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Wielkie święto

Augusta
Cieszkowskiego
s. 3-6

Dla kogo ten wiadukt? z Prosto z budowy
Gminne Święto Plonów z Życzymy samych szóstek!
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Pedicure leczniczy
i kosmetyczny

Sieć gabinetów
kosmetyki profesjonalnej

Z dojazdem do klienta

Fotoepilacja wybranej partii ciała ...99 zł
WyszczuplanieRF – terapia Hi-Tech wybranej partii ciała ...99 zł
Fotoodmładzanie wybranej partii ciała ...99 zł
ThermoLifting falą radiową ...od 59 zł
Złota Maska – 24K Gold Mask Treatment ...promocja 299 zł (regularna cena 450zł)
Masaż klasyczny, relaksacyjny, leczniczy ...od 80 zł

•
•
•
•
•

wrastające paznokcie
pękające pięty
pielęgnacja stopy cukrzycowej
rekonstrukcja paznokcia
pedicure kosmetyczny
tel. 501-495-121
Kompleksowa obsługa klienta:
• stan surowy, deweloperski
• formalności urzędowe
• projektowanie

tel. 509 29 60 92

Reklamy

BudowaDomow.com
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W naszej ofercie między innymi:

już w
Swarzędzu!

Szczegółowa oferta i cennik na naszej stronie http://swarzedz.yasumi-epil.pl
Zadzwoń i umów się na darmową konsultację kosmetologiczną.

Yasumi Epil Swarzędz
ul. Cieszkowskiego 38/B, tel. 61 66 000 20
email: swarzedz@yasumi-epil.pl
Zapraszamy w godzinach pon.-pt. 10-19, sob. 10-15

JOR-DENT NZOZ Poradnia

STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną
pon.-pt. 9:00-18:00

tel. 61 818 33 22, 609 523 082
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Mieszkańcy gminy Swarzędz długo czekali na tę właśnie sobotę: 13 września 2014 r. Od września 2010 r. – kiedy to
w zespole pisma„Wierzeniczenia”powstała idea upamiętnienia wybitnego mieszkańca ziemi swarzędzkiej, Augusta
Cieszkowskiego, wielu ludzi połączyło swoje siły we wspólnym działaniu. Przypadająca w 2014 r. 200. rocznica
urodzin hrabiego Cieszkowskiego stała się wspaniałą okazją do przypomnienia jego niezwykłej biografii, ogromnego dorobku naukowego, walki o polski interes narodowy, zasług w różnych dziedzinach działań społecznych.
Wielki Polak – związany z Wierzenicą ponad pięćdziesiąt lat – w pełni zasługiwał na ponowne „odkrycie” dla
swarzędzkiej gminy oraz uhonorowanie daleko wykraczające poza tę gminę.

W

szystkie starania Komitetu
Obchodów 200-lecia Urodzin
Augusta Cieszkowskiego oraz
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
poparte zostały: uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, stanowiskiem
Rady Powiatu w Poznaniu, stanowiskiem
Rady Miejskiej w Swarzędzu, stanowiskiem Rady Miasta Poznania, uchwałą
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – w sprawie uczczenia i upamiętnienia Augusta
Cieszkowskiego. Szczególnym wyróżnieniem było objęcie uroczystości jubileuszowych Patronatem Honorowym
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.
W słoneczną sobotę 13 września
w Swarzędzu i Wierzenicy odbyły się
kulminacyjne uroczystości jubileuszowe
– hrabia Cieszkowski urodził się bowiem

w Suchej na Podlasiu 12 września, by trzydzieści lat później zostać swarzędzaninem
„z wyboru”.
W godzinach porannych na swarzędzkim rynku odsłonięty został pomnik
Augusta Cieszkowskiego ufundowany
przez właściciela firmy Utal z Gruszczyna, przyjaciela Wierzenicy – Jacka
Wojciechowskiego. Dzieło rzeźbiarza
Roberta Sobocińskiego odsłonili burmistrz
Swarzędza Anna Tomicka oraz fundator
Jacek Wojciechowski. Po przemówieniu
pani burmistrz, odczytaniu uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu przez jej przewodniczącego Mariana Szkudlarka, wystąpieniu fundatora Jacka Wojciechowskiego,
nastąpiło poświęcenie pomnika przez ks.
kanonika Tadeusza Pelińskiego – delegata
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Następnie złożono wiązanki kwiatów, a także

wysłuchano pieśni patriotycznych – w tym
jednej z tekstem wiersza Cieszkowskiego
– w pięknym wykonaniu Julii Mężyńskiej
i Martyny Manikowskiej – uczennic SP
nr 4 w Swarzędzu. Swarzędzki Chór Męski
Akord uświetnił uroczystość wykonaniem
Roty i utworu O ziemio ojców. Na rynku
podczas uroczystości nie mogło zabraknąć
pocztu sztandarowego Rady Miejskiej
w Swarzędzu – uczestniczącego we wszystkich ważnych dla miasta i gminy chwilach.
Następnym punktem „dnia Augusta
Cieszkowskiego” była rocznicowa msza
św. w kościele św. Mikołaja w Wierzenicy, którą koncelebrowali: gospodarz
świątyni ks. proboszcz Przemysław
Kompf, ks. Bogdan Reformat z parafii
św. Jana Vianneya z Poznania, ks. dr
Andrzej Magdziarz z Kicina oraz ks.
Waldemar Twardowski.
Ü str. 4

200-lecie urodzin Augusta Cieszkowskiego

Wielkie święto
Augusta Cieszkowskiego
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Obchody 200-lecia
urodzin Augusta
Cieszkowskiego
– kalendarium
wrzesień 2010 – w zespole redakcyjnym„Wierzeniczeń” powstaje idea upamiętnienia wybitnego mieszkańca ziemi swarzędzkiej Augusta
Cieszkowskiego
2011 – tablica informacyjna z wiadomościami
o Wierzenicy i mapą okolic – sfinansowana z budżetu gminy Swarzędz
czerwiec 2011 – wrzesień 2012 – remont krypty grobowej rodziny Cieszkowskich w kościele
parafialnym w Wierzenicy z dofinansowaniem
z budżetu gminy Swarzędz
2012–2014 - realizacja prac w Alei Filozofów
w Wierzenicy przez Nadleśnictwo Babki – wiata, wizura (przestrzeń widokowa) oraz tablice
informacyjne

200-lecie urodzin Augusta Cieszkowskiego

2012 – książka „Co po Auguście Cieszkowskim?
Spojrzenie po 120. latach” pod redakcją Józefa
Banaszaka, wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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wrzesień 2012 – wrzesień 2013 – budowa
wiaty wraz z kioskiem i sanitariatami przy kościele w Wierzenicy – dla parafian oraz turystów
listopad 2012 – otwarcie gruntownie odrestaurowanego przez rodzinę Kundzewiczów
dworu Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy
– z unijnym dofinansowaniem
kwiecień 2013 – powstaje Komitet Obchodów
200-lecia Urodzin Augusta Cieszkowskiego
czerwiec 2013 – obszerne informacje na temat Augusta Cieszkowskiego, jego dworu oraz
Wierzenicy w„Kuryerze Wierzenickim”wydanym
przez Dwór Wierzenica
26 września 2013 – uchwała Rady Miasta Luboń ogłaszająca rok 2014 Rokiem bł. Edmunda
Bojanowskiego i Augusta hr. Cieszkowskiego
24 lutego 2014 – uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – stanowisko w sprawie
upamiętnienia w Województwie Wielkopolskim
dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego
18 marca 2014 – stanowisko Rady Powiatu
w Poznaniu ogłaszające rok 2014 Rokiem Augusta Cieszkowskiego
25 marca 2014 – stanowisko Rady Miejskiej
w Swarzędzu w sprawie upamiętnienia w gminie
Swarzędz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta
Cieszkowskiego
2014 – uchwała zarządu oddziału PTTK Po-

Ü dok. ze str. 3

O związkach Cieszkowskich z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu
przypomniał rektor tej uczelni prof. Grzegorz Skrzypczak, a ks. Bogdan Reformat
mówił o Auguście Cieszkowskim nawiązując do znajdującego się w tutejszym
kościele pomnika nagrobnego. Obecność
pocztów sztandarowych: Rady Miejskiej
w Swarzędzu i Szkoły Podstawowej im.
Augusta Cieszkowskiego w Kicinie dopełniała wyjątkową atmosferę nabożeństwa.
Po mszy św. wszyscy goście z zainteresowaniem oglądali rocznicową wystawę, mieli również okazję do oddania
pokłonu prochom rodziny Cieszkowskich
w krypcie grobowej. Ksiądz proboszcz
Przemysław Kompf zadbał o poczęstunek pod wiatą przy kościele, a dodatkową
atrakcją okazał się… August Cieszkowski
„jak żywy”, który zajechał bryczką pod
kościół. W postać hrabiego znakomicie
wcielił się aktor Teatru Nowego w Poznaniu – Andrzej Lajborek.
Podsumowanie wszystkich działań
związanych z obchodami jubileuszu
odbyło się w gościnnych progach odrestaurowanego dworu Cieszkowskich

w Wierzenicy. Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego prof. Grzegorz Skrzypczak oraz rzeźbiarz Stanisław Mystek
odsłonili tablicę upamiętniającą Augusta
Cieszkowskiego jako patrona tej uczelni. Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka
serdecznie powitała uczestników spotkania i podziękowała za obecność, współpracę, starania pozwalające świętować
w tak uroczysty sposób rocznicę urodzin
hrabiego Cieszkowskiego. Minister Tomasz Nałęcz, przedstawiciel Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odczytał list od prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Poseł Bożena Szydłowska wręczyła podjętą jednomyślnie
przez Sejm 12 września uchwałę czczącą pamięć Augusta Cieszkowskiego. Na
ręce organizatorów wpłynęły także listy
od pani Małgorzaty Omilanowskiej – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pana Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego, pana Jacka
Jagiełło – dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta
Cieszkowskiego w Siennicy Różanej na
Lubelszczyźnie. Relację wydarzeń roku
jubileuszowego przedstawił sekretarz
Komitetu Obchodów Włodzimierz Buczyński. W wierzenickim dworze tego
popołudnia odbyła się także premierowa
prezentacja albumu okolicznościowego
o Auguście Cieszkowskim. Prof. Zbigniew
Kundzewicz przedstawił autorów albumu:
Henryka Błachnio, Ewę J. Buczyńską,
Włodzimierza Buczyńskiego. Autorzy
podkreślali, że ten pięknie opracowany
i historycznie ważny album powstał przy
wiodącym udziale finansowym Gminy
Swarzędz.
13 września we wszystkich uroczystościach obchodów 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego na terenie Swarzędza
oraz Wierzenicy udział wzięło wielu znakomitych gości. Zaproszenie burmistrza
Anny Tomickiej przyjęli m.in.:
prof. Tomasz Nałęcz – przedstawiciel
Prezydenta RP Bronisława Komorow-
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znań-Nowe Miasto o nadaniu imienia Augusta
Cieszkowskiego biegnącemu przez Wierzenicę
żółtemu szlakowi pieszemu
2014 – powstają strony internetowe o Auguście
Cieszkowskim z okazji jubileuszu:
- www.cieszkowski.parafia-wierzenica.pl – przygotowana przez redakcję „Wierzeniczeń”
- www.cieszkowski.swarzedz.pl – przygotowana
przez Referat Promocji UMiG w Swarzędzu

wodniczącym Marianem Szkudlarkiem,
fundator pomnika Augusta Cieszkowskiego – Jacek Wojciechowski z rodziną,
właściciele Dworu Wierzenica – państwo
Kundzewiczowie, przedstawiciele Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu, Komitetu
Obchodów, Rady Sołeckiej Wierzenicy,
duchowieństwa.
Teresa Radziszewska
z fot. Henryk Błachnio

Podziękowania Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz Anny Tomickiej
Szanowni Państwo!
August hrabia Cieszkowski powiedział: „historią nie należy żyć, ale należy
ją znać”.
Mamy w naszej gminie wiele powodów, aby tę prawdę pamiętać i realizować. 13 września 2014 r. była jednak ku
temu okazja zupełnie wyjątkowa. Wielki
Polak, najwybitniejszy syn swarzędzkiej
ziemi, myśliciel, działacz społeczny - August Cieszkowski zasługiwał na wspaniałe uhonorowanie.
Ogromnie cieszę się, że wspólnie
potrafiliśmy nadać tak wielką rangę
obchodom 200-lecia urodzin Augusta
Cieszkowskiego. Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego był potwierdzeniem i docenieniem ogromu
pracy, która została wykonana przez
wielu ludzi szanujących pamięć Augusta

Cieszkowskiego.
Pragnę gorąco podziękować wszystkim pomysłodawcom, organizatorom,
wykonawcom – absolutnie wszystkim,
dzięki którym ten jubileusz był tak piękny
i pouczający.
Komitetowi Obchodów 200-lecia
Urodzin Augusta Cieszkowskiego, fundatorowi pomnika – panu Jackowi Wojciechowskiemu, Radzie Miejskiej w Swarzędzu za przychylność dla idei pomnika
Cieszkowskiego, księdzu proboszczowi
Przemysławowi Kompfowi oraz wierzenickim wolontariuszom, pracownikom Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu, pozostałym współpracownikom, sympatykom wspierającym obchody.
Serdecznie dziękuję!
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Anna Tomicka

26 marca 2014 – podsumowanie konkursów
szkolnych o Auguście Cieszkowskim we Dworze
Wierzenica, zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Wierzonce, z nagrodami ufundowanymi przez UMiG w Swarzędzu, z folderem pokonkursowym wydanym przy współudziale UMiG
w Swarzędzu, Rady Rodziców SP Wierzonka, Anny
Tomickiej, Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich,
Barbary Czachura, Barbary Antoniewicz
marzec-kwiecień 2014 – okładka miesięcznika
„Prosto z Ratusza” z Augustem Cieszkowskim –
obszerne informacje o obchodach jubileuszu
kwiecień 2014 – folder promocyjny o Auguście
Cieszkowskim wydany przez UMiG w Swarzędzu
kwiecień 2014 – wystawa o Auguście Cieszkowskim w Bibliotece Miejskiej w Luboniu, w ramach
lekcji bibliotecznych poświęconych Augustowi
Cieszkowskiemu
26 kwietnia 2014 – wojewódzki turystyczny
rajd wiosenny śladami Augusta Cieszkowskiego
do Wierzenicy, zorganizowany przez swarzędzki
oddział PTTK „Meblarz”
28 kwietnia 2014 – wykład prof. Stanisława
Kozłowskiego„Augusta Cieszkowskiego promieniowanie myśli, czynu i serca.” – zorganizowany
w ramach cyklicznych wykładów„Uniwersytetu
Swarzędzkiego” przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu
29 kwietnia 2014 - plac przed kościołem
w Wierzenicy - Placem Augusta Cieszkowskiego - uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu

200-lecie urodzin Augusta Cieszkowskiego

skiego, Krystyna Łybacka – europoseł,
Rafał Grupiński – poseł, przewodniczący
Klubu Parlamentarnego PO, poseł Bożena
Szydłowska – przedstawiciel Sejmu RP,
poseł Stanisław Kalemba, prof. Grzegorz
Skrzypczak - rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Andrzej Dubas,
radni Rady Powiatu Poznańskiego – Marek
Lis, Barbara Antoniewicz, Paweł Bocian,
radni Rady Miejskiej w Swarzędzu z prze-

16 marca 2014 – inauguracja obchodów 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego w 120. rocznicę jego śmierci:
- msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Gądeckiego w kościele w Wierzenicy,
- wystawa poświęcona życiu i twórczości Augusta
Cieszkowskiego – autorstwa Włodzimierza Buczyńskiego, Henryka Błachnio i Ewy J. Buczyńskiej
- powstała z udziałem Powiatu Poznańskiego,
UMiG w Swarzędzu, Ośrodka Kultury w Swarzędzu oraz UTAL sp. z o.o.
- jubileuszowa kartka pocztowa beznominałowa
powstała z inicjatywy redakcji„Wierzeniczeń” –
wydana przez Pocztę Polską, zakupiona w celach
promocyjnych przez UMiG w Swarzędzu
- okolicznościowa pieczątka przygotowana wg
projektu Macieja Dominikowskiego
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Ü kalendarium – c.d.

