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Sportowe barwy jesieni… z Swarzędz z nagrodą eMiasto!
Nowa kanalizacja – przyłącz się z Segregujemy odpady – poradnik
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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

BEZ BIK
DECYZJA  

W 15 MINUT

NAJTAŃSZA POŻYCZKA  
DLA KAŻDEGO!!!

Kontakt: 
505 137 832,  

516 499 987, 506 467 326

Barczak & Osiński

Rolety zewnętrzne 
oraz ich serwis, 
markizy 
tarasowe, 
moskitiery,  
bramy garażowe, 
okna PCV
ul.Osinowa 12D  
61-451 Poznań
tel. 61 830-37-38, 
605 091 545

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. 
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Swarzędz – eMiasto
2 października 2013 r. burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka 
odebrała w Poznaniu nagrodę Google eMiasto. W spotkaniu uczestniczyła 
również pani Barbara Miedziak – swarzędzki przedsiębiorca. 

Nagrodę wręczali przedstawiciele 
Urzędu Wojewódzkiego oraz biu-
ra prasowego firmy Go-

ogle. Swarzędz został uznany 
za najbardziej „internetowe” 
miasto w województwie wiel-
kopolskim – w kategorii miast 
do 100 tys. mieszkańców i jed-
nym z 16, tak nagrodzonych, 
w całej Polsce. 

Jak powiedzieli i napi-
sali organizatorzy konkursu: 
„Swarzędz może być wzorem 
do naśladowania dla innych 
miast w regionie pod kątem 
rozwoju małych i średnich 
firm w internecie. Jako zdo-
bywca nagrody Google eMia-
sto, należy do ścisłej czołówki 
miast w Polsce liczących poniżej 100 
tys. mieszkańców, które wyróżniają się 

wysokim poziomem aktywności przed-
siębiorców w sieci.” 

Ranking eMiasto powstał 
w oparciu o wyniki badania 
przeprowadzonego przez firmę 
badawczą IPSOS, w którym 
przedsiębiorcy odpowiadali na 
pytania związane z ich działal-
nością on-line. Kryteria, jakimi 
kierowano się przy tworzeniu 
zestawienia Google eMiasto , 
to m. in. fakt posiadania przez 
firmy własnej strony interneto-
wej, dostosowania jej do użyt-
kowników urządzeń mobilnych 
(np. smartfonów, tabletów), pro-
wadzenie działań sprzedażowych 
za pośrednictwem sklepów inter-
netowych, prowadzenie działań 

reklamowych w internecie, obecność 
w serwisach społecznościowych. 

Celem nagrody Google eMiasto jest 
podkreślenie roli, jaką pełni dziś internet 
w prowadzeniu działalności biznesowej. 
Odbierając zaszczytną nagrodę burmistrz 
Anna Tomicka powiedziała: „W Swa-
rzędzu mamy zarejestrowanych 5,6 tys. 
podmiotów gospodarczych. Analizy, które 
były robione na potrzeby tego konkursu 
pokazują, że nasi przedsiębiorcy doskonale 
sobie radzą w sieci i sprawnie korzystają 
z usług internetowych. Oni działają nie tyl-
ko na swój sukces, ale i na sukces miasta.” 

/tr/

Gmina Swarzędz ratuje skansen

Jak już informowaliśmy, Skansen i Mu-
zeum Pszczelarstwa im prof. Ryszar-
da Kosteckiego w Swarzędzu boryka 

się z dużymi problemami finansowymi. 
Skansen działa jako placówka Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Szreniawie (Instytu-
cja Kultury Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego) na terenie należącym 
do Państwowego Instytutu Weterynaryjne-
go w Puławach. Rosnące koszty czynszu 
dzierżawnego sprawiły, że na porządku 
dziennym stanęły rozważania na temat 
likwidacji lub przeniesienia skansenu 
poza Swarzędz. 

Po zapoznaniu się z sytuacją Burmistrz 
Anna Tomicka i przewodniczący Rady 
Miejskiej Marian Szkudlarek, przy pełnym 
poparciu radnych zapewnili, że samorząd 
Swarzędza pomoże w sfinansowaniu wy-
datków skansenu, co powinno pozwolić 
na normalne funkcjonowanie tej unikal-
nej, ważnej nie tylko dla naszego miasta 
placówki. 24 września 2013 r. podczas 
XLVI sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu 
radni podjęli uchwałę Nr XLVI/427/2013 
„w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla Województwa Wielkopolskiego 
na zadanie z zakresu kultury”. Na mocy 
tej uchwały skansen otrzyma w tym roku 
60 tys. złotych z budżetu Swarzędza.

/mw/
z Rys. T. Jurga

Gratuluję i dziękuję! 

Drodzy Państwo! W środę 2 paździer-
nika 2013 r. odebrałam w Poznaniu wyjąt-
kową nagrodę przyznaną naszemu miastu. 
Swarzędz został zwycięzcą w konkursie 
Google „eMiasto” w kategorii do 100 
tysięcy mieszkańców. 

Swarzędzcy przedsiębiorcy, właściciele 
średnich i małych firm (nawet jednooso-
bowych) okazali się w tej kategorii naj-
nowocześniej pracującą grupą zawodową 
w województwie wielkopolskim. 

Nasze starania w zakresie mediów 
elektronicznych, powszechność i dostęp-
ność Internetu, programy przeciw wyklu-
czeniu cyfrowemu, dbałość o edukację 
informatyczną w swarzędzkich szkołach, 
znalazły tym samym pełne potwierdzenie. 

Cieszy mnie ogromnie fakt, że korzy-
stacie Państwo z tych wszystkich możli-
wości i realizujecie je w swojej codziennej 
pracy. Gratuluję serdecznie swarzędzkim 
przedsiębiorcom i dziękuję za zwycięstwo 
w tak prestiżowym konkursie. Ta nagroda 
jest, Drodzy Państwo, dla Was! 

Anna Tomicka 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
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Rondo gotowe. We wrześniu zakończono prace związane z przebudową skrzyżowania ulicy Granicznej, Kupieckiej i Rolnej w Swarzędzu. Powstało tam wygodne, 
bezpieczne rondo. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 770 tys. złotych, z czego połowa to dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. /mw/

Rewitalizacja zabytkowych kamienic. Narożna kamienica przy ul. Rynek 18 w Swarzędzu odzyskuje dawną świetność. Nową elewację otrzymała po 
konsultacji z konserwatorem zabytków. Koszt inwestycji to 85 tys. złotych, z czego ok. 45 tys.wyłożyli prywatni współwłaściciele. 
W następnej kolejności, w przyszłym roku, planowane jest odnowienie kolejnych zabytkowych kamienic przy Rynku pod numerami 29 i 38 oraz przy ul. Piaski 6. Przy-
pomnijmy, że w ramach programu rewitalizacji swarzędzkiej starówki odnowiony został już ratusz oraz elewacja kamienicy przy ul. Piaski 4. /mw/
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Wiadukt w Jasinie  
– II etap

Po zakończeniu latem bieżącego roku 
budowy wiaduktu nad torami kolejowy-
mi w Jasinie rozpoczął się drugi etap tej 
skomplikowanej i kosztownej inwestycji. 
Obejmuje on przebudowę ul. Rabowickiej, 
budowę skrzyżowania z drogą krajową nr 
92 (z sygnalizacją świetlną) oraz budowę 
dróg serwisowych.

Wykonawca, firma COLAS, prze-
budowuje teraz odcinek ul. Rabowickiej 
w pobliżu nowego wiaduktu. Powstanie 
tam droga dojazdowa dla mieszkańców, 
a sama ul. Rabowicka przesunięta będzie 
w stronę północną i oddzielona zostanie 
ekranem akustycznym. 

Wiosną przyszłego roku, jak tylko wa-
runki atmosferyczne pozwolą, po drugiej 
stronie wiaduktu rozpocznie się przebu-

dowa skrzyżowania z drogą krajową nr 
92, a następnie budowa odcinków dróg 
serwisowych. 

Zakończenie tej inwestycji powinno 
nastapić z końcem lata przyszłego roku. 
Można będzie wówczas skierować na 
nowy wiadukt w Jasinie ruch ciężkich 
pojazdów obsługujących firmy działają-
ce w rejonie ul. Rabowickiej, co pozwoli 
na radykalne odciążenie rejonu wiaduktu 
w ul. Polnej. 

Jak już informowaliśmy, na całą tę, 
bardzo kosztowną inwestycję, udało się 
pozyskać ogromne dofinansowanie. La-
tem ubiegłego roku na I etap – 9 mln zł 
z Ministerstwa Infrastruktury, a wiosną 
br. – prawie 9,8 mln zł Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na etap II.

Nowy wiadukt, jak widać na zdjęciu, 
efektownie prezentuje się również nocą.

/mw/
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Centrum Powiadamiania Ratunkowego – na początek rozbiórka starego magazynu. Rusza budowa Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego (I etap) przy dworcu PKP w Swarzedzu. Gmina Swarzędz zleciła już I etap inwestycji polegający na rozbiórce starego magazynu przylegającego do budynku 
dworca. W tym miejscu zbudowane zostaną nowe garaże dla pogotowia ratunkowego, straży miejskiej oraz straży pożarnej, a także zaplecze higieniczno-sanitarne 
i pomieszczenie techniczne. Obiekt ten połączony będzie przeszklonym łącznikiem z wyremontowanym przez kolejarzy budynkiem dworca. Całość zyska w ten sposób 
nowoczesny wygląd. 

W3b - KONCEPCJA budynku garażowego
dla potrzeb centrum zarządzania

kryzysowego

PROJEKTANT:

TEMAT:

INWESTOR:

OBIEKT:

TREŚĆ RYSUNKU: Data:Skala:

Numer rysunku:
1:200

3
Elewacje

P.P.U.H. MARKER
MAGDALENA STUŁÓW

ul.WINKLERA 24  60-246 POZNAN  NIP: 972-017-34-08
tel./fax: (61)866-02-86  tel: (61)866-33-10  tel.kom: 606 98 77 04  e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

Gmina Swarzędz, Rynek 1 Swarzędz

Budynek garażowy dla potrzeb centrum zarządzania
kryzysowego w Swarzędzu przy ul. Dworcowej

2013-01-10

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNA

Celem tej inwestycji, która gotowa ma być w przyszłym roku, 
jest skupienie w jednym miejscu i stworzenie dobrych warun-
ków działania dla wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy.

/mw/
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Ulica Średzka – zgodnie z planem. Zgodnie z planem przebiega przebudowa ul. Średzkiej. Prace rozpoczęły się niedawno od budowy kanalizacji desz-
czowej, teraz widać już początek robót drogowych. Wykonawcą jest firma KRUG ze Swarzędza.
Jak już informowaliśmy, cała ta inwestycja, która kosztować ma 4,988 mln złotych, odbywać się będzie etapowo. Gmina Swarzędz planuje przebudować ul. Średzką, co 
polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej 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). Wykonawcy zaczęli niedawno od budowy kanalizacji (odwodnienia przyszłej ulicy). Według harmonogramu prac, jeśli warunki atmosfe-
ryczne pozwolą, w bieżącym roku planuje sie wykonanie przebudowy ul. Średzkiej na odcinku od ul. Rabowickiej do ul.Austriackiej w Zalasewie. 
Na przyszły rok, po oddaniu do użytkowania nowego wiaduktu w Jasinie, planowana jest budowa ronda u zbiegu ulic Polnej i Średzkiej. Przy okazji po zachodniej stronie 
wiaduktu zbudowany zostanie chodnik od ronda do wiaduktu w ul. Polnej.
W ramach tej inwestycji zmodernizowane zostanie również pobliskie skrzyżowanie ul. Średzkiej z ul. Rabowicką. /mw/

Przebudowa ul. Spadochronowej. Trwa, rozpoczęta w połowie września, przebudowa ul. Spadochronowej Gruszczynie. Wykonawcą jest P.W. Hydro-Gaz 
Zbigniew Kluj z Poznania. Jak już informowalismy, droga otrzyma odwodnienie, po czym z kostki brukowej wybudowana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników oraz 
wjazdów do posesji. Przebudowa obejmie cały 657-metrowy odcinek ulicy Spadochronowej oraz część ul Nowowiejskiego (od ul. Spadochronowej do ul. Wieżowej).
Prace zakończyć się mają do 30 czerwca 2014 r., a ich koszt wyniesie niespełna 1,7 mln zł. /mw/
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Nowa Szkoła 
Podstawowa 
w Zalasewie

Ogłoszony został przetarg na budowę 
nowej Szkoły podstawowej w Zalasewie 
(przy zbiegu ul. Planetarnej i Heweliusza. 
Roboty budowlane zakończone mają być 
w końcu maja 2015, a ostateczny odbiór 
obiektu – koniec czerwca 2015 r.

/mw/

Znów trochę jaśniej
Niedawno zakończyła się budowa 

oświetlenia ulicznego ul. Podleśnej w Gar-
bach, gdzie zainstalowano 9 lamp oraz ul. 
Kutrzeby w Swarzędzu (7 lamp). W Wie-
rzonce wybudowano oświetlenie przej-

ścia dla pieszych przy tamtejszej szkole, 
natomiast w Łowęcinie ul. Sarbinowską 
oświetlają 3 nowe lampy. Trwa budowa 
oświetlenia ul. Zimowej w Paczkowie. 
Dodatkowo Gmina Swarzędz buduje 
oświetlenie gminnych placów w sołec-
twach Sokolniki Gwiazdowskie oraz Jasin.

/mw/

Rury zamiast rowu
Na wniosek sołectwa Puszczykowo 

Zaborze Gmina Swarzędz przystąpiła do 
inwestycji, której celem jest zastąpienie 
starego, głębokiego rowu melioracyjne-
go przez nową, bezpieczną kanalizację 
deszczową. Do końca listopada wyko-
nany zostanie I etap tej inwestycji. Wy-
konawcą jest Zakład Robót Drogowych 
i Melioracyjnych DROGMEL p.Jerzego 

Cegłowskiego z miejscowości Borowo 
Młyn w gminie Pobiedziska. Koszt tego 
etapu to niespełna 80 tys. złotych. Gmi-
na ogłosiła już przetarg na drugi i ostatni 
etap, którego realizacja zaplanowana jest 
na wiosnę przyszłego roku.

