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Prosto z Sejmu: Gmina Swarzędz
w pierwszej piątce najlepszych gmin w Polsce!
– szczegóły
na str. 3

Inwestycje lat 2011-2014 z 136 milionów dla 40 naszych projektów
Swarzędz „Liderem Edukacji” z …i „Sportową Gminą 2014”
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Pedicure leczniczy
i kosmetyczny

JOR-DENT NZOZ Poradnia

STOMATOLOGICZNA

Z dojazdem do klienta
•
•
•
•
•

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną

wrastające paznokcie
pękające pięty
pielęgnacja stopy cukrzycowej
rekonstrukcja paznokcia
pedicure kosmetyczny

pon.-pt. 9:00-18:00

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

tel. 501-495-121
Kompleksowa obsługa klienta:
• stan surowy, deweloperski
• formalności urzędowe
• projektowanie

Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:

Jak zamówić reklamę?

tel. 509 29 60 92

Reklamy

BudowaDomow.com
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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

kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego
Certyfikaty:
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LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Wawerska 16
www.lanservice.com.pl

3 listopada 2014 r. burmistrz Anna Tomicka odebrała w Sejmie RP dyplom dla najlepszych gmin miejsko-wiejskich tegorocznego Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Gmina
Swarzędz zajęła piąte miejsce pośród 608 gmin miejsko-wiejskich w Polsce!

P

rzewodniczący Sejmowej Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej poseł Piotr Zgorzelski,
wicepremier, Minister Gospodarki Janusz
Piechociński oraz Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska” Krzysztof Przybył, przekazali gratulacje i wyrazy uznania dla Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej,
podkreślając, iż: „Gmina Swarzędz znalazła się w ścisłej czołówce, udowadniając,
że należy do grona najlepiej rozwiniętych

w Polsce”.
Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego,
przygotowywany pod kierunkiem prof.
Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej, powstaje w oparciu o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy
obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny
oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie niezależnych
danych Głównego Urzędu Statystyczne-

Dotacje dla wsi po raz kolejny

S

ołectwa Gortatowo, Gruszczyn i Łowęcin uczestniczące w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
znalazły się wśród laureatów konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego pod nazwą: „Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw”.
Gmina Swarzędz na podstawie częściowego
dofinansowania z budżetu Województwa

Wielkopolskiego na zakup wyposażenia
świetlic wiejskich oraz zagospodarowania
przestrzeni wiejskiej sfinansuje inicjatywy
o łącznej wartości 17.626 zł. Kwota pozyskanej dotacji to 7.500 zł. Pozostałe wydatki w ramach planowanych przedsięwzięć
w kwocie 10.126 zł zostały sfinansowane ze
środków Funduszu Sołeckiego oraz budżetu
Miasta i Gminy Swarzędz.

go (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje
swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce.
Przypomnijmy, że w tym corocznym
rankingu Gmina Swarzędz od kilku lat
plasuje się w ścisłej czołówce.
Najwyższe miejsca w rankingu zrównoważonego rozwoju, obok przyznanego w 2013 r. przez Parlament Europejski
w Strasburgu Dyplomu Europejskiego
dla Swarzędza oraz Krzyża Zasługi dla
burmistrza, są podsumowaniem sprawnego zarządzania gminą w ostatnich latach
i zwieńczeniem osiągnięć. Pani burmistrz
na sesji Rady Miejskiej oświadczyła, że:
„Jest to nasza wspólna zasługa – wszystkich tych, którzy nas wspierali i wspierają w naszych działaniach; nagrodę tę
odbieram w imieniu wszystkich, którzy
współdziałali z nami dla dobra naszych
mieszkańców”.
/nad/
Teren obok świetlicy wiejskiej w Gortatowie uatrakcyjni kolejne sześć stołów
piknikowych. Sześć stołów piknikowych
stanie również nieopodal boiska sportowego w Łowęcinie. Świetlica wiejska
w Gruszczynie zostanie wyposażona
w kompletny sprzęt nagłaśniający, a imprezy na terenie sołectwa uprzyjemni żeliwny grill plenerowy. Przypomnijmy, że
roku 2013, dzięki wsparciu Województwa
Wielkopolskiego, w Gortatowie stanęło
sześć stołów piknikowych. Boisko sportowe w Łowęcinie zostało wyposażone
w piłkochwyt, a świetlica wiejska w nowy
sprzęt nagłaśniający na potrzeby organizacji imprez i spotkań.
/bp/

Aktualności

Swarzędz na piątkę

z Fot. Anna Waligóra
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Działania inwestycyjne kadencji 2011-2014

zósta kadencja naszego samorządu dobiega końca. Dobrym zwyczajem w takim momencie jest
podsumowanie rezultatów wykonanej
pracy. Chciałabym wyrazić radość i satysfakcję jak wiele udało się dokonać.
Zrealizowane zadania dobrze służą
mieszkańcom naszej gminy i są zarazem kapitałem na przyszłość. Wiele
podjętych przedsięwzięć wymaga także
kontynuacji, co zostało ujęte w planach
rozwoju gminy i ma wyraz w trwających inwestycjach.
Dzięki pozyskaniu ostatnich kilku
latach ponad 136 mln zł środków zewnętrznych niezwykła szansa przyspieszenia rozwoju Swarzędza została dobrze
wykorzystana. Nasza gmina rozwija
się w imponującym tempie. Świadczą
o tym czołowe miejsca w niezależnych
rankingach zrównoważonego rozwoju,
jakie niezmiennie utrzymujemy w ciągu
ostatnich kilku lat.
W tym wydaniu „Prosto z Ratusza”
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zapraszam Państwa do zapoznania się
z zestawieniem wykonanych zadań.
Pragnę Państwa jednocześnie zapewnić, że sytuacja finansowa naszej gminy
jest bardzo dobra, co należy do wyjątków
w skali kraju. Prowadzona przeze mnie
polityka zrównoważonego rozwoju pozwala naszej gminie wciąż się rozwijać,
podnosić standard życia mieszkańców
lecz bez ponoszenia zbędnego ryzyka.
Przez ostatnie lata prowadziłam ambitną i dynamiczną politykę inwestycyjną,
ale w oparciu o twardy rachunek ekonomiczny.
W rozwój naszej gminy zaangażowaliśmy z sukcesem także władze samorządowe innych szczebli: Powiatu
Poznańskiego oraz Województwa Wielkopolskiego. Szczególną pomoc w pozyskaniu funduszy na rozwój Swarzędza
udzieliła poseł Bożena Szydłowska.
Dziękuję wszystkim za wsparcie,
współdziałanie i życzliwość. Dziękuję
radnym Rady Miejskiej, organizacjom

z Fot. Archiwum UMiG

Szanowni mieszkańcy
miasta i gminy Swarzędz,
społecznym i pozarządowym oraz Państwu – Mieszkańcom Swarzędza.
Przed nami kolejne wybory samorządowe – 16 listopada 2014 r. Pokażmy, jak
ważne są dla nas sprawy naszej „małej
Ojczyzny”. Zachęcam Państwa do aktywnego udziału w tych wyborach. Będzie to
wyrazem społecznej odpowiedzialności
i przekonania, że warto krok po kroku
realizować wspólne cele.
Z wyrazami szacunku
Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Działania inwestycyjne
kadencji 2011-2014
Rozbudowa układu
komunikacyjnego
Obecna kadencja to okres dużych
zmian w układzie komunikacyjnym gminy,
a w szczególności jej południowej części.
W latach 2011-2014 zakończono budowę
ulicy Cieszkowskiego i Warzywnej w Swarzędzu, ul. Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie, ul. Planetarnej Zalasewie, powstało
rondo przy ulicy Granicznej i Kirkora oraz
wybudowano nawierzchnię ulic z odwodnieniem na osiedlu Wielkopolskim
(os. Wielkopolskie, ul. Kostrzewskiego,
odcinek ulicy Siewnej oraz ulicy Rivoliego). Ważna dla mieszkańców jest także
zakończona niedawno przebudowa ul. Kórnickiej w Zalasewie i Tuleckiej w Garbach
(prowadzona przez Wielkopolski Zarząd

Rondo u zbiegu ulicy Średzkiej i Polnej.
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Dróg Wojewódzkich). Przebudowana została również ul. Średzka. Na jej skrzyżowaniu
z ul. Polną powstało rondo, które pomaga
w rozwiązaniu problemu wjazdu na wiadukt
przez mieszkańców osiedli południowych.
Poprawie warunków komunikacyjnych
w tym rejonie służą także: nowe rondo na
skrzyżowaniu ulic Graniczna-Kupiecka-Rolna, przebudowana ulica Rabowicka
oraz nowy wiadukt łączący ul. Rabowicką
z drogą krajową nr 92.
Południowa część Swarzędza otrzyma także w listopadzie 2014 roku kolejną
możliwość bezpiecznego włączenia się
w ulicę Poznańską w rejonie ulicy Stawnej.
Budowana w tym rejonie droga połączy
- poprzez nowe rondo przy dworcu PKP
i nową drogę wzdłuż torów - ulicę Dworcową z ulicą Poznańską. Obok dworca PKP
powstanie parking buforowy. Uzupełnieniem tych inwestycji drogowych jest zmodernizowana nawierzchnia ul. Granicznej
od ronda z ulicą Kirkora do ronda z ulicą
Tysiąclecia i Geremka oraz modernizacja
skrzyżowania ul. Przybylskiego z 3 Maja –
łącznik do ronda Kirkora-Graniczna wraz
z modernizacją nawierzchni w ulicy Przybylskiego do ulicy Szumana w Swarzędzu.
Na lata 2014 – 2016 przewidziana jest
przebudowa nawierzchni ulic w rejonie
Nowej Wsi (ulice: Modrzejewskiej, Topolowa, Konarskiego i Leśna).
Wydział Rozwoju Gminy przygotowuje również dla omawianego rejonu
dokumentację projektową dla zadań, których realizację przewiduje się w kolejnych
latach. Zaprojektowana została budowa
ulicy Staniewskiego, Fiedlera, Pawiej,
Słowiczej, Żurawiej, Orlej, Jaskółczej,

Placu Zielonego. Przygotowana jest także dokumentacja projektowa przebudowy
i budowy ulicy Glebowej w Zalasewie oraz
ulic Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej,
Bursztynowej, Srebrnej w Swarzędzu.
W centrum miasta w roku 2011 zakończono przebudowę Placu Niezłomnych
z ulicą Małą Rybacką. W roku 2013
przebudowano ulicę Napoleońską. Dla
tej części miasta przygotowywana jest
dokumentacja projektowa przebudowy
ulic: Zamkowej, Nowy Świat, Bramkowej, Gołębiej i Placu Powstańców Wielkopolskich.
W północnej części gminy w latach
2011-2012 zakończono budowę ulicy Topolowej w Karłowicach i ulicy Wieżowej
w Gruszczynie a także zakończono modernizację ulicy Zielińskiej. Przebudowano

Rondo Graniczna-Kirkora.

drogę w Uzarzewie, ul. Spadochronową
i Łąkową w Gruszczynie, ulice Dworską
i Sokolnicką w Paczkowie. W kolejnych
latach przewiduje się przebudowę ulicy
Modrzewiowej, Leszczynowej i Krańcowej w Gruszczynie, a także ul. Zielonej
w Bogucinie. Poszerzono jezdnię i ułożono
nową warstwę ścieralną na odcinku drogi od Wierzonki do Kobylnicy (wspólnie
z ZDP). W roku 2015 budowana będzie
ulica Dworcowa w Kobylnicy, przebudowywana ulica Jaśminowa w Bogucinie
oraz dalsza część deptaka na osiedlach
północnych w Swarzędzu (etap II).
W wielu miejscach naszej Gminy
wyremontowano stare chodniki. Dotyczy to: ul. Słowackiego, Kobylnickiej,
Kilińskiego, łącznika ul. Gruszczyńskiej
i Nowy Świat.

Działania inwestycyjne kadencji 2011-2014

Wiadukt nad torami kolejowymi w Jasinie połączył zmodernizowaną ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92.
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Pętla autobusowa na os. Kościuszkowców.

Działania inwestycyjne kadencji 2011-2014

Komfortowa i bezpieczna komunikacja

6

zintegrowanego centrum przesiadkowego
przy dworcu PKP w Swarzędzu. Pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej w najbliższym czasie korzystać
będą z Poznańskiej Elektronicznej Karty
Aglomeracyjnej.

Ekologiczna
gospodarka ściekowa
Nowy autobus z wi-fi.
W roku 2011 wybudowano nową pętlę autobusową na os. Kościuszkowców,
która poprawiła komfort oczekiwania na
połączenia realizowane przez Swarzędzką
Komunikację Autobusową.
Do zakupionych w roku 2010 -2011
ośmiu autobusów dołączyły kolejne trzy
pojazdy, podnosząc w ten sposób komfort
podróżowania. W kolejnych latach przewiduje się dalsze unowocześnianie posiadanego taboru, montaż nowych przystanków
autobusowych oraz zakończenie budowy

1. Inwestycje ukończone
Kanalizacja dla Swarzędza z unijnym dofinansowaniem.
W latach 20112013 w ramach wspólnego przedsięwzięcia
ze Związkiem Międzygminnym Puszcza
Zielonka (etap I) wybudowano na terenie naszej gminy 65,5
km kanalizacji sanitarnej. Nowa kanalizacja sanitarna wraz z 1777 przyłączami

3 października 2014 r. w swarzędzkim ratuszu – uroczystość podpisania umowy na realizację na terenie naszej Gminy
w ramach projektu „Puszcza Zielonka”- etap III” budowy 13,1 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami.

do posesji powstała w Swarzędzu oraz
w miejscowościach Janikowo, Gruszczyn,
Kobylnica, Uzarzewo, Zalasewo, Paczkowo
i Katarzynki. Wartość unijnego dofinansowania tych inwestycji na terenie naszej
gminy Swarzędz wyniosła aż 76 mln zł.
Podkreślić należy, że Gmina Swarzędz jako
pierwsza uruchomiła kanalizację wybudowaną w projekcie ZM Puszcza Zielonka.
Tam, gdzie budowa kanalizacji sanitarnej okazała się ekonomicznie nieuzasadniona, Gmina Swarzędz, przy
dofinansowaniu w wysokości prawie
400 tys. zł z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska, sfinansowała budowę 56 przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowościach: Wierzenica,
Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie oraz
Puszczykowo Zaborze.
W 2013 r. kosztem ok. 4 mln zł zakończono budowę 2882 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej wraz z 50
przyłączami w ul. Kórnickiej w Zalasewie oraz ul. Tuleckiej w Garbach.
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Inwestycja ta pozwoli na skanalizowanie
okolicznych ulic, na co Gmina Swarzędz
zleciła już opracowanie dokumentacji
technicznych.