2 maja 2014 – swarzędzkie„Józefinki”, Rodzinny
Turystyczny Rajd Samochodowy „Jedziemy do
Augusta Cieszkowskiego”, zorganizowany przez
referat promocji UMiG w Swarzędzu
3 maja 2014 – wyróżnienie„Przyjaciel Wierzenicy” za ratowanie Dworu Cieszkowskich otrzymał
prof. Zbigniew Kundzewicz
3 maja 2014 –„Majówka z Augustem Cieszkowskim” zorganizowana przez Szkołę Podstawową
nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu
15 maja 2014 – wykład ks. prof. Antoniego Siemianowskiego„August Cieszkowski – nieznany
filozof z Wielkopolski”, w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
8 czerwca 2014 – Statuetka Augusta Cieszkowskiego przyznana przez Klub Profesorów
„Wierzenica” z Bydgoszczy prof. Grzegorzowi
Skrzypczakowi, rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
czerwiec 2014 – publikacja poetyckiego, rocznicowego spojrzenia na Cieszkowskiego „Nasz
Ojcze” autorstwa prof. Stanisława Kozłowskiego

200-lecie urodzin Augusta Cieszkowskiego

14 czerwca 2014 – nadanie imienia Augusta
Cieszkowskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, powiat krasnostawski
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19 czerwca 2014 – cykl audycji poświęconych
Augustowi Cieszkowskiemu w poznańskim radiu
Emaus
1 lipca 2014 – uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie wzniesienia posągu Augusta
Cieszkowskiego na swarzędzkim rynku
2 lipca 2014 – na wniosek burmistrza Swarzędza
Anny Tomickiej patronat honorowy nad uroczystościami jubileuszowymi 13 września obejmuje
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław
Komorowski
7 lipca 2014 – podpisanie porozumienia w sprawie wzniesienia posągu Augusta Cieszkowskiego
na rynku w Swarzędzu pomiędzy Burmistrzem
Miasta i Gminy Swarzędz a Jackiem Wojciechowskim, fundatorem pomnika
28 sierpnia 2014 – inicjatywa uchwałodawcza
Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
uczczenia pamięci Augusta Cieszkowskiego
w 200. rocznicę jego urodzin
3 września 2014 – stanowisko Rady Miasta
Poznania w związku z 200. rocznicą urodzin
Augusta Cieszkowskiego
6 września 2014 – koncert zespołu Trebunie
Tutki przy kościele w Wierzenicy w ramach cyklu
Noc Kościołów Drewnianych, wystawa jubileuszo-

wa, zwiedzanie kościoła i krypty grobowej Cieszkowskich – wydarzenie zorganizowane przez
UMiG w Swarzędzu oraz Związek Międzygminny
Puszcza Zielonka
6 września 2014 – sesja popularnonaukowa
w bibliotece w Węgrowie
12 września 2014 – uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia pamięcie
Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicę Jego
urodzin
13 września 2014 – główne uroczystości 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego w Swarzędzu
i Wierzenicy
- odsłonięcie posągu Augusta Cieszkowskiego
na swarzędzkim rynku
- msza św. w Kościele pw. św. Mikołaja w Wierzenicy
- specjalny numer „Wierzeniczeń” poświęcony
Augustowi Cieszkowskiemu i jego rodzinie
- spotkanie jubileuszowe we Dworze Augusta
Cieszkowskiego w Wierzenicy zorganizowane
przez UMiG w Swarzędzu
- premiera bogato ilustrowanego albumu „Hr.
August Cieszkowski” autorstwa Henryka Błachnio, Ewy Jarosławy Buczyńskiej i Włodzimierza
Buczyńskiego wydanego przez Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego
z funduszy Gminy Swarzędz, Powiatu Poznańskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego
- odsłonięcie tablicy upamiętniającej Augusta
Cieszkowskiego jako patrona Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu na fasadzie dworu
w Wierzenicy, ufundowanej przez Uniwersytet
Przyrodniczy
Dofinansowania zewnętrzne na wszystkie
uroczystości jubileuszowe pozyskane zostały
z udziałem referatu promocji UMiG.

Do końca 2014 r. planowane są dalsze wydarzenia honorujące pamięć
o Auguście Cieszkowskim:
20 września 2014 – festyn kulturalno-integracyjny„200. Urodziny Patrona Ulicy” – ul. Augusta
Cieszkowskiego w Bydgoszczy
27 września 2014 – XXI Rajd Turystyczny „Witamy Jesień u Augusta Cieszkowskiego” organizowany przez swarzędzkie koło PTTK „Łaziki”
wrzesień 2014 – artykuł prof. Zbigniewa
Kundzewicz „Mędrzec z Wierzenicy. W dwusetną rocznicę urodzin Augusta Cieszkowskiego”
w kwartalniku „Nauka”
wrzesień 2014 – rajd pieszy w Luboniu po miejscach związanych z Augustem hr. Cieszkowskim
i bł. Edmundem Bojanowskim
październik 2014 – odsłonięcie tablicy upa-

miętniającej Augusta Cieszkowskiego na terenie
dawnego folwarku w Żabikowie
2 października 2014 – wieczornica„Cieszkowski
w pamiętniku Klary Dembińskiej”w Zespole Szkół
nr 1 w Swarzędzu organizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej
16 października 2014 – międzynarodowa
konferencja „Aktualność myśli Augusta Cieszkowskiego. W dwusetną rocznicę urodzin” organizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie
w Stalowej Woli
październik 2014 – walne zgromadzenie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ku czci
Augusta Cieszkowskiego
jesień 2014 – książka„Wybitni Wielkopolanie –
bł. Edmund Bojanowski i August hr. Cieszkowski”
przygotowywana przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Forum Lubońskie im. Augusta
Cieszkowskiego
14 listopada 2014 – spotkanie z cyklu Popołudnie z dokumentem pt. „August Cieszkowski
(1814-1894) – w 200. rocznicę urodzin”, organizowane w Archiwum Państwowym w Poznaniu
oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania
21-23 listopada 2014 – Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
listopad-grudzień 2014 – wystawa„Architektura szkoły oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego”, w holu Urzędu Miasta w Luboniu
grudzień 2014 – konferencja naukowa poświęcona Augustowi Cieszkowskiemu w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
opracowanie kalendarium:
Włodzimierz Buczyński,
Teresa Radziszewska,
Marcin Młodziński
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2 września 2014 r. w podswarzędzkim Zalasewie odbyła się długo oczekiwana uroczystość wmurowania aktu
erekcyjnego pod budowę nowej szkoły
podstawowej. Powstająca tu piękna i nowoczesna placówka oświatowa będzie
nie tylko realizacją oczekiwań wszystkich okolicznych mieszkańców, ale także prawdziwym powodem do dumy. Do
dyspozycji uczniów oddanych zostanie
28 oddziałów szkolnych, hala widowiskowa z pełnym wyposażeniem na 300
osób, obiekty sportowe, plac zabaw dla
dzieci.
Otwarcie szkoły planowane jest na
1 września 2015 r. Warto dodać, iż jest to
kolejna swarzędzka inwestycja dotycząca rozbudowy bazy oświatowej w gminie. Obecne władze Swarzędza na czele
z burmistrzem Anną Tomicką przywiązują ogromną wagę do wszystkich spraw
związanych z wychowaniem i edukacją
dzieci oraz młodzieży. Swarzędz jest jedną
z niewielu gmin zapewniających każdemu
maluchowi miejsce w przedszkolu i budujących szkoły w czasach, gdy często się
je po prostu zamyka.

Gospodarzem uroczystości 2 września
w Zalasewie była Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka. Towarzyszyli jej wiceburmistrzowie Agata Kubacka
i Adam Trawiński, przewodniczący Rady
Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek, skarbnik UMiG Maciej Narłowski, dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
Zbigniew Zastrożny, dyrektor Wydziału
Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
Grażyna Kurkowiak-Socha, kierownik Referatu Referatu Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych – Dorota Zaremba. Zaproszenia pani burmistrz przyjęli: Bożena Szydłowska – poseł na Sejm RP, Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty,
radni Rady Powiatu Poznańskiego, radni
Rady Miejskiej w Swarzędzu, Rada Sołecka Zalasewa z sołtys Haliną Sołowiej,
dyrektorzy swarzędzkich placówek oświatowych. Bardzo ważna podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego była
obecność gości bezpośrednio związanych
z budową szkoły: prezesa Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowego i Handlowego
AGROBEX – Krzysztofa Kruszony, kierownika budowy – Pawła Michalskiego,

projektantów szkoły – Ewy i Remigiusza
Owczarków z Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego EKOBUD.
Budowę nowej szkoły podstawowej
w Zalasewie poświęcił ks. proboszcz Marek Frąszczak.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
w Swarzędzu - Danuta Czosnowska, po
okolicznościowych wystąpieniach i odczytaniu oraz wmurowaniu aktu erekcyjnego,
zaprosiła gości do budynku gimnazjum
w Zalasewie. Wszystkim potrzebna była
ciepła herbata, bowiem pogoda 2 września nikogo nie rozpieszczała, a mówiąc
dosłownie – lało!
Uczniowie, którzy rozpoczną za rok
naukę w nowoczesnej Szkole Podstawowej
w Zalasewie mogą być pewni, że dla nich
żadna pogoda nie będzie przeszkodą.
/rpr/
z Fot. A.Mazurek

Prosto z budowy

Szkoła Podstawowa w Zalasewie
– akt erekcyjny wmurowany
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Dla kogo ten wiadukt?

Prosto z budowy

Burmistrz Anna Tomicka:
interes mieszkańców najważniejszy.
Starosta Jan Grabkowski:
ul. Polna także dla ciężarówek.
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Od kilku tygodni czynny jest nowy wiadukt nad torami kolejowymi w Jasinie. Łączy on
drogę krajową nr 92 z przebudowaną ul. Rabowicką, czyli swarzędzką strefą przemysłową. Z inicjatywy Gminy Swarzędz inwestycja ta stała się wspólnym przedsięwzięciem
Swarzędza i Starostwa Powiatowego w Poznaniu, co umożliwiło uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych – w sumie ponad 18,8 mln. Gmina Swarzędz ze
swojego budżetu wyłożyła prawie 18,2 mln zł, a ogólny koszt inwestycji (w tym wykup
gruntów) to blisko 37 mln złotych. Mnóstwo pieniędzy, lata starań… A rezultat?

C

elem tych kosztownych inwestycji było wyprowadzenie ruchu
ciężkich pojazdów obsługujących
firmy położone przy ul. Rabowickiej poza
centrum Swarzędza i radykalne odciążenie zatłoczonego wiaduktu w ul. Polnej
oraz skrzyżowania tej ulicy z ul. Średzką.
Było to uzgodnione przez Gminę Swarzędz ze Starostwem Powiatowym na
etapie przygotowań do tego złożonego,
wspólnego przedsięwzięcia. Potwierdza
to, na przykład, zamieszczony 17 września
2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej
komunikat Zarządu Dróg Powiatowych
w Poznaniu, w którym czytamy: „Dla
każdego kierowcy, który przejeżdża dzisiaj
ul. Polną i korzysta z istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi
wojewódzkiej, powstanie nowego obiektu
w ul. Rabowickiej to znaczące udogodnienie. Rozłożenie potoków ruchu pomiędzy
te dwa wiadukty rozdzieli ruch ze strefy
aktywizacji od ruchu z kierunku Zalasewa,
Środy Wlkp.”.
Czy cel ten zostanie osiągnięty?
Wątpliwości w tej sprawie wyrażane są
nie tylko w Swarzędzu. Głos Wielkopol-

ski z 27 sierpnia br. opisał je obszernie
w artykule „Mieszkańcy nie chcą lawet
i TIR-ów na starym wiadukcie”. Z kolei
portal epoznan.pl alarmuje, że „Wiadukt
za 37 mln zł świeci pustkami” a „wszystko
przez brak zgody Starostwa Powiatowego
na koncepcję zmiany organizacji ruchu
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz”.
Na ukończeniu jest, finansowana przez
Gminę Swarzędz, budowa ronda u zbiegu
ulic Polnej i Średzkiej. To kolejna inwestycja mająca ułatwić mieszkańcom południowych osiedli Swarzędza wyjazd na
wiadukt przy ul Polnej. Wkrótce gotowy
zatem będzie w całości, zupełnie nowy
układ komunikacyjny.
Aby osiągnąć optymalny dla mieszkańców rezultat Gmina Swarzędz, w oparciu o założenia przyświecające jego budowie, przygotowała projekt organizacji
ruchu kierujący samochody ciężarowe
pow. 15 ton, obsługujące firmy działające
przy ul. Rabowickiej, na nowy wiadukt
w Jasinie. Chodziło też o to, aby ul. Rabowicka była podporządkowana względem
ul. Średzkiej. Pozwoliłoby to na radykalne odciążenie wiaduktu w ul. Polnej i w

połączeniu z rondem u zbiegu ulic Polnej
i Średzkiej – wyeliminowałoby tworzenie
się tam uciążliwych korków.
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
odrzucił to rozwiązanie i, po konsultacjach
z firmami z ul. Rabowickiej, dopuścił ruch
ich ciężarówek po starym wiadukcie na ul.
Polnej. Starosta Poznański Jan Grabkowski
26 sierpnia br., podczas sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, zapewnił, że pojazdy
te będą oznakowane, a sytuacja w tym
rejonie będzie kontrolowana przez służby
drogowe. Obiecał również monitorowanie natężenia ruchu na obu wiaduktach
i uwzględnienie wyników pomiarów przy
kolejnych decyzjach.
Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka ma jednak obawy, że w takiej sytuacji ogromny wysiłek inwestycyjny nie
przyniesie wystarczających rezultatów dla
mieszkańców Swarzędza. Interes mieszkańców jest tu bowiem najważniejszy
– podkreśla Anna Tomicka. Nie stoi to
w sprzeczności z interesem przedsiębiorców, gdyż wraz z wiaduktem w Jasinie
otrzymali oni nowe, bezkolizyjne połączenie z drogą krajową nr 92, co otwiera drogę
do dalszego rozwoju strefy przemysłowej
i pozwala na szybką aktywizację gospodarczą nowych terenów w rejonie Jasina.
Wkrótce przekonamy się, czy skończą
się uciążliwe „korki” w okolicy skrzyżowania ul. Polnej i Średzkiej. W związku z decyzją Starosty można mieć tylko
nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie.
Jeśli nie – wierzymy, że Starosta, zgodnie
z obietnicami, skoryguje swe dzisiejsze
decyzje.
/mw, mm/
Od redakcji: Czytaj także na str. 12
„Stanowisko Komisji Gospodarczej Rady
Miejskiej w Swarzędzu z 26.08.2014 r.
w sprawie rozwiązań komunikacyjnych
w rejonie ul. Rabowickiej w Swarzędzu”.