/mw/

Kanalizacja 
w Kobylnicy

Gmina Swarzędz ogłosila przetarg 
na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Polnej w Kobylnicy na odcinku od ul Ja-
worowej do ul. Słonecznikowej. W ramach 
tych robót wybudowane zostaną przyłącza 
do 8 posesji. Prace te mają się zakończyć 
w połowie przyszłego roku.

/mw/

Skatepark z ministerialnym dofinansowaniem. W Swarzędzu w pobliżu pływalni Wodny Raj wkrótce rozpocznie się budowa skateparku. Najko-
rzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym złożyła spółka DOMBUD sp.j. z Gliwic, która zgodnie z zawartą umową zbuduje ten obiekt za niespełna 2 mln złotych. 
33 proc. kosztów budowy swarzędzkiego skateparku to dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Skatepark jest przeznaczony dla młodych ludzi i musi spełnić oczekiwania użytkowników, dlatego na etapie tworzenia założeń i lokalizacji przyszłej inwestycji przepro-
wadzone zostały konsultacje z młodzieżą jeżdżącą na deskorolkach, rolkach i rowerach BMX. To użytkownicy wiedzą najlepiej jakiego typu przeszkody by chcieli i jaka 
dyscyplina u nich przeważa. Planowana inwestycja to jeden z najnowocześniejszych projektów skateparków w Polsce - tzw. skatepark plaza, który polega na umiejętnym 
połączeniu rozwiązania parkowego o charakterze wypoczynkowym z rozmaitymi urządzeniami do uprawiania sportu wyczynowego uzupełnionymi zielenią.
Skatepark, zlokalizowany przy ul. Kosynierów w Swarzędzu będzie obiektem w kształcie żelbetowej niecki o pow. 1704,58 m2 z elementami małej architektury - ławki, 
stojaki na rowery, kosze etc.
Obiekt o długości 58 m i szerokości prawie 42 m. będzie ogólnodostępny, niezadaszony, odporny na działanie czynników atmosferycznych, co niewątpliwie wpłynie na 
styl jazdy. Skatepark zostanie wykonany z wysokiej klasy betonu, który jest formowany na miejscu budowy. Pozwala to tworzyć różne kształty urządzeń, dzięki czemu 
osoby jeżdżące będą miały większą przyjemność z jazdy przy wykonywaniu różnych tricków. Elementami skateparku będą: schody z poręczą, manual box, grand-murek, 
grind box, quarter pipe, mini bank, fala z fun box piramidą, bowl, double set, gap i wulkan. Przeszkody zaprojektowano w taki sposób, aby zaspokoić potrzeby najbardziej 
wymagających skaterów. 
Teren skateparku zostanie wyposażony w kanalizację deszczową, zasilanie i oświetlenie oraz będzie ogrodzony.
Budowa zakończy się w połowie przyszłego roku.

z Na zdjęciu: Zawody na skatepark plaza w Lesznie.
 /kwt, mw/
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

24 września 2013 roku odbyła się 
XLVI 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 XLVI/424/2013 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

► Uchwałę Nr XLVI/425/2013 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2013-2032.

► Uchwałę Nr XLVI/426/2013 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu 
medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.

► Uchwałę Nr XLVI/427/2013 
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla Województwa Wielkopolskiego 
na zadanie z zakresu kultury.

► Uchwałę Nr XLVI/428/2013 w spra-
wie zmiany uchwały nr XXXVIII/350/2013 
z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wy-
dzierżawienia nieruchomości wchodzących 
w skład zasobu Gminy Swarzędz.

► Uchwałę Nr XLVI/429/2013 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Zalasewo - ul. Galileusza.

► Uchwałę Nr XLVI/430/2013 
w sprawie nadania nazwy osiedlu w miej-
scowości Zalasewo - Osiedle Ułańskie.

► Uchwałę Nr XLVI/431/2013 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany części miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obejmujące-
go 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, w zakresie działki 
nr ewid. 58/6 w Swarzędzu (łączna pow. 
zmiany ca. 2,84 ha).

► Uchwałę Nr XLVI/432/2013 
w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obrębu Karłowice.

► Uchwałę Nr XLVI/433/2013 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 
do opracowania i wdrażania Planu gospo-
darki niskoemisyjnej.

* * *
15 października 2013 roku odbyło się 

Wspólne Posiedzenie Wszystkich Komisji  
Rady Miejskiej w Swarzędzu. W obra-
dach, które prowadził Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian 
Szkudlarek, uczestniczyło 21 radnych. 
Omawiano następujące tematy :

► Gospodarkę odpadami – Związek 
Międzygminny Gospodarki Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej .

► Kanalizację sanitarną – Związek 
Międzygminny Puszcza Zielonka.

► Politykę mieszkaniową gminy.

* * *
17 października 2013 roku odbyła się 

nadzwyczajna XLVII sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. W obradach, które 
prowadził Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek, 
uczestniczyło 21 radnych. Podczas sesji 
podjęto następujące uchwały.

► Uchwałę Nr XLVII/434/2013 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.

► Uchwałę Nr XLVII/435/2013 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta 

i Gminy Swarzędz na lata 2013 -2032.
Uchwały te podjęto ze względu na 

przyjęcie do budżetu gminy dotacji z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej, prze-
znaczonej na budowę skateparku.

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
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Komisja Gospodarcza z wizytą w SCSiR

W środę 18.09. członkowie Komi-
sji Gospodarczej Rady Miejskiej 

w Swarzędzu spotkali się na Pływalni 
„Wodny Raj” w celu przeglądu inwestycji 
miejskich przeprowadzonych w SCSiR 
podczas przerwy technologicznej b.r.

Członkowie komisji pod przewod-
nictwem radnego Zygmunta Majchrzaka 
podczas wizyty na basenie mieli okazję 
przejrzeć wszystkie nowe inwestycje 
i udogodnienia. Skorzystali z basenu 

oraz wypróbowali z dużym entuzjazmem 
nowe multimedialne zjeżdżalnie. Goście 
przetestowali system elektronicznych 
zamków do szafek. Bardzo pozytywnie 
ocenili nowy wystrój pływalni.

Następnie, komisja gospodarcza pod-
czas spaceru wokół SCSiR, zapoznała 
się z planami zagospodarowania terenu 
znajdującego się w sąsiedztwie pływalni.

/scsir/
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Bezpłatne badania i szczepienie
► USG jamy brzusznej
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Swa-
rzędz, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne 
badania USG jamy brzusznej. Badania organizo-
wane w ramach ochrony i promocji zdrowia finan-
sowane są z budżetu Gminy Swarzędz i odbędą się 
w dniach: 8.11.2013 r. (piątek) od godz. 13.30 do 
18.00, 15.11.2013 r. ( piątek) od godz. 13.30 do 
18.00 w Centrum Medycznym Sp. z o.o. Certus przy 
ul. Poznańskiej 15 w Swarzędzu. 
Rejestracja pacjentów pod numerem telefonu (61) 
22-22-600 lub (61) 22-22-601 od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 (niezbęd-
ne podanie numeru PESEL). Na badania należy 
zgłosić się z dowodem osobistym. Liczba miejsc 
ograniczona. 

► USG tarczycy lub piersi
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Swa-
rzędz, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne 
badania USG - tarczycy lub piersi. Badania orga-

nizowane w ramach ochrony i promocji zdrowia 
finansowane są z budżetu Gminy Swarzędz i od-
będą się w dniach: 
8 listopada 2013 roku w godz. od 15.00 do 20.00, 
9 listopada 2013 roku w godz. od 9.00 do 19.00, 
10 listopada 2013 roku w godz. od 9.00 do 19.00 
w Gabinecie Lekarskim „PANACEUM” na os. Ko-
ściuszkowców 23c. 
Osoby zainteresowane badaniami będą miały 
możliwość wykonania jednego z dwóch propo-
nowanych badań (tarczyca lub piersi). Rejestracja 
pacjentów pod numerem telefonu (61) 817 37 47 
od poniedziałku do czwartku od godz. 16.00- 19.00 
w piątek od godz. 8.00- 12.00. Na badania należy 
zgłosić się z dowodem osobistym. Liczba miejsc 
ograniczona.

► Szczepienie przeciwko grypie
Zapraszamy na bezpłatne szczepienie przeciwko 
grypie. Szczepieniem objęci zostaną mieszkańcy 
naszej gminy, którzy ukończyli 45 rok życia, zamel-

dowani na pobyt stały bądź czasowy na terenie 
Gminy Swarzędz, według stanu na dzień ogłoszenia 
konkursu tj. 3.09.2013 roku. Rejestracja w Przy-
chodni „Diagter” przy ul. Piaski 8 w Swarzędzu 
pod numerem telefonu 61 817 25 33. Szczepienie 
wymaga konsultacji z lekarzem. Liczba miejsc jest 
ograniczona. Program Zdrowotny finansowany 
ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.  

► Szczepienie dzieci przeciwko pneu-
mokokom
Zapraszamy na bezpłatne szczepienie w ramach 
programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych. 
Szczepieniem objęte zostaną dzieci w wieku od 24 
do 59 miesięcy zameldowane na pobyt stały bądź 
czasowy na terenie Gminy Swarzędz, według stanu 
na dzień ogłoszenia konkursu tj.3.09.2013 roku. 
Rejestracja w Przychodni „Diagter” przy ul. Piaski 8 
w Swarzędzu pod numerem telefonu 61 817 25 33. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Program Zdrowotny 
finansowany ze środków budżetowych Powiatu 
Poznańskiego. 

/rs, mw/

Stara „piątka” drogą wojewódzką
Dobra wiadomość nadeszła niedawno z Sejmu. Po wielu miesiącach starań, w któ-

re burmistrz Swarzędza Anna Tomicka zaangażowała się wspólnie z burmistrzem 
Pobiedzisk Michałem Podsadą i wójtem Gminy Łubowo Andrzejem Łozowskim, 
Sejm RP znowelizował ustawę o drogach publicznych. Dzięki zmianie wprowadzonej 
do artykułu nr 10 tej ustawy, została stworzona możliwość zmiany kategorii drogi 
krajowej nr 5, przebiegającej przez naszą gminę, na drogę wojewódzką. 

Dla Swarzędza nowelizacja ustawy ma 
wielkie znaczenie. Bez niej nasz bu-
dżet obciążony byłby nadmiernymi, 

nieuzasadnionymi wydatkami na utrzyma-

nie tej ważnej drogi, która w swej istocie nie 
jest drogą lokalną. Decyzja o przekazaniu 
krajowej „piątki” do zasobu dróg woje-
wódzkich zostanie z ulgą przyjęta przez 

wszystkich jej użytkowników, a zwłaszcza 
kierowców, którzy poprzedniej zimy nara-
żeni byli na poważne utrudnienia.

Burmistrz Anna Tomicka serdecznie 
podziękowała poseł Bożenie Szydłowskiej, 
ogromnie zaangażowanej w nowelizację 
ustawy, a także wszystkim wielkopolskim 
posłom, którzy pomogli w tej sprawie. Są 
to posłowie: Maciej Banaszak, Waldy 
Dzikowski, Arkady Fiedler, Rafał Grupiń-
ski, Tomasz Górski, Stanisław Kalemba, 
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krystyna 
Łybacka oraz Jacek Tomczak.

/mw/

Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje:

Ulice Kórnicka i Tulecka 
– przebudowa do końca maja 2014 r.

Opóźnia się, trwająca już od wielu 
miesięcy, przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 433 na terenie miasta 

i gminy Swarzędz. Mowa tu o ul. Kórnickiej 
w Swarzędzu i Zalasewie oraz ul. Tuleckiej 
w Garbach – w sumie 3 km ważnej dla 
naszej gminy drogi na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Graniczną w Swarzędzu, aż 
do rejonu pętli autobusowej w Garbach. 
Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Poznaniu, a wykonaw-
cą jest Skanska S.A, która na wykonanie 
wszystkich prac miała czas do jesieni br. 

Prace na ul. Kórnickiej wiążą się, nie-
stety, z utrudnieniami dla mieszkańców. 

Aby je ograniczyć – dla ruchu tranzyto-
wego wyznaczone zostały objazdy, a w 
ruchu lokalnym został zapewniony dojazd 
do wszystkich posesji. 

Przypomnijmy, że przebudowa tej 
drogi poprzedzona została wybudowa-
niem przez Gminę Swarzędz kanalizacji 
sanitarnej w Zalasewie i Garbach

Ponieważ przebudowa drogi woje-
wódzkiej nr 433 nie została zakończona 
zgodnie z określonym wcześniej terminem, 
o wypowiedź w tej sprawie poprosiliśmy 
pana Ireneusza Olczaka, koordynatora 
tej inwestycji z ramienia Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich.

– Na przedłużenie terminu ukończenia 
przebudowy złożyło się kilka przyczyn – 
usłyszeliśmy w trakcie rozmowy z panem 
Olczakiem. – Są to między innymi trudne do 
przewidzenia problemy z niwelacją drogi 
pod przebudowę, trudne warunki budowy 
instalacji kanalizacyjnej, dla której koniecz-
ny okazał sie tzw. głęboki wykop, opóźnie-
nia w ukończeniu planów budowlanych. 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
określił aktualnie termin zakończenia tej 
inwestycji na koniec maja 2014 r. 

To ważna informacja dla mieszkańców 
Swarzędza i Zalasewa, bowiem przedłu-
żające się prace drogowe są dużym utrud-
nieniem w codziennych dojazdach. Mamy 
nadzieję, że wiosenny termin okaże się 
ostateczny – tak zapewnia nas inwestor 
WZWD oraz wykonawca Skanska S.A.