2. Inwestycje trwające
W czerwcu 2015 r. zakończy się
trwająca inwestycja związana z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej
na kanalizację deszczową i sanitarną,
w ulicach: Grudzińskiego (na całej długości), Gruszczyńskiej, Górków, os. Władysława IV, Osiedlowej, Wąskiej i odcinka
ul. Grunwaldzkiej. Zbudowany zostanie
również separator, który pozwoli na odebranie wód opadowych z północnych osiedli Swarzędza. Roboty te wykonuje firma
WUPRINŻ z Poznania w ramach umowy zawartej w sierpniu br. ze Związkiem
Międzygminnym Puszcza Zielonka (etap
III). W ramach tej inwestycji wybudowana
zostanie
- sieć kanalizacji sanitarnej o długości
2.056 m wraz z 126 przyłączami,
- sieć kanalizacji deszczowej o długości 2071 m wraz z 81 przyłączami.
Inwestycja ta, dzięki, dofinansowaniu
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, kosztować będzie naszą gminę
4,5 mln złotych, przy czym kwota ta została rozłożona na 25 lat! Dla porównania:
w 2011 roku koszty tej inwestycji do poniesienia przez budżet Swarzędza obliczono
na 17 mln zł. Równolegle, w ramach tej
samej inwestycji, spółka AQUANET wybuduje w wyżej wymienionych ulicach
sieć wodociągową o długości 1730 m wraz
ze 120 przyłączami do posesji.
W roku 2015 zakończy się budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw

Garby, Rabowice, Kruszewnia, Gortatowo, Łowęcin i Jasin – również w ramach
umowy ze Związkiem Międzygminnym
Puszcza Zielonka (etap III).
Powstaje tam blisko 20 km kanalizacji
sanitarnej wraz z ponad 500 przyłączami
do posesji. Unijne dofinansowanie dla
Gminy Swarzędz na ten cel wynosi 37
mln zł.
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na północnych osiedlach
Swarzędza.
Trwa I etap modernizacji tzw. deptaka,
prowadzącego przez osiedla Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców
w Swarzędzu. Inwestycja ta obejmuje
modernizację deptaka od ,,Manhattanu”
do bloku nr 10 na os. Czwartaków wraz
z zagospodarowaniem terenów przed
przedszkolem ,,Miś Uszatek” oraz Gimnazjum nr 3. Przy okazji modernizowane
są sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe,
co finansuje firma AQUANET, a Gmina
Swarzędz pełni w tym przypadku funkcję
inwestora zastępczego. Powstaje: 321 m
kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz
514 m sieci wodociągowej z przyłączami.
Równocześnie trwają prace projektowe związane z modernizacją dalszego
odcinka, prowadzącego aż do skarpy nad
jeziorem na terenie os. Kościuszkowców
(etap II i III). Realizacja tych etapów przewidziana jest na lata 2015-2016. Również
w tym przypadku, przy okazji renowacji
deptaka, na koszt AQUANET-u będzie
wymieniana sieć wodociągowa o długości
1140 m i kanalizacyjna o długości 500 m.
Budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w rejonie ul. Poznańskiej
w Swarzędzu.

Inwestycja ta prowadzona w ramach
budowy obwodnicy śródmieścia pozwoli
podłączyć do kanalizacji pobliskie nieruchomości, w tym budynki wielorodzinne.
Koszty zostaną pokryte przez AQUANET.
Dokończenie budowy kanalizacji
sanitarnej w Jasinie.
Wspólnie ze spółką AQUANET
stworzona została koncepcja budowy
kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa
Jasin. Na tej podstawie w planach inwestycyjnych AQUANET-u wprowadzona
została inwestycja związana z budową
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pszenna, Sołecka, Włodarska, Rutkowskiego,
Kmieca, Wójtowska, Chabrowa, Gromadzka, Leszka, Mieszka, Kazimierza,
Piasta, Bolesława, Władysława, Jadwigi,
Ziemowita, Tulipanowa i Łowęcińska.
Powstanie ponad 7 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do posesji. Na
podstawie projektu wykonanego w 2014
roku inwestycja ta realizowana będzie
w latach 2015-2016.

3. Inwestycje w przygotowaniu
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w obrębie cieku Mielcuch.
Zadanie to, realizowane na wniosek
Gminy Swarzędz przez spółkę AQUANET, podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje budowę nowej kanalizacji
sanitarnej z 57 przyłączami do posesji
w ulicach: Marcinkowskiego, Dąbrowskiego, Kościuszki, Sikorskiego i Kórnickiej o łącznej długości 940 metrów. Etap
drugi obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z 19 przyłączami w ul. Kościuszki,
Bocznej i Polnej o łącznej długości 395
metrów. Zgodnie z planem inwestycyjnym

Działania inwestycyjne kadencji 2011-2014

Gruntownie zmodernizowana remiza strażacka w Kobylnicy.
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Zmodernizowany dworzec PKP wraz z nowymi garażami – siedziba Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego.
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spółki AQUANET realizacja obydwu tych
etapów odbędzie się w latach 2015-2016.
Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Swarzędza.
W roku 2015 gotowa będzie koncepcja
rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej
na sanitarną i deszczową w starej części
miasta tj. na terenie objętym ulicami:
Poznańska, Cieszkowskiego, Jesionowa,
Zamkowa i Nowy Świat. Na tej podstawie wspólnie z firmą AQUANET Gmina
Swarzędz będzie w kolejnych latach porządkowała system kanalizacyjny.
Wymienione inwestycje, realizowane
od kilku lat, wpłynęły na wyraźną poprawę
jakości wody w Jeziorze Swarzędzkim.
Badania wykonane przez Sanepid latem
2013 i powtórnie latem 2014 jednoznacznie potwierdzają, iż woda w Jeziorze Swarzędzkim nadaje się do kąpieli.

Bieżąca woda dla każdego gospodarstwa
domowego
W latach 2011-2014 kolejne gospodarstwa domowe w miejscowości Wierzenica
oraz przy ulicach: Ziemowita, Piasta, Chrobrego, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza,
Rutkowskiego, Leszka i Grudzińskiego
w Jasinie otrzymały możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej.

Bezpieczeństwo w
miejscach publicznych
Mając na uwadze poprawę bezpie-

czeństwa, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych mieszkańców, w latach 20112014 kontynuowano budowę oświetlenia
ulicznego. Oświetlenie otrzymały: znaczna
część os. Muzyków w Gruszczynie oraz
os. Europejskie w Zalasewie, ulice Sarbinowska, Szkolna i Śliwkowa w Łowęcinie, Poznańska i Kwiatowa w Kobylnicy,
Spółdzielcza w Kruszewni, Konarskiego,
Łąkowa, Kutrzeby w Swarzędzu, Podleśna
w Garbach, Zimowa i Średzka w Paczkowie, Cicha i Latawcowa w Janikowie.
Oświetlone zostało także przejście dla
pieszych przy Szkole Podstawowej oraz
ul. Gajowa w Wierzonce. W opracowaniu
jest dokumentacja na oświetlenie kolejnych 20 ulic.
Mając na uwadze bezpieczeństwo organizowanych imprez dla mieszkańców
w sołectwach Jasin i Sokolniki Gwiazdowskie wybudowane zostały przyłącza
z szafkami energetycznymi.
Podniesieniu bezpieczeństwa mieszkańców służy także w oddana do użytku,
pełni wyposażona, remiza strażacka w Kobylnicy. Bezpieczeństwu służyć będzie
kończone właśnie Swarzędzkie Centrum
Ratunkowe, zlokalizowane w budynku
dworca kolejowego oraz w nowych garażach przyległych do dworca. Swoją siedzibę w Centrum mają już Straż Miejska,
Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe.
Podniesieniu bezpieczeństwa służą samochody zakupione przez Gminę
Swarzędz dla swarzędzkiej policji oraz
40 nowych kamer monitoringu.
Efektywność kontroli ruchu drogowego podniósł także zakup radaru.

Modernizacja i rozbudowa sieci placówek
oświatowych
Jednym z największych przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 20112014 w oświacie była budowa nowej
szkoły w Paczkowie, w której rok szkolny
uczniowie rozpoczęli we wrześniu 2013.
Obecnie trwa budowa szkoły podstawowej w Zalasewie, gdzie nauka rozpocznie się 1 września 2015. Kolejny obiekt
oświatowy budowany będzie w latach
2015-2016 w Kobylnicy – uzyskano już
pozwolenie na rozbudowę tamtejszej
Szkoły Podstawowej.
W obecnej kadencji kontynuowany
jest program modernizacji szkół i przedszkoli. Termomodernizacji poddano Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu. W placówce
tej wyremontowano dziedziniec, łazienki,
szatnie oraz zakończono budowę bieżni
i skoczni w dal. Prace modernizacyjne
prowadzono także w Gimnazjum nr 2,
gdzie wyremontowano łazienki, salę
gimnastyczną i szatnię.
Modernizacji poddano także Szkołę
Podstawową nr 1, w której - oprócz termomodernizacji obejmującej częściowe
ocieplenie elewacji, remont dachu i wymianę starych okien - odnowiono pozostałą
elewację z cegły. Placówka ta doczekała się
też remontów wewnątrz, które obejmowały
salę gimnastyczną i sanitariaty.
W latach 2011-2012 kontynuowano rozpoczętą wcześniej modernizację
szkoły w Kobylnicy. Szkoła otrzymała
nowe boisko wielofunkcyjne, adaptowano pomieszczenia na potrzeby nauczania
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Trwa budowa szkoły podstawowej w Zalasewie – wizualizacja.
oświetleniowych, remont sanitariatów
i holu łącznika). W Szkole Podstawowej
nr 1 w latach 2013-2014 kontynuowany
był remont łazienek. W Wierzonce wyremontowany został plac przed szkołą i sale
lekcyjne, wybudowano także nowe boisko
wielofunkcyjne.
Znaczące środki finansowe zostały
przeznaczone na remonty w placówkach

przedszkolnych i żłobku. W latach 20112014 termomodernizacji poddano Żłobek
„Maciuś”, Przedszkole nr 2 i Przedszkole
w Kobylnicy, w którym dodatkowo wyremontowano dach oraz zmodernizowano
kotłownię. Remont dachu wykonany został
także w Przedszkolu nr 4, gdzie odnowiono
cztery sale lekcyjne. W 2013 roku poddano
termomodernizacji Przedszkole nr 3 przy
ulicy Kórnickiej.
Placówki oświatowe w latach 20112014 wzbogacone zostały o nowe pracownie komputerowe.
W czasie kończącej się właśnie kadencji wykonano wszystkie założenia audytu
remontów i termomodernizacji placówek
oświatowych na terenie miasta i Gminy
Swarzędz.

W roku 2011 zakończono budowę 60
mieszkań w budynku komunalnym przy
ulicy Sienkiewicza w Swarzędzu, kolejne
33 mieszkania oddano do użytku w 2012
roku w budynku przy ulicy Staniewskiego.
W 2013 roku zakończono prace budowlane w budynku nowej biblioteki
i warsztatów terapii zajęciowej w Kobylnicy. W roku 2014 przy finansowej pomocy
firmy Volkswagen Poznań zakupiono samochód dla Ośrodka Pomocy Społecznej
w Swarzędzu.

Działania inwestycyjne kadencji 2011-2014

wczesnoszkolnego oraz wymalowano salę
gimnastyczną i trzy sale lekcyjne.
Prac remontowych doczekały się także
Gimnazjum nr 3 (remont kolejnych toalet
i parkietu sal gimnastycznych), Gimnazjum nr 2 (remont schodów wejściowych
i korytarza przy sali gimnastycznej), Szkoła
Podstawowa nr 4 (remont instalacji odgromowej, szatni i świetlicy, wymiana opraw

VW „caddy” dla OPS.
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Opieka społeczna
i gospodarka
mieszkaniowa
Zespołów Szkół w Paczkowie.

