w perspektywie lat 2014-
2020. Przy okazji miło mi przypomnieć, że 
w uznaniu prowadzonej polityki rozwo-
jowej gminy zostaliśmy w ubiegłym roku 
wyróżnieni tytułem „Odpowiedzialny 
samorząd” i po raz kolejny znaleźliśmy 
się w ścisłej czołówce rankingu samo-
rządów w konkursie zrównoważonego 
rozwoju.

► Pani Burmistrz, co czwarty miesz-
kaniec naszej gminy mieszka na wsi.

Podział mieszkańców na miasto 
i wieś jest mi obcy. Wszyscy jesteśmy 
mieszkańcami naszej „małej ojczyzny” 
– Gminy Swarzędz. 

► Jakość życia w naszej gminie miesz-
kańcy oceniają także przez pryzmat 
funkcjonowania oświaty, opieki zdro-
wotnej, oferty kulturalnej.

Tak i robię wszystko, co możliwe, aby 
ocena ta była pozytywna. Swarzędz, w od-
różnieniu od większości gmin w Polsce 
buduje szkoły. Te istniejące cały czas mo-
dernizujemy i doposażamy. Bardzo mi 
zależy, aby dzieci i młodzież miały u nas 
dobre warunki do nauki, nauczyciele na-
tomiast – godne warunki pracy. Zazna-
czyć należy, iż poprawa warunków nauki 
i pracy powoli zaczyna przynosić efekty 
w podnoszącym się poziomie nauczania.

Opieka zdrowotna to ważna dzie-
dzina naszego życia, ale nie należy do 
ustawowych zadań gminy. Mimo to 
staram się pomóc w podniesieniu jako-
ści świadczonych usług medycznych. Cie-
szą mnie liczne sygnały, że pozytywnie 
na swarzędzki obraz opieki medycznej 
wpłynęło zwiększenie konkurencji wśród 
zajmujących się tym podmiotów. 

Chciałabym też podkreślić, że bardzo 
leży mi na sercu profilaktyka zdrowotna. 
Odkąd jestem Burmistrzem tysiące swa-
rzędzan skorzystały z bezpłatnych badań 
współorganizowanych przez Urząd Miasta 
i Gminy. Bezpłatne: mammografia, bada-
nia słuchu, profilaktyka onkologiczna i sto-
matologiczna u dzieci – to tylko przykłady 
systematycznego działania w tym zakresie. 

Równocześnie staram się i mam w tym 
pełne wsparcie radnych, propagować wśród 
swarzędzan zdrowy styl życia. Służą temu 
zarówno inwestycje w bazę rekreacyjną jak 
i imprezy zachęcające do ruchu na świeżym 
powietrzu – rajdy rowerowe, nordic walking 
itd. Wspieramy swarzędzkie kluby sporto-
we, fundujemy stypendia najzdolniejszym 
młodym sportowcom, przyznaję nagrody 
za wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. 
Rezultaty tej polityki dostrzeżone zostały 
również na forum ogólnopolskim. Czwarty 
rok z rzędu wyróżniono nas zaszczytnym 
tytułem „Sportowa Gmina”.

Moim marzeniem od początku było 
także zaproponowanie swarzędzanom 
interesującej oferty kulturalnej. Nie jest 
to łatwe, wobec silnej konkurencji sąsied-
niego Poznania. Okazało się jednak, że 
można. Wielką popularnością cieszy się 
nasz cykl koncertów „Środowe wieczory 
w pałacyku pod Lipami”. Oklaskiwaliśmy 
w Swarzędzu tak wybitych artystów jak 
Edyta Geppert, Grzegorz Turnau czy, 
ostatnio, Artur Andrus. 

Zapraszam Państwa na kolejne wyda-
rzenia kulturalne. W czerwcu na koncercie 
dobroczynnym wystąpi zespół „Luxtor-
peda” a podczas Dni Swarzędza m.in. 
legendarna grupa „Perfekt”.

► Wkrótce jedzie Pani do Strasburga, 
po odbiór zaszczytnego wyróżnienia.

Zgromadzenie Parlamentarne 
Rady Europy przyznało naszej gminie 
Dyplom Europejski. Jest to nagroda 
za wyróżniające się działania na rzecz 
współpracy europejskiej. Wyróżnienie 
to, przyznawane corocznie samorządom 
z całej Europy, jest prestiżową i bardzo 
cenną nagrodą za całokształt działalno-
ści pro-europejskiej, czyli współpracy 
z miastami partnerskimi, wykorzystania 
funduszy europejskich i realizacji projek-
tów o charakterze europejskim. Dla naszej 
gminy to premia za wieloletnią działalność 
na rzecz rozwoju europejskiej wspólnoty, 
krzewienia wspólnych wartości, porozu-
mienia i tolerancji. 

Rozmawiali:  
Konrad Napierała i Maciej Woliński



8

P
ro

st
o

 z
 b

u
d

o
w

y
PROSTO Z RATUSZA  czerwiec 2013

z F
ot

. (
2x

) A
rch

iw
um

 U
M

iG

Wiadukt  
prawie gotowy

Trwają prace związane z układaniem 
betonowej podbudowy pod nawierzchnię 
jezdni na nowym wiadukcie w Jasinie. Od 
strony ul. Rabowickiej do torów położony 

już został asfalt, zarówno na jezdni jak 
i na sąsiadującej z nią ścieżce rowerowej. 
Na ukończeniu jest wykonywanie nasypu 
pomiędzy drogą krajową nr 92 a torami. 
W lipcu na nasypie ułożona zostanie as-
faltowa droga. 

Równocześnie Zarząd Dróg Powiato-
wych ogłosił przetarg na realizację drugie-

go etapu tej inwestycji, który obejmować 
będzie przebudowę ul. Rabowickiej, bu-
dowę skrzyżowania z drogą krajową nr 
92 (z sygnalizacją świetlną) oraz budowę 
dróg serwisowych. Jeśli nic nie stanie na 
przeszkodzie, obiekt będzie gotowy do 
użytkowania we wrześniu 2014.

/mw
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Szkoła w Paczkowie – prawie gotowa i kolorowa
W nowej szkole w Paczkowie trwają 

ostatnie prace wykończeniowe, tak aby 
1 września mogła się tu rozpocząć nauka. 
Trwa przeprowadzka ze starego budynku. 

W lipcu szkoła będzie już wyposażona 
w meble i wszystkie sprzęty. 

/mw/
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Aleja nad jeziorem – powstaje kolejny odcinek. Kończy się budowa kolejnego odcinka 
alei spacerowej nad Jeziorem Swarzędzkim. Przypomnijmy, że w ramach I etapu w 2011 roku wykonano aleję 
spacerową od lodowiska do ul. Strzeleckiej. Nowy odcinek powstał nad jeziorem od miejsca za lodowiskiem 
wokół pobliskiego terenu, na którym powstać ma skatepark i zespół boisk „Orlik”. Jak już informowaliśmy, około 
40-metrowy fragment nowej ścieżki to pomost na palach wzdłuż linii brzegowej. Wszystko wskazuje, że do 
końca czerwca inwestycja będzie gotowa. Wykonawcą jest firma „Drogmel” p. Jerzego Cegłowskiego z miej-
scowości Borowo Młyn k. Pobiedzisk, która zwyciężyła w przetargu podejmując się wykonania tej inwestycji 
za ok. 1,4 mln zł. /mw/

Chodniki w Paczkowie 
– ostatnie prace 

Na ukończeniu jest budowa chodni-
ka w ul. Dworskiej oraz na odcinkach ul. 
Szkolnej i Sokolnickiej w Paczkowie. 
Przypomnijmy, że wykonawcą tej waż-
nej inwestycji jest firma Budownictwo 
Drogowe Krug ze Swarzędza, która wy-
grała przetarg oferując niespełna 1,4 mln 
złotych.

W ulicach tych została wybudowana, 
prócz chodników, kanalizacja deszczowa, 
która służy również odprowadzaniu wód 
deszczowych z terenu zbudowanej obok 
nowej szkoły. 

W ul. Sokolonickiej na odcinku od 
ul. Dworskiej do ul. Betonowej ułożono 
ok. 120 metrów chodnika o szer 1,5 m, 
wraz z wjazdami na teren posesji. W ul. 
Dworskiej i Szkolnej wybudowany został 
chodnik o długości ok. 300 metrów.

W ramach tej inwestycji zaplanowano 
również obok szkoły nową zatokę auto-
busową przy ul. Dworskiej na odcinku 
pomiędzy ul. Betonową i Folwarczną. 
Dzięki temu będzie tam bezpieczniej. 
Ul. Dworska i odcinek ul. Sokolnickiej 
otrzymały nową nawierzchnię asfaltową.

/mw/

Park botaniczny  
– prace na ukończeniu

Jak już informowaliśmy, jesienią ubie-
głego roku zakończył się pierwszy etap 
budowy parku botanicznego na Jeziorem 
Swarzędzkim w pobliżu Sceny Plenerowej. 
Wykonawca ukształtował teren pod „stru-
mień”, którym przepływała będzie woda 
oraz pod ścieżkę dydaktyczną. Oczysz-
czony został pobliski rów melioracyjny, 
a cały teren jest uporządkowany. 

Teraz natomiast kończy się drugi etap 
tworzenia parku. Zostały tam posadzone 
rośliny wodno-błotne, które wkrótce za-
czną się rozrastać. Widać już pleciony 
trejaż, osłaniający brzydki napowietrzny 
rurociąg i stanowiący podporę dla roślin 
pnących. Ścieżka prowadząca po parku 
zyskała nawierzchnię z naturalnego ka-
mienia (ksylitu). Urządzone zostanie tam 
miejsce wypoczynku z ładnymi ławkami, 
również z naturalnych materiałów, do-
skonale wkomponawanych w krajobraz 
Obszaru Natura 2000.

Miejsce to służyć będzie nie tylko wy-
poczynkowi. Roślinność wodno-błotna ma 
za zadanie oczyszczać wodę jeziora i pobli-
skich rowów melioracyjnych z pierwiastków 
biogennych (azot, fosfor, potas) oraz metali 
ciężkich. Skumulowane wewnątrz roślin (w 
tym trzcin) pierwiastki są corocznie usuwane, 
co poprawia jakość wody w jeziorze.

Specjalne tabliczki edukacyjne infor-
mować będą o poszczególnych okazach 
flory. Stworzona w ten sposób ścieżka edu-
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kacyjna służyć będzie uczniom szkół pod-
stawowych i gimnazjów, a dla studentów 
szkół wyższych będzie obiektem badań 
naukowych. /mw/

Termomodernizacja 
Przedszkola nr 3  
„Pod kasztanami” 

Rozpoczyna się termomodernizacja 
przedszkola nr 3 „Pod kasztanami” przy ul. 
Kórnickiej w Swarzędzu. Przetarg wygrała 
firma NASTPOL sp. z o.o. z miejscowości 
Osiek Mały. Koszt wyniesie koszt niespeł-
na 100 tys. zł.

Planowane jest docieplenie ścian i da-
chu styropianem. Założone zostaną nowe 
rynny i parapety, dach otrzyma nowe po-
krycie, a elewacja – esteteczny wygląd. 
Inwestycja gotowa ma być pod koniec 
tegorocznych letnich wakacji.

/mw/

Trzy kamienice na 
Rynku do renowacji  
– przetarg

Na przełomie czerwca i lipca będzie 
ogłoszony przetarg na remont trzech ka-
mienic w Rynku w Swarzędzu. Inwesty-
cja polegać będzie na wykonaniu renowa-
cji elewacji frontowej budynków: Rynek 
18, ul. Rynek 29 i Rynek 38. Przy okazji 
uzupełnione dachówki etc., wymienio-
ne zostaną rynny, obróbki blacharskie 
i wszelkie zniszczone detale. Prace mają 
zacząć się latem i potrwają do początku 
jesieni.