/tr/
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Dzień Edukacji Narodowej
7 października  z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie, 
w którym na zaproszenie burmistrz Anny Tomickiej uczestniczyli eme-
rytowani nauczyciele z Gminy Swarzędz, dyrektorzy szkół i przedszkoli. 
Podczas uroczystości z udziałem m.in. poseł Bożeny Szydłowskiej, prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Mariana Szkudlarka oraz radnej Rady Po-
wiatu Barbary Antoniewicz, pani burmistrz podziękowała nauczycielom 
za pracę, za wysiłek wkładany w rozwój osobowiości ucznia. Podreśliła, że 
wiedza, umiejętności i doświadczenie emerytowanych nauczycieli przez 
lata służyły dzieciom i młodzieży z naszej gminy. 

Podczas uroczystości wręczono na-
grody Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz nauczycielom, którzy 

w sposób szczególny wyróżnili się w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku 
nagrodzono jedenastu nauczycieli z gmin-
nych szkół i przedszkoli. Oto nagrodze-
ni: Walentyna Zalewska – nauczyciel 
Gimnazjum nr 2, Dorota Świerczyńska 
– nauczyciel Gimnazjum nr 3, Zofia Frąc-
kowiak – nauczyciel Gimnazjum w Zala-
sewie, Maria Bestry – nauczyciel Zespołu 
Szkół w Paczkowie,  Marcin Socha – na-
uczyciel Szkoły Podstawowej nr 4, Elwira 
Socha – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
nr 5, Małgorzata Zawilska – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Aldo-
na Pawlak – nauczyciel Przedszkola nr 
1, Ewa Jachna – nauczyciel Przedszkola 
nr 4.  Nagrody otrzymali także dyrektorzy 
gminnych placówek. Burmistrz Anna To-
micka wręczyła również listy gratulacyjne 
nauczycielom, którzy otrzymali nagrodę 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Elż-
biecie Wieczorek – dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu oraz 
Teresie Jędrzejczak i Arlecie Łukasik 
również ze Szkoły Podstawowej nr 4. 
Gratulacje odebrali również Elżbieta Na-
wrocka – dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Waldemar Biskupski – dyrektor 
Gimnazjum nr 3, którzy decyzją Ministra 

Edukacji Narodowej otrzymali Medale 
Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas uroczystego spotkania wrę-
czono również medale Szkolnego Związ-
ku Sportowego, które z rąk prezesa SZS 
Zbigniewa Urbańczyka odebrali nauczu-
ciele wychowania fizycznego – Marlena 
Adolp, Mariusz Białkowski oraz eme-
rytowany nauczyciel Henryk Kmieciak.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim pracownikom swarzędzkiej 
oświaty życzymy zadowolenia z wykony-
wanej pracy, wielu sukcesów zawodowych 
oraz pomyślności w życiu osobistym.

/edu/
z Fot. Mateusz Gawarecki

Ten uroczysty dzień przypomina 
społeczeństwu o wielkiej warto-
ści pedagogicznej pracy wykony-
wanej w nieustannie zmieniającej 
się rzeczywistości, ale zawsze ze 
świadomością potrzeb ucznia 
i jego rozwoju.
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Wierzonka
Dzień Pieczonego 
Ziemniaka 

5 października 2013 r. w Szkole Podsta-
wowej w Wierzonce odbył się Dzień 
Pieczonego Ziemniaka. Fetowana 

była wielkopolska pyra. 
Pewnym novum tegorocznego przed-

sięwzięcia była integracja szkół podstawo-
wych. Zaproszenie do wspólnej zabawy, 
przyjęli uczniowie ze SP w Kobylnicy 
i swarzędzkiej Jedynki. Bardzo liczna 

reprezentacja z SP 1 przybyła na rowe-
rach i chętnie włączyła się, zwłaszcza 
w sportową rywalizację rodzin. Natomiast 
opiekunki uczniów z Kobylnicy, wpisując 
się w zaproponowany przez organizatorów 
klimat, przygotowały plastyczną zabawę 
z ziemniaczanymi stempelkami. 

Goście gratulowali pomysłu, zarów-
no rodzicom, jak i nauczycielom. W pro-
gramie uroczystości oprócz przysmaków 
ziemniaczanych, atrakcją były liczne kon-
kurencje sportowe indywidualne i rodzin-
ne, które obejmowały takie dyscypliny: 
skoki w workach, sadzenie ziemniaków, 
rzut pyrą do celu, przeciąganie liny, tor 
przeszkód. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
spotkali się przy ognisku. W żarze i popie-
le, lśniły pieczone ziemniaki, a na patyku 
opiekały się kiełbaski. Zwycięzcy konkur-
sów i konkurencji sportowych otrzymali 
nagrody. Ponadto na dzieci czekała do-

datkowa atrakcja – przejażdżka quadami. 
W projekt, począwszy od sponsoro-

wania i szukania funduszy, poprzez przy-
gotowanie nagród i smakowitych potraw 
oraz wypieków aż po grillowanie, zaan-
gażowała się Rada Rodziców z przewod-
niczącym Andrzejem Jaremko. Rodzice 
prowadzili mini kawiarenkę, serwowali 
zupę ziemniaczaną. Od początku wspo-
magali ich i służyli pomocą nauczyciele 
i pracownicy szkoły. 

Inicjatywa zyskała na znaczeniu dzię-
ki obecności burmistrz Anny Tomickiej, 
wiceburmistrz Agaty Kubackiej, radnej 
Ewy Buczyńskiej oraz dyrektorów szkół 
i sołtysa Karłowic Henryka Borskiego. 

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy 
byli zadowoleni. Do zobaczenia w przy-
szłym roku na Dniu Pieczonego Ziemniaka 
w SP Wierzonce. 

/ei/

Wierzenica
373 osoby różnymi 
drogami

W sobotę, 28 września 2013 r. na 
metę rajdu „Do celu różnymi 
drogami” znajdującą się w są-

siedztwie wierzenickiego kościoła, ro-
werami, autokarami, pieszo dotarły 373 
osoby. Rajd zorganizowało PTTK Oddział 
Poznań – Nowe Miasto im. Franciszka 
Jaśkowiaka, a sfinansowany był z fundu-
szy Powiatu Poznańskiego. W Wierzenicy  
turyści mogli zwiedzić z przewodnikiem 
kościół św. Mikołaja, spróbować swych 
sił w konkursie sprawnościowym oraz 
pokrzepić się rajdową grochówką pod 
powstającą w sąsiedztwie świątyni, 
z myślą o turystach i pielgrzymach, wiatą. 
Powiat miał na mecie stoisko z materiała-
mi promocyjnymi. Było też cieszące się 
niemałym zainteresowaniem stanowisko 
I Samodzielnej Kompanii Commando. 
Najliczniejsze drużyny to: Koło PTTK 
„W zasięgu ręki” działające przy Specjal-
nym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, 

Szkoła Podstawowa nr 82 w Poznaniu, 
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy i Zespół 
Szkół nr 102 w Poznaniu. Przybyła też dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej w Wierzonce.

Jubileuszowo u Augusta 
Cieszkowskiego”

W sobotę, 12 października 2013 r. 
turyści z różnych stron spotkali 
się na XX Wielkopolskim Rajdzie 

„Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” 
(tradycyjnie odbywa się on we wrześniu). To 
już dwudziesty raz Koło PTTK „Łaziki” ze 
Swarzędz,a od szeregu lat wraz z oddziałem 
PTTK Poznań – Nowe Miasto im. Fran-
ciszka Jaśkowiaka, zaprosiły turystów na 
powitanie jesieni w dawnej siedzibie Augusta 
Cieszkowskiego. Przez te lata w Wierzenicy 
nastąpiły ogromne, pozytywne zmiany. Na 
pierwszych rajdach ich uczestnicy oglądali 
popadające w ruinę dawną karczmę i dwór, 
a od kiedy mogli wchodzić do krypty Ciesz-

kowskich, też nie wyglądała ona najlepiej. Ci, 
którzy dotarli trasą pieszą, rowerowymi czy 
dowolną, łącznie 111 osób, teraz wszystkie te 
obiekty (kościół zwiedzali z przewodnikiem) 
oglądali już w pełnej krasie. Na mecie mieli 
wygodne miejsce pod wiatą, choć jeszcze 
bez czekającego na wykończenie zaplecza 
sanitarnego. 

Tradycyjnie rozegrany został, w katego-
riach dla dzieci i dorosłych, konkurs wiedzy 
o Auguście Cieszkowskim i okolicy. Jego 
uczestnicy wykazali się niemałą wiedzą, 
wszyscy zostali nagrodzeni. Najliczniejsze 
drużyny zostały uhonorowane pucharami 
(wręczał ks. Przemysław Kompf), tym 
razem wszystkie były ze szkół podstawo-
wych: nr 65 w Poznaniu, w Wierzonce, 
nr 1 w Owińskach. Organizację imprezy 
wspierały Gmina Swarzędz i Parafia Wie-
rzenica. Także dwudziesty raz umożliwiali 
turystom poznawanie historii i piękna ziemi 
swarzędzkiej Eugeniusz Jacek – komandor 
rajdu oraz niżej podpisani.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Gratulacje i nagroda dla pływaka 
Krzysztofa Paterki

Jak już informowaliśmy, swarzędzki 
niepełnosprawny pływak Krzysztof 
Paterka podczas pływackich Mi-

strzostw Świata, które odbyły się w dniach 
11-17 sierpnia w kanadyjskim Montrealu 
wywalczył brązowy medal na dystansie 
100 m stylem klasycznym. 

To kolejny, wielki sportowy sukces 
młodego swarzędzanina. 26 września bur-
mistrz Swarzędza Anna Tomicka zaprosiła 
pana Krzysztofa do ratusza, by przekazać 
mu serdeczne gratulacje. Spotkanie było 
okazją do rozmowy o sportowej karierze 
Krzysztofa Paterki i trudach wieloletnich 
treningów, o wytrwałości w dążeniu do 

celu oraz smaku zwycięstw i, jak to w spo-
rcie, goryczy zdarzających się porażek… 
Pan Krzysztof, po mniej udanym starcie 
na ubiegłorocznej Paraolimpiadzie w Lon-
dynie, nie podał się i trenował wytrwale. 
Sukces w Montrealu jest potwierdzeniem 
jego ogromnych możliwości. Krzysztof 
Paterka zaczyna już przygotowania do 
startu w przyszłorocznych Mistrzostwach 
Europy, które rozegrane zostaną prawdo-
podobnie w Holandii. Będziemy mu znów 
kibicować!

Do gratulacji burmistrz Anna Tomic-
ka dołączyła specjalną nagrodę pieniężną. 
Dodajmy, że Krzysztof Paterka jest kil-

kukrotnym laureatem dorocznych nagród 
przyznawanych w Swarzędzu wyróżnia-
jącym się sportowcom. Od 2009 r. nie-
przerwanie otrzymuje również stypendium 
sportowe przyznawane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz.

/mw/

* * *
Krzysztof Paterka, ur. 19.08.1986
Klub: SSI „Start” Poznań
Trener: Waldemar Olejniczak
Najważniejsze dotychczasowe osiągnięcia w sporcie:
• Igrzyska Paraolimpijskie Ateny 2004 – brązowy 

medal w konkurencji  sztafeta 4 x 100 m. stylem 
zmiennym.

• Mistrzostwa Świata 2006 RPA – brązowy medal 
w konkurencji 100 m. stylem klasycznym.

• Igrzyska Paraolimpijskie Pekin 2008 – 4 miejsce 
w konkurencji 100 m. stylem klasycznym.

• Mistrzostwa Europy Reykjavik 2009 – 4 miejsce 
w konkurencji 100 m. stylem klasycznym.

• Mistrzostwa Świata Rio de Janeiro 2009 (basen 
25-metrowy) – złoty medal w konkurencji 100 m. 
stylem klasycznym i REKORD ŚWIATA.

• Mistrzostwa Świata Eindhoven 2010 – brązowy 
medal w konkurencji 100 m. stylem klasycznym.

• Mistrzostwa Europy Berlin 2011 – srebrny medal 
w konkurencji 100 m. stylem klasycznym.

• Igrzyska Paraolimpijskie Londyn 2012 - 5 miej-
sce na 100 m. stylem klasycznym.

„Niebieski Grant” dla Wierzonki
W ramach programu „Niebieskie Granty” naj-
bardziej kreatywni Wielkopolanie otrzymali 
granty na realizację ekologicznych projektów 
o łącznej wartości 24 tys. zł. Zwyciężyły szkoły podstawowe: nr 9 w Po-
znaniu, Wierzonce, Sokolnikach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji 
Społeczności Lokalnej w Swarzędzu. 

Ciekawie prezentuje się inicjatywa 
laureata – Szkoły Podstawowej 
w Wierzonce. Projekt zakłada 

m.in. pozyskanie rowerów dla uczniów. 
Tym działaniom towarzyszyć będą akcje 
i wycieczki proekologiczne. – Chcieliśmy 
zachęcić uczniów naszej szkoły i innych pla-

cówek do podziwiania Puszczy Zielonki. 
Niestety, niektóre ścieżki edukacyjne są 
oddalone od naszej szkoły, stąd pojawił 
się pomysł na wykorzystanie w projekcie 
najbardziej ekologicznego środka lokomocji 
– roweru – mówi Ewa Błaszczyk, nauczy-
cielka przyrody ze Szkoły Podstawowej 
w Wierzonce i koordynatorka projektu „Zie-
lony szlak prowadzi nas”. W inicjatywę SP 
z Wierzonce zaangażowani są: nauczyciele 
szkoły, prezes PTTK Poznań Nowe Mia-
sto, redaktorzy pisma „Wierzeniczenia”, 
Nadleśnictwo Łopuchówko i Babki, spe-
cjalista z Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, a także 
pracownicy Volkswagen Poznań. 