Szkoła Podstawowa nr 1 po termomodernizacji.
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33 nowe mieszkania komunalne w budynku przy ul Staniewskiego.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej
i sportowej

Działania inwestycyjne kadencji 2011-2014

Z uwagi na duże zapotrzebowanie
społeczne na tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku oraz uprawiania sportu
władze Swarzędza kontynuują rozpoczęte w poprzedniej kadencji działania in-
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W swarzędzkim skateparku...

westycyjne, mające na celu wzbogacenie
oferty sportowo-rekreacjnej w gminie.
W roku 2014 oddano do użytku
skatepark nad Jeziorem Swarzędzkim.
Kontynuowano budowę ścieżki nad Jeziorem Swarzędzkim oraz ścieżkę widokową wzdłuż doliny Cybiny. W 2013 roku
zmodernizowana została także pływalnia,
która otrzymała m.in. nową zjeżdżalnię.
Trwają też prace związane przygotowa-

niem budowy kąpieliska miejskiego.
Wybudowane zostało boisko wielofunkcyjne „Orlik” w Bogucinie, nowe
boisko przy ul. Pogodnej w Swarzędzu
oraz wielofunkcyjne boisko sportowe przy
Szkole Podstawowej w Kobylnicy, wyremontowano boisko „W kasztanach” i zespół
boisk na os. Raczyńskiego . Przygotowano
także dokumentację na budowę boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią
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Uzupełnieniem prowadzonych prac
budowlanych jest i będzie nadal tworzenie
otoczenia z zieleni parkowej. Kontynuowane będą prace projektowe nad kolejnymi
elementami infrastruktury sportowej i turystycznej: korty tenisowe oraz kontynuacja
ścieżki widokowej w dolinie Cybiny.

Nowe boisko przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy.

Rewitalizacja starówki

przy Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji i bieżni ze sztuczną nawierzchnią
na stadionie miejskim.
Rozbudowę infrastruktury służącej
rekreacji uzupełniły nowe place zabaw
przy ul. Cmentarnej, Poznańskiej, Placu
Niezłomnych, Strzeleckiej i Sienkiewicza

w Swarzędzu oraz rewitalizacja terenów
spacerowo-rekreacyjnych na os. Raczyńskiego.
Przejęte od Agencji Nieruchomości
Rolnych tereny w wsi Wierzonka zostały
zaadaptowane dla potrzeb boiska sportowego i terenu rekreacji dla mieszkańców.

/zz/
z fot. H.Błachnio, M.Paulus, M.Woliński,
Archiwum UMiG

Ciężarówki muszą opuścić wiadukt na ul. Polnej

23

października 2014 roku odbyło
się spotkanie burmistrz Anny
Tomickiej z mieszkańcami
w sprawie organizacji ruchu wprowadzonej przez starostę Jana Grabkowskiego
na ul. Średzkiej i Rabowickiej. Zdaniem
mieszkańców starosta wbrew ich interesom dopuścił TIR-y (głównie z grupy
CLIP/STS) do wjazdu na ul. Rabowicką
z ul. Średzkiej, na którą ciężarówki wjeżdżają przez wiadukt w ul. Polnej. Co więcej, konwoje ciężarówek Panopy i innych
TIR-ów, zgodnie z decyzją starosty, mają
pierwszeństwo przejazdu z Rabowickiej
na Średzką, przez co tworzą się na niej
korki samochodów mieszkańców.
Burmistrz Anna Tomicka całkowicie
poparła postulaty mieszkańców, bowiem
zgodnie z ustaleniami ze Starostwem Powiatowym z 2008-2009 r., ciężarówki miały jeździć przez nowy wiadukt w Jasinie,
a ul. Rabowicka miała być podporządkowana ul. Średzkiej. W ten sposób, zgodnie
z celami burmistrza, wiadukt na ul. Polnej
wraz z nowym rondem byłby do wyłącznego użytku mieszkańców – samochodów
osobowych i autobusów.

Starosta, jako zarządca ul. Rabowickej i Średzkiej, uwzględnił jednak
przede wszystkim interesy przedsiębiorców, głównie z grupy CLIP/STS.
Przedsiębiorcy ci tłumaczą, że przejazd
wyłącznie przez nowy wiadukt w Jasinie
wydłuży im trasę i – z uwagi na viaTolle
na drodze 92 – zwiększy koszty działalności oraz uniemożliwi wjazd na pas
postojowy przy STS. Na pocieszenie
przedsiębiorcy mówią o przeniesieniu za
2 lata części ruchu z Rabowickiej na tereny przy Volkswagenie, a starosta obiecał
monitorowanie sytuacji. Prosimy więc
Państwa o przekazywanie uwag na ten
temat bezpośrenio do starosty (ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań; mail:
starostwo@powiat.poznan.pl; zdp@powiat.poznan.pl).
Wobec stanowiska starosty Anna
Tomicka wystąpiła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego (zarządcy
wiaduktu na ul. Polnej) o zakaz wjazdu
ciężarówek na ten wiadukt przez wyprowadzenie ruchu ciężarowego z ul. Polnej
i skierowanie go na nowy wiadukt w Jasinie. Podstawą tego wniosku są zaini-

cjowane przez panią burmistrz badania
hałasu na wiadukcie spowodowanego
przez ciężarówki. W rezultacie zapadł
wyrok sądu nakazujący Zarządowi Dróg
Wojewódzkich zbudowanie ekranów przy
Polnej. Jednakże zlecone badania wykazały, że ekrany nie uchronią mieszkańców od emisji hałasu w wys. 80-85,0 dB
(dopuszczalna norma to 60 dB!). Zgodnie
z końcowymi wnioskami z przeprowadzonych badań hałasu, jedynym sposobem zmniejszenia emisji hałasu przy
Polnej jest „stan bez ruchu ciężarowych pojazdów”.
W rezultacie ciężarówki będą musiały
opuścić wiadukt na Polnej, a pani burmistrz, by ulżyć tym przedsiębiorcom,
wystąpiła do premiera o likwidację bramek viaToll, to jest zmianę rozporządzenia w sprawie dróg krajowych, na których
pobiera się opłatę elektroniczną, poprzez
wyłączenie z opłat fragmentów drogi
krajowej na odcinku: granica m. Poznań
– Swarzędz – ul. Polna oraz Swarzędz –
ul. Polna – Jasin.
/nad/
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Ścieżka rekreacyjna nad Jeziorem Swarzędzkim.

Mając na uwadze szczególnie ważny
dla społeczności lokalnej aspekt dbałości
o swoją historię, władze gminy podjęły
działania zmierzające do opracowania
i wdrożenia planu rewitalizacji starej części miasta. Do prac projektowych trafiły
zarówno rozwiązania komunikacyjne, jak
i poprawa wizerunku budynków znajdujących się na tym terenie. Opracowano
i wdrożono do realizacji projekt rewitalizacji ratusza i przebudowy Placu Niezłomnych. Zrewitalizowano trzy kamienice
w obrębie starego miasta.
Uzupełnieniem prowadzonych prac
remontowych jest nowa aranżacją zieleni
i oświetlenia na tym terenie.

11
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136 milionów złotych
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Nazwa projektu

Program / Fundusz/ Udzielający dotacji

Całkowita
wartość projektu
(w zł)

Gmina Swarzędz
(w zł)

Dofinansowanie
zewnętrzne
(w zł)

Skrzyżowanie ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką
i Wilkońskich

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych / Budżet Województwa Wielkopolskiego
/ Wojewoda Wielkopolski

1 652 720,00

1 085 687,00

567 033,00

Zakup nowego taboru w ramach systemu transportu
publicznego Miasta i Gminy Swarzędz

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

5 971 290,00

1 014 258,00

4 777 032,00

Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz
przed wykluczeniem cyfrowym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego / Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

850 000,00

127 500,00

722 500,00

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie
Gminy Swarzędz

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2 246 879,16

335 698,14

1 902 289,44

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic – Kontrakt VI – Gmina Swarzędz

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 / Fundusz Spójności / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18 171 978,27

1 300 000,00

17 780 013,23

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic – Kontrakt VII – Gmina Swarzędz

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 / Fundusz Spójności / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

42 097 611,10

Moje boisko Orlik - Swarzędz

Moje boisko – Orlik 2012 / Ministerstwo Sportu i Turystyki / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

1 066 000,00

400 000,00

666 000,00

Moje boisko Orlik - Paczkowo

Moje boisko – Orlik 2012 / Ministerstwo Sportu i Turystyki / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

1 000 000,00

334 000,00

666 000,00

Szkolna Akademia Innowacji – kluczem do indywidualizacji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz Społeczny
/ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

467 358 ,93

0,00

467 358 ,93

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
na terenie Swarzędza

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

2 636 709,66

1 188 666,45

1 448 043,21

Organizacja zajęć sportowych na boiskach „Orlik”
w Paczkowie i Os. Mielżyńskiego w Swarzędzu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Ministerstwo Sportu i Turystyki

18 000,00

0,00

18 000,00

Zakup nowego taboru w ramach systemu
transportu publicznego Miasta i Gminy Swarzędz – etap II

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

3 970 440,00

794 088,00

3 176 352,00

Moje boisko Orlik - Bogucin

Moje boisko – Orlik 2012 / Ministerstwo Sportu i Turystyki / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

1 000 000,00

333 000,00

666 000,00

Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora
w Swarzędzu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych / Budżet Województwa Wielkopolskiego
/ Wojewoda Wielkopolski

1 081 900,00

541 000,00

540 900,00

Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz
przed wykluczeniem cyfrowym Etap II

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego / Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

944 549,94

0,00

944 549,94

Organizacja zajęć sportowych na boiskach „Orlik”
w Bogucinie, Paczkowie i Os. Mielżyńskiego w Swarzędzu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Ministerstwo Sportu i Turystyki

27 000,00

0,00

27 000,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do
zbiorczego systemu kanalizacyjnego / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej / Budżet NFOŚiGW

712 781,96

392 030,08

320 751,88

Dofinansowanie budowy wiaduktu w Jasinie

Ministerstwo Infrastruktury

17 995 200,00

8 997 700,00

8 997 500,00

Przebudowa ulicy Rabowickiej w Jasinie i budowa
skrzyżowania na DK92

Powiat Poznański / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

9 869 135,22

3 912 938,99

5 956 196,23

Organizacja zajęć sportowych na boiskach „Orlik”
w Bogucinie, Paczkowie i Os. Mielżyńskiego w Swarzędzu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Ministerstwo Sportu i Turystyki

27 000,00

0,00

27 000,00

Przebudowa skrzyżowania ulicy Granicznej, Kupieckiej
i Rolnej w Swarzędzu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych / Budżet Województwa Wielkopolskiego
/ Wojewoda Wielkopolski

764 964,06

382 482,06

382 482,00

Wyposażenie budynku Biblioteki Publicznej w Swarzędzu
– Filia w Kobylnicy

Program Wieloletni Kultura + / Biblioteka + / Infrastruktura bibliotek / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego / Budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

87 000,00

21 750,00

62 250,00

Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz
przed wykluczeniem cyfrowym Etap III

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego / Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

935 600,00

0,00

935 600,00

Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę
krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul.
Dworcowej w Swarzędzu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

9 095 357,34

2 183 926,46

6 911 430,88

Budowa Skateparku przy Szkole Podstawowej nr 1
w Swarzędzu

Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
/ Ministerstwo Sportu i Turystyki

2 022 678,75

1 355 194,77

667 483,98

41 189 576,14
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Nazwa projektu

Program / Fundusz/ Udzielający dotacji

Całkowita
wartość projektu
(w zł)

Gmina Swarzędz
(w zł)

Dofinansowanie
zewnętrzne
(w zł)

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej i boiska sportowego
w Łowęcinie w Gminie Swarzędz

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Budżet Województwa Wielkopolskiego

5 515,49

3 000,00

2 515,49

Zakup elementów wyposażenia przestrzeni wiejskiej
w Gortatowie w Gminie Swarzędz

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Budżet Województwa Wielkopolskiego

7 361,00

4 000,00

3 361,00

Kanalizacja obszaru Parku krajobrazowego „Puszcza
Zielonka i okolic – etap III”. Rozdział kanalizacji
ogólnospławnej w Swarzędzu rejon ul. Grudzińskiego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 / Fundusz Spójności / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

10 456 789,00

0,00

10 456 789,00

Kanalizacja obszaru Parku krajobrazowego „Puszcza
Zielonka i okolic – etap III”. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Jasinie, Gruszczynie, Gortatowie i Łowęcinie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 / Fundusz Spójności / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

15 500 061,00

0,00

15 500 061,00

Kanalizacja obszaru Parku krajobrazowego „Puszcza
Zielonka i okolic – etap III”. Budowa kanalizacji w Garbach,
Rabowicach i Kruszewni

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 / Fundusz Spójności / Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

8 200 000,00

0,00

8 200 000,00

Budowa sieci wodociągowej w ul. Planetarnej w Zalasewie
i przył. wodociągowych w Janikowie

AQUANET

1 282 400,00

344 450,00

1 282 400,00

Organizacja zajęć sportowych na boiskach „Orlik”
w Bogucinie, Paczkowie i Os. Mielżyńskiego w Swarzędzu

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Ministerstwo Sportu i Turystyki

27 000,00

0,00

27 000,00

Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania
i alarmowania ludności w Gminie Swarzędz – etap I

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu / Budżet
WFOŚiGW

86 075,40

41 075,40

45 000,00

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół boiska
rekreacyjno – sportowego we wsi Wierzonka w gminie
Swarzędz

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Budżet Województwa Wielkopolskiego

23 268,05

4 653,63

18 614,42

Jak Cię widzą, tak Cię piszą – razem sprzątamy
i odpoczywamy w Gruszczynie

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Budżet Województwa Wielkopolskiego

14 728,96

2 945,81

11 783,15

Przebudowa ulicy Łąkowej wraz z przebudową kanalizacji
deszczowej w ulicy Łąkowej i Kolejowej w Gruszczynie,
gmina Swarzędz

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych / Budżet Województwa Wielkopolskiego
/ Wojewoda Wielkopolski

1 247 718,41

623 859,41

623 859,00

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z kanalizacją
i przyłączami w Sokolnikach Gwiazdowskich, gmina
Swarzędz

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu / Budżet
WFOŚiGW

283 853,24

283 853,24
(- 50 000,00
umorzenia)

0,00
(możliwość
umorzenia
50 000,00)

Legalna zadyma w Gruszczynie. Grilluj i baw się przy
muzyce, zaczarowanej w maszynie.