z Fot. M. Woliński
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Przebudowa
skrzyżowania ulic
Przybylskiego,
Szumana i 3 Maja.
Uwaga, objazdy!
Od początku września trwa kolejny
etap modernizacji układu drogowego
w rejonie skrzyżowania ulic Przybylskiego
i 3-go Maja – w kierunku ul. Szumana.
Celem tej inwestycji jest usprawnienie
ruchu pojazdów pomiędzy tą okolicą
a Poznaniem. Zbudowany zostanie nowy
układ drogowy z obustronnym chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami dla
autobusów, kanalizacją deszczową oraz

oświetleniem.
Przy okazji wyremontowane zostaną
również schody dla pieszych prowadzące
z ul. Kirkora w kierunku ul. Przybylskiego i Szumana. Koszt całej inwestycji to
ponad 1,7 mln zł. Wykonawcą jest Zakład
Wielobranżowy Trans-Bruk Marek Begier
z Nekli.
Zgodnie z umową roboty budowlane
mają potrwać do końca listopada 2014 r.,
jednakże wykonawca obiecuje skrócenie
tego terminu.
Realizacja tej inwestycji wiąże się, niestety, z utrudnieniami komunikacyjnymi
w tym rejonie miasta oraz koniecznością
zmiany trasy poznańskiej linii autobusu
nr 55. Podczas trwania budowy autobusy
linii 55 będą kursować od strony miasta

Poznania ul. Transportową, ul. Planetarną,
ul. Kupiecką i ul. Graniczną do Ronda
Raczyńskiego i przystanek końcowy oraz
początkowy będzie zlokalizowany przy
Kościele Chrystusa Jedynego Zbawiciela.
Trasa do Ronda Rataje przebiega analogicznie: od przystanku Rondo Raczyńskiego do ul. Kupieckiej, dalej ul. Planetarną
i Transportową do Poznania.
Wykonawca obiecuje dołożyć starań,
aby wykonywane prace były jak najmniej
uciążliwe dla mieszkańców i użytkowników ulic. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
/mw/

Ul. Kobylnicka
– chodnik
wyremontowany
Na początku września zakończył się
remont 192 m chodnika po północnej stronie ul. Kobylnickiej w Swarzędzu. Przy
okazji wyremontowane zostały wjazdy
do posesji, oraz wyrównana krawędź nawierzchni jezdni.
Na ukończeniu jest również remont
chodnika o długości 653 m na ul. Słowackiego (strona wschodnia). Tu również
remontowane są wjazdy do posesji oraz
krawędź nawierzchni jezdni.
Rozpoczęły się też roboty przy remoncie 202 m chodnika na ul. Kilińskiego
(strona północna).
Jak już informowaliśmy, Gmina
Swarzędz przygotowała dokumentację
dok. na str. 10 Ü

Prosto z budowy

Ul. Łąkowa w Gruszczynie – już po modernizacji. Zakończyły się roboty budowlane związane z budową nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.
Łąkowej w Gruszczynie. Ul. Łąkowa na całym jej ok. 350-metrowym odcinku otrzymała jezdnię z kostki brukowej, chodnik po obydwu stronach, porządne wjazdy do
posesji oraz progi spowalniające ruch.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydro-Gaz Zbigniew Kluj z Poznania. Inwestycja kosztowała niespełna 1,3 mln zł, a połowę tej kwoty stanowi
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II.
/mw/
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z Fot. M. Woliński
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Nowe rondo już z zielenią. Berberysy i karłowate sosny w dwóch odmianach – w sumie około 500 roślin zdobi już nowe rondo przy dworcu PKP w Swarzędzu.
Prezentują się bardzo dobrze, co widać na zdjęciu. Nową zieleń posadziła tam swarzędzka firma Garte na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. Kosztowało to
około 15 tys. złotych z budżetu Gminy Swarzędz.
W tym rejonie cały czas trwają prace drogowe, gdyż nowe rondo to tylko fragment dużej inwestycji - budowy obwodnicy śródmieścia Swarzędza, która połączy drogę
krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ulicy Dworcowej w Swarzędzu.
Na ul. Poznańskiej w Swarzędzu, w rejonie skansenu pszczelarskiego i ul. Stawnej powstaje nowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Od tego właśnie skrzyżowania
poprowadzony zostanie zupełnie nowy, ok. kilometrowy odcinek drogi z wyjazdem na gotowe już rondo przy dworcu PKP.
Bardzo prosimy wszystkich uczestników ruchu o wzmożoną uwagę i wyrozumiałość, a za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Po zakończeniu całej 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/

Prosto z budowy

Ü dok. ze str. 9

na remonty chodników, które planuje się
wykonać w roku 2015. Mowa tu o:
- 210 m chodnika na ul. Zwycięstwa
w Swarzędzu (strona zachodnia),
- 210 m chodnika na ul. Żytniej w Swarzędzu (strona zachodnia),
- 382 m chodnika na ul. Grunwaldzkiej
w Swarzędzu (strona wschodnia).
/mw/

Uzarzewo – ul. Akacjowa w remoncie
Rozpoczęły się roboty związane
z remontem nawierzchni ul. Akacjowej
w Uzarzewie na 670-metrowym odcinku od drogi nr 5 (ul. Poznańska) do
przejazdu kolejowego. Wykonawcą jest
Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzego Cegłowskiego
z miejscowości Borowo Młyn.
Wartość robót to 460 tys. zł, a termin wykonania ustalono na koniec października br.
/mw/
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Boisko sportowe
w Wierzonce - budowa
do początku listopada
Trwają prace przy budowie wielofunk-

cyjnego boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Wierzonce. Wykonawcami są:
Zakład Budowlany Projektowo-Wykonawczy CICH-Pol inż. Ryszard Cichoń oraz
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe
REMBUDEX Sp. Jawna Wojciech i Renata Kucińscy.
Inwestycja kosztować będzie ok. 460
tys. zł, a termin jej zakończenia ustalono
w umowie na początek listopada.
Nowe boisko postaje na miejscu starego, trawiastego. Będzie miało powierzchnię 1456,5 m2, a nawierzchnia wykonana
zostanie z poliuretanu. Będzie można tu
grać w siatkówkę, koszykówkę, piłkę
ręczną i tenisa.
Ze szkoły do boiska poprowadzony
zostanie porządny chodnik.
/mw/

Pompownie i sieć
kanalizacyjna
Przedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic”, realizowane od kilku lat na terenie gmin Czerwonak, Murowana Goślina,
Pobiedziska, Skoki i Swarzędz wkracza
w kolejną fazę realizacji. 22 sierpnia
w Murowanej Goślinie Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podpisał kolejne umowy mające na celu jego
wykonanie.

Wyłonione w przetargach firmy, z którymi podpisano umowy to Grontmij Polska
Sp. z o.o. z Poznania, WUPRINŻ S.A.
z Poznania oraz HYDRO-MARKO Sp.
z o.o. z Jarocina. Grontmij Polska Sp. z o.o.
będzie pełnić obowiązki Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic – etap III”. WUPRINŻ
S.A. podjął się budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, kanalizacji tłocznej wraz z robotami
towarzyszącymi i odtworzeniowymi,
a także 3 przepompowni budowanych
w ramach III etapu Przedsięwzięcia. Prace
będą prowadzone w gminach Swarzędz,
Pobiedziska, Czerwonak i Murowana
Goślina. HYDRO-MARKO z Jarocina dokończy budowę 23 sieciowych
pompowni ścieków w miejscowościach
Annowo, Miękowo, Czerwonak, Kicin,
Kliny, Dębogóra, Mielno. Pompownie te
są przewidziane w projekcie „Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic”.
Projekty „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” oraz „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic
– etap III” są współfinansowane przez
Unię Europejską z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
/zmpz/

Rozbudowa przejścia podziemnego
na stacji PKP w Swarzędzu

T

rwają prace projektowe nad rozbudową przejścia podziemnego na
stacji PKP w Swarzędzu. Chodzi o
to, by z istniejącego przejścia mogły wygodnie korzystać osoby z wózkami, nie-

pełnosprawni i rowerzyści. W tym celu
projektowane są kolejne, odrębne zejścia
do istniejącego tunelu dla pieszych.
/nad/

Nowy przejazd pod torami kolejowymi
Nowe skrzyżowanie na
ul. Poznańskiej obok skansenu

Rondo przy dworcu PKP
Miejsce planowanego
tunelu pod torami

W

ramach kontynuacji trwającej
budowy drogi, która wkrótce
połączy ul. Poznańską (DK 92)
z ul. Dworcową (od nowego skrzyżowania w rejonie skansenu pszczelarskiego,
wzdłuż torów kolejowych za Castoramą
do nowego ronda przy dworcu PKP) zaplanowano budowę tunelu pod torami kolejowymi na wysokości skansenu i dalej do ul.

Tysiąclecia. Tunel stanowić będzie kolejną
drogę dla pojazdów, rowerów i pieszych
kierujących się z południowej na północą
stronę miasta.
Na mapce czerwona linia pokazuje
przebieg budowanej właśnie drogi, zielona natomiast miejsce i trasę nowego
przejazdu pod torami.
/nad/

Ruiny do rozbiórki

O

puszczone i niszczejące budynki byłych Swarzędzkich Fabryk
Mebli zostaną rozebrane. Staraniem urzędników swarzędzkiego ratusza
doszło do wydania decyzji przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego dotyczącej starych zabudowań między ul. Wrzesińską a Poznańską w Swarzędzu. Obiekty po
fabrykach mebli zagrażają bezpieczeństwu
osobom i budynkom w pobliżu. W wyniku
przeprowadzonych kontroli, inspektorat zobowiązał obecnego właściciela tego terenu
(PEKAO Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.)
do rozbiórki stojących tam obiektów. Jest
to o tyle dobra wiadomość, że teren ten jest
położony w centrum miasta i jego uporządkowanie przyczyni się do poprawy estetyki
Swarzędza.

W skład opisywanej starej infrastruktury wchodzą budynki produkcyjne, kanały
technologiczne oraz zbiornik przeciwpożarowy. Zabudowania te wybudowane przed
II wojną lub w latach 50-tych XX wieku
nie posiadają dachów, okien i są częściowo
zawalone.
/b.s./

Trudna inwestycja
w Kobylnicy

R

eferat Inwestycji w Swarzędzkim Ratuszu
informuje, że pomimo ciągle piętrzących się
problemów natury prawnej i proceduralnej budowa ulicy Dworcowej w Kobylnicy zaplanowana
na lata 2015 -2016 nie jest zagrożona.
Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie inwestycji
planowane jest na wiosnę 2015 roku, zgodnie
z zapisami zawartymi w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
/bm/

Informacja
dla rolników

N

a prośbę Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu informujemy, że na
terenie gminy Swarzedz w miesiącach lipiec 2014
– maj 2015 będą prowadzone prace polegające
na: pobieraniu próbek gleby przez specjalistów
terenowych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w odgórnie ustalonych punktach, analizie
laboratoryjnej i przekazaniu (całkowicie anonimowych) danych do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu
Badawczego w Puławach, który na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy
obszary z ograniczeniami naturalnymi (ONW).
/ros/

System wczesnego
ostrzegania i alarmowania ludności

Aktualności

z Fot. Archiwum UMiG
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G

mina Swarzędz złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z prośbą
o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn: „Modernizacja systemu wczesnego
ostrzegania i alarmowania ludności w Gminie
Swarzędz - etap I”, który pozytywnie przeszedł
procedury weryfikacyjne. 18 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz, Anna Tomicka oraz Skarbnik
naszej Gminy, Maciej Narłowski, podpisali wraz
z przedstawicielami Funduszu umowę o dofinansowanie projektu.
Przedsięwzięcie będzie polegało zakupie i konfiguracji 3 syren sterowanych elektronicznie wraz
z osprzętem i zastąpienie wyeksploatowanych
syren mechanicznych.
Wartość przedsięwzięcia to 86.075,40 zł, a wysokość dotacji 45.000,00 zł.
/bp/
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z Fot. M. Woliński
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu

26

Aktualności

sierpnia 2014 roku w Ośrodku Kultury w Swarzędzu
odbyła się LXII sesja Rady
Miejskiej w Swarzędzu. W obradach,
które prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek, uczestniczyło 20 radnych.
Podczas obrad sesji podjęto :
► Uchwałę nr LXII/549/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2014.
► Uchwałę nr LXII/550/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2014-2032.
► Uchwałę nr LXII/551/2014 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
► Uchwałę nr LXII/552/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas

nieoznaczony lokalu położonego w Swarzędzu na os. E. Raczyńskiego w trybie
bezprzetargowym.
► Uchwałę nr LXII/553/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas
nieoznaczony lokalu położonego w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 99.
► Uchwałę nr LXII/554/2014 w sprawie uchylenia uchwały nr XLV/415/2013
z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres
10 lat nieruchomości zabudowanych, położonych w Paczkowie.
► Uchwałę nr LXII/555/2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
► Uchwałę nr LXII/556/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr LVIII/518/2014

Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej

P

o raz drugi w tej kadencji Komisja
Gospodarcza zajęła się rewitalizacją Starówki. Przed posiedzeniem
członków komisji z udziałem osób
odpowiedzialnych za budynki będące
w zasobach Gminy przeprowadzili wizję lokalną obchodząc Rynek i przyległe
ulice. Oceniono zmiany, które zaszły na
Starówce w okresie dwóch lat jakie minęły
od poprzedniego posiedzenia na ten temat. Przyjęto kilka wniosków dotyczących
m.in. przyspieszenia remontu budynku nr
29 przy Rynku oraz wprowadzenia takich
ulg dla prywatnych właścicieli budynków,
które będą ich zachęcały do wykonania
remontu tych budynków. Wtedy będzie

szansa, że cała Starówka stanie się dobrą
wizytówką miasta.
Komisja poparła wniosek Fundacji
Edukacji Społecznej „Ekos” w sprawie
dofinansowania przez Gminę Swarzędz
budowy bieżni lekkoatletycznej na terenie
Gimnazjum nr 1.
Wobec negatywnej opinii Zarządu Dróg
Powiatowych o projekcie zmian w organizacji ruchu na ul. Rabowickiej i wiadukcie
przy ul. Polnej przygotowanym przez Gminę Swarzędz i braku jakiejkolwiek decyzji
w tej sprawie Komisja Gospodarcza przyjęła stanowisko, które kończyło się apelem
do Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego o przyjęcie takiej organizacji ruchu

Stanowisko Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie rozwiązań
komunikacyjnych w rejonie ul. Rabowickiej w Swarzędzu

O
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ddany do użytku w dniu 27 lipca 2014 r. nowy wiadukt w Jasinie łączący drogę krajową nr 92
z przebudowaną ul. Rabowicką, stworzył
warunki dla usprawnienia komunikacji
w tym rejonie. W założeniach planowa-

ne było wyprowadzenie ruchu ciężkich
pojazdów obsługujących firmy położone
w tym rejonie poza centrum Swarzędza
i radykalne odciążenie zatłoczonego wiaduktu w ul. Polnej oraz skrzyżowania tej
ulicy z ul. Średzką. Nie zostanie on jednak

Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29
kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia
Programu „Gmina Swarzędz Przyjazna
Rodzinie – wspieranie i ochrona rodzin
wielodzietnych”.
► Uchwałę nr LXII/557/2014 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.
► Uchwałę nr LXII/558/2014 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania
z boisk sportowych o nawierzchni trawiastej Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji.
► Uchwałę nr LXII/559/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Swarzędzu nr LXI/548/2014 z dnia 1
lipca 2014r. w sprawie wzniesienia posągu
Augusta Cieszkowskiego.
► Uchwałę nr LXII/560/2014 w sprawie regulaminu wyróżnień honorowych
Gminy Swarzędz.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
w rejonie ul. Rabowickiej, która w sposób
znaczący ograniczy ruch pojazdów na wiadukcie przy ul. Polnej.
Komisja sugerowała aby to stanowisko
przyjęła też Rada Miejska.
Przedstawiony na sesji Rady Miejskiej
w dniu 26 sierpnia projekt stanowiska
wywołał dość długą i burzliwą dyskusję.
Negatywną opinię o projekcie wyraził
przybyły na sesje Starosta Poznański Jan
Grabkowski.
W swoim wystąpieniu przekazał jednak informację, że podjął decyzję w wyniku której nastąpi zmiana organizacji ruchu
na ul. Rabowickiej co odciąży wiadukt
przy ul. Polnej. W tej sytuacji Rada Miejska stanowiska nie głosowała.
Zygmunt Majchrzak
osiągnięty jeśli Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu nie zmieni swojej negatywnej
opinii wobec projektu zmian w organizacji
ruchu opracowanego na zlecenie Gminy
Swarzędz. Projekt przewiduje skierowanie
samochodów ciężarowych powyżej 15 ton,
obsługujących firmy działające przy ul.
Rabowickiej, na nowy wiadukt w Jasinie.
Pozwoli to na radykalne odciążenie wiaduktu w ul. Polnej i w połączeniu z rondem
budowanym u zbiegu ulic Polnej i Średz-
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wiatu Poznańskiego z 16 listopada 2009
roku, który podjął uchwałę opiniującą
negatywnie projekt budowy wiaduktu
(uzasadnienie: budowa węzła Paczkowo
w ramach budowy obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznania). Kolejne dwa lata intensywnych działań burmistrz Anny Tomickiej wspieranej przez
posłankę na Sejm RP Bożenę Szydłowską
zaowocowało pozyskaniem wsparcia finansowego dla inwestycji z budżetu centralnego i wojewódzkiego. Ostatecznie,
w grudniu 2011 roku, do współpracy udało
się także przekonać władze Powiatu Poznańskiego, które zgodziły się przejąć od
Swarzędza ul. Rabowicką, dzięki czemu
możliwe było wykorzystanie uzyskanej
zewnętrznej pomocy w sfinansowaniu
przebudowy węzła komunikacyjnego. 31
stycznia 2012 roku uchwałą Rady Miejskiej, Gmina Swarzędz udzieliła Powiatowi pomocy w wysokości 13 mln 950 tys.
zł, a w lipcu 2012 roku Starostwo Powiatowe w piśmie do Departamentu Polityki
Regionalnej potwierdziło, że za wykonanie zadania odpowiedzialna jest Gmina
Swarzędz, która na ten cel zabezpieczyła
22 mln 845 tys. zł. Ogólny koszt inwestycji (w tym wykup gruntów) to blisko
37 mln złotych, w większości z budżetu

ZTM informuje:

PEKA w Swarzędzu od 1 listopada 2014!

P

rzypominamy, że wdrożenie modelu
gminnego w systemie PEKA miało
nastąpić pierwotnie od 01.07.2014
(podobnie jak w Poznaniu), jednak do zawartej pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem Poznań umowy, na prośbę Zarządu
Transportu Miejskiego w Poznaniu,
wprowadzono termin 01.09.2014. Ostatnio
Gmina Swarzędz została poinformowana,
że termin 01.09.2014 roku również nie
zostanie dotrzymany przez ZTM.
Nowy termin wdrożenia systemu
PEKA w modelu gminnym, który dotyczy nie tylko naszej Gminy, ale także
gmin Czerwonak, Kleszczewo i Kórnik
został ustalony przez ZTM w Poznaniu
na dzień 01.11.2014 roku.
Informujemy, że czytniki kart PEKA
zamontowane w autobusach Swarzędzkiej
Komunikacji Autobusowej będą służyły
wyłącznie do sprawdzania ważności
biletu na karcie PEKA oraz transferowaniu biletów zakupionych w internecie
na karty PEKA.

Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina, że System
Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej dla komunikacji miejskiej
przewidziany jest w dwóch modelach:
1) Modelu ZTM - dla wszystkich linii
komunikacyjnych zarządzanych przez Miasto Poznań (w tym linii 55 i 73 wjeżdżających na teren Gminy Swarzędz) - obejmuje pełen zakres funkcjonalności (bilet
okresowy, tPortmonetka), według taryfy
obowiązującej w ZTM Poznań, uchwalanej
przez Radę Miasta Poznania. Model został
uruchomiony z dniem 1 lipca 2014 r.
2) Modelu gminnym - dla linii autobusowych zarządzanych przez poszczególne gminy - obejmować będzie wyłącznie
funkcjonalność biletu okresowego (nie będzie obejmować tPortmonetki), według
taryfy obowiązującej w poszczególnych
gminach, uchwalanej przez rady tych gmin.
Model zostanie uruchomiony w gminach:
Czerwonak, Swarzędz, Kleszczewo i Kórnik dla linii autobusowych zarządzanych
przez te gminy.

Swarzędza. 9 mln zł przekazało Ministerstwo Infrastruktury oraz prawie 9,8 mln zł
wpłynęło z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Pomocą Starosty
Poznańskiego było przekazanie z budżetu
Powiatu kwoty 2,6 mln zł. Warto jednak
zaznaczyć, że były to środki uzyskane
z budżetu centralnego przez władze Gminy, w których przekazanie na inwestycję
Powiat Poznański musiał uczestniczyć
z przyczyn formalno-prawnych.
Rada Miejska w Swarzędzu zwraca się
z apelem do Rady Powiatu Poznańskiego oraz do Starosty Poznańskiego Pana
Jana Grabkowskiego o nie blokowanie
rozwiązań komunikacyjnych, które są
zgodne z interesem mieszkańców miasta i gminy Swarzędz. Przyjęcie nowej
organizacji ruchu przygotowanej przez
Gminę Swarzędz lub każdej innej, która w sposób znaczący ograniczy ruch
ciężkich pojazdów na wiadukcie przy ul.
Polnej spowoduje istotne usprawnienie
komunikacji w tym rejonie. Będzie także wyrazem szacunku dla kilkuletniego
wysiłku finansowegoi organizacyjnego
całej społeczności naszej Gminy.
Komisja Gospodarcza Rady
Miejskiej w Swarzędzu
Po uruchomieniu Modelu gminnego,
na kartę PEKA będzie można załadować
jednocześnie bilety okresowe 3 różnych
organizatorów (np. ZTM+Swarzędzka
Komunikacja Autobusowa+Zakład Komunalny w Kleszczewie).
Jakie są korzyści dla pasażera wynikające z Modelu gminnego?:
»» Jeden nośnik biletu okresowego dla
różnych organizatorów;
»» Możliwość zakupu biletów okresowych różnych organizatorów w jednym punkcie - każdy z terminali w ponad 100 Punktach Sprzedaży Biletów
zorganizowanych przez ZTM umożliwia sprzedaż biletów okresowych
także innych organizatorów, podobnie
gminne punkty sprzedaży będą miały
możliwość sprzedaży biletów ZTM
i doładowania tPortmonetki;
»» Możliwość zakupu biletów okresowych przez internet;
»» Dostęp do tzw. Wirtualnego monitora
przez stronę internetową, pozwalający na określenie rzeczywistej godziny
odjazdu pojazdu z wybranego przystanku.
/ms/

Aktualności

kiej – wyeliminowałoby tworzenie się tam
uciążliwych korków. Koncepcja ta została
skierowana do uzgodnienia i zatwierdzenia
do policji oraz zarządców dróg (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu, Zarząd Dróg
Powiatowych w Poznaniu oraz Starostwo
Powiatowe w Poznaniu). Z tego grona
negatywną opinię wydał jedynie Zarząd
Dróg Powiatowych w Poznaniu, który chce
utrzymać dotychczasowe podporządkowanie ruchu w ul. Średzkiej względem ul.
Rabowickiej wraz z dopuszczeniem ruchu
pojazdów ciężarowych powyżej 15 t przez
wiadukt w ul. Polnej na dotychczasowych
zasadach.
Rada Miejska stwierdza, że przeforsowanie stanowiska Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu oznaczałoby w praktyce
utrzymanie w tym rejonie istniejących od
wielu lat problemów komunikacyjnych dla
mieszkańców Gminy, a tym samym zmarnotrawienie wielomilionowej inwestycji.
Rada Miejska w Swarzędzu przypomina, że inwestycję udało się zrealizować
wielkim nakładem sił i w wyniku konsekwencji i uporu władz Gminy i osób
oraz instytucji wspierających. Starań władz
Gminy nie ułatwiła decyzja Zarządu Po-
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Gminne Święto Plonów
Do Rabowic, gdzie 30 sierpnia odbyły się tegoroczne Dożynki Gminne,
przy pięknej, letniej pogodzie, przybyło wielu mieszkańców i licznie
zaproszonych gości, m.in. posłowie Bożena Szydłowska oraz Stanisław
Kalemba, wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, radni Rady Powiatu
i Rady Miejskiej w Swarzędzu, sołtysi i wielu, wiele osób, często całymi
rodzinami…

Aktualności

G
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ości witali Starostowie Dożynek
- Róża Dankowska z sołectwa Rabowice oraz Aleksander Szaroleta
z sołectwa Garby. Uroczystość rozpoczął
barwny korowód, który przeszedł ulicami
wsi i dotarł do ołtarza polowego, gdzie
zostały złożone wieńce dożynkowe. Mszę
św. w towarzystwie innych księży poprowadził ksiądz proboszcz z Siekierek Wielkich – Mieczysław Kaźmierczak. Istotnym
punktem programu był tradycyjnie obrzęd
dożynkowy. W tym roku wykonał go ze-

spół Pieśni i Tańca „Siekieracy”, który
w artystyczny sposób pokazał cały proces od siewu do zbiorów. Po obrzędzie
przyszła pora na przemówienie Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej.
Pani burmistrz serdecznie podziękowała
rolnikom za ich trud i obiecała dołożyć
wszelkich starań, byśmy nadal mogli
sprawiedliwie dzielić wspólny, gminny
„bochen”. Głos zabrali także przewodniczący Rady Miejskiej M. Szkudlarek oraz
posłowie B. Szydłowska i S. Kalemba,

którzy dziękowali rolnikom za ich trudną,
pełną poświęcenia pracę.
Wspaniałym, pachnącym chlebem,
pięknie wypieczonym z tegorocznej mąki,
burmistrz Anna Tomicka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek dzielili się następnie z uczestnikami
dożynek.
Na scenie wystąpiły: Orkiestra Dęta
oraz Sekcja Regionalna Olszyna. W międzyczasie odbył się pokaz futbolu amerykańskiego wykonany przez Kozły Poznań.
Kolejnym punktem programu był występ
grupy tanecznej ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Swarzędzu, sekcji tańca Ośrodka
Kultury oraz pokaz zumby wykonany
przez instruktora Red Fitness w Swarzędzu. Niesamowity entuzjazm wzbudził
też pokaz mody salonu Shark, który poprowadził Piotr Czaja. Podobała się także
grupa Faster.
Nie zabrakło podczas dożynek wielu
atrakcji dla dzieci: placu zabaw, stoisk
z goframi i lodami. O dobrą zabawę dla
najmłodszych zadbała grupa pozytywnych, młodych ludzi Kinimodo. Swoje
stanowiska ustawiło także Stowarzyszenie
Światowid, które zaprezentowało wyroby
lokalne i regionalne m.in. soki i przetwory
wykonane z produktów rolnych, pochodzących z małych gospodarstw, miody, oleje
tłoczone na zimno, syropy z kwiatów czarnego bzu, kozie sery, zabawki i elementy
wyposażenia domów wykonane przez rękodzielników. Firma Szpot, przygotowała
konkurs, w którym nagrodą był samochód
marki Kia Ceed na weekend, plecak i torba
sportowa z upominkami. Dożynki zakończyła zabawa taneczna.
Serdecznie dziękujemy tegorocznym
organizatorom Święta Plonów: Radzie Sołeckiej Rabowic, swarzędzkiemu Ośrodkowi Kultury, ludziom dobrej woli wspierającym tę uroczystość za to, że dzięki nim
wszystko udało się pięknie!
/OK/
z fot. H. Błachnio
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Swarzędz
pokochał folk!