/rn/

„Signum Caritatis”  
dla Barbary Kucharskiej

Caritas Archidiecezji Poznańskiej zor-
ganizowała po raz szósty uroczystą 
Galę „Banku Miłosierdzia”. 6 paź-

dziernika Auli Nova Akademii Muzycznej 
w Poznaniu wręczono wyróżnienia oraz 
statuetki „Signum Caritatis” osobom zaan-
gażowanym w działalność charytatywną. 
Miło nam poinformować, iż w kategorii 
świadectwo statuetkę „Signum Caritatis” 
otrzymała Barbara Kucharska – zaanga-
żowana w działalność Stowarzyszenia Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej Troski im Leszka 
Grajka w Swarzędzu oraz Warsztatu Terapii 
Zajęciowej. Gratulujemy i dziękujemy!

/mw/
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„Mądry rodzic – 
zdrowsze dziecko”
Warsztaty dla rodziców 
i opiekunów

Jesteś odpowiedzialnym rodzicem, kochasz 
swoje dziecko, chcesz żeby było zdrowe? 

Weź udział w warsztatach dla rodziców, 
opiekunów. Zdobędziesz wiedzę na temat 
środków psychoaktywnych, ich rodzajów, 
działania i skutków ich zażywania. Dowiesz 
się jak rozpoznać czy Twoje dziecko zażywa 
środki uzależniające, nauczysz się zapobie-
gać zagrożeniom wynikającym z używania 
tych środków. Powiemy Ci także dokąd udać 
się po pomoc dla dziecka i rodziny w obliczu 
zagrożenia uzależnieniem. 

Warsztaty organizowane będą w szkołach 
w ramach projektu „Mądry rodzic – zdrowsze 
dziecko” dofinansowanego przez Samorząd  
Województwa Wielkopolskiego. 

Realizatorem projektu jest Stowarzysze-
nie Nowa Wspólna Droga, z siedzibą przy ul. 
Grudzińskiego18A/8 w Swarzędzu, tel. kon-
taktowy 669 759 571. 

Zapraszamy!
/nad/

Prace  
społecznie użyteczne

Od 1 marca do 30 września 2013 roku 10 
mieszkańców naszej gminy wykonywało 

prace społecznie użyteczne w Gimnazjum nr 
3, Gimnazjum nr 2, Przedszkolu w Kobylni-
cy, Żłobku „Maciuś”, Szkole Podstawowej nr 
4, Szkole Podstawowej nr 1, Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji, Zespole Szkół 
w Paczkowie, Przedszkolu „Pod Kasztanami” 
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem prac społecznie użytecznych jest 
aktywizacja społeczno–zawodowa osób 
bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla 
bezrobotnych i korzystają ze świadczeń po-
mocy społecznej.

Prace społecznie użyteczne finansowane 
są przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 
oraz przez Miasto i Gminę Swarzędz. Dzięku-
jemy placówkom, które przyjęły pracowników, 
mając nadzieję na dalszą współpracę w przy-
szłym roku. 

Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Co słychać w Fabryce Umiejętności?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu  realizuje  projekt systemowy „Fabryka 

Umiejętności” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców 
MiG Swarzędz w wieku 15-64, w tym osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy i/lub korzystających ze wsparcia Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Jak dotąd uczestnicy projektu wzięli 
udział w wyjeździe integracyjnym, 
ukończyli warsztaty psychologicz-

ne, warsztaty aktywizacji zawodowej 
i indywidualne konsultacje z doradcą 
zawodowym, warsztaty kreowania wi-
zerunku oraz warsztaty umiejętności 
wychowawczych. Obecnie uczestniczą 
w kursie komputerowym z obsługą urzą-
dzeń biurowych, a rodzice z dziećmi do 
lat 4 biorą udział w zajęciach edukacyjno-
-zabawowych w Instytucie Małego Dziec-
ka w Poznaniu. Uczestnicy rozpoczęli (lub 
niebawem rozpoczną) udział w kursach 
zawodowych: z podstaw rachunkowości, 
profesjonalnego sprzątania, kosmetycz-
nym, florystycznym, obsługi kas fiskal-
nych i terminali płatniczych, opieki nad 
osobami starszymi.

Ośrodek Pomocy Społecznej propo-
zycje kieruje nie tylko do uczestników 
projektu, ale też do wszystkich miesz-
kańców naszej gminy.

Osoby w trudnej sytuacji mogą sko-
rzystać z poradnictwa specjalistycznego 
tj. prawnika oraz pracownika socjalnego. 

Osoby zadłużone i współzadłużone 
zapraszamy na indywidualne spotkania 
z doradcą ds. zadłużeń (w środy od 2 paź-
dziernika do 27 listopada, godz. 16:00-
18:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej) 
oraz na grupę edukacyjną „ZAGROŻENIE 
ZADŁUŻENIEM – JAK SOBIE PORADZIĆ 

Z GROŹBĄ NIEWYPŁACALNOŚCI” od 
23 października do 20 listopada, godz. 
15:00-18:00 w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Swarzędzu.

W Gminnym Centrum Informacji 
działa Klub Integracji Społecznej, gdzie 
osoby bezrobotne mogą korzystać 
z bezpłatnych kursów komputerowych 
(poziom podstawowy i zaawansowany) 
oraz warsztatów kreatywnych (w tym 
kurs decoupage, robótki ręczne, przygo-
towywanie potraw okolicznościowych 
etc.), podczas których uczestnicy zdoby-
wają i rozwijają nowe zainteresowania, 
wyrabiając przy tym nawyk aktywnego 
spędzania wolnego czasu.

Zainteresowanych mieszkańców 
miasta i gminy Swarzędz zaprasza-
my do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25, 
tel. 61 6512650.

Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej



15

P
ro

st
o

 z
 O

P
S

PROSTO Z RATUSZA  październik 2013

Długi? Nie uciekaj 
przed problemem!

Jesteś zadłużony, nie dajesz rady z obsługą 
swoich zobowiązań? W Twoim najbliż-

szym otoczeniu jest ktoś niewypłacalny? Nie 
zamartwiaj się, nie wstydź, nie uciekaj przed 
problemem – skorzystaj z pomocy. W podob-
nej do Twojej sytuacji jest dziś ponad 2,3 mln 
Polaków.

Nie obiecujemy pożyczek, cudownych 
sposobów na oddłużenie, pomagamy w po-
zbieraniu się w tej trudnej sytuacji życiowej 
i wspólnym wypracowaniu planu wyjścia 
z zadłużenia. 

Oferujemy:
► pomoc psychologiczną – indywidualna 
i grupową.
► pomoc prawną – porady, pomoc w na-
pisaniu podstawowych pism.
► pomoc doradców finansowych:

- jak porozumiewać się z bankami, win-
dykatorami, komornikami;

- jak nauczyć się zarządzania swoim bu-
dżetem domowym;

- jak chronić się przed pułapką spirali 
zadłużenia.

Propozycja adresowana jest do:
- osób zadłużonych,
- osób współzadłużonych – bliskich, 

znajomych, pracodawców itd., uwikłanych 
w problemy dłużnika.

Indywidualne doradztwo od 2 paź-
dziernika do 27 listopada, godz. 16:00-18:00 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Grupa wsparcia „ZAGROŻENIE ZADŁU-
ŻENIEM – JAK SOBIE PORADZIĆ Z GROŹBĄ 
NIEWYPŁACALNOŚCI” od 23 października do 
20 listopada, godz. 15:00-18:00 w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Konieczność zapisów! Ośrodek Po-
mocy Społecznej, ul. Poznańska 25, 62-
020 Swarzędz, tel. 61 6512650.

/ops/

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

SuperStarsi 
– pełni życia i wigoru”
W sobotę, 28 września seniorzy z gminy Swarzędz zaproszeni zostali do wspól-

nego spaceru w ramach II Ogólnopolskiego Marszu Seniora, pod wiele 
mówiącym hasłem: „SuperStarsi – pełni życia i wigoru”.

Marsz ten jest inicjatywą Parla-
mentarnej Grupy Kobiet i jej 
przewodniczącej - poseł Bożeny 

Szydłowskiej. Pani poseł reprezentuje 
w parlamencie nasza gminę, zatem nic 
dziwnego, że osobiście wzięła udział 
w sobotnim spotkaniu. Sprzed swarzędz-
kiego Ratusza, przy akompaniamencie 
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej uczestnicy 
marszu wyruszyli w kierunku pływalni 
Wodny Raj. Wśród nich byli m. in. bur-
mistrz Anna Tomicka, przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, 
wiceburmistrz Agata Kubacka, radna 
Rady Powiatu Poznańskiego Barbara 
Antoniewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anna Renda, dyrektor Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji 
Mariola Józwiak.

Swarzędzkiej II edycji Ogólnopol-

skiego Marszu Seniora sprzyjała pogo-
da, doskonałe humory oraz, prawdzi-
wie rozrywkowa, część artystyczna na 
zakończenie wspólnego spaceru. Na 
swarzędzkiej Scenie nad Jeziorem wy-
stąpił rewelacyjny kabaret Moherowe 
Berety, a następnie zespół „ Danza Del Fu-
ego” z ognistą muzyką i energetycznym 
tańcem hiszpańskim – flamenco. W takiej 
atmosferze bez problemu wybrano miss 
i mistera obiektywu a także najstarszego 
uczestnika marszu. Kto chciał – korzystał 
z bezpłatnych badań profilaktycznych, 
kto natomiast jeszcze dysponował rezer-
wą sił – korzystał z bezpłatnej wejściówki 
na pływalnię.

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w III Ogólnopolskim Marszu Seniora – 
za rok.

/tr/
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Sportowe Barwy Jesieni  
z rowerami i kijkami

Mieszkańcy gminy Swarzędz pokazali w sobotę i niedzielę, 19-20 października, że są społecznością coraz bar-
dziej zainteresowaną sportem i rekreacją. Organizowane po raz pierwszy Sportowe Barwy Jesieni okazały się 
pomysłem bardzo udanym. Jesienny Rajd Rowerowy i Jesienny Kijomarsz stwarzały możliwość zaplanowania 
sobie świetnego weekendu – na rowerze i w marszu. 

Na starcie I jesiennego Rajdu Rowero-
wego pojawiło się ponad 230 osób! 
Do wyboru przygotowano cztery 

trasy rowerowe: rodzinną, turystyczną 1, 
turystyczną 2, wyczynową oraz dodatko-
we trzy trasy samodzielne: z Paczkowa, 
Kobylnicy i Wierzonki. Wybór trasy 
uwarunkowany był rodzajem roweru, 

umiejętnościami, wiekiem itp. Rodziny 
z dziećmi chętnie uczestniczyły w objeź-
dzie jeziora (Trasa Rodzinna), „rowero-
wi wyczynowcy” (m.in. przewodniczący 
Rady Miejskiej Marian Szkudlarek oraz 
przewodniczący Komisji Gospodarczej 
RM Zygmunt Majchrzak) z satysfakcją 
pokonywali trudny wjazd na Dziewiczą 

Górę. Dopisali swarzędzcy uczniowie, 
naprawdę licznie uczestnicząc w rajdzie. 

Organizatorzy sobotniej imprezy rowe-
rowej – Referat Promocji UMiG – zebrali 
słowa pochwały za dobrą, przemyślaną or-
ganizację. Osobne podziękowania należą 
się panu Pawłowi Sobiechowi – za projekt 
i poprowadzenie trasy wyczynowej, prze-
wodnikom swarzędzkiego koła PTTK „Ła-
ziki” za przygotowanie i prowadzenie tras 
turystycznych, nauczycielom opiekującym 
się grupami młodzieży, straży miejskiej, 
która zadbała o bezpieczeństwo rowerzy-
stów, swarzędzkim radnym uczestniczą-
cym w rajdzie, Swarzędzkiemu Centrum 
Sportu i Rekreacji za pomoc w organizacji, 
RSP Kruszewnia za pyszną grochówkę dla 
wszystkich!

Swarzędzcy uczestnicy I Jesiennego 
Rajdu Rowerowego poradzili sobie wy-
śmienicie. Ambitnie i w doskonałych na-
strojach docierali do mety przy Scenie nad 
Jeziorem witani przez burmistrz Annę To-
micką, wiceburmistrz Agatę Kubacką oraz 
dyrektor SCSiR Mariolę Józwiak. Miłym 
akcentem na zakończenie sobotniego spo-
tkania był konkurs wiedzy o gminie Swa-
rzędz oraz interesujące, sportowe nagrody.
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Miłośnicy rekreacyjnego maszero-
wania z radością oczekiwali na kolejny 
już Jesienny Kijomarsz – organizowany 
przez, zaprzyjaźnione ze Swarzędzem, 

Radio Merkury. W niedzielę Piotr Nie-
wiarowski z tegoż radia zadbał o wszystkie 
szczegóły. Było wspólne maszerowanie 
z „kijami” wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego 

i dalej przez Dolinę Cybiny. Instruktarzy 
nordic walking udzielali cennych wska-
zówek dotyczących prawidłowej techniki. 
Wszystkim dopisywały doskonałe humory, 
nie zawiodła forma i wypracowana w ciągu 
roku technika marszu. Na mecie , wzorem 
poprzedniego dnia, czekał ciepły posiłek 
i nagrody – niespodzianki.

Najważniejszymi jednak nagrodami 
były, bez wątpienia - wielka porcja zdro-
wia, zachwycające pejzaże, świeże, choć 
już chłodne, jesienne powietrze. W Jesien-
nym Kijomarszu, przy pięknej pogodzie, 
wzięło udział ponad 90 osób.

Zapraszamy za rok – na kolejne Spor-
towe Barwy Jesieni, bo one przecież na 
stałe już zagoszczą w kalendarzu swa-
rzędzkich imprez sportowych.