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Budżet Województwa Wielkopolskiego

5 530,00

3 030,00

2 500,00

Przy stołach w Gortatowie jest impreza,
niech przyjdzie i zobaczy, kto nie dowierza

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Budżet Województwa Wielkopolskiego

6 048,00

2 945,81

2 500,00

A w Łowęcinie przy plenerowym stole, i biesiady i taneczne
swawole

Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 / Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Budżet Województwa Wielkopolskiego

6 048,00

2 945,81

2 500,00

RAZEM:

161 864 550,94

25 966 679,06

136 048 225,92

Całkowita
wartość projektu
(w zł)

Gmina Swarzędz
(w zł)

Oczekiwane
dofinansowanie
zewnętrzne
(w zł)

Projekty przed dofinansowaniem,
przewidziane do realizacji w 2015 r.
Nazwa projektu

Planowany rok
pozyskania dotacji
/ realizacji

Udzielający dotacji

Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego
w Swarzędzu i Zalasewie

2014 / 2015

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych / Budżet Województwa
Wielkopolskiego / Wojewoda Wielkopolski

5 915 683,35

2 957 842,35

2 957 841,00

Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu poprzez zakup
ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz
z wyposażeniem

2014 / 2015

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego / Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

1 000 000,00

200 000,00

800 000,00

6 915 683,35

3 157 842,35

3 757 841,00

RAZEM:

Działania inwestycyjne kadencji 2011-2014

dla 40 naszych projektów
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Dzień Edukacji Narodowej
– nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli

Ten uroczysty dzień przypomina społeczeństwu o wielkiej wartości
pedagogicznej pracy wykonywanej w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, ale zawsze ze świadomością potrzeb ucznia i jego rozwoju.

Aktualności

13

października odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, w którym na zaproszenie burmistrz Anny Tomickiej uczestniczyli emerytowani nauczyciele z gminy
Swarzędz, dyrektorzy szkół i przedszkoli.
Podczas uroczystości burmistrz podziękowała nauczycielom za pracę, za wysiłek
wkładany w rozwój osobowości ucznia.
Podkreśliła, że wiedza, umiejętności i doświadczenie emerytowanych nauczycieli
przez lata służyły dzieciom i młodzieży

Stypendia i nagrody
Rady Powiatu
dla swarzędzkich
uczniów
22 października 2014 r. odbyła
się sesja Rady Powiatu, na której
radni uzyskali informacje o stanie
oświaty w Powiecie Poznańskim.
Na sesji zostały wręczone Stypendia Rady Powiatu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego dla
najzdolniejszych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański.

14

z naszej gminy.
Na spotkaniu wręczono nagrody
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
nauczycielom, którzy w sposób szczególny wyróżnili się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku nagrodzono dwunastu nauczycieli z gminnych
szkół i przedszkoli: Agatę Szymańską
– nauczyciela Gimnazjum nr 2, Karolinę
Łyskawę – nauczyciela Gimnazjum nr 3,
Małgorzatę Szymenderę – nauczyciela
Gimnazjum w Zalasewie, Magdalenę Le-

wandowską – nauczyciela Zespołu Szkół
w Paczkowie, Marzenę Lewandowską
– nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1,
Maję Szwanka oraz Lucynę Kaźmierczak – nauczycielki Szkoły Podstawowej
nr 4, Barbarę Skibińską i Barbarę Jankowską – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 5, Agnieszkę Bultrowicz – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kobylnicy,
Genowefę Springer – nauczyciela Szkoły
Podstawowej w Wierzonce, Hannę Jankowską – nauczyciela Przedszkola nr 2.
Nagrody otrzymali również dyrektorzy gminnych placówek. Burmistrz Anna
Tomicka wręczyła również list gratulacyjny nauczycielce, która otrzymała nagrodę
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Elwirze Socha – ze Szkoły Podstawowej nr 5
w Swarzędzu. Gratulacje odebrali również
Danuta Czosnowska – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 5, Elżbieta Wieczorek
– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4,
Teresa Jędrzejczak – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Przemysław
Jankiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr
1 w Swarzędzu, którzy decyzją Ministra
Edukacji Narodowej otrzymali Medale
Komisji Edukacji Narodowej.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim pracownikom swarzędzkiej
oświaty życzymy zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych
oraz pomyślności w życiu osobistym.
/edu/

W

arunkiem otrzymania stypendium
jest średnia 5,0 na świadectwie
z poprzedniego roku szkolnego

w klasach technikum i liceum. Na wniosek
Komisji Oświaty i Wychowania pierwszy
raz wręczane były Nagrody Starosty dla
uczniów zasadniczych szkół zawodowych.
Warunkiem otrzymania nagrody była bardzo dobra opinia zakładu pracy, wzorowe
zachowanie, średnia 4,0 z przedmiotów
ogólnokształcących i średnia 4,25 z przedmiotów zawodowych.

Wśród nagrodzonych z Zespołu Szkół
nr 1 w Swarzędzu było 12 stypendystów,
a 2 otrzymało nagrodę. Z Zespołu Szkół
nr 2 stypendium otrzymało 4 uczniów.
Nagrodzonym uczniom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Barbara Antoniewicz
Przewodnicząca Komisji Oświaty iWychowania Rady Powiatu Poznańskiego
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W

dniu 28 października 2014 roku
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyła się LXIV 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 LXIV/576/2014
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Swarzędz w roku 2015.
► Uchwałę nr LXIV/577/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2014.
► Uchwałę nr LXIV/578/2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2014-2036.
► Uchwałę nr LXIV/579/2014
w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
► Uchwałę nr LXIV/580/2014
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą
Swarzędz w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego.
► Uchwałę nr LXIV/581/2014
w sprawie porozumienia międzygminnego
pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego.
► Uchwałę nr LXIV/582/2014
w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą
Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą
Pobiedziska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
► Uchwałę nr LXIV/583/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu położonego
w Swarzędzu na os. Kościuszkowców.
► Uchwałę nr LXIV/584/2014
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin.

Wybory samorządowe 2014:

Prosta instrukcja jak głosować
– w 6 krokach dla niezorietowanych
Pierwszy krok: sprawdź gdzie głosujesz. Od ostatnich wyborów zmianie mogła
ulec siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej, dlatego przed wyjściem z domu
sprawdź siedzibę lokalu wyborczego.
Można to zrobić w tym numerze Prosto
z Ratusza na str. 16-17.
Drugi krok: Weź ze sobą dowód osobisty lub paszport.
Trzeci krok: głosować można w godzinach od 7.00 do 21.00 w niedzielę, 16

listopada 2014 roku.
Czwarty krok: po okazaniu dowodu tożsamości zostaniesz poproszony/a
o podpisanie się na wydruku ze spisem
wyborców.
Piąty krok: otrzymujesz 4 karty do
głosowania, na każdej z kart można zaznaczyć jedno nazwisko kandydata poprzez
postawienie krzyżyka w kratce obok wybranego kandydata (X nie V!).

***

22

października 2014 r. po raz
ostatni w tej kadencji na roboczym posiedzeniu spotkała
się Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej
pod przewodnictwem radnego Zygmunta
Majchrzaka – fundatora okolicznościowego tortu. Omawiano m.in. zaawansowanie
budowy przyłączy do kanalizacji oddanej
do eksploatacji w ramach programu „Puszcza Zielonka”, a także realizację kolejnego
etapu budowy kanalizacji. Tematem spotkania była też ocena innych kluczowych
zadań inwestycyjnych przyjętych w gminie
do realizacji w roku 2014.
/mw/

Aktualności

Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu

N

***

a 4 listopada 2014 r. zaplanowano
ostatnią w tej kadencji, uroczystą
LXV sesję Rady Miejskiej. Relację
przedstawimy w kolejnym wydaniu PzR.
/mw/

z Fot. M. Woliński

z Fot. M. Woliński

► Uchwałę nr LXIV/585/2014
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

Kolory kart do głosowania:

- kolor biały – tutaj znajdziesz kandydatki i kandydatów do Rady Miejskiej
w Swarzędzu.
- kolor różowy – tutaj znajdziesz
kandydatki i kandydatów na Burmistrza
Swarzędza.
- kolor żółty – tutaj znajdziesz kandydatki i kandydatów do Rady Powiatu
z gminy Swarzędz.
- kolor niebieski – tutaj znajdziesz
kandydatki i kandydatów do Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego.
Szósty i ostatni krok: wrzuć karty do
głosownia do urny wyborczej.
instruował:
Bartłomiej Stroiński
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
z dnia 1 października 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112, ze.zm.) oraz Uchwały
Nr XXXIV/324/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Swarzędz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
z 2012 r., poz.6193) podaje się do wiadomości wyborców informację: o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowych
komisjach wyborczych wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w wyborach zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st.Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U.poz.1134) na dzień 16 listopada 2014 r.

Wybory samorządowe

Nr obwodu
Granice obwodu głosowania
głosowania

16

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

1

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Szkoła Podstawowa Nr 5
Armii Poznań, Gen. Józefa Bema, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Szumana, Jakuba Przy- Swarzędz
bylskiego, Jaskółcza, Jędrzeja i Jana Śniadeckich, Józefa Pieprzyka, Józefa Rivoliego, Leśna, Os. Macieja Mielżyńskiego 3a
3 Maja, Orla, Pawia, Piaskowa, Plac Handlowy, Plac Zielony, Porzeczkowa, Poziomkowa,
Słowicza , Sosnowa, Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Teofila Kaczorowskiego,
Topolowa, Tortunia, Żurawia

2

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedle Edwarda Raczyńskiego

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Os. Macieja Mielżyńskiego 3a

3

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedla: Hipolita Cegielskiego,Tytusa Działyńskiego od nr 1 A do 1 K

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Os. Macieja Mielżyńskiego 3a

4

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedla: Macieja Mielżyńskiego, Tytusa Działyńskiego nr 1 i od nr 2 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz
Os. Macieja Mielżyńskiego 3a

5

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Hala „UNIA”
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dworcowa, Działkowa, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Igna- Swarzędz
cego Paderewskiego, Jana Kasprowicza,Jesionowa, Krańcowa, Kręta, Ks. Piotra Wawrzyniaka, ul. Świętego Marcina 1
Malinowa, Meblowa, Miodowa, Morelowa, Napoleońska, Piotra Skargi, Poznańska, Rzemieślnicza, Stanisława Kirkora, Stawna, Strzelecka (od numeru 17 do końca), Wiśniowa

6

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Gimnazjum Nr 2
Arkadego Fiedlera, Boczna, Bursztynowa, Diamentowa, Elizy Orzeszkowej, Gen. Tadeusza Swarzędz
Kutrzeby, Gwiaździsta, Jana Brzechwy, Jana Matejki, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Kra- ul. Polna 21
szewskiego, Józefa Poniatowskiego, Karola Marcinkowskiego, Kórnicka (od drogi krajowej
92 do torów kolejowych trasy E-20), Księżycowa, Kwiatowa, Pauliny i Augusta Wilkońskich,
Platynowa, Pogodna (od ul. Średzkiej do ul. Kórnickiej), Polna, Południowa, Promykowa,
Rabowicka, Słoneczna, Srebrna, Szmaragdowa, Średzka, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Staniewskiego, Władysława Sikorskiego, Wschodnia, Złota

7

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Gimnazjum Nr 2
Aleksandra Fredry, Bednarska, Bolesława Prusa, Bronisława Geremka, Ciesielska, Garbarska, Swarzędz
Garncarska, Graniczna, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego, Józefa Chełmońskiego, ul. Polna 21
Józefa Wybickiego, Kowalska, Kórnicka (od torów kolejowych trasy E 20 do końca), Krawiecka,
Kupiecka, Kuśnierska, Leona Wyczółkowskiego, Łąkowa, Marii Curie-Skłodowskiej,Marii
Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Miła, Murarska, Nowowiejska, Okrężna,
Płóciennicza, Pogodna (od ul. Kórnickiej do końca), Rolna, Romualda Traugutta, Spokojna,
Stefana Żeromskiego, Sukiennicza, Szewska, Ślusarska, Tysiąclecia, Warzywna, Władysława
Reymonta, Wojciecha Kossaka, Zachodnia, Zielona

8

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Cech Stolarzy
Augusta Cieszkowskiego (z wyłączeniem budynków 37A do G), Cicha, Cmentarna, Cybińska, Swarzędz
Grunwaldzka, Jasińska, Juliusza Słowackiego, Jurija Gagarina, Kobylnicka, Leonida Teligi, ul. Wrzesińska 41
Osiedlowa, Prof. Jana Rutkowskiego, Różana, Skryta, Sporna, Wąska, Wrzesińska, Zacisze, Zwycięstwa, Zygmunta Grudzińskiego (z wyłączeniem budynków 7A do 7F), Żwirki i Wigury, Żytnia

9

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Szkoła Podstawowa Nr 1
Adama Mickiewicza, Bramkowa, Cechowa, Gołębia, Górków, Gruszczyńska, Jana Kilińskiego, Swarzędz
Kącik, Kosynierów, Kórnicka ( od Rynku do drogi krajowej 92), Krótka, Mała Rybacka, Mylna, ul. Zamkowa 20
Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaski, Plac Niezłomnych, Plac Powstańców Wielkopolskich,
Podgórna, Rynek, Strzelecka od nr 1 do 13, Św. Marcina, Warszawska, Wiankowa, Wielka
Rybacka, Zamkowa od nr 1 do 26, Zapłocie
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MIASTO SWARZĘDZ,
Osiedla: Dąbrowszczaków od nr 19 do końca, Władysława IV, Zygmunta III Wazy

