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Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:

Jak zamówić reklamę?
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telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

607 566 555
mn@kreator.com.pl
61 648 26 49
Studio Reklamowe Kwadrat,
ul. Szylinga 6/4, 60-787 Poznań

Kompleksowa obsługa klienta:
• stan surowy, deweloperski
• formalności urzędowe
• projektowanie

tel. 509 29 60 92
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Gmina Swarzędz
zmniejsza zadłużenie

Mamy powody do dumy:

Gmina Swarzędz wyróżniona za pozyskiwanie funduszy europejskich z WRPO
Z przyjemnością informujemy, że Gmina Swarzędz została wyróżniona
w Konkursie Gwiazdy Wielkopolskie jako najbardziej aktywny samorząd w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
w podregionie poznańskim.

G

łównym kryterium przyznawania
nagród i wyróżnień była liczba
umów podpisanych przez samorządy, a kryterium dodatkowe stanowiła
wartość pozyskanego dofinansowania.
Na uroczystej Gali Funduszy Europejskich w Poznaniu 14 maja 2014 roku,
wyróżnienie, w imieniu naszej Gminy,
odebrała Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Anna Tomicka.
Przypominamy, że Gmina Swarzędz
w latach 2007-2013 pozyskała z Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 łącznie
prawie 16 milionów złotych. Za pomocą
tych środków zrealizowano inwestycje
o łącznej wartości ponad 27 milionów
złotych.
Środki te przeznaczone zostały na
następujące projekty:
- Zakup nowego taboru w ramach
systemu transportu publicznego Miasta
i Gminy Swarzędz - 5 nowoczesnych autobusów - wartość projektu prawie 6 mln
zł, dofinansowanie 4,8 mln zł,
- Zakup nowego taboru w ramach
systemu transportu publicznego Miasta
i Gminy Swarzędz - Etap II - 3 nowoczesne autobusy - wartość projektu prawie
4 mln zł, dofinansowanie 3,2 mln zł,
- Termomodernizacja placówek
oświatowych na terenie Gminy Swarzędz - termomodernizacją objęto 4 bu-

dynki szkolne na terenie Gminy - wartość projektu 2,2 mln zł, dofinansowanie
1,9 mln zł,
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie
Swarzędza - wartość projektu 2,6 mln
zł, dofinansowanie 1,45 mln zł,
- Budowa obwodnicy śródmieścia
Swarzędza łączącej drogę krajową nr
92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu - PROJEKT W REALIZACJI - wartość projektu
12,2 mln zł, planowane dofinansowanie
4,5 mln zł.
***
Szanowni Państwo! Przyznane wyróżnienie jest tym bardziej cenne, że wszystkie
wnioski, złożone przez Gminę Swarzędz
w ramach WRPO 2007-2013, przygotowane zostały w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu przez naszych pracowników.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
przygotowania projektów i ich późniejszej realizacji. Mam przy tym nadzieję, że
nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, realizowana w latach 2014-2020,
będzie dla nas równie owocna, czego życzę
wszystkim mieszkańcom Gminy Swarzędz,
dla których projekty te są przecież realizowane.
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

maja 2014 r. Gmina Swarzędz rozpoczęła wykup wyemitowanych przez siebie
obligacji (3 mln złotych w pierwszej transzy),
co oznacza zmniejszenie zadłużenia naszego
samorządu - poinformuje Skarbnik Gminy, Maciej Narłowski.
/rn/

Wyniki naboru
do przedszkoli
16 maja 2014 r. w przedszkolach publicznych, zarówno gminnych jak i tych prowadzonych przez operatorów prywatnych,
ogłoszone zostały wyniki naboru do
przedszkoli. Od września 2014 r. w 13 publicznych placówkach przebywać będzie
1490 najmłodszych mieszkańców Gminy
Swarzędz.

Z

godnie z ustawą, w pierwszej kolejności
przyjmowane były dzieci mieszkańców
gminy. Ponadto pierwszeństwo miały dzieci
z rodzin, w których występuje niepełnosprawność
(dziecka, rodzica, rodzeństwa), wielodzietność
oraz dzieci objęte pieczą zastępczą i rodziców
samotnie wychowujacych. Ponadto obowiązywały kryteria ustalone przez Gminę. Za każde
z nich można było otrzymać dodatkowe punkty.
Sporo punktów można było otrzymać za liczbę zadeklarowanych godzin pobytu dziecka
w przedszkolu oraz w przypadku gdy rekrutacja
dotyczyła dziecka 5 i 6 letniego. Dziecko obojga
rodziców pracujących lub wychowywane przez
jednego pracujacego rodzica mogło otrzymać
15 pkt., z kolei 5 pkt mogło otrzymać dziecko,
którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu.
Dodatkowe punkty można było uzyskać w przypadku rozliczania podatku dochodowego od osób
fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Swarzędzu.
Do wniosku rekrutacyjnego rodzice musieli dołączyć stosowne zaświadczenia.
W tegorocznej rekrutacji brało udział
również Przedszkole Publiczne “Chatka
Puchatka” w Swarzędzu, które rozpocznie swoją działalność od września 2014 r.
i znajdzie się w nim 125 miejsc dla przedszkolaków.
W naborze podstawowym do przedszkoli nie
przyjęto 53 dzieci. W naborze uzupełniającym
przedszkola dysponowały jeszcze 56 miejscami
dla 3-4 latków oraz 10 miejscami dla 5-6 latków.
Tak więc śmiało możemy stwierdzić, iż w tegorocznym naborze do przedszkoli zapewniono
miejsca wszystkim maluchom.
/edu/

Aktualności

z Fot. M. Szrajbowski
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Serdecznie zapraszamy na

DNI
SWARZĘDZA:
28 i 29 czerwca 2014,
polana przy ul. Strzeleckiej
Sobota, 28 czerwca:
14:00 – Piknik rodzinny
16:00 – Sekcje Ośrodka Kultury
17:00 – Wolny Band
18:30 – V-Unit
20:00 – Kasia Wilk
21:45 – Afromental

Aktualności

Sobotnią imprezę poprowadzi DONIU
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Niedziela, 29 czerwca:
14:00 – Piknik rodzinny
16:00 – Swarzędzka Orkiestra
Flażoletowa
16:30 – Zakończenie XXII Rodzinnego Rajdu Samochodowego Miasteczka Samochodowego Szpot
17:00 – Tobi King
18:30 – Kabaret Młodych Panów
20:00 – Ania Wyszkoni
21:45 – De Mono

WOLNY
BAND: Autorski
projekt Daniela
Moszczyńskiego.
Wszystko zaczęło
się od pasji i miłości do muzyki.
Najpierw był teledysk do utworu „Złap Muzę”,
potem debiut płytowy i zaproszenie na Opolskie Debiuty. Poza
autorskim materiałem Wolny Band wykonuje także najbardziej
znane i uznane w muzycznym świecie, polskie i zagraniczne
utwory rozrywkowe. Tak powstał zespół Groove Cover. W czerwcu
2011 roku Wolny Band / Groove Cover zwyciężył podczas VI
Europejskiego Festiwalu Coverów w Kamiennej Górze, występując z duetami słynnego amerykańskiego rapera JayZ. Na koncertach można usłyszeć utwory najbardziej znanych światowych
artystów - m.in. Simply Red, Maroon 5, Modjo. Wolny Band /
Groove Cover to 100% muzyki na żywo.
V- U N I T:
Najnowszy krążek „Bękarty
internetu” ekipy
V-Unit to album
spod szyldu „comedy rap”, na
który nikt nie
jest gotowy, ani
w naszym kraju,
ani poza jego granicami! V-Unit porzuca wszelkie standardy,
zahamowania i konwenanse serwując swoim fanom iście szaleńczą dawkę humoru. Autorzy megahitów internetu „Klata, plecy,
barki”, „My Słowianie - odpowiedź mężczyzn” czy „Tylko hit
na lato” idą krok dalej.

DONIU: Prowadzący sobotnią
imprezę, raper,
producent muzyczny i inżynier
dźwięku, a także
muzyk, kompozytor i osobowość
telewizyjna. Dominik Grabowski
znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów w zespole
hip-hopowym Ascetoholix, którego jest członkiem od 1999 roku.
W 2004 roku podjął solową działalność artystyczną. Współpracował m.in. z Peją, Sylwią Grzeszczak, Liberem, V-Unit.
KASIA WILK: Piosenkarka, autorka tekstów, kompozy-
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AFROMENTAL: Siedmiu pełnych energii i bardzo uzdolnionych facetów. Każdy z nich to wyrazista i nietuzinkowa
postać. Zarówno prywatnie, jak i na estradzie stanowią bardzo
zgraną grupę. Grupę, która od 10 lat zmienia polską scenę
muzyczną!
Muzyka, którą tworzą to wypadkowa inspiracji wszystkich
członków zespołu. Repertuar grupy to mieszanka rocka, hip-hopu i soulu. Laureaci wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.
W tym roku Afromental obchodzi również 10-lecie swojej
twórczości i z tej okazji przygotowuje specjalny prezent dla
swoich fanów.
TOBI KING:
Prawdziwy król
romskiej muzyki
tanecznej. Jedna
z najbardziej rozpoznawalnych postaci na romskiej
scenie muzycznej.
Jego piosenki przełamują stereotyp
utworów cygańskich: chwytliwe kompozycje
utrzymane w takich
stylach jak dance i disco bawią, zachęcają do tańca i nigdy nie
pozostawiają słuchacza obojętnym.
KABARET
MŁODYCH PANÓW: Posiadający ponad 8-letnie
doświadczenie na
kabaretowej scenie, BEZCZELNIE
MŁODZI Panowie
nie próżnują i zdobywają kolejne
szczyty w swoim
dorobku artystycznym. Wywodzą
się z Rybnika, ale
obecnie doprowadzają do łez – ze
śmiechu oczywiście – fanów nie

tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką ironii i dystansu do tego, co aktualnie
się dzieje, sprawia, że zyskują nie tylko coraz szersze grono
wiernych fanów, ale także uznanie krytyków. Zdobyli najwyższe laury we wszystkich liczących się konkursach i festiwalach
kabaretowych z RYJKIEM i PAKĄ na czele. Skecze i piosenki
kabaretu prezentowane były w każdym możliwym programie
telewizyjnym na antenach Telewizji Polskiej, Polsatu i TVN.

ANNA WYSZKONI: Jedna z najbardziej lubianych osobowości polskiej sceny muzycznej. Ma na swoim koncie wiele
przebojów, nagród i wyróżnień, m.in. sześć złotych i platynowych płyt. W tym roku obchodzi 18-lecie działalności artystycznej. W 2009 roku wydała swój pierwszy solowy album
pt. „Pan i pani”, z którego pochodzą m.in. przeboje: „Czy
ten pan i pani” (srebrna Premiera w Opolu 2009), „Z ciszą
pośród czterech ścian” oraz nagrodzony superjedynką za
przebój roku 2011 „Wiem, że jesteś tam”.

DE MONO: Jedna z najpopularniejszych formacji muzycznych w Polsce, która na scenie istnieje niezmiennie od 27
lat. Ma na swoim koncie 12 płyt, z czego ostatnia „De Mono
symfonicznie” pojawiła się w sprzedaży w lutym 2014 roku
i było to niezwykłe wydarzenie, ponieważ zespół nagrał swoje
największe przeboje w wersji symfonicznej. Repertuar De
Mono to przede wszystkim niezapomniane ballady i wielkie
letnie hity muzyki popularnej, takie jak „Póki na to czas”,
„Kochać inaczej”, „Moje miasto nocą”, „Zostańmy sami”
czy „Statki na niebie”. Skład zespołu: Andrzej Krzywy, Piotr
Kubiaczy, Paweł Dampc, Paweł Pełczyński, Tomasz Banaś,
Marcin Korbacz, Zdzisław Zioło.

Aktualności

torka. Swój ostatni singiel „Po prostu” zaprezentowała podczas festiwalu TOPtrendy w Sopocie w 2012 r. W rankingu
magazynu „Machina” znajduje się w 50. najlepszych polskich
wokalistek. Ma na swoim koncie dwa solowe albumy, właśnie
pracuje nad trzecim.
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„Cały Swarzędz na rowery”
Zapraszamy na III Gminny Rajd Rowerowy

W sobotę, 7 czerwca rusza trzeci już Gminny Rajd Rowerowy„Cały Swarzędz
na rowery”. Jego poprzednie dwie edycje pokazały, że jesteśmy gminą
prawdziwych rowerzystów! W roku 2013 na starcie rajdu zameldowało
się ponad trzystu uczestników. Jesteśmy pewni, że w tym roku będzie
nas jeszcze więcej!

Aktualności

W

yruszamy tradycyjnie o godz.
10:00. Do wyboru pozostawiamy rowerzystom sześć tras,
w tym jedną zupełnie nową. Zatem oceniamy swoje możliwości, podejmujemy
decyzję, a potem razem z rodziną, przyjaciółmi lub w pojedynkę rozpoczynamy
sportową przygodę!
Każda z grup objęta jest opieką Kierownika Trasy.
W organizację rajdu zaangażowali się
niektórzy radni, a jego Komadorem został

Zygmunt Majchrzak – przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej
w Swarzędzu.
Oto nasze propozycje:
- Trasa Polna
start 10:00, Paczkowo – szkoła
- Trasa Wiejska
start 10:00, Zalasewo – gimnazjum
- Trasa Leśna
start 10:00, Gruszczyn – Gospodarstwo
Agroturystyczne „Podkowa”
- Trasa Łąkowa

Pilotażowy budżet obywatelski
– sport, rekreacja i zieleń

B
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udżet obywatelski zwany niekiedy
partycypacyjnym to coraz popularniejsza forma bezpośredniego
wpływu mieszkańców na kształt budżetu miasta lub gminy. W Swarzędzu idea
budżetu obywatelskiego rozumiana jako
realny i kreatywny wpływ mieszkańców
na kształt zadań i planów inwestycyjnych
realizowana jest od dość dawna. Wyraża
się w różnorodnych, środowiskowych spotkaniach i konsultacjach, w trakcie których mieszkańcy zgłaszają swoje wnioski
i postulaty budżetowe oraz inwestycyjne.
Od ponad dwóch lat w Gminie Swarzędz
obowiązuje zarządzenie Burmistrza z dnia
12 stycznia 2012 r. w sprawie zasad postępowania inwestycyjnego, które określa,
że uprawnionymi do złożenia wniosku
inwestycyjnego są m.in. sołtys, radny,

każdy mieszkaniec Gminy lub inna osoba mająca interes prawny lub społeczny,
a wnioski inwestycyjne w danym roku
budżetowym należy składać do 31 maja
każdego roku.
W tym roku decyzją burmistrz Anny
Tomickiej o inwestycjach w zakresie
sportu, rekreacji i zieleni zdecydują
mieszkańcy. Wnioski mieszkańców mogą
być składane do 30 czerwca. Następnie
do 30 lipca 2014 z przesłanych wniosków, po analizie merytorycznej dokonanej przez wydziały i referaty Urzędu,
zostanie wyłonionych 6 zadań. Będą to
wnioski, które spełniają warunki wg kryteriów: możliwości realizacji, zgodności
ze Strategią Rozwoju Gminy, zgodności
z kompetencjami gminy, miejscem realizacji. Wybranych sześć wniosków zostanie

z Fot. Archiwum UMiG
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start 9:40, Wierzonka – szkoła
start 10:00, Kobylnica – dworzec PKP
- Trasa Miejska
start 10:00, Swarzędz – Rynek
Uwaga (!) – nowa trasa:
- Trasa Maltańska PTTK „Meblarz”
start 10:00, Malta Poznań – polana przy
leśniczówce
Od uczestników nie pobieramy wpisowego! Na mecie rajdu przy swarzędzkiej
Scenie nad Jeziorem – dla wszystkich
pyszne spaghetti, wspólne, pamiątkowe
zdjęcia oraz oczywiście atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Głównego Partnera
Rajdu – Swarzędzki Klub Pracodawców!
Partnerem technicznym rajdu jest firma
„Brodex” zapewniająca serwis na trasie.
Zapisy na III Gminny Rajd Rowerowy
przyjmuje Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji.
E-mail: marketing@scsir.swarzedz.
pl, tel. 61 65 09 520, -523 (zgłoszenia
telefoniczne w godz. 8:00 - 15:00)
Regulamin rajdu zamieszczamy na
www.swarzedz.pl.
/TR/
poddanych ocenie i głosowaniu mieszkańców Gminy w terminie od 1 sierpnia do 25 sierpnia 2014 r. Trzy spośród
nich, które uzyskają najwięcej głosów będą
przyjęte do realizacji w przyszłorocznym
budżecie pod warunkiem, że uzyskają poparcie minimum 300 osób. Na realizację
zwycięskich propozycji inwestycyjnych
zostanie zagwarantowana łącznie kwota
300 tysięcy złotych w budżecie 2015 r.
Zasady i tryb głosowania zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Wnioski
należy zgłaszać pisemnie na adres Urzędu
(Rynek 1, 62-020 Swarzędz), do kierownika właściwej komórki organizacyjnej
Urzędu, ze zwięzłym uzasadnieniem
określającym cel, korzyści oraz wstępny
szacunkowy koszt.
Burmistrz Anna Tomicka zapowiedziała, że jeśli ta inicjatywa spotka się
z szerszym społecznym zainteresowaniem,
to w następnym roku uwzględniane będą
wnioski dotyczące wszystkich obszarów
życia społecznego.

Tajniki ekonomii społecznej
w Klubie Integracji Społecznej

Seniorze,
poznaj Poznań!

S

28

zukasz pracy? Marzysz o własnym
biznesie? Masz pomysł na własną
działalność, ale nie wiesz, jak go
zrealizować? Interesujesz się ekonomią
społeczną? A może o ekonomii społecznej nie wiesz nic?
Zapraszamy do udziału w Warsztatach Ekonomii Społecznej, organizowanych w Klubie Integracji Społecznej przy
ul. Działkowej 61a w Swarzędzu.
W ramach planowanych działań zorganizujemy:
- warsztaty umiejętności społecznych,
- warsztaty doradztwa zawodowego,
- warsztaty przedsiębiorczości,
- warsztaty z zakresu ekonomii społecznej, mające na celu zapoznanie
uczestników z funkcjonowaniem pod-

miotów ekonomii społecznej, zwłaszcza
funkcją reintegracji społeczno-zawodowej, aspektami prawnymi funkcjonowania PES, formami finansowania PES,
możliwymi działaniami marketingowymi
i tworzeniem biznesplanu.
Osoby zainteresowane będą mogły
wziąć także udział w innych zajęciach,
realizowanych w ramach działalności
Klubu Integracji Społecznej, w tym:
»» kreatywnych warsztatach twórczych,
»» warsztatach komputerowych,
»» imprezach okolicznościowych.
Zapisy i dodatkowe informacje:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, tel. 61 651 26 50.
Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej

Komunikaty OPS:

nosprawności lub orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności osobie, nad którą
jest sprawowana opieka, wniosek może
być złożony nie później niż w terminie
4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Zasiłek dla opiekunów

W

Dzienniku Ustaw z dnia 30
kwietnia 2014 r. poz. 567,
opublikowana została ustawa
z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa
wejdzie w życie 15 maja 2014 r.
Zasiłek dla opiekuna, w kwocie
520 zł, będzie przysługiwał osobie,
jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za
niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.
Postępowanie w sprawie ustalenia
prawa do zasiłku dla opiekuna organ
właściwy ustalający prawo do świadczeń
pielęgnacyjnych wszczynać będzie na
wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek
dla opiekuna.
Od 15 maja 2014 r. będą wysyłane
pisma informującego do osób, które pobierały w/w świadczenie o możliwości
złożenia wniosku w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Swarzędz – Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Wniosek będzie można składać
maksymalnie w terminie 4 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do
15 września 2014 r.
Jeżeli w ww. okresie toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepeł-

Świadczenie
pielęgnacyjne
w wyższej kwocie

W

Dzienniku Ustaw z dnia 30
kwietnia 2014 r. poz. 559
opublikowana została ustawa
z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od 1
maja wzrośnie wsparcie finansowe dla
opiekunów niepełnosprawnych dzieci
z obecnych 820 zł do 1000 zł netto.
Przyznanie świadczenie nie będzie wymagało złożenia wniosku. Zmiany decyzji
ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie zamiany wysokości tego świadczenia, następuje z urzędu.
Kwoty świadczeń netto:
»» 1 maja 2014 r. Do 31 grudnia 2014 r.
– 1000 zł (800 zł świadczenia + 200 zł
z rządowego programu)
»» 1 stycznia 2015 r. Do 31 grudnia
2015 r. – 1200 zł świadczenia pielęgnacyjnego
»» 1 stycznia 2016 r. - 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego.
Beata Pacholczak
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

kwietnia seniorzy z Klubów Młodych
Duchem wybrali się na wycieczkę do
Poznania. Podczas wspólnego spaceru, który
rozpoczęliśmy na placu Cyryla Ratajskiego
mieliśmy okazję podziwiać przepiękne zdobienia kamienic, które w dużej mierze są
odnowione.
Poznań na przestrzeni ostatnich kilku lat
bardzo się zmienił, o czym świadczą nowoczesne rozwiązania architektoniczne takie jak np.
fontanna na Placu Wolności, punkt widokowy
w galerii M&M czy kawiarenka na kółkach. Idąc
w kierunku Starego Rynku seniorzy podziwiali malownicze freski znajdujące się na górnej
części budynku Muzeum Narodowego. Według
opinii seniorów funkcjonując w pośpiechu dnia
codziennego rzadko kto zwraca uwagę na tak
okazałe zabytki. Kontynuując naszą wycieczkę
zwiedziliśmy także bogato zdobione wnętrza
kościoła ojców Franciszkanów oraz Fary.
Swarzędzka grupa młodych duchem miała
możliwość przypomnienia sobie wiedzy zdobytej podczas zajęć„Podróży małych i dużych”
na temat powstania i historii Starego Rynku,
którego architektem był m.in. Jan Baptysta
di Quadro z Lugano. Udając się w stronę Fary
mieliśmy możliwość wysłuchania koncertu
muzycznego. Po tylu wrażeniach grupa zdecydowała się pogodzić atrakcje dla ducha z tymi
dla ciała degustując kawę lub soki ze świeżo
wyciskanych owoców…
Marta Szomek,
Małgorzata Pawlik

Wizyta
przedszkolaków

Prosto z OPS
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kwietnia seniorów z Miejsko - Gminnego Ośrodka Wsparcia odwiedziły
dzieci z przedszkola nr 3 „Pod Kasztanami”.
Wystąpiły z przedstawieniem o tematyce
ekologicznej, pt. „Eko-księżniczka” i zebrały
gromkie brawa od przybyłych seniorów.
Uczestnicy Ośrodka złożyli życzenia świąteczne dołączając do nich słodki upominek oraz
kurczaczki z wełny wykonane przez seniorkę
z Ośrodka Wsparcia. Czekamy na kolejną tak
miłą wizytę.
Renata Śledź

ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel. 61 651 26 50, 51, 52, 53 fax. 61 651 26 54
ops@swarzedz.pl www.opsswarzedz.pl
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Szkoła w Zalasewie – rosną już fundamenty. Od kwietnia br. trwa budowa nowej szkoły podstawowej w Zalasewie. Wykonawca – firma AGROBEX Sp.
z o.o. - wykonuje roboty ziemne, odwodnienie terenu, powstają fundamenty. Zgodnie z umową podpisaną 8 kwietnia budowa ma być zakończona do 30 czerwca 2015 roku.
Przypomnijmy, że w Zalasewie, na ok. 3-hektarowym terenie w rejonie ul. Planetarnej i Transportowej, powstanie nowoczesna, 28-oddziałowa szkoła. Budynek będzie
miał dwie kondygnacje, a powierzchnia użytkowa wyniesie 9335 m kw. W projekcie szkoły wydzielono 10 sal z zapleczami dla klas 1-3, pozostałe 18 sal wraz zapleczem
służyć będzie klasom 4-6. W nowej szkole będzie stołówka, biblioteka z czytelnią, oczywiście - szatnie i sanitariaty, a także przeszklony, 2-kondygnacyjny plac zabaw
zwany „ogrodem na niepogodę”.
Szkoła będzie miała aulę o amfiteatralnym układzie widowni dla prawie 300 osób, z reżyserką, zapleczem scenicznym a także gastronomicznym. W obszernej sali sportowej
(z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz ścianką wspinaczkową) zaprojektowano odpowiednie przegrody, co umożliwi prowadzenie zajęć wychowania
fizycznego dla trzech klas równocześnie. Sala sportowa z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, przystosowana do rozgrywek sportowych różnych szczebli, będzie
miała widownię dla ponad 900 widzów. Zaprojektowano również osobną salkę do gimnastyki korekcyjnej, a obok magazyny, zaplecze etc. Obok budynku szkoły powstanie
kompleks boisk sportowych, a z myślą o najmłodszych urządzone zostaną dwa place – osobno dla dzieci przedszkolnych i dla klas 1-3.
/mw/
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Przetarg
na kanalizację
w Kobylnicy
– do trzech razy
sztuka?
Od jesieni ubiegłego roku Gmina Swarzędz podejmuje starania, aby wybudować
kanalizację sanitarną wraz z przyłączami
w ul. Polnej w Kobylnicy (na odcinku od
ul. Jaworowej do ul. Słonecznikowej). Jest
gotowa dokumentacja, jest pozwolenie na
budowę – nie ma, niestety, wykonawcy.
Dlaczego? - Pierwszy przetarg ogłoszony
został w IV kwartale ubiegłego roku. Oferty przekraczały jednak znacznie ówczesne
możliwości budżetu naszej gminy. Spowodowało to konieczność unieważnienia
postępowania przetargowego. W roku bieżącym Gmina Swarzędz ponownie ogłosiła przetarg nieograniczony. Również tym
razem oferty przekroczyły kwotę zapisaną
w budżecie gminy na realizację tej inwestycji. W tej sytuacji burmistrz wystąpił
z wnioskiem do radnych o zwiększenie
środków na to zadanie i odpowiednia
uchwała została podjęta. Tymczasem
okazało się, że najtańszy z oferentów nie

przedłużył ważności swojej oferty, czego
konsekwencją jest ponowne unieważnienie
postępowania przetargowego.
Konieczne jest zatem ogłoszenie
przetargu po raz trzeci. Jeśli uda się go
rozstrzygnąć, to do jesieni kanalizacja
w tym miejscu będzie gotowa.
/mw/

Ul. Dworcowa
w Kobylnicy: przez
gąszcz paragrafów
Od kilku lat Gmina Swarzędz, zgodnie z wnioskami mieszkańców, radnych
oraz Rady Sołeckiej, usiłuje zaprojektować i doprowadzić do wybudowania ul.
Dworcowej w Kobylnicy. Zamierzenie
to od początku było szczególnie trudne
do zrealizowania, z uwagi na to, że ul.
Dworcowa przebiega przez należący do
PKP tzw. „teren zamknięty”, rządzący się
szczególnymi uregulowaniami prawnymi.
Jeszcze jesienią ubiegłego roku można
było sądzić, że inwestycja ta ostatecznie
rozpocznie się na wiosnę roku bieżącego. Na ukończeniu była dokumentacja i w
grudniu 2013 r. złożone zostały wnioski
o pozwolenie na budowę.

Gmina uzyskała od Starostwa Powiatowego w Poznaniu pozwolenie na
budowę fragmentu tej ulicy, jednak Wojewoda Wielkopolski odmówił takiego
pozwolenia, uznając – inaczej niż starosta – że wówczas nieaktualna już stała
się decyzja środowiskowa, wydana przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu. Gmina w tej
sytuacji niezwłocznie wystąpiła o nowy,
aktualny dokument z RDOŚ i ponowna,
długa procedura od razu została przez
RDOŚ wszczęta.
Tymczasem, jak grom z jasnego nieba,
z Ministerstwa Infrastruktury nadeszła informacja, że teren planowanej inwestycji
przestał być „terenem zamkniętym”. Oznacza to, że opracowanie dokumentacji podlega teraz zgoła innym przepisom prawnym i wymaga konieczności uzyskania
decyzji od zupełnie innych organów. I tak:
RDOŚ nie będzie wydawała decyzji środowiskowej. Zostanie ona wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy w Swarzędzu,
co, niestety, wymaga przeprowadzenia nowej, długotrwałej procedury, której burmistrzowi pominąć ani skrócić nie wolno.
Cały ten galimatias prawny wpłynie
na opóźnienie uzyskania decyzji pozwole-

Boiska jak nowe, wkrótce park. Zakończył się remont dwóch boisk sportowych na os. Raczyńskiego w Swarzędzu.
Wykonawcą była firma SODEX Sp. o.o. z podpoznańskich Złotnik,
która wykonała to zadanie za ok. 230 tys. zł. Zaniedbane boiska
otrzymały nowoczesną, poliuretanową nawierzchnię, porządne
ogrodzenie, zostały należycie wyposażone i odwodnione.
Pora teraz na uporządkowanie ich otoczenia. Rozstrzygnięty został właśnie przetarg na „rewitalizację terenów południowej części miasta Swarzędz – zagospodarowanie terenów rekreacyjnych
os. Raczyńskiego”. Mowa otaczającym te boiska parku pomiędzy
zabudową blokową a domkami jednorodzinymi. Wygrała firma
P.P.H. Abies z Murowanej Gosliny. Roboty będą trwały do końca
listopada, a wartość umowy wynosi 756 tys. złotych. Celem jest
jest poprawa walorów estetycznych i funkcjonalności tego terenu.
Jak już informowaliśmy, przewiduje się wprowadzenie nowoczesnych, przepuszczalnych dla wody, nawierzchni parkowych o naturalnym charakterze. Największą
atrakcją będzie z pewnością fontanna, wkomponowana w nawierzchnię głównego placu, z pionowymi strumieniami i iluminacją. Dzieci zainteresuje oryginalny plac
zabaw wodnych otoczony pagórkami. Będą one mogły korzystać także z wielu nowych urządzeń zabawowych. Ponadto pojawi się źródełko ukryte w labiryncie z zieleni.
Pomiędzy odnowionymi boiskami powstanie drewniany podest ze stojakami rowerowymi oraz zdrojem. Będzie on źródłem wody pitnej zarówno dla sportowców jak
i osób spacerujących z czworonożnymi pupilami.
Planowana w części północnej pochylnia ułatwi dostęp do parku wielu użytkownikom. Siłownia zewnętrzna zachęci mieszkańców do aktywnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu.
Wycięte w zeszłym roku drzewa i krzewy w przyszłym zostaną zastąpione nowymi nasadzeniami. Projekt przewiduje dobór ciekawych roślin i zarazem odpowiednich
dla środowiska miejskiego. Szata roślinna zostanie urozmaicona o długo kwitnące i niewymagające byliny oraz trawy ozdobne.
/mw/

nia budowę o co najmniej kilka miesięcy,
co może skutkować brakiem możliwości
rozpoczęcia budowy w bieżącym roku.
Realnym scenariuszem wydaje się ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę I etapu inwestycji (przypomnijmy,
że obejmuje on odcinek ul. Dworcwej
od ul. Swarzędzkiej do Słonecznikowej)
w czwartym kwartale bieżącego roku,
tak aby roboty mogły rozpocząć się na
wiosnę i zakończyć na koniec 2015 roku.
W ramach tego zadania wykonana ma być
porządna nawierzchnia jezdni, chodników,
wjazdów do posesji, infrastruktura (oświe-

tlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna,
sieć wodociągowa), a w rejonie dworca
PKP – pętla autobusowa.
/mw/

Będzie oczyszczalnia
ścieków w Sokolnikach
Gwiazdowskich
Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg na
budowę lokalnej, biologicznej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych
w Sokolnikach Gwiazdowskich. Nowa

oczyszczalnia obsługiwać ma okoliczne
zabudowania i służyć tym mieszkańcom, którzy nadal korzystają z szamb.
Gmina Swarzędz złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie w 2014 r. (w formie pożyczki)
na pokrycie 90 proc. wartości przedsięwzięcia, z możliwością umorzenia w wysokości 40 proc. wartości udzielonej pozyczki.
Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć, to budowa ruszy niezwłocznie i zakończona
będzie przed końcem bieżącego roku.
/mw/
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Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza
i utrudnienia w ruchu.
Prosimy o ostrożną jazdę w okolicy dworca PKP!

10

Trwa budowa obwodnicy śródmieścia
Swarzędza, która połączy drogę krajową
nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu
ulicy Dworcowej w Swarzędzu. Od 12
maja 2014 r. wykonawca tej inwestycji
rozpoczął roboty związane z budową ronda w rejonie dworca PKP oraz budynku
Urzędu Skarbowego. Konieczne było zwężenie ul. Dworcowej, gdzie obowiązuje
ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją
świetlną.
Bardzo prosimy wszystkich uczestników ruchu o wzmożoną uwagę i wyrozumiałość. Utrudnienia w tym rejonie będą
trwały co najmniej dwa miesiące.
Przypomnijmy, że inwestycja ta ma
na celu budowę nowego skrzyżowania
z drogą krajową nr 92 w rejonie wjazdu do skansenu pszczelarskiego oraz ul.
Stawnej (przebudowany zostanie ok.
300 metrowy odcinek drogi krajowej nr
92). Nowe skrzyżowanie na ,,krajówce”
umożliwi pojazdom jadącym od strony
Poznania skręcanie w lewo w ul. Stawną
oraz w prawo, w kierunku ul. Dworcowej
(dojazd do Castoramy). Podobne możliwości skrętu będą miały pojazdy jadące
od strony Warszawy. Od tego skrzyżowania nowa ulica, o długości w sumie
prawie kilometra, zbudowana będzie
wzdłuż torów kolejowych i poprowadzi
do ul. Dworcowej przy dworcu PKP,
gdzie powstanie rondo (przebudowany
zostanie ponad 100-metrowy odcinek ul.

Dworcowej).
Budowa obwodnicy zostanie sfinansowana głównie ze środków zewnętrznych:
dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (4,5 mln zł),

wkładu firm CLIP oraz CASTIM (3,7
mln zł) oraz środków własnych Gminy
Swarzędz. Jak już informowaliśmy, grunty
pod budowę nowej drogi, których wartość
szacowana jest na kwotę 1,2 mln zł, Gmina
Swarzędz pozyskała bezpłatnie od PKP
oraz firm CLIP i CASTIM.
Po zakończeniu tej inwestycji, jesienią br., spodziewać się można znacznego usprawnienia ruchu pojazdów, gdyż
faktycznie powstanie w ten sposób nowe
połączenie południa z północną częścią
Swarzędza.
/mw/

STENA EkoStacja w Swarzędzu już czynna
15 maja 2014 r. odbyło się oficjalne
w otwarcie STENA EkoStacji zlokalizowanej przy ul. Rabowickiej 2 w Swarzędzu. EkoStacja to miejsce, gdzie
mieszkańcy mogą zostawić wszystkie
kłopotliwe odpady, które dotychczas
często przetrzymywali w domu.
Do EkoStacji można przyjechać
samochodem i podjechać bezpośrednio
pod kontener, w którym zostawiamy
odpady. W przypadku wątpliwości, co
zrobić z danym odpadem możemy liczyć
na fachową pomoc obsługi.
Przyjmowane są:
ODPADY DROBNE: karton, opakowania wielomateriałowe, szkło, puszki aluminiowe, twarde plastiki, papier
mieszany, butelki PET, folia, ubrania,
styropian;
ODPADY WIELKOGABARYTOWE: gruz, płyty kartonowo-gipsowe,
opony, drewno, złom, meble, szyby;
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY: kuchenki
i sprzęt AGD, średni sprzęt RTV i AGD,

drobne elektroodpady, kable, kasety VHS
i magnetofonowe, płyty CD/DVD/BD;
ODPADY NIEBEZPIECZNE: żarówki, świetlówki, akumulatory, baterie,
aerozole, farby, oleje i pozostałe odpady
niebezpieczne.
Większość odpadów mieszkańcy
mogą zostawiać nieodpłatnie, natomiast
pobierane są opłaty za meble oraz odpady
budowlane: gruz, płyty kartonowo-gipsowe, okna, szyby, wełnę mineralną.
EkoStacja otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17.00,
w soboty w godz. 8:00-14:00.
/ros/
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Usuwajmy azbest
z dofinansowaniem

Strażak z Kobylnicy wyróżniony
Podczas obchodów powiatowych Dnia Strażaka 10 maja w Kórniku ogłoszono wyniki konkursu Strażak Roku Powiatu Poznańskiego zorganizowanego
przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego. Drugie miejsce w tym
prestiżowym konkursie przyznano druhowi Hieronimowi Sękowskiemu
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy – wieloletniemu strażakowi
naszej jednostki.

D

ruh Hieronim podczas 52-letniej
służby w OSP aktywnie uczestniczy w życiu jednostki. Brał czynny
udział w budowie remizy OSP Kobylnica oraz w późniejszych etapach jej rozbudowy. Dzięki druhowi Hieronimowi
jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kobylnicy przetrwała najtrudniejszy
okres w swojej historii przez prawie pięć
lat, kiedy zabrakło młodego pokolenia
strażaków. Wraz z dwoma innymi druhami wyjeżdżał do akcji i nie dopuścił
do zamknięcia remizy. Zwerbował młode
pokolenie, dzięki czemu OSP w Kobylnicy
zaczęła się intensywnie rozwijać i funkcjo-

nować coraz lepiej. Wprowadził i wyszkolił kilka pokoleń kobylnickich strażaków.
Dzięki zaangażowaniu druha Hieronima,
samochody, nawet te najbardziej leciwe,
były gotowe do akcji. Do dnia dzisiejszego
angażuje się we wszystkie prace naprawcze,
służąc radą młodszym kolegom. Brał udział
w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych, za
co został wielokrotnie wyróżniany między
innym Złotym Medalem ZA ZASŁUGI
DLA POŻARNICTWA oraz MEDALEM
HONOROWYM im. BOLESŁAWA CHOMICZA.
Tomasz Tomaszewski
OSP Kobylnica

Oznaczajmy posesje

– apeluje Komisariat Policji w Swarzędzu

S

warzędzka policja przypomina
o obowiązku oznaczania posesji.
Oto treść apelu w tej sprawie:
Wraz z rozwojem zabudowy miejskiej
i osiedli w ostatnich latach na terenie gminy Swarzędz częstym zjawiskiem jest brak
oznaczenia przez właścicieli, administratorów, dozorców lub użytkowników nieruchomości, wbrew obowiązkowi umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku tabliczki z numerem
porządkowym. Obowiązek taki wynika
z przepisu art. 47b ustawy z dnia 17
maja 1989 roku Prawa geodezyjnego
i kartograficznego.
Uchylenie się od jego realizacji, ale
także realizowanie go w niewłaściwy

sposób – poprzez brak utrzymania takiej
tabliczki w należytym stanie jest wykroczeniem, które zgodnie z przepisem art.
64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest
karą grzywny do 250,00 złotych lub karą
nagany.
W związku z powyższym funkcjonariusze tutejszej jednostki policji w miesiącu
maju br., przeprowadzą działania informacyjne. Podstawowym celem działań
będzie podjęcie czynności prewencyjnych
mających na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na dopełnienie
obowiązku umieszczania w widocznym
miejscu na ścianie frontowej budynku
tabliczki z numerem porządkowym i utrzy-

przyjemnością zawiadamiamy, że rusza
kolejna akcja, która ma na celu bezpieczne
usunięcie wyrobów azbestowych. Mieszkańcy
naszej Gminy mogą skorzystać z dofinansowania,
które w 100% pokryje koszty demontażu,
transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest.
Aby wziąć udział w programie likwidacji wyrobów
zawierających azbest należy wypełnić wniosek
i złożyć go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje kolejność wpłynięcia do urzędu. Wnioski można
składać do 15 września 2014 r.
Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć
dokument potwierdzający posiadanie tytułu
prawnego do dysponowania nieruchomością
(oryginał lub poświadczona przez gminę kopia
aktu notarialnego, oryginał lub poświadczona
przez gminę kopia aktualnego odpisu z księgi
wieczystej). W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis
w sektorze rolnym.
Wszelkie szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu Swarzędz, w Biurze Obsługi Interesanta- stanowisko nr 4 lub pod numerami
telefonów: (61) 65 10 714, (61) 65 12 403.
Wzór wniosku o udział w programie likwidacji
wyrobów zawierających azbest można pobrać
z www.swarzedz.pl
/ros/

Aktualności

Z

manie takiej tabliczki w należytym stanie
(tak, by spełniała ona swoje funkcje była czytelna).
Dzielnicowi Komisariatu Policji
w Swarzędzu w miesiącu maju br., w swoich wyznaczonych rejonach dokonają
rzetelnego sprawdzenia prawidłowych
oznaczeń posesji, natomiast w miesiącu czerwcu br., przeprowadzą działania
sprawdzająco-represyjne.
Pamiętajmy, że brak tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości
powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i porządek. Często
zdarza się, że ratownicy medyczni,
strażacy, bądź policjanci błądzą w terenie, pytając o konkretny adres, tracą
bezcenne minuty, sekundy, które mogą
uratować czyjeś życie.
K.Ł.
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Aktualności

Z prac Rady Miejskiej
w Swarzędzu
29 kwietnia 2014 r. odbyła się LVIII sesja
Rady Miejskiej w Swarzędzu. W obradach,
które prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek,
uczestniczyło 21 radnych.
Podczas sesji podjęto następujące
uchwały:
► Nr LVIII/512/2014 w sprawie zmiany
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz
na rok 2014.
► Nr LVIII/513/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Swarzędz na lata 2014 – 2032.
► Nr LVIII/514/2014 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
► Nr LVIII/515/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej
w Swarzędzu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu
do tego uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Wielk.
Nr 78, poz. 1556 ze zmianami).
► Nr LVIII/516/2014 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
► Nr LVIII/517/2014 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Swarzędz w 2014 roku.
► Nr LVIII/518/2014 w sprawie przyjęcia programu „Gmina Swarzędz Przyjazna
Rodzinie – wspieranie i ochrona rodzin wie-

lodzietnych”.
► Nr LVIII/519/2014 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Paczkowie, wchodzących w skład Zespołu
Szkół w Paczkowie.
► Nr LVIII/520/2014 w sprawie likwidacji filii Przedszkola nr 4 „Bajkowy Świat”
w Swarzędzu.
► Nr LVIII/521/2014 w sprawie zmiany
uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji
autobusowej, opłat dodatkowych, określenia
uprawnień do korzystania z bezpłatnych
i ulgowych przejazdów środkami transportu
zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
► Nr LVIII/522/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr
XLIV/390/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo.
► Nr LVIII/523/2014 w sprawie nadania
nazwy placowi w miejscowości Wierzenica.
Rada Miejska w Swarzędzu podjęła także Stanowisko nr 12/2014 następującej treści:
Zgodnie z § 16 p 4b Statutu Gminy Swarzędz oraz § 30 Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Rada Miejska w Swarzędzu wyraża
niezadowolenie z dotychczasowych działań ZM
GOAP polegających na:
1. słabym i nieskutecznym zorganizowaniu
systemu, a w szczególności na:
- niezapewnieniu objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gmin członkowskich systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi (nieszczelność),
- braku rozstrzygnięć przetargów i stosowa-

niu systemu przejściowego, który zdecydowanie
podwyższa cenę dla końcowego odbiorcy –
czyli naszych mieszkańców,
- mało skutecznej windykacji należności,
- braku Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Swarzędzu,
- zorganizowaniu odbioru odpadów wielkogabarytowych o częstotliwości powodującej
zaleganie gabarytów przy altanach na osiedlach
wielorodzinnych lub podrzucanie ich do lasu itp.
2. ustaleniu zbyt wysokiej stawki opłat od
osoby, która nie przekłada się na jakość usługi,
a w perspektywie kilku miesięcy może jeszcze
wzrosnąć,
3. przesadnym rozbudowaniu administracji ZM GOAP, która jest nieskuteczna i mało
efektywna w swoim działaniu,
4. zawieraniu przez ZM GOAP niekorzystnych umów podwyższających koszt odbioru
i przetworzenia jednej tony odpadów,
5. sztucznym zawyżeniu wymagań dla
przedsiębiorców, co przekłada się na ceny usług
przez nich oferowanych (elektronika, informatyka, dodatkowe wagi, kody kreskowe itp.),
6. braku przestrzegania zapisów Statutu
ZM GOAP.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska
w Swarzędzu prosi Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz o przygotowanie materiałów i analiz
w celu podjęcia ewentualnych dalszych decyzji. Uważamy, że Gmina Swarzędz korzystając z dotychczasowych dobrych doświadczeń
(szczególnie spółdzielczych i wykonawców
usług) potrafi zorganizować system odbioru
odpadów zgodny z przepisami prawa, ale efektywniejszy i tańszy dla mieszkańców naszej
Gminy.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

Posiedzenie Komisji Gospodarczej
Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej obradująca 23 kwietnia poprzedziła swe posiedzenie wizją lokalną na kluczowych dla usprawnienia
komunikacji na terenie Gminy inwestycjach.

N
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a skrzyżowaniu drogi przebiegającej przez nowy wiadukt z drogą
92 członkowie komisji zapoznali
się z przyjętymi rozwiązaniami dla ruchu
pojazdów poruszających się we wszystkich
możliwych kierunkach. Dopytywano też
o możliwość dojazdu do firm położonych
przy trasie na odcinku między Swarzędzem
a Paczkowem.
Komisja jest za propozycją, aby po wybudowaniu ronda przy ul. Średzkiej droga
w ul. Rabowickiej była podporządkowana
drodze w ul. Średzkiej. Pojazdy jadące od
strony Środy powinny mieć możliwość

skrętu w ul. Rabowicką.
Przy wizji lokalnej na terenie przy
dworcu kolejowym, gdzie powstanie
kolejne rondo, członkowie komisji mieli
możliwość zapoznania się z warunkami
w jakich pracuje Straż Miejska i Pogotowie
Ratunkowe w nowych pomieszczeniach.
W sprawach dotyczących innych inwestycji drogowych komisja zaopiniowała do
realizacji jeden z wariantów przebudowy
ul. Pszennej i Grudzińskiego.
Na posiedzeniu przyjęte zostało stanowisko komisji w sprawie członkostwa
Gminy Swarzędz w Związku Międzygmin-

nym Gospodarki Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej zawierające krytyczne uwagi
pod adresem Związku.
Komisja wyraziła opinię w sprawach,
z którymi mieszkańcy Gminy przyszli na
posiedzenie.
W głosowaniach zaopiniowano też
projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Przewodniczący
Komisji Gospodarczej
Zygmunt Majchrzak
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W niedzielę, 4 maja, uczestniczyliśmy w szczególnym wydarzeniu, kończącym Józefinki 2014. Wszyscy swarzędzanie, którzy odczuwali potrzebę
wspólnej modlitwy i podziękowań za
kanonizację wielkiego, polskiego Papieża Jana Pawła II zaproszeni zostali
na uroczystą mszę św. na swarzędzkim
Rynku.
szę św. odprawił ksiądz proboszcz Aleksander Brzeziński
ze swarzędzkiej parafii pw. św.
Marcina, z udziałem księdza dziekana Tadeusza Pelińskiego, pozostałych księży
z całego dekanatu oraz księdza kustosza
z Sanktuarium Matki Bożej Tuleckiej, który również wygłosił wzruszającą homilię.
W tej podniosłej uroczystości religijnej
uczestniczyli: posłanka Bożena Szydłowska, przedstawiciele władz gminy: burmistrz
Anna Tomicka, wiceburmistrzowie Agata
Kubacka i Adam Trawiński, przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, radni
Rady Miejskiej, Rady Powiatu Poznańskiego, reprezentanci organizacji społecznych,
służb publicznych, ale przede wszystkim
bardzo wielu mieszkańców Swarzędza.
O oprawę muzyczną mszy św. zadbali:
Chór Męski Akord, swarzędzka Orkiestra
Dęta i poznańska grupa wokalno-muzyczna Wielbienie.
Święty już Jan Paweł II był i jest dla
Polaków postacią absolutnie wyjątkową,
tak w sensie duchowym jak i ludzkim.
Jego kanonizacja stała się powodem
wielkiej radości w Kościele Katolickim,
wdzięczności oraz nadziei z tej świętości
płynącej. Taka też atmosfera panowała

M

podczas wieczornej mszy św. na Rynku.
Zapadający zmrok, piękna muzyka do-

pełniły całości. Nawet przenikliwe zimno
nie było przeszkodą w pełnej skupienia,
zbiorowej modlitwie.
/tr/
z fot. Henryk Błachnio

Aktualności

Msza św. dziękczynna…
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Wyniki 10 km Szpot
Swarzędz:
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W niedzielę, 11 maja na swarzędzkim Rynku ponad 3 tys. osób stanęło
na starcie 3 biegu 10 km Szpot Swarzędz, zorganizowanego przez„Szpot
Stowarzyszenie Razem Ponad Granicami” wspólnie z Gminą Swarzędz.
Zwyciężył Kenijczyk Mark Launen Kwalia, a jako drugi linię mety na stadionie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Święty Marcin
osiągnął jego rodak Moses Kipkosgei Bowen. Trzeci był Bartosz Majerczyk
z Grodziska Wlkp. Wśród kobiet triumfowała Karolina Górna z Kalisza. Najlepszy swarzędzanin, Hubert Prokop, zajął 5 miejsce. Nie tylko zwycięzcy,
ale wszyscy uczestnicy biegu – prawie 3 tysiące osób! – nagradzani byli
na mecie ogromnymi, zasłużonymi owacjami…

T

riumfatorzy na pokonanie 10-kilometrowej trasy potrzebowali zaledwie ok. 30 minut. Choć, zapewne
z powodu silnego wiatru, nie udało się

30.01,
30.02,
32.47,
33.10,
33.34,
33.36

kobiety:
1. Karolina Górna (Supermaraton Kalisz) 36.23,
2. Patrycja Talar (Pobiedziska)
38.31,
3. Dorota Przybysz (Grodzisk Wlkp.)
40.05,
...
17. Karolina Wiśniewska (Swarzędz)
44,30
Komplet wyników przedstawiamy
na www.swarzedz.pl

tym razem pobić rekordu trasy, bez wątpienia bieg ten przejdzie do historii jako
największa w naszym mieście impreza
sportowa, zorganizowana wzorowo – co

z Fot. H. Błachnio

Aktualności

Bieg na medal i dla Nikoli

z Fot. H. Błachnio

mężczyźni:
1. Mark Launen Kwalia (Kenia)
2. Moses Kipgoskei Bowen (Kenia)
3. Bartosz Majorczyk (Grodzisk Wlkp.)
4. Paweł Tarasiuk (Poznań)
5. Hubert Prokop (Swarzędz)
6. Szymon Bytniewski (Gowarzewo)

zgodnie podkreślano. Wszak do mety, przy
gorącym dopingu publiczności, zdołało
dobiec aż 2947 osób, a dla większości
celem był nie rekordowy czas, a samo
ukończenie biegu, pokonanie własnych
słabości, dobra wspólna zabawa…
A ta zaczęła się już przed startem do
głównego biegu. Zmagania zawodników
na 10-kilometrowej trasie poprzedzone zostały bowiem tradycyjnym już „biegiem
VIP-ów” dookoła Rynku. Uczestniczyli w tej przygodzie m.in. poseł Bożena
Szydłowska, burmistrz Swarzędza Anna
Tomicka oraz wiceburmistrz Adam Trawiński, wicewojewoda Przemysław Pacia,
starosta Jan Grabkowski, prezydent Poznania Ryszard Grobelny, silna reprezentacja
swarzędzkich radnych z przewodniczącym Rady Miejskiej Marianem Szkudlarkiem oraz przewodniczącym komisji
gospodarczej Zygmuntem Majchrzakiem,
swarzędzcy przedsiębiorcy, szefowie firm
będących parterami imprezy.
Na płycie stadionu, równie gorąco
oklaskiwaliśmy sportowe zmagania najmłodszych – uczestników biegu z Panem
Pikusiem. Po sąsiedzku, w ramach Wielkiego Rodzinnego Pikniku, można było
m.in. sprawdzić co dzieje się z nami w momencie tzw. dachowania samochodu czy
w chwili zderzenia czołowego, zobaczyć
najnowsze modele aut oraz jednośladów
z oferty Miasteczka Samochodowego
Szpot, wziąć udział w licznych zabawach
i konkursach dla najmłodszych, skorzystać z porad dietetyka czy zapoznać się
z najnowszymi propozycjami firm produkujących odzież sportową.
O godzinie 13-tej na scenie swarzędzkiego amfiteatru odbyła się deko-

* * *

Podziękowania
Anny Tomickiej
– Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz
Szanowni Państwo! W niedzielę, 11
maja, byliśmy w naszym mieście świadkami i uczestnikami wydarzenia sportowego bez precedensu. Już po raz trzeci
miłośnicy biegania tłumnie stawili się na
starcie „Biegu 10 km Szpot Swarzędz”.
Ponad 3300 zawodników (100% więcej aniżeli w roku ubiegłym) ruszyło ze
swarzędzkiego rynku, aby zmierzyć się
ze swoimi umiejętnościami, ale również
słabościami. Porywający widok – ludzie

z wielu miejsc na świecie, w bardzo różnym wieku, ci, którzy swoją przygodę
z bieganiem dopiero rozpoczynają oraz
tacy, którzy odnoszą już wielkie, sportowe
sukcesy. Widzieliśmy rodziców z wózkami
dziecięcymi a nawet osoby na wózkach
inwalidzkich. Wszyscy życzliwi, uśmiechnięci, połączeni wspólnym celem.
Gmina Swarzędz nie bez powodu od
kilku lat honorowana jest zaszczytnym
tytułem „Sportowej Gminy”. Sprawom
sportu, rekreacji, zdrowego stylu życia poświęcamy bowiem dużo uwagi. Systematycznie przybywa nam boisk sportowych,
kortów tenisowych, ścieżek spacerowych
i rowerowych, organizujemy Gminny Rajd
Rowerowy, rajd Sportowe Barwy Jesieni,
marsze nordic walking oraz wiele innych
imprez o takim charakterze. Osobiście
cieszę się ogromnie z rosnącej liczby
zawodników w swarzędzkich klubach
sportowych, dobrze działającego Szkolnego Związku Sportowego, aktywizacji
naszych seniorów.
„Szpot Stowarzyszenie Razem Ponad Granicami” – organizator niedzielnego biegu oraz Gmina Swarzędz, jako
współorganizator, uczynili wszystko, aby
to święto sportu przygotowane zostało jak

najlepiej tytuł „Sportowej Gminy” przecież
zobowiązuje!
Pragnę serdecznie podziękować
wszystkim, którzy na taki wspaniały efekt
ciężko pracowali. Na pierwszym miejscu
- Panu Ireneuszowi Szpotowi i jego zgranej drużynie współpracowników. Osobne,
z serca płynące podziękowania kieruję do
wspaniałych zawodników, którzy zjechali
do nas często z bardzo daleka… Dziękuję pracownikom swarzędzkiego Ośrodka
Kultury, Swarzędzkiemu Centrum Sportu
i Rekreacji, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, pracownikom Urzędu Miasta
i Gminy, służbom publicznym: straży
miejskiej, policji, straży pożarnej, obsłudze medycznej, swarzędzkim szkołom,
fundatorom nagród, patronom imprezy
i wielu, wielu innym.
Drodzy Państwo – bez Waszych starań,
zaangażowania, pasji 3 „Bieg 10 km Szpot
Swarzędz” nie uzyskałby tak wysokiej
oceny zawodników!
Do zobaczenia na starcie kolejnego
„Biegu 10 km Szpot Swarzędz” w przyszłym roku!
Z wyrazami szacunku,
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Aktualności

z Fot. M. Woliński

racja zwycięzców, a po jej zakończeniu
- najważniejszy pozasportowy akcent
imprezy, czyli aukcja prac plastycznych,
wykonanych m.in. przez podopiecznych
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, dedykowana 6-letniej swarzędzance Nikoli
Kubiak, walczącej z nowotworem złośliwym. Cały dochód z aukcji zostanie
przeznaczony na kolejny etap leczenia
Nikoli. Wylicytowano w sumie 16 prac
na łączną kwotę 3910 złotych i tyle
złotówek zostanie przelanych na konto
Fundacji „Zdążyć z pomocą” , której
podopieczną jest mała Nikolka. Warto
dodać, że wszyscy uczestnicy 3 biegu
10 km Szpot Swarzędz obok swoich numerów startowych na koszulkach mieli
wydrukowane przesłanie tegorocznego
biegu - hasło „Biegniemy dla Nikoli”…
Do grona wspierających chore dziecko
dołączyła Fundacja PKO Banku Polskiego, która w ramach biegu na rzecz Nikoli
przekaże kwotę 10 tys. zł.
Wiele emocji wzbudziło też wśród
uczestników biegu 10 km Szpot Swarzędz
losowanie Swarzędza nowiutkiego auta
Hyundai i10. Szczęście uśmiechnęło się
do Marka Michałowicz ze Swarzędza.
Gratulujemy!
Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław
Pacia, Starosta Poznański Jan Grabkowski,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna
Tomicka, Wielkopolski Związek Lekkiej
Atletyki.
Zapraszamy na stronę www.biegi.
szpot.pl gdzie znajdą Państwo dalsze
szczegółowe informacje.
/mw/
z fot. Marcin Młodziński i Maciej Woliński

z Fot. M. Woliński
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Swarzędzanom trudno już wyobrazić sobie udaną „długą majówkę” bez
Józefinek. Święto patrona Gminy Swarzędz - św. Józefa zostało kilka lat
temu podzielone na uroczystości oficjalne, odbywające się 19 marca
oraz drugą rekreacyjno-rozrywkową część – 1,2,3 maja. Co łączy oba te
terminy w zgodną całość? Otóż właśnie sam swarzędzki patron, którego
imieniny obchodzimy 19 marca i 1 maja. Tak też wszyscy czekaliśmy na
atrakcje majowego świętowania. Nie zawiedli organizatorzy przygotowując
trzydniowy program z 10 rocznicą polskiej obecności w Unii Europejskiej
- jako motywem przewodnim.

z Fot. H. Błachnio

Aktualności

Rodzinne Józefinki 2014

ajważniejszym wydarzeniem
czwartku – 1 maja było, piąte już,
Spotkanie Józefów! To naprawdę
wydarzenie, jedyne w swoim rodzaju.
Swarzędzcy imiennicy oraz imienniczki
św. Józefa mają raz w roku prawdziwe
święto. Jest oficjalna rejestracja w Ratuszu,
pamiątkowe plakietki, poczęstunek Józefowym Plackiem, wybór Józefa i Józefy
Roku nagradzany koszami słodyczy, a na
zakończenie wspólne, pamiątkowe zdjęcie!
Sami bohaterowie spotkania mówią o tym,
jak duże znaczenie ma dla nich ta uroczystość. A my cieszymy się, że w naszej
gminie imię to zyskuje na popularności.
1maja nie zabrakło także pysznej kaszy z gulaszem zwanej tutaj Strawą Św.
Józefa, występów Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Akord, Sekcji Regionalnej
„Olszyna”, Zespołów Akordeonowych
„Kotlin”. Tłumnie zgromadzona publiczność bawiła się wyśmienicie z gwiazdą
wieczoru – Kabaretem Jurki.
Od godzin południowych handlowcy
zachęcali do zakupów na Jarmarku św.
Józefa a dzieci „szalały” na zjeżdżalniach,
kolejkach, huśtawkach, trampolinach, do
dyspozycji była nawet nauka jazdy na kucyku.
Piątek powitał nas prawdziwym załamaniem pogody! Dotkliwe zimno oraz
popołudniowy deszcz były wyzwaniem dla
wytrwałych widzów i prezentujących się
artystów: dudziarzy z oryginalnym pokazem gry na dudach, Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej i wreszcie Dimitrisa Zor-

z Fot. H. Błachnio
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3 maja – ostatni dzień swarzędzkiej
majówki to przede wszystkim Józefinkowa
Gra Miejska „Mebloberek”. O 10 rano na
starcie stawiło się ponad 250 osób! Całe
rodziny, grupy przyjaciół, pojedynczy gracze. Do wykonania przygotowano wiele
zadań o bardzo różnym charakterze, były
konkurencje sportowe i te, wymagające
wiedzy o państwach Unii Europejskiej.
Mnóstwo świetnej zabawy i zdrowej rywalizacji. A było o co walczyć! Jak co roku
na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody
ufundowane przez sponsorów: wspaniały
rower, weekend dla rodziny w górach, za-

Aktualności

z Fot. H. Błachnio

biegi odnowy biologicznej, obiady w restauracji, meble, słodycze, bilety do kin
i obiektów sportowych oraz wiele innych!
„Mebloberek” jest bardzo lubianą przez
swarzędzkie rodziny częścią majowego
wypoczynku, gromadząc każdego roku
coraz większą liczbę uczestników.
Sobotnie popołudnie na Rynku obfitowało również w atrakcje muzyczne
oraz kulinarne! Pod hasłem Dni Otwartych Funduszy Europejskich swarzędzcy
uczniowie i Sekcja Tańca Ośrodka Kultury zaprezentowali tańce Europy, Sekcja Piosenki Ośrodka Kultury zaśpiewała
piosenki powszechnie znane w Europie,
koncertował zespół Molly Malone oraz
przedstawiciele muzyki italo disco – An

z Fot. W. Buczyński

basa z zespołem. Marzli wszyscy i trochę
szkoda, bo każdy z koncertów zasługiwal
na miano ważnego, muzycznego wydarzenia. Była jednak liczna grupa ludzi, którym
pogoda zupełnie nie przeszkadzała. W oddali od centrum Józefinek na swarzędzkim
Rynku, przy pływalni Wodny Raj zgromadziło się prawie 40 załóg biorących udział
w I Rodzinnym Rajdzie Samochodowym
„Do Augusta Cieszkowskiego”. Po odprawie z udziałem burmistrz Anny Tomickiej
i wiceburmistrzów Agaty Kubackiej oraz
Adama Trawińskiego ruszyli na trasę!
Przypadająca w tym roku 200 rocznica
urodzin wielkiego przedstawiciela ziemi
swarzędzkiej, Augusta Cieszkowskiego
była doskonałym powodem poprowadzenia trasy rajdu przez miejsca z nim
związane aż do mety przy kościele w Wierzenicy, gdzie znajduje się krypta grobowa
rodziny Cieszkowskich. Zwiedzano zatem
kościół, oglądano rocznicową wystawę
poświęconą Augustowi Cieszkowskiemu.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali grochówką i kiełbaskami.
Wiele entuzjazmu wywołało ogłoszenie
wyników, a także wręczenie atrakcyjnych
nagród przez sekretarza gminy Roberta
Ostafińskiego-Bodlera. Wspaniała atmosfera rajdu, dobra organizacja, ciekawie przygotowane zadania – wszystko to
zwiastuje, iż stanie się on stałym punktem
swarzędzkich Józefinek.

Dreo i Karina. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się degustacja potraw o unijnym
rodowodzie: serwowano włoskie spaghetti,
litewskie pierogi, szwedzkie śledzie „na
trzy sposoby”.
Najmłodsi swarzędzanie z ochotą
oglądali prawdziwy samochód strażacki
z pełnym wyposażeniem oraz autobus
komunikacji miejskiej.
Do późnych godzin wieczornych bawiono się na swarzędzkim Rynku i doprawdy, niech żałuje ten, kto nie był tam
obecny!
Teresa Radziszewska

z Fot. H. Błachnio

z Fot. H. Błachnio
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JÓZEFINKI
Święto Patrona Swarzędza św. Józefa

Szanowni Państwo!

Aktualności

Wspólnie wszyscy bawiliśmy się
podczas minionego długiego weekendu
majowego na naszych Józefinkach 2014.
Trzy dni dobrze przygotowanej rozrywki, interesujących koncertów, Spotkanie
Józefów, Rodzinny Rajd Samochodowy,
Gra Miejska „Mebloberek” i wiele innych
atrakcji. To była prawdziwa przyjemność
widzieć, jak bardzo Józefinki podobają się
mieszkańcom gminy, ilu dostarczają wzruszeń, pozytywnych emocji, po prostu cieszą.
Bez Józefinek trudno już wyobrazić sobie
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kalendarz swarzędzkich imprez miejskich.
Serdecznie dziękuję zatem wszystkim,
którzy przy organizacji naszego święta
pracowali.
Organizatorom: Urzędowi Miasta
i Gminy w Swarzędzu, Referatowi Promocji, swarzędzkiemu Ośrodkowi Kultury.
Współorganizatorom: Producentom
Mebli Swarzędzkich przy Cechu Stolarzy,
Starostwu Powiatowemu w Poznaniu, firmie Rajdy w Pobiedziskach.
Patronom medialnym: Radiu Merkury, Swarzędzkiej Telewizji Kablowej,
redakcji Prosto z Ratusza.

Przedstawiamy sponsorów i fundatorów
nagród swarzędzkich Józefinek 2014
Volkswagen Poznań
Fabryka samochodów Volkswagen
Poznań – największy producent i pracodawca w regionie. Od wielu lat firma
współpracuje z Gminą Swarzędz w zakresie ekologii – Jezioro Swarzędzkie, Dolina
Cybiny, wspiera szkoły w naszej gminie
w ramach projektu Niebieskie Granty.
Volkswagen Poznań, jest również bardzo
ważnym partnerem swarzędzkich imprez
miejskich oraz fundatorem wielu nagród.

Swarzędzkich Fabryk Mebli – dziś odnowiony i unowocześniony. Z Różanki
organizować można jednodniowe wypady do wielu atrakcyjnych miejsc Kotliny
Kłodzkiej (Góry Stołowe, Bystrzyckie,
Orlickie, Masyw Śnieżnika). Blisko stąd
także do czeskiej Pragi. Ośrodek „Regle”
to świetne miejsce na programy sportowe,
artystyczne, warsztaty, obozy, szkolenia,
ale przede wszystkim wypoczynek z rodziną lub przyjaciółmi.

Cech Stolarzy Swarzędzkich

Miasteczko Samochodowe „Szpot”

Organizacja zrzesza producentów mebli swarzędzkich, których tradycje sięgają
połowy XIX wieku. Meble te cechuje doskonała jakość drewna, staranność wykonania, produkcja pojedynczych egzemplarzy.
Oferta handlowa Cechu jest eksponowana
w Pawilonie Meblarskim przy ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu. Znajdziemy tam meble
tradycyjne i nowoczesne, będące w stanie
sprostać różnym gustom oraz najwyższym
wymaganiom – zawsze ekologiczne, przyjazne dla środowiska.

Jedna za największych firm motoryzacyjnych w Wielkopolsce, oferująca
kompleksową obsługę klientów od ponad
25 lat. Miasteczko Samochodowe Szpot
oferuje samochody 11 marek: Opel,
Chevrolet, Kia, Isuzu, Hummer, Cadillac, Corvette, Nissan, Citroen, Hyundai,
Saab. Firma organizuje różnego rodzaju
spotkania i wystawy motoryzacyjne, rajdy
samochodowe a także, wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Swarzędzu, imprezę biegową „10 km Szpot Swarzędz”.

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
„Regle”

RehaSol Clinic

Pięknie położony w górskiej Różance
ośrodek wczasowy, przed laty należący do

Otwarta w 2014 roku w Swarzędzu
klinika medyczno-rehabilitacyjna. Działają tu pracownie: krioterapii, hydrotera-

Szczególnie jednak gorąco i z głębi
serca pragnę podziękować Sponsorom
oraz Fundatorom nagród. Bez Państwa
udziału i szczodrości nie byłoby tak świetnej zabawy i tylu chwil radości.
Oto lista naszych wspaniałych Przyjaciół: Volkswagen Poznań, Producenci
Mebli Swarzędzkich przy Cechu Stolarzy,
Ośrodek Wypoczynkowy „Regle” w Różance, Miasteczko Samochodowe Szpot,
Brodex, Cascader Park, Fabryka Mebli
Tapicerowanych „Tombea”, Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji, RehaSol Clinic, Now-Meb Wiktor Nowacki, Restauracja „Między Nami”, Restauracja „Pod
Jedenastką”, Restauracja „Don Lucci”,
Cukiernia „Magdalenka”, Cukiernia
„Grzeczka”, Cukiernia „Hoffmann”.
Raz jeszcze serdecznie wszystkim
dziękuję!
Z wyrazami szacunku
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
pii, terapii kręgosłupa, fizykoterapii, kinezyterapii, stabilometrii, akupunktury.
Klinika oferuje najwyższej jakości usługi
medyczne z zakresu rehabilitacji. Zajmuje
się obsługą medyczną zarówno firm, jak
i osób indywidualnych, organizacji społecznych, klubów sportowych. RehaSol
Clinic dysponuje nowoczesną diagnostyką,
wyposażeniem, usługami rehabilitacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem
rehabilitacji kardiologicznej i poudarowej.
Z zajęć relaksująco-usprawniających mogą
tu korzystać osoby starsze, kobiety w ciąży
i po porodzie.

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
Do Centrum należą: pływalnia Wodny
Raj, kryte lodowisko, hala sportowa, Scena
nad Jeziorem, przystań wodna nad Jeziorem Swarzędzkim, boiska, korty tenisowe.
Organizator wielu imprez sportowych, wypoczynku dla dzieci, koordynator działań
sportowych.
Centrum oferuje wiele możliwości
rekreacyjnych dla osób indywidualnych
i grup zorganizowanych.

Brodex
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BRODEX, założone
w Swarzędzu w 1984 roku. Firma obsługuje szeroko rozumianą branżę rowerową.
Jest przedsiębiorstwem solidnym, budzącym zaufanie oraz dbającym o profesjonalną i sympatyczną obsługę klienta. Kupić
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tu można rowery różnych marek, a także
wszelkiego rodzaju akcesoria rowerowe.
Dla swoich klientów firma organizuje
konkurs fotograficzny i rajdy rowerowe.

restauracji korzystają szkoły, firmy, małe
przedsiębiorstwa. Organizuje ona także
wszelkie imprezy okolicznościowe.

Fabryka Mebli Tapicerowanych TOMBEA

Restauracja na swarzędzkim rynku,
znana i doceniana za świetną kuchnię
europejską. Produkty, z których korzysta
restauracyjna kuchnia pochodzą z Zakładów Mięsnych Andrzej Bystry, do których lokal należy. Zarówno usytuowanie
lokalu, jak i proponowane menu sprzyjają
organizowaniu tu imprez firmowych oraz
rodzinnych. Restauracja prowadzi catering i oferuje usługi gastronomiczne na
zamówienie.

Cascader Park
Cascader Park jest największym parkiem linowym w Wielkopolsce. Powstał
w Kobylnicy w 2008 roku i od tego czasu
wciąż się rozwija. Obecnie zajmuje powierzchnię około 2 ha. Na odwiedzających
Cascader Park czekają: cztery trasy linowe, dwie tyrolki, pole paintballowe, pole
piknikowe. Zorganizować tu można: przyjęcia urodzinowe, wieczory kawalerskie
i panieńskie, nocne przejścia, wycieczki
szkolne, zajęcia plenerowe, imprezy firmowe. Do dyspozycji klientów jest parking
na około 50 samochodów.

Restauracja „Pod Jedenastką”

Restauracja „Don Lucci”
Rodowici Włosi w Jasinie pod Swarzędzem! Od 1999 r. rodzina Lucci oferuje w swojej restauracji wyśmienite dania
kuchni włoskiej. Do dyspozycji gości są
dwie sale: na 130 i na 90 osób. Życzliwa,
przyjemna atmosfera, śródziemnomorska
kuchnia, uśmiech właścicieli zachęcają do
częstego odwiedzania tego skrawka włoskiej kultury kulinarnej pod Swarzędzem.

Cukiernia „Magdalenka”
Bardzo lubiana swarzędzka cukiernia,
oferująca bogaty asortyment wyrobów cukierniczych, deserów, tortów, lodów. „Magdalenka” to znak firmowy sam w sobie.
Zamówić można w tej cukierni dosłownie
wszelkie ciasta, można również na miejscu
delektować się tymi pysznościami.

Now-Meb Wiktor Nowacki

Cukiernia „Hoffmann”

Bogdan i Wiktor Nowacki to firma
stolarska z wieloletnią tradycją. Wykonywane są tu meble według indywidualnego
zamówienia i projektu. Właściciele korzystają z tradycyjnych wzorów meblarstwa
swarzędzkiego, ale produkują również meble o wysokim stopniu nowoczesności.
W Now-Meb zamówić można pojedyncze
sprzęty, ale również pełne wyposażenie
biura, firmy, domu.

Cukiernia Hoffmann w Kobylnicy to
miejsce stworzone w 2000 r. przez Mistrza Cukiernictwa Grzegorza Hoffmanna.
Firma z tradycjami, ale też jedna z najnowocześniejszych w branży. Jej wypieki
nie zawierają sztucznych dodatków czy
ulepszaczy smaku. Od 2004 w pracowni
cukierniczej funkcjonuje system HACCP,
który jest gwarancją dla klientów. Wyśmienite ciasta, w tym słynny już Józefowy
Placek.

Restauracja „Między Nami”
Dobrze znana swarzędzanom restauracja należąca do Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej Kruszewnia. Obecnie lokal
znajduje się w Paczkowie.
Restauracja „Między Nami” słynie
ze świetnych dań kuchni polskiej. Zjeść
tu można np. kaczkę z jabłkami, gołąbki,
staropolski żurek i wiele innych. Warto
dodać, że lokal wykorzystuje wyroby
mięsne pochodzące bezpośrednio z RSP
Kruszewnia. Z usług cateringowych tej

Cukiernia „Grzeczka”
Pobiedziska cukiernia działająca od
1967 r. Od kilku lat firma posiada również
sklep cukierniczy w Swarzędzu. O jakość
cukierniczych wyrobów dba już drugie
pokolenie właścicieli. Ich wiedza i umiejętności przekładają się bezpośrednio na
znakomitą renomę, jaką cieszy się cukiernia „Grzeczka”.
Teresa Radziszewska
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maja na swarzędzkim Rynku odbyła się uroczystość łącząca obchody Święta Pracy, Dnia
Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. Przedstawiciele
władz Swarzędza, organizacji społecznych, harcerze i młodzież szkolna, w towarzystwie pocztów sztandarowych złożyli kwiaty przed tablicą
upamiętniającą Poległych za Wolność i Ojczyznę.
Honorową wartę wystawili harcerze z 9. Swarzędzkiej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej
„Dąbrowa” (ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec
Poznań - Nowe Miasto, Szczep„Uroczysko”). Program artystyczny uroczystości zaprezentowany
został przez uczennice Szkoły Podstawowej nr 4
pod opieką p. Jerzego Kota. Julia Mełżyńska z klasy III i Aleksandra Wiśniewska z klasy za cały swój
wspaniały występ zebrały należne brawa.
Mimo dokuczliwego tego dnia chłodu i wiatru,
z zaproszenia do uczestnictwa we wspólnym
świętowaniu spraw tak ważnych dla naszej
tradycji skorzystało wielu swarzędzan, za co
serdecznie podziękowała wszystkim burmistrz
Anna Tomicka.
Kto jeszcze nie zaopatrzył się w biało-czerwoną flagę narodową, mógł ją tego dnia otrzymać
bezpośrednio po uroczystości…
8 maja uczciliśmy Dzień Zwycięstwa. W 69
rocznicę zakończenia II wojny światowej hołd
bohaterom tamtych tragicznych lat złożyli
przedstawiciele władz miasta i gminy, delegacje kombatantów, organizacji społecznych
i szkół swarzędzkich. Wartę honorową wystawili harcerze z 9. Swarzędzkiej Środowiskowej
Drużyny Harcerskiej„Dąbrowa” (ZHP Chorągiew
Wielkopolska Hufiec Poznań - Nowe Miasto,
Szczep „Uroczysko”). Były poczty sztandarowe,
wiązanki kwiatów, chwile zadumy i armatni
salut…
Antoni Kobza – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej – w zajmujący sposób
przypomniał historię i konsekwencje II wojny
światowej. Tekst jego wystąpienia zamieszczamy
na www.swarzedz.pl.
/mw/
z fot. M.Woliński

Aktualności

Znany i ceniony producent mebli
tapicerowanych. Fabryka oferuje meble
w różnych stylach, ekskluzywne i przeznaczone dla szerokiej rzeszy odbiorców: sofy,
narożniki, meble modułowe, komplety.
Meble TOMBEA trafiają do największych
sieci meblowych polskich i zagranicznych.
Firma wyposaża również hotele, pensjonaty, biura, kancelarie.
W trosce o najwyższą jakość produktów nieustannie inwestuje, unowocześniając park maszynowy i produkcję. Wyrazem uznania dla tych wszystkich starań są
otrzymywane przez TOMBEA branżowe
nagrody i wyróżnienia.

Majowe uroczystości
na Rynku
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Wokół 200. rocznicy urodzin
Augusta Cieszkowskiego
Aktualności

Rajd do Wierzenicy
26 kwietnia 2014 r. Oddział PTTK
„Meblarz” ze Swarzędza zorganizował
XXXVI rajd „Szukamy wiosny w lesie”.
Wycieczka prowadziła śladami Augusta
Cieszkowskiego do Wierzenicy. W kilku
punktach na trasie młodzież z Gimnazjum
nr 2 w Swarzędzu czytała informacje
o odwiedzanych miejscach i związanych
z nimi osobami. Grupa ta jako pierwsza
skorzystała w Alei Filozofów z kolejnych
tablic postawionych przez Nadleśnictwo
Babki. W kościele św. Mikołaja uczestnicy

rajdu obejrzeli pamiątki związane z Cieszkowskimi i kłaniali się ich prochom. Zakończenie imprezy odbyło się pod wiatą
w sąsiedztwie kościoła.

Konkurs w Grębkowie
i wykład w Swarzędzu
28 kwietnia miały miejsce dwa wydarzenia. Przed południem Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie, powiat
Węgrów, włączając się w obchody Roku
Augusta Cieszkowskiego, zorganizowała
oprócz wcześniejszych konkursów pla-

stycznych, konkurs wiedzy o życiu i twórczości filozofa adresowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum.
Po południu prof. Stanisław Kozłowski
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wystąpił z wykładem „Augusta Cieszkowskiego promieniowanie myśli, czynu
i serca” . Wykład ten odbył się w ramach
Uniwersytetu Swarzędzkiego w Ośrodku
Kultury, przyciągnął uwagę licznego grona
słuchaczy. Prelegent wyjaśnił w czym upatruje promieniowania myśli, czynu i serca.
Na zakończenie zaprosił do wspólnego
odśpiewania pierwszej zwrotki z Śpiew
na nutę piosnki o maju, młodzieńczego
wiersza Augusta Cieszkowskiego. Później odpowiadając na pytanie burmistrz
Anny Tomickiej opowiedział jak „wrastał”
w wiedzę o patronie swojej uczelni. Przed
wykładem i po nim jego uczestnicy mogli
oglądać wystawę przygotowaną na jubileusz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta
Cieszkowskiego. Dodatkowo „odkrywali
ją” wspomagani informacjami jej autorów (Henryk Błachnio, Ewa J. Buczyńska,
Włodzimierz Buczyński).

Samochodami
do Wierzenicy
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W ramach Józefinek – Święta Patrona Swarzędza, Miasto i Gmina Swarzędz
zaprosiły 2 maja 2014 roku na Rodzinny
Turystyczny Rajd Samochodowy „Jedziemy do Augusta Cieszkowskiego”. Jego
uczestnicy wyruszali ze Swarzędza. Deszczowa i chłodna pogoda nie zniechęciła
uczestników. Według oficjalnych wyników
rajdu zostało sklasyfikowanych 41 załóg
(ilość chętnych do wzięcia udziału była
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znacznie większa), które tworzyło blisko
130 osób. W Wierzenicy rajdowcy zwiedzali kościół św. Mikołaja oprowadzani
przez ks. Przemysława Kompfa. Przed
kościołem, pod chmurką, mogli obejrzeć
wystawę przygotowaną na jubileusz 200.
rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego.
Zapoznawaliśmy turystów z zawartością
plansz. Pod wiatą na uczestników rajdu
czekał gorący posiłek. Zwycięzcy otrzymywali nagrody od sponsorów i upominki
od Gminy Swarzędz, którą reprezentował
jej sekretarz, Robert Ostafiński-Bodler.

3 maja zakończyło się tradycyjne
czuwanie modlitewne z Maryją Matką
Wierzenicką, a mszą o 11.00. rozpoczęła
się główna uroczystość odpustowa. W jej
trakcie w imieniu zespołu redakcyjnego
„Wierzeniczeń” i zarządu Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego Ewa J. Buczyńska przedstawiła laudację ósmego laureata wyróżnienia „Przyjaciel Wierzenicy”. Został nim profesor
Zbigniew Kundzewicz, za tę szaloną
decyzję zakupu dworku Cieszkowskich,
za wszystkie prace przy nim i wokół niego zrobione. Tym samym – za uratowanie
i przywrócenie do życia cząstki narodowego dziedzictwa i spuścizny po wielkim
Polaku, jakim był August hr. Cieszkowski.
Laureat, z rąk Macieja Dominikowskiego
– redaktora odpowiedzialnego „Wierzeniczeń”, otrzymał drewnianą statuetkę św.
Mikołaja. Wyraźnie wzruszony dziękując powiedział: jest to szczególne miejsce
i szczególna chwila. Jestem przyjacielem
Wierzenicy, jak wielu tutaj obecnych. Zapowiedział też, że 13 i 14 września dwór
będzie otwarty dla odwiedzających. Gro-

no osób uhonorowanych wyróżnieniem
„Przyjaciel Wierzenicy” było podczas tej
mszy bardzo liczne: Stanisław Witecki,
Jacek Wojciechowski, rodzina Kazimierza
Okupnika, Marek Krygier, Magdalena i Jacek Gorczycowie. Po zakończeniu liturgii
pod wiatą odbył się rodzinny festyn. O strawę duchową podczas jego trwania zadbały
przybyła w pełnym składzie, z mażoretkami wykonującymi układy choreograficzne, Orkiestra Dęta ze Swarzędza i zespół
muzyczny wspólnoty Odnowy w Duchu
Św. z Naramowic. W trakcie agapy ks. P.
Kompf poświęcił i dokonał oficjalnego
otwarcia wiaty. Dzieci korzystały z już
czynnej części przeznaczonego dla nich
ogródka zabaw w sąsiedztwie wiaty.

Majówka w Luboniu
Trzeciomajowe popołudnie było
czasem przemiłego spotkania – majówki
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta

Przyjaciele Wierzenicy (od lewej): drukarz Stanisław
Witecki oraz prof. Zbigniew Kundzewicz.
hrabiego Cieszkowskiego w Luboniu. Ze
sceny na szkolnym dziedzińcu słuchano
gawędziarza i dziennikarza Jacka Hałasika, montażu słowno muzycznego w wykonaniu uczniów prezentujących postać
patrona szkoły. Uczniowie i absolwenci
Cieszkowianki, chór Bard oraz publiczność śpiewali pieśni patriotyczne. Wśród
odśpiewanych przez uczniów był Śpiew
na nutę piosnki o maju, autorstwa Augusta Cieszkowskiego. Z postacią patrona
można było zapoznać się przeglądając
literackie i rysunkowe prace uczniów
w postaci okolicznościowych wydań. Formą aktywnego przybliżania jego postaci
była gra planszowa CIESZKO-GRA. Na
gości czekała też wystawa przygotowana
na jubileusz 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego, która przyjechała
do Lubonia prosto z Wierzenicy. Obecni
na majówce z dużym zainteresowaniem
oglądali zebraną w trzech woluminach,
ręcznie przepisaną (także z udziałem osób
z parafii Wierzenica) część Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
Fot. W. Buczyński

Aktualności

Przyjaciel Wierzenicy
i poświęcenie wiaty

21

z Fot. Archiwum UKS Lider

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2014

UKS Lider Swarzędz

Organizacje pozarządowe

U
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czniowski Klub Sportowy Lider
Swarzędz w ciągu ośmiu lat został
największym klubem sportowym
Swarzędza. W momencie rozpoczęcia
działalności w czerwcu 2006 roku, w klubie powstała jedna drużyna piłkarzy rocznika 1996/97. Na chwilę obecną w klubie
są trzy sekcje sportowe: koszykówki, piłki
nożnej oraz piłki ręcznej, w których funkcjonuje 19 zespołów. Klub ma siedzibę
w Gimnazjum nr 2 przy ul. Polnej, w skład
zarządu wchodzą: Robert Maćkowiak Prezes, Marcin Madanowski - Sekretarz,
Marlena Adolp, Marek Kosturski i Sławomir Kochański. W klubie trenuje prawie
czterysta dzieci ze Swarzędza i okolic.
UKS Lider korzysta z dwóch boisk
piłkarskich: w Zalasewie i w Gimnazjum
nr 2 oraz ze wszystkich hal sportowych
w mieście. Klub bardzo dobrze współpracuje ze wszystkimi swarzędzkimi szkołami
wspierając sport szkolny - szkoły osiągają
wiele sukcesów w rozgrywkach szkolnych
bazując na swoich uczniach a zawodnikach i zawodniczkach Lidera. Lider bardzo
dobrze współpracuje z Urzędem Miasta
i Gminy, od którego rokrocznie otrzymuje
dotacje na działalność, a także ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu.
Największą sekcją jest sekcja piłki
nożnej. Najważniejszym zespołem nadal pozostaje zespół chłopców rocznika
1996/97, który obecnie gra w rozgrywkach
Wojewódzkiej Ligi Juniorów. Jest to najwyższa kategoria rozgrywkowa w Wielkopolsce. Lider Swarzędz jest jedynym zespołem, który gra w tej lidze, a nie posiada
zespołu seniorskiego. W zespole tym do
dzisiaj gra 12 chłopców, których rodzice
zakładali klub. Kolejnymi zespołami piłkarskim są zespoły: trampkarzy 1999/00,
młodzików D1 2001, młodzików D2 2002,
orlików E1 2003, orlików E2 2004, żaków
F1 2005, żaków F2 2006, żaczków 2007
oraz żaczków 2008.
Nasze zespoły rokrocznie awansują do
grup mistrzowskich w ligach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Biorą udział

w turniejach w Polsce i zagranicą. UKS Lider organizuje również turnieje piłkarskie
(m.in. udział w nich wzięły w poprzednich
latach zespoły Herthy Berlin oraz czołowe
zespoły z Polski: Legia Warszawa, Lech
Poznań, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław
i inne) oraz piłkarski turniej przedszkolaków. W zeszłym roku zespół Lidera 2002
został zwycięzcą finału wojewódzkiego
największego piłkarskiego turnieju dzieci im. Marka Wielgusa i reprezentował
Wielkopolskę w finale ogólnopolskim.
Flagowym zespołem Lidera Swarzędz jest zespół koszykarek, który
w bieżącym sezonie występował w I Lidze
Koszykówki Kobiet pod egidą Polskiego
Związku Koszykówki. Rozgrywki te są bezpośrednim zapleczem Ekstraklasy Kobiet
i jest to najwyższa kategoria rozgrywkowa,
w której występuje jakakolwiek swarzędzka
drużyna. Koszykarki Lidera, prowadzone
przez trener Annę Talarczyk, wywalczyły
awans do I ligi w poprzednim sezonie, gdy
okazały się najlepszym zespołem na drugoligowych parkietach. W bieżącym sezonie
zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze zajmując jako beniaminek 7 miejsce w grupie
B i tylko dwóch zwycięstw zabrakło do
awansu do czołowej czwórki, która walczyła o awans do Ekstraklasy.
Oprócz seniorek w Liderze trenują
również zespoły kadetek rocznika 1998/99,
młodziczek młodszych 2001/02 oraz minikoszykarek rocznika 2003/04. Lider
wraz z Urzędem Miasta i Gminy Swarzedz, szkołami podstawowymi (Jedynką,
Czwórką i Piątką) prowadzi bezpłatne zajęcia z koszykówki dla dziewczynek z klas
1-3. Zajęcia te cieszą się bardzo dużym
zainteresowanie i korzysta z nich ponad 70
dziewcząt. Kadetki Lidera reprezentując
barwy Gimnazjum nr 2 zajęły piąte miejsce
w Finałach Wielkopolskiej Gimnazjady.
Trzecią sekcją w Liderze jest sekcja piłki ręcznej. Seniorzy Lidera w bieżącym sezonie debiutowali w II Lidze.
W zeszłym sezonie podopieczni trenera
Zbigniewa Stachowiaka pewnie wygrali

rozgrywki trzeciej ligi, a jako beniaminek
spisali się fantastycznie i zajęli wysokie
piąte miejsce w gronie czternastu ekip.
Oprócz zespołu seniorskiego w Liderze
gra i trenuje zespół juniorów rocznika
1997/98, młodzików rocznika 1999/00
oraz młodziczek 1999/00. W zeszłym roku
chłopcy reprezentujący Gimnazjum nr 2
zajęli czwarte miejsce w Finałach Wielkopolskiej Gimnazjady.
Rozgrywki koszykówki i piłki ręcznej
w sezonie 20013/14 już się zakończyły,
rozgrywki piłkarskie wchodzą w decydującą fazę. Piłkarze Lidera rocznik 2003
w dniach 13-15 czerwca wezmą udział
w turnieju w Uniejowie, w którym udział
wezmą zespoły Manchesteru City, Herthy Berlin, Atalanty Bergamo. Jest to
wielka nobilitacja dla naszego zespołu,
który otrzymał imienne zaproszenie jako
jeden z czołowych zespołów tego rocznika

Tenis dla seniora
Fundacja Akademia Tenisa Point
proponuje: TENIS DLA SENIORA SZKOLENIA TENISOWE DLA SENIORÓW:
- 24h (3 miesiące, 2 razy w tygodniu)
- grupy 4-5 osobowe
- nowoczesny sprzęt do grania
- jedynie 15zł/h
Zapisy: Fundacja Akademia Tenisa
Point, tel.: 602-105-795, info@atpoint.
pl, www.atpoint.pl
Program realizowany przez Fundację Akademia Tenisa Point pod nazwą
„Tenis - moja nowa pasja”. Zadanie
współfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020.
/nad/
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Uczniowski Klub Sportowy
Lider Swarzędz:
ul. Polna 21 (budynek Gimnazjum
nr 2)
62-020 Swarzędz
tel./ fax 61 817 25 74
tel. 61 818 14 40
kontakt@ukslider.pl
www.ukslider.pl
www.uksliderswarzedz.pl

***

tury fizycznej i sportu. Prowadzenie drużyn
piłki ręcznej”,
a na 2014 rok:
- 145.000 zł na zadanie: „Wsparcie
działań z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. Pierwszoligowy zespół
koszykarek UKS Lider Swarzędz”,
- 35.000 zł na zadanie: „Wsparcie
działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wsparcie sekcji
koszykówki UKS Lider Swarzędz”,
- 130.000 zł na zadanie: „Wsparcie
działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji
piłki nożnej”,
- 95.000 zł na zadanie: „Wsparcie
działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji
piłki ręcznej”.

Od redakcji:
UKS Lider Swarzędz otrzymał z budżetu Gminy Swarzędz na 2013 rok”
następujące dotacje:
- 90.000 zł na zadanie „Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. Prowadzenie zespołu
koszykarek UKS Lider Swarzędz- II Liga”,
- 35.000 zł na zadanie: „Wsparcie
działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wsparcie sekcji
koszykówki UKS Lider Swarzędz”,
- 125.500 zł na zadanie: „Wsparcie
działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji
piłki nożnej”,
- 64.000 zł na zadanie: „Wsparcie
działań z zakresu upowszechniania kul-

Chór Męski “Akord” – rok po jubileuszu

z Fot. Archiwum Chóru „Akord”

M

inął rok od obchodów jubileuszu
55-lecia istnienia chóru. Prowadzony od 27 lat przez Jadwigę
Maćkowiak liczy dzisiaj 30 chórzystów,
którzy spotykają się na próbach w poniedziałki i wtorki, ale potrafią również
się bawić na wspólnych imprezach okolicznościowych. Wsparciem dla chóru są
środki z budżetu Gminy Swarzędz, które
zapewniają organizowanie warsztatów
i promowanie ośrodka swarzędzkiego
w kraju i za granicą. Koncerty z udziałem Chóru Męskiego Concordia z Ronnenbergu, wspólne występy służą integracji
zespołów i rodzin. W minionym roku jubileuszowym, chór koncertował 27 razy
w tym 17 na terenie gminy. Zapoczątkował
koncerty w Poznaniu na Starym Rynku
na „Kaziukach”, zapewnił oprawę artystyczną na mszy św. w intecji Żołnierzy
Wyklętych. Akord miał także możliwość
wypróbowania akustyki stadionu Lecha
Poznań i został na stałe wpisany w uroczystości odpustowe w Kostrzynie Wlkp

***

i Robakowie k. Kórnika.
Plany na rok 2014 to:
- wyjazd na Litwę do Wilna, spotkania
z rodakami, z dziećmi w szkole polskiej
i kocert w kościele,
- udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Maryjnej „Maryi Matce”
w Farze Poznańskiej,
- wasztaty chóralne w Jarosławcu.
Chórzyści zapraszają ochotników do
wspólnego śpiewania, na próby w siedzibie
w chóru – w pomieszczeniach Sceny nad
Jeziorem obok pływalni “Wodny Raj.
/StanMack/

Stowarzyszenie Chór
Męski „AKORD” Przy Cechu
Stolarzy Swarzędzkich:
ul. Wrzesińska 41, 62-020 Swarzędz
tel. 61 651 10 18
prezes Jan Wawrzyniak
e-mail: janwaw@onet.eu

Od redakcji:
Stowarzyszenie Chór Męski
„AKORD” w 2013 roku otrzymało z budżetu Gminy Swarzędz dotację 8.000 zł
na zadanie „Wsparcie działań z zakresu
upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Organizacja
działań popularyzujących kulturę, sztukę,
tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak
m.in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy” oraz 13.000 zł na zadanie „Wsparcie
działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.
Organizacja koncertów, festiwali, imprez
na terenie Gminy Swarzędz”, a na 2014 r.
dotację 8.500 zł na zadanie „Wsparcie
działań z zakresu upowszechniania kultury,
sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.
Organizacja działań popularyzujących
kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo
narodowe, takich jak m. in.: warsztaty,
plenery, konkursy, wystawy”.

„Wdzięczność jest
pamięcią serca”

Organizacje pozarządowe

w Polsce. W wakacje jak zwykle wszystkie
zespoły udadzą się na obozy sportowe,
w tym roku wybieramy się do Szamocina, Żerkowa, Dzierżoniowa, Ustronia
Morskiego oraz Wągrowca.
Marcin Madanowski

W

szystkim Państwu, którzy wsparli nasze
działania dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami wpłatą 1% od podatku dochodowego
z całego serca dziękujemy.
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka w Swarzędzu
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Prosto z Centrum Sportu

zanowni Klienci! Zapraszamy na Pływalnię Wodny Raj wszystkich jubilatów w promocyjnej
cenie 1 zł za 60 minut pobytu (dopłata według
cennika). Każda osoba obchodząca urodziny może
skorzystać z tej promocji. Trzeba tylko pamiętać
o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego
datę urodzin. Zapraszamy!!!
/scsir/
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Półkolonie letnie
SCSiR – serdecznie
zapraszamy!

O

d 2 czerwca rozpoczynamy zapisy na półkolonie SCSiR - lato 2014. Przyjmujemy dzieci
w wieku 6 - 12 lat. Turnus trwa 5 dni. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8:00 i trwają do 15:30.
Terminy:
I TURNUS:
28.07 - 01.08.2014 r.
II TURNUS:
04.08 - 08.08.2014 r.
III TURNUS:
18.08 - 22.08.2014 r.
IV TURNUS:
25.08 - 29.08.2014 r.
Zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 61 65
09 520 (w godzinach 8:00 – 16:00).
Więcej na www.scsir.swarzedz.pl
/scsir/
z Fot. Archiwum SCSiR

Zapraszamy na przystań

Z

apraszamy wszystkich do wypożyczalni sprzętu wodnego. Do Państwa dyspozycji są kajaki, rowery
wodne oraz łódź wiosłowa. Dodatkowo
na przystani można wypożyczyć rower
tradycyjny.
Przystań w czerwcu otwarta będzie
w piątki od 15:00 do 20:00, soboty i niedziele od 11:00 do 20:00 (uzależnione od
warunków atmosferycznych).

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

z Fot. Archiwum SCSiR

Masz urodziny?
Przyjdź na basen za 1 zł

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2014

Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

zanowni Państwo! Karnet
upoważnia do korzystania
z całego kompleksu pływalni
poza kawiarenką. Upoważnia
do zapłaty należności za faktyczny czas korzystania z basenu. Z wejścia na karnet może
korzystać maksymalnie 5 osób.
Nie trzeba mieć przy sobie gotówki.

/scsir/
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Karty honorowane
w SCSiR:

Z

apraszamy wszystkich amatorów
tenisa z Gminy Swarzędz do udziału w Turnieju Tenisowym o puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
Anny Tomickiej, który odbędzie się 14
czerwca br. Kategorie +40 i open, liczba
miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel.
61 65 09 523. Zaproszenie do udziału

z Fot. Archiwum SCSiR

Amatorski Turniej Tenisa

w turnieju adresujemy wyłącznie do
osób zameldowanych w naszej Gminie.
Zachęcamy do korzystania z kortów
tenisowych przy pływalni Wodny Raj, codziennie od 9:00 do 21:00 (uzależnione
od warunków atmosferycznych). Rezerwacja kortów pod nr tel. 61 65 09 527.
/scsir/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520 godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
www.scsir.swarzedz.pl info@scsir.swarzedz.pl
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Konferencja dla bibliotekarzy

8

maja, z okazji Dnia Bibliotekarza,
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu odbyła się konferencja dla
bibliotekarzy i nauczycieli: 2014 Rok
Czytelnictwa - wychowawcza rola
literatury dziecięcej i młodzieżowej.
Gośćmi spotkania byli również przedstawiciele władz naszego miasta, wiceburmistrz Agata Kubacka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek,
którzy złożyli życzenia z okazji Święta
Bibliotekarza i Bibliotek.
Uczestnicy wysłuchali wykładu Ireny
Koźmińskiej, Prezesa Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom pt. Wychowanie przez czytanie. Po wystąpieniu prezes

fundacji, głos zabrała Agata Widzowska
Pasiak, pisarka i bibliotekarka, pracow-
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kwietnia gościem biblioteki
był Łukasz Wierzbicki, autor
książek dla dzieci i dorosłych,
podróżnik.
Pisarz opowiedział o sobie, o swoim
warsztacie pisarskim. Zaprosił czytelników w podróż z bohaterami swoich
książek. Podróż zaczęła się od Kazika,
poznańskiego podróżnika, który pieszo,
rowerem i konno przemierzył kontynent
afrykański. Książka Afryka Kazika, powstała w oparciu o zebrane i opracowane kilka
lat wcześniej reportaże Kazimierza Nowaka z podróży do Afryki. Autor wydał je
w opatrzonej własnym wstępem książce
Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd, którą

Ryszard Kapuściński uznał za klasykę polskiego reportażu. Kolejny etap podróży
odbyliśmy z niedźwiadkiem Wojtkiem,
z książki pt. Dziadek i Niedźwiadek, poświęconej losom niedźwiedzia i jego
kompanom z Armii Andersa. Potem
wybraliśmy się do Mongolii, o której
można przeczytać w książce Wyprawa
niesłychana Benedykta i Jana. Jest to
opowieść osnuta na średniowiecznych
relacjach z podróży Benedykta Polaka do
imperium mongolskiego odbytej w latach 1245-1247. Wszystkie trzy książki
znalazły się na liście lektur rekomendowanych przez Radę Literacką Fundacji
“ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

nica Biblioteki Publicznej, która w tym
roku obchodzi 10-lecie pracy twórczej.
Opowiedziała krótko o swojej pracy
z książką dla dzieci oraz o najnowszej
książce Grzywą malowane. Bibliotekarze
otrzymali również materiały nt. biblioterapii i wartości w literaturze dziecięcej.
Konferencję organizowała Biblioteka
Publiczna w Swarzędzu oraz Publiczna
Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu,
filia W Swarzędzu.
/bibl/

W 2011 roku Łukasz Wierzbicki
zebrał i zredagował reportaże Haliny
Korolec-Bujakowskiej z jej pionierskiej
wyprawy motocyklowej do Chin z lat
1934-1936. To właśnie Machiną przez
Chiny, najnowsza powieść przygodowa, oparta jest na tej prawdziwej historii. Historii podróżników Haliny i Stacha,
którzy w swoją podróż poślubną postanawiają wyruszyć z Druskiennik do Szanghaju... motocyklem. Na szlaku przez
azjatyckie pustynie i dżungle spotkało
ich mnóstwo przygód, które doskonale
odegrali uczestnicy spotkania autorskiego, wcielając się w role podróżników. Do
czytania Machiny zachęca rownież szata
graficzna książki. Ilustratorka, Marianna
Oklejak, bazując na oryginalnych czarno-białych fotografiach z wyprawy, stworzyła niesamowicie ciekawą oprawę do
tekstu, łacząc różne wycinki z kolorowymi ilustracjami. Barwnych opowieści
o podróżach wysłuchały dzieci ze Szkoły
podstawowej nr 1 i nr 5.
Wszystkie wymienione w artykule
tytuły dostępne są w Bibliotece.
Monika Wojciechowska-Ratajczak

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

Pozornie Magdalena ma wszystko,
czego potrzebuje: dobrze zarabiającego męża, wygodne życie, udane
dziecko i dużo czasu na realizowanie
swoich pasji. Jednak trudno się tym
wszystkim cieszyć, jeśli mąż jest
alkoholikiem i odmawia podjęcia
terapii, zapewniając, że wszystko ma
pod kontrolą. Kobieta powoli staje
się osobą współuzależnioną, w końcu
jednak nadchodzi moment, kiedy
trzeba spojrzeć prawdzie w oczy
i poprosić o pomoc...

„Handlarz ksiąg
przeklętych”
Marcello Simoni

Biblioteka Publiczna poleca:
„Podróż do Kalina”

„Tajemnica Filomeny”

Radek Knapp

Martin Sixsmith

Młody detektyw odbiera zagadkowy
telefon. Wkrótce siedzi w pociągu
jadącym do miasta, którego granice
mało kto ma okazję przekroczyć.
Detektyw ma jak najszybciej wyjaśnić
przyczyny tragedii w mieście, w którym mieszkańcy dożywają najwyżej
trzydziestego roku życia… W Kalinie
panuje zgroza, a detektyw staje się
tylko pionkiem w tajemniczej grze.

„Mapa czasu”
Felix J. Palma

Irlandia, rok 1952. Nastoletnia
Filomena Lee zachodzi w przypadkową ciążę, rodzina wysyła ją do
klasztoru w hrabstwie Limerick, do
miejsca gdzie zakonnice „opiekują się
upadłymi kobietami”. Kiedy chłopiec,
którego urodziła, kończy trzy lata,
zostaje odebrany matce i oddany
przez bezduszne zakonnice do adopcji
amerykańskiej rodzinie. Dziewczyna
zmuszona do formalnego zrzeczenia
się wszelkich praw do dziecka, kolejne
pięćdziesiąt lat spędziła na poszukiwaniach. Przez te wszystkie lata nie
miała pojęcia, że i syn szukał jej przez
całe swoje życie.

„13 rue Therese”
Elena Mauli Shapiro

Amerykański profesor przebywający
w Paryżu, odkrywa w swoim biurze
tajemnicze pudełko ze zbiorem
pamiątek po Louise, kobiecie, której
młodość przypadła na czas pierwszej
wojny światowej. Skwapliwie próbuje
odtworzyć jej dramatyczne losy za
pomocą listów, fotografii i starych
monet: historię utraconej miłości, relacje z ojcem, małżeństwo, namiętny
romans. Profesor pisze listy, w których
zdaje relacje ze swych kolejnych
odkryć. Adresuje je do siebie, ale sprawia, że trafiają do rąk kobiety, która
podsunęła mu pudełko z pamiątkami
w nadziei, że go zainspirują. Magia
pamiątek sprawia, że losy obydwu
kobiet splatają się ze sobą.
Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Malarstwo Ryszarda Białka
w galerii Wielokropek

Pełne przygód poszukiwania tajemniczego manuskryptu w 1205 roku.
Skomplikowane zagadki, tajemnicze
wskazówki i osobliwe przesłania...
Zakonnik z Narbonne szykuje się do
ucieczki, ścigany przez zamaskowanych jeźdźców, posiada bowiem coś
bardzo cennego. Po upływie trzynastu
lat od tamtego dnia, kupiec handlujący relikwiami, otrzymuje zadanie zdobycia niezwykle rzadkiej księgi, która
posiada moc przyzywania aniołów.
Polują na nią podejrzani osobnicy,
którzy nie zawahają się uciec do
podstępu, a nawet do zbrodni. Komu
pierwszemu uda się odnaleźć księgę?

W
Londyn, 1896 rok. Niezliczone wynalazki sprawiły, że człowiek uwierzył
w nieograniczone możliwości nauki.
Nie wszyscy jednak życzą sobie ujrzeć
przyszłość, niektórzy zamierzają
podróżować w przeszłość. Ponadto
pisarz H.G. Wells staje w obliczu
niebezpieczeństw związanych
z przemieszczaniem się w czasie, gdy
do jego epoki przybywa tajemniczy
podróżnik z zamiarem zabicia autora
i przejęcia praw do słynnej powieści.
Angielski pisarz zostaje zmuszony do
desperackiej ucieczki przez stulecia.

ystawę malarstwa
Ryszarda Białka
oglądaliśmy do
końca maja w bibliotecznej galerii Wielokropek.
Ryszard Białek jest absolwentem Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom w pracowni
prof. Tadeusza Jackowskiego. Istotne miejsce w twórczości
artysty zajmuje grafika a w ostatnich latach wyjątkowy kunszt
osiągnął w portretowaniu. Wygrywał liczne konkursy krajowe oraz zagraniczne. Jego wystawy można było obejrzeć
w wielu miastach Polski a także w Niemczech i Holandii.
Obrazy i grafiki jego autorstwa znajdują się w prywatnych
kolekcjach w Polsce i wielu innych krajach (m.in. Kanadzie,
Holandii, USA). Ryszard Białek pochodzi z Ustki, a obecnie
mieszka w Pobiedziskach. W Swarzędzu, w kościele św. Marcina można zobaczyć obraz artysty przedstawiający postać
Świętego Jana Pawła II.
/bibl/
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„Zbrodnia Katyńska” – wystawa
w Gimnazjum nr 3

Aktualności

8

maja w Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzędzu oficjalnie
otwarto wystawę „Zbrodnia Katyńska. Wielkopolanie w dołach śmierci Katynia, Charkowa i Miednoje”. Była to już
trzecia wystawa w Trójce, przygotowana
we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.
Wystawa dokumentuje tragiczne historie wielkopolskich rodzin. W dołach
śmierci Katynia, Charkowa czy Miednoje
znalazło swój ziemski kres ponad 1570
Wielkopolan. Byli wśród nich wykładowcy
wyższych uczelni, przedstawiciele wolnych zawodów, urzędnicy państwowi,
ziemianie i przedsiębiorcy, ludzie słusznie
zaliczani do elity polskiego społeczeństwa.
Jedną z takich rodzin byli Zofia i Teodor Bobowscy. Teodor walczył w Powstaniu Wielkopolskim i wojnie polsko – bolszewickiej, zginął w Katyniu. Jego żona Zofia
w latach powojennych mieszkała w Swarzędzu, przy ul. Rynek 26. W Katyniu zginął
także Edmund Barlitz, lekarz, mieszkaniec
Gruszczyna, pracujący w Pobiedziskach.
Podczas otwarcia wystawy, Arkadiusz
Małyszka, pracownik Instytutu Pamięci

Festyn Rodzinny
„Jedynki” – zapraszamy 7 czerwca!
Narodowej Oddział w Poznaniu, przedstawił losy polskich jeńców wojennych po
agresji sowieckiej 17 września 1939 r. oraz
historię tzw. „kłamstwa katyńskiego”. Spotkanie w Trójce uświetnili również goście
specjalni, świadkowie tamtych wojennych
czasów, którzy w emocjonujących słowach
opowiedzieli o swoich osobistych przeżyciach z lat wojennych.
Pani Urszula Graczyk ze Związku Sybiraków, która w czasie wojny wraz z rodziną została wywieziona do Kazachstanu,
do dziś nie odnalazła grobu swojego ojca,
więźnia z Ostaszkowa. Bezcenną pamiątką
rodzinną są jego listy pisane z „nieludzkiej
ziemi”, które pani Urszula przywiozła na
czwartkowe spotkanie.
Swoimi wspomnieniami z dzieciństwa
podzielił się również drugi zaproszony
gość specjalny, pan Jerzy Ziółkowski,
sekretarz Związku Sybiraków Oddział
w Poznaniu, który sześć lat spędził na zesłaniu w Kazachstanie. Pan Jerzy dopiero
po 72. latach odnalazł tabliczkę z imieniem
i nazwiskiem swojego ojca, policjanta, na
cmentarzu w Bykowni pod Kijowem.
Izabela Kurowska

Najlepsi u najlepszych

Sukces Wojciecha Klimasa z Zespołu Szkół nr 1

J
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uż nasi przodkowie wiedzieli, że bez
pracy nie ma kołaczy. Wiedzą o tym
również uczniowie Swarzędzkiej Jedynki, a wśród nich jeden z najlepszych
uczniów klasy czwartej technikum gastronomicznego, Wojciech Klimas, który został wyróżniony za szczególne osiągnięcia
i umiejętności kulinarne oraz za udział
w programie „Wiecie, co jecie, w poznańskim powiecie”.
Dla Wojtka nagrodą był staż w restauracji Atelier Amaro w Warszawie - jedynej
w Polsce restauracji, posiadającej gwiazdkę Michelin. Uczeń Swarzędzkiej Jedynki
pracował w Atelier Amaro pod kierownictwem samego szefa- Wojciecha Modesto Amaro- znanego m. in. z programu
telewizyjnego Top Chef i polskiej edycji
programu Hell’ s Kitchen.
Staż Wojtka trwał od 10 do 31 stycznia
2014 r., a praca od 10.00 do 22.00. To wiele

godzin trudnego i wytężonego działania
oraz pełnej gotowości.
A ponieważ Wojtek Klimas swoją
przyszłość wiąże z kuchnią, to praca i lekcja w Atelier Amaro z pewnością otworzy
mu drzwi do kulinarnej przygody – czego
Wojtkowi gorąco życzymy!
Barbara Musialska

F

estyn Rodzinny „Jedynki” odbędzie się
7 czerwca 2014 r. w godzinach 11-15 na
terenie parafii pw. św Marcina w Swarzędzu.
W programie gry, zabawy, konkursy, pokaz
talentów, kawa, ciasto, grill i wiele innych.
Serdecznie zapraszamy!
Rada Rodziców SP nr 1

Marszałek Marek
Woźniak z wizytą
w Swarzędzu

9

maja wizytę w Swarzędzu złożył Marek
Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich marszałek Woźniak uczestniczył
w prezentacji realizowanych tu projektów Unii
Europejskiej. Spotkanie było też okazją do omówienia wpływu nowego Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego na poprawę warunków pracy w Swarzędzkiej Jedynce – m.in.
temu zagadnieniu swe wystąpienie poświęcił
jej dyrektor, Przemysław Jankiewicz.
/nad/

Konkurs
o bezpieczeństwie

P

o raz kolejny Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz było organizatorem konkursu
pn. „Bezpieczny w szkole i na drodze”. W tegorocznym konkursie uczestniczyło 841 uczniów,
a najliczniejszą grupę 333 uczestników stanowili
gimnazjaliści z „dwójki”. Finał konkursu odbył
się 29 kwietnia w Zespole Szkół w Paczkowie.
Największą wiedzą w konkursie wykazali się:
Bartosz Tamul z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
zajmując I miejsce, Błażej Łukaszyk z Gimnazjum
w Zalasewie (II miejsce) i Marta Skotarczak
z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu (zdobywczyni
III miejsca).
Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja
Gimnazjum w Zalasewie w składzie: Justyna
Franczak, Damian Tresenberg, Justyna Królik,
Błażej Łukaszyk i Daria Krawiec - zdobywając
puchar Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina
Swarzędz, który opiekunowi drużyny wręczyli
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego Marek Lis i prezes stowarzyszenia Marek Kamiński. Drugie miejsce drużynowo zajęła
reprezentacja gimnazjum w Zalasewie, a trzecie
reprezentanci Gimnazjum nr 3.
MK
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w Swarzędzu

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
(w pon. kancelaria / biuro podawcze
do 18.00)
Burmistrz Anna Tomicka przyjmuje interesantów 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 godziny pracy w piątki i soboty mogą ulec
zmianie. W niedzielę i święta zgłoszenia przyjmuje dyżurny Komisariatu
Policji w Swarzędzu tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak, tel: 502577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Ośrodek ]

]]Pomoc doraźna ]

ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel. 61 651 26 50, 51, 52, 53
fax. 61 651 26 54, ops@swarzedz.pl
www.opsswarzedz.pl

Podstacja Swarzędz
os. Dworcowa 24
tel. 999 lub 112 (całą dobę)

– 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. Cieszkowskiego 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

]]Komisariat Policji ]

]]Rehasol Clinic Medyczno-

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

62-020 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego
100/102 c, tel./fax (61) 651-52-68,
tel. kom. 519-662-649
www.rehasol.pl, biuro@rehasol.pl

w Swarzędzu

]]OSP w Swarzędzu

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

]]Ochotnicza Straż ]

Pożarna w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 510 031 946

]]Centrum Informacji ]
Medycznej Tel-Med

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

-Rehabilitacyjna sp. z o.o.

]]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. Cieszkowskiego 5/7, tel. (61) 818 50 69
najdłużej otwarta: pn.-pt. 7.30-23.00,
sob. 7.30-21.00, niedz. 10.00-17.00.

czerwiec 2014

nr 5 (305)

bezpłatne pismo informacyjne

Pomocy Społecznej

]]Gminne ]

Centrum Informacji

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

]]Zakład ]

DNI SWARZĘDZA
28 i 29 czerwca 2014, Polana przy ul. Strzeleckiej
Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

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
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Swarzędzkich

ul. Wrzesińska 41
tel. 61 817 21 37 , fax. 61 817 30 55
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl
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w Poznaniu
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do 16:30, wt.-pt. od 8:00 do 15:00.
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Rokietnicki flesz

Informator Gminy Rokietnica

Zabierz serce
na rower.

Informator Gminy Rokietnica

Już po raz VII Rodzinny Rajd Rowerowy
wyruszy z Mrowina.

R

owerem potrafi jeździć niemal każdy.
Nawet jeśli dawno nie mieliśmy okazji
tego robić PODOBNO TEGO SIĘ NIE
ZAPOMINA.

Jazda na rowerze z wielu powodów jest
polecana jako jedna z najbardziej korzystnych aktywności sportowych. Wsiadając na
dwa kółka angażujemy do pracy większość

mięśni. Jeśli liczymy na wymierne efekty,
powinniśmy jeździć rowerem przynajmniej
raz dziennie. Najlepiej rano, gdy mamy mało
cukru w organizmie, wówczas spala się najwięcej tkanki tłuszczowej.
Jazda na rowerze to nie tylko gubienie
zbędnych kilogramów czy poprawa kondycji. Na dwóch kółkach warto jeździć też
dla poczucia satysfakcji i odprężenia. Po raz
VII-my właśnie dla zdrowia i dla satysfakcji
zapraszamy do udziału w corocznym „Rodzinnym rajdzie rowerowym ” organizowanym przez Sołectwo Mrowino-Cerekwica.
Startujemy z Mrowina w dniu
08.06.2014 r. godz. 10:00. Półmetek naszego rajdu to miejscowość Lulin w powiecie
obornickim. Metę rajdu wyznaczyliśmy w
miejscowości Mrowino osiedle Zmysłowo nad urokliwym stawem Pana Stefana
Kaczmarka.
Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objął: Starosta Poznański Pan Jan
Grabkowski oraz Wójt Gminy Rokietnica
Pan Bartosz Derech.
Szczegółów szukajcie wkrótce na www.
rokietnica.pl.
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Komandor rajdu – Ryszard Lubka

PROSTO Z RATUSZA czerwiec 2014

poszukuje osób do akwizycji
reklam do czasopism.
Brak limitu, wysoka prowizja,
samodzielność.
Dodatkowe informacje, kontakt:
mn@kreator.com.pl

tel. 607 566 555

Do wynajęcia pokoje (lub całe
4-pokojowe mieszkanie – ok. 45 m2)
w Poznaniu na ul. Szylinga.
Blisko Targów Poznańskich (10 min
pieszo). Możliwy wynajem na 1-2 noce
ze śniadaniem. Pod domem przystanek
autobusowy i tramwajowy.

tel. 504 666 189

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym
Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w. k o l o n o s k o p i a . c o m

Reklamy

STUDIO REKLAMOWE

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

LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Wawerska 16
www.lanservice.com.pl

Certyfikaty:
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czerwiec 2014

NIERUCHOMOŚCIAMI

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

G

Laboratorium STOMATOLOGIA

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

Reklamy

tel: 61 817-46-71

Turbo Garage
Warsztat
Rowerowy

...rowery z duszą

NFZ
www.stronka.twojastomatologia.eu

RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

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

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

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

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

FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal
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Szylinga 8, Poznań, tel. 794 011 830
Facebook: turbogarage.poznan

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