/TR/
z Fot. Henryk Błachnio
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Minister Stanisław Kalemba  
na Uniwersytecie Swarzędzkim

30 września rozpoczął się kolejny cykl wykładów w ramach Uniwersytetu 
Swarzędzkiego. Nowy „rok akademicki” zainaugurował wykład Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisława Kalemby „Współczesna wieś oraz 
wpływ rolnictwa na codzienne funkcjonowanie państwa”. 

Osoba ministra, pochodzącego z na-
szego miasta oraz temat spotkania 
przyciągnęły do Ośrodka Kultury 

w Swarzędzu bardzo liczne grono słucha-
czy. 

W pierwszej części wykładu minister 
przedstawił pokrótce sytuację ekonomicz-
ną polskiego rolnictwa oraz polskiej wsi. 
Zaczynając od charakterystyki terenów 

wiejskich, ich specyfiki i możliwości oraz 
problemów, które dotyczą mieszkańców 
wsi wprowadził słuchaczy w temat produk-
cji żywności w Polsce oraz jej eksportu. 
Zebrani dowiedzieli się między innymi, 
że saldo eksportu polskiej żywności jest 
dodatnie, gdyż nasz kraj sprzedaje na ze-
wnątrz aż ¼ wyprodukowanej żywności. 
Produkty te eksportowane są do krajów 

Unii Europejskiej, a także Japonii czy 
Chin. Minister zachwalał również gospo-
darstwa rolne w Polsce wskazując, że są 
one lepsze niż w te w Czechach, Słowacji, 
Bułgarii, na Litwie czy Łotwie. Wielokrot-
nie podkreślał potencjał oraz siłę polskiego 
rolnictwa, w które warto zainwestować 
przypominając, że Polska jest najwięk-
szym eksporterem jabłek, największym 
producentem pieczarek oraz trzecim (po 
Francji i Niemczech) producentem cukru 
w Europie. 

W dalszej części wykładu minister Ka-
lemba poruszył tematy związane z pracą 
Rady Ministrów, resortem, pracami nad 
ustawami, a także wypowiedział swoją 
opinię o konieczności przeprowadzenia 
reformy OFE. 

Ostatnią częścią spotkania była burzli-
wa dyskusja o wysokich dofinasowaniach 
rolnictwa, wsi żyjącej kosztem miasta, 
KRUS-ie, kredytach preferencyjnych dla 
rolników oraz żywności GMO.

Po wysłuchaniu wypowiedzi zebra-
nych osób oraz udzieleniu odpowiedzi 
na wiele pytań, pan minister zakończył 
dwugodzinny wykład składając podpisy 
w indeksach.

Kornelia Choryńska
z Fot. W. Buczyński

50-lecie Polskiego Towarzystwa  
Turystyczno-Krajoznawczego w Swarzędzu

W sobotę, 20 września odbyła się uro-
czystość z okazji 50-lecia Polskiego 

Towarzystwa Turystyczno – Krajoznaw-
czego w Swarzędzu. Ceremonia rozpoczę-
ła się od odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
na budynku byłego biurowca Swarzędz-
kich Fabryk Mebli przy ul. Poznańskiej. 
Następnie w Gimnazjum nr 2 wystąpiła 
młodzież szkolna i wręczono wyróżnienia 
najbardziej zasłużonym działaczom. Na-
grody otrzymali m. in. Honorowy prezes 
Oddziału PTTK „Meblarz” Marian Jasku-

ła, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu 
oraz Swarzędzka Telewizja Kablowa.

W uroczystości, obok licznego grona 
członków PTTK, udział wzięły posłanki 
Bożena Szydłowska i Krystyna Łybacka, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Swa-
rzędza Marian Szkudlarek, I zastępca 
burmistrza Swarzędza Adam Trawiński 
oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu Paweł Pawłowski.

/rpr/

Dzień Przedszkolaka

20 września 2013 r. z okazji Ogól-
nopolskiego Dnia Przedszkolaka, 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna 
Tomicka pamiętając o naszych Najmłod-
szych, poczęstowała je lizakami i przeka-
zała serdeczne życzenia:

Kochane Dzieci!
Dzisiaj, 20 września 2013 r. po raz 

pierwszy obchodzicie swoje święto – Ogól-
nopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji 
przekazuję Wam ciepłe, najlepsze życzenia. 
Życzę Wam słońca, radości i pomyślności. 
Kolorowych snów, uśmiechu od ucha do 
ucha, pięknych bajek na dobranoc, co 
dzień nowych przygód, gwiazdki z nieba, 
wspaniałych przyjaciół i wesołej rodzinki.

Cieplutko pozdrawiam!
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Ty też możesz grać i tańczyć – 
nabór do orkiestry dętej

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta 
w Swarzędzu zaprasza kandydatów: od 

wtorku do piątku w godz. 16.00-18.00, sobota 
9.00-11.00, na ul. Piaski 4 (I piętro), tel.694-858-
026. Uczymy gry na instrumentach dętych oraz 
perkusyjnych. Czekamy na Was - naprawdę warto!

/nad/

Swarzędzka 
Orkiestra 
Flażoletowa 
zaprasza

Swarzędzka Orkiestra Fla-
żoletowa zaprasza dzieci 

powyżej 8 lat, młodzież i dorosłych do wyjątkowego muzykowania (nie tylko 
na flażoletach) - od średniowiecza poprzez folk do rocka. Prawdopodobnie jako 
jedyni w Polsce mamy niezwykłe bębny BACHAS. Ćwiczymy w Swarzędzkim 
Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej 14 w czwartki i piątki od godz. 16:00 do 
19:00. Wejście od ulicy Jesionowej. Zapraszamy. Graj z nami. Dołącz do nas. 

Wojciech Wietrzyński

Zaproszenie  
do pracowni ceramiki i rzeźby 

Od października pracownia ceramiki i rzeźby mieszcząca się w Swarzędzu 
przy ul. Warszawskiej 2, zaprasza do udziału w zajęciach plastyczno-ce-
ramicznych. Jest to miejsce spotkań dzieci i dorosłych, którzy w miłej, 
ciepłej atmosferze rozwijają swoją wyobraźnię, tworząc własne małe 
dzieła sztuki. Działa tu nie tylko magia tworzenia w glinie. Odbywają się 
w niej również zajęcia rozwijające inne umiejętności i techniki plastyczne 
m.in.: malarstwo, filcowanie, decoupage... 

Pracownia działa przy Fundacji AR-
TiFAKT, która angażuje się w po-
pularyzowanie działań artystyczno 

- edukacyjnych oraz sztuki ART BRUT 
- twórczości osób wykluczonych. Rozpo-

wszechnia kulturę w miejscach zwyczaj-
nych, czasami zapomnianych. 

Prowadzimy zajęcia dla szkół oraz 
przedszkoli. Do współpracy zapraszamy 
również firmy prywatne w ramach działań 

integracyjnych Zachęcamy do spędzenia 
czasu w naszej pracowni, w której we 
wspaniałej atmosferze przy blasku ognia 
i herbatce, z pomocą instruktora można 
stworzyć własne, oryginalne dzieła. Pod-
czas wyjątkowych spotkań artyści będą 
wprowadzać w nastrojowy świat wyobraź-
ni i działań twórczych... 

Więcej informacji:
www.ceramikawanat.pl
www.artifakt.org.pl
Zapisy: Biuro, Rynek 21 w Swarzędzu, 

od 10.00 do 18.00, tel. 501 428 903 
/nad/
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Śmieci po nowemu
Przepisy sejmowej ustawy z 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach całkowicie zmieniły nasz dotychczasowy system gospodarowania od-
padami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 zarząd nad gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi przejął Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej”, którego 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. 

Jak już informowaliśmy, Zgroma-
dzenie Związku przyjęło, że opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi w sposób selektywny wynosi 
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, 
co obrazuje tabelka. 
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1 100% 12,00 12,00 24,00
2 100% 12,00 24,00 48,00
3 100% 12,00 36,00 72,00
4 95% 11,40 45,60 91,20
5 90% 10,80 54,00 108,00
6 85% 10,20 61,20 122,40
7 80% 9,60 67,20 134,40
8 75% 9,00 72,00 144,00
9 70% 8,40 75,60 151,20

10 65% 7,80 78,00 156,00
11 60% 7,20 79,20 158,40
12 55% 6,60 79,20 158,40

13 i 
więcej 50% 6,00 78 156

Ustalone zostały też stawki za odbiór 
odpadów z nieruchomości niezamieszka-
łych (lokali użytkowych, biur, sklepów, 
szpitali, akademików, etc.). Podstawą 
naliczania opłat jest w tym przypadku 
rozmiar pojemnika. 

► Jak i kiedy dokonywać płatności?
Do właścicieli nieruchomości, którzy 

złożyli deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, Związek Międzygminny „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” wy-
słał pocztą pisma zawierające informacje 
o numerze subkonta, na które należy wpła-
cać zadeklarowane kwoty oraz terminarz 

płatności. Zgodnie z przyjętym regulami-
nem płatności następować będą w cyklu 
dwumiesięcznym, czyli kolejną należało 
wnieść do 15 października, a następny ter-
min płatności przypada 15 grudnia. Do 
mieszkańców, którzy w złożonej deklaracji 
podali swój adres e-mailowy i wyrazili 
zgodę na otrzymywanie informacji ZM 
GOAP poprzez pocztę e-mailową, pisma 
zawierające dane o numerze subkonta 
i terminarzu płatności przesyłane są tą 
właśnie drogą. 

Osoby, do których nie dotarły jeszcze 
wysłane przez ZM GOAP pisma z nume-
rem indywidualnego subkonta bankowego 
proszone są o dokonanie płatności za lipiec 
i sierpień oraz za wrzesień i październik 
na ogólne konto dochodowe:

Bank Handlowy S.A., nr rachunku: 
14103015080000000816918103

Dokonując wpłaty na to ogólne 
konto prosimy o podanie następujących 
informacji:
nazwa odbiorcy – ZM GOAP, ul. Św. 
Michała 43, 61-119 Poznań
kwota – należy wpisać kwotę obliczoną na 
podstawie złożonej/złożonych deklaracji
nazwa wpłacającego – imię, nazwisko 
lub pełna nazwa firmy, adres
tytuł: opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za miesiące (w tym miejscu 
należy podać za jakie miesiące uiszczana 
jest opłata).

Jednocześnie informujemy, że po 
otrzymaniu przesyłki od ZM GOAP z in-
dywidualnym numerem subkonta banko-
wego opłaty za kolejne miesiące należy 
dokonywać na numer konta wskazany 
w piśmie. Wpłata na ogólny rachunek ban-
kowy GOAP ma charakter nadzwyczajny 
i przejściowy – z uwagi na szereg błędów 
w złożonych deklaracjach i brak możliwości 
dostarczenia przez GOAP listów z numerem 
indywidualnego konta bankowego. 

► Harmonogram wywozu odpadów 
z terenu miasta i gminy Swarzędz od 

1 lipca 2013 r. dostępny jest na stronie 
internetowej Związku Międzygminnego 
GOAP www.goap.org.pl 

► Deklaracje 
ZM GOAP przypomina właścicielom 

i zarządcom nieruchomości o obowiąz-
ku składania deklaracji. Ich nie złożenie 
spowoduje, że ZM GOAP wyda decyzję 
administracyjną o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi. 
ZM GOAP cały czas przyjmuje deklaracje.

Formularze deklaracji można pobrać 
ze strony internetowej ZMGOAP http://
goap.org.pl, jest tam też wzór prawidłowo 
wypełnionej deklaracji wraz z instrukcją 
i wyjaśnieniami. Wydrukowane formularze 
deklaracji są dostępne również w siedzi-
bie ZM GOAP przy ul. św. Michała 43 
w Poznaniu oraz w jego delegaturach we 
wszystkich gminach tworzących Związek 
Międzygminny. 

► Delegatura GOAP w Swarzędzu 
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 po-
brać deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi, złożyć taką deklarację oraz otrzymać 
informacje w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości co do zasad nowego gospo-
darowania odpadami. Informacje można 
również uzyskać pod numerem tel. 61 65 
12 301. Deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
znajdują się również u sołtysów poszcze-
gólnych sołectw. 

► Infolinia: 61 624 22 22
Jak informuje GOAP, pod numerem 

61 624 22 22 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-15.00 można uzyskać in-
formacje o zasadach i organizacji nowe-
go systemu gospodarki odpadami, który 
działa od 1 lipca 2013. r. 

► 61 64 67 424 
to specjalny numer telefonu GOAP, 

pod który należy dzwonić w sprawach 
związanych z dostarczaniem pojemników 
i worków oraz harmonogramu odbioru 
odpadów. 

opr. MW, ros
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Segregacja odpadów 
 PAPIER

Jest to najłatwiejszy do przetworzenia surowiec wtór-
ny. Można poddawać go recyklingowi średnio siedem razy, 
zanim jego włókna będą zbyt krótkie, by można je było ze 
sobą połączyć. Jak obliczono, tona makulatury pozwala 
uchronić przed ścięciem 17 drzew! 

Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić 
– w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę 
płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy 
jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać 
oddzielone. Ważne również, aby segregowana makulatura 
nie była mokra oraz silnie zanieczyszczona.

Do niebieskiego pojemnika/worka
Wrzucamy:

 ; papier 
 ; gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi 
 ; książki 
 ; opakowania tekturowe 
 ; kartony, tekturę falistą 
 ; worki papierowe, papier pakowy

Nie wrzucamy:
 : opakowań z zawartością
 : papieru samokopiującego
 : kalki
 : celofanu
 : lakierowanego lub foliowanego papieru z folderów 

reklamowych
 : zatłuszczonego papieru po masłach lub margarynach 
 : papieru woskowego
 : tapet, worków po wapnie, cemencie, gipsie, styropianie 
 : kartoników po mleku i napojach 
 : tłustych, jednorazowych opakowań i naczyń papie-

rowych 
 : pieluch jednorazowych i podpasek oraz ubrań 

  SZKŁO 
W 100% nadaje się do recyklingu. Jest doskonałym 

surowcem wtórnym, ponieważ można przetwarzać je 
wielokrotnie. Szkło można przetworzyć w całości i nie 
potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego 
kolejny produkt. Jeżeli istnieje taka możliwość, to należy 
segregować je pod względem koloru. Najlepiej usuwać 
też plastikowe czy metalowe zakrętki, korkowe zatyczki 
i inne elementy, ponieważ mogą one zakłócać proces 
przetwarzania. Szklane opakowania należy wrzucać do 
pojemników na surowce wtórne bez zawartości, najlepiej 
niepotłuczone, dokładne czyszczenie nie jest konieczne. 