Aktualności
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sierpnia, w letnich plenerach Jeziora Swarzędzkiego, zaroiło się
od pięknych, kolorowych strojów ludowych. XIV Światowy Przegląd
Folkloru „Integracje” całkowicie zdominował Scenę nad Jeziorem i jej okolice.
Swarzędzanie zdążyli już przyzwyczaić
się do faktu, że połowa sierpnia to spotkanie z muzyką, tańcem i zwyczajami
ludowymi z różnych stron świata. Piąte
już swarzędzkie spotkanie odbywające się
w ramach przeglądu cieszyło się wielkim
zainteresowaniem.
Gościliśmy zespoły folklorystyczne z Japonii, Cypru, Węgier, Meksyku
i Polski. Czekaliśmy również na artystów
z Ukrainy. Sytuacja polityczna w tym kraju spowodowała, że ich przyjazd stał się
niemożliwy.
Koncerty galowe poprzedzone zostały
prezentacjami „plenerowymi”. Autobusy
rozwiozły artystów ludowych dosłownie
po całym mieście! Zatem nawet ci, którzy
na popołudnie mieli inne plany korzystali
z okazji, aby obejrzeć barwne, radosne,
pełne energii występy.
Swarzędzkie dzieci bardzo licznie
zgromadziły się na, specjalnie dla nich
przygotowanych, warsztatach. Były
wspólne tańce i zabawy. Wieczorne koncerty podobały się absolutnie wszystkim
– niezależnie od wieku i upodobań. Jest
w muzyce ludowej jakaś siła, która porywa słuchaczy. Młodość, żywiołowość,
ale także prawda artystyczna i atmosfera
przyjaźni towarzysząca tym spotkaniom.
Gorąco polecamy kolejne Integracje
Folklorystyczne w przyszłym roku!
/tr/
z fot. H. Błachnio

Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz
Z dniem 16 października 2014 r. zmianie ulega
numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy
Swarzędz. Od tego dnia prosimy o dokonywanie
wpłat na nowy rachunek bankowy, który podajemy poniżej:
BNP Paribas Bank Polska S.A.
13 1600 1084 1843 0348 6000 0004
Jednocześnie zmianie ulegają numery rachunków
bankowych jednostek organizacyjnych Gminy
Swarzędz, tj. żłobka, przedszkoli, szkół podsta-

wowych, gimnazjów, Ośrodka Kultury, Ośrodka
Pomocy Społecznej, Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, Zakładu Gospodarki Komunalnej,
Biblioteki, Schroniska.
Wpłat będzie można dokonywać w punkcie kasowym, który znajduje się w budynku Ratusza na
parterze oraz w placówce banku BNP Paribas Bank
Polska S.A. ul. Rynek 32 w Swarzędzu.
Za wpłaty dokonywane na rachunki urzędu oraz
jednostek organizacyjnych gminy nie będą pobie-

rane opłaty.
Wpłata ostatniej raty podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania
pieniężnego odbywa się na rachunki wskazane
w decyzjach wymiarowych na 2014 r.
Każdy z Państwa otrzyma nowy indywidualny
numer rachunku bankowego służący wyłącznie
do wnoszenia należności z tytułu podatków przy
decyzjach wymiarowych na 2015 r.
/kd/
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W oczekiwaniu na
nową wolontariuszkę
Ośrodek
Pomocy Społecznej w ramach nowego
programu Erasmus+ otrzymał dofinansowanie projektu
pn. „EVS –New
Possibilietes”, w kwocie 5.955
euro. Dzięki uzyskanemu wsparciu będziemy gościć w Swarzędzu
przez okres 9-ciu miesięcy nową
wolontariuszkę - Helenę Link, która przyjedzie do nas z Niemiec.
o głównych zadań wolontariuszki będzie należało aktywne uczestnictwo
w zajęciach w Świetlicach, Placówce Wsparcia
Dziennego i Klubach Młodych Duchem oraz organizowanie różnorodnych aktywności wspierających rozwój dzieci i młodzieży, w szczególności ze środowisk defaworyzowanych a także
seniorów, gdzie największy nacisk kładzie się
na zachowanie sprawności fizyczno-intelektualnej. Helena będzie uczestniczyć również
w rocznym, intensywnym kursie języka polskiego w Studium Języka i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemców UAM.
Cel główny w nowym programie to
edukacja formalna i pozaformalna służącą
rozwijaniu umiejętności i nabyciu nowych
kompetencji, które wpłyną na poprawę sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.
Anna Roszkowiak

Prosto z OPS

D

Nowa forma wsparcia
dla osób bezrobotnych

Program „Aktywizacja i Integracja”

W

związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy wprowadzono nowe działania w zakresie
aktywizacji zawodowej i integracji społecznej
osób bezrobotnych. Działania te realizowane są
przez Powiatowy Urząd Pracy, we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Do udziału w programie kierowane są
osoby bezrobotne, dla których został ustalony
profil pomocy III, korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej, w szczególności realizujące
kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
Program realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy – w zakresie aktywizacji
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Lato dla seniora

S

warzędzcy seniorzy w okresie wakacyjnym spędzali aktywnie czas
podczas zajęć organizowanych
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Wsparcia. Różnorodność propozycji sprawiła,
że każdy, kto tylko chciał, mógł wybrać
dla siebie coś interesującego. Był to czas
wspólnych wycieczek rowerowych na
których pokonywaliśmy trasy nawet
do 30 km. Zwolennicy nordic walking
spróbowali swoich sił podczas rajdu dookoła Jeziora Swarzędzkiego. Seniorzy
w ramach wakacyjnych zajęć pt.„Poznaj
Poznań” zwiedzili najciekawsze zakątki
Poznania i okolic, m.in. odbyli spacer po
Śródce, zwieńczony zwiedzaniem Bramy
Poznania i Katedry.
Dzięki tym wszystkim wycieczkom
młodzi duchem rozwijali swoje zainteresowania oraz pasje. Lato to również

okres kiedy seniorzy oraz dzieci skorzystali z bogatej oferty warsztatów międzypokoleniowych. W tym roku odbywały się one pod hasłem „Natura twoim
odbiciem”. Tematem przewodnim była
ekologia w ujęciu: plastycznym, mody,
recyklingu, zabaw podsumowanych grą
miejską.
Wakacje niestety już się skończyły, ale
my pełni wrażeń wracamy z nową energią i entuzjazmem do do zajęć w Klubach
Młodych Duchem na które serdecznie
zapraszamy wszystkie osoby powyżej
55 roku życia z terenu Miasta i Gminy
Swarzędz. Oferta Klubów dostępna jest
na stronach internetowych Ośrodka Pomocy Społecznej www.opsswarzedz.pl
oraz na stronie www.swarzedzkisenior.pl.
Małgorzata Pawlik,
Marta Szomek

Dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego na dziecko rozpoczynające
roczne przygotowanie przedszkolne/
szkolne – „zerówka”

D

odatek przysługuje raz w roku,
w związku z rozpoczęciem roku
szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego/szkolnego,
w wysokości 100,00 zł na dziecko.
Osoby, które obecnie pobierają zasiłek rodzinny, a nie wnioskowały o to
świadczenie mogą uczynić to teraz składając wniosek do dnia zakończenia okresu zasiłkowego (31 października 2014 r.).
Jak sama nazwa wskazuje jest to dodatek od zasiłku i nie można go przyznać
kiedy nie jest pobierany zasiłek rodzinny.
Od 1 listopada 2014 roku zmienia
się wysokość kryterium dochodowego, które kwalifikuje osoby do pobierania świadczeń rodzinnych:
zasiłek rodzinny przysługuje oso-

bom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej
się nie przekracza kwoty 574,00 zł.
w przypadku gdy członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym
stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód
osoby uczącej się nie przekracza kwoty
664,00 zł.
Beata Pacholczak
Ośrodek Pomocy Społecznej –
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
ul. Poznańska 25,
62-020 Swarzędz
tel. 61 651 26 50
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31 sierpnia 2014 r., w ostatni dzień wakacji, swarzędzanie bawili się na corocznym Pikniku Trzech Pokoleń, organizowanym przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Swarzędzu.

P

rzybyłych gości powitali znani
nam już Skrzat i Skrzatka z Grupy
Animacji T z Torunia i zaprosili do
wspólnej zabawy swarzędzkie rodziny –
dzieci i dorosłych. Na najlepszych czekały
atrakcyjne nagrody, chętnych do udziału
w konkursach rodzinnych nie brakowało.
Przed swarzędzką publicznością
wystąpiły energetyczne Siostry Hybiak
oraz charyzmatyczny Ernest Staniaszek –
artyści znani z programu telewizyjnego
„The Vice of Poland”.
Wszystkie dzieci mogły bezpłatnie
korzystać z urządzeń rekreacyjno-sportowych, w tym: dmuchany tunel„Gąsienica
Megi”, dmuchana zjeżdżalnia, eurobangee, kule wodne i łódeczki, dmuchana
ściana wspinaczkowa, koszykówka i dart.
Ponadto, z myślą o najmłodszych,
przygotowano warsztaty plastyczne
(malowanie, masa solna, origami) oraz
malowanie twarzy.
Nietuzinkową atrakcją dla najmłodszych było także malowanie samochodu.
Firma Voyager Club po raz kolejny pojawiła się na Pikniku białym samochodem
i pozwoliła pomalować go wszystkim
chętnym, małym artystom.

Robert Moskwa w Strefce Bezpieczeństwa uczył m. in. rodziców, w jaki
sposób bezpiecznie przewozić dziecko
w samochodzie, a dzieci – poznając zasady ruchu drogowego – mogły zdobyć
pierwsze w swoim życiu „prawo jazdy”.
Osoby odwiedzające Namiot Bezpieczeństwa mogły również wziąć udział
w konkursach, a na najlepszych czekały
nagrody, w tym fotelik samochodowy
dla dzieci i hulajnogi.
Podczas Pikniku rodziny wielodzietne mogły uzyskać informacje na temat
Karty Dużej Rodziny, a seniorzy – na
temat oferty zajęć w Klubach Młodych
Duchem.
Piknik Trzech Pokoleń zorganizowany został w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii„Postaw na Rodzinę”, oraz jako
jedno z działań środowiskowych zaplanowanych w projekcie„Pokonać Wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powiatu poznańskiego”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
OPS

Porady prawne
bezpłatnie w Ośrodku
Pomocy Społecznej

O

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
w ramach projektu systemowego realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu pn:„Pokonać Wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powiatu poznańskiego”współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne konsultacje prawne w soboty od 10.00 do
15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia
w Swarzędzu ul. Piaski 4.
W Lokalnym Punkcie Wsparcia dyżur pełnią:
»» PRAWNIK - porady prawne z zakresu prawa
pracy, rodzinnego, cywilnego,
»» PRACOWNIK SOCJALNY – informacje na temat uzyskania wsparcia umożliwiającego
pokonywanie trudności życiowych
Z bezpłatnych porad skorzystać mogą zarówno beneficjenci projektu systemowego, jak
również mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz
- osoby zagrożone wykluczeniem, które żyją
w niekorzystnych warunkach ekonomicznych.
W Punkcie, uzyskać będzie można bezpłatną
i bezstronną poradę, gwarancję poufności,
a także wskazanie możliwych rozwiązań
problemu.
UWAGA!!! Osoby zainteresowane skorzystaniem z porad prosimy o wcześniejsze
zgłaszanie się w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25 osobiste lub telefonicznie
61 651 26 50, celem uzgodnienia terminu
i godziny porad.
/ops/

Prosto z OPS

Piknik Trzech Pokoleń

zawodowej osób bezrobotnych, w ramach
prac społecznie użytecznych oraz przez Ośrodek Pomocy Społecznej– w zakresie integracji
społecznej bezrobotnych, w ramach warsztatów aktywizacji zawodowej, warsztatów
umiejętności społecznych, zajęć nt. ekonomii
społecznej oraz warsztatów komputerowych.
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwa 2 miesiące.
W czasie udziału osoby bezrobotnej
w Programie Aktywizacja i Integracja Powiatowy Urząd Pracy nie kieruje do bezrobotnego
innych form pomocy.
Osoby bezrobotne, korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej, zainteresowane udziałem w Programie Aktywizacja
i Integracja, zapraszamy do Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul. Poznańska 25, pokój nr 16, tel.
61 651 26 50.
Monika Dębska
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„Wakacje podwórkowe”
– jest co wspominać!

„W

akacje podwórkowe” w tym
roku cieszyły się bardzo dużą
popularnością. Zajęcia zorganizowano w dwóch grupach wiekowych.
Dzieci w wieku 5-8 lat wzięły udział w wycieczce do ZOO, podróżowały kolejką Maltanka, piknikowały nad Maltą, bawiły się
w podchody nad swarzędzkim jeziorem
oraz spędzały czas na pływalni. Starsze

Półkolonie „Wakacje podwórkowe”
zostały zorganizowane w ramach działań środowiskowych projektu „Pokonać
Wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z powiatu poznańskiego”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkim uczestnikom półkolonii
dziękujemy za wspólną zabawę!
Monika Dębska

dzieci (w wieku powyżej 8 lat) wybrały
się m. in. do Parku Linowego w Kobylnicy,
grały w kręgle w MK Bowling w Galerii
MM, pływały na basenie„Chwiałka”, grały
w minigolfa, zjeżdżały kolejką i na pontonach na Malcie oraz oglądały koziołki na
Starym Rynku. Na zakończenie „Wakacji
podwórkowych” zorganizowano festyn
sportowy z nagrodami.