Dzięki tym remontom zabudowa 
otaczająca Rynek niewątpliwie zyska 
na urodzie, czego dowodem odnowiony 
niedawno ratusz. Przypomnijmy, że jesz-
cze latem zakończyć ma się renowacja 
elewacji frontowej i termomodernizacja 
budynku przy ul. Piaski 4 w Swarzędzu 

(to narożnikowy budynek, w którym po-
przednią siedzibę miał Ośrodek Kultury). 

/mw/

Ulica Średzka  
– wkrótce przebudowa

Na ukończeniu jest procedura przetar-
gowa dotycząca  przebudowy ul. Średzkiej 
w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudo-
wą skrzyżowań ulic Średzkiej, Polnej i Ra-
bowickiej w Swarzędzu. Jak już informo-
waliśmy, inwestycja odbywać się będzie 
etapowo. W roku 2013 Gmina Swarzędz 
planuje przebudować ul. Średzką, co po-
legać będzie na budowie kanalizacji desz-
czowej oraz budowie nowej nawierzchni 
jezdni wraz z obustronnymi chodnikami 
w granicach administracyjnych miasta. 
W Zalasewie natomiast planowane jest 
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 
(do wysokości ul. Austriackiej) a chodnik 
powstanie po jednej stronie ul. Średzkiej 
(do wysokości ul. Irlandzkiej). 

W roku 2014 w ramach tego zadania 
przeprowadzona zostanie przebudowa 
skrzyżowania ul. Polnej i Średzkiej, gdzie 
powstanie rondo. Równocześnie zmoder-
nizowane zostanie pobliskie skrzyżowanie 
ul. Średzkiej z ul. Rabowicką

/mw/

Przychodnia 
po remoncie

Ukończone zostały prace przy remon-
cie budynku przychodni zdrowia w Kobyl-
nicy przy ul. Poznańskiej. Trwają proce-
dury związane z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie przebudowanego obiektu. 
W połowie czerwca, gdy zamykaliśmy to 
wydanie „Prosto z Ratusza”, trwała już 
procedura przetargowa na wynajem no-
wego lokalu przychodni zdrowia.

Po remoncie na parterze, w miejscu 
starej przychodni, urządzona będzie biblio-
teka. Dawne lokale mieszkalne na piętrze 
(z których mieszkańcy przeniesieni zostali 
do nowego budynku komunalnego przy 
ul. Staniewskiego 11 w Swarzędzu) prze-
budowane zostały na potrzeby przychodni 
zdrowia. Dla wygody pacjentów i potrzeb 
osób niepełnosprawnych do starego bu-
dynku dobudowany został szyb z windą.

Inwestycja kosztowała gminę ok. 
1 mln zł. Wykonawcą była firma HEN-
-BUD z Kłecka – ta sama, która buduje 
również nową szkołę w Paczkowie.

/mw/
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Od 1 lipca 2013 r.

Śmieci po nowemu
Jak już informowaliśmy, nowe przepisy uchwalone przez Sejm całkowicie 

zmieniają dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 
1 lipca 2013 zarząd nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi przejmuje 
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, któ-
rego Miasto i Gmina Swarzędz jest członkiem. Wprowadzone zostały nowe zasady 
naliczania opłat i określania ich stawki. W drodze przetargu zostaną wybrane 
firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy 
nie będą już podpisywać indywidualnych umów z odbiorcami odpadów, a ich 
segregacja będzie się im opłacać. 

Jak już informowaliśmy, Zgromadzenie 
Związku przyjęło, że opłata za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 

zbieranymi w sposób selektywny wyniesie 
12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zaś 
za odpady zbierane nieselektywnie 20 zł. 
Dla mieszkańców, którzy zdecydują się na 
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
przyjęto metodę naliczania degresywnego. 
W gospodarstwach domowych liczących 
do 3 członków każda osoba płaci 100% 
stawki podstawowej. W gospodarstwie 
4-osobowym stawka dla każdego człon-
ka wyniesie 95%, w 5-osobowym – 90%, 
w 6-osobowym – 85%, 7-osobowym – 
80%, itd. W gospodarstwach 13-osobo-
wych i liczniejszych stawka dla każdej 
osoby wyniesie 50%.

Przypomnijmy raz jeszcze

Stawki opłat za wywóz śmieci z go-
spodarstw domowych (miesięcznie od 
mieszkańca):
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1 100% 12,00 złotych
2 100% 12,00 złotych
3 100% 12,00 złotych
4 95% 11,40 złotych
5 90% 10,80 złotych
6 85% 10,20 złotych
7 80% 9,60 złotych
8 75% 9,00 złotych
9 70% 8,40 złotych

10 65% 7,80 złotych
11 60% 7,20 złotych
12 55% 6,60 złotych

13 i więcej 50% 6,00 złotych

Ustalone zostały też stawki za odbiór 
odpadów z nieruchomości niezamieszka-
łych (lokali użytkowych, biur, sklepów, 
szpitali, akademików, etc.). Podstawą na-
liczania opłat jest w tym przypadku roz-
miar pojemnika. Właściciel, użytkownik 
lub zarządca tego rodzaju nieruchomości 
ma możliwość wyboru jego pojemności. 
W zależności od decyzji czy zbiórka od-
padów na terenie nieruchomości będzie 
odbywała się w sposób selektywny, czy 
też nie, przewidziane zostały różne stawki 
za tę samą pojemność pojemnika.

Przetarg trwa,  
a w okresie przejściowym…

W połowie czerwca, gdy zamykaliśmy 
to wydanie „Prosto z Ratusza”, ZM GOAP 
informował, iż: „Po przeprowadzeniu ne-
gocjacji o udzielenie zamówienia publicz-
nego na usługi w zakresie odbioru i trans-
portu odpadów komunalnych zmieszanych 
i odpadów zielonych oraz odbioru i za-
gospodarowania odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych położo-
nych na terenie Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej”, świadczone w okresie przej-
ściowym – tj. począwszy od dnia 1 lipca 
2013 r. do czasu rozstrzygnięcia przetargu 
ogłoszonego przez Zamawiającego w dniu 
16 maja b.r. oraz na podstawie parafowa-
nych umów określono, iż w okresie przej-
ściowym za odbiór odpadów z terenu ZM 
GOAP będą odpowiedzialne następujące 
przedsiębiorstwa (...): 
10) Miasto i Gmina Swarzędz - Remondis 
Sanitech Poznań Sp. z o. o. z podwyko-
nawcami 

Zgodnie z parafowanymi umowami fir-
my zapewnią w okresie przejściowym od-
biór odpadów z dotychczas obsługiwanych 
przez siebie nieruchomości, a także przejmą 

obsługę pozostałych miejsc na określonym 
w umowie obszarze, do 1 lipca powinny 
także dostarczyć pojemniki na znajdujące 
się tam nieruchomości w celu organizacji 
sprawnego systemu odbioru odpadów”.

Wpłynęło 60 tys. deklaracji
Około 60 tys. deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie wpłynęło na po-
czątku czerwca do Związku Międzygmin-
nego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej”, obejmującego Poznań oraz 
9 sąsiednich gmin. Szacuje się, że złożyło 
je około jedna trzecia spośród wszystkich 
zobowiązanych do złożenia deklaracji. 

Formalnie ich termin składania upłynął 
3 czerwca br., jednak deklaracje są nadal 
przyjmowane i apelujemy do właścicieli 
i zarządców nieruchomości o wywiązanie 
się z ustawowego obowiązku i złożenie 
deklaracji. Można tego dokonać osobiście 
w Biurze Obsługi Klienta przy ul. św. Mi-
chała 43 w Poznaniu oraz w 10 delegaturach 
Związku działających w gminach. Deklara-
cje można także nadal składać przez internet 
korzystając ze strony www.goap.org.pl lub 
wysłać wypełniony formularz pocztą na 
adres Związku – ul. św. Michała 43, 61-
119 Poznań. Ze wstępnych analiz wynika, 
że zdecydowana większość składających 
deklaracje – ponad 90 proc. decyduje się na 
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Oznacza to niższe koszty 
dla mieszkańców oraz większe korzyści 
dla środowiska – informował Walerian 
Ignasiak, rzecznik prasowy ZM GOAP. 

* * * 
W Urzędzie Miasta i Gminy w Swa-

rzędzu funkcjonuje Delegatura Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpada-
mi Aglomeracji Poznańskiej”. W Biurze 
Obsługi Interesanta (stanowisko nr 1) 
na parterze ratusza można zatem pobrać 
deklarację o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, złożyć 
taką deklarację oraz otrzymać informacje 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co 
do zasad nowego gospodarowania odpa-
dami. Informacje można również uzyskać 
pod numerem tel. 61 65 12 301. Deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi znajdują się również 
u sołtysów poszczególnych sołectw. 

Opr. MW
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

W dniu 28 maja 2013 roku odbyła 
się XLIII Sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. W obradach, 

które prowadził Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szku-
dlarek, uczestniczyło 21 radnych.

Podczas posiedzenia Rada Miejska 
w Swarzędzu podjęła:

► Uchwałę Nr XLIII/371/2013 
w sprawie przystąpienia do Lokalnej 
Grupy Działania „Trakt Piastów”.

► Uchwałę Nr XLIII/372/2013 
w sprawie ustalenia cen za przyjęcie od-
padów podlegających składowaniu, od-
zyskowi lub zbieraniu na Składowisku 
Odpadów Komunalnych w Rabowicach.

► Uchwałę Nr XLIII/373/2013 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu na realizację 
zadania w zakresie usuwania i unieszko-
dliwiania wyrobów azbestowych. 

► Uchwałę Nr XLIII/374/2013 
w sprawie nadania nazwy dla ronda 
w mieście Swarzędz (Ofiar Katastrofy 
Smoleńskiej).

► Uchwałę Nr XLIII/375/2013 
w sprawie nadania nazwy dla ronda w mie-
ście Swarzędz (Leszka Grajka).

► Uchwałę Nr XLIII/376/2013 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Garby (Aroniowa). 

► Uchwałę Nr XLIII/377/2013 
w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.

► Uchwałę Nr XLIII/378/2013 
w sprawie powołania doraźnej Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.

► Uchwałę Nr XLIII/379/2013 
w sprawie uchwalenia zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny 
położone w Swarzędzu w rejonie ulic 
Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta 
Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina 
oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościusz-
kowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków 
i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany 
ca. 10,84 ha) - część I.

► Uchwałę Nr XLIII/380/2013 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obej-
mującego centralną część obrębu Garby 
i część obrębu Zalasewo (pow. ca. 292 
ha) - część I.

► Uchwałę Nr XLIII/381/2013 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz.

Ponadto radny Zygmunt Majchrzak 
podczas obrad odniósł się do złożonej in-
terpelacji w sprawie umożliwienia dzier-
żawcom działek przy ul. Piaski w Swa-
rzędzu ich wykupu oraz do otrzymanej 
odpowiedzi. 

XLIII sesję Rady Miejskiej poprzedzi-
ło Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komi-
sji, podczas którego radni udali się z wizją 
lokalną w rejonie ulic Armii Poznań i J. 
Rivoliego w Swarzędzu celem zapoznania 
się z proponowaną budową obiektu han-
dlowego. Na posiedzenie przybyli również 
mieszkańcy, którzy wyrazili swój sprze-
ciw wobec budowy obiektu handlowego.  
Ponadto radni omawiali projekty uchwał 
oraz zmiany w statucie Związku Międzyg-
minnego „Puszcza Zielonka” w Murowa-
nej Goślinie. W posiedzeniu wzięli udział 
oraz odpowiadali na pytania radnych 
przedstawiciele Związku, m.in. Przewod-
niczący Zarządu, Pan Tomasz Łęcki oraz 
Kierownik Biura Zarządu Spółki Aquanet, 
Pani Renata Ziomkiewicz – Raduła. 

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/

z F
ot

. M
. W
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Ośrodek Pomocy 
Społecznej zaprasza 
do „Fabryki 
Umiejętności” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu  rozpoczyna rekrutację uczestni-
ków do udziału w  projekcie systemowym  
„Fabryka Umiejętności” współfinansowa-
nym z Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców 
miasta i gminy Swarzędz w wieku 15-64 

lat, w tym osób bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Powiatowym Urzędzie Pracy i/lub 
korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z takich 
działań jak:
- warsztaty psychologiczne,
- warsztaty umiejętności wychowawczych,
- warsztaty komputerowe z obsługą urządzeń 
biurowych,
- warsztaty aktywizacji zawodowej i indywi-
dualne konsultacje z doradcą zawodowym,
- trening racjonalnego gospodarowania bu-
dżetem domowym i świadomego korzystania 
z produktów bankowych,
- warsztaty kreowania własnego wizerunku 
z elementami treningu higieny osobistej,
- zajęcia w Instytucie Małego Dziecka (dzieci 
do 3 r. życia),
- wyjazdy rodzinne,
- udział w „Potyczkach Rodzinnych” oraz „Pik-
niku Rodzinnym”
- kursy zawodowe.

Przez cały rok uczestnicy będą mogli 
skorzystać z poradnictwa specjalistycznego 
tj. prawnika oraz pracownika socjalnego.

Z uczestnikami projektu zostaną zawarte 
kontrakty socjalne.

Zainteresowanych mieszkańców miasta 
i gminy Swarzędz zapraszamy do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzę-
dzu przy ul. Poznańskiej 25, tel. 
61 65 12 650.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzień Rodzica w „Naszej Dziupli”

W piątek 24.05. w świetlicy „Na-
sza Dziupla” odbyła się uroczy-
stość z okazji „Dnia Rodzica”. 

Z tej okazji dzieci oraz wychowawcy 
przygotowali liczne atrakcje i niespo-
dzianki. Na spotkanie przybyli rodzice 

wraz z młodszym rodzeństwem naszych 
podopiecznych. Uroczystość miała zatem 
charakter rodzinny.

Magdalena Zarębczan
Placówka Wsparcia Dziennego 

„Nasza Dziupla”

Akademia Nowych Możliwości  
przygotowuje do założenia  
spółdzielni socjalnej
Akademia Nowych Możliwości jest projektem realizowanym przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” p.n.  „Podmiot 
zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powia-
towego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”. 

W 2012 r. zrekrutowano do pro-
jektu 15 osób bezrobotnych. 
Głównym celem zadania pu-

blicznego jest reintegracja społeczna 
i zawodowa osób długotrwale bezro-
botnych, klientów pomocy społecznej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Cel osiągnięty zostanie poprzez nabycie 
przez uczestników umiejętności inter-
personalnych i konkretnych kwalifika-
cji zawodowych (uczestnicy ukończyli 
kurs opieki nad osobami starszymi, kurs 
obsługi kas fiskalnych i terminali płatni-
czych, kurs ogrodniczy).

Działania projektowe mają przygo-
tować grupę osób do podjęcia zatrud-
nienia na wolnym rynku pracy lub do 
stworzenia podmiotu ekonomii społecz-
nej, np. spółdzielni socjalnej.

Co to jest spółdzielnia socjalna?
Przedmiotem działalności spółdzielni 

socjalnej jest prowadzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą 
pracę członków (działalność gospodar-
cza).

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:
1) społecznej reintegracji jej człon-

ków, przez co należy rozumieć działania 
mające na celu odbudowanie i podtrzy-
manie umiejętności uczestniczenia w ży-

ciu społeczności lokalnej i pełnienia ról 
społecznych w miejscu pracy, zamiesz-
kania lub pobytu;

2) zawodowej reintegracji jej człon-
ków, przez co należy rozumieć działania 
mające na celu odbudowanie i podtrzy-
manie zdolności do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku pracy a dzia-
łania te nie są wykonywane w ramach 
prowadzonej przez spółdzielnię socjalną 
działalności gospodarczej.

Obecnie grupa osób, uczestników 
projektu Akademia Nowych Możliwości, 
pracuje nad założeniem własnej spół-
dzielni socjalnej o profilu usługowym 
– opieka nad osobami starszymi oraz 
pielęgnacja terenów zielonych. 

Wszystkie osoby, które chciałyby:
- dołączyć do grupy założycieli spół-
dzielni, 
- dowiedzieć się czegoś więcej o ekono-
mii społecznej, 
- podjąć pracę w podmiocie ekonomii 
społecznej
- lub skorzystać z usług spółdzielni 
zapraszamy do kontaktu!

Gminne Centrum Informacji 
ul. Działkowa 61a, Swarzędz 

tel. 61 8181730
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Cztery dni radości
W dniach od 3 do 6 czerwca pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 

i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej odbył się IV Tydzień Profilaktyki, którego 
organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Przez cztery dni miasto opanowały 
dzieci i młodzież w bajkowej kon-
wencji. Po uroczystym otwarciu 

bajkowy przemarsz udał się do „Sceny 
nad Jeziorem”, gdzie odbyły się tańce 
i zabawy integracyjne, które poprowa-
dził wodzirej Kazek. W trakcie zabawy 
zobaczyć można było pokazy sporto-
we zapaśników z Klubu Unia Swarzędz 
i młodych karateków.

Drugi dzień Tygodnia Profilaktyki to 
Talentiada – na scenie rozgościli się uta-
lentowani młodzi ludzie ze swarzędzkich 
szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Podczas „Talentiady” można było 
zobaczyć tancerzy i tancerki hip-ho-
pu, tańca towarzyskiego, baletu, tańca 
akrobatycznego z szarfą, tańca współcze-
snego, dynamiczne i pomysłowe układy 
aerobiku, posłuchać gry na akordeonie, 
instrumentach klawiszowych i flażole-
tach, tak popularnych w naszej gminie, 
podziwiać talenty sportowe.

Dzień trzeci to zabawa w grę miejską 
„Bajkowy Swarzędz”. Udział w niej brało 
10 grup, z których każda reprezentowa-
ła inną szkołę. Drużyny składy się z 15 

uczniów i jednego opiekuna. Uczestni-
cy w tym roku mieli do pokonania tra-
sę w okolicach Jeziora Swarzędzkiego, 
gdzie musieli się zmierzyć z zagadkami 
logicznymi, kalamburami, zgadywanka-
mi, testem na znajomość bajek i konku-
rencjami sportowymi. Na uczestników 
gry czekali różni bajkowi przedstawiciele 
m.in. Czerwony Kapturek, Krasnoludek, 

Kung-Fu Panda, Pszczółka Maja, Cruella 
de Mon, Królewna Śnieżka, Baba Jaga, 
Pippi Langstrumpf. W bajkowe posta-
ci Gry Miejskiej wcielili się pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Również trzeciego dnia odbyła się 
na terenie miasta i gminy Akcja Prewen-
cyjna, w ramach której dzieci i młodzież 
wraz z opiekunami, policjantami i straż-
nikami miejskimi wręczali sprzedawcom 
plakaty do wywieszenia w sklepie pod 
hasłem „Rodzicu, Twoje dziecko w tym 
sklepie jest bezpieczne – nie sprzedaje-
my alkoholu dzieciom i młodzieży”

Czwartego dnia już tradycyjnie na 
Scenę wkroczyły talenty wokalne, a za-
prezentowany repertuar składał się za-
równo z dawnych przebojów jak i tych 
współczesnych. Publiczność zgromadzo-
na przy Scenie gorąco dopingowała mło-
dych artystów. Na zakończenie wszyscy 
wraz z widownią odśpiewali wspólnie hit 
„We are the champions”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu serdecznie dziękuje wszystkim 
zaangażowanym osobom i instytucjom 
za włączenie się w organizację IV Tygo-
dnia Profilaktyki.

OPS
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Świadczenia 
pielęgnacyjne 
– trzeba złożyć 
wniosek 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzę-
dzu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych 

i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że 
zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lip-
ca 2013 r. wygasają decyzje przyznające 
świadczenie pielęgnacyjne (520,00 zł). 
Ostatnie świadczenie zostanie wypłacone 
w czerwcu 2013 r.

W związku z powyższym osoby, które 
nie złożyły jeszcze wniosku, a chcą otrzy-
mać świadczenie, muszą to uczynić w jak 
najszybszym terminie. 

Grupa teatralna „ÓW” 
z występem 
w Poznaniu

23 maja grupa teatralna „ÓW” z Miejsko 
Gminnego Ośrodka Wsparcia – Śro-

dowiskowego Domu Samopomocy w Swarzę-
dzu wystąpiła gościnnie ze swoim spektaklem 
„Siostry” w ŚDS Zielone Centrum w Poznaniu. 

Spektakl przedstawia historię dwóch 
nielubiących się sióstr, skazanych na życie 
pod jednym dachem. Zamienia się to w przy-
powieść o braku bliskości, w której tylko ona 
– z otwarciem się na drugiego człowieka – 
mogłaby uczynić je szczęśliwszymi i lepszymi 
ludźmi. 

Publiczność przyjęła ciepło artystów, 
którzy po spektaklu zebrali oklaski i wyrazy 
uznania dla ich gry aktorskiej. 

B.Ch.  
Miejsko-Gminny  

Ośrodek Wsparcia

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

Pożegnanie wolontariuszki Lucii 

28 maja 2013 roku w Placówce 
Wsparcia Dziennego „Nasza 
Dziupla” odbyła się wzrusza-

jąca uroczystość pożegnania Lucii Ro-
linger – wolontariuszki z Niemiec. Lucia 
przyjechała do Swarzędza we wrze-
śniu 2012 roku. Pracowała w Placówce 
Wsparcia Dziennego „Nasza Dziupla” i w 
Świetlicy Integracyjno – Terapeutycznej 
w Gruszczynie, gdzie pomagała dzieciom 
w odrabianiu lekcji oraz organizowaniu 
dla nich gier i zabaw. Towarzyszyła dzie-
ciom w ich codziennym życiu, pomagała 
w rozwiązywaniu problemów i cieszyła 
się wspólnymi sukcesami. W ramach 
projektu prowadziła również kurs języka 
niemieckiego dla seniorów skupionych 
w Klubach Młodych Duchem.

Tego dnia nie brakowało łez. Były 
łzy wzruszenia Lucii, dla której przygo-
towano niespodziankę w postaci filmu 
podsumowującego dziewięć miesięcy jej 
pobytu w Polsce. Nie brakowało także łez 
smutku dzieci z powodu wyjazdu naszej 
wolontariuszki. Łzy wzruszenia i smutku 

z powodu wyjazdu Lucii osłodził wszyst-
kim pyszny tort z Cukierni „Magdalenka” 
Wszyscy bardzo dziękujemy Lucii za jej 
sumienną pracę, zaangażowanie i życzli-
wy uśmiech dla każdego. Zapamiętamy 
jej uśmiech, który miała zawsze dla każ-
dego człowieka, niezwykłą serdeczność 
i otwartość, a także kreatywność w wy-
konywanej pracy. Lucia gościła w Pol-
sce dzięki dotacji uzyskanej z programu 
„Młodzież w Działaniu”, Akcja II, „Wolonta-
riat Europejski”, uzyskanej przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu

/w/

Wolontariusze z Ośrodka Wsparcia 
w poznańskim hospicjum
18 maja kilku uczestników z Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu zebrało się, aby 

w ramach wolontariatu i cyklu programu „Jagienka i jej goście” wybrać się 
do Hospicjum w Poznaniu na os. Rusa i umilić czas znajdujących się tam 
pensjonariuszom.

W ramach skromnego koncertu 
wokalno – instrumentalnego 
śpiewaliśmy piosenki z lat 60 

– tych, piosenki harcerskie oraz dawne, 
wiecznie żywe przeboje minionych lat 
np.: „Smak i zapach pomarańczy” z re-
pertuaru Tadeusza Woźniaka.

Pomysł śpiewania w hospicjum wy-
szedł od p. Jadwigi Podleśnej - tytuło-
wej „Jagienki” i okazał się bardzo trafny. 
Pensjonariusze oraz pracownicy hospi-
cjum byli pod wrażeniem słuchanych 
piosenek, a my byliśmy bardzo dumni, że 
zostaliśmy wolontariuszami i że możemy 
coś dać w prezencie innym ludziom.

Śpiewanie piosenek miało miejsce 
w atrium hospicjum w otoczeniu szemrzą-
cego strumyczka, pływających rybek oraz 

przepięknej roślinności, a pierwsze takty za-
śpiewaliśmy przy akompaniamencie desz-
czu, który uderzając o szklany dach okazał 
się nastrojowym podkładem muzycznym.

W hospicjum pojawiła się również 
12-letnia uczennica Szkoły Podstawowej 
83 w Poznaniu – Magdalena Dziwisz. 
Szkoła 83 znana jest pod nazwą „Łeje-
ry”, a dziewczyna zauroczyła wszystkich 
słuchaczy wykonaniem kilku piosenek 
„łejerskich”.

Jesteśmy gotowi do następnych spo-
tkań i z przyjemnością ponownie odwie-
dzimy pensjonariuszy hospicjum. Bardzo 
przypadło nam do serca robienie czegoś 
bezinteresownie dla innych.

Szymon Dziwisz 
MGOW
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„Cały Swarzędz na rowery”
Mieszkańcy gminy Swarzędz po-

kazali w sobotę, 8 czerwca, że 
są społecznością coraz bardziej 

zainteresowaną sportem rekreacyjnym. 
Okazuje się, że tytuł Sportowej Gminy, 
przyznany naszemu miastu już po raz 
czwarty znajduje pełne potwierdzenie 
w czynach!

Na starcie II już, Gminnego Rajdu 
Rowerowego, pojawiło się 320 osób! 
Dla porównania: w roku ubiegłym w raj-
dzie wzięło udział 180 rowerzystów. Do 
wyboru przygotowano pięć tras: polną – 
z Paczkowa, wiejską – z Zalasewa, leśną 
– z Gruszczyna, łąkową – z Kobylnicy, 
miejską – z Rynku. Wszystkie o długo-
ści kilkunastu kilometrów, ale znacznych 
różnicach terenowych. Decyzja zależała 
od rodzaju posiadanego roweru, własnych 
umiejętności i miejsca zamieszkania. Swa-
rzędzcy uczestnicy rajdu poradzili sobie 
wyśmienicie. Ambitnie i w doskonałych 
nastrojach docierali do mety przy Scenie 

nad Jeziorem. Kierownicy tras podkreślali 
dobre przygotowanie uczestników, subor-
dynację, solidarność grupową. Na mecie 
na wszystkich czekała gorąca grochówka, 
zimne napoje. Miłym dopełnieniem były 
nagrody dla uczestników konkursu, będą-
cego podsumowaniem rajdu. Sponsorzy 
nagród: Swarzędzki Klub Pracodawców, 
Urząd Miasta i Gminy oraz firma Szpot 
zadbali o ilość i różnorodność rowerowych 
gadżetów!

Komandor rajdu i jego pomysłodawca, 
radny Zygmunt Majchrzak, miał prawdzi-
we powody do satysfakcji – gminny rajd 
rowerowy okazał się pomysłem na piątkę!

Biorąca udział w rowerowych zmaga-
niach burmistrz Anna Tomicka, dziękując 
za miłe spotkanie, zapowiedziała kolejne 
rekreacyjno-sportowe inicjatywy. 

Zatem do zobaczenia na trasie! 
/tr, asm/

z fot. H. Błachnio 
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Dla dzieci  
w najmniejszej wsi

Wieczorową porą, w  niedzielę 2 czerwca 
trafiliśmy do Puszczykowa Zaborza, naj-

mniejszej wsi gminy Swarzędz, której sołtysu-
je Krzysztof Nowak. Najpierw podziwialiśmy 
piękne tuje przy figurze, a potem coś nowego 
– plac zabaw dla dzieci. Warto wiedzieć, że 
dzieci to 20 proc. mieszkańców tej wsi, a kiedy 
zjadą się rodziny mieszkające w innych miej-
scowościach, dzieci jest tu jeszcze więcej. Plac 
powstał na terenie wydzierżawionym przez 
gminę od gospodarstwa szkółkarskiego Stani-
sława Wieczorka. Karuzela, huśtawki, pomost 
i ławeczka zostały sfinansowane z ubiegło-
rocznego i bieżącego funduszu sołeckiego. 
Mieszkańcy sadzili tuje, wyznaczające granice 
mającego 150 m2 placu, siali trawę. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Najlepsi  
w drogówce

Roman Szykulski z Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu zajął pierwsze, 
a Michał Kasprzak ze Śremu - drugie 

miejsce w finale wojewódzkim konkursu na 
„Najlepszego Policjanta Ruchu Drogowe-
go Roku 2013”. Już po raz szósty zawody 
rozegrano w Swarzędzu 6 czerwca br. Po 
testach wiedzy i konkurencji strzeleckiej 
policjanci popisywali się umiejętnościa-
mi jazdy motocyklem i samochodem oraz 
ręcznego kierowania ruchem. 

Podsumowanie i wręczenie nagród 
odbyło się w swarzędzkim Pałacyku pod 

Lipami. Wszyscy uczestnicy spotkania, 
łącznie z Wojewodą Wielkopolskim pa-
nem Piotrem Florkiem, podkreślali do-
skonałą organizację konkursu, a burmistrz 

Anna Tomicka, od kilku lat patronująca 
imprezie, usłyszała wiele słów uznania 
za pomoc w organizacji zawodów i go-
ścinność. Dziękowano również fundato-
rom nagród i wszystkim, którzy pomogli 
w sprawnym zorganizowaniu zawodów, 
szczególnie członkom Swarzędzkiego 
Klubu Pracodawcy i jego prezesowi Zyg-
muntowi Majchrzakowi. Ogólnokrajowy 
finał konkursu odbędzie się we wrześniu 
w Legionowie pod Warszawą.

/tr, mw/
z fot. M.Woliński

Król Kurkowy 2013 

W niedzielę, 9 czerwca odbył się 
Rodzinny Piknik Strzelecki 
organizowany przez Kurkowe 

Bractwo Strzeleckie. Na strzelnicy Lizaw-
ka w Antoninku można było sprawdzić 
celność swego oka w kilku konkurencjach. 
Dla najmłodszych – strzelnica wiatrówko-
wa, panie strzelały z pistoletu sportowego 
do tarczy specjalnie dla nich przygotowa-
nej. Dla amatorów mocniejszych wrażeń 
– pistolet Glauberyt oraz karabin bojowy 
AK 47 Kałasznikow.

Zacięta walka odbyła się o pięknie 
rzeźbioną Tarczę Burmistrza ufundowa-
ną przez panią burmistrz Annę Tomicką. 

Bracia Kurkowi rywalizowali o tytuł 
Króla Kurkowego, który w tym roku 
zdobył Brat Michał Kopczyński, tytuł 
Pierwszego Rycerza zapewnił sobie Brat 
Wiesław Brodziszewski, a Drugiego Ryce-
rza Brat Zdzisław Kaczmarek. Burmistrz 
Anna Tomicka oraz wiceburmistrz Agata 
Kubacka udekorowały zwycięzców po-
szczególnych konkurencji, wręczyły 
nagrody i puchary. Całość imprezy za-
kończyło tradycyjne strzelanie do kura.  
Już teraz zapraszamy na kolejny piknik, 
który odbędzie się 1 września.

Wiesław Brodziszewski
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Nie tylko budują...
Rozmowa z prezesem Agrobexu, 
Krzysztofem Kruszoną

Pod koniec ubiegłego roku Wielko-
polski Klub Kapitału przeprowadził 
Ranking Wartości Marek Wielkopol-
ski, który uznał Agrobex za drugą co do 
wartości markę w naszym regionie. To 
chyba wymarzone podsumowanie dzia-
łalności Pańskiej firmy, która powstała 
25 lat temu w Swarzędzu....

– Istotnie, działalność budowlana Agro-
bexu rozpoczęła się ćwierć wieku temu 
w Swarzędzu, a dokładniej w Swarzędzu 
Południe, w Nowej Wsi, gdzie rozpoczę-
liśmy budowę Osiedla Raczyńskiego na 
zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej. To był 
początek drogi Agrobexu jako firmy budow-
lanej. Także tutaj, w 1997 roku, rozpoczęła 
się nasza przygoda jako samodzielnego de-
welopera. W Swarzędzu wybudowaliśmy 
i sprzedawaliśmy pierwsze, na własny ra-
chunek, budynki i mieszkania. Jak widać, 
ze Swarzędzem jesteśmy związani „od 
zawsze”, dlatego określam to miasto jako 
nasz matecznik. Później w naturalny sposób 
weszliśmy do Poznania, z budownictwem 
usługowym i mieszkaniowym, po jakimś 
czasie rozszerzyliśmy naszą działalność na 
aglomerację poznańską. Dzisiaj jesteśmy 
także w innych miastach, w Bydgoszczy, 
Zielonej Górze, Gnieźnie. 

Ile wybudowaliście przez ten czas 
domów i mieszkań?

– Przez minionych 25 lat zrealizowa-
liśmy 26 inwestycji własnych, o łącznej 
liczbie 497 budynków i 243 755metrów 
kwadratowych. Dział sprzedaży podpi-
sał umowy z 3876 klientami. W samym 
Swarzędzu jest to 414 budynków i 2159 
mieszkań.

Agrobex buduje jednak nie tylko 
mieszkania...

– Staramy się, aby nasze usługi były 
wszechstronne, stąd mamy na swoim kon-
cie budynki biurowe, również remonty 
takich budynków, na przykład Starostwa 
Poznańskiego, Urzędu Wojewódzkiego 
w Poznaniu, a także remonty obiektów 
hotelowych, Ikar w Poznaniu i Maraton 
w Szamotułach. Aktualnie realizujemy 
Centrum Edukacyjne Usług Elektro-
nicznych Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Wygraliśmy także przetarg 
na dokończenie budowy Interaktywnego 
Centrum Historii Ostrowa Tumskiego na 
poznańskiej Śródce. Ważną gałęzią naszej 
działalności są usługi dla wojska. Od 1996 
roku realizujemy takie obiekty, głównie 
mieszkaniowe ale też koszarowe i stricte 
wojskowe, w Poznaniu, Biedrusku, Zło-
cieńcu. W ostatnich latach wybudowali-
śmy nowe mieszkania dla regionalnych 
oddziałów WAM w Poznaniu, Szczecinie, 
w Wysokiej koło Wrocławia, a w roku 
bieżącym oddana do użytku zostanie in-
westycja w Bydgoszczy. Należymy też 
do wąskiego grona deweloperów, którzy 
z sukcesem współpracują z samorządami. 
Dla Gminy Swarzędz wybudowaliśmy 
budynek komunalny z 33 mieszkaniami. 
Z kolei w Tarnowie Podgórnym powstaną 
dwa trzykondygnacyjne domy, w sumie 
30 mieszkań. Jak widać nie ograniczamy 
się do budownictwa mieszkaniowego 
i staramy się przyjmować każde wyzwa-
nie rynku. 

Aktualnie w Swarzędzu taką waszą 
reprezentacyjną budową jest inwestycja 

przy ulicy Mokrej w Zalasewie...
– Tak, jest to osiedle o zróżnicowanej 

zabudowie z przewagą budynków wieloro-
dzinnych. Posiadamy w gminie także inne 
tereny inwestycyjne, które mam nadzieję 
wkrótce będą zabudowane. Mam na myśli 
działki przy ulicy Kórnickiej i Radosnej. 

W Swarzędzu rozpoczęliście nie-
dawno realizację projektu pionierskiego 
w skali kraju...

– Rzeczywiście, nikt przed nami 
z taką koncepcją nie wszedł na rynek. 
Oferta nazywa się Radosny Dom i jest 
skierowana głównie do młodych ludzi, 
którzy poszukują taniego mieszkania, 
a nie spełniają kryteriów bankowych 
przy przyznawaniu kredytu hipotetycz-
nego. W szczególe polega to na tym, że 
realizatorem przedsięwzięcia, również od 
strony finansowej jest Agrobex a klienci 
będą od nas te mieszkania wynajmować 
z możliwością i gwarancją wykupu. Warto 
zaznaczyć, że wpłaty z tytułu wynajmu 
będą później zaliczone do ceny sprzedaży 
mieszkania. 