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to 
użycia wody. Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, 
że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) 
należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, 
należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych. 

Nie należy wrzucać szkła innego niż szklane opa-
kowania (np. szkło okienne, ceramika itp.). Takie szkło 
powinno być zbierane oddzielnie przez gminy, ponieważ 
opakowania szklane nie mogą być przetwarzane razem 
z innymi rodzajami tego surowca. 

Do zielonego pojemnika/worka
Wrzucamy:

 ; 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 
 : szkła okularowego 

Do białego pojemnika/worka
Wrzucamy:

 ; 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 
 : szkła okularowego

 TWORZYWA SZTUCZNE / METAL
Plastik – zgnieć butelki przed włożeniem ich do 

pojemnika, zmniejszymy w ten sposób objętość surow-
ca. Nakrętki, które powinniśmy zdjąć przed zgnieceniem 
plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu 
lub często zbierane w celach charytatywnych, warto zainte-
resować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek. 

Metal – można go przetwarzać na wiele sposobów, 
wytwarzając z niego np. puszki czy naczynia. Przykłado-
wo produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową 
od początku można zaoszczędzić nawet 96% energii, 
zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97% i zdecydowa-
nie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko 
produkcja aluminium. 

Plastik i metal zbieramy razem z uwagi na łatwość 
rozsegregowania w miejscu gromadzenia w PSZOKU. 

Jeżeli odpad składa sie z kilku różnych surowców (np. 
plastikowy kubek od jogurtu z aluminiowym wieczkiem), 
należy je rozdzielić, czyli przykładowe wieczko powinno być 
oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem 
obu elementów do kosza na plastik i metal. 

Nie powinno się myć opakowań. Pamiętajmy, że 
mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody. 

Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucaj-
my jednak do śmieci w połowie pełnego słoika z dobrym 
dżemem). 

Do żółtego pojemnika/worka
Wrzucamy:

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

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

 ; nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji 
dobroczynnych!) 

 ; plastikowe opakowania po żywności (koszyczki po 
owocach, puste opakowania po jogurtach, serkach) 

 ; folie i torebki z tworzyw sztucznych 
 ; aluminiowe puszki po napojach i konserwach, metale, 

opakowania z metali, kapsle 
 ; kartoniki po mleku i napojach 
 ; worki i reklamówki niepodlegające biodegradacji

Nie wrzucamy:
 : butelek i pojemników z zawartością 
 : plastikowych zabawek 
 : opakowań po lekach, opakowań po wyrobach gar-

mażeryjnych 
 : opakowań po olejach spożywczych i silnikowych 
 : części samochodowych 
 : jednorazowych naczyń 
 : puszek i pojemników po farbach i lakierach 
 : sprzętu AGD

 ODPADY ZIELONE 
Skoszona trawa, liście, drobne gałązki, pocięte na 

drobno gałęzie. 

Do brązowego pojemnika/worka
Wrzucamy:

 ; ściętą trawę 
 ; liście 
 ; rozdrobnione gałęzie 

Nie wrzucamy:
 : resztek żywności
 : obierków 
 : ziemi i kamieni 

 ODPADY ZMIESZANE 
Do pojemnika/worka na odpady zmieszane:
Wrzucamy:

 ; wszystkie odpady komunalne niebędące odpadami 
niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej 

 ; artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe 
i podpaski 

 ; odpady kuchenne 
 ; wystudzony popiół 
 ; celofan 
 ; folie PVC

Nie wrzucamy:
 : zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
 : baterii i akumulatorów 
 : świetlówek i żarówek energooszczędnych 
 : zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych 
 : opakowań po farbach i rozpuszczalnikach 
 : gruzu 
 : odpadów zielonych

z Źródło: www.goap.org.pl
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Porządki z paragrafami
Obowiązki właścicieli nieruchomości  
wynikające z przepisów prawa, cz.4

Kontynuujemy cykl informacyjny dotyczący obowiązków związanych 
z szeroko pojętym zagadnieniem utrzymania czystości i porządku.

Utrzymywanie obiektów budowlanych, 
w tym ogrodzeń, w należytym stanie 
technicznym i estetycznym – art.5, ust. 
2, art 61,66 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623 z późn. zm.).
Art. 5 ust. 2, art. 61 oraz art. 66 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):
Art. 5. 2. Obiekt budowlany należy użytkować 
w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wy-
maganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać 
w należytym stanie technicznym i estetycznym, 
nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia 
jego właściwości użytkowych i sprawności tech-
nicznej, w szczególności w zakresie związanym 
z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.
Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budow-
lanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie 
z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt 
budowlany:

3) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, 
albo
4) powoduje swym wyglądem oszpecenie 
otoczenia
- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, 
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, 
określając termin wykonania tego obowiązku.

Niezwłoczne usuwanie z terenu nierucho-
mości odpadów poremontowych i resztek 
odpadów powstałych w wyniku budów 
i remontów lokali oraz budynków w tym 
usuwanie odpadów zalegających poza te-
renem nieruchomości, a pochodzących 
z tej budowy
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 
z późn. zm.)
Art. 5. 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości i porządku przez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
służące do zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywanie tych pojemników w od-
powiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady 
gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki 
te przejmie gmina jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez 
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy bu-
dowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-
czystości ciekłych lub w przydomową oczyszczal-
nię ścieków bytowych, spełniające wymagania 
określone w przepisach odrębnych; przyłączenie 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wypo-
sażona w przydomową oczyszczalnię ścieków 
spełniającą wymagania określone w przepisach 
odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomo-
ści odpadów komunalnych zgodnie z wymaga-
niami określonymi w regulaminie;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbior-
nikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieru-
chomości odpadów komunalnych oraz nieczy-
stości ciekłych w sposób zgodny z przepisami 
ustawy i przepisami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych za-
nieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 
nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy gra-
nicy nieruchomości; właściciel nieruchomości 
nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, 
na którym jest dopuszczony płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych 
w regulaminie.

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa 
w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy 
robót budowlanych.

Usuwanie wysypisk śmieci z terenów 
nieruchomości zgodnie z Art. 26 Ustawy 
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 21)

Art. 26. 
1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do 
niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca 
nieprzeznaczonego do ich składowania lub ma-
gazynowania.
2. W przypadku nieusunięcia odpadów zgodnie 
z ust. 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazu-
je posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów 
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania 
lub magazynowania, z wyjątkiem gdy obowiązek 
usunięcia odpadów jest skutkiem wydania de-
cyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką 
odpadami.
3. Nakaz usunięcia odpadów, o którym mowa 
w ust. 2, z terenów zamkniętych oraz z nieru-
chomości, którymi gmina włada jako władający 
powierzchnią ziemi, a niebędących w posiadaniu 
innego podmiotu - wydaje właściwy regionalny 
dyrektor ochrony środowiska.
4. Jeżeli posiadacz odpadów nie posiada tytułu 
prawnego do nieruchomości, z której jest obo-
wiązany usunąć odpady, władający powierzchnią 
ziemi jest obowiązany umożliwić posiadaczowi 
odpadów usunięcie odpadów z tej nieruchomości, 
a w przypadku wykonania zastępczego decyzji - 
organowi egzekucyjnemu.
5. Władającemu powierzchnią ziemi przysługuje 
od posiadacza odpadów wynagrodzenie za udo-
stępnienie nieruchomości.
6. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się 
w szczególności:

1) termin usunięcia odpadów;
2) rodzaj odpadów;
3) sposób usunięcia odpadów.

Art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 
z późn. zm.)
Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, prze-
twarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo 
transportuje odpady lub substancje w takich wa-
runkach lub w taki sposób, że może to zagrozić 
życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować 
istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub 
powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych roz-
miarach, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.

/ros/
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Warto podpisać umowę 

Zrzut ścieków za darmo  
– do końca 2013 r. 
Na terenie gminy Swarzędz budo-

wa kanalizacji w ramach przed-
sięwzięcia „Kanalizacja obszaru 

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic” jest już na ukończeniu. System 
jest uruchomiany w ramach tak zwanego 
rozruchu technologicznego. Nie dotyczy 
to terenu całej gminy, sieć będzie urucho-
miana etapami. 

Do końca roku, mieszkańcy podłączo-
nych posesji będą mieli możliwość korzy-
stania z kanalizacji NIEODPŁATNIE. 
Warunkiem będzie podpisanie umowy 
na odprowadzanie ścieków z firmą Aqu-
anet SA. Osoby, które nie dopilnują tego 
obowiązku, nie będą miały możliwości 
korzystania z kanalizacji.

Wymogiem, który musi być spełniony 
aby dokonać rozruchu technologicznego 
jest podpisanie umów przez minimum 50 
proc. dysponentów posesji. 

Wykaz miejscowości i ulic na terenie 
gminy Swarzędz, których mieszkańcy 
w pierwszej kolejności będą mogli ko-
rzystać z nowego systemu, a ich posesje 
objęte są projektem „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic”:

Swarzędz, posesje położone przy 
ulicach:
Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kos-
saka, Kopernika, Średzka, Krawiecka, 
Graniczna, Kórnicka, Zielona, Warzywna, 
Garncarska, Kowalska, Ślusarska, Murar-
ska, Kuśnierska, Truskawkowa, Jeżynowa, 
Staniewskiego, Platynowa, Złota, Szma-
ragdowa Bursztynowa, Srebrna.

Paczkowo, wszystkie ulice, w których 
realizowano projekt

Zalasewo, wszystkie ulice, w których 
realizowano projekt

Bogucin, ulica Gnieźnieńska
Gruszczyn, posesje położone przy 

ulicach:
Mechowska, Katarzyńska, Wodna, Plac 
Gruszczyński, Leszczynowa, Modrze-
wiowa, Grabowa, Krańcowa, Morwowa, 
Jaworowa, Polna.

Podpisujmy umowy!
• Podpisanie umowy nie oznacza, że ak-

ceptujemy stawki za odprowadzanie 
ścieków, które jeszcze nie są ustalone!

• Koszty za zrzut ścieków pojawią się 
dopiero, gdy poinformujemy opera-
tora o rozpoczęciu korzystania z sieci!

• Umowę na odprowadzanie ścieków 
można rozwiązać z trzymiesięcznym 
terminem wypowiedzenia!

Punkt konsultacyjny
W Urzędzie Miasta i Gminy w Swa-

rzędzu działa punkt konsultacyjny dla 

mieszkańców posesji, które znalazły się 
w projekcie „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i oko-
lic”. Na miejscu można dokonać wszel-
kich formalności niezbędnych do tego, 
aby z nowobudowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej móc korzystać. 

Punkt konsultacyjny funkcjonuje 
w Biurze Obsługi Interesanta (parter), 
a obsługuje go Maciej Borowski, stano-
wisko nr 4 (tel. 61 65 10 714) - codziennie 
w godzinach pracy Urzędu: pon. 8-16, wt. 
- pt. 7:30-15:30. Dodatkowe informacje 
można uzyskać u Marty Horbacz (tel. 61 
65 12 402) - codziennie w godzinach pracy 
Urzędu: pon. 8-16, wt. - pt. 7:30-15:30.

Wszelkich informacji na temat podpi-
sywania umów, a także dopełnienia innych 
formalności udziela również Agnieszka 
Ogrodnik ze Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” - numer telefonu: 
512 844 133.

Paweł Napieralski
Związek Międzygminny  

„Puszcza Zielonka”
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Masz urodziny? 
Przyjdź na basen za 1 zł

Szanowni Klienci! Jeszcze do 31 października 
zapraszamy na Pływalnię „Wodny Raj” wszyst-

kich jubilatów w promocyjnej cenie 1 zł za 60 minut 
pobytu. Każda osoba obchodząca urodziny może 
skorzystać z tej promocji. Trzeba tylko pamiętać 
o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego 
datę urodzin. 
Zapraszamy!!!

/scsir/

Pływalnia „Wodny Raj”  
serdecznie zaprasza!

Po remoncie i montażu nowych mul-
timedialnych zjeżdżalni, zabawa 
w „Wodnym Raju” może okazać się 

niezapomnianym przeżyciem.
Na klientów, oprócz zjeżdżalni z efek-

tami świetlnymi i dźwiękowymi, czekają 
inne niespodzianki. Wyremontowane 
pomieszczenia (hol, niecki basenowe, 
kasy, szatnie) sprawiają, że każdy może 
poczuć się wyjątkowo komfortowo.

W szatniach czeka na Państwa elek-
troniczny system otwierania szafek. 
W celu otwarcia szafki wystarczy przy-
łożyć nowoczesny pasek do czytnika. 
Wyremontowano również hol główny, 
przy którym znalazł się przytulny kącik 
wypoczynkowy dla klientów oczekują-
cych na wizytę w gabinetach masażu 
lub saunach.

Gruntownej przebudowie poddano 
kasy pływalni. Zaaranżowane w nowo-
czesnym stylu mają poprawić kontakt 
z klientem. W szatniach i nieckach ba-
senowych wymieniono płytki.

Nasza pływalnia pomimo upływu lat, 
po modernizacji prezentuje się świetnie. 
Zapraszamy!

/scir/

Od listopada 
zapraszamy  
na lodowisko 
w Swarzędzu

Swarzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji oferuje swoim klientom no-
woczesne, zadaszone lodowisko 

usytuowane tuż przy scenie plenerowej 
oraz Pływalni „Wodny Raj”.