Prosto z OPS

jego działalności odbędą się m.in. wyjazdy do kina, muzeum, teatru oraz wyjście
na lodowisko.
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„Nie jesteś sam”
– OPS proponuje pomoc…

G

mina Swarzędz w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe
wsparcie projektów z programu
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” otrzymała dotację
w kwocie 42 000 zł. Projekt „Nie jesteś
sam” – edukacja, integracja i sztuka sposobem na łamanie uprzedzeń i oporów
społecznych realizowany jest w ramach
Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” edycja 2014.
Ośrodek Pomocy Społecznej, jako
realizator projektu serdecznie zaprasza
mieszkańców gminy Swarzędz, osoby
z zaburzeniami psychicznymi, rodziny
oraz bliskich do skorzystania z oferty
projektu:
1. LOKALNY PUNKT WSPARCIA,
który będzie działał w dwóch punktach na terenie gminy Swarzędz. Punkty
czynne będą 1x w tygodniu w godzinach
popołudniowych, dyżurować będą: pracownik socjalny, prawnik i psycholog.
Porady specjalistów będą bezpłatne.
Z porad i wsparcia specjalistów skorzystać będą mogli mieszkańcy miasta
i gminy Swarzędz: osoby z zaburzeniami

psychicznymi oraz ich rodziny i osoby
z otoczenia.
2. SPOTKANIA EDUKACYJNE
związane z tematyką zdrowia psychicznego, adresowane będą dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, rodzin oraz
osób z otoczenia, osób które z racji wykonywanej pracy mają kontakt z osobami
chorymi, osób zawodowo pracujących
z osobami z zaburzeniami psychicznymi
oraz dla całej społeczności lokalnej. Spotkania prowadzone będą przez specjalistów pracujących na co dzień z osobami
cierpiącymi na zaburzenia psychiczne
oraz z osobami z ich środowiska.
3. KLUB ZAINTERESOWAŃ
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla byłych oraz obecnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Zadaniem Klubu jest motywacja
uczestników do różnych form aktywności
społecznej, spędzania aktywnie czasu
wolnego, wychodzenia z domu, spotkań
z osobami mającymi podobne problemy,
udziału w innych dostępnych formach
pomocy i integracji społecznej. Korzystanie z Klubu jest bezpłatne, a w ramach

Serdecznie zapraszamy do Klubu Zainteresowań, który działa już
od lipca 2014 r. w soboty i niedziele
w godzinach od 14.00 – 17.00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Wsparcia ul.
Piaski 4 w Swarzędzu.
W ramach klubu odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym, które
ma na celu zapoznanie osób chorych
z podstawowymi wymaganiami rynku
pracy, dostrzeżenie własnego potencjału
i możliwości wykorzystania go na rynku pracy, wskazanie korzyści jakie płyną
z zatrudnienia, edukację w zakresie pisania CV i listu motywacyjnego.
Serdecznie zapraszamy do udziału
w projekcie.
Szczegóły dotyczące spotkań znajdziecie Państwo niebawem na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Swarzędzu.
Kontakt:
Magdalena Tyblewska
tel. 512 052 677
e-mail: magdalenatyblewska@
opsswarzedz.pl

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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sierpnia 2014 r. w swarzędzkim
ratuszu odbyło się uroczyste
spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej
z nauczycielami, którzy w roku szkolnym 2013/2014 uzyskali stopień awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego
i dyplomowanego. Akt nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymali: Dorota Sowińska
– nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1

w Swarzędzu, Anna Zgórecka, Joanna
Michalak, Danuta Hernacka, Barbara
Czyż – Pakuła – nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, Emilia
Jakubowska i Agnieszka Scheffler –
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Swarzędzu, Magdalena Wojtkowiak
– nauczyciel z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu oraz Hanna Markowska – Gruszczyńska – nauczyciel z Gimnazjum nr 3
w Swarzędzu.

Uczciliśmy 75. rocznicę wybuchu
II wojny światowej

1

września uczciliśmy 75. rocznicę
wybuchu II wojny światowej. Na
swarzędzkim Rynku przed Pomnikiem Poległych za Wolność i Ojczyznę
punktualnie o godz. 14.00 rozpoczęła się
patriotyczna uroczystość. Wiązanki kwiatów i wieńce w towarzystwie pocztów

sztandarowych złożyli: przedstawiciele
władz gminy z burmistrz Anną Tomicką
i jej zastępcami Agatą Kubacką i Adamem
Trawińskim, przewodniczącym Rady
Miejskiej Marianem Szkudlarkiem, radni, reprezentanci organizacji społecznych
i politycznych, służb miejskich, ale przede

wszystkim uczniowie, którzy tego dnia
rozpoczynali nowy rok szkolny. Wartę honorową przed pomnikiem pełnili harcerze
z XIII Drużyny Harcerskiej im. Batalionu
Parasol z Kobylnicy. Odśpiewany został
Mazurek Dąbrowskiego, a składaniu kwiatów towarzyszyły dźwięki werbla oraz
wystrzał z armatki Bractwa Kurkowego.
Antoni Kobza – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej, przygotował na tę okoliczność wystąpienie będące
ważną lekcją historii.
Burmistrz Anna Tomicka, dziękując za
udział w uroczystości, życzyła wszystkim
swarzędzkim uczniom udanego i szczęśliwego roku szkolnego 2014/2015.
/tr, mw/
z fot. M.Woliński

Aktualności

Wręczenie nauczycielom
aktów awansu zawodowego

Pani burmistrz złożyła również gratulacje nauczycielom, którzy otrzymali
stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: Lidia Pacelt i Beata
Plamowska – nauczyciele Przedszkola nr
4 w Swarzędzu, Joanna Mikołajewicz,
Lucyna Kaźmierczak i Dorota Jędrzejak
– nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4
w Swarzędzu, Klaudia Czerniak, Magdalena Lewandowska i Maria Rydel-Nowak - nauczyciele Zespołu Szkół w Paczkowie, Alina Kaźmierczak – nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.
Podczas uroczystości wręczono również nagrody dyrektorom gminnych placówek oświatowych, którzy w tym roku
obchodzą jubileusz swojej pracy zawodowej – Marlenie Adolp, dyrektorowi
Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu za 30 lecie
pracy oraz Honoracie Junikowskiej, dyrektorowi Przedszkola nr 3 w Swarzędzu
za 25 lecie pracy zawodowej.
Wszystkim nauczycielom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w życiu zawodowym oraz osobistym.
/edu/
z fot. M.Woliński
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Życzymy samych szóstek!...

W

Aktualności szkolne

gminie Swarzędz ten nowy rok
szkolny przyniesie wiele zmian.
W sześciu szkołach podstawowych rozpocznie naukę 3168 uczniów,
w czterech gimnazjach 1174, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie uczęszczało 303 dzieci.
Wiele wyzwań organizacyjnych przyniosła zmiana ustawy o systemie oświaty,
która od tego roku wprowadziła bezpłatne
podręczniki dla uczniów klas pierwszych
w szkołach podstawowych. Każde dziecko, rozpoczynające naukę zostanie wyposażone w podręcznik „Nasz elementarz”

20

przystosowany do kształcenia ogólnego,
podręcznik do języka obcego oraz zestawy
ćwiczeniowe niezbędne do nauki.
Wiele placówek przez okres wakacji
przeszło remonty, mające na celu poprawę
warunków do nauki i pracy. Szkoła Podstawowa nr 1 zyskała odnowione boisko
ze sztuczną nawierzchnią „W kasztanach”.
W Szkole Podstawowej nr 4 przeprowadzono remont sali gimnastycznej, holu
i sal lekcyjnych. W budynku Gimnazjum
nr 3 powstał plac zabaw na niepogodę,
który przygotowano z myślą o dzieciach
z oddziałów przedszkolnych Szkoły Pod-

stawowej nr 1. Przedszkole w Kobylnicy
przeszło termomodernizację, a dzieci mogą
cieszyć się nową szatnią, która została powiększona i odpowiednio wyposażona.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wierzonce wkrótce będą mogli korzystać z nowoczesnego boiska sportowego, którego
budowa zakończy się w listopadzie (czytaj
na str. 10).
2 września byliśmy świadkami uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego
pod budowę nowej szkoły podstawowej
w Zalasewie, która od 1 września 2015
otworzy swe podwoje (czytaj na str. 7).
Do 15 września przyjmowano wnioski
o stypendia socjalne, a do 10 września,
w ramach rządowego programu, wnioski
o wyprawkę szkolną. Zmiany nie pominęły
Żłobka Miejskiego „Maciuś”, w którym
od pierwszego września uruchomiono 15
nowych miejsc przeznaczonych dla najmłodszych mieszkańców miasta i gminy.
Mając na uwadze zmiany na lepsze,
życzymy wszystkim owocnego roku szkolnego i samych szóstek w dziennikach!
/edu/
z Na zdjęciu: Przedszkole w Kobylnicy
po niedawnej termomodernizacji.

Nowe przedszkole publiczne

Chatka Puchatka zaprasza
W piątkowe popołudnie, 29 września br., mieliśmy okazję uczestniczyć
w oficjalnym otwarciu nowego przedszkola publicznego Chatka Puchatka w Swarzędzu, które rozpoczęło działalność 1 września. W obecności
operatora, dyrekcji oraz pracowników przedszkola – pani burmistrz Anna
Tomicka oficjalnie otworzyła przedszkole na osiedlu H. Cegielskiego 36.

P

lacówka jest przeznaczona dla dzieci
w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci mogą
korzystać z trzech posiłków dziennie:
I śniadanie, II śniadanie i obiad. Posiłki
są dostarczane przez firmę cateringową
z wieloletnim doświadczeniem w żywieniu
dzieci. Podawane są też posiłki dla dzieci

z alergiami oraz innymi uwarunkowaniami
dietetycznymi. Placówka mieści się w nowoczesnym budynku, specjalnie zaprojektowanym na potrzeby przedszkola. Już od
pierwszego dnia dzieci mogły korzystać
z dużego i kolorowego placu zabaw. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo oraz
komfort dzieci - przedszkole zostało wyposażone w nowoczesne panele akustyczne oraz system monitoringu. Ciekawym
pomysłem na rozwijanie kreatywności
u dzieci już od najmłodszych lat jest również wyposażenia każdej sali w kolorowe
tablice kredowe. Już w pierwszych dniach
mieliśmy okazję cieszyć wzrok pracami
dzieci!
Chatka Puchatka to 5 sal dydaktycznych z własnymi łazienkami, przestron-

na szatnia, zaplecze kuchenne, zaplecze
administracyjne. W celu zapewnienia
dodatkowego komfortu przedszkole posiada ogrzewanie podłogowe oraz system
wentylacji mechanicznej.
W przedszkolu są jeszcze wolne miejsca w grupach 3-latków, 4-latków oraz
5-latków. Wszystkich chętnych rodziców
zapraszamy do zgłaszania dzieci do przedszkola.
/edu/
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W

niezwykły sposób rok szkolny
rozpoczął się dla uczniów klas
odlewniczych z Zespołu Szkół nr
1 w Swarzędzu. W uroczystości zorganizowanej w Volkswagen Poznań Odlewnia
udział wzięli ze strony Volkswagen Poznań
Jens Ocksen, prezes Zarządu Volkswagen
Poznań, Jolanta Musielak - członek Zarządu ds. Personalnych oraz Szymon Trzebiatowski członek Zarządu ds. Finansowych.

Gośćmi inauguracji byli przedstawiciele
władz samorządowych: burmistrz Swarzędza Anna Tomicka i Starosta Poznański Jan
Grabkowski. Razem z uczniami i gronem
nauczycielskim przybył dyrektor Zespołu
Szkół nr 1 w Swarzędzu – Przemysław
Jankiewicz.
W tym roku do klas pierwszych przyjęto 84 uczniów. Podczas uroczystości
przekazano umowy o pracę tegorocznym

Warto mieć konkretny zawód
Nareszcie, po latach zaniechań, kształcenie zawodowe zaczyna być w Polsce
ponownie doceniane. W Swarzędzu bardzo poważnie traktuje szkolnictwo zawodowe Zespół Szkół nr 1. Dla szkoły najważniejszą sprawą jest
zatrudnienie absolwenta i jego przydatność na rynku pracy.

T

aka polityka wymaga zaangażowania wielkich przedsiębiorstw w edukację. Konsekwentnie realizowana
od wielu lat w ZS nr 1 w Swarzędzu, daje
wymierne efekty. Powstają klasy pod patronatem dużych firm, np. Volkswagen

Poznań, SKF Polska. Szkoła współpracuje z Panopa Logistic oraz z Politechniką
Poznańską, która oferuje specjalistyczne
laboratoria. Nauka w takich klasach to
gwarancja późniejszego zatrudnienia.
Ten sukces jest nie tylko zależny od

absolwentom przyjętym przez Volkswagen Poznań i otwarto „Szkołę Odlewników”, w której kształceni będą uczniowie
w zawodzie operatora maszyn i urządzeń
odlewniczych.
Kształcenie zawodowe w Zespole
Szkół nr 1 w Swarzędzu, realizowane
wspólnie z VW Poznań od 2005 r., obejmuje zawody: monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych,
mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz operator maszyn
i urządzeń odlewniczych.
/mw/
współpracy szkoły z przedsiębiorcą, ale
przede wszystkim od procesu kształcenia.
Wyniki egzaminów zawodowych w Swarzędzkiej Jedynce mogą być wzorem dla
wielu szkół zawodowych i technikum.
Średnia zdawalność we wszystkich profilach to ok. 92,95%, przy czym absolwenci kształcący się w zawodach: technik
ekonomista, technik hotelarstwa, monter
mechatronik i monter pojazdów samochodowych zdali egzamin w 100%. Dla
porównania – średnia zdawalność w okręgu: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie to 63%.
/ko/

Aktualności szkolne

Uroczysta inauguracja roku szkolnego
w Volkswagen Poznań

Jabłka za jeden uśmiech!

Z

początkiem roku szkolnego, zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią burmistrz Anny Tomickiej, do placówek
oświatowych na terenie miasta i gminy
Swarzędz dostarczane są jabłka z polskich
sadów. Przez cały miesiąc każdy uczeń
codziennie otrzymuje jabłko. Akcja ma na
celu propagowanie zdrowych nawyków
żywieniowych i solidarność z polskimi
sadownikami. Owoce pochodzą z sadów
położonych w powiecie pilskim, w gminie Białośliwie. Każde z nich jest solidnie

wyselekcjonowane z myślą o dzieciach
i uczniach z naszej gminy. Dowodami ich
zadowolenia są ich uśmiechnięte buzie na
zdjęciach.
Akcja „Jabłko za jeden uśmiech” to
przedsięwzięcie godne uwagi i realizacji
w przyszłości. Owoce i warzywa wzbogacają dietę ludzi o ważne składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. W następnych miesiącach
owocami będą częstowani uczniowie
szkół podstawowych w ramach progra-

mu „Owoce w szkole” organizowanego
przez Agencję Rynku Rolnego.
/dc-edu/

21

PROSTO Z RATUSZA wrzesień 2014

Małżeński
jubileusz 12 par

10

września 2014 r. w swarzędzkim
Pałacyku Pod Lipami odbyła
się piękna, wzruszająca uroczystość na cześć aż 12 par obchodzących
50-lecie pożycia małżeńskiego. Honorowymi gośćmi byli Państwo: Mirosława i Marian Banasiak, Kazimiera
i Jerzy Frontczak, Bożena i Kazimierz
Kasprzak, Henryka i Józef Kocierz,
Jadwiga i Czesław Mateccy,Teresa
i Czesław Offert, Aurelia i Zygmunt
Prządak, Olga i Aleksander Szymanowscy, Aleksandra i Stanisław Tomczak,
Bożena i Janusz Wachowiak, Gabriela
i Józef Wanat oraz Teresa i Włodzimierz
Zygmunt.
Iluż w tym długim czasie doświadczyli
zdarzeń, dobrych i złych, pięknych i smutnych, ile decyzji podjęli, prawd życiowych

przekazali, ile rozdali uśmiechów, otarli
łez – tylko oni wiedzą naprawdę.
W gościnnych wnętrzach swarzędzkiego Pałacyku gości powitała burmistrz
Anna Tomicka oraz kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Anna Wiśniowiecka-Gronowska. Jubilaci, w otoczeniu swoich dzieci, wnuków a nawet prawnuków
otrzymali pamiątkowe medale, legitymacje podpisane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz gratulacje
od burmistrza Anny Tomickiej. Usłyszeli
wiele bardzo ciepłych słów, serdecznych
podziękowań, życzeń.
Wzruszenie udzieliło się absolutnie

Aktualności

Swarzędzcy stolarze w pięknie
przebudowanej siedzibie
Historia zatoczyła koło: w 1934 roku w Swarzędzu odbyły się pierwsze Targi
Meblowe, po których Cech Stolarzy Swarzędzkich przystąpił do budowy
nowej hali wystawowej, a po osiemdziesięciu latach od tego wydarzenia,
6 września 2014 swarzędzcy stolarze uroczyście otwarli po modernizacji
i przebudowie swoją siedzibę przy ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu.

-M
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ożemy być dumni, że nie
zmarnowaliśmy dzieła poprzedników, że staraliśmy
się dbać o ten budynek, że nadal, mimo
tak trudnych czasów, jest on kolebką
swarzędzkiego rzemiosła stolarskiego,
będącego jednocześnie znaną nie tylko
w Polsce, wizytówką Swarzędza – zapewnia cechmistrz Zbigniew Rybicki.
– Przebudowa tak charakterystycznego

dla otoczenia obiektu, nie była przedsięwzięciem łatwym, i to nie tylko ze względu
na trudności techniczne. Nam się to udało.
Mamy nowoczesny budynek, który zaprasza do wnętrza.
Warto przypomnieć, że historia cechu
w Swarzędzu to nie tylko osiemdziesiąt
lat. Swoje początki wywodzi bowiem już
od roku 1653. Wytrwał walcząc z dziejowymi, przeciwnościami losu, mocno

wszystkim uczestnikom tego spotkania!
Bo jak mogło być inaczej na uroczystości,
której tematem przewodnim jest miłość
– ta, która połączyła jubilatów przed laty
i przetrwała do dnia dzisiejszego.
Na zakończenie jubileuszowego wydarzenia goście obdarowani zostali koszami
słodyczy oraz zaproszeni na smakowity
tort, kawę i szampana.
Życzymy przemiłym parom małżeńskim, świętującym 10 września, zdrowia
oraz wielu wspaniałych wspólnych chwil!
/mw/
z fot. M.Woliński
zaszkodziła mu II wojna światowa. Jednak – jak podkreśla cechmistrz – „po jej
zakończeniu, hala wystawowa została odbudowana z woli naszego społeczeństwa,
jako symbol swarzędzkiej jedności, oraz
świadectwo ciągłości stolarskich dziejów.
Przez kilkadziesiąt lat, przyciągała jak magnes klientów z całego kraju i zagranicy,
dając godną pracę naszym rzemieślnikom
i chleb ich rodzinom”.
W sobotę, 6 września, gruntownie
odremontowany obiekt razem z rzemieślnikami podziwiali liczni goście, a wśród
nich posłanka Bożena Szydłowska oraz
burmistrz Swarzędza Anna Tomicka,
współpracę z którą swarzędzcy stolarze
bardzo sobie cenią. Wyrazem tego uznania
było wręczenie pani burmistrz wyjątkowego odznaczenia – Kordzika Wielkopolskiej
Izby Rzemieślniczej, wręczanego osobistościom bardzo zasłużonym dla rzemiosła.
– Zakończyliśmy pewien etap modernizacji, bez wątpienia najważniejszy,
ale przed nami równie wielkie i niełatwe
zadanie wprowadzenia Cechu Stolarzy
w nurt obecnych czasów – podkreśla
cechmistrz Zbigniew Rybicki. Teraz wyremontowana siedziba cechu, będzie dobrze
służyła swoim użytkownikom, zarówno
stolarzom, jak i ich gościom. A najstarsi
członkowie cechu będą mogli wspominać,
jak to przed laty, by wejść do tutejszej hali
wystawowej, by zobaczyć zgromadzone
tu meble, trzeba było stanąć w kolejce po
bilet uprawniający do wejścia…
/nad/
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Tegoroczna edycja Nocy Kościołów Drewnianych miała, nietypowo, dwie odsłony. Pierwszą – majową oraz wrześniową – z inicjatywy swarzędzkiego Urzędu Miasta i Gminy we współpracy ze Związkiem Międzygminnym
„Puszcza Zielonka”. Tym razem na bis w ramach obchodów 200-setnej rocznicy urodzin wybitnego Wielkopolanina
Augusta Cieszkowskiego 6 września odbyły się dwa koncerty w drewnianych kościołach św. Józefa w Kicinie oraz
św. Mikołaja w Wierzenicy.

P

o raz pierwszy w historii Nocy Kościołów Drewnianych do urokliwej
Wierzenicy pod Swarzędzem przybyło tak wielu gości. W plenerowym koncercie zespołu Trebunie Tutki uczestniczyło
około 500 słuchaczy! Pomysł Referatu
Promocji UMiG okazał się zatem bardzo
trafiony. Ciepły, letni wieczór, gościnnie
przygotowany przez księdza proboszcza
Przemysława Kompfa teren, profesjonalna scena i nagłośnienie zapewnione przez
UMiG umożliwiły artystom zagranie niezapomnianego koncertu.
Podhalański zespół Trebunie Tutki jest
reprezentantem stylu łączącego muzyczne
tradycje rodzinne, nowoczesne brzmienie
oraz zamiłowanie do góralszczyzny. Kapela ta była wielokrotnie ambasadorem
polskiej kultury na festiwalach Europie,
Azji i Ameryce Północnej. Jako Pierwszy
zespól z Polski kilkakrotnie znajdował
się w pierwszej dziesiątce Listy Muzyki
Świata Europejskiej Unii Radiowej. Publiczność w Wierzenicy dała się oczarować
energii a także urodzie góralskich rytmów.
Wszyscy chętni mogli obejrzeć
w kościele wierzenickim film o Szlaku
Kościołów Drewnianych, obejrzeć wysta-

wę poświęcona życiu i działalności Augusta Cieszkowskiego, zwiedzić świątynię
i kryptę rodu Cieszkowskich w towarzystwie oprowadzających: Ewy i Włodzimierza Buczyńskich oraz proboszcza
Przemysława Kompfa. Ich wiedza, pasja
i barwne opowieści sprawiły, iż do późnej
nocy nie brakowało podziwiających ten
piękny obiekt sakralny.

Warto dodać, że o bezproblemowy
dojazd do Wierzenicy zadbały zarówno
gminy: Swarzędz i Czerwonak, jak i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
Organizatorom serdecznie dziękujemy za
niezapomniany wieczór na Szlaku Kościołów Drewnianych!
/TR/
z Fot. Milena Kuleczka

Aktualności

Noc Kościołów Drewnianych na bis
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zasiedliśmy przy stolikach aby wyklejać
włóczką małe i duże kotki. W czwartek
oddział dziecięcy zamienił się w klub gier
planszowych„Szach... i mat”. Na ostatnich,
piątkowych zajęciach noszących tytuł
„Detektywi wiecznie żywi” nasi goście
mieli okazję zajrzeć w najbardziej tajemnicze zakątki biblioteki uczestnicząc
w podchodach i rozwiązując rozmaite
zagadki. Po rozwiązaniu hasła naszej zabawy, detektywów czekała niespodzianka – słodki poczęstunek. Mamy nadzieję,
że za rok dzieci równie chętnie pobawią
się z nami na „Wakacjach w bibliotece”.

Ferie z książkami…

W

gry i zabawy sprzed wieku np. paryski
krawiec, ale i te współczesne, np. gorące
krzesła. We wtorek odbyło się spotkanie
„Koń na receptę” z Agatą Widzowską, autorką książek dla dzieci i młodzieży, która
pracuje w naszej bibliotece. Pani Agata
opowiadała o swojej najnowszej książce.
W środę pod hasłem„Mruczki z włóczki”

Prosto z Biblioteki

pierwszym tygodniu sierpnia
w oddziale dziecięcym Biblioteki Publicznej odbywały się zajęcia dla dzieci szkolnych w których uczestniczyło piętnaścioro dzieci. Codziennie
czekały na dzieciaki nowe atrakcje. Poniedziałek upłynął pod hasłem „Ciuciababki praprababki” pod którym kryły się

„Główka pracuje”

B

iblioteka Publiczna w Swarzędzu zaprasza seniorów - pasjonatów krzyżówek i łamigłówek
do Klubu Szaradziarskiego Seniorów „Główka
pracuje”
Informacje i zapisy Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. Czwartaków 1 tel. 61 8173 102
Miłośników gier planszowych, zapraszamy do
wspólnej gry na spotkaniach w bibliotece.
Informacje pod nr tel. 61 8173 102.
/bibl/

Jeszcze w zielone
gramy...
spotkania dla młodych
duchem – II edycja

W programie:
1.10. środa
godz. 16.30 : „Życie jest piękną fraszką”
spotkanie z Heleną Trzebuchowską

„Czytelnikiem może być każdy”
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Renata Czarnecka-Pyła

- to tytuł wystawy malarstwa prezentowanej w Galerii Dwukropek w Filii
Biblioteki w Kobylnicy. Jej autorką jest
Marta Sawoni, studentka 2 roku studiów
grafiki warsztatowej na Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu. Wystawę
tworzą obrazy olejne oraz prace wykonane metodą sitodruku i przedstawiają
portrety bądź postacie człowieka. Mają
one zachęcić czytelnika do przyjścia
i obejrzenia prac a także do czytania.
Wystawę będzie można oglądać do
końca września.
Sławka Nawrocka

2.10. czwartek
godz. 16.30: Mongolia – egzotyczna kraina
prezentacja Katarzyny Machowiak
3.10. piątek
• warsztaty rękodzieła artystycznego
(ozdabianie przedmiotów metodą decoupage )
- obowiązują zapisy
•„Główka pracuje”- szarady, łamigłówki, krzyżówki
prowadzenie Liliana Szczepańska
Wszystkie spotkania bezpłatne
Zapraszamy Młodych Duchem!

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

Biblioteka Publiczna poleca:
absurdu i okrucieństwa rzeczywistość
Chin drugiej polowy XIX wieku, gdy
w komunistycznym kraju realizowano
program kontroli urodzeń.

„Drzewo migdałowe”
Michelle Cohen Corasanti

Jest to pierwszy tom nowego cyklu
sagi azjatyckiej. Dramatyczne dzieje
bohaterów możemy śledzić od roku
1965, poprzez czystki wśród ludności
chińskiej, aż po czasy współczesne.
Książka ukazuje motywy psychologiczne ludzkich czynów, które mentalnie różnią się od europejskich stereotypów. Do Azji przybywa Dorota,
która w młodości poślubiła Libijczyka,
oraz jej córka Marysia, która sama jest
już matką. Tym razem ich losy splatają
się z życiem typowych Azjatów, dzięki
czemu poznajemy Azję „od kuchni”.
Jak Europejki odnalazły się w Azji? Co
zmieniło się w ich życiu?

„Żaby”
Mo Yan

„Widziałam”
Maria Wiernikowska
Młody Palestyńczyk Ahmad, dorasta
w obliczu wojny i w strachu o najbliższych. W dwunaste urodziny los
okrutnie go doświadcza: ginie jego
siostra, ojciec z jego winy trafia do
więzienia, izraelskie wojsko konfiskuje dom, a ukochany brat pała żądzą
zemsty. Ahmad musi się zaopiekować
skrzywdzoną rodziną i odnaleźć lepszą przyszłość dla siebie. Obdarowany
lotnym umysłem, zdolnym przełamać
wszelkie granice, chce dać nadzieję
sobie, swoim bliskim i zniewolonej
ojczyźnie.

„Wyspa na prerii”
Wojciech Cejrowski

Wan Serce to pierwsza wykształcona
położna, która starała się zakończyć
zabobonne praktyki w wiosce. Dzięki
swoim zdolnościom i powołaniu
uratowała setki istnień, bez wahania
występując przeciwko przesądom i ludowej magii. Kobieta ta poświęciła
życie na wykonywanie rozkazów, których nikt nie był w stanie zrozumieć,
a za swoje posłuszeństwo została
znienawidzona i potępiona przez
najbliższych. Książka pokazuje pełną

dawny Dziki Zachód są zupełnie inne
niż Nowy Jork, Chicago czy Kalifornia.
Styl życia na prerii zadziwia nawet
tych, którzy dobrze znają Amerykę.
Gdyby ktoś chciał sprawdzić osobiście,
jak tam jest, drogę znajdzie łatwo:
wystarczy zjechać z autostrady,
potem jeszcze raz zjechać, i znów zjechać, i tak do skutku - aż skończy się
mapa i wylądujesz na polnej drodze,
prowadzącej na jakieś rancho. Rzecz
dzieje się współcześnie, w Arizonie,
przy granicy z Meksykiem. Dziki
Zachód dawno przestał być dziki,
ale mieszkańcy prerii wciąż o tym
zapominają. Posłuchajcie ...”

Maria Wiernikowska dziennikarka,
która była w samym środku wydarzeń
określanych słowem: piekło. Przez
wiele pracowała jako korespondent
Telewizji Polskiej, relacjonowała
konflikty zbrojne a także klęski
żywiołowe m.in. tzw. powódź tysiąclecia, która dotknęła Polskę w 1997
roku. Czeczenia, Bośnia, Gruzja –
przywołują straszne wspomnienia,
szczególnie, gdy ma się świadomość,
że obecnie na świecie toczy się
ponad trzydzieści wojen i konfliktów
zbrojnych.

„Smak pestek jabłek”
Katharina Hagena
„Dotychczas pisałem książki o Indianach z Amazonii - było dziko i egzotycznie. Ta jest o kowbojach z Arizony,
i też będzie dziko i egzotycznie.
Południe Stanów Zjednoczonych oraz

Główną bohaterką książki jest 27 letnia Iris. Dostaje ona w spadku, po
niedawno zmarłej babci rodzinny
dom w Bootshaven. Przez kilka dni
odrywa się od swojego codziennego
życia, spędza miłe chwile z młodszym

bratem byłej przyjaciółki. Poznaje
tajemnice swojej rodziny, przypomina
sobie dobre i złe chwile. Powieść zawiera korelacje między przeszłością,
a teraźniejszością.

„Pierwsza kawa
o poranku”
Diego Galdino

Bohater książki, Massimo jest właścicielem małego baru na rzymskim
Zatybrzu i mimo trzydziestki, jeszcze
nigdy się nie zakochał. Nie cierpi
szczególnie z tego powodu, towarzystwa dotrzymują mu stali i wierni
klienci, a w smutkach pocieszają
go spacery po wspaniałym Rzymie.
Wszystko pozostaje pod kontrolą aż
do dnia, w którym do baru wkracza
zielonooka, piegowata piękność
i prosi po francusku o filiżankę czarnej
herbaty z dodatkiem róży... Ta lekka
i bardzo włoska historia romantyczna,
pełna nieporozumień, kradzionych
pocałunków i długich spacerów,
ma jeszcze jednego, wyjątkowego
bohatera: Rzym.
Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu

Prosto z Biblioteki

„Okruchy raju”
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Korty i przystań
– do końca września

K

orty tenisowe przy Pływalni Wodny Raj czynne
będą do końca września, codziennie od 9:00 do
21:00. Rezerwacja kortów tel. 61 65 09 527.
Wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz rowerów
przy przystań wodnej czynna będzie we wrześniu
tylko w soboty i niedziele od 11:00 do 20:00.
/scsir/

V Swar-Cross

Z

apraszamy wszystkich miłośników biegania na
V edycję biegu przełajowego Swar-Cross, który
odbędzie się 27 września. Więcej informacji na stronie www.scsir.swarzedz.pl. Pytania dotyczące biegu
prosimy kierować na adres sport@scsir.swarzedz.pl.

Prosto z Centrum Sportu

Nauka pływania
dla najmłodszych

A

kademia pływania Optimum Sport prowadzi
zapisy na naukę pływania dzieci w wieku 1-5
lat. Tel. 531 025 561, e-mail: info@optimumsport.pl.
Aqua Baby – oswajanie z wodą, zajęcia dla dzieci
od 3 do 12 miesięcy. Tel. 505 916 382, e-mail: cierpkadominika@wp.pl.
Zajęcia odbywają się na Pływalni Wodny Raj.
/scsir/

Nauka techniki nordic
walking

N

auka techniki nordic walking - 27.09.2014 r.,
godz.10 przy Zespole Szkół nr 1 na os. Mielżyńskiego 5a w Swarzędzu. Zapraszamy wszystkich
chętnych!
/nad zs1/

Otwarty turniej tenisa
stołowego

O
26

twarty turniej tenisa stołowego odbędzie się
4.10.2014 r. o godz. 10 w Zespole Szkól nr 1
na os. Mielżyńskiego 5a w Swarzędzu. Zgłoszenie
zawodników w dniu zawodów do godz. 9.30. Zapraszamy wszystkich miłośników dyscypliny!
/nad zs1/

Nagroda dla SCSiR:
„Boisko na Medal” w Bogucinie
Miło nam poinformować, że Klub Sportowa Polska, organizator Programu Promocyjnego „budujemy Sportową Polskę”, przyznał „Orlikowi” w Bogucinie
tytuł „Boisko na Medal 2014”!

B

oisko „ORLIK” w Bogucinie przeszło
pozytywną weryfikację i spełniło
wymagania regulaminowe organizatorów. Jest miejscem, gdzie kilka
razy w sezonie organizowane są imprezy
sportowo - rekreacyjne i festyny, których
zadaniem jest propagowanie zdrowego
i aktywnego trybu życia, ale także integrację lokalnej społeczności. Obiekt
jest zadbany, bezpieczny, i regularnie
wykonywane są na nim konserwacje
nawierzchni boisk. Szczególnie piękne
jest położenie boiska - blisko lasu.
Orlik otwarty został w 2011 roku
dzięki wykorzystaniu środków z dofi-

nansowania w programie „Orlik 2012”
i wsparciu Gminy Swarzędz.
Opiekę nad obiektem sprawuje Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji oraz
Sołectwo Bogucin.
Zatrudniony na stałe jest animator
sportu - gospodarz obiektu.
Orlik jest czynny siedem dni w tygodniu. Codziennie odbywają się na nim
zajęcia dla dzieci i młodzieży – w takich
dyscyplinach jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, czy tenis.
Serdecznie gratulujemy!

Udane półkolonie w SCSiR

N

a czterech turnusach półkolonii
w SCSiR wakacje spędzało 180
dzieci. Podczas pobytu organizowane były ciekawe atrakcje m.in.:
zabawy w basenie, zajęcia sportowe,
warsztaty z ceramiki i rzeźby, gry i zabawy, zajęcia edukacyjne „Bezpieczny-pies-przyjaciel”, przeprowadzane przez
fundację„Mały Piesek Zuzi”, wyjazdy do:
kina, zoo, cascader parku. Dzieci miały
dodatkowo zapewnione wyżywienie
oraz opiekę wykwalifikowanej kadry
instruktorskiej i animacyjnej. Półkolonie
sportowe z roku na rok cieszą się coraz
większym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim dzieciom za aktywność
i mile spędzony czas. Następne półkolonie już w ferie zimowe. Do zobaczenia!
/scsir/

/scsir, p.b./
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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/

Karty honorowane
w SCSiR:

„Złota rybka” – VI rajd kajakowy
po Jeziorze Swarzędzkim
z Gdyni, Wrocławia oraz Gminy Swarzędz. Na zakończenie, po podliczeniu
punktów, wszyscy otrzymali nagrody
oraz upominki ufundowane przez UMiG
Swarzędz oraz Powiat Poznański.
Dziękujemy strażakom z OSP Swarzędz, którzy zabezpieczali całą imprezę
zarówno na wodzie jak i na lądzie oraz
wszystkim uczestnikom za udział w rajdzie. Zapraszamy na kolejne imprezy
rekreacyjne SCSiR.

Prosto z Centrum Sportu

30

sierpnia, w ostatni weekend
wakacji, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zorganizowało rajd kajakowy po Jeziorze
Swarzędzkim. W rajdzie udział wzięło 15
dwuosobowych osad. Uczestnicy mieli
okazję spędzić sobotnie przedpołudnie
w miłej atmosferze w otoczeniu pięknej
przyrody. Na trasie rajdu znajdowały
się trzy punkty kontrolne, na których
każda osada brała udział w zadaniach
sprawnościowych. W tym roku mieliśmy
uczestniczkę z USA oraz osady kajakowe

/scsir/

Zajęcia z aerobiku
na świeżym powietrzu

G

orące rytmy, energiczna instruktorka i uczestniczki z wielkim powerem! Tak minęły sierpniowe
zajęcia aerobiku na świeżym powietrzu.

Dziękujemy wszystkim Paniom za liczny udział. Następną edycję planujemy
wiosną 2015 r. Mile widziani również
Panowie...
/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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Jest w nich jakaś siła!
Aktualności

23 i 24 sierpnia 2014 r. Swarzędz gościł uczestników XVI Festiwalu Orkiestr
Dętych im. Rajmunda Gronowskiego. Serdecznie powitaliśmy orkiestry
ze Śremu, Śmigla, Środy Wielkopolskiej oraz Szamocina.

28

W

pierwszym dniu festiwalu, na
Placu Niezłomnych przy fontannie, można było posłuchać
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej w bardzo
bogatym i zróżnicowanym repertuarze.
Świetnie, jak zawsze, prezentowała się
grupa choreograficzna prowadzona przez
Agnieszkę Filc i Mirosława Ogórka.
Drugiego dnia na mieszkańców naszego miasta czekała festiwalowa uczta
muzyczna w wykonaniu wszystkich zaproszonych orkiestr. Były zatem koncerty
miejskie, barwny przemarsz na swarzędzki
rynek, gdzie burmistrz Anna Tomicka oficjalnie otworzyła festiwal. Orkiestry pod
batutą Łukasza Gowarzewskiego wspólnie wykonały utwór pt. „Happy Marching
Band” wzbudzając wielki aplauz zgromadzonej publiczności. Finałowe występy
muzyczne odbyły się w urokliwej scenerii
swarzędzkiej Sceny nad Jeziorem. Orkiestry zaprezentowały utwory swingowe,
muzykę filmową, hity muzyki pop, nie
zabrakło też polki oraz marsza. Kunszt
muzyków oraz dyrygentów nagradzany
był gromkimi brawami.
Dzięki współpracy Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu, Ośrodka Kultury, Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta w Swarzędzu tegoroczny XVI
Festiwal Orkiestr Dętych im. Rajmunda
Gronowskiego przygotowany został na
najwyższym poziomie. Przez dwa festiwalowe dni Swarzędz naprawdę żył muzyką,
jakiej dzisiaj trudno jest posłuchać na co
dzień. A ponieważ jest w orkiestrach dętych wielka siła – do zobaczenia za rok!
Łukasz Gowarzewski
z fot. H. Błachnio
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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: 502-577065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat Policji ]

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

]]OSP w Swarzędzu

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

]]Ochotnicza Straż ]

Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 510 031 946

]]Centrum Informacji ]
Medycznej Tel-Med
24h/dobę - tel. 94 94
lub tel. 61 853 53 52

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

]]Pomoc doraźna ]

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

]]Laboratorium Analiz ]

Lekarskich „Jaromed”
os. Dąbrowszczaków 8/19
tel/fax 61 817 46 08

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”
Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni Leka-

tel. 61 651 26 50, 51, 52, 53
fax. 61 651 26 54, ops@swarzedz.pl
www.opsswarzedz.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
os. Czwartaków 1
tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

]]Lotnisko Aeroklubu ]

]]Rehasol Clinic Medyczno-

-Rehabilitacyjna sp. z o.o.
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

]]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. 9.00-18.00.

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

Augusta
Cieszkowskiego
s. 3-6

]]Zakład ]

]]Centrum Medyczne ]

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

Wielkie święto

Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30,
gci@opsswarzedz.pl

]]Swarzędzkie Centrum

]]Centrum Medyczne –

bezpłatne pismo informacyjne

]]Gminne ]

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
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
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Sportu i Rekreacji
- pływalnia, kręgielnia, boiska sportowe,
lodowisko, hala sportowa
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
Poznańskiego
62-006 Kobylnica
tel/fax: 61 8 780 725, 61 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

Dla kogo ten wiadukt? z Prosto z budowy
Gminne Święto Plonów z Życzymy samych szóstek!
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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]]Skansen i Muzeum

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

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

]]Cech Stolarzy ]

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

]]Starostwo Powiatowe

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

]]Ośrodek Interwencji

Kryzysowej
Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl

Stale współpracują:

Informator

]]Urząd Miasta i Gminy

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

Henryk Błachnio, Włodzimierz Buczyński, Lidia Chałasiak, Bartłomiej
Majchrzak, Hanna Mełeń, Małgorzata
Merczyńska, Magdalena Michalak, Bolesława Nawrocka, Beata Pacholczak,
Bernard Piskorz, Filip Przepióra, Mariusz
Szrajbrowski, Karolina Wandachowicz,
Agata Widzowska, Monika Wojciechowska-Ratajczak.

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

Numer zamknięto 16.09.2014 r.
i oddano do druku: 17.09.2014 r.
Nakład: 10 500 egz.
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STUDIO REKLAMOWE
poszukuje osób do akwizycji reklam do czasopism. Brak limitu, wysoka
prowizja, samodzielność.
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.

ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI
Rok założenia 1994

Sławomir Sławiński

Pełny zakres usług zegarmistrzowskich:
- kompleksowa naprawa starych zegarów i zegarków
- renowacja kopert i tarcz
- sprzedaż zegarków:
• szwajcarskich,
• japońskich.
- dorabianie szkiełek każdego typu
- markowe baterie
- paski i bransolety

godziny otwarcia: pon-pt: 10-18, sob: 10-13
Os. Raczyńskiego 12, 62-020 Swarzędz tel. 602 640 034

Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:

Blisko Targów Poznańskich (600 m).
Możliwy wynajem na 1-2 noce ze
śniadaniem. Pod domem przystanki
autobusowy i tramwajowy. Wi-Fi.

Reklamy

tel. 504 666 189

Turbo Garage
Warsztat
Rowerowy

...rowery z duszą

Jak zamówić reklamę?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

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

Laboratorium

Analiz Medycznych
Szeroki zakres badań

Zapraszamy:
poniedziałek-piątek od godz. 18.00-11.00
Czynne również
soboty, niedziele i święta – dyżur 24h

Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:
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Szylinga 8, Poznań, tel. 794 011 830
Facebook: turbogarage.poznan

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

Stomatologia – protetyka
Swarzędz, os. Działyńskiego 38
(pawilon obok apteki)

Reklamy

PROSTO Z RATUSZA wrzesień 2014

lek. stom.
Dorota Łukaszyk
pon. 9-14
wt., czw. 15-20

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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
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Specjalista Laryngolog

przyjmuje dzieci i dorosłych
bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.
r bezpunkcyjne i bezkrwawe leczenie zatok przynosowych
r ambulatoryjne i bezbolesne usuwanie migdałów u dzieci
i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71, 698 221 757
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 cawad@prokonto.pl

CENTRUM DIAGNOSTYKI BICMED OFERUJE:

STOMATOLOGIA

NA PODSTAWIE 450 ALERGENÓW (pogrupowanych w specjalistyczne testy)
DIAGNOSTYKĘ OBCIĄŻEŃ ORGANIZMU (metalami ciężkimi,

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

BEZBOLESNĄ I BEZINWAZYJNĄ DIAGNOSTYKĘ ALERGII
robakami, pierwotniakami, bakteriami i grzybami).

TERAPIĘ W ZAKRESIE :
- odczulanie alergii
- terapie przeciwbólowe stanów przewlekłych i ostrych
- terapie antynikotynowe
- terapie wspomagajace odchudzanie

Reklamy

REJESTRACJA
tel. 693 414 311, 605 624 415
Poznań, ul. Mickiewicza 1B

AUTOMATYCZNE KOTŁY CO
NA PELLET, EKOGROSZEK
LUB ODPADY DRZEWNE

www.stronka.twojastomatologia.eu

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

KOMPLEKSOWE LECZENIE I PROTEZOWANIE
RENTGEN
KRÓTKIE TERMINY, PRZYSTĘPNE CENY!
pon., wt., czw.: 12.00-19.00, śr., pt.: 10.00-19.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz

SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
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
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»» mechaniczne
czyszczenie palnika
»» automatyczne
czyszczenie
»» dotykowy panel
sterujący
»» kompaktowa
konstrukcja
»» moce od 10-200 kW
»» 7 lat gwarancji

INSIDE Systemy grzewcze i sanitarne
ul. Mścibora 8, Poznań
ul. Jesionowa 1a Swarzędz
tel. 61 879 02 20, -1
kom. 516 069 419

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