11

MIASTO SWARZĘDZ:
Gimnazjum Nr 3
Osiedle Dąbrowszczaków od numeru 1 do 18, ul. Zamkowa od nr 27 do końca, ul. Zygmunta Swarzędz
Grudzińskiego 7A do 7F
Os. Czwartaków 1

12

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedla: Czwartaków nr 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, Kościuszkowców od nr 1 do 12

Szkoła Podstawowa Nr 4
Swarzędz
os. Kościuszkowców 4

13

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedle Kościuszkowców od nr 14 do końca

Szkoła Podstawowa Nr 4
Swarzędz
os. Kościuszkowców 4

14

MIASTO SWARZĘDZ:
ulice: Augusta Cieszkowskiego od nr 37A do 37G, Gryniów,
Osiedle Czwartaków 2, 3, 4, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23

Przedszkole Nr 2
Swarzędz
Os. Czwartaków 8

15

WIEŚ
JASIN

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz
ul. Zamkowa 20

16

WSIE:
Gortatowo, Katarzynki, Łowęcin, Uzarzewo

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz
ul. Zamkowa 20

17

WIEŚ
Zalasewo

Świetlica Wiejska
Zalasewo
ul. Kórnicka 220

18

WSIE:
Garby, Kruszewnia, Rabowice

Przedszkole Publiczne
Zalasewo
ul. Spacerowa 4

19

WSIE:
Karłowice, Wierzonka

Szkoła Podstawowa
Wierzonka
ul. Karłowicka 3

20

WSIE:
Paczkowo, Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie

Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół
Paczkowo
ul. Szkolna 16

21

WIEŚ
Gruszczyn

Świetlica Wiejska
Gruszczyn
ul. Swarzędzka 40

22

WIEŚ
Kobylnica

Szkoła Podstawowa
Kobylnica
ul. Poznańska 50

23

WSIE:
Bogucin, Janikowo, Wierzenica

Klub Rolnika
Janikowo
ul. Asfaltowa 7a

Obwód oznaczony symbolem został wyznaczony dla celów
głosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 ze zm.)
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U z 2011 r. Nr 217,
poz.721, z późn.zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat mogą w terminie do 7 listopada 2014 r. złożyć
wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o sporządzenie
aktu pełnomocnictwa w jego imieniu.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar
głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek do
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, wyborca powinien

zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w terminie do dnia
27 października 2014 r.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego
zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Wyborca niepełnosprawny zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użycia nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille’a zgłasza w terminie do dnia 3 listopada 2014 r.

Wybory samorządowe

Obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Gimnazjum Nr 3
Swarzędz
Os. Czwartaków 1

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 16 listopada
2014 r. w godzinach 7oo do 21oo.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty
lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie
tożsamości.
Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
(-) Anna Tomicka
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z Fot. UMiG
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Aktualności

Bezpłatne komputery i internet
dla mieszkańców Swarzędza
5 listopada 2014 roku w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz, Anna Tomicka uroczyście przekazała mieszkańcom naszej
gminy komputery zakupione w ramach projektu„Ochrona najbiedniejszych
mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - Etap III”,
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

U

zyskane wsparcie ze środków Unii
Europejskiej oraz budżetu państwa pozwoliło na wyposażenie
70 gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
w nowoczesne komputery przenośne,
a także udostępnienie zasobów sieci internetowej.

Oprócz sprzętu, Gmina Swarzędz zapewni Beneficjentom szkolenie w zakresie
posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi.
Dodatkowo przy realizacji projektu
Gmina Swarzędz zakupiła 40 komputerów stacjonarnych do jednostek podległych – Zespołu Szkół w Paczkowie,

Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Szkoły
Podstawowej w Kobylnicy i Biblioteki Publicznej w Swarzędzu – Filia w Kobylnicy, tj. sprzętu wspomagającego działania
koordynacyjne zmniejszające problem
wykluczenia cyfrowego na terenie gminy.
Wartość projektu, który realizowany
jest dla naszych mieszkańców już po raz
trzeci, to 935.600,00 zł, z czego 85% stanowi wkład ze środków Unii Europejskiej,
natomiast 15% to dotacja celowa z budżetu
państwa.
Program adresowany jest do gospodarstw domowych, które dotychczas nie
skorzystały z pomocy Gminy Swarzędz
w podobnym zakresie, a jednocześnie
spełniających warunki upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej, wsparcia w ramach
systemu świadczeń rodzinnych, m.in. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej
sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych oraz gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające jeden
z powyższych warunków. Beneficjentami
pomocy są także osoby niepełnosprawne
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, których dochód nie
przekracza 200% kryterium dochodowego
upoważniającego do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej.
Przypominamy, że we wcześniejszych edycjach projektu „Ochrona
najbiedniejszych mieszkańców Gminy
Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym” Gmina Swarzędz przekazała
już naszym mieszkańcom 160 komputerów, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwiązania problemów
wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców.
/ms/

Nagrody i wyróżnienia burmistrza
za wybitne osiągnięcia sportowe
– wnioski do końca listopada

U
18

przejmie informujemy, że do 30 listopada br. do Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz można składać
wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień
za wybitne osiągnięcia sportowe w 2014 r.
(w przypadku osobistego złożenia wniosku
ostatecznym terminem będzie 28 listopada
br., tj. piątek; w przypadku wysłania wniosku pocztą decydować będzie data nadania przesyłki). Podmioty uprawnione do

składania przedmiotowych wniosków to:
stowarzyszenia kultury fizycznej, związki
i kluby sportowe oraz Komisja Kultury
i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu.
Wnioski można składać osobiście lub
listownie pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Rynek 1
62- 020 Swarzędz

Treść regulaminu i wniosek
w przedmiotowej sprawie znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu:
www.swarzedz.pl. Treść regulaminu
znajduje się też na tablicy ogłoszeń w ratuszu, a wnioski można pobrać w Biurze
Obsługi Interesanta.
/wd/
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Gmina Swarzędz
Samorządowym Liderem Edukacji!
30 października 2014 r. w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta gala, podczas której wiceburmistrz Agata
Kubacka odebrała przyznany Swarzędzowi certyfikat Samorządowy
Lider Edukacji.

Korzystna pożyczka na zbiorczą
oczyszczalnię ścieków

24

października 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa niskooprocentowanej pożyczki
pomiędzy WFOŚiGW a Gminą Swarzędz
na realizację przedsięwzięcia „Budowa
biologicznej oczyszczalni ścieków z kanalizacją i przyłączami w Sokolnikach
Gwiazdowskich, gmina Swarzędz”. Projekt jest finansowany ze środków funduszu
w wysokości 200.000 zł. Wkład Gminy

Swarzędz to 83.853,24 zł.
Przedsięwzięcie, którego realizacja zakończyła się w październiku, umożliwiło przyłączenie posesji
42 mieszkańców Sokolnik Gwiazdowskich do zbiorczej oczyszczalni
ścieków i uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej na terenie wsi.
Planowany termin spłaty tej pożyczki, umarzalnej w wysokości 25
proc. jej wartości, to 2016 r.
/bp/

załozeń lokalnej polityki edukacyjnej są
wyniki uczniów uzyskiwane na sprawdzianach i egzaminach, a także indywidualne
i zespołowe osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach i innych formach rywalizacji:wiedzowej, sportowej czy artystycznej.
Gmina Swarzędz moze pochwalić się m.in.
laureatami wielu konkursów na szczeblu
wojewódzkim. (...) W Gminie Swarzędz nauczyciele maja możliwość systematycznego
podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w różnorodnych szkoleniach, warsztatach i kursach, zgodnie ze
specyfiką i potrzebami danej placówki. (...)
Pozytywnie oceniono również wsparcie
socjalno-motywacyjne Gminy Swarzędz
na rzecz ucznia zdolnego, działania samorządu w zakresie rozwoju infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej, działania Gminy
w dziedzinie upowszechniania edukacji
przedszkolnej.
Gmina Swarzędz należy do grona
samorządów właściwie realizujacych
zadania oświatowe, podejmujących w domenie edukacyjnej inicjatywy oryginalne
i nietuzinkowe, oparte na instrumentach
innowacyjnych, sprzyjających kreowaniu
przestrzeni dla emergencji społeczeństwa
uczącego się i gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym”.
/edu/
z Fot. D.Zaremba

Aktualności

działa również na rzecz podnoszenia jakości infrastruktury oświatowej poprzez
remonty, inwestycje oraz zakup pomocy
naukowych. W ostatnich kilku latach
oddano do użytku sześć nowoczesnych
pracowni komputerowych. Placówki
oświatowe zostały poddane kompleksowej termomodernizacji, gmina oddała
także do użytku nowy budynek Zespołu
Szkół w Paczkowie, spełniajacy nowoczesne standardy edukacyjne. Obecnie trwa
budowa nowej Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Gmina realizuje z należytą starannością zadanie oświatowe polegające
na dowożeniu uczniów, poprzez zapewnienie bezpłatnych przejazdów komunikacją
miejską wszystkim uczniom, bez względu
na odległość z miejsca zamieszkania do
szkoły. Kursy autobusów dostosowano do
planów lekcji w szkołach. Ponadto uczniom
niepełnosprawnym zapewnia się dowóz
zbiorowy i indywidualny do placówek,
w których mogą realizować obowiązek
szkolnyi obowiązek nauki. (...) Pozytywnie
oceniono działania samorządu w obszarze wyrównania szans edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży, profilaktyki społecznej
oraz niwelowania zagrożeń związanych
z wykluczeniem społecznym. Wymiernym wskaźnikiem efektywności działań
podejmowanych przez Gminę Swarzędz
w zakresie kreowania i implementowania

z Fot. UMiG

O

ceny dokonało niezależnie od siebie
dwóch recenzentów – członków
Komisji Certyfikacyjnej. Swoją
decyzję komisja uzasadniła w następujacy sposób:
„(...) Priorytetem dla władz Gminy
Swarzędz jest rozumienie roli edukacji
w budowie nowoczesnego społeczeństwa.
Gmina Swarzędz wypracowała spójny
wewnętrznie, harmonijny, efektywny
i nowoczesny model polityki edukacyjnej,
który zapewnia odejście od peryferyjnego
traktowania oświaty w systemie zarządzania publicznego, decentralizację działań
wykonawczych w tej dziedzinie oraz-co
ważne-trwałe uspołecznienie procesów decyzyjnych. W gminie dostępna jest szeroka
oferta edukacyjna, w tym szeroka oferta
pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży
szkolnej, z rozbudowanym blokiem profilaktyki społecznej. Szkoły – przy wsparciu
urzędu Miasta i Gminy - realizują wartościowe, autorskie projekty edukacyjne,
zapewniają uczniom możliwość udziału
w licznych kołach zainteresowań, kołach
przedmiotowych, wymianach międzynarodowych, inicjatywach rozwijających
talenty (np. Mały Mistrz) czy projektach
kształtujacych umiejętności praktyczne
(np. Szkolna Akademia Innowacji Kluczem do Indywidualizacji, e-szkoła-Moja
Wielkopolska). Gmina Swarzędz aktywnie
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ni zostali owacją „na stojąco” i bukietem
kwiatów.
/ok, tr/

…i Teresę Werner

W
Oklaskiwaliśmy:
Alicję Majewską

W
Aktualności

niedzielę, 19 października
w swarzędzkim kościele Chrystusa Jedynego Zbawiciela na os.
Mielżyńskiego odbył się wspaniały koncert
ikony polskiej muzyki rozrywkowej, Alicji
Majewskiej oraz kompozytora, pianisty
Włodzimierza Korcza.
Tłumnie zgromadzona publiczność
przyjęła występ entuzjastycznie. Artyści

,,Szukając Talentów…”
– konkurs ceramiki i rzeźby

W programie ,,Szukając Talentów’’ został zaplanowany Konkurs Rzeźbiarsko Ceramiczny wraz z wystawą i wernisażem, a także spotkania warsztatowe w roku szkolnym
2014/2015, dla przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
jak również dorosłych. Zajęcia prowadzone będą zarówno na terenie Pracowni przy ul. Warszawskiej 2, jak również w placówkach edukacyjnych.
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20

dali wzruszający popis wielkiego profesjonalizmu, oczarowując słuchaczy emocjonalną interpretacją swoich największych
przebojów, takich jak: „Jaka róża taki
cierń”, „Być kobietą”, „Odkryjemy miłość
nieznaną”, „Jeszcze się tam żagiel bieli”.
Zachwycał piękny głos Alicji Majewskiej, kultura wykonania oraz scenicznego
zachowania. Wspierający ją akompaniament Włodzimierza Korcza uczynił ten
niedzielny wieczór magicznym świętem
dobrej muzyki.
Artyści, zaproszeni do Swarzędza
przez burmistrz Annę Tomicką nagrodze-

listopada Fundacja ARTiFAKT
oraz Pracownia Ceramiki i Rzeźby w Swarzędzu zapraszają już po
raz drugi dzieci i młodzież do Konkursu
Ceramiki i Rzeźby, który odbędzie się
w Szkole Podstawowej nr 4 na os. Kościuszkowców 4 w Swarzędzu. Konkurs
ma charakter otwarty i jest bezpłatny.
Po raz pierwszy do udziału w konkursie zostały zaproszone dzieci w wieku
przedszkolnym oraz dzieci i młodzież ze
szkół specjalnych. Celem jest: aktywizacja
twórcza, propagowanie rzeźby, wymiana
doświadczeń między uczestnikami konkursu.
Zasady, materiał oraz techniki wykonywanych podczas konkursu rzeźb zostały
określone w regulaminie, który dostępny
jest na stronie www.ceramikawanat.pl

jak również został rozesłany do szkół
i przedszkoli oraz osób zainteresowanych.
Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowane zostaną szerokiej publiczności w grudniu 2014 roku podczas uroczystego otwarcia wystawy i wręczenia
nagród w Ośrodku Kultury w Swarzędzu
przy ul. Poznańskiej. Ponadto ukaże się
katalog, towarzyszący wystawie. Dzięki
ścisłej współpracy z Pracownią Ceramiki i Rzeźby mieszczącą się w Swarzędzu
przy ul. Warszawskiej zostaną ufundowane nagrody specjalne – ,,Cykl warsztatów
rzeźbiarskich” podnoszących umiejętności
oraz rozwijające talenty.
Szczegółowe informacje, regulamin
oraz karty zgłoszeń przesyłamy mailowo
zainteresowanym. Dostępne są również
pod adresem www.ceramikawanat.pl.