Co roku w sezonie zimowym, przez 
ok. 4 miesiące mogą Państwo czynnie 
wypoczywać jeżdżąc na łyżwach. W trak-
cie funkcjonowania lodowiska organi-
zowane są różne, ciekawe imprezy: mi-
kołajki, bale przebierańców, dyskoteki, 
walentynki oraz wiele innych.

Przy lodowisku czynna jest wypo-
życzalnia łyżew oraz bezpłatny parking 
i szatnia.

W trakcie sesji emitowana jest muzy-
ka umilająca jazdę na łyżwach.

Centrum proponuje również lekcje 
nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach.

Sesje na lodowisku trwają 1,5 godzi-
ny i rozpoczynają się co 2 godziny:

10:00 – 11:30
12:00 – 13:30
14:00 – 15:30
16:00 – 17:30
18:00 – 19:30
20:00 – 21:30

CENNIK LODOWISKA

Bilet wstępu umożliwia nieograni-
czone korzystanie z lodowiska przez 
okres 1 sesji, tj. 1 godzina 30 minut

CENY BILETÓW
od poniedziałku do piątku:

10 zł – normalny, 8 zł – ulgowy*
soboty, niedziele i święta:

11 zł – normalny, 9 zł – ulgowy*

wypożyczenie łyżew – 5 zł za 1 sesję
ostrzenie łyżew – 8 zł

*bilety ulgowe przysługują:
– dzieciom, młodzieży szkolnej 

i studentom do 25 roku życia po oka-
zaniu ważnej legitymacji szkolnej lub 
studenckiej,

– osobom od 60 roku życia po oka-
zaniu dokumentu tożsamości,

– inwalidom po okazaniu ważnej 
legitymacji rencisty lub zaświadczenia 
o niepełnosprawności.
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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/

IV Swar-Cross

W sobotę, 28 września odbył się 
kolejny Swar-Cross na dystan-
sie 10,4 km. Trasa biegu prze-

łajowego poprowadzona została przy 
Jeziorze Swarzędzkim. Biegacze mieli 
do pokonania cztery pętle z metą przy 
przystani wodnej.

Zwycięzcą biegu ze znaczną prze-
wagą został Bogusz Podgórski z czasem 
37:12, miejsce drugie wywalczył Rado-
sław Pluciński, a trzecie Wojciech Mą-
dry. W tym roku wszyscy na podium, to 
mieszkańcy Swarzędza. Faworyci biegu, 
panowie Bogusz i Radosław, po raz drugi 
toczyli ze sobą zaciętą walkę. Tym razem 
lepszym okazał się Bogusz Podgórski, 
który w pięknym stylu osiągnął świetny 
czas. Trasa biegu była bardzo wymaga-
jąca z wieloma stromymi podbiegami. 

Wśród kobiet pierwsza linię mety 
minęła Alicja Koralewska (9 w generalnej 
klasyfikacji),druga – Anita Czechowska, 
trzecia – Monika Brzezińska.

W biegu startowali głównie miesz-
kańcy Swarzędza, co bardzo cieszy orga-

nizatorów, bowiem ideą biegu jest pro-
pagowanie zdrowego stylu życia i ducha 
rywalizacji fair play wśród mieszkańców 
naszej gminy.

Nagrody dla najlepszych zawodni-
ków ufundowali UMiG Swarzędz, firma 
Szpot Sp. z o.o. oraz SCSiR.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
za udział w biegu i zapraszają za rok na 
V Swar-Cross.

/hej/



26

P
ro

st
o

 z
 B

ib
li

o
te

k
i

PROSTO Z RATUSZA  październik 2013

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

Z seniorami „W zielone gramy...”

W pierwszym tygodniu paździer-
nika biblioteka zorganizowała 
cykl spotkań z okazji przypada-

jącego 1 października Międzynarodowe-
go Dnia Osób Starszych. Motyw przemi-
jania pojawiał się w kolejnych odsłonach 
w postaci wykładów, poezji, fotografii, 
praktycznych porad specjalistów.

Cykl otworzył mini-wykład dr. An-
drzeja Przychodzkiego na temat ewolucji 
życia na ziemi ze szczególnym uwzględ-
nieniem kolejnych faz rozwoju człowieka. 
Prelegent przedstawił w bardzo cieka-
wy, przystępny sposób antropogenezę 
człowieka w oparciu o teorię ewolucji, 
a także okoliczności towarzyszące 
powstaniu homo sapiens jako istoty, 
w której charakterystyczny jest rozwój 
inteligencji, w tym myślenie abstrakcyj-
ne. Natomiast Magdalena Pannert oraz 
red. Ewa Cichocka, która przyjechała 
do nas z Gdańska, opowiedziały w jaki 
sposób utrwalić wspomnienia z waka-
cji, dzieciństwa, miłych chwil w życiu 
z pomocą ogólnodostępnych technik 
fotograficznych i programów kompu-
terowych. Nasza pamięć jest wybiórcza 
i niestety zawodna, warto więc tworzyć 
tzw. fotoksiążkę - bardzo ciekawy zapis 
wrażeń wizualnych. W galerii „Wielokro-
pek” otwarto wystawę fotografii Magdy 
Pannert „Wyspa przemijania”.

Poetyckim akcentem cyklu była pre-
zentacja tomiku wierszy swarzędzani-
na p. Damazego Supińskiego pt. ZNAK 
i CHARAKTERystyczne wiersze, w któ-
rym przedstawia cechy znaków zodiaku 
z przymrużeniem oka, ale też zapewne 
w oparciu o doświadczenia zawodo-
we psychologa. Nieoczekiwanie, poza 
programem oficjalnym swoje wiersze 
z tomiku „Przysiąść na skrawku zieleni” 
zaprezentowała nam emerytowana pe-
dagog p. Krystyna Olszanowska i był to 
miły, spontaniczny akcent spotkania.

W pozostałe dni uczestnicy mogli do-
wiedzieć się od prawnika jak załatwiać 
sprawy majątkowe, czym są darowizny 

w świetle prawa, jak napisać testament, 
na co uważać dokonując meldunku osób 
trzecich. Policjant ostrzegał ludzi star-
szych przed oszustami, wymuszeniami, 
a także dawał praktyczne rady o czym 
i jak informować policję.

Kolejne pogadanki przeprowadziły 
też dietetyczki, które przybliżyły uczest-
nikom temat właściwego odżywiania, 
szczególnie z uwzględnieniem wieku 
i określonych chorób, czy dolegliwości. 
Duży nacisk kładły w swych rozmowach 
na profilaktykę, świadomość, różnorod-
ność składników odżywczych, niezbęd-
nych w każdej diecie. Natomiast farma-
ceutki z apteki Rosa Pharm opowiedziały 
o suplementach diety, o oznaczeniach 
na receptach, preparatach na przezię-
bienie. Uczestnicy otrzymali także poza 
informacjami zestawy preparatów wita-
minowych, foldery i ulotki.

Przedszkolaki przedstawiły zaproszo-
nym do biblioteki gościom „Kasztanowe 
opowieści” . W czytelni można było obej-
rzeć prace plastyczne seniorów z Klubów 
Młodych Duchem działających na terenie 
naszej gminy. Swarzędzki OPS przedsta-
wił ofertą dla seniorów w zakresie po-
mocy społecznej, a PTTK Meblarz ofertę 
rekreacyjną dla seniorów. Fizjoterapeuta 
z gabinetu KINEZIS zaprezentował ćwi-
czenia rehabilitacyjne dla osób starszych.

Odbyło się wstępne spotkanie dla 
seniorów zainteresowanych warsztatami 
komputerowymi. Chętne osoby zostały 
umówione na indywidualne terminy. 

Bardzo dziękujemy wszystkim pre-
legentom i instytucjom, które zechciały 
się włączyć w nasz cykl z dobroci serca 
i mamy nadzieję, że szerokie spektrum 
tematów, jakie wspólnie zaproponowali-
śmy w dużym stopniu pomogło osobom 
starszym poruszać się we współczesnym 
świecie. Szczególne podziękowania na-
leżą się pani Magdalenie Pannert-Bo-
browskiej, lekarce z „Diagtera”, która była 
spiritus movens tego przedsięwzięcia. 

Zanim nadejdzie kres, zanim wszyst-

ko wokół zwiędnie, nie pozwólmy ode-
brać sobie zielonej energii, ciepła i radości 
z każdego dnia. Temu miały służyć nasze 
spotkania w bibliotece.

Małgorzata Merczyńska
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Stara kobieta
Stara kobieta
na parapetach hoduje
nadzieję w doniczkach
Niedowidzące oczy
cierpliwie wypatrują
kwiatu

Łzami obmywa
migocące przedsionki
opuszczonego domu
Niedomknięte zastawki
oczekują na promień słońca

Bolące stopy
niestrudzenie i niezmiennie
wciąż niosą je ku oknu
Pergaminowe dłonie
zaplatają gniazdo
dla ptaka

Stara kobieta
czeka aż ptak przyleci
i na sznurkach promieni
wniesie słoneczny balon
Wtedy zakwitnie dla niej
kwiat pelargonii

Krystyna Olszanowska
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„Koty i córki robią 
tylko to, co chcą”
Helen Brown 

Autorka dowodzi m.in., że ludzie 
albo kochają koty, albo kochają 
koty, ale jeszcze o tym nie wiedzą. 
Powieść o tym, że koty i córki mogą 
jednakowo zdemolować życie pewnej 
kobiety.

„Kalendarzyk  
niemałżeński”
P. Młynarska, D. Wellman 

Przepisy na życie, w tym przepisy 
kulinarne. O tym jak pięknie się róż-
nić, przyjaźnić, pięknie pachnieć, nie 
dać się zwariować, nabrać dystansu. 
Szczere rozmowy kobiet o kobietach 
i sprawach, które są dla nich ważne, 
których mężczyźni nic a nic nie 
rozumieją.

„Babskie gadanie”
Izabela Pietrzyk 

Powieść o kobiecie, która nie chciała 
być tą trzecią, ale nią jest. Słodka 
miłość i gorzkie łzy. Ale przyjaźń 
między psiapsiółkami jest piękna. 
Książka pełna humoru.

„Drzewo życia”
Louis de Wohl

Powieść historyczna  z epoki wczesne-
go chrześcijaństwa. Intrygi, konflikty 
religijne, romanse, proroctwa odtwa-
rzają tło historyczne i rysują barwną 
fabułę powieści przygodowej.

„Dziki kontynent”
Keith Lowe 

Oparta na dokumentach źródłowych 
oraz relacjach świadków książka 
przedstawia kontynent europejski 
między końcem wojny a zimną 
wojną. Opisana tu Europa jest 
zdeprawowana, pełna przemocy, 
ludźmi kierują najgorsze instynkty, 
żądza zemsty, następują kradzieże, 
czystki etniczne, dzikie rozprawianie 
się z kolaborantami.

„Wróć do Sorrento?...”
Anna German

Książka Anny German, pt. „Wróć 
do Sorrento”, to odpowiedź na 
listy wielbicieli, jakie piosenkar-

ka, otrzymywała po tragicznym 
wypadku na Autostradzie Słońca. 
Jak sama twierdziła, było ich tyle, że 
fizycznie nie była w stanie odpisać na 
wszystkie. Dlatego też, postanowiła 
napisać książkę, w której podzieli się 
swoimi refleksjami na temat pobytu 
i życia, we Włoszech, o Festiwalu 
w San Remo, o nagraniu włoskiej 
płyty, o tragicznym wypadku oraz 
o powrocie do zdrowia.

„Mofongo”
CeciliaSamartin

Powieść, która w Europie, a zwłaszcza 
w Skandynawii spotkała się z bardzo 
ciepłym przyjęciem (ok. 500 tys. 
sprzedanych egzemplarzy w samej 
Norwegii!) Klimatem, ciepłym 
humorem, łączeniem komizmu 
z tragizmem nawiązująca do powieści 
z nurtu realizmu magicznego Tytuło-
we mofongo to jedno z popisowych 
dań babci Loli, tradycyjna potrawa 
stanowiąca ostateczną broń w walce 
o rodzinę. Saga rodzinna, powieść 
o przebaczeniu i miłości Książka 
z przepisami kulinarnymi na dania 
kuchni karaibskiej.

Małgorzata Merczyńska 
 Agata Widzowska

Biblioteka Publiczna poleca: Nowe 
godziny pracy 
biblioteki

Od września 2013 r. Biblioteka 
Publiczna na os. Czwartaków 

1 oraz filie są czynne w nowych 
godzinach. Ponadto informujemy, 
że filia w Paczkowie, 4 września 
wznawia swą działalność w bu-
dynku Zespołu Szkół. Wejście do 
biblioteki od ulicy Dworskiej. 
Serdecznie zapraszamy.

Godziny otwarcia Biblioteki  
na os. Czwartaków 1:
Poniedziałek . . . . . . . . . . . 9-15 
Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . 11-18 
Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-18 
Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . 11-18 
Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-20

Filie:
Swarzędz, os. Kościuszkow-
ców 6:
Poniedziałek . . . . . . . . . . . 9-15 
Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . 11-19 
Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-18 
Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . 11-19 
Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-18

Swarzędz, ul. Tortunia 5a:
Poniedziałek . . . . . . . . . . . 9-15 
Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . 11-18 
Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-18 
Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . 11-18 
Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-18

Zalasewo, ul. Kórnicka 220:
Poniedziałek . . . . . . . . . . . 11-15 
Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . 14-19 
Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-19 
Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . 14-19 
Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-19 

Paczkowo, ul. Dworska:
Poniedziałek . . . . . . . . . . . 10-15 
Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18 
Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18 
Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . 12-18 
Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18

Uzarzewo, ul. Akacjowa 14:
Poniedziałek . . . . . . . . . . . 11-15 
Wtorek . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18 
Środa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18 
Czwartek. . . . . . . . . . . . . . . 13-18 
Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-18
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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. 12-16.