Agrobex bardzo poważnie traktuje 
ideę firmy odpowiedzialnej społecznie 
i wiele już zrobił dla lokalnej społecz-
ności. W Swarzędzu na przykład Pił-
karską Akademię a teraz wspiera Unię 
Swarzędz. Dlaczego aż tak bardzo się 
angażujecie w te działania?

– Wynika to z naszej filozofii prowadz-
nia biznesu, z której wypływa dążenie 
do zaspokajania różnorodnych potrzeb 
naszych klientów. Jesteśmy dewelope-
rem, który sprzedaż mieszkania traktuje 
dopiero jako początek relacji z klientem. 
Staramy się później dbać o komfort ży-
cia naszych mieszkańców. W tym mieści 
się także tworzenie warunków do atrak-
cyjnego i pożytecznego spędzania czasu 
wolnego przez dzieci i młodzież. I tak się 
zrodził projekt Akademii, który był skie-
rowany przede wszystkim do młodych 
małżeństw, z dziećmi. Idąc tą drogą nie 
żałujemy także środków na infrastruktu-
rę sportową i rekreacyjną. Za ponad 200 
tysięcy wybudowaliśmy plac zabaw przy 
ulicy Mokrej, z kącikiem do ćwiczeń dla 
dorosłych. Dzieci mogą się tam bawić, 
a rodzice lub opiekunowie w tym czasie 
również poćwiczyć. Dodam, że wcześniej 
partycypowaliśmy finansowo w tworzo-
nym przez Gminę placu zabaw przy ulicy 
Granicznej. Jak z tego wszystkiego widać, 
Swarzędz jest przez nas traktowany wy-
jątkowo...

Rozmawiał: Karol Górski
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Parafia Wierzenica 
nagrodzona „Za opie-
kę nad zabytkami”

Na s z a  p a r a f i a 
została 15 maja 

br. wyróżniona złotą 
odznak ą Ministra 
Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego „Za 
opiekę nad zabytka-
mi”. Wnioskował o to 
Urząd Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu. W moim 
imieniu wyróżnienie odebrali Magda i Jacek Gor-
czycowie. Uroczystość odbywała się w Owińskach. 

ks. Przemysław Kompf 
proboszcz parafii Wierzenica

8 x 50 lat – gratulujemy!

22 maja 2013 r. Pałacyk pod Lipa-
mi w Swarzędzu był miejscem 
wzruszającej uroczystości. 

W godzinach przedpołudniowych zgro-
madzili się tam zaproszeni goście w oto-
czeniu rodziny i przyjaciół. Osiem par 
małżeńskich świętowało 50-tą rocznicę 

zawarcia związku małżeńskiego! Oto ju-
bilaci: Zofia i Władysław Bojanowscy, 
Kazimiera i Marian Dworzyńscy, Geno-
wefa i Henryk Kmieciakowie, Antonina 
i Edward Kosmowscy, Zofia i Wojciech 
Langnerowie, Lucyna i Bolesław Ma-
kowscy, Janina i Jan Strzelczykowie, 

Wiesława i Paweł Waśkiewiczowie.
Gości uroczyście powitała burmistrz 

Swarzędza Anna Tomicka oraz kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Ewa Toma-
szewska-Kusz. Burmistrz Anna Tomicka 
serdecznie gratulowała bohaterom uroczy-
stości pięknego jubileuszu, podkreślała 
niezwykłą wagę wspólnych lat, wzajem-
nego wspierania się, miłości i wyrozu-
miałości. Zgromadzeni otrzymali medale 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za 
długoletnie pożycie małżeńskie, bukiety 
kwiatów oraz kosze słodyczy. Właściciele 
Pałacyku pod Lipami, jak zawsze, zadbali 
o atmosferę wnętrz i odświętny wystrój 
stołów. Przy kawie, szampanie i pysznych 
tortach od firmy Magdalenka długo toczyły 
się rozmowy pełne wspomnień i wzruszeń. 
Te piękne chwile upamiętnione zostały na 
wspólnych zdjęciach.

/TR, MW/
z fot. M. Młodziński

Nadleśnictwa Babki turystom  
w Wierzenicy i Wierzonce

Nadleśnictwo Babki konsekwentnie 
realizuje działania pod kątem tury-
styki zgodnie z ustaleniami podję-

tymi podczas wizyty jego kierownictwa 
7 marca 2012 r. w Wierzonce i Wierze-
nicy. W Wierzenicy już w 2012 r. została 
wykonana wizura (przestrzeń) widokowa 
w lesie na skarpie doliny Głównej. Dzięki 
niej z Alei Filozofów widać dwór Ciesz-
kowskich. Powstała też wiata gdzie na 
turystę czekają dwa stoły i ławy, a rower 
ma miejsce w stojaku z pnia grabu. Odpo-
czywając pod nią można się delektować 
widokiem fragmentu doliny rzeki Głównej 
i odrodzonego dworu. Od kilku tygodni 
w sąsiedztwie wiaty stoi tablica informa-
cyjna. Z niej turysta dowie się, skąd wzięły 
się nazwy alei i wzgórza. W ten sposób 
nadano temu miejscu charakter spacero-
wo-rekreacyjny.

W Wierzonce również w ubiegłym 
roku zostały wykonane prace porządko-
we w sąsiedztwie cmentarza rodziny von 
Treskow, a przy grobach stanęły nowe, 
dębowe krzyże. Przeprowadzone w tym 
roku w przyległej do obu cmentarzy 
ewangelickich cięcia pielęgnacyjne lasu 
nadały mu charakter parkowy. 26 kwietnia 
na skraju lasu, przy dróżce wiodącej ku 
cmentarzom, stanęła tablica informująca 
o ich historii i pochowanych tam leśnikach. 
Mamy nadzieję, że po zakończeniu prac 
porządkowych po wycinkach zostanie też 
oznaczony ogrodzeniem z żerdzi cmentarz 
dla zwykłych mieszkańców.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Roboczo o 200 rocznicy  
urodzin Augusta Cieszkowskiego

W spotkaniu odbytym 3 czerwca 
2013 r. uczestniczyły osoby 
reprezentujące: Urząd Miasta 

i Gminy Swarzędz (burmistrz Anna To-
micka, wiceburmistrz Agata Kubacka),  
Parafię Wierzenica (ks. Przemysław 
Kompf), zespół redakcyjny pisma „Wie-
rzeniczenia” (Maciej Dominikowski, Ewa 
J. i Włodzimierz Buczyńscy), Dwór Augu-
sta Cieszkowskiego w Wierzenicy (Witold 
Kundzewicz),  Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu (Anna Zielińska-Krybus, Ewa 
Strycka, Cezary Beker), Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie 
im. A. Cieszkowskiego (Krzysztof Moliń-
ski), Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. 

A. Cieszkowskiego (Irena Prokop), Urząd 
i Radę Miasta Luboń (Agnieszka Begier, 
Małgorzata Machalska). Było to drugie ze 
spotkań w sprawie 200 rocznicy urodzin 
Augusta Cieszkowskiego, przypadającej 
12 września 2014 r. Marzec przyszłego 
roku to również 120 rocznica jego śmierci 
i jest to zakładana data rozpoczęcia rocz-
nicowych obchodów z udziałem arcybi-
skupa Stanisława Gądeckiego. Pierwsze 
spotkanie odbyło się z inicjatywy powo-
łanego w Wierzenicy Komitetu obchodów 
200 rocznicy urodzin Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego w nieco szerszym gronie 
w wierzenickim probostwie 15 kwietnia. 
Tym razem do Ośrodka Kultury w Swa-

rzędzu zaprosiła to grono burmistrz Anna 
Tomicka. Zostały przedstawione działania 
zrealizowane od czasu poprzedniego spo-
tkania. Doprecyzowano szereg wcześniej-
szych propozycji i przedstawiono kolejne.

 Następne spotkanie odbędzie się 
w październiku we Dworze Wierzenica.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Zaproszenie do Klubu 
Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej, współ-
finansowany w ramach projektu syste-
mowego „Fabryka Umiejętności”, działa 
w strukturach Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Swarzędzu. Mieści się w bu-
dynku Gminnego Centrum Informacji 
przy ul. Działkowej 61 a. 

Oferta KIS-u skierowana jest, zgodnie 
z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, do 

osób długotrwale bezrobotnych, a także 
do osób bezdomnych, uzależnionych od 
alkoholu, narkotyków lub innych środ-
ków odurzających, chorych psychicznie, 
zwalnianych z zakładów karnych, osób 
niepełnosprawnych.

W Klubie Integracji Społecznej odby-
wają się zajęcia Klubu Pracy – szkolenie 
przygotowujące osoby bezrobotne do 
podjęcia zatrudnienia, zajęcia kompute-
rowe – kurs podstawowy, a także zajęcia 
artystyczne i Dyskusyjny Klub Filmowy.  
Jesteśmy otwarci na propozycje Klubo-
wiczów i gotowi na stworzenie nowych 
zajęć, według zapotrzebowania. Serdecz-
nie zapraszamy do skorzystania z oferty 
Klubu Integracji Społecznej.

Gminne Centrum Informacji 
ul. Działkowa 61a, Swarzędz

tel. 61-81-81-730
e-mail: gci@swarzedz.pl 

www.ops-swarzedz.org.pl

Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej

Ścieżka w Dolinie Cybiny
w konkursie „Modernizacja Roku 2012” 
Zapraszamy do głosowania!

Gmina Swarzędz zgłaszając projekt 
pod nazwą: „Rewitalizacja terenów 
Doliny Cybiny” zakwalifikowała 

się do II etapu Konkursu „Modernizacja 
Roku 2012”, którego organizatorem są 
Targi Pomorskie w Bydgoszczy. 

Inwestycja polegała na wybudowaniu 
szutrowej ścieżki spacerowej w Gortatowie 
w Dolinie Cybiny o dł. 1080m z punktem 
widokowym, miejscami odpoczynkowymi 
umożliwiającymi podziwianie przyrody. 
W ramach projektu dokonano również 
nasadzeń drzewostanu oraz urządzenia 
łąki kwietnej. 

Oprócz tego, że zrealizowana inwe-
stycja będzie oceniana przez Komitet 
Ekspertów, którzy przyjadą wkrótce na 

wizytację, od 10 czerwca przewidziano 
możliwość oddania głosu przez internet 
w Plebiscycie „Modernizacja Roku 2012”. 

Aby zagłosować należy wejść na 
stronę internetową: http://www.moder-
nizacja-roku.pl/plebiscyt w zakładkę 
„Tereny zieleni” i kliknąć w projekt „Do-
lina Cybiny od ul. Dolina Cybiny do 
ul. Kapela”, wpisując prywatny e-mail 
i naciskając „Zagłosuj”.

Należy podać swojego e-maila, aby 
wygrać cenne nagrody! Im więcej razy 
poda się swój email, tym większe szanse 
na wygraną. Jeden email można zostawić 
raz na 24h. 

Warto zachęcić rodziny i znajomych 
do głosowania! 

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

Spełnienie marzeń,  
czyli jak zostać pisarzem XXI wieku

W maju, w Bibliotece Publicznej 
w Swarzędzu, odbyło się spo-
tkanie uczniów Gimnazjum 

z Zalasewa z Gają Kołodziej. Młoda 
pisarka opowiedziała o swoich począt-
kach pisania. Zaczęło się od spisywania 
swoich myśli… na lekcjach matematy-
ki. Historia Melanii ulegała wielu prze-
róbkom, aż po kilku latach ukazała się 
w formie książkowej jako „Wystrzałowa 
licealistka” i „Wystrzałowa maturzystka”. 
W czerwcu 2012 roku ukazała się kolejna 
jej książka zatytułowana „Dar”, następna 
to „Księżniczka”, w najbliższych planach – 
powieść pod roboczym jeszcze tytułem 
„Przemilczenia”. Jak sama mówiła, z bie-
giem lat jej bohaterowie stają się coraz 
dojrzalsi, więc dalsze plany pisarskie wią-
że z literaturą dla dorosłych. Optymizm, 
wiara w siebie, pogodne usposobienie 

to cechy, które pozwalają autorce iść wy-
tyczoną drogą i osiągać sukcesy. Oprócz 
pytań dotyczących warsztatu pisarskie-
go, w trakcie spotkania wywiązała się 
żywa dyskusja na temat współczesnych 
bestselerów dla młodych czytelników 
i ich ekranizacji. 

Janina Jezierska

Książka na receptę

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 
oraz Przychodnia Lekarza Rodzin-
nego Diagter proponują „książkę 

na receptę”. Pacjentom korzystającym 
z porad lekarskich w przychodni przy 
ul. Cieszkowskiego 37 D, proponujemy 
książki, które mogą sobie „wypożyczyć” 
a przy następnej wizycie zwrócić i wy-
mienić na inne. Zachęcamy pacjentów do 
czytania oraz aktywnej wymiany książek, 
gdyż już starożytny filozof grecki Mar-
cus Tullius Cycero twierdził, że: „Czyta-
nie rozwija rozum młodzieży, odmładza 
charakter starca, uszlachetnia w chwilach 
pomyślności, daje pomoc i pocieszenie 
w przeciwnościach.”

Książki na receptę pochodzą z darów 
czytelników oraz pacjentów.

/bibl/

Bawić dzieci  
mam ochotę...

„Bawić dzieci mam ochotę, więc tęczowe rymy 
plotę!” - to hasło przewodnie spotkań autor-

skich z Urszulą Kozłowską, w których uczestniczyły 
dzieci z przedszkoli swarzędzkich. Autorka potrafiła 
rozbawić młodą publiczność wspólnym rymowaniem 
oraz zabawnymi wierszykami. Dzieci wykazały się 
dużą bystrością, spostrzegawczością i poczuciem 
humoru. Wszyscy dostali na pamiątkę zakładkę 
z autografem poetki.

Urszula Kozłowska jest autorką ponad dwustu 
książek dla najmłodszych, współpracuje z wydaw-
nictwem Wilga, Skrzat, Dreams oraz z kilkoma 
fundacjami.

/bibl/

Medal dyrektora  
biblioteki przyznany!

Medal dyrektora biblioteki w II RODZINNYM 
TURNIEJU INTERNETOWYM związanym z Ro-

kiem Tuwima otrzymują: Rodzina państwa Andry-
szaków: Elżbieta i Sandra Andryszak oraz Urszula 
Nowak. Wyróżnienie zdobywa: Alicja i Julia Skweres. 
Serdecznie gratulujemy! 

„Twarze Indii” 
Henryka Błachnio

4 czerwca w bibliotece 
odbył się wernisaż wy-

stawy fotograficznej Hen-
ryka Błachnio pt. „Twarze 
Indii”. Goście mieli okazję 
obejrzeć projekcję filmu 
o Indiach, a ciekawym uzu-
pełnieniem spotkania była 
promocja książki Haliny Błachnio pt.”Smakowanie 
świata”. Wystawę można oglądać w bibliotecznej 
Galerii Wielokropek do końca czerwca b.r. 
Zapraszamy! /bibl/
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„Jak oddech”
Małgorzata Warda

Jasmin i Staszek obiecali sobie 
jeszcze w dzieciństwie, że kiedyś się 
pobiorą. Jako nastolatki zostali parą, 
a po ukończeniu szkoły średniej, 
postanowili razem zamieszkać. Kilka 
dni później Staszek znika... Opowieść 
o miłości i przyjaźni, która zmienia 
się w mroczną historię, gdzie wobec 
bezradności zostają tylko uczucia. 
Policja, rodzina i Jasmin - wszyscy 
szukają Staszka na swój własny spo-
sób. Policja porusza się podrzuconym 
jej tropem: wstrząsającą fotografią 
chłopaka. Rodzina Staszka szuka od-
powiedzi w przeszłości i zdarzeniach 
mogących mieć wpływ na zniknięcie. 
Natomiast Jasmin dociera o wiele 
dalej niż do rozwikłania tajemnicy. 
Otwiera się przed nią świat, w którym 
wszystko jest możliwe, gdzie czas 
można dowolnie naginać, a miłość nie 
ma końca.

„Zła kobieta”
Amanda Prowse

Dramatyczna powieść o przemocy 
rodzinnej zamkniętej w czterech 
ścianach. Od dnia ślubu mąż znęcał 
się nad żoną fizycznie i psychicznie. 
W trosce o dobro dzieci, kobieta ukry-
wała to przed światem. Po siedem-
nastu latach znoszenia codziennych 
upokorzeń Kathryn nie wytrzymała 

napięcia i zabiła męża nożem do 
obierania warzyw. Oddała się w ręce 
policji i dobrowolnie poddała karze. 
Nic nie wydawało się gorsze od 
ostatnich lat ciągłej przemocy. Jednak 
najtrudniejsza walka dopiero przed 
nią - dzieci Kathryn zrywają kontakt 
z matką, winiąc ją nie tylko za rozpad 
rodziny, ale przede wszystkim za 
wieloletnie ukrywanie prawdy i tym 
samym pozbawienie ich zaufania do 
ludzi i świata.

„Jabłoń w ogrodzie”
Małgorzata Braunek

Książka „Jabłoń w ogrodzie, morze 
jest blisko” to rozmowa z ikoną pol-
skiego kina i nauczycielką buddyjską 
Małgorzatą Braunek. Z poczuciem 
humoru i dystansem opowiada o tym, 
jak widzi i pamięta własne życie, jaki 
był świat jej dzieciństwa, pierwsze 
ważne wybory, decyzje, miłości, 
macierzyństwo... Wreszcie droga do 
upragnionego zawodu - aktorstwa 
- i porzucenie go. Braunek u szczytu 
sławy zrezygnowała z dalszej kariery 
filmowej, by szukać odpowiedzi na 
dręczące ją pytanie: kim jestem? I tak 
odnalazła swoją drogę - medytację 
i buddyzm zen.

„Katarzyna Wielka 
i Potiomkin”
Simon Sebag Montefiore
Owiane legendą życie carycy Rosji, 
Katarzyny Wielkiej i jej ekscentryczne-
go przyjaciela, kochanka, męża stanu, 
Grigorija Potiomkina. Autorowi udało 
się stworzyć książkę rzetelną pod 
względem historycznym, ale napisa-
ną w formie fascynującej powieści. 
Autor stroni od taniej sensacji, jaką 
były romanse Katarzyny Wielkiej. Ow-

szem, kwestie życia intymnego carycy 
są w książce poruszane, ale uczynione 
jest to z wielkim taktem. Przedstawia 
historię na szerokim tle XVIII-wiecznej 
Rosji, tworząc wspaniałą panoramę 
epoki.

„Chłopiec z sąsiedztwa”
Irene Sabatini

„Dwa dni przed moimi czternastymi 
urodzinami, syn moich sąsiadów 
podpalił swoją macochę ‘’- tak brzmi 
pierwsze zdanie tej poruszającej 
powieści. Ów syn sąsiadów, biały 
siedemnastolatek Ian, bardzo podoba 
się narratorce - ciemnoskórej Lindiwe. 
Gdy po roku chłopak wychodzi 
z więzienia, spędzają razem noc. Jej 
owocem będzie David. Ian dowie się 
o istnieniu syna po siedmiu latach, 
gdy wróci z RPA. Założą z Lindiwe 
rodzinę, ale na drodze do szczę-
ścia stanie rasizm, różnica kultur 
i polityka... Autorka z wielką czułością 
opowiada o uczuciach i przenikliwie 
opisuje życie w Zimbabwe za dyktatu-
ry Mugabe.

„Krok do szczęścia”
Anna Ficner-Ogonowska

Poznajemy dalsze losy Hani Lerskiej, 

bohaterki książki „Alibi na szczęście” 
- debiutanckiej powieści Anny 
Ficner-Ogonowskiej. Hania, która 
próbuje uporać się z traumatycznym 
doświadczeniem, ma wokół siebie 
wiele życzliwych osób: niezastąpioną, 
troskliwą panią Irenkę, energiczną 
przyjaciółkę Dominikę i kochającego, 
wytrwałego wielbiciela - Mikołaja. 
Trwają przygotowania do ślubu Do-
miniki. To radosny czas, jednak Hania 
przypomina sobie tragedię, która 
wydarzyła się następnego dnia po 
jej własnym ślubie. Dzięki wsparciu 
bliskich odważy się wreszcie wrócić 
myślami do tamtych dni.

„Z innej bajki”
Jodi Picoult, Samantha van Leer

Bohaterką powieści jest piętnasto-
letnia Delilah McPhee. Dziewczynę 
prześladuje pech. Nielubiana przez 
rówieśników, najchętniej cały czas 
siedziałaby z nosem w książce. 
Pewnego razu czyta bajkę o Oliverze, 
księciu spryciarzu - i wprost nie może 
się od niej oderwać. Któregoś dnia 
słyszy głos płynący z kartek książki 
i dowiaduje się, że Oliver planuje 
ucieczkę. Czy Delilah pomoże księciu 
wydostać się z bajki? A może... sama 
się w niej znajdzie?

Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna 

w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna poleca:
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Zapraszamy na korty!

SCSiR zaprasza na cztery korty tenisowe położone 
przy Pływalni „Wodny Raj”. Korty o nawierzchni 

z ceglanej mączki są czynne codziennie od 9:00 do 
21:00. Rezerwacji terminów na korty należy doko-
nywać telefonicznie pod numerem tel. 61 65 09 527. 
Cennik:
poniedziałek - piątek

15 zł/60 minut w godzinach 9:00 - 15:00
20 zł/60 minut w godzinach 15:00 - 21:00

soboty, niedziele i święta
20 zł/60 minut w godzinach 9:00 - 15:00

/hej/

Kajak, łódka, rower…
– zapraszamy na 
przystań!

Szanowni Państwo, trwa sezon na przystani 
wodnej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

do wypożyczalni sprzętu wodnego. Do Państwa 
dyspozycji mamy 10 rodzinnych kajaków,  3  rowery 
wodne oraz łódź wiosłową. Dodatkowo na przystani 
można wypożyczyć rower tradycyjny. 
Zapraszamy! 

Cennik: 
kajak rodzinny – 10 zł/1 godz. (50 zł cały dzień), 
rower wodny – 15 zł/1 godz. (75 zł cały dzień), 
łódź wiosłowa – 20 zł/1godz (100 zł cały dzień)
rower tradycyjny – 6 zł/1 godz., 12 zł/2godz., 
15 zł/3 godz., 18 zł/4 godz., 20 zł/5 godz.

/scsir/

Swarzędz „Sportową Gminą”  
już po raz czwarty!

Tytuły „Sportowej Gminy” przy-
znawane są samorządom, które 
umiejętnie łączą budowę nowo-

czesnych obiektów sportowych z atrak-
cyjnym programem rozwoju sportu 
i rekreacji.

Inicjatorem programu „Sportowa 
Polska” jest Polski Klub Infrastruktury 
Sportowej. Nagrody „Sportowa Gmi-
na” objęte są Honorowym Patronatem  
Stowarzyszenia Architektów Polskich, 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, Akade-
mickiego Związku Sportowego, Polskie-
go Komitetu Paraolimpijskiego, Central-
nego Ośrodka Sportu. 

23 maja 2013 r. w warszawskiej sie-
dzibie Polskiego Komitetu Olimpijskie-

go odbyła się uroczysta Gala Finałowa. 
Swarzędz już po raz czwarty otrzymał 
zaszczytny tytuł „Sportowej Gminy”! 
Nagrodę odebrała dyrektor Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji Mario-
la Józwiak. W spotkaniu nagrodzonych 
gmin uczestniczył prezes Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki.

Uznanie Polskiego Klubu Infrastruk-
tury Sportowej dla osiągnięć naszej 
gminy w zakresie sportu i rekreacji jest 
w pełni uzasadnione! I, co najważniej-
sze, znajduje ono potwierdzenie w opi-
nii mieszkańców. Swarzędzanie coraz 
chętniej korzystają z wielu możliwości 
aktywnego wypoczynku.

/tr/
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Karty honorowane  
w 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

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat
Szanowni Państwo! Karnet 

upoważnia do korzystania 
z całego kompleksu pływalni 
poza kawiarenką. Upoważ-
nia do zapłaty należności za 
faktyczny czas korzystania 
z basenu. Z wejścia na karnet 
może korzystać maksymalnie 
5 osób. Nie trzeba mieć przy sobie gotówki. /hej/

Zapisy na letnie 
półkolonie

Trwają zapisy na półkolonie SCSiR 
- lato 2013. Dzieci w wieku 6 - 12 
lat będą mogły wziąć udział w 4 

turnusach. Turnus trwa 5 dni. Zajęcia 
rozpoczynają się o godz. 8:00 i trwają 
do 15:30.
Terminy:

1 turnus: 29.07 - 02.08.2013 r.
2 turnus: 05.08 - 09.08.2013 r.
3 turnus: 19.08 - 23.08.2013 r.
4 turnus: 26.08 - 30.08.2013 r.
Zapisy telefoniczne pod numerem 

telefonu 61 65 09 542 (w godzinach 8:00 
– 16:00).

Więcej na www.scsir.swarzedz.pl 
Zapraszamy!

/scsir/

Na nowe atrakcje 
zapraszamy  
po przerwie!

Szanowni klienci! Informujemy, że od 
17 czerwca do 14 lipca, Pływalnia 
„Wodny Raj” będzie zamknięta z po-

wodu przerwy technologicznej. 

W związku z remontem pływalni 
czeka Państwa wiele niespodzianek. 
Najważniejszą zmianą będą nowe 
zjeżdżalnie z efektami audiowizual-
nymi. Koniecznie trzeba odwiedzić 
„Wodny Raj” po przerwie. 

Zapraszamy!
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Porządki z paragrafami
Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z przepisów prawa, cz.2

Kontynuujemy rozpoczęty przed miesiącem cykl informacyjny, dotyczący obowiązków związanych z szeroko 
pojętym zagadnieniem utrzymania czystości i porządku. Obowiązki te często wynikają z różnych przepisów 
prawa. Chcąc je Państwu przybliżyć, będziemy na łamach „Prosto z Ratusza”, przytaczać przepisy z różnych 
ustaw i rozporządzeń podając dokładne brzmienie przepisu oraz jego nazwę i numer dziennika ustaw.

W przypadku utrzymywania psa rasy 
uznawanej za agresywną jego właściciel 
lub opiekun zobowiązany jest uzyskać 
stosowne zezwolenie zgodnie z wymo-
gami art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).
Art. 10. 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywa-
nie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga 
zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) właściwego ze względu na 
planowane miejsce prowadzenia hodowli lub 
utrzymywania psa na wniosek osoby zamierza-
jącej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać 
takiego psa.
2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wy-
daje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie 
lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, 
które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.
2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia 
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze 
względu na miejsce prowadzenia hodowli lub 
utrzymywania psa.
2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli 
lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje 
zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.
2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwo-
lenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa 
w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji ad-
ministracyjnej.

3. Minister właściwy do spraw administracji 
publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku 
Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze 
rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych 
za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Obowiązek niedopuszczania do zakłóca-
nia ciszy i spokoju w godzinach nocnych.  
Zagadnienie to uregulowane jest w art. 
51 § 1 ustawy  z dnia 20 maja 1971 r. 
Kodeks wykroczeń. Dz. U. Z 2010 r., Nr 
46, poz. 275 ze zm.
Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem 
lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porzą-
dek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje 
zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter 
chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc 
pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub 
innej podobnie działającej substancji lub środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności 
albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Zobowiązanie właścicieli nieruchomości 
do udokumentowania w formie umowy 
faktu korzystania z usług wykonywanych 
przez gminną jednostkę organizacyjną 

lub przedsiębiorcę posiadającego ze-
zwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych  i transportu nieczystości 
ciekłych wynika z   art. 6 ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach
Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości, którzy po-
zbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy 
nie są obowiązani do ponoszenia opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy, wykonując obowiązek określony w art. 
5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumen-
towania w formie umowy korzystania z usług 
wykonywanych przez:
1)  gminną jednostkę organizacyjną lub przed-
siębiorcę posiadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych
lub
2)  gminną jednostkę organizacyjną lub przed-
siębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru 
działalności regulowanej, o którym mowa w art. 
9b ust. 2
-  przez okazanie takich umów i dowodów uisz-
czania opłat za te usługi.

/ros/

Rozpoczynamy usuwanie azbestu 
– można otrzymać 100 proc. dofinansowania

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rusza kolejna akcja, która ma na 
celu bezpieczne usunięcie z naszego otoczenia wyrobów azbestowych. 
Mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z dofinansowania, które 
w 100% pokryje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania 
wyrobów zawierających azbest. 

Aby wziąć udział w programie li-
kwidacji wyrobów zawierających 
azbest należy wypełnić wniosek 

i złożyć go w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu. 

O zakwalifikowaniu wniosku decyduje 
kolejność wpłynięcia do urzędu. Wnioski 
można składać do 16 września 2013 r. 

Do wniosku obowiązkowo należy 
dołączyć dokument potwierdzający po-

siadanie tytułu prawnego do dysponowania 
nieruchomością (oryginał lub poświadczo-
na przez gminę kopia aktu notarialnego, 
oryginał lub poświadczona przez gminę 
kopia aktualnego odpisu z księgi wieczy-
stej lub inne).

Formularze dostępne są w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz na 
stronie internetowej urzędu – www.swa-
rzedz.pl w zakładce Ochrona Środowiska/ 
Komunikaty). 

Wszelkie szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miasta 
i Gminy Swarzędz, w Biurze Obsługi 
Interesanta u p. Macieja Borowskiego 
- stanowisko nr 4 lub pod numerami 
telefonów: (61) 65 10 714, (61) 65 12 403. 

/ros/
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Przydatne adresy i telefony
]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
Swarzędz

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

]]Biuro]Rady]Miejskiej
Rynek 1, tel. 61 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl 
Przewodniczący RM Marian Szkudlarek 
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.00 
– 15.00 w Biurze Rady.

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

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

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

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

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

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

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

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

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

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

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

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

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

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]] Zespół]Przychodni]Leka-
rza]Rodzinnego]DIAGTER]
Sp.]z]o.o.

Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski 
8, tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. Ciesz-
kowskiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. 
Swarzędzka 23, tel. 61 81-50-121
Przychodnia Nr 4 - Swarzędz, ul. Piaski 
6a, tel. 61 65-15-171

]]Centrum]Medyczne]]
Lecznicy]„Certus”

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

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

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

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

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

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30, 
gci@swarzedz.pl

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

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

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

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

]] Lotnisko]Aeroklubu]]
Poznańskiego

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

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

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
Swarzędz, ul. Poznańska 25.
tel. 61 651 12 65 lub 651 12 68
Filia przyjmuje klientów:  
w poniedziałek  od 9:00 do 16:30, 
wtorek-piątek od 8:00 do 15:00.
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Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach 
jednym z „7 Cudów Funduszy Europejskich”

Dwudziestego trzeciego maja w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego 
w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie 
„Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Jest to najwięk-
szy tego typu konkurs w Europie Środkowo-Wschodniej. W tegorocznej 
VI edycji zgłoszono 311 propozycji, z których ostatecznie nominowano 
21 projektów. Po raz pierwszy w historii konkursu uhonorowany został 
obiekt z Wielkopolski – Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach otrzymał 
nagrodę w kategorii „Miejsce przyjazne dzieciom”.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych, którym zarządza 

Powiat Poznański, stworzono otwartą stre-
fę rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów 
SOSW oraz mieszkańców regionu. To 
pionierski w Europie model przestrzeni, 
służący skutecznej rehabilitacji dzieci 
z dysfunkcją wzroku, dostępny jednocze-
śnie dla dzieci zdrowych. Jednym z jego 
ważniejszych celów jest zapobieganie 
marginalizacji społecznej osób niepeł-
nosprawnych wzrokowo oraz zapoznanie 
pełnosprawnych mieszkańców powiatu 
ze sposobem funkcjonowania ludzi nie-
widomych i niedowidzących w otwartej 
przestrzeni. Sprzyja to pokonywaniu barier 
mentalnych oraz integracji społecznej.

W Owińskach odtworzono klimat 
ogrodu barokowego, a w przestrzeń parku 
wkomponowane zostały urządzenia dy-
daktyczno-zabawowe. Na terenie parku 
wytyczono również ścieżki o różnej na-
wierzchni, tory przeszkód, równoważnie, 
kładki, komunikator dźwiękowy. Zakres 
robót obejmował także prace związane 
z zagospodarowaniem terenu, meliora-
cją stawu, budową sieci wodociągowej 
i instalacji elektrycznej. Całkowity koszt 
projektu wyniósł 5 782 765,58 zł a kwota 

dofinansowania z funduszy Unii Europej-
skiej to 2 947 291,24 zł.

Poza standardowymi zajęciami z za-
kresu edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, 
zajęcia w Owińskach obejmują orientację 
przestrzenną oraz edukację przyrodni-
czą. Dzięki korzystaniu z nowatorskiej 
formy rehabilitacji niewidomi uczą się 
wykorzystywać wszystkie dostępne im 

zmysły: dotyku, słuchu i węchu. W ten 
sposób przygotowywani są do swobodne-
go i bezpiecznego poruszania się w terenie 
tak, aby mogli nie tylko poradzić sobie ze 
wszystkimi utrudnieniami technicznymi 
czekającymi ich w życiu, ale również 
czynnie korzystać z otaczającego świata 
i zdobywać nowe umiejętności. 

W kwietniu zespół parkowy w Owiń-
skach został wyróżniony w konkursie „Za-
bytek Zadbany”, organizowanym przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Kolejne wyróżnienie otrzymał 
w prestiżowym konkursie na „Najlepszy 
Obiekt Sportowy i Rekreacyjny 2012”. 
W konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cu-
dów Funduszy Europejskich” nagrodzono 
najlepsze przedsięwzięcia z zakresu roz-
woju turystyki, infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej, zagospodarowania prze-
strzeni publicznej oraz rewitalizacji. Aby 
wybrać najciekawsze projekty, Kapituła 
konkursowa zbierała się czterokrotnie. 
Kolejnym etapem były indywidualne spo-
tkania z wnioskodawcami, którzy zdobyli 
największą liczbę punktów. Spośród nich 
wyłoniono 21 nominacji. Park Orientacji 
Przestrzennej otrzymał nagrodę główną 
w kategorii „Miejsce przyjazne dzieciom”, 
stając się tym samym pierwszym, w ciągu 
sześcioletniej historii konkursu, zwycię-
skim obiektem z Wielkopolski.

Oprac. Karolina Korcz 
Gabinet Starosty
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Rokietnicki flesz Informator Gminy Rokietnica

Sieć ścieżek rowerowych EuroVelo 
– alternatywa dla nieczynnej linii kolejowej Poznań-Międzychód?

Rokietnica swoją nowożytną historię i rozwój zawdzięcza położeniu przy linii kolejowej Poznań-Szczecin. Ta nitka, wraz z centralnie zlokalizowanym 
dworcem i bocznicą przeładunkową, przez wiele lat wytyczała kierunki, wyznaczała rytm życia mieszkańców. Jej bliźniaczą siostrą była linia z Poznania do 
Międzychodu, która do Rokietnicy biegnąc po tych samych torach, tuż za opłotkami centrum miejscowości rozwidlała się wiodąc pociągi w kierunku Mrowina, 
Przybrody i dalej Kaźmierza, Pniew aż do mety w Międzychodzie. Dziś tory, w części zdewastowane, stały się ostoją dla samosiejek drzew, a tętniące niegdyś 
życiem budynki dworców straszą swym opłakanym stanem, zdane na łaskę i niełaskę kolejowego właściciela. 

Pomysłów na rewitalizację zlikwidowanej 
kilkanaście lat temu linii kolejowej z Po-
znania do Międzychodu było kilka. Ini-

cjowane głównie przez władze Pniew zmierzały 
do wskrzeszenia ruchu pociągów na tym odcin-
ku. Ekonomia życia i kondycja PKP okazały się 
przeszkodą nie do pokonania. Jednak los odda-
nej kiedyś mieszkańcom infrastruktury nadal 
każe szukać alternatywy dla jej wykorzystania. 

Jedną z nich jest utworzenie w linii dotych-
czasowego torowiska ścieżki turystyczno-ro-
werowej, wpinającej się w sieć nie tylko o kra-
jowym, ale i europejskim zasięgu. Jej realizacja 
jednak mogłaby zakończyć się sukcesem pod 
przynajmniej kilkoma warunkami. Tym naj-
ważniejszym, obok finansów rzecz jasna, jest 
decyzja samorządu Województwa Wielkopol-
skiego, co ostatecznego przeznaczenia linii ko-
lejowej. Pytanie o ewentualne plany w zakresie 
jej ponownego uruchomienia w najbliższym 
czasie w ramach np. przewozów regionalnych, 
ostateczną likwidację z przekazaniem mająt-
ku samorządom, czy zgodę na wtórne zagospo-
darowanie, np. w formie wspomnianej wyżej 
ścieżki rowerowej, ma tutaj znaczenie kluczowe. 

Pewną wskazówką stała się w ostatnim cza-
sie inicjatywa Europejskiej Federacji Cyklistów 
znana jako projekt EuroVelo. Jego idea polega 
na promowaniu i realizowaniu rozwoju wyso-
kiej jakości tras rowerowych  łączących kraje 
Europy. Przewidywane ukończenie planowa-
nych 14 długodystansowych tras o łącznej dłu-
gości ok. 70000 km ma nastąpić do roku 2020, 
a gwarantem powodzenia całej inicjatywy jest 
to, że projekt EuroVelo w grudniu 2012 r. zo-
stał wprowadzony do Programu Transeuro-
pejskiej Sieci Transportowej przegłosowanego 
przez Komisję Transportu i Turystyki Parla-
mentu Europejskiego. Szansa na dofinanso-
wanie ścieżek ze środków unijnych w ramach 
nowej agendy 2014-2020 (Fundusz Spójności) 
oraz wyznaczenie krajowych koordynatorów 
projektu działających na terenie poszczegól-
nych krajów europejskich, na których terenie 
miałyby przebiegać sygnowane marką Euro-
Velo trasy rowerowe, pozwalają oceniać całą 
inicjatywę jako bardzo realną. Stąd zaintere-
sowanie i deklarowany akces do projektu ze 
strony Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego Marka Woźniaka. Dalszym krokiem 

ma być gotowość udziału w projekcie samo-
rządów gmin. I tu rozpoczyna się pole działa-
nia dla koordynatorów krajowych oddelego-
wanych z Brukseli.  Zintegrowanie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w celu wykonania 
projektu zgodnie z wytycznymi i standardami 
EuroVelo z uwzględnieniem prawa polskiego 
to ich podstawowe zadanie.

Wracając do obszarów i możliwości najbliż-
szych Gminie Rokietnica należy wspomnieć 
o propozycji przebiegu dwóch ścieżek rowero-
wych. Jedna z nich została zaproponowana do 
zrealizowania po linii istniejącej sieci dróg pu-
blicznych prowadząc, od granicy z wojewódz-
twem lubuskim, przez obszar gmin Międzychód, 
Sieraków, Chrzypsko Wielkie, Wronki, Ostro-
róg, Szamotuły, Rokietnica, Tarnowo Podgór-
ne do Poznania. Druga – biegnąc również od 
granicy województwa lubuskiego przez gmi-
ny Międzychód, Sieraków, Chrzypsko Wielkie, 
Wronki, Ostroróg, Szamotuły, Rokietnica, Tar-
nowo Podgórne do Poznania wykorzystywałaby, 

oprócz sieci dróg publicznych, także nieczynną 
linię kolejową z Poznania do Międzychodu. I to 
ta opcja, zaproponowana na spotkaniu w Gmi-
nie Kwilcz w dniu 24 kwietnia 2013 r., wykorzy-
stująca w dużej mierze istniejącą już infrastruk-
turę, ma z punktu widzenia Gminy Rokietnica, 
wartość podstawową. 

Faktem o znaczeniu prestiżowym jest to, że rolę 
lidera koordynującego działania w projekcie Euro-
Velo, uczestniczące w nim na razie deklaratoryjnie 
gminy, przyznały Rokietnicy. I to właśnie u nas, 
w dniu 7 czerwca 2013 r., odbędzie się pierwsze 
spotkanie włodarzy Tarnowa Podgórnego, Kaź-
mierza, Pniew, Kwilcza, Międzychodu, Szamotuł, 
Ostroroga, Wronek, Chrzypska Wielkiego i Sie-
rakowa. Moderowane przez koordynatorów kra-
jowych EuroVelo w Polsce będzie miało na celu 
zapoznanie samorządowców z założeniami pro-
jektu oraz dyskusję nad zaproponowanym prze-
biegiem dwóch wariantów ścieżek rowerowych 
przez teren uczestniczących w spotkaniu gmin.

D.P.



 

     
Składamy Deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 

 
 

Wypełnij deklarację i przekaż za pośrednictwem internetu, 
pocztą lub osobiście do Związku Międzygminnego  

„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
ul. św. Michała 43, 61 – 119 Poznań 

www.goap.org.pl, tel. 61 624 22 22 lub do 
Delegatury ZM GOAP w Swarzędzu, Rynek 1. 

 
Deklaracje do ZM GOAP mają obowiązek złożyć właściciele i 
zarządcy nieruchomości. A więc nie składają ich lokatorzy 
kamienic i bloków, ani też członkowie spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych. Za nich deklarację składają właściciele i 
zarządcy. Deklaracje dotyczą konkretnych nieruchomości. 
Właściciel kilku nieruchomości zobowiązany jest złożyć odrębną 
deklarację dla każdej nieruchomości. O tym kiedy właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji decyduje 
art. 6 m Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wypełniając deklarację należy przede wszystkim określić, czy 
będziemy zbierać odpady selektywnie oraz jakiej nieruchomości 
ona dotyczy – zamieszkanej czy niezamieszkanej. Składający 
deklarację powinni pamiętać o podaniu numeru PESEL lub NIP w 
przypadku instytucji i podmiotów gospodarczych oraz złożeniu 
podpisu.  
 
Nieruchomości zamieszkane (domy jednorodzinne, kamienice i 
bloki – wypełniamy część deklaracji C 1):  przy zadeklarowaniu 
selektywnego zbierania odpadów stawka wynosi 12 złotych od 
osoby miesięcznie z możliwością zastosowania stawki degresywnej 
dla 4 i więcej osób w gospodarstwie domowym. W przypadku 
gospodarstwa 4 osobowego stawka dla każdego  członka wyniesie 
95 proc. stawki podstawowej czyli 11.40 zł, 5- osobowego – 90 
proc., 6 –osobowego – 85 proc. itd.  
W ramach tej opłaty ZM GOAP zapewni mieszkańcom 
bezpłatnie pojemniki lub worki na wyselekcjonowane frakcje 
oraz pojemniki na pozostałe odpady. 
Przy rezygnacji z selektywnego zbieraniu odpadów oplata jest stała 
i wynosi 20 zł od osoby miesięcznie, nie stosuje się stawki 
degresywnej. 
 
Nieruchomości niezamieszkane (biura, firmy, szkoły, szpitale, 
hotele, ogródki działkowe itp. – wypełniamy cześć deklaracji C 2) - 
opłata za każdorazowe opróżnienie pojemnika, zróżnicowana w 
zależności od jego wielkości, liczby opróżnień oraz tego czy 
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.  
 
Dla nieruchomości w części zamieszkanych i w części 
niezamieszkanych  (budynki z mieszkaniami i lokalami 
użytkowymi) należy wypełnić obie części deklaracji C 1 i C 2, a 
łączna wysokość opłaty jest sumą opłat za część zamieszkaną i 
niezamieszkaną – C 3. 

 
Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

- papier
- gazety, czasopisma, 
gazetki reklamowe, ulotki, 
katalogi

- książki
- opakowania tekturowe
- kartony, tekturę falistą

- zgniecione i puste butelki 
plastikowe po napojach (bez nakrętek)

- zgniecione i puste butelki 
po chemii gospodarczej (bez nakrętek)

- plastikowe nakrętki
- aluminiowe puszki po napojach 

i konserwach, metale, opakowania 
z metali, kapsle

- kartoniki po mleku i napojach
- worki, reklamówki
- koszyczki po owocach

NIE WRZUCAMY:

- butelek i pojemników z  zawartością
- plastikowych zabawek
- opakowań po lekach, opakowań po
wyrobach garmażeryjnych

- opakowań po olejach spożywczych
i silnikowych

- części samochodowych
- jednorazowych naczyń
- Sprzętu AGD

NIE WRZUCAMY:

- papieru samokopiującego
- kalki
- zatłuszczonego papieru po 

masłach lub margarynach
- papieru woskowego
- tapet, worków po wapnie, 
cemencie,  gipsie, styropianie

- kartoników po mleku i 
napojach

- pieluch jednorazowych i
podpasek oraz ubrań

- butelki ze szkła barwionego
po napojach (bez nakrętek)

- słoiki ze szkła barwionego 
(bez nakrętek, zacisków, a także
gumowych uszczelek)

NIE WRZUCAMY:

- szkła okiennego, 
szkła zbrojonego, 
szkła żaroodpornego

- porcelany, fajansu, 
ceramiki, doniczek, 
kryształu

- luster, kineskopów
- szyb samochodowych
- świetlówek, żarówek
- opakowań po lekach
- termometrów

- butelki ze szkła bezbarwnego
po napojach (bez nakrętek)

- słoiki ze szkła bezbarwnego 
(bez nakrętek, zacisków, a także
gumowych uszczelek)

NIE WRZUCAMY:

- szkła okiennego, 
szkła zbrojonego, 
szkła żaroodpornego

- porcelany, fajansu, 
ceramiki, doniczek, 
kryształu

- luster, kineskopów
- szyb samochodowych
- świetlówek, żarówek
- opakowań po lekach
- termometrów

- ściętą trawę
- liście
- rozdrobnione gałęzie

NIE WRZUCAMY:

- resztek jedzenia
- przeterminowanych 
produktów spożywczych

Zapisz kontakt

DO ŻÓŁTEGO POJEMNIKA 
WRZUCAMY

DO NIEBIESKIEGO POJEMNIKA 
WRZUCAMY

DO ZIELONEGO POJEMNIKA 
WRZUCAMY

DO BIAŁEGO POJEMNIKA 
WRZUCAMY

DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA 
WRZUCAMY
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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

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

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

oferuje usługi fryzjerskie  
z dojazdem do klienta w zakresie:

• strzyżenie damskie i męskie • koloryzacja 
• baleyage • trwała ondulacja  

• czesania ślubne, wieczorowe, okazjonalne.
Serdecznie zapraszam!

FRYZJERSTWO 
MOBILNE 
KATARZYNA NOWICKA 
tel 512 339 787 
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FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70

Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone 
w Narodowym Funduszu Zdrowia

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

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

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

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

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Laboratorium 
Analiz Medycznych

Szeroki zakres badań
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 

od godz. 8.00-11.00  oraz 18.00-20.00
Czynne również  

w soboty od 9.00 - 14.00
Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

STOMATOLOGIA
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

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

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

KOMPLEKSOWE LECZENIE I PROTEZOWANIE

pon., wt. 12.00-20.00, śr. pt. 9.00-15.00, czw. 15.00-20.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 

śr., pt. 15.00-19.00

NFZ

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

ZEGARMISTRZ
Rok założenia 1994 rok

Naprawa starych zegarów, dorabianie wszystkich szkiełek, 
naprawa zegarków szwajcarskich i innych, w sprzedaży 
zegarki: Casio, Orient, QQ, Adriatica, Bisset, a także mar-
kowe baterie każdego typu, paski itp.
Zapraszam!
godziny otwarcia:  
pon-pt: 10-18, sob: 10-13
Os. Raczyńskiego 12,  
62-020 Swarzędz tel. 602 640 034

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

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