sobotnie popołudnie 11 października, w holu Gimnazjum nr 3
w Swarzędzu gościliśmy gwiazdę muzyki rozrywkowej Teresę Werner
wraz z zespołem. Koncert piosenkarki ze
Śląska przyciągnął dużą grupę miłośników
śląskich szlagierów. Dwugodzinny występ
w klimacie biesiadno-tanecznym spodobał
się widowni, która bawiła się wyśmienicie.
Usłyszeliśmy takie piosenki jak „Miłość
jest piękna”, „Dałabym Ci dała”, „Kocham
swoje morze”, którymi wokalistka porywała do tańca, a także nowe kompozycje,
nigdzie dotąd nie prezentowane, które
znajdą się na kolejnym krążku artystki.
Oklaskom nie było końca!
Po koncercie artystka poświęciła czas
fanom rozdając autografy, podpisując swoje płyty, a także robiła pamiątkowe zdjęcia.
Eliza Iwańska
z Fot. H.Błachnio
Zgłoszenia dostarczają rodzice
lub wychowawcy na adres mailowy
konkurs.artifakt@onet.pl lub do biura
pod adres: Swarzędz ul. Rynek 21.
Pozdrawiamy gorąco i trzymamy
kciuki za wszystkich chętnych chcących
przyłączyć się do wspólnej zabawy.
Ewa Wanat
Rejestracja, zgłoszenia konkursowe
oraz zapisy na warsztaty:
konkurs.artifakt@onet.pl
kom. 501 428 903
Program dofinansowany został dzięki dotacji Gminy Swarzędz oraz Powiatu
Poznańskiego.

Nabór
do orkiestry
dętej

S

towarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta
w Swarzędzu ogłasza nabór pod hasłem
„TY TEŻ MOŻESZ GRAĆ I TAŃCZYĆ”. Zapraszamy
kandydatów do naszej siedziby przy ul. Piaski 4
(pomieszczenia po Ośrodku Kultury) od wtorku
do piątku w godz. 16.00-18.00 oraz w soboty od
9.00-11.00. Telefon kontaktowy 694-858 026.
Łukasz Gowarzewski
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Małżeński jubileusz
Państwa Pankowskich:

69 lat razem!

M

iłym zwyczajem w naszej gminie
są spotkania burmistrz Anny Tomickiej z parami, które przeżyły
wspólnie w małżeńskim stanie 50 i więcej lat… W piątek, 24 października do
swarzędzkiego ratusza przybyli Jubilaci
zupełnie wyjątkowi: Państwo Maria
i Feliks Pankowscy, świętujący – uwaga! – 69. rocznicę ślubu. Oboje w dobrej

formie, uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni do przyszłości. Podczas spotkania
padło wiele ciepłych słów o wspólnym
życiu, wspominano dobre i trudne chwile.
Do serdecznych życzeń od pani burmistrz
dołączony został bukiet kwiatów i kosz

Volkswagen „caddy”
dla Ośrodka Pomocy Społecznej

słodyczy. Zgodnie planowano, że przyszłoroczna 70. rocznica ślubu musi mieć
oprawę bardzo szczególną. Zatem – do
zobaczenia!
/tr/
z Fot. M.Woliński

OŚWIADCZENIE
SOŁTYSÓW

P

racownicy i podopieczni Ośrodka
Pomocy Społecznej w Swarzędzu
mają do dyspozycji nowe, bardzo
potrzebne auto. To solidny i niezawodny
volkswagen „cady”. Samochód kupiony został za pieniądze z budżetu naszej
gminy przy wsparciu finansowym firmy
Volkswagen Poznań. Symboliczne przekazanie kluczyków do nowego samochodu
odbyło się od 23 października na rynku
przed ratuszem.
Oto treść podziękowań skierowanych
przez burmistrz Annę Tomicką do prezesa
tej firmy:
Sz. P.Jens Ocksen
Prezes Zarządu
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Szanowny Panie Prezesie!
Serdecznie dziękuję za kolejny dowód
na to, że firma Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
jest prawdziwym przyjacielem naszej gminy.
Dzięki Państwa wsparciu finansowemu

w wysokości 20 tys. zł Ośrodek Pomocy
Społecznej w Swarzędzu otrzymuje dziś
nowy samochód volkswagen „caddy”,
tak bardzo potrzebny w jego codziennym
funkcjonowaniu.
Ośrodek Pomocy Społecznej, będący
jednostką organizacyjną gminy, otacza opieką mieszkańców potrzebujących zewnętrznej pomocy: najuboższych, nie radzących
sobie życiowo i zawodowo. Codzienny wysiłek pracujących tutaj ludzi pomaga budować relacje społeczne, przywraca optymizm,
stwarza perspektywy na przyszłość.
Wzajemna życzliwość oraz dobra
współpraca firmy Volkswagen i władz
samorządowych gminy Swarzędz mogą
być przykładem działania dla wspólnego
dobra.
To prawdziwa radość, gdy zawsze liczyć można na firmę rozumiejącą społeczne
potrzeby – a taką właśnie jest Volkswagen
Poznań.
/tr, mw/
z Fot. M.Woliński

tworzony - zapewne na potrzeby kampanii wyborczej - produkt gazetopodobny,
kolportowany na terenie gminy Swarzędz,
zamieścił w ostatnich dniach nasze wypowiedzi, z których wynikało jakoby zdaniem sołtysów władza naszej gminy sobie nie radzi. Ten
zaskakujący nas wywód powstał na podstawie
krótkich rozmów z nieznanymi nam osobami,
które pytały jakie problemy mamy w naszych
wsiach.
Wymieniliśmy m.in. komunikację, gdzie rzeczywiście drobne zmiany mogłyby usprawnić
dowóz dzieci do szkół.
Wiemy, że nie zawsze jest to możliwe do spełnienia. Nasze wypowiedzi nie miały jednak
nic wspólnego z tytułami pod jakimi je zamieszczono. Wprost przeciwnie, uważamy, że
współpraca z burmistrz Anną Tomicką układa
się nam bardzo dobrze i wiele w ostatnich latach na naszych wsiach się zmieniło.
Nasze wypowiedzi zostały zmanipulowane
i przekręcone. Nie dano nam żadnej możliwości autoryzacji tych wypowiedzi. Wszelkie
próby kontaktu z autorką tego nierzetelnego
artykułu nie przyniosły rezultatu. Zostaliśmy
podstępnie wykorzystani do brudnej kampanii
wyborczej, w której absolutnie nie zamierzamy
uczestniczyć.
Domagamy się więc tym oświadczeniem, aby
pomysłodawcy i autorzy tej publikacji dokonali
stosownego sprostowania.

Aktualności

S

Małgorzata Markiewicz
– sołtys wsi Kruszewnia
Irena Prokop
– sołtys wsi Wierzonka
Maciej Dominikowski
– sołtys wsi Wierzenica
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Bajkowy park fontann

N
Aktualności

a os. Raczyńskiego pomiędzy ulicami Geremka a Graniczną powstał
BAJKOWY PARK FONTANN.
W ciągu dnia niezwykły plac zabaw mieni się baśniową zielenią sztucznej trawy
wyrosłej na fantazyjnych pagórkach otoczonych wodotryskami. Rytmiczne rzędy
kolumn odnowionej pergoli już z wiosną
zazielenią się nasadzeniem bluszczu,
kwiatów i pnączami winorośli, dając miły

22

cień. Przy wygodnych ławkach wyrosną
liściaste drzewa, pod którymi rodzice będą
mogli doglądać bawiące się w parku pociechy. Dla nich posadowi się stół do tenisa
i miejsce do gry w bule, a nawet źródło
pitnej wody.
Prawdziwa przygoda zaczyna się jednak o zmierzchu, kiedy wielobarwne fontanny, złożone z kilkunastu wodotrysków
fantazyjną kaskadą strumieni, rozświetlają

noc. W ciągu kilkunastu dni od wstępnego
uruchomienia wodnych fajerwerków tuż
po zmierzchu fala zachwyconych dzieci
przewinęła się pomiędzy roziskrzonymi
spiralami kolorowych strumieni wody.
Najlepsza zabawa zacznie się już
z wiosną, gdy bajkowe fontanny aż do
jesieni będą na stałe bawić zwiedzających.
/nad/
z Fot. H. Błachnio i Archiwum UMiG
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Uwaga, czytelnicy!

B

iblioteka Publiczna w Swarzędzu
w 2014 r. po raz kolejny pozyskała
środki z programu„Akademia Orange dla bibliotek”. Celem tego programu
jest wspieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego poprzez edukację, popularyzacja i zwiększenie wykorzystania
internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek. Dotacja w kwocie
4.925,93 zł przeznaczona jest głównie na
zapewnieniu dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece
głównej oraz filiach.
SN

Oferta Filii Biblioteki
Publicznej w Kobylnicy
► Warsztaty artystyczne – dla
wszystkich, którzy lubią atmosferę
przedświąteczną: przygotowywanie
ozdób, bombek, aniołków oraz opakowań na prezenty. Będzie to cykl sześciu
spotkań, które odbywać się będą we
wtorki o godz. 17.00 Pierwsze spotkanie 4 listopada.
► Filmowe origami – oferta skierowana dla Uczniów Szkoły Podstawowej.
Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu. Termin i godziny do ustalenia.
Celem spotkań będzie tworzenie postaci
bajkowych (Pszczółka Maja, Muminki,
Rumcajs i wiele innych ) z origami płas
kiego.
► Warsztaty fotograficzne – dla
tych, których chcą zatrzymać chwilę
w najpiękniejszym kadrze. Jeśli Twoje
zdjęcia są szare i bez wyrazu dzięki tym
warsztatom możesz je ,,naprawić’’i nadać
osobliwego uroku. Spotkania odbywać
się będą co dwa tygodnie.
Zapisy na zajęcia pod nr tel.
61 8154896.
► Film „Kobylnica dawniej i dziś”
– planujemy nagranie krótkiego filmiku
o Kobylnicy. Będzie to montaż zdjęć z narracją. Zachęcamy osoby, które posiadają
zdjęcia przedstawiające dawną Kobylnicę
do przynoszenia ich do biblioteki. Każdy
może zostać współautorem tego filmu!
Katarzyna Kryś
Filia Biblioteki Publicznej
w Kobylnicy

Od 14 listopada Filia Biblioteki
przeniesiona z ul. Tortunia 5a
na os. E. Raczyńskiego 19
Z dniem 31 października Filia Biblioteki Publicznej w Swarzędzu przy ul. Tortunia 5a zostaje zamknięta! Jej księgozbiór zostaje przeniesiony do lokalu
na os. E. Raczyńskiego 19.

F

ilia przy ulicy Tortunia rozpoczęła
swą działalność 23 listopada 1976 r.
w pokoiku o powierzchni 12 m² na
1 piętrze prywatnego domu p. Urszuli
Drzewieckiej. Po trzech latach została
przeniesiona do 17-metrowego pomieszczenia gospodarczego w podwórzu, a pokój w mieszkaniu służył
jako magazyn dla powiększającego się
z latami księgozbioru. Tak filia działała
do 2012 r., wtedy to zdecydowaliśmy
o powiększeniu jej o kolejne 17 m²,
które właścicielka „oddała” na potrzeby
biblioteki likwidując własny garaż. Pani
Urszula Drzewiecka była wieloletnim,
oddanym pracownikiem tej filii i prowadziła ją w latach 1981-2013.
Ostatnie dwa lata filia działała już
w znacznie lepszych warunkach lokalowych, pięknie odnowiona, wyposażona
i skomputeryzowana. W 2013 r. z księgozbioru filii liczącego 7 557 woluminów

korzystało 514 czytelników, którzy odwiedzili ją ponad 5 tys. razy, wypożyczając 10.408 książek. Jednak lokal ten był
zdecydowanie za mały aby można było
wyposażyć go w odpowiedniej wielkości
księgozbiór, który zaspokoiłby potrzeby
czytelnicze kilku tysięcy mieszkańców
w tej części miasta.
Decyzją władz samorządowych biblioteka otrzymała pomieszczenia po
zlikwidowanej filii Przedszkola nr 4 „Bajkowy świat”.
Z dniem 14 listopada rozpoczyna
działalność Filia na os. E. Raczyńskiego 19.
Zapraszamy czytelników w godzinach:
poniedziałek
9.00-15.00,
wtorek
10.00-18.00,
środa
10.00-18.00,
czwartek
11.00-19.00,
piątek
11.00-18.00.
Sławka Nawrocka

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej

Czytanie z dofinansowaniem
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami
partnerskich bibliotek szkolnych”. Program ten jest nowym elementem polityki bibliotecznej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanej
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.

C

elem tego programu jest wzmocnienie potencjału bibliotek
publicznych i szkolnych oraz
wypracowanie partnerstwa i modelu
współpracy tych bibliotek w celu zwiększenia zasięgu czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży oraz poprawy jakości obsługi
czytelniczej tych grup. Umowę o partnerstwie podpisaliśmy z Zespołem Szkół
w Paczkowie na rok szkolny 2014/2015.
Za kwotę 9.147 zł kupiliśmy ok. 400
książek. Kwotę 6 860 pozyskaliśmy jako
dofinansowanie z programu, pozostała
kwota to wkład własny. Oprócz wartościowych i poczytnych książek, które zakupiliśmy dla dzieci i młodzieży, prowa-

Prosto z Biblioteki

Akademia Orange
dla bibliotek

dzonych będzie wiele wspólnych działań
z biblioteką szkolną. Mają one na celu
zachęcić młodych ludzi do czytania.
Kolejnym programem kontynuowanym już od lat przez Bibliotekę Narodową
jest program Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Z tego programu
pozyskaliśmy w 2014 r. 9.620 zł.
Sławka Nawrocka

os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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VI Przegląd Grup Teatralnych

Środowiskowych Domów Samopomocy

10

października 2014 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Wsparcia w Swarzędzujuż po raz szósty odbył się Przegląd Grup Teatralnych
Środowiskowych Domów Samopomocy.
Jak co roku mogliśmy liczyć na obecność
gości z zaprzyjaźnionych Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa wielkopolskiego. W tym roku

swoim występem zaszczyciły nas również
seniorki z Klubów Młodych Duchem.
Jako pierwszy wystąpił Dom Pomocy
Maltańskiej z Puszczykowa prezentując
film pt. „Stryjek – czyli historia dobrego
byznesu”. Film pokazujący „byznesplan”
w myśl zasady „kto się leni, ten się ceni”
wprowadził publiczność w bardzo dobry
humor. Grupa ze Środowiskowego Domu

Prosto z OPS

Powstrzymaj pijanego kierowcę!
Gmina Swarzędz przyłączyła się do prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogólnopolską Kampanię „Powstrzymaj pijanego kierowcę”,
której celem jest podniesienie poziomu świadomości polskiego społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm
kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu. Upowszechniamy
informacje na temat możliwych form interwencji wobec pijanych kierowców.
Zadaniem kampanii jest zmiana niekorzystnych postaw wobec problemu
nietrzeźwości na drogach.

J

ak pokazują badania na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, aż 35% Polaków jest
świadkami prowadzenia samochodu pod
wpływem alkoholu. Zazwyczaj obserwacja dotyczy „dalszych znajomych” (93%)
oraz przyjaciół (80%), a także członków
rodziny (blisko połowa). Polacy rzadko
podejmują interwencje wobec pijanych
za kierownicą. Tłumaczą to obawą przed
oskarżeniem o donosicielstwo, niechęcią
do wtrącania się w„nie swoje sprawy”czy
lękiem przed próbą zemsty.

Jak powstrzymać
pijanego kierowcę?
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Każdego dnia możesz spotkać na
swojej drodze pijanego kierowcę. Pamiętaj, że stanowi on śmiertelne zagrożenie.
Powstrzymanie nietrzeźwego kierującego
to absolutna konieczność – w przeciwnym
razie może dojść do tragedii. Sprawdź,
jaka powinna być Twoja reakcja.

Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek zauważysz dziwne zachowanie kierowcy
na drodze, które może świadczyć o tym,
że jest on pod wpływem alkoholu lub
innych środków psychoaktywnych, niezwłocznie powiadom policję.
Po zakończeniu rozmowy poczekaj
na reakcję policji lub zastanów się, czy
jesteś w stanie samodzielnie podjąć interwencję, pamiętając przy tym o swoim
bezpieczeństwie. Możesz skonsultować
swój plan działania telefonicznie z policjantem i np. jechać w bezpiecznej odległości za samochodem kierowanym
przez nietrzeźwego, informując na bieżąco o trasie, którą pokonujesz.
Nigdy nie zapominaj o własnym
bezpieczeństwie. Powstrzymaj się od
podejmowania na własną rękę pościgów za pijanym kierowcą czy zajeżdżania mu drogi. Weź pod uwagę, że
osoby pod wpływem alkoholu mogą
być agresywne i stwarzać zagrożenie.
Zawsze rozsądnie oceniaj sytuację, w ja-

Samopomocy „Dom Anki” z Gniezna
wystąpiła jako druga ze spektaklem pt.
„Supermarket”. Uczestnicy ŚDS „Zielone
Centrum” z Poznania przedstawili wybrane bajki Jeana de La Fontaina w autorskiej adaptacji teatralnej pt. „Zielone
z morałem”. Odnajdywanie przyjaźni to
temat filmu, który zaprezentował Środowiskowy Dom Samopomocy„Sokoły”
z Poznania, a uczestnicy ŚDS z Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia pokazali
spektakl pn. „Ramzes”. Kulminacyjnym
punktem przeglądu był wcześniej wspomniany występ grupy teatralno-kabaretowej „Sfajki” działający przy Klubach
Młodych Duchem w Swarzędzu. Występ
zatytułowany„Dlaczego nie”przedstawia
aktywne życie Młodych Duchem kobiet.
Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy spotkać się w tak licznym gronie.
Jeszcze raz dziękujemy za Waszą obecność i wspólne spędzenie czasu w tak
doborowym towarzystwie.
Klaudia Zarzyńska
kiej się znajdujesz. Reaguj adekwatnie.
Zrezygnuj z bezpośredniej interwencji,
jeśli nietrzeźwy kierowca jest silniejszy
fizycznie, rozdrażniony i pobudzony.
Możesz zdecydować się na fizyczne powstrzymanie kogoś od jazdy, jeśli masz przekonanie, że jego opór nie
będzie duży lub będziesz w stanie bez
trudu go przełamać (np. jeśli kierowca
jest tak pijany, że ledwo trzyma się na
nogach lub posiadasz znaczącą fizyczną
przewagę). Zawsze warto poprosić drugą osobę, by pomogła Ci w interwencji.
Wspólnie poczekajcie na przyjazd policji.
Jeśli kierowca, który wyraźnie jest
pijany, zatrzyma się (np. na światłach
czy na poboczu), możesz zareagować,
korzystając z prawa do ujęcia sprawcy
przestępstwa na gorącym uczynku. W ramach tzw. zatrzymania obywatelskiego
możesz otworzyć drzwi samochodu pijanego kierowcy i wyciągnąć kluczyki,
uniemożliwiając mu w ten sposób dalszą jazdę. Bądź stanowczy – wyraź swój
sprzeciw wobec jazdy pod wpływem
alkoholu, uświadom ryzyko, z jakim się
wiąże.
Pamiętaj – pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego, czy zareagujesz, może zależeć czyjeś życie. Nigdy
nie przymykaj oka na niebezpieczne
sytuacje na drodze. Więcej informacji
na stronie .
Anna Renda
Dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej w Swarzędzu

PROSTO Z RATUSZA listopad 2014

bawiliśmy się doskonale, spędziliśmy
bardzo miłe chwile we wspólnym gronie – w gronie tych, dzięki którym projekt
„Senior XXI wieku” został zrealizowany
w ponad 100%. Serdecznie dziękujemy.
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października 2014 w Miejsko
– Gminnym Ośrodku Wsparcia w Swarzędzu odbyło się
uroczyste podsumowanie projektu „Senior XXI Wieku”. Projekt realizowany był
w okresie od marca do września 2014
i był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Realizatorem
projektu było Stowarzyszenie Na Rzecz
Aktywizacji Społeczności Lokalnej dzia-

łające przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Swarzędzu.
Podczas spotkania zapoznaliśmy się
z funkcjonowaniem strony internetowej
www.swarzedzkisenior.pl, zobaczyliśmy fragmenty filmów„Moja pasja” oraz
podziwialiśmy występy artystyczne
kabaretu „Sfajki” oraz zespołu „Celulit”
z Klubów Młodych Duchem.
Punktem kulminacyjnym spotkania
był występ grupy teatralno-kabaretowej
„Sfajki” oraz zespołu „Celulit”. Wszyscy

Komunikat OPS:
trwa okres zasiłkowy
2014/2015

O

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że
nadal przyjmowane są wnioski na nowy
okres zasiłkowy 2014/2015. W przypadku gdy
osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje
do dnia 31 grudnia. Po upływie wyżej wymienionego terminu można nadal składać wnioski
na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny, ale świadczenia te będą przysługiwały
od dnia złożenia wniosku.
Obowiązują dochody za 2013 rok.
Beata Pacholczak

Świąteczna
zbiórka żywności

Bal Seniora

16

października 2014 roku w swarzędzkim EuroHotelu odbył się
XVI Bal Seniora zorganizowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Dnia Człowieka Starszego. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych przypada
1 października i w gminie Swarzędz zawsze obchodzony jest bardzo hucznie.
Uroczystego otwarcia balu dokonała
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna
Tomicka, życząc naszym seniorom zdrowia, radości i dobrej zabawy. Seniorzy
z Klubów Młodych Duchem oraz uczestnicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia wzięli sobie do serca słowa pani bur-

mistrz, przybyli w licznym gronie i bawili
się do ostatnich godzin balu. Oprawę
muzyczną zapewniła Kapela Podwórkowa „Swoja Wiara” z Murowanej Gośliny
przeplatając utwory dowcipami.
Uczestnicy Balu Seniora zapamiętają
tegoroczną uroczystość na długo…
Klaudia Zarzyńska

Prosto z OPS

Podsumowanie projektu
„Senior XXI wieku”

Magdalena Tyblewska,
Agnieszka Maciejowicz
Stowarzyszenie Na rzecz
Aktywizacji Społeczności
Lokalnej w Swarzędzu

W dniach od 3 do 4 października 2014 r.
w ramach akcji charytatywnej „Podziel się
posiłkiem” odbyła się coroczna zbiórka żywności. W sklepie Intermarche w Swarzędzu
19 wolontariuszy – uczniów Gimnazjum nr 3
w Swarzędzu zebrało ok. 250 kg artykułów
spożywczych i słodyczy. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Swarzędzu zebrane produkty
przekazał w ramach paczek najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu miasta i gminy.
Serdecznie dziękujemy!
Maria Jurgowiak

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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Zapraszamy na lodowisko!

Jesienny Kijomarsz Radia Merkury

Z
O

Prosto z Centrum Sportu

d 15 listopada zapraszamy na lodowisko,
które czynne będzie codziennie od 10:00 do
21:30. Niezapomniane wrażenia, sesje z DJ-ami,
imprezy, nauka jazdy na łyżwach, wszystko to dla
Was w nowym sezonie 2014/2015.
Już dziś zapraszamy na Mikołajki na lodowisku,
które odbędą się 6 grudnia o godzinie 18:00. W programie konkursy dla dzieci z drobnymi upominkami
i świetna muzyka serwowana przez Dj of Line Resist.
/scsir/

Ogłoszenie o wynajmie
lokalu w SCSiR

Trasa dookoła jeziora Swarzędzkiego
liczyła 9 km. Najszybsi pokonali ją w nieco ponad godzinę. Dopisała pogoda.
Na mecie czekała pyszna grochówka
oraz nagrody ufundowane przez Urząd
Miasta i Gminy Swarzędz, Opel Szpot
i Radio Merkury. Główną nagrodą było
weekendowe użyczenie samochodu KIA
Rio z pełnym bakiem.
Piotr Niewiarowski
z Fot. H. Błachnio

Rajd na zakończenie
sezonu rowerowego

S

warzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji
posiada do
wynajęcia
lokal użytkowy składający się z 1 pomieszczenia
o łącznej powierzchni 7,1 m2, usytuowany na
parterze Pływalni Wodny Raj przy ul. Kosynierów
1 w Swarzędzu. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej
(przedaż akcesoriów sportowych, strojów i sprzętu
sportowego, środków do higieny osobistej oraz
innych artykułów niespożywczych za wyjątkiem suplementów diety i odżywek dla sportowców). Punkt
sprzedaży na Pływalni otwarty będzie przez 7 dni
w tygodniu od godz. 9:00 do 21:00. Informacje pod
nr tel. 61 65 09 520 lub marketing@scsir.swarzedz.pl
/scsir/

Półkolonie zimowe z SCSIR

O
26

a nami piąty Jesienny Kijomarsz
nad jeziorem Swarzędzkim, zorganizowany przez Radio Merkury przy współpracy z Urzędem Miasta
i Gminy w Swarzędzu. Uczestniczyło
w nim 120 osób. Przed startem wszyscy mogli wziąć udział w profesjonalnej
rozgrzewce i instruktażu chodzenia z kijkami prowadzonym przez instruktorów
nordic walking – Małgorzatę Asman i Romana Krzywińskiego.

d 8 grudnia ruszają zapisy na półkolonie zimowe, od poniedziałku do piątku w godzinach
7:30 do 15:30, pod nr tel. 61 65 09 523. Przyjmujemy
dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Turnusy: I 16.02-20.02,
II 23.02-27.02.
/scsir/

W

sobotę 25 października odbyła się ostatnia w tym roku wycieczka rowerowa po drogach,
bezdrożach gminy Swarzędz i okolic.
Organizatorem rajdu na zakończenie
sezonu rowerowego było Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji. Prawie pięćdziesięciu rowerzystów zmagało się na
trasie Swarzędz – Gortatowo- Uzarzewo
– Gruszczyn - Zieliniec – Swarzędz. Po
dwugodzinnym wysiłku i przejechaniu
ok. 20 kilometrów uczestnicy zmarznięci

ale bardzo zadowoleni dotarli do mety
rajdu. Na mecie czekały na nich drobne
upominki w postaci gadżetów rowerowych, które zostały wręczone przez
Panią Burmistrz Annę Tomicką.
Sezon rowerowy trwa tak długo
jak pozwalają na to pogoda i warunki
atmosferyczne!
Zapraszamy na kolejne rajdy
SCSiR w przyszłym roku 2015!
/scsir/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

Rodzinne Wodne Party
z okazji Andrzejek

29

listopada na Pływalni Wodny
Raj odbędzie się Rodzinne
Wodne Party z okazji Andrzejek. W tym dniu od godziny 16:30
udostępnimy specjalny bilet na basen
o wartości 13zł (bez dopłaty) ważny do

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:

godziny 22:00. Wodne Party odbywać
się będzie od 17:00 do 20:00. W programie: konkursy dla dzieci z nagrodami,
aqua kids, water polo. Zapraszamy całe
rodziny!!!
/scsir/

W

związku z obchodami Dnia
Edukacji Narodowej w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się uroczystość z udziałem
burmistrz Anny Tomickiej oraz zastępcy
burmistrza Agaty Kubackiej, w czasie
której za wieloletnią pracę zostali wyróżnieni instruktorzy nauki i doskonalenia
pływania.
Przez 12 lat funkcjonowania szkółki
pływackiej z nauki pływania skorzystało
już kilkanaście tysięcy dzieci. Dzięki zaangażowaniu i pasji jakie instruktorzy
wkładają w swoją pracę, dzieci nie tylko

się uczą, ale w późniejszych etapach
również doskonalą swoje umiejętności.
Warto także dodać, że coraz liczniejszą
grupę osób uczących się pływać stanowią dorośli oraz seniorzy. Szkółka pływacka obejmuje już w tej chwili wszystkie grupy wiekowe - od niemowlaka do
seniora. Instruktorzy dziękują władzom
miasta za docenienie ich pracy, która
nie zawsze bywa łatwa. Największą nagrodą za wykonywanie tego zawodu
jest wdzięczność uczniów i satysfakcja
z ich osiągnięć.
/scsir/

Prosto z Centrum Sportu

Wyróżnienie dla instruktorów pływania 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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Tylko minimalna porażka

Mirosław Horla
– mistrz Europy,
trzeci na świecie!

Mecz Unii
z Lechem Poznań

z Fot. M. Woliński

W

Aktualności

M

iła wiadomość doszła do nas z Piły, gdzie
dniach 18-19.10.2014 r. odbyły się zawody
z cyklu Grand Prix Europy wyścigów modeli samochodów do bicia rekordów prędkości. Wielki
pasjonat motoryzacji ze Swarzędza, pan Mirosław Horla, zdobył tam pierwsze miejsce
- Grand Prix w klasie silnika do 3,5 ccm. Autko
p. Horli rozpędziło się do rekordowej prędkości
276 km/h, co okazało się najlepszym wynikiem
tych zawodów!
Wynik uzyskany w Pile zapewnił Mirosławowi
Horli III miejsce w Grand Slam, a więc w klasyfikacji światowej. Gratulujemy!
/mw/

Agnieszka
Wieszczek-Kordus
z medalem MŚ!

D

28

ziesięć medali wywalczyli reprezentanci
Wojska Polskiego podczas 29 Wojskowych
Mistrzostw Świata w Zapasach, które odbyły się
w Forcie Dix (USA). W biało-czerwonych barwach
walczyła też mieszkanka Swarzędza Agnieszka
Wieszczek-Kordus, zdobywając brązowy krążek.
W mistrzostwach startowali zapaśnicy z 23 armii.
Zawody były dla wszystkich ekip generalnym
sprawdzianem przed przyszłorocznymi wojskowymi igrzyskami w Korei Południowej.
/pb/

czwartkowe popołudnie 16
października byliśmy świadkami prawdziwego wydarzenia sportowego w Swarzędzu. Zespół
Unii Swarzędz (3 liga) rozegrał mecz
towarzyski z pierwszym zespołem Lecha Poznań. Unia okazała się słabsza
o jedną bramkę i ostatecznie przegrała to
spotkanie. Decydujące trafienie zaliczył
Karol Linetty w pięćdziesiątej czwartej
minucie. Po meczu zawodnicy Lecha
pozowali do zdjęć i rozdawali autografy
licznie zgromadzonej publiczności (ok.
1600 osób).

Trener Skorża oraz piłkarze w bardzo
ciepłych słowach wypowiadali się meczu,
atmosferze oraz naszej dobrze przygotowanej płycie boiska. Mecz był wielkim
przeżyciem dla najmłodszych kibiców
i adeptów piłki nożnej oraz dobrą promocją Swarzędza.
P.B.
z Fot. P.Bocian

Tytuł „Lider Sportowej Polski 2014” dla Anny Tomickiej

Swarzędz – Sportowa Gmina 2014

Klub Sportowa Polska – organizator programu promocyjnego„Budujemy
sportową Polskę”, w którym udział biorą 853 gminy, miasta i powiaty –
przyznał po raz kolejny Swarzędzowi tytuł Sportowa Gmina 2014.

J

esteśmy zatem w ścisłym gronie
gmin stawiających na inwestycje
w nowoczesną bazę sportową
i rekreacyjną oraz skutecznie realizujących program rozwoju
sportu i rekreacji w gminie.
Sportowe oblicze Swarzędza zmienia się intensywnie
na naszych oczach. Przybywa
obiektów sportowych, ścieżek
pieszo-rowerowych, terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Swarzędzkim
i w Dolinie Cybiny, imprez sportowych,
inicjatyw pro-sportowych. Mieszkańcy
gminy Swarzędz chętnie korzystają z tych
możliwości, w praktyce realizując zdrową
modę na czynny wypoczynek.
W tym roku dodatkowo burmistrz
Anna Tomicka wyróżniona została tytułem „Lider Sportowej Polski 2014” – za
szczególne zaangażowanie w rozwój infra-

struktury sportowo-rekreacyjnej, wspieranie lokalnych inicjatyw sportowych
oraz upowszechnianie sportu wśród
dzieci, młodzieży i społeczności
lokalnej – jak czytamy w uzasadnieniu tytułu.
Warunkiem otrzymania
tego wyróżnienia przez burmistrza jest, między innymi,
wielokrotne uzyskanie przez
gminę tytułu „Sportowa Gmina”,
a cel przyznawania tytułu „Lider Sportowej Polski” to propagowanie na forum
ogólnopolskim włodarzy, którzy aktywnie budują sportowe oblicze swoich miast
i gmin.
Uroczystość wręczenia wyróżnień
odbyła się 9 października 2014 r. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego
w Warszawie.
/tr/

Nagrody Sportowe Starosty Poznańskiego
do 13 listopada można składać wnioski

S

zanowni Państwo, pragnę poinformować, że do 13 listopada 2014 roku
(do godziny 12.00) można składać
wnioski o Nagrody Sportowe Starosty
Poznańskiego.

Informacje są zamieszczone pod:
http://powiat.poznan.pl/nagrody-sportowe/
Paweł Bocian
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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.-sob. 7.30-23.00, niedz.
9.00-18.00.

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

– szczegóły
na str. 3

]]Zakład ]

]]Centrum Medyczne ]

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

Prosto z Sejmu: Gmina Swarzędz
w pierwszej piątce najlepszych gmin w Polsce!

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

listopad 2014

nr 10 (310)

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

Inwestycje lat 2011-2014 z 136 milionów dla 40 naszych projektów
Swarzędz „Liderem Edukacji” z …i „Sportową Gminą 2014”
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. Anna Waligóra
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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, cechstolarzy@wp.pl
www.meble-swarzedzkie.com.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 4.11.2014 r.
i oddano do druku: 4.11.2014 r.
Nakład: 13 000 egz.
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Rokietnicki flesz

Informator Gminy Rokietnica

Uroczyście i na sportowo.

Hala widowiskowo-sportowa
w Rokietnicy oficjalnie otwarta.

Informator Gminy Rokietnica

Choć zajęcia wychowania fizycznego i udostępnianie areny hali widowiskowo-sportowej mieszkańcom ma miejsce już od 1 września, to oficjalny moment
otwarcia obiektu nastąpił 26 września 2014 r. Powód? Po prostu pomysł, by
jego kanwę stanowiło sportowe wydarzenie.
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T

ego, że wybór powinien paść na mecz
siatkówki, uzasadniać nie trzeba.
Bardzo świeży tytuł mistrzów świata zdobyty przez polską drużynę rozpalił

bowiem sportowego ducha praktycznie we
wszystkich. Ważne jest też to, że na naszym
rodzimym gruncie siatkarskie rzemiosło jest
rzetelnie uprawiane przez uczniowskie kluby

sportowe. UKS Lider potrafi z powodzeniem nie tylko gromadzić wokół siebie sporą grupę młodzieży, ale i odnosić znaczące
sukcesy, pomimo braku – jak do tej pory
– komfortowych warunków do trenowania.
Bezsprzeczna jest też widowiskowość tej
dyscypliny sportu.
Rokietnica gościła na parkiecie Hali
ROS-u czołowe polskie drużyny kobiece.
PGNiG Nafta Piła i KS Murowana Goślina
to bowiem pierwszoligowa siatkarska elita.
Żywiołowymi brawami przypominała o tym
podczas całego, i to pokazowego, meczu
skandująca na trybunach prawie 500-osobowa publiczność.
Gośćmi honorowymi piątkowego otwarcia byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak i Starosta Poznański Pan Jan Grabkowski. Oprócz gratulacji
i wyjątkowych słów podziwu dla dynamicznie
rozwijającej się Gminy Rokietnica, wraz z
gospodarzami: Wójtem Bartoszem Derechem
i Prezesem ROS-u Andrzejem Strażyńskim,
siatkarską zagrywką sportowo otworzyli rokietnicki obiekt, który, nie tylko z założenia,
służyć będzie wszystkim Mieszkańcom.
Sportowe emocje tanecznie podkreśliły
również w swoich kolorowych prezentacjach
zespoły: FAMA, Rokiciaki i ZUMBA Rokietnica Team. Oprócz uroku i gracji, wykazując się także niezwykłą kondycją fizyczną.
D.P.

Wyróżnienie tytułem „Sportowej Architektury Regionu.
Dominanty Wielkopolski” i „Inwestora na Medal”
dla Hali Widowiskowo-Sportowej w Rokietnicy

Wójt Bartosz Derech odebrał nagrodę w siedzibie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie

9

października 2014 r. podczas Gali XV
Jubileuszowej Edycji Konkursu BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU
2014 Wójt Bartosz Derech odebrał z rąk
Kapituły wyróżnienia dla obiektu Hali ROS-u w Rokietnicy.
Organizatorem wydarzenia realizowanego w ramach projektu „Budujemy Sportową
Polskę”, już od 15 lat jest Klub Sportowa
Polska. Celem projektu, któremu patronują
Marszałkowie wszystkich polskich Województw, Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Polski Komitet Olimpijski oraz podmioty
branżowe, w tym m.in. Stowarzyszenie
Architektów Polskich, jest pokazanie i
promowanie w Polsce i w Europie, miast,

gmin, powiatów oraz ich gospodarzy, którzy
wspierają rozwój sportu dzieci i młodzieży,
budują obiekty sportowe oraz promują aktywny styl życia.
Weryfikacja samorządów, firm oraz liderów i możliwość ubiegania się o siedem
kategorii wyróżnień, odbywa się na podstawie nominacji marszałkowskich. Gminę Rokietnica nominował Marek Woźniak,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Obiekt Hali Widowiskowo-Sportowej w
Rokietnicy, ocenianej m.in. za rozwiązania
architektoniczne, znalazł się w gronie takich
laureatów jak Kraków (Kraków Arena – Hala
Widowiskowo-Sportowa w Krakowie), Łomża (Tereny Sportowo-Rekreacyjne nad Na-

rwią), Jastrzębie Zdrój (Hala Widowiskowo-Sportowa w Jastrzębiu Zdroju), czy Olsztyn
(Infrastruktura Sportowo-Rekreacyjna nad
Jeziorem Krzywym w Olsztynie).
Gmina Rokietnica doceniona została
także tytułem „Inwestor na Medal 2014”.
Nagrody w trakcie Gali wręczone zostały przez polskich sportowych mistrzów:
Jacka Wszołę, Adama Suprona i Mariana
Woronina.
D.P.

PROSTO Z RATUSZA listopad 2014

Nauczyciel akademicki
– anglista udziela
lekcji języka angielskiego.

Zapraszamy do
zamieszczania reklam!

Tel.: 604-521-192

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

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

tel. 504 666 189

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

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422

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

www.hrformat.pl

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

Właściwy człowiek
na właściwym miejscu.
Pomożemy Ci
go znaleźć.
HR Format
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 691 140 909
piotr.kuzniak@hrformat.pl
www.hrformat.pl

Reklamy

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

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

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

Laboratorium STOMATOLOGIA

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

Reklamy

tel: 61 817-46-71

Turbo Garage
Warsztat
Rowerowy

...rowery z duszą

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

www.stronka.twojastomatologia.eu

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

Tel. 61-818-60-74 602-607-971
Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska
RENTGEN, LECZENIE, PROTETYKA
pon., wt., czw.: 14.00-20.00, śr., pt.: 10.00-15.00

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
Leczenie i bezpłatne protezy
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
inne godziny do uzgodnienia czynne też w soboty

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

Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70
Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