]]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
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24 
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00, 
sobota 14.00 - 22.00
W okresie od maja do września godzi-
ny pracy w piątki i soboty mogą ulec 
zmianie. W niedzielę i święta zgłosze-
nia przyjmuje dyżurny Komisariatu 
Policji w Swarzędzu tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak,  tel: 502-
577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.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]]
Pożarna]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.

PROSTO Z RATUSZA
Swarzędzki  

miesięcznik regionalny.

ISSN 1732-2480

Redaktor naczelny:
Maciej Woliński
Adres redakcji: 62-020 Swarzędz, 
Rynek 1 (pokój 110)

Kontakt z redakcją:
tel. 61 651 09 11,  
e-mail: rzecznik@swarzedz.pl

Kolegium redakcyjne:
Ewa J. Buczyńska, Marcin 
Młodziński, Konrad Napierała, 
Teresa Radziszewska,  
Maciej Woliński

Wydawca: 
Gmina Swarzędz

Stale współpracują:
Paulina Adamska, Henryk Błachnio, 
Włodzimierz Buczyński, Lidia Chałasiak, 
Magdalena Chmielewska, Małgorzata 
Gronowska, Jacek Hejnowski, Agata Kiej-
drowska, Aneta Kot, Izabela Kurowska, 
Jarosław Łączka, Bartłomiej Majchrzak, 
Hanna Mełeń, Magdalena Michalska, 
Beata Pacholczak, Filip Przepióra, Ma-
riusz Szrajbrowski, Karolina Wandacho-
wicz, Agata Widzowska-Pasiak, Monika 
Wojciechowska-Ratajczak.

Projekt graficzny: 
DONAR  Tadeusz Donarski

Skład, reklamy, druk:
Studio Kwadrat, tel. 607 566 555 
mn@kreator.com.pl
Wydawca nie wypłaca honorariów za 
zamieszczone teksty i zdjęcia. Redakcja 
zastrzega sobie prawo skracania tekstów 
i dokonywania w nich zmian. Prosimy 
o dostarczanie materiałów (tekstów 
i ilustracji) w formie elektronicznej.

Numer zamknięto 21.10.2013 r.  
i oddano do druku: 22.10.2013 r. 
Nakład: 10 500 egz.

październik 2013

nr 8 (298) bezpłatne pismo informacyjneIS
SN

 1
73

2-
24

80

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Sportowe barwy jesieni… z Swarzędz z nagrodą eMiasto!
Nowa kanalizacja – przyłącz się z Segregujemy odpady – poradnik

] Fot. Marek Kaczmarczyk
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Wielkie grillowanie w Swarzędzu

„Pożegnanie lata” to hasło kolejnej 
akcji medialnej „Wiecie co jecie 
w poznańskim powiecie”, mającej 

na celu zapoznanie mieszkańców z zasa-
dami zdrowego żywienia, zaszczepienie 
mody na zdrowy tryb życia i zmianę złych 
praktyk żywieniowych. Czwarta edycja 
imprezy odbyła się 10 września br. w Ze-
spole Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielko-
polskich w Swarzędzu. Główną atrakcją 
spotkania było wielkie grillowanie i bazar 
warzywny.

Tym razem w imprezie udział wzięły 
wszystkie szkoły powiatu poznańskiego. 
Ma to związek z nową formułą akcji, która 
teraz prowadzona będzie we wszystkich 
szkołach, z większą częstotliwością. Po-
nadto Powiat Poznański po raz pierwszy 
zaprosił do współpracy Poradnie Psycholo-
giczno-Pedagogiczne. Będą one zapozna-
wać uczestników z problematyką zaburzeń 
żywieniowych, takich jak anoreksja czy 
bulimia.

W trakcie imprezy uczniowie podzie-
leni na zespoły przygotowywali potrawy, 
które następnie zostały ocenione w konkur-
sie na najładniej podane i najsmaczniejsze 
danie z grilla. Oprócz tego w programie 
standardowo znalazły się bezpłatne po-
rady dietetyków, badania profilaktyczne 
wykonywane przez pracowników Szpitala 
w Puszczykowie oraz ważenie i mierzenie 
młodzieży szkolnej.

Obecnie co piąty uczeń w Polsce ma 
nadwagę, w ciągu ostatnich 20 lat liczba 
dzieci z otyłością wzrosła aż trzykrotnie. 
Przyczyny tych niepokojących trendów 
to głównie złe odżywianie, a więc jedze-
nie wysoko przetworzonych dań typu 
fast food, połączone z brakiem ruchu. 
Dlatego władze powiatu poznańskiego 
postanowiły rozpocząć cykliczną akcję 
promującą ekologiczną i zdrową żywność 
oraz producentów oferujących tradycyjne 
lokalne produkty.

Pierwsza edycja „Wiecie co jecie 
w poznańskim powiecie” odbyła się w li-
stopadzie 2012 r. w Zespole Szkół w Pusz-

czykowie i połączona była z obchodami 
Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia 

i Gotowania organizowanego przez Ko-
misję Europejską. Kolejna impreza miała 
miejsce w lutym br. w filii Zespołu Szkół 
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Mu-
rowanej Goślinie i była doskonałą okazją do 
otwarcia nowej pracowni gastronomicznej. 
Poprzednia akcja odbyła się także w „Swa-
rzędzkiej Jedynce” w kwietniu tego roku.

Anna Kozłowska
Gabinet Starosty

„Sprawna firma”  
w powiecie poznańskim  
– dodatkowy nabór do projektu

W związku z realizacją projektu 
„Sprawna firma – promocja 
przedsiębiorczości i samoza-

trudnienia w powiecie poznańskim” 
współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (Działanie 6.2. Wsparcie 
oraz promocja przedsiębiorczości oraz 
samozatrudnienia) trwa nabór uczest-
ników projektu na listę rezerwową.

Projekt skierowany jest szczególnie 
do kobiet:
• legitymujących się aktualnym orzecze-

niem o stopniu niepełnosprawności, 
• zamieszkałych na terenie powiatu po-

znańskiego, 
• w wieku od 15 do 64 lat, 
• o niskich kwalifikacjach zawodowych, 
• posiadających status osoby bezrobotnej 

zarejestrowanej w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy w Poznaniu.
Projekt ma na celu stworzenie nowych 

miejsc pracy poprzez udzielenie wspar-
cia finansowego w wysokości 40 tys. zł 
oraz wsparcia pomostowego w wysoko-
ści 1 500 zł przez pierwsze 6 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej 
10 osobom, których pomysł na firmę 
zostanie oceniony najwyżej.
Projekt realizowany jest do lutego 
2015 roku.

Formularze rekrutacyjne na listę re-
zerwową przyjmowane są w Kancelarii 
Powiatowego Urzędu  Pracy w Pozna-
niu, ul. Czarnieckiego 9, (pokój 104). 

Informacji na temat projektu udziela 
Agnieszka Horab-Szałęga tel. 61 8345-
685, e mail:
a.horab.szalega@pup.poznan.pl
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz

Udał się nad wyraz, a tym wyrazem niech 
będzie przymiotnik WYŚMIENITY. 

Przymiotnik wyśmienity pasuje w przypad-
ku Rumpucia do wszystkiego. Wyśmienita była, 
występująca w roli głównej potrawa, bo i do-
prawiona, i jak idzie o konsystencję bliska ide-
ału. Wyśmienita pogoda sprawiła, że tysiące 
uczestników słonecznie wypoczywało na ro-
kietnickich błoniach. Wyśmienita była praca 
całej ekipy zaangażowanej przy produkcji dy-
namicznego wydarzenia plenerowego. Przez 
dwanaście godzin pracy, wierzcie nam Czy-
telnicy, jest się czym zajmować, a jeśli wszy-
scy pracują z serdecznością i uśmiechem, to 
jest to bezcenne. 

Jesteśmy dalecy od wydawania pochop-
nych i jednoznacznych ocen. Wszystko zależy 
od punktu widzenia. Na czym polega ocena 
z punktu widzenia, opiszemy na przykładzie 
męża w banalnej sytuacji. Mąż w banalnej sy-
tuacji, to mąż, który wraca w stanie wskazu-
jącym na spożycie, w późnych godzinach noc-
nych. Z punktu widzenia męża, to mrożące krew 
w żyłach przeżycie, które w razie nielogicznych 
tłumaczeń, może skończyć się śmiercią lub 
kalectwem, a w najlepszym razie rozwodem. 
Z punktu widzenia żony, to zawód, tragedia, 

nieodpowiedzialność, a co za tym idzie smutek, 
wściekłość, a w skrajnych wypadkach bezsil-
ność i chęć mordu. Ale już z punktu widzenia 
teściowej, to duma i satysfakcja zawierająca się 
w trzech słowach: – A nie mówiłam!!

Jeżeli mamy do czynienia z rywalizacją, to 
trudno o obiektywizm. Dlatego z dużą niepew-
nością poprosiliśmy o ocenę tegorocznego Rum-
pucia „Sołeckie potyczki”, które obiecały być 
obiektywne: - My, z naszego punktu widze-
nia oceniamy przebieg i wynik bardzo pozy-
tywnie. My jesteśmy solą tej ziemi, to my wy-
wołujemy emocje i jedno sołectwo rzuca się 
na drugie, bo beret wiatr podfruwa. Rzuca-
my, jak się okazuje, także na wiatr instruk-
cje krzyżówki, a i tak mało kto słucha, choć 
ostatnie zdanie przed startem było o tym, że 
wszystkie puste kratki krzyżówki mają być 
wypełnione. A dlaczego tak się dzieje? Odpo-
wiedź jest prosta. Bo uczestnikom ZALEŻY. 

Na koniec udaliśmy się do pięknej Chochli, 
która na początku nie chciała z nami rozmawiać, 
ale jak powiedzieliśmy, że to pójdzie w „Ro-
kickich Wiadomościach” drukiem, to dała się 
ubłagać pod warunkiem, że damy jej wywiad 
do autoryzacji.  Oto, co nam powiedziała po au-
toryzacji: - Nie chcę być bezkontrowersyjna, 

ale uważam, że ja tu jestem najważniejsza,  
bo o mnie walczą w konkursie „Gotuj z Sze-
fem kuchni” i we mnie wpatrują się z tęskno-
tą, nadzieją i pożądaniem kobiety i mężczyź-
ni stojący w kolejce do kotła. Mówią o mnie 
zawistnicy, że jestem od nabierania, ale ja 
nikogo nie nabieram, ja daję wszystkim po 
równo, a to, że nie wylewam za kołnierz jest 
moją prywatną sprawą.

Rokietnicki Rumpuć ’2013 był wyśmienity 
i możemy to już stwierdzić na pewno. 

Mieszkańcy gminy i ci, którzy przyjeżdżają 
niekiedy z daleka, nie przybywają do Rokiet-
nicy tylko po to, żeby zjeść albo tylko obejrzeć 
występ ulubionej gwiazdy. Na Rumpuciu spoty-
kamy znajomych, podglądamy, jak rywalizują 
na scenie i na stoiskach sołectwa, jak śpiewają 
i tańczą gminne talenty, jak gotują w gminnych 
restauracjach, co wymyślą tym razem, zakocha-
ni w gminie Rokietnica prowadzący z Kabaretu 
Pod Spodem i oczywiście, przy okazji, czy udał 
się w tym roku eintopf, czyli zupa z wkładką. 

Gdy dodamy, że charyzmatyczna rocko-
wa poetka i kompozytorka, Kasia Wilk wraz 
z zespołem, dała czadu, a parodiujący satyryk 
z Kielc Stan Tutaj, TUTAJ będzie na długo za-
pamiętany, to możemy odpowiedzialnie napi-
sać o tegorocznym Rumpuciu – wyśmienity.

Proszę zwrócić uwagę, że to tak niewielu, za 
tak niewiele, zrobiło, tak wiele dla tak wielu.

Kurdesz, to pieśń biesiadna popularna w Pol-
sce XVIII w. , ale też dawniej znaczył kurdesz 
dobrego kompana i dobrego biesiadnika, a więc: 
Rumpuć, Rumpuć nad Rumpuciami!!

Red.

Czy Rumpuć w Rokietnicy  
a.d. 2013 się udał?

Rumpuć, Rumpuć nad Rumpuciami…

Pod kucharską buławą  
Rokietnickiej Chochli.

Spontaniczna radość 
małych piłkarzy.

Żywiołowa FAMA.
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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

Zapraszamy  
do zamieszczania reklam!
tel. 607-566-555 mn@kreator.com.pl

lek. stom. Anna Przystańska

stomatologia
Pełen zakres usług: 

stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca

chirurgia
protetykaZalasewo, ul. Botaniczna 15

tel. 791 415 004

Stomatologia JOR-DENT
ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

Stomatologia ogólna, dziecięca, chirurgia, protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów (prywatnie)

Oferujemy od stycznia 2011  
bezpłatne usługi stomatologiczne  
w ramach NFZ
W dni powszednie wizyty prywatne  
od godz. 18.00 po uprzednim umówieniu się.

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

www.hrformat.pl

• Rekrutacja  
pracowników
• Doradztwo  
personalne
• Ocena  
kompetencji  
zawodowych
• Testy  
psychologiczne

Właściwy człowiek  
na właściwym miejscu.  
Pomożemy Ci  
go znaleźć.

HR Format
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 691 140 909
piotr.kuzniak@hrformat.pl
www.hrformat.pl
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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., czw. 15.00-19.00

NFZ

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

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

G

AGENCJA OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Jak zamówić reklamę?

 Î telefonicznie: 607 566 555
 Î mailem: mn@kreator.com.pl
 Î faksem: 61 648 26 49
 Î listownie: Studio Reklamowe Kwadrat,  

 ul. Szylinga 6/4,  60-787 Poznań

Zapraszamy do zamieszczania 
reklam w miesięcznikach gminnych:


