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Będzie się działo! z W Zalasewie przed pierwszym dzwonkiem
Budżet Obywatelski – teraz głosowanie z Drogi „po przejściach”
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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• sprzedaż gotowych domów
• budowa domów „pod klucz”
• stan surowy
i deweloperski

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

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

Reklamy

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

Swarzędz, Osiedle Raczyńskiego 1/66
Telefon: 794 445 244

OTWARTE: Poniedziałek-Piątek: 8.00-20.00, Soboty: 8.00-14.00

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

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

JOR-DENT NZOZ Poradnia

STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną
pon.-pt. 9:00-18:00
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Tego lata w Swarzędzu będzie się wiele działo. Warto zaplanować sobie
czas tak, aby nie przeoczyć atrakcyjnych imprez, na które serdecznie
Państwa zapraszamy:
Koncert „Dawnych
wspomnień czar”
niedziela, 26 lipca

O godz. 15.00 na Scenie nad Jeziorem
rozpocznie się koncert „Dawnych wspomnień czar”. Jak co roku mamy dla mieszkańców naszej gminy propozycję znanych
i lubianych wykonawców - zaproszenie
do Swarzędza przyjęła Eleni oraz grupa
wokalna „Szafa Gra” z repertuarem z lat
70, 80 i 90.

XV Światowy Przegląd
Folkloru „Integracje”
niedziela, 9 sierpnia 2015
Światowy Przegląd Folkloru „Integracje“ odbywa się każdego sierpnia
w Swarzędzu już od kilku lat. Ambicją
organizatorów jest zaprezentowanie szerokiej publiczności folkloru z rozmaitych
stron świata, pokazanie, poprzez wspólną
zabawę, że kultura ludowa jest atrakcyjna. Muzyka ludowa stanowi najstarszy
przejaw tradycji każdego narodu. Głęboko związana jest z życiem, obyczajami,
obrzędami… Folklor to źródło, z którego
zawsze warto czerpać.
W tym roku odwiedzą nas goście
z Czech, Meksyku, Rosji, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz oczywiście Polski.
Wielki koncert finałowy o godz. 18.00
na Scenie nad Jeziorem poprzedzony
zostanie warsztatami muzycznymi dla
dzieci. Będzie żywiołowo, kolorowo i…
międzynarodowo. Plakat „Integracji” zamieszczamy na str. 18.

Zawody rolkowe
w skateparku
sobota, 22 sierpnia
22 sierpnia w swarzędzkim skateparku

odbędą się zawody rolkowe z serii Polish
Rolling League. Jest to już druga impreza z tego cyklu organizowana w naszym
mieście. Na pewno nie zabraknie sportowych emocji, ale przede wszystkim
główną atrakcję będą stanowiły akrobatyczne pokazy i ewolucje w wykonaniu
zawodników.

XVII Festiwal Orkiestr Dętych
im. Rajmunda Gronowskiego
sobota-niedziela, 22 i 23 sierpnia
W ramach imprezy przewidziane są
następujące punkty programu:
- koncert Swarzędzkiej Orkiestry Dętej
i jednej z zaproszonych orkiestr na Placu
Niezłomnych
- koncerty osiedlowe orkiestr: Plac
Niezłomnych, osiedla Kościuszkowców,
Mielżyńskiego, Raczyńskiego, od ul. Tortunia do ul. Staszica.
- oficjalne otwarcie Festiwalu na
Rynku oraz wspólne wykonanie jednego
utworu
- koncerty orkiestr dętych na Scenie
nad Jeziorem

Dożynki Gminne
sobota, 29 sierpnia w Paczkowie
W programie:
- polowa msza święta,
- obrzęd dożynkowy i koncert zespołu
Poligrodzianie,
- Swarzędzka Orkiestra Dęta,
- Sekcja Regionalna OLSZYNA,
- występ kabaretu Afera,
- koncert zespołu Shantel,
- zabawa taneczna: DJ plus wodzirej.

sobota, 29 sierpnia
Serdecznie zapraszamy do udziału
w rajdzie kajakowym „Złota Rybka”,
który odbędzie się w sobotę 29.08.2015 r.
Zbiórka o godz.10:00. W programie: rywalizacja dwuosobowych osad oraz konkursy
z nagrodami. Wpisowe – 20 zł od osady.
Zapisy: sport@scsir.swarzedz.pl (pod
tym adresem można uzyskać również bliższe informacje na temat rajdu).

Piknik „Trzech pokoleń”
i „Kino pod Gwiazdami”
niedziela, 30 sierpnia
W tym roku nie zabraknie również
Pikniku Trzech Pokoleń, który odbędzie
się przy Scenie nad Jeziorem 30 sierpnia
2015 roku godz. 14.00. Podczas tegorocznego pikniku zapraszamy na koncert
Bogdana Trojanka z barwnym zespołem
Terne Roma. Nie zabraknie także konkursów rodzinnych, dmuchańców tak
popularnych wśród dzieci oraz innych
niespodzianek. Kolejny raz będzie nam
towarzyszył Robert Moskwa ze swoją
Strefką Bezpieczeństwa.
Tego samego dnia w godz. 13:00-17:00
na parkingu przed Pływalnią Wodny Raj
zagości Rodzinny Piknik Filmowy Banku
BGŻ BNP Paribas „Kino pod gwiazdami”.
Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje
i konkursy z nagrodami. Od godz. 18:00
wielkim plenerowym ekranie rozpoczną
się projekcje filmów „Pingwiny z Madagaskaru” i „Skyfall”. Serdecznie zapraszamy!

Aktualności

Będzie się działo!

Rajd kajakowy „Złota Rybka”

Eko Babie Lato
sobota, 12 września
Rodzinny festyn ekologiczny, łączący
rozrywkę z popularyzacją wiedzy o ekologii. Podczas festynu, organizowanego
tradycyjnie we wrześniu odbędą się m.in.:
- zbiórka elektrośmieci i makulatury,
- konkursy ekologiczne, m.in. Ekociuszek i Ekozwierz,
- koncerty (wystąpią Margaret, The
October Leaves).
/ok, ops, scsir, teradz, opr. mw/
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Budżet Obywatelski
- zapraszamy do głosowania
1 lipca 2015 r. rozpoczęło się głosowanie nad Budżetem Obywatelskim
Gminy Swarzędz. Do głosowania zakwalifikowanych zostało 21 projektów
(5 głównych i 16 dodatkowych) zgłoszonych przez mieszkańców. Głosować
można do 18 września.

Aktualności

B

udżet Obywatelski, zwany również
partycypacyjnym, ma na celu przekazanie mieszkańcom części kompetencji związanych z dzieleniem i wydatkowaniem gminnych funduszy na inwestycje.
W Swarzędzu na ten cel zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na
rok 2016. Budżet Obywatelski zostanie
podzielony na dwie części. Głosowaniu
jest poddany projekt główny o wartości do
1 mln zł oraz projekty dodatkowe, których
suma nie przekroczy 500.000 zł, a wartość
jednostkowa 100.000 zł.
Oto lista projektów:

Główne:
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1. Ścieżka rowerowo-biegowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego (Swarzędz)
Projekt zakłada budowę nowej drogi pieszo-rowerowej
o szerokości 5 m i długości 1343 m wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.
W szerokości drogi zostaną wydzielone: pas drogi rowerowej dwukierunkowej (2 m - asfalt) i pas chodnika (2 m – kostka brukowa).
Starą kostkę ma zastąpić nowa kostka brukowa i asfalt. Droga ma
zostać włączona w układ komunikacyjny miasta. Wzdłuż drogi
rowerowej zostaną ustawione ławki, kosze na śmieci oraz tablice
informacyjne. Ponadto droga ma być oświetlona lampami i podłączona do istniejącej sieci elektro-energetycznej.
2. Rewitalizacja wzgórza Cieszkowskiego przy zabytkowym drewnianym kościele św. Mikołaja w Wierzenicy
(Wierzenica)
Wybrukowanie lipowej alei dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi dla mieszkańców i turystów w centrum wsi
przed zabytkowym kościołem św. Mikołaja. Wytyczenie ścieżek,
nasadzenie zieleni, założenie stylowego oświetlenia, postawienie ławek, koszy i innej drobnej architektury. Odwodnienie drogi
i przystanków autobusowych oraz wybudowanie chodnika.
3. Strefa sportu i rekreacji dla młodzieży i dorosłych
(Swarzędz, ul. Staniewskiego)
Wybudowanie obiektów sportowych: korty tenisowe, stoły

do ping-ponga, ściana do squosha.
4. Park rowerowy ze znakami drogowymi dla dzieci
i młodzieży wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych
po południowej stronie Swarzędza (Zalasewo)
Miejsca do szkolenia dzieci w wieku 2-12 lat z zakresu prawidłowego poruszania się po ścieżkach rowerowych ze skrzyżowaniami, sygnalizacją i rondem. Założenie monitoringu, wydzielenie
terenu na wybieg dla psów, postawienie siłowni zewnętrznej
i siłowni do street workoutu. Posianie trawy i zasadzenie krzewów.
5. Naprawa chodnika na ul. Wilkońskich (Swarzędz, ul.
Wilkońskich)
Naprawa lub wymiana chodnika po obu stronach ulicy
Wilkońskich w Swarzędzu.

Dodatkowe:
1. Sygnalizacja świetlna pod wiaduktem (Bogucin, ul.
Słocińskiego/wiadukt kolejowy)
Sygnalizacja regulująca przejazd pod wiaduktem kolejowym. Ureguluje to ruch pieszy i samochodowy.
2. Wyposażenie boiska sportowego w Zalasewie w kontenery sanitarne, mające na celu poprawienie warunków socjalnych dla zawodników UKS Lider Swarzędz,
Antaresu Zalasewo i innych użytkowników boiska
sportowego (Zalasewo)
Budowa kontenera sanitarnego, w którym znajdować by
się miały szatnie dla zawodników (4 pomieszczenia), sędziów
i pomieszczenie gospodarcze (magazyn sprzętu).
3. Tereny wypoczynkowe czyste i bez psich odchodów.
Zamontowanie systemu „psich stacji” na terenach
wypoczynkowych Swarzędza (Swarzędz)
Zamontowanie na terenach rekreacyjnych nad Jeziorem
Swarzędzkim dystrybutorów z woreczkami na psie odchody
i pojemnikami do ich wyrzucania.
4. Remont obiektu sportowego – nawierzchni bieżni
lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal na boisku
sportowym przy Szkole Podstawowej nr 5 im. prof.
Adama Wodziczki (Swarzędz, os. Mielżyńskiego)
Wymiana nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na boisku
Szkoły Podstawowej nr 5. Wyremontowanie bieżni zapewni
bezpieczeństwo użytkowników i pozwoli na przeprowadzanie
zawodów z wykorzystaniem wszystkich torów.
5. Plac rekreacyjny dla mieszkańców Kobylnicy (Kobyl-

nica, ul. Poznańska 99)
Utworzenie placu zakłada budowę siłowni, kącika grillowego i boiska do siatkówki.
6. Postawienie 2 sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej:
przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Zalasewie (Zalasewo, ul. Planetarna)
Postawienie sygnalizatorów zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego z szczególnym
uwzględnieniem dzieci chodzących do szkoły.
7. Plac zabawowo-rekreacyjny przy zespole szkół (Paczkowo)
Zbudowanie nowego placu zabaw przy szkole.
8. Wybieg dla psów (Swarzędz, obszar byłego wysypiska
śmieci)
Projekt zakłada budowę ogrodzenia, ustawienie pojemników na psie odchody i dystrybutorów z woreczkami. Teren
około 0,5 hektara.
9. Budowa parkingu typu park&ride u zbiegu ulic Łąkowej
i Konopnickiej w Swarzędzu (Swarzędz, ul. Łąkowa)
Projekt zakłada budowę 16 miejsc parkingowych oraz zagospodarowanie przyległych terenów. Proponowane miejsce znajduje się na wysokości dworca po drugiej stronie torów. Umożliwi
to mieszkańcom południowej części Swarzędza pozostawienie
samochodu i zmiany środka lokomocji na pociąg bez konieczności
przejeżdżania wiaduktem lub tunelem na drugą stronę torów.
10. Budowa sygnalizacji świetlnej (Janikowo, skrzyżowanie ulic: Gnieźnieńskiej, Podgórnej i Helikopterowej)
Projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Janikowie.
11. Publiczne i zadaszone miejsce ogniskowe (Swarzędz)
Projekt zakłada stworzenie miejsca w okolicach Jeziora
Swarzędzkiego, gdzie bez obaw będzie można zrobić ognisko
i skonsumować przyrządzone nad nim jedzenie. Projekt zakłada
postawienie murowanych ławek, stołów, konstrukcję zadaszenia.
12. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na
boisku sportowym w Wierzonce (Wierzonka)
Projekt zakłada, m.in. wytyczenie i wyposażenie 2 boisk: do
siatkówki i koszykówki, ułożenie z kostki brukowej szachownicy
do gry, wybudowanie altanki i montaż skrzynki na prąd.
13. Plac zabaw dla dzieci (Swarzędz, ul. Staniewskiego)
Budowa placu zabaw przy ulicy Staniewskiego w Swarzędzu.
14. Budowa parku zieleni maskującego przepompownię
ścieków w Gruszczynie (Gruszczyn)
Obsadzenie zielenią terenów przy przepompowni ścieków
w Gruszczynie, postawienie ławek, altany, fontanny i np. wieży
wspinaczkowej.
15. Stawiamy na sport w Gruszczynie (Gruszczyn)
Projekt zakłada powstanie 8 nowych pomieszczeń socjalno-administracyjnych (4 szatni z łazienkami, pomieszczenia socjalnego, magazynu, pomieszczenia trenerów i pralni z suszarnią)
16. Dziecięco-młodzieżowy plac zabaw (Swarzędz, os.
Kościuszkowców)
Budowa placu zabaw z tyłu Szkoły Podstawowej nr 4

Głosować można za pośrednictwem
strony www.swarzedz.pl/bogs, a także za
pomocą karty do głosowania, którą drukujemy na str. 5. Wypełnione karty należy
oddawać w Biurze Obsługi Interesanta na
parterze ratusza w godzinach pracy urzędu.
Przypominamy, że głosować mogą osoby,
które najpóźniej 18 września 2015 roku
kończą 16 lat. Ogłoszenie wyników konsultacji nastąpi 30 września.
Tomasz Rybarczyk
Na zdjęciu: Burmistrz Marian Szkudlarek
demonstruje kartę do głosowania
nad Budżetem Obywatelskim.

Budżet Obywatelski
Gminy Swarzędz na 2016 rok
KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2016
Prosimy o wybranie maksymalnie 1 projektu głównego i 1 projektu dodatkowego poprzez wpisanie numeru projektu w poniższych rubrykach
Projekt główny

L.p. Nazwa projektu głównego
1. Ścieżka rowerowo-biegowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego (Swarzędz)
2. Rewitalizacja wzgórza Cieszkowskiego przy zabytkowym drewnianym
kościele św. Mikołaja w Wierzenicy (Wierzenica)
3. Strefa sportu i rekreacji dla młodzieży i dorosłych (Swarzędz, ul.
Staniewskiego)
4. Park rowerowy ze znakami drogowymi dla dzieci i młodzieży wraz
z infrastrukturą rekreacyjno-sportową dla aktywności fizycznej młodzieży
i dorosłych po południowej stronie Swarzędza (Zalasewo)
5. Naprawa chodnika na ul. Wilkońskich (Swarzędz, ul. Wilkońskich)
L.p. Nazwa projektu dodatkowego
1. Sygnalizacja świetlna – pod wiaduktem (Bogucin, ul. Słocińskiego/
wiadukt kolejowy)
2. Wyposażenie boiska sportowego w Zalasewie w kontenery sanitarne,
mające na celu poprawienie warunków socjalnych dla zawodników
UKS Lider Swarzędz, Antaresu Zalasewo i innych użytkowników boiska
sportowego (Zalasewo)
3. Tereny wypoczynkowe czyste i bez psich odchodów. Zamontowanie
systemu „psich stacji” na terenach wypoczynkowych Swarzędza
(Swarzędz)

Projekt dodatkowy

4. Remont obiektu sportowego – nawierzchni bieżni lekkoatletycznej
i skoczni do skoku w dal na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej
nr 5 im. prof. Adama Wodziczki (Swarzędz, os. Mielżyńskiego)
5. Plac rekreacyjny dla mieszkańców Kobylnicy (Kobylnica, ul. Poznańska 99)
6. Postawienie 2 sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej: przed Szkołą
Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
(Zalasewo, ul. Planetarna)
7. Plac zabawowo-rekreacyjny przy zespole szkół (Paczkowo)
8. Wybieg dla psów (Swarzędz, obszar byłego wysypiska śmieci)
9. Budowa parkingu typu park&ride u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej
w Swarzędzu (Swarzędz, ul. Łąkowa)
10. Budowa sygnalizacji świetlnej (Janikowo, skrzyżowanie ulic:
Gnieźnieńskiej, Podgórnej i Helikopterowej)
11. Publiczne i zadaszone miejsce ogniskowe (Swarzędz)
12. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym
w Wierzonce (Wierzonka)
13. Plac zabaw dla dzieci (Swarzędz, ul. Staniewskiego)
14. Budowa parku zieleni, maskującego przepompownię ścieków
w Gruszczynie (Gruszczyn)
15. Stawiamy na sport w Gruszczynie (Gruszczyn)
16. Dziecięco-młodzieżowy plac zabaw (Swarzędz, os. Kościuszkowców)

UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE
Imię i nazwisko osoby głosującej  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Adres zamieszkania  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
Nr PESEL osoby glosującej
Składając niniejszą kartę jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji w ramach
Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz.
– Dane ulegną zniszczeniu po zakończeniu głosowania.

KAŻDY MIESZKANIEC MOŻE ZAGŁOSOWAĆ TYLKO RAZ
GŁOSOWAĆ MOŻE KAŻDY MIESZKANIEC, KTÓRY UKOŃCZYŁ 16 LAT I POSIADA STAŁE ZAMELDOWANIE
NA TERENIE GMINY SWARZĘDZ LUB JEST WPISANY DO REJESTRU WYBORCÓW
Głos uznaje się za ważny, jeżeli jednocześnie:
• wpisano maksymalnie 1 projekt główny i 1 projekt dodatkowy,
• wpisano czytelnie imię i nazwisko, adres oraz nr PESEL
osoby głosującej

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna
z poniższych okoliczności:
• na karcie wybrano więcej niż 1 projekt główny i 1 projekt
dodatkowy,
• mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania,
• wpisane na karcie imię i nazwisko lub nr PESEL są nieczytelne,
• numer PESEL jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna).

Uzasadnienia wszystkich wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.swarzedz.pl/bogs

Prosto z budowy
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W Zalasewie
przed pierwszym dzwonkiem
Z
godnie z planem w czerwcu zakończyły się prace budowlane
w Zalasewie w tamtejszej nowej
szkole podstawowej. Na początku lipca, gdy robiliśmy dla Państwa te zdjęcia,

trwały odbiory techniczne, wykonywano jeszcze drobne prace kosmetyczne, a szkoła przygotowywana była na
przyjęcie zamówionego wyposażenia –
mebli, sprzętu komputerowego, sporto-

wego etc., tak aby 1 września wszystko
było gotowe. Tego dnia ponad pięćset
uczniów z klas od 1 do 5 rozpocznie
tam naukę.

Budowa tej najnowocześniejszej
w naszej gminie szkoły podstawowej
(zaprojektowanej na przyjęcie w sumie
ok. 750 uczniów przy zachowaniu jednozmianowości), kosztująca, łącznie z zakupem gruntu, ok. 36 mln złotych, w całości
finansowana jest z budżetu Swarzędza.

Uroczyste, oficjalne otwarcie Szkoły
Podstawowej w Zalasewie zaplanowano
na 3 września.
Na przyszły rok przewidziana jest
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, gdzie powstanie także nowa sala
gimnastyczna. Również pozostałe swa-

rzędzkie szkoły przygotowywane są na
przyjęcie uczniów 1 września. Odbywają
się remonty i naprawy. M.in. w Gimnazjum nr 3 wymieniane jest oświetlenie
w salach gimnastycznych, w Kobylnicy
natomiast gruntowny remont przechodzi
szkolna toaleta.

Prosto z budowy
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Tymczasem w Zalasewie trwa jeszcze
przebudowa ul. Heweliusza (droga prowadząca do nowej podstawówki). Przebudową objęty został odcinek tej ulicy od ul.
Planetarnej do końca nieruchomości, na
której wznoszona jest szkoła. Wykonane

zostanie też połączenie światłowodem
nowej szkoły z sąsiednim gimnazjum.
Zbudowany zostanie system monitoringu
tej okolicy. Dla poprawy bezpieczeństwa
zbudowana będzie sygnalizacja świetlna na
skrzyżowaniu z ul. Planetarną. Powstanie

także zatoka pozwalająca na bezpieczny
dojazd przed wejście do nowej szkoły.
Przebudowa ma się zakończyć w sierpniu br.
/mw/
z Fot. M.Woliński
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Rabowice, ul. Bukowa.

Drogi „po przejściach”

I

nwestycje kanalizacyjne, prowadzone
w ramach wspólnego projektu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka,
w wielu miejscach naszej gminy oznaczają

Rabowice, ul. Olszynowa.

konieczność rozkopania dróg i chodników.
Wykonawcy tych robót mają każdorazowo
obowiązek doprowadzenia drogi do pierwotnego stanu. Mamy też przykłady, że po

Swarzędz, ul. Osiedlowa.

zakończeniu prac kanalizacyjnych droga
prezentuje się znacznie lepiej niż przed
rozpoczęciem inwestycji. Ilustracją niech
będą, sfotografowane przez nas na początku lipca, ulice: Spółdzielcza w Kruszewni,
Bukowa i Olszynowa w Rabowicach czy
też Osiedlowa w Swarzędzu.
/mw/
z Fot. M.Woliński

Prosto z budowy

Kruszewnia, ul. Spółdzielcza.
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Swarzędz z gwiazdami
Dni Swarzędza

27 i 28 czerwca Swarzędz był na pewno jednym z najbardziej zatłoczonych miast wielkopolskich. Rewelacyjny
program Dni Swarzędza sprowadził na polanę przy ul. Strzeleckiej tysiące mieszkańców gminy oraz przyjezdnych
z Poznania i wielu miejsc regionu. Nieczęsto podczas jednego świątecznego weekendu proponuje się widzom aż
cztery muzyczne gwiazdy, mistrza polskiego kabaretu, piknik rodzinny z handlem i gastronomią, super atrakcje
dla dzieci, cztery rekreacyjno-sportowe imprezy towarzyszące!
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B

yło bardzo gorąco, energetycznie,
pomimo zmiennej aury – mieliśmy
bowiem upał, deszcz, a nawet sobotnie „oberwanie chmury”. Dla rosnącej
każdego roku liczby uczestników swa-

rzędzkiej zabawy duże znaczenie ma także
jej profesjonalna organizacja. Swarzędzki Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta
i Gminy dbają o bezpieczeństwo, dobre
przygotowanie miejsca, wysoki poziom

nagłośnienia (firma Gigant obsługująca
największe polskie festiwale muzyczne).
Hojni lokalni przedsiębiorcy - sponsorzy
imprezy, umożliwiają obecność na Dniach
Swarzędza czołówki polskiej estrady.

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2015

cztery imprezy o charakterze sportowym: turniej piłki nożnej, zawody wędkarskie w Dolinie Cybiny, regaty żeglarskie na Jeziorze
Swarzędzkim, rodzinny rajd samochodowy. Swarzędzanie skorzystali z zaproszenia
chętnie, sprawdzając swoje umiejętności na
lądzie, wodzie i w samochodzie!

Wszystkim uczestnikom wspólnej zabawy w Swarzędzu serdecznie dziękujemy – za doskonałe humory, życzliwość,
spontaniczność!
Do zobaczenia za rok.
Teresa Radziszewska
z Fot. Henryk Błachnio

Dni Swarzędza

I nikt nie poczuł się zawiedziony! Od
sobotniego południa ruszyło wesołe miasteczko dla dzieci: olbrzymi mega drop,
karuzele, kolejki, trampoliny, zabawa
z animatorami. Wszyscy chętnie korzystali z oferty gastronomicznej i handlowej.
Raczono się potrawami z grilla, goframi,
lodami, chłodnym piwem. Do dyspozycji
gości przygotowano ponad tysiąc miejsc
biesiadnych pod parasolami.
Prezentacje muzyczne podczas pierwszego świątecznego dnia rozpoczęła sekcja
piosenki i tańca Ośrodka Kultury, a następnie zagrała jedna z kilku miejscowych
kapel postrockowych: MY. Od 18:00 rozległą polaną całkowicie zawładnęła młodzież, zachwycona koncertem swojego
idola - Kamila Bednarka. Na estradzie
o wymiarach 10 na 12 metrów atmosferę
wielkich emocji kontynuowały zespoły
Kobranocka i Pectus. Bawiono się tak
dobrze, iż przeszkodą nie okazał się nawet
ulewny deszcz!
W niedzielę na scenie przy ul. Strzeleckiej najnowszy repertuar zaprezentowały swarzędzkie grupy: Revolfighter
oraz Bordello a Capello – i po prostu
zachwyciły! Jesteśmy dumni z naszych
muzyków – to już wysoki, profesjonalny
poziom , autorska muzyka, teksty, świetne
wokale! Nasza opinia dotyczy również grającego w sobotę zespołu MY. Gratulujemy!
Wieczorny występ kultowej kapeli
Dżem udowodnił kolejny raz, że prawdziwa sztuka nie ma wieku. Niezapomniane
jazzowe kawałki nieżyjącego Ryszarda
Riedla i nowe - poruszyły wszystkich.
Tłum śpiewał wspólnie z bluesmanami
i długo nie wyrażał zgody na zakończenie
koncertu. To była prawdziwa muzyczna
uczta – ponad pokoleniami.
Miłośnikom zdrowej rekreacji zaproponowano w czasie świątecznego weekendu aż
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Serdeczne podziękowania kierujemy
do wszystkich służb dbających o bezpieczeństwo i porządek w czasie tej wielkiej
imprezy. Służby medyczne dysponujące
nowoczesną karetką pogotowia pełniły
dyżury także bezpośrednio wśród publiczności, zapewniona została dobra służba
ochrony bezpieczeństwa publicznego,
o czystość dbali pracownicy Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu,
zapewniono miejsca parkingowe i wzmożoną kontrolę okolicy ze strony policji
i straży miejskiej.
Osobne, gorące podziękowania składamy:
Partnerom Strategicznym – firmom
Clip Logistic i Budownictwo Drogowe
„Krug”
Partnerom - Volkswagen Poznań,
Agrobex, BGŻ BNP PARIBAS, Panopa
Logistic, R.Twinning & Company (Fabryka Herbaty Twinning), Castorama, Planet
– Bud, Aquanet, Enea Oświetlenie, Fabryka Mebli Tapicerowanych „Tombea”,
Fabryka Armatur Swarzędz, Piórex, Solaris
Bus, Strefa Sportu, Piotr i Paweł
oraz
Partnerom medialnym: Radio Merkury
Poznań, Swarzędzka Telewizja Kablowa,
Swarzędz na sygnale, Prosto z Ratusza.

Podziękowania
burmistrza
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Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję organizatorom, partnerom
i wszystkim, którzy współpracowali przy organizacji tegorocznych Dni Swarzędza. Szczególnie
ciepło - Wam, Drodzy Swarzędzanie. Jesteście
wspaniałą publicznością, która nigdy nie zawodzi
i dla której warto ciężko pracować!
Z wyrazami szacunku
Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz
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O

statni weekend czerwca nad Jeziorem Swarzędzkim zarezerwowany był żeglarzy i wodniaków.
W sobotę 27.06.2015 żeglarze (oraz wszyscy zainteresowani, którzy nie mieli okazji
wcześniej żeglować) mogli bezpłatnie skorzystać z jachtów, wiedzy i doświadczenia
instruktorów Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz firmy Sea
Adventure i odbyć krótki żeglarski rejs
szkoleniowy jachtem po jeziorze w ramach
Dnia Żagli w Swarzędzu. Pogoda tego dnia
nie była żeglarska (bardzo słaby wiatr),
jednak można było zweryfikować swoje
umiejętności – wytrawnym żeglarzem jest
ten, którego jacht płynie pomimo braku
wiatru.
W niedzielę 28.06.2015 odbyły się II Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu.
Wystartowała w nich rekordowa liczba
osób (prawie 50 osób), reprezentujących
bardzo szerokie spektrum wiekowe. Obecność zawodników spoza Wielkopolski
sprawiła, że impreza miała charakter
ogólnopolski. W regatach były również
osoby niepełnosprawne.
O godzinie 9:30 rozpoczęła się ceremonia otwarcia II Rekreacyjnych Regat
Żeglarskich w Swarzędzu. Wśród zaproszonych gości byli Marian Szkudlarek
– Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz,
jego zastępca Tomasz Zwoliński, Sekretarz
Gminy Agata Kubacka oraz wielu pracowników urzędu, zaproszonych gości,
kibiców, członków rodzin. Obecny był także Prezes Wielkopolskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego Maciej Olszewski.
Gościem honorowym była reprezentacja
niemieckiej gminy Ronnenberg (gmina
partnerska Swarzędza).
Regaty, choć miały formułę rekreacyjną, odbyły się według zasad i przepisów
międzynarodowych ISAF. Organizatorzy
(Wielkopolski OZŻ i Sea Adventure) zapewnili osiem jednostek typu Omega, które losowo były wybierane przez załogi.

Każda z załóg uczestniczyła w biegach
eliminacyjnych, które wyłaniały uczestników Finału B (srebrnego), oraz Finału
A (złotego). Łącznie odbyło się 7 biegów,
w których startowało 14 załóg.
Zwyciężyła załoga kiersko - swarzędzka w składzie: Karol Tomaszewski
(sternik) Piotr Czerniak. Miejsce drugie
wywalczyła załoga pod dowództwem

W imieniu organizatorów,
Tomasz Adamczyk

Aktualności

Swarzędz pod żaglami

Piotra Patelki (załoga Paweł Jasnowski,
Michał Więckowski). Ostatnie miejsce na
podium przypadło sternikowi Maciejowi
Heigelmannowi (UKŻ Sroda Wielkopolska), któremu towarzyszyli Marcin Zandrowicz, Wioletta Szmiania i Anna Maria
Kędzia. Ubiegłoroczni zwycięzcy, Maciej
Gałęzewski z załogą, uplasowali się tuż
za podium na miejscu czwartym, a jego
ubiegłoroczny rywal, Marek Nowacki,
w rodzinnym składzie, przypłynął na
miejscu ósmym.
Regaty nie odbyłyby się bez udziału
sponsorów. Firma Mirror (www.mirror.
com.pl) była sponsorem głównym. Nie
mniejszy wkład zawdzięczamy firmom
Delta Team, Logaris Serwis, Holidayservice oraz przedszkolu Mali Artyści ze
Swarzędza.
Serdecznie zapraszamy w przyszłym
roku na kolejną trzecią edycję regat,
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Konkursy na animatorów kultury i sportu

B

urmistrz ogłosił konkurs na Animatorów
sportu i kultury dzieci i młodzieży w Gminie Swarzędz w roku szkolnym 2015/2016. Pracę
Animatorów sportu zorganizuje Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji (informacja pod nr
tel. 61-65-09-520), pracę Animatorów kulturyOśrodek Kultury w Swarzędzu (informacja pod
nr tel. 61-65-10-219). Wnioski należy składać
do 7 sierpnia br. Szczegółowe informacje oraz
formularze wniosków znajdą Państwo na www.
swarzedz.pl
/wd/

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów
z domu dla mieszkańców miasta Swarzędz

Aktualności

Z

epsuta lodówka, stary telewizor czy niedziałająca pralka to przykłady elektroodpadów,
których każdy mieszkaniec miasta Swarzędz
może się pozbyć w prosty sposób: wystarczy
zadzwonić pod numer 2222 333 00, by zgłosić potrzebę odbioru dużych eklekrtoodpadów.
Pracownicy wyniosą elektrośmieci z domu lub
mieszkania - nie ma konieczności wynoszenia
ich przed posesję. Odbierając wielkogabarytowe
sprzęty, odbiorą drobne elektroodpady.
Więcej informacji na stronach internetowych
www.goap.org.pl oraz www.elektrośmieci.pl „
/ros, goap/

Rozwój publicznego
transportu zbiorowego

2

14

5 czerwca 2015 roku został podpisany przez
burmistrza Swarzędza, Mariana Szkudlarka,
list intencyjny w sprawie rozwoju publicznego
transportu zbiorowego na terenie Poznania
i Gminy Swarzędz.
Stworzenie optymalnego systemu transportowego będzie możliwe dzięki modernizacji,
adaptacji i rozbudowie istniejącego układu
komunikacyjnego wraz z infrastrukturą przystankową i przyśpieszenia integracji systemów
publicznego transportu autobusowego, tramwajowego i kolejowego.
Współpraca z miastem Poznań ma się rozpocząć
1 lipca 2016 roku.
Powyższe rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie
pasażerom publicznego transportu wspólnego
biletu na podróże do Poznania, po Poznaniu i do
gminy Swarzędz.
Tomasz Rybarczyk

Bezpłatne badania
dla kobiet i mężczyzn
w wieku 50+

Z

apraszamy na bezpłatne badania na
oznaczenie poziomu PSA w ramach
profilaktyki nowotworów gruczołu krokowego (prostaty) dla mężczyzn,
którzy ukończyli 50 lat, oraz badanie na
krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn
od 50 roku życia (próbki będą rozdawane
na pogadance edukacyjnej, a odbierane
w dniu badania PSA).
Wszystkie badania sfinansowane są
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Badania zostaną przeprowadzone
w czwartek 6 sierpnia 2015 r. w godz. od
9:00 do 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu Rynek 1 – pokój 113 (parter).
Na badania proszę zabrać dowód
osobisty oraz podać adres lekarza rodzinnego. Zapisy telefoniczne (niezbędne
podanie numeru PESEL oraz numeru telefonu kontaktowego) w godz. 8:00- 15:00
od 10 lipca 2015 roku, pod numerem telefonu: 061 65-12-311.
Wynik badania zostanie przesłany
indywidualnie do każdego pacjenta na
wskazany przez niego adres oraz na adres
lekarza rodzinnego.
Istnieje również możliwość wykonania powyższych badań odpłatnie:
PSA - 35,00 zł, krew utajona w kale 30,00 zł dla osób niespełniających wymogów wiekowych lub zamieszkałych
poza terenem naszego województwa.
Badania zostaną przeprowadzone
przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów w Poznaniu ul. Kazimierza
Wielkiego 24/26
Spotkanie edukacyjne odbędzie się 24
lipca 2015 roku o godz. 12:20 w Ośrodku
Kultury przy ul. Poznańskiej 14 (wejście
od ul. Jesionowej).
/rs/

Bezpłatne szczepienie
dzieci przeciwko
pneumokokom

Z

apraszamy na bezpłatne szczepienie
w ramach programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych. Szczepieniem objęte zostaną dzieci, które urodziły
się w latach 2007-2013, mające na dzień
wykonania szczepienia ukończone 24 miesiąca życia, zameldowane na pobyt stały
bądź czasowy na terenie gminy Swarzędz.

Rejestracja w Przychodni „Diagter”
przy ul. Piaski 8 w Swarzędzu pod numerem telefonu 61 817 25 33 lub 61 651 51
71. Liczba miejsc jest ograniczona.
Program Zdrowotny finansowany ze
środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.
/rs/

Białe soboty i bezpłatne
USG w Centrum
Medycznym „Diagnosis”

C

entrum Medyczne „Diagnosis”
działające na os. Sarmackim 1/4
w Zalasewie zaprasza na bezpłatne
badania USG.
Lekarze specjaliści z centrum „Diagnosis” będą do dyspozycji pacjentów
w dwóch terminach:
18 lipca – akcja Biała Sobota SENIOR 60+. USG – badania podstawowe: jama brzuszna, szyja (tarczyca, węzły
chłonne, ślinianki), tkanki miękkie. Jedno
badanie do wyboru, możliwość wykonania
kolejnego ze zniżką 50%
8 sierpnia – akcja Biała Sobota AKTYWNI 60+. USG narządu ruchu (mięśnie, stawy, nerwy). Możliwość wykonania
kolejnego ze zniżką 50% - jama brzuszna,
szyja (tarczyca, węzły chłonne, ślinianki),
tkanki miękkie.
Liczba miejsc będzie ograniczona,
dlatego warunkiem skorzystania z bezpłatnego badania jest uprzednia rejestracja:
tel. – 61 875 54 08 i 503 803 909
rejestracja@centrum-medyczne-diagnosis.pl
/tr/

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu zaprasza
do udziału w konkursie fotograficznym

„Książka Podróżniczka”
REGULAMIN KONKURSU:
- Treścią konkursu są nietypowe, ciekawe miejsca,
do których dotarła z Wami ulubiona książka.
Książka powinna być widoczna na fotografii.
- Każda fotografia powinna zawierać na odwrocie nazwę miejsca lub krótki opis okoliczności,
w jakich zrobiono zdjęcie
- Każdy uczestnik może złożyć max. 5 prac
- Wiek uczestników – dowolny
- Wymagana wielkość fotografii – min. 15x21 cm
- Prace należy złożyć w bibliotece głównej lub
w filiach w terminie do 30.09.2015 r.
- Prace należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, kontakt)
Dodatkowe informacje w bibliotece pod nr
tel. 61 8 173 103, 61 8182 998.
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Z prac Rady
Miejskiej

23

Społecznej w Swarzędzu do prowadzenia
postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
► Uchwałę nr XI/108/2015 w sprawie
określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
► Uchwałę nr XI/109/2015 w sprawie
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
► Uchwałę nr XI/110/2015 w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
► Uchwałę nr XI/111/2015 w sprawie
udzielenia w 2015 roku dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.

Radny Zygmunt Majchrzak złożył
interpelację w sprawie wytyczenia na terenie Gminy Swarzędz tras rowerowych
w oparciu o istniejące i projektowane
ścieżki rowerowe oraz Swarzędzki Pierścień Rowerowy. (BRM.0003.12.2015)
Radna Wanda Konys złożyła interpelację w sprawie zagospodarowywania skarpy
w Dolinie Cybiny, utrzymania czystości
w obiekcie przy pętli autobusowej na os.
Kościuszkowców, montażu sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nowy
Świat i Cieszkowskiego oraz przycięcia
krzewów przy parkingu na os. Dąbrowszczaków 8. (BRM.0003.13.2015)

7
* * *
W okresie międzysesyjnym złożono
interpelacje:
► Radna Joanna Wojtysiak złożyła
interpelację w sprawie planowanych działań w rejonie ul. Serdecznej w Zalasewie.
(BRM.0003.10.2015)
► Radny Piotr Choryński złożył interpelację w sprawie braku toalety na przystanku w Kobylnicy, zbyt wąskiego wjazdu
na parking znajdujący się obok Urzędu
Skarbowego, oraz sklepu „Piotr i Paweł”
w Swarzędzu, odnowienia napisów „Uwaga szkoła” na jezdniach przed szkołami
oraz systematycznego zalewania chodnika
między żłobkiem „Maciuś” i przedszkolem
„Miś Uszatek”. (BRM.0003.11.2015)

* * *

lipca 2015 roku odbyła się w Ośrodku Kultury w Swarzędzu XII sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu.
W obradach, które prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, uczestniczyło
18 radnych.
Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XII/112/2015 w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu informacji o kandydatach
na ławników.
► Uchwałę nr XII/113/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/324/2012
z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Swarzędz na stałe obwody
do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
z Fot. T.Rybarczyk

Aktualności

czerwca 2015 roku odbyła się w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu XI sesja Rady
Miejskiej w Swarzędzu. W obradach,
które prowadziła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 20 radnych.
Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XI/97/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2015.
► Uchwałę nr XI/98/2015 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015
- 2036.
► Uchwałę nr XI/99/2015 w sprawie
przyjęcia od Powiatu Poznańskiego zadań
związanych z zarządzaniem publicznymi
drogami powiatowymi zlokalizowanymi
w granicach administracyjnych miasta
Swarzędza.
► Uchwałę nr XI/100/2015 w sprawie
zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca
2006r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami
swarzędzkiej komunikacji autobusowej,
opłat dodatkowych, określenia uprawnień
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
► Uchwałę nr XI/101/2015 w sprawie określenia przepisów porządkowych
w transporcie zbiorowym na terenie Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XI/102/2015 w sprawie
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015
- 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2024.
► Uchwałę nr XI/103/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Zalasewo – ulica Piesza.
► Uchwałę nr XI/104/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Zalasewo – ulica Piknikowa.
► Uchwałę nr XI/105/2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Zalasewo – ulica Spacerowa.
► Uchwałę nr XI/106/2015 w sprawie
w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XI/107/2015 w sprawie
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy
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Aktualności

V Turniej Wsi w Łowęcinie
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Aktualności

P

o raz piąty uczestnicy Turnieju Wsi
spotkali się, aby na wesoło rozegrać
10 sprawnościowych konkurencji.
Turniej odbył się w sobotę, 20 czerwca na
boisku w Łowęcinie, gdzie przed czterema
laty wszystko się zaczęło. Obok gospodarzy startowały drużyny z Gorbatowa,
Jasina i Sarbinowa.
Organizatorzy turnieju, czyli rady sołeckie tych wsi, postanowili uatrakcyjnić
zmagania i do każdej konkurencji zawodnicy byli losowani. Losowanie przeprowadziła bardzo sprawnie sekretarz gminy
Agata Kubacka. Większość konkurencji
była rozgrywana po raz pierwszy. W takich
zmaganiach jak przeciąganie liny lub wbijanie gwoździ uczestniczyły także kobiety.
Wśród nowych konkurencji warto wymienić: bieg na przemian z ziemniakiem na
desce i w worku, przemieszczanie się
trzech zawodników po czterech skrzynkach, slalom z piłką popychaną miotłą,
czy – najatrakcyjniejszą – jazdę na „byku”.
Zawody kończyło wiązanie krawatów na
czas. Jak się okazało – nie było zaskoczenia, bo wygrała sołtys Jasina, Maria
Drozda. Tuż za nią byli sołtysi: Sarbinowa
- Hanna Andrzejewska, Gorbatowa – Filip
Nowak i Łowęcina Bogumiła Kaczmarek.
Wszyscy oni, przy wsparciu mieszkańców, przyczynili się do sprawnej organizacji całej imprezy – pomimo deszczowej
pogody. Sędziami na tegorocznym Turnieju Wsi byli: radni Zygmunt Majchrzak
i Krzysztof Szymanowski oraz Małgorzata
Księżopolska i Krzysztof Biernacki.
Rywalizacja była bardzo zacięta, ale
ustalenie kolejności nie sprawiło większych problemów. W 2015 roku Turniej
Wsi wygrała drużyna z Łowęcina przed
Jasinem, Sarbinowem i Gorbatowem.
Nagrody w postaci bonów o wartości od
2500 zł do 500 zł wręczył burmistrz Marian Szkudlarek, który cały czas kibicował
zawodnikom.
Wypieki, autorstwa pań z poszczególnych sołectw, a także muzyka i tańce pozwoliły zapomnieć o niesprzyjającej aurze.
Zygmunt Majchrzak
z Fot. H. Błachnio
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Swarzędzcy strażacy w nowej
siedzibie z nowym wozem
ratowniczo-gaśniczym
27 czerwca swarzędzcy strażacy mieli podwójną okazję do świętowania.
Tego dnia odbyło się uroczyste przekazanie do ich dyspozycji nowiutkiego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego scania wraz z pełnym wyposażeniem oraz nowej siedziby w centrum ratowniczym przy
ul. Dworcowej 24.

U

roczystości rozpoczęły się mszą
świętą w kościele pw. św. Marcina,
skąd nastąpił przemarsz do starej
siedziby OSP przy ul. Bramkowej. Tu,
podczas uroczystego apelu, druhowie wraz
z licznie zgromadzonymi gośćmi, wspo-

minali historię tego miejsca… Następnie
z remizy-staruszki zabrany został obraz
z wizerunkiem św. Floriana, po raz ostatni
zabrzmiała stara syrena strażacka, a samochody bojowe poprowadziły uczestników
uroczystości w pochodzie do nowej siedziby

swarzędzkich strażaków. Tu, po złożeniu
meldunku nadbrygadierowi Ryszardowi
Kamińskiemu, drabina strażacka wysoko
w górę wyniosła flagę państwową. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie
medali, odznak i wyróżnień druhom OSP
w Swarzędzu oraz przekazanie i poświęcenie nowego samochodu zakupionego
przez gminę Swarzędz z dofinansowaniem
ze środków UE z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
/osp/
fot. Mateusz Gawarecki i Tomasz Rybarczyk

Aktualności
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Swarzędzka Orkiestra Dęta
wróciła z Bawarii

W
Aktualności

dniach 26-28 czerwca Swarzędzka Orkiestra Dęta na zaproszenie bawarskiej orkiestry
w Ismaningu/Monachium, uczestniczyła
w lokalnym festynie „Fruehschoppen”.

Traktorem nad polskie morze

M
20

W trakcie pobytu, oprócz występów, gospodarze zorganizowali nam zwiedzanie
swej okazałej siedziby oraz stolicy Bawarii
– Monachium, razem ze stadionem Allianz
Arena. Swarzędzka orkiestra pięknie pre-

ieszkaniec Swarzędza Mieczysław Siwek wrócił 25 czerwca
z nietypowej wyprawy. Pokonał
kilkaset kilometrów udając się do miejscowości Łazy na polskim wybrzeżu i z
powrotem.
Cóż w tym wyjątkowego?!

Otóż przede wszystkim środek transportu – wspaniały traktor z 1949 roku,
odziedziczony jeszcze po ojcu! Zabytkowy model STEYR typ 180 r.p.r.s
prezentuje się wyjątkowo nowocześnie:
intensywne barwy, odnowiona karoseria,
zmodyfikowane siedzenie.

zentowała się na monachijskiej starówce
oraz na samym festynie, gdzie wzbudziliśmy duży aplauz publiczności.
Cały wyjazd nie byłby możliwy, gdyby
nie pomoc Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i burmistrza Mariana Szkudlarka.
Dziękując zapewniamy, że godnie reprezentowaliśmy nasze miasto na południu
Niemiec.
Zarząd Orkiestry
Mieczysław Siwek podróżował, już
po raz drugi, na Nadmorski Zlot Starych
Ciągników i Maszyn Rolniczych. W tym
roku w imprezie wzięło udział 102 wystawców z całej Polski, a widowiskowej
paradzie zabytkowych maszyn przyglądały
się setki widzów. Swarzędzki traktor pokonał trasę do Mielna i Łazów w trzy dni
(100 km dziennie) i jako jedyny wracał
„na kołach” – bez pomocy lawety!
Panu Mieczysławowi Siwkowi serdecznie gratulujemy wspaniałego pojazdu
i wielkiej pasji motoryzacyjnej!
T.R.
z Fot. M.Woliński
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TRASA

CZAS

Os. Leśne
Transportowa(SP Zal.)
Planetarna (SP Zal.)
Mokra
Planetarna Gimnazjum
Krawiecka
Okrężna
Pogodna
Południowa/Średzka
Rabowicka
Rabowicka I
Rabowicka II
Rabowicka / Pętla
Bukowa
Rabowice /Świetlica
Dębowa
Średzka
Izabelin
Sad
Złotopolska
Kruszewnia

0
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
20
21
22
23
24

w większości przypadków 8:00 i 8:55, a zakończenia 11:35, 12:30, 13:45 lub 14:30.
Świetlica szkolna będzie czynna prawdopodobnie w godzinach 6:30 - 17:00, jednak aktualnie nie zostały jeszcze podjęte
ostateczne decyzje.
Szczegółowe informacje o godzinach
rozpoczęcia i zakończenia zajęć będą
znane po ustalenia szczegółowego planu
lekcji.

Uwaga na barszcz Sosnowskiego!

W

związku z pojawiającymi się
ostatnio doniesieniami o coraz
częściej obserwowanym występowaniu barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel) na terenie naszej
gminy, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu przedstawia Państwu procedurę postępowania w przypadku zauważenia stanowiska tej rośliny. Informujemy również,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami
z zakresu ochrony roślin, barszcz Sosnowskiego nie jest rośliną kwarantannową i w
związku z tym nie podlega urzędowemu
obowiązkowi zwalczania. Oznacza to, że
działania związane ze zwalczaniem tej rośliny nie mogą być narzucone przez Urząd
posiadaczom danego gruntu.
Barszcz Sosnowskiego może stanowić
zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt włoski na liściach i łodygach wytwarzają
parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych,

powstawanie pęcherzy i trudno gojących
się ran. Parzące działanie nasila się podczas
słonecznej pogody, wysokiej temperatury
i dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i osoby cierpiące
na alergie.
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym
jest aby właściciele gruntów, na których
występuje barszcz Sosnowskiego podjęli
działania w celu zniszczenia tych roślin.
Z uwagi na duże niebezpieczeństwo,
należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą
rośliną. Kontakt z nią powoduje zapalenie
skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się
rany i długo nie zanikające blizny, zapalenie spojówek. Działanie to jest szczególnie
niebezpieczne dla alergików i dzieci. Parzące działanie nasila się podczas słonecznej
pogody i wysokiej temperatury oraz dużej
wilgotności powietrza.
W razie konieczności należy chronić
skórę, ubierając się szczelnie, najlepiej

DNI
ROBOCZE
4 5 45
6 35
7 25
8 20
9 15
10 20
11 15
12 15
13 20
14 30
15 15
16 05
17 00 45
18 19 20 21 22 35
23 -

TRASA

CZAS

Kruszewnia
Czarnoleska
Sad
Izabelin
Olszynowa
Os. Europejskie
Pogodna/Średzka
Południowa/Średzka
Pogodna
Okrężna
Zielona
Kupiecka (Rolna)
Planetarna Gimnazjum
Mokra
Planetarna (SP Zal.)
Transportowa (SP Zal.)
Os. Leśne

0
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Ponadto informujemy, że dojazd do
nowej szkoły będzie również możliwy
z Garbów linią S4 oraz z okolic ul. Granicznej, wydłużoną linią 55 (wybrane kursy w dni robocze na podstawie biletów
ZTM Poznań).
Dotychczasowa linia S9 będzie kursować wyłącznie na trasie Os. Leśne – Os.
Kościuszkowców (w obie strony).
/MS/
w strój z materiałów syntetycznych, wodoodpornych oraz długie rękawice. Chronić należy także oczy. Nie należy czekać
na reakcję organizmu tylko bezzwłocznie
udać się do lekarza! Jeżeli w miejscu, gdzie
przebywamy nie możemy liczyć na pomoc
lekarza, to należy działać szybko i miejsce
zetknięcia z rośliną przemyć obficie chłodną wodą, a następnie zastosować preparat
na oparzenia zawierający panthenol.
Pamiętajmy: NIE WOLNO DOTYKAĆ BARSZCZU SOSNOWSKIEGO!
W przypadku pytań lub wątpliwości
jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
61 65 10 986 - Straż Miejska
61 65 12 000 - Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu
Prosimy również o zapoznanie się
z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz ulotką
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa związanymi z barszczem
Sosnowskiego. Które zamieszczone są na
www.swarzedz.pl
/ła/

Aktualności

P

oniżej prezentujemy planowany rozkład jazdy autobusu linii S11, która
będzie wprowadzona od 01.09.2015
roku celem umożliwienia dojazdu do nowej Szkoły Podstawowej w Zalasewie,
a także do Gimnazjum przy ul. Planetarnej dla dzieci i opiekunów dojeżdżających
z terenu Rabowic, Kruszewni i Zalasewa
(okolice os. Europejskiego, a także os. Zamoyskiego).
Prosimy o zapoznanie się z rozkładem jazdy i ewentualnie zgłaszanie uwag
(umig@swarzedz.pl lub tel. 616512401),
celem dokonania korekt. Czas odjazdu
ze swojego przystanku należy obliczyć
poprzez dodanie odpowiedniej liczby
minut do godziny odjazdu z przystanku
początkowego.
Planowane godziny rozpoczęcia zajęć
w Szkole Podstawowej w Zalasewie to

DNI
ROBOCZE
4 5 17
6 11 57
7 52
8 47
9 52
10 47
11 50
12 50
13 14 05 50
15 40
16 40
17 20
18 22
19 20 21 22 10
23 -

KRUSZEWNIA – Os. LEŚNE

SOB. NIEDZ. i ŚWIĘTA NIE KURSUJE

Autobusem do
szkół w Zalasewie

Os. LEŚNE – RABOWICE – KRUSZEWNIA

SOB. NIEDZ. i ŚWIĘTA NIE KURSUJE

Od 1 września:
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Piknik w Gieczu
26 czerwca zgromadziliśmy się w OśrodkuWsparcia w Swarzędzu, aby chwilę później
wyruszyć, jak co roku, na piknik, tym razem do Giecza. Na wycieczkę wybrali
się uczestnicy Ośrodka Wsparcia oraz członkowie klubów Młodych Duchem.

P

o około 40 minutach jazdy autokarem
dotarliśmy na miejsce i wyruszyliśmy
na zwiedzanie Muzeum Archeologicznego. Pani przewodnik oprowadzała
nas po całym grodzie i opowiadała ciekawe rzeczy z historii Giecza, a część z nas
spacerowała po parku. Podczas zwiedzania zastanawialiśmy się, dlaczego ten gród
był nam tak mało znany.
Po zwiedzaniu i spacerze przyszedł

czas na relaks. Na początku wszyscy razem usiedliśmy przy pysznym placku
drożdżowym oraz kawie i herbacie. Cały
dzień pogoda nam sprzyjała. Było ciepło, pogodnie i słonecznie. Dzięki temu
mogliśmy aktywnie spędzić czas grając
w badmintona, strzelając z łuku do celu
oraz wziąć udział w zajęciach z chustą
Klanza, która dała nam wiele dobrej zabawy. Mogliśmy również zwiedzić chaty,

Prosto z OPS

Wizyta studyjna w Częstochowie

P

22

racownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, zaangażowani w projekt Schematom STOP!,
w dniach 22-23 czerwca 2015 r. uczestniczyli w wizycie studyjnej w Częstochowie. Celem wizyty była wymiana dobrych
praktyk w zakresie pracy z rodzinami wielodzietnymi zagrożonymi wykluczeniem
społecznym oraz w zakresie współpracy
instytucji pomocy społecznej i instytucji
rynku pracy.
Pierwszego dnia pracownicy spotkali
się z przedstawicielami Samorządowego
Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej oraz Centrum Integracji
Społecznej prowadzonego przez Fundację Feniks. W drugim dniu wizyty pra-

cownicy spotkali się z przedstawicielami
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „DLA RODZINY”, Powiatowego Urzędu Pracy oraz z Zespołem ds.
Organizowania Społeczności Lokalnej
dzielnicy Raków.
Cel wizyty w zakresie projektu został
osiągnięty. Ponadto pozyskaliśmy wiele
cennych informacji dotyczących m. in.
rynku pracy, animacji społeczności lokalnych, funkcjonowania organizacji pozarządowych, problemów społecznych
- specyficznych dla miasta Częstochowa
oraz rozwiązań, które staną się inspiracją do działania w naszej społeczności
lokalnej.
/ops/

w których wszystko było urządzone jak
dawniej. W samo południe zaczęliśmy
piec kiełbaski na wcześniej przygotowanym dla nas ognisku. Na koniec
bawiliśmy się przy akompaniamencie
Pana Szymona. Kiedy wsiedliśmy do
autokaru zaczął padać deszcz. Na sam
koniec czekała na nas niespodzianka
i każdy z uczestników pikniku otrzymał
pamiątkową kartkę z Giecza.
Był to bardzo udany i wyczerpujący
dzień.
Uczestnicy
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Swarzędzu

Komunikat OPS

O

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu,
ul. Poznańska 25 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych przypomina, że od miesiąca września 2015 roku wypłata dodatków do zasiłku
rodzinnego na dzieci uczące się w szkołach
ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe,
technika, licea) oraz wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku dla dzieci, które
ukończyły już 18 rok życia, uzależniona będzie
od przedłożenia zaświadczenia szkolnego lub
oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania nauki w roku szkolnym 2015/2016.
W przypadku, gdy osoba uprawniona
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej i ma
ukończone 18 lat, aby otrzymać świadczenia
z funduszu alimentacyjnego za miesiąc wrzesień 2015 r., powinna dostarczyć zaświadczenie szkolne lub oświadczenie o kontynuowaniu
nauki w roku szkolnym 2015/2016.
Dokument należy dostarczyć do
Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego w terminie do dnia 14
września 2015 roku (jeśli wypłata ma nastąpić we wrześniu). Ostateczny termin
dostarczenia zaświadczenia/oświadczenia mija 31 października 2015 roku.
W przypadku braku w/w dokumentu zasiłek rodzinny (powyżej 18-tego roku życia)
i dodatki do zasiłku rodzinnego (rozpoczęcie
roku szkolnego i dojazd) oraz fundusz alimentacyjny (powyżej 18-tego roku życia) zostaną
wstrzymane.
Rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy
2015/2016. Od sierpnia będą wydawane
i przyjmowane wnioski o ustalenie prawa
do funduszu alimentacyjnego, a od miesiąca
września wnioski o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego. Obowiązują dochody za 2014 rok.
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
Beata Pacholczak
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Piknik Rodzinny
na rozpoczęcie
wakacji
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wianków, tańce, zabawy plastyczne,
zabawy muzyczne. Imprezę prowadził
prezenter znany z anteny Radia Zet Gold,
Marcin Żyski. Uczestnicy zabaw i konkursów otrzymali atrakcyjne nagrody. Na

Dziękujemy
Helenie
za 9 wspólnych
miesięcy!

Helenie życzymy realizacji zamierzeń
i planów związanych z dalszą edukacja,
spełnienia marzeń, szczęścia w życiu
osobistym i wielu niezwykłych podróży.
Anna Roszkowiak

„Aktywny Obywatel”

– zaproszenie na spotkania
edukacyjne

W październiku 2014 roku witaliśmy
wolontariuszkę Helenę Link, która
przyjechała do nas z Niemiec na
9 miesięcy, a w czerwcu nadszedł
czas pożegnania.

W

Swarzędzu Helena pracowała
na rzecz dzieci i młodzieży ze
Świetlicy Terapeutyczno-Integracyjnej w Gruszczynie, Świetlicy Wiejskiej w Uzarzewie i Placówce Wsparcia
Dziennego „Nasza Dziupla”, a także na
rzecz seniorów z Klubów Młodych Duchem, których uczyła głównie języka
niemieckiego. Helena uczestniczyła
przez cały swój pobyt w Polsce w kursie języka polskiego dla obcokrajowców,
prowadzonym na Uniwersytecie im. A.
Mickiewicza w Poznaniu. Kurs pomógł
jej szybciej opanować język polski, dzięki
czemu po krótkim czasie potrafiła komunikować się w codziennych sytuacjach
w sposób swobodny i zrozumiały. Nieformalne sposoby nauki języka tj. praca
z dziećmi, młodzieżą i seniorami oraz
spędzanie wolnego czasu z nowymi
znajomymi wpłynęły na szybkość opanowania przez nią języka polskiego.
Ewelina – mentorka Heleny, która była
odpowiedzialna głównie za wprowadzenie do społeczności lokalnej oraz zapoznanie z topografią miasta codziennie
pomagała jej w nauce naszego języka.
Helenę zapamiętamy jako bardzo
otwartą, kontaktową i nieustannie
uśmiechniętą młodą kobietę, która za-

sukces każdej rodziny pracowali wszyscy
jej członkowie - zarówno maluchy, jak
i rodzice. Ośrodek Pomocy Społecznej
serdecznie dziękuje rodzinom za zaangażowanie i udaną zabawę.

S
wsze kreatywnie i obowiązkowo podchodziła do swojej pracy. Spotkania z nią były
pełne pozytywnej energii, którą zarażała
wszystkich dookoła. Nasza wolontariuszka szybko zaaklimatyzowała się w nowym miejscu i warunkach, przez co od
samego początku chętnie przychodziła
do pracy, która dawała jej dużo radości
i satysfakcji. Zdobyła wiele nowych doświadczeń i umiejętności oraz poznała
naszą kulturę i tradycje. Udział w projekcie sprawił, że stała się odpowiedzialna,
samodzielna i nauczyła się podejmować
własnych decyzji.
24 czerwca pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Placówek, w których
pracowała, dzieci, młodzież uczęszczająca w zajęciach, a także mentor uroczyście
podziękowali i pożegnali Helenę. Spotkanie odbyło się w rodzinnej atmosferze.
Jak to w rodzinie, podczas spotkania była
radość z tego, że mogliśmy poznać Helenę ale i smutek, że to już koniec naszej
wspólnej przygody.

towarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu działające
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu
zaprasza osoby starsze, niepełnosprawne na
kolejne spotkania edukacyjne organizowane
w ramach projektu „Aktywny Obywatel”. Projekt współfinansowany jest przez Wojewodę
Wielkopolskiego.
A oto terminy i tematy kolejnych spotkań:
»» 21 lipca 2015 r. godz. 16.00, Centrum Młodych Duchem w Swarzędzu ul. Piaski 4:
– porady na temat: jak szukać pracy, jak napisać CV i list motywacyjny, na co zwrócić uwagę
przy zawieraniu umów o pracę.
»» 27 lipca 2015 r. godz. 16.30, Centrum
Młodych Duchem w Swarzędzu ul. Piaski 4:
– porady na temat możliwości i form pomocy
udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
/ops/

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

Prosto z OPS

czerwca 2015 r. na placu zabaw
przy Gminnym Centrum Informacji w Swarzędzu odbył się
Piknik Rodzinny, zrealizowany w ramach
projektu Schematom STOP! Tematem
przewodnim Pikniku były tradycje związane z Nocą Kupały.
W programie znalazły się m. in. konkursy rodzinne, warsztaty wyplatania

23

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2015

Swarzędz piosenką stoi!

18

czerwca 2015 odbył się wielki finał Gminnego Konkursu
Piosenki „Zostań Gwiazdą”.
Konkurs niezmiennie cieszy się wielkim
zainteresowaniem młodzieży.
W tegorocznych eliminacjach do konkursu wzięli udział uczniowie wszystkich
szkół podstawowych i gimnazjalnych około 70 dzieci, a w finale usłyszeliśmy
27 osób.

Anna Tłok – Miasto, Jakub Putto – Tańcz,
głupia, tańcz, Liwia Jankowska - All about
that bass, Julia Witke - Byłam Różą, Piotr
Kolankiewicz - Save the last dance for me.

Dzięki finalistom mogliśmy wybrać się
w muzyczną podróż przez różne gatunki
muzyczne - swing, pop, soul, rock, muzykę
filmową i aktorską. Młodzi wykonawcy
dostarczyli nam wielu wrażeń, zaprezentowali dobre głosy i piękne interpretacje.
Zdobywcą I miejsca na poziomie szkół
podstawowych została Julia Mężyńska.
Wyróżnienia zdobyły: Wiktoria Kaleta,
Martyna Manikowska i Ola Ławniczak.
Zdobywcą I miejsca na poziomie gimnazjum została Julia Witke. Wyróżnienia
zdobyli: Szymon Michalak i Jakub
Putto.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Eliza Iwańska
z Fot. Jerzy Kot

Aktualności

Szkoły podstawowe:
Julia Szwed Kopyto - Najtrudniejszy
pierwszy krok, Aleksandra Ławniczak Piosenka drewnianych lalek, Maja Wolska – Karuzela, Wiktoria Kaleta - Tyle
słońca w całym mieście, Monika Pławska
- Tańczące Eurydyki, Gracja Lemiesz - Był
sobie strach, Angelika Walczak – Księżniczka, Weronika Gumienna - Małe rzeczy,
Anastazja Nowak - Żyj do przodu, Eliza
Chabanyuk - Płacze moje serce, Kacper
Wrzesiński - Odpuść sobie, wrzuć na luz,
Daria Adachowska - Za każdy uśmiech
twój, Julia Mężyńska - Boję się, Tomasz
Jarząbek - Nie chcę spać, Kamila Nowak
- Obok mnie, Julia Dera - Wszystko co
mam, Paulina Szymkowiak – Hallelujah,
Martyna Manikowska - Ballada o nocy,
Anastazja Wlaźlak - Bez łez.

Gościliśmy delegację z Ronnenbergu

Gimnazja:
Wiktoria Kwiatkowska – Księżycowy,
Szymon Michalak - You make me feel so
good, Agata Woszczyk - Baby one more
time, Julia Malinowska - Nieodkryty ląd,
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czerwca z wizytą do Swarzędza
przyjechała delegacja z miasta
partnerskiego Ronnenberg, na
czele z panią burmistrz Stephanie Harms.
Nasza gmina utrzymuje partnerskie relacje z Ronnenbergiem już od 24 lat. Było
to pierwsze spotkanie po blisko 2 latach
przerwy, i pierwsze spotkanie pomiędzy
burmistrzem Marianem Szkudlarkiem
i przedstawicielami miasta Ronnenberg.
Delegacja wzięła udział w Dniach
Swarzędza, zwiedziła, m.in. muzeum

pszczelarstwa i odwiedziła pawilon cechu
stolarskiego. Niemcy mieli okazję wziąć
udział w regatach na Jeziorze Swarzędzkim 28 czerwca.
Swarzędzka delegacja udaje się do
Ronnenbergu z rewizytą 17 lipca i będzie
towarzyszyła męskiemu chórowi „Akord”
biorącemu udział w przeglądzie chórów.
Będziemy również omawiać szczegóły
uroczystych obchodów 25 lat współpracy, które przypadają w przyszłym roku.
Tomasz Rybarczyk
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„Oficer i szpieg”

Robert Harris, autor bestsellerowych
książek sensacyjnych, opisuje głośną
aferę polityczną i zarazem jedną
z największych pomyłek sądowych
w historii świata. „Oficer i szpieg” to
wciągająca, pełna rozmachu powieść
o sprawie Alfreda Dreyfusa - skandalu, który na przełomie XIX i XX wieku
wstrząsnął Francją i całą Europą.
W 1894 roku francuski oficer artylerii,
pochodzenia żydowskiego, został
oskarżony o szpiegostwo na rzecz
Niemiec i skazany na dożywotni karny
obóz na Diabelskiej Wyspie w Gujanie.
Powieść Harrisa koncentruje się wokół
osoby Georges Picquart, młodego
francuskiego oficera i antysemity,
który odkrywa, że główny dowód
świadczący przeciw Dreyfusowi,
list do ambasady niemieckiej, jest
autorstwa majora Esterhazy’ego.
Rozpoczyna niebezpieczną walkę
o ujawnienie prawdy.

Orhan Pamuk

„Inne kolory: eseje
i opowiadania”

Niezwykła, zaskakująca, zachęcająca
do odmiennego spojrzenia na świat
książka najsławniejszego tureckiego
pisarza i noblisty. Inne kolory to
zbiór tekstów – zarówno osobistych,

Biblioteka Publiczna poleca:
jak i dotyczących uniwersalnych,
społecznych zdarzeń – znakomicie
skomponowanych i ułożonych. Pamuk
zaprasza czytelnika do swojego
życia: opowiada o niechęci do szkoły,
nadmiernej melancholii swojej córki,
walce z nałogiem tytoniowym, a także o perspektywie zeznawania przeciwko niezdarnym bandytom, którzy
napadli go podczas wizyty w Nowym
Jorku. W opowieści o codzienności
wplata niezwykłą wyobraźnię, która
raz jeszcze potwierdza wiarę autora
w fikcję i nawiązuje do twórczości
największych, np. Dostojewskiego.

zagadki jest tylko jedno JEDYNE
WYJŚCIE.

Teresa Ewa Opoka

„Kalinowe serce”

Ryszard Ćwirlej

„Jedyne wyjście”

Autor znany z cyklu kryminałów
o poznańskich milicjantach w czasach
PRL-u tym razem akcję umieszcza
w przededniu Mistrzostw Europy
w piłce nożnej w 2012 r.
Ginie kobieta. Wszyscy uznają,
że uciekła z domu. Ale czy młode
kobiety tak po prostu pozostawiają
swoje dzieci? Młody mężczyzna zostaje porwany. Jest przetrzymywany
w ciemnej piwnicy. Jego ojciec wie, że
z chwilą przekazania okupu, chłopak
zginie. Dramatyczne wydarzenia
przeplatają się. Czy mają ze sobą coś
wspólnego?
Wielkopolscy policjanci muszą ostro
wziąć się do pracy. Tajemnica sięga
dalej, niż wydaje się to na pierwszy
rzut oka. Wzajemne powiązania,
zadawnione urazy, zbrodnicze
namiętności, chęć zysku i zemsty uruchamiają akcję przeplatających się ze
sobą dynamicznych wątków. Aneta,
energiczna policjantka, musi wziąć
sprawy w swoje ręce. Zegar tyka,
czasu jest coraz mniej. Rozwiązaniem

Czy to prawda, że aby być szczęśliwym, najpierw wszystko musi się
dobrze ułożyć? A może jest odwrotnie
- najpierw trzeba być szczęśliwym,
a wtedy wszystko samo się poukłada.
Dziewiętnastoletnia Kalina ma jasno
sprecyzowane plany na przyszłość.
Popracuje w Anglii, odłoży pieniądze
na studia, wyjedzie ze swojej wioski
do dużego miasta i będzie żyła jak
inne dziewczyny w jej wieku. Niestety
życie szybko niszczy jej marzenia.
Kalina musi wziąć na siebie wielką
odpowiedzialność - zbyt dużą i zbyt
wcześnie. Nie jest jej łatwo, zwłaszcza
że nie ma nikogo, kto mógłby jej
pomóc, doradzić, wskazać drogę.
Pewnego dnia los się do niej uśmiecha. Dostaje pracę w mieście, poznaje
dużo starszego od niej mężczyznę.
Chyba zaczynają się spełniać jej
wielkie plany. Tylko czy Kalina jest na
to gotowa...

Eustachy Rylski

„Obok Julii”
Lato roku 1963. Południowo-zachodnia części Polski, a w niej małe
„poniemieckie” miasteczko, w którego
cieniu wznosi się zamek Kynast.
Janek Ruczaj, 20-latek, spotyka
po latach swoją byłą nauczycielkę
i miłość z młodzieńczych lat - piękną
i tajemniczą Julię Neider. Wkrótce
okaże się, że Julia pojawiła się tylko
po to, by zniknąć przy pomocy Janka.
Za tę pomoc oboje zapłacą gorzką

cenę. Zafascynowany Hemingwayem
Janek (zresztą jak sam autor) musi żyć
w iście hemingwayowskim otoczeniu.
Wśród ludzi twardych i bezwzględnych. Uczestniczy w grze, która go
wyniszcza. Chce czy nie chce, musi
wygrać tę wojnę. Opowieść dzieje się
między rokiem 1948 a współczesnością.
Jak zawsze u Rylskiego, jest to opowieść intrygująca, pełna błyskotliwego języka i ukrytych sensów. Historia
burzliwej miłości w powojennej
Polsce. Historia tęsknoty za tym, co
nieosiągalne.

Zbigniew Branach

„Piętno księżobójcy”

Prosto z Biblioteki

Robert Harris

Reporterska wiwisekcja zbrodni
państwowej na kapłanie, siejącym
ziarno otuchy i nadziei. Poznajemy
mechanizm nagonki politycznej,
będącej inspiracją dla zbrodniarzy. Stenogramy posiedzeń Biura
Politycznego obrazują strategię
postępowania władz po zabójstwie
księdza Popiełuszki. Obnażają twórczy
nadzór generała Jaruzelskiego
nad śledztwem i procesem, jego
zainteresowanie doborem sędziów
i adwokatów, zatroskanie wpływem
śmierci księdza na „dobro partii”.
Renata Czarnecka-Pyła
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Kajaki, łódź, rowery...

N

ie masz pomysłu na aktywny wypoczynek
w mieście?! Zapraszamy do wypożyczalni
sprzętu wodnego. Do Państwa dyspozycji są kajaki, rowery wodne oraz łódź wiosłowa. Dodatkowo
na przystani można wypożyczyć rower tradycyjny.
Przystań czynna w lipcu i sierpniu codziennie od
10:00 do 20:00 (uzależnione od warunków atmosferycznych).
Cennik:
- kajak rodzinny – 10 zł/1 godz. (50 zł cały dzień),
- rower wodny – 15 zł/1 godz. (75 zł cały dzień),
- łódź wiosłowa – 20 zł/1godz (100 zł cały dzień),
- rower tradycyjny – 6 zł/1 godz., 12 zł/2godz., 15
zł/3 godz., 18 zł/4 godz., 20 zł/5 godz.
Bliższe informacje pod nr tel. 61 65 09 520 lub na
stronie www.scsir.swarzedz.pl
/scsir/

Zapraszamy do
gabinetu masażu

I
Prosto z Centrum Sportu

nformujemy, że pomimo trwającej na terenie
pływalni Wodny Raj przerwy technologicznej gabinet masażu MANO ESPALDA serdecznie zaprasza.
Do dyspozycji są dwa gabinety czynne codziennie.
Obowiązuje telefoniczna rezerwacja pod numerem
tel. 697-935-442.
/scsir/

26

Remont pływalni
do końca lipca

P

rzypominamy, że Pływalnia Wodny Raj jest
nieczynna w okresie od 01.06.2015 r. do
31.07.2015 r. z powodu prac remontowych.
Trwają prace związane z:
»» wymianą płytek w nieckach basenowych oraz
korytach przelewowych w basenach: sportowym i rekreacyjnym,
»» remontem saun (wymiana płytek na posadzkach oraz wymiana desek świerku skandynawskiego i drewna Abachi, tzw. zimnego drewna
na siedziskach i oparciach),
»» malowaniem pomieszczeń pływalni i sceny
plenerowej ,
»» konserwacją i bieżącym remontem stacji uzdatniania wody, instalacji elektrycznej i wentylacji.
Zapraszamy wszystkich od 1 sierpnia!!! /scsir/

Turniej tenisa o puchar burmistrza

13

czerwca na kortach tenisowych przy Pływalni Wodny Raj
odbył się III Swarzędzki Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz. W turnieju
wzięło udział 20 zawodników. Zwycięzcą
imprezy w kategorii OPEN został Jakub
Paluszkiewicz, który po zaciętej walce
w trzech setach, wynikiem 1:6, 7:6, 10:6
pokonał w finale Kacpra Śmichurskiego.
W kategorii 40+ zwyciężył Jacek
Maj, pokonując w trzech setach (1:6,
6:1, 10:6) Jarosława Tomkowiaka.
Wszyscy zawodnicy, którzy przegrali swój pierwszy mecz w turnieju

głównym, mogli brać udział w turnieju
pocieszenia, gdzie rywalizacja również
osiągnęła wysoki poziom i zakończyła
się zwycięstwem Sebastiana Gałązki.
Każdy z uczestników turnieju otrzymał dyplom oraz upominek ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, a finaliści dodatkowo zostali
uhonorowani statuetkami i nagrodami
wręczanymi przez burmistrza Mariana
Szkudlarka oraz sekretarz Agatę Kubacką. Serdecznie dziękujemy wszystkim
zawodnikom za stworzenie miłej atmosfery i grę w duchu fair play.
/scsir/

Korty tenisowe czekają...

Z

apraszamy na korty tenisowe położone przy Pływalni Wodny Raj
w Swarzędzu. Do dyspozycji są
cztery korty o nawierzchni ceglastej,
czynne codziennie od 9:00 do 21:00
(uzależnione od warunków atmosferycznych).
LIPIEC - rezerwacja pod numerem
telefonu 61 65 09 529 (codziennie od
10:00 do 20:00)

SIERPIEŃ - rezerwacja pod numerem
telefonu 61 65 09 520 (codziennie od
6:30 do 22:00)
Cennik:
poniedziałek - piątek
15 zł/60 minut w godzinach 9:00 - 15:00
20 zł/60 minut w godzinach 15:00 - 21:00
soboty, niedziele i święta
20 zł/60 minut w godzinach 9:00 – 21:00
/scsir/

Wakacje 2015 w SCSiR
BILET WAKACYJNY
Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.
uruchamiamy BILET WAKACYJNY na Pływalnię Wodny Raj. Przeznaczony jest dla
wszystkich dzieci do lat 16. Obowiązuje
od poniedziałku do piątku w godz. 6:30
– 15:00. Opłata 6 zł za 60min. Serdecznie
zapraszamy wszystkie dzieciaki!!!
PÓŁKOLONIE
Informujemy, że zostało jeszcze kilka
wolnych miejsc na półkoloniach letnich.
Dzieci mają zapewnioną fachową opiekę
i ciekawy program zajęć. W czasie jednego turnusu dzieci będą miały okazję
odwiedzić przede wszystkim Nowe ZOO,

Park Linowy w Kobylnicy oraz Kinepolis. Ponadto planujemy uczestnictwo
w warsztatach ceramiki i pokazie psów,
które na co dzień są wykorzystywane
do dogoterapii. Nie zabraknie również
rekreacyjnych zajęć na pływalni oraz
innych obiektach SCSiR. Zapraszamy do
zapoznania się ze szczegółowym programem półkolonii na naszej stronie
internetowej.
Bliższe informacje pod nr tel. 61
65 09 520/523, www.scsir.swarzedz.pl,
www.facebook/wodnyraj.com
/scsir/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S
Zawody rolkowe – zapraszamy!

I

nformujemy wszystkich miłośników rolek i nie tylko, że już 22 sierpnia odbędą
się ZAWODY ROLKOWE z serii Polish
Rolling League. Jest to już druga impreza
z tego cyklu organizowana na terenie
swarzędzkiego skateparku. Na pewno

nie zabraknie sportowych emocji, ale
przede wszystkim główną atrakcję będą
stanowiły akrobatyczne pokazy i ewolucje w wykonaniu zawodników.
Serdecznie zapraszamy!!!
/scsir/

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:

Rajd kajakowy „Złota Rybka”

S

Prosto z Centrum Sportu

erdecznie zapraszamy do udziału
w rajdzie kajakowym „Złota Rybka”,
który jako cykliczna impreza odbędzie się w sobotę 29.08.2015 r. Zbiórka
o godz.10:00. W programie: rywalizacja
dwuosobowych osad oraz konkursy z nagrodami. Wpisowe – 20 zł od osady.
Zapisy: sport@scsir.swarzedz.pl
(pod tym adresem można uzyskać również bliższe informacje na temat rajdu).
/scsir/

Aerobik to jest to!

Z

apraszamy wszystkich na wspólne
zajęcia aerobiku, które odbywać
się będą przy budynku sceny plenerowej zarówno w lipcu, jak i w sierpniu. Tylko 5 zł od osoby za jedne zajęcia
(płatne w kasie przy scenie plenerowej
przed rozpoczęciem aerobiku). Nie obowiązują zapisy! Prosimy o zabranie ze
sobą na każde zajęcia ręcznika (może
być mały kocyk) i przynajmniej małej
butelki wody do picia.
W lipcu i sierpniu odbywają się rów-

nież zajęcia PILATES i FIT BALL, na które
obowiązują zapisy:
LIPIEC - kasa przy scenie plenerowej
lub pod nr tel. 61 65 09 529 (kasa czynna
codziennie od 10:00 do 20:00).
SIERPIEŃ – kasa w budynku pływalni
lub pod nr tel. 61 65 09 520 (kasa czynna
codziennie od 6:30 do 22:00).
Szczegółowy harmonogram zajęć
dostępny na stronie internetowej www.
scsir.swarzedz.pl
/scsir/

Promocyjne ceny
biletów na basen
w sierpniu!

cenową w sierpniu. W okresie 01.08 do
31.08. 2015 r. ulegają obniżeniu opłaty
za bilety na basen w najdroższej strefie
czasowej:
– cena biletu normalnego będzie
wynosić 10 zł za 60 min (zamiast 13 zł).
– cena biletu ulgowego wyniesie 8
zł za 60 min (zamiast 10 zł).
Zapraszamy wszystkich serdecznie
do skorzystania z naszej oferty!!!
/scsir/

Z

okazji otwarcia Pływalni Wodny
Raj po dwumiesięcznej przerwie
technologicznej, przygotowaliśmy
dla naszych klientów specjalną ofertę

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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W skrócie z różnych stron
W „JEDYNCE” O BEZPIECZEŃSTWIE. 11 czerwca w Zespole
Szkół nr 1 odbyła się trzecia debata społeczna na temat bezpieczeństwa. W spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy
poznańskiej policji, uczestniczyły m.in.
władze województwa, powiatu i gminy.
Co szczególnie ważne, w debacie wzięli
udział mieszkańcy i lokalni policjanci.
Omówiono stan bezpieczeństwa, w tym
te sprawy, które wymagają większej
uwagi ze strony policji.

Aktualności

RODZINNIE U ŚW. MARCINA. 14 czerwca przy parafii św. Marcina w Swarzędzu odbył się coroczny
festyn „Wesoła Rodzina u Świętego
Marcina”. W tym roku grupy parafialne
wraz z proboszczem – ks. Aleksandrem
Brzezińskim przygotowały m.in. występy zespołów parafialnych, pokazy strażackie, przejażdżki konne, konkursy i gry
z nagrodami oraz występ Swarzędzkiej
Orkiestry Dętej.
SPOTKANIE KULINARNO-ZDROWOTNE. 14 czerwca
w Zespole Szkół nr 1 odbyła się impreza
z cyklu „Wiecie co jecie w poznańskim
powiecie”. Główną ideą są zasady prawidłowego żywienia oraz zdrowy tryb
życia. Atrakcje zorganizowano w 6 strefach. W strefie rowerowej - ćwiczenia
na rowerach spinningowych, w kolejnej
strefie - taniec, w strefie wiedzy - sekrety
funkcjonowania organizmu człowieka,
a w strefie smaku - nowe i zdrowe potrawy.
ZAWODY STRAŻACKIE.
13 czerwca w Jeziercach, niedaleko
Pobiedzisk, odbyły się coroczne Powiatowe Manewry Strażackie, zorganizowane
przez jednostkę strażacką JRG-3 z Poznania. W zawodach wzięło udział 9 drużyn
ochotniczych straży pożarnych z gmin:
Swarzędz, Kostrzyn i Pobiedziska. Konkurencje były okazją do sprawdzenia
umiejętności i sprawności strażaków,
a także do wymiany doświadczeń oraz
przetestowania sprzętu strażackiego.
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„BAJKOWY ŚWIAT” MA 15
LAT. 13 czerwca swarzędzkie przedszkole „Bajkowy Świat”, mieszczące
się na os. Mielżyńskiego, obchodziło
15-lecie istnienia. Z tej okazji dzieci,

ich rodzice i opiekunowie zorganizowali
wyjątkową uroczystość jubileuszową.
Przybyli na nią również m.in. poseł Bożena Szydłowska, burmistrz Marian Szkudlarek i przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Czachura. Podopieczni placówki
wystawili przedstawienie o królowej,
która oceniała przedszkole – i oceniła
je bardzo dobrze. Na zakończenie uroczystości w ogrodzie przedszkolnym
posadzono jubileuszowe drzewo.
OTWÓRZ SIĘ NA FOLKLOR.
Od 16 do 21 czerwca trwał w powiecie poznańskim VI Międzynarodowy
Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN
FOLK. Organizatorem było Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej
„Otwórz się na folklor”, a patronat nad
nim objął Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Jedną ze szkół, w których
miały miejsce występy festiwalowe, była
Szkoła Podstawowa nr 5 w Swarzędzu.
Przybyła do niej młodzież z Czech, Serbii,
Turcji, Ukrainy, a także z innych regionów naszego kraju. Podczas wspólnych
spotkań i zabaw prezentowano różnorodność kulturową za pomocą tańca,
muzyki i opowieści.
RODZINNY RAJD ROWEROWY. 20 czerwca już po raz VI odbył się
Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany przez firmę Brodex, SCSiR oraz Ośrodek Kultury w Swarzędzu. Główną ideą
rajdu jest propagowanie zdrowego stylu
życia wśród mieszkańców naszej gminy.
W tym roku wydarzenie miało również
drugi ważny cel – zbierano środki dla
Kuby, młodego mieszkańca naszej gminy, który walczy o odzyskanie sprawności fizycznej. Na starcie zebrało się ponad
100 rowerzystów, z których jedna grupa
zmierzyła się z trasą na dystansie 25 km
do Wierzenicy, a druga okrążyła Jezioro
Swarzędzkie. Po dotarciu na metę na
zawodników czekało losowanie cennych
nagród za udział w rajdzie.
BIEG INTEGRACYJNY. 21
czerwca Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Jana Brzechwy w Swarzędzu zorganizowała IV Bieg Integracyjny Czwórki
pt. „Biegnę dla Was”, połączony z piknikiem rodzinnym. Celem wydarzenia, oprócz formy integracyjnej, jest
również zebranie funduszy na zakup

sprzętu dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Szkoła jest
ważną placówką na terenie gminy,
gdzie funkcjonują klasy integracyjne
wymagające specjalnego doposażenia
sprzętowego. Wydarzenie jak co roku
spotkało się z pozytywnym odbiorem
wśród rodzin i sympatyków szkoły.
FESTYN W ŻŁOBKU. 27 czerwca, na terenie Żłobka Miejskiego „Maciuś” w Swarzędzu odbył się 10. Festyn
Rodzinny pod hasłem „Baw się razem
z nami”. Do wspólnej zabawy zaproszono
dzieci, rodziców, pracowników i wszystkich sympatyków żłobka. Dzieci i rodzice
mogli się wykazać w rozmaitych konkursach sprawnościowych. Dużą niespodzianką był pokaz tresury psów. Zainteresowaniem cieszył się pokaz akrobacji
lotniczej zdalnie sterowanym modelem
samolotu. Były też punkty malowania
twarzy i zaplatania warkoczyków.
NATALIA KOWALEWSKA
WYRÓŻNIONA. 19 czerwca
w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu
odbyło się wręczenie nagród laureatom
konkursu „Mój Drogowy Przyjaciel”.
Adresowany był on do gimnazjalistów
z terenu miasta Poznania oraz powiatu
poznańskiego. Zadaniem konkursu było
wzbudzenie u uczniów refleksji na temat
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
zwrócenie uwagi na znaczenie stosowania elementów odblaskowych.
Natalia Kowalewska z klasy 3e w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu swoją fotografią
zwróciła uwagę jury i otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów miłośniczce rzeczywistości
zatrzymanej w kadrach.
NAJLEPSI „ŁOWCY ELEKTRO-ŚMIECI”. Uczniowie z Zespołu
Szkół w Paczkowie zwyciężyli w zbiórce
elektro-śmieci! Organizatorem konkursu
była firma Ekomyst, zajmująca się recyklingiem sprzętu elektronicznego
i elektrycznego. W tym roku uczniowie z Paczkowa zebrali ponad 23 tony
elektro-śmieci, zajmując tym samym
I miejsce w okręgu – teren miasto Poznań i powiat poznański, Gniezno oraz
Środa Wielkopolska. W nagrodę szkoła
otrzymała voucher o wartości 1500 zł.
Za otrzymaną kwotę zostanie zakupiony
sprzęt elektroniczny do szkoły. Miejsce
I w konkursie indywidualnym zajął
również uczeń ZS w Paczkowie Maciej
Kamiński z klasy VI. W nagrodę otrzy-

mał tablet. Nagrodzona została także
uczennica Aleksandra Poźlewicz z klasy
Ia, która zajęła miejsce V.
ZACZROWANA MELODIA
W GIMNAZJUM NR 3. Na
szósty Gminny Konkurs Piosenki „Zaczarowana Melodia” zorganizowany
w Gimnazjum nr 3 zawitali uczniowie
i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr
4 oraz uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka
w Swarzędzu. Jury w składzie pani Halina Benedyk, ksiądz Robert Klemens, pan
Piotr Budziński miało twardy orzech do
zgryzienia. Wykonawcy przygotowywali
się do konkursu wiele tygodni, mogąc
liczyć na wsparcie muzyczne pana Pawła
Gruszczyńskiego.
Łącznie na scenie pojawiło się 36 wokalistów. Na zakończenie imprezy nasz
gość specjalny Halina Benedyk wykonała
swój przebój„Mamy po dwadzieścia lat”.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im
dalszych sukcesów. Dziękujemy wszystkim za udział i liczymy na wspaniałą
zabawę w przyszłym roku.
KONKURS TEATRALNY
W PACZKOWIE. 29 maja 2015 r.
w Zespole Szkół w Paczkowie odbył się VI
Miejsko-Gminny Konkurs Teatralny dla
Szkół Podstawowych„Bądźmy twórczy”.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach
aktorskich poprowadzonych przez zacnych gości – pana Pawła Binkowskiego,
aktora Teatru Nowego w Poznaniu oraz
panią Joannę Skorupską-Górską, psychologa i prezesa Lions Club w Poznaniu.
Następnie obejrzeli trzy spektakle konkursowe i wysłuchali solowego występu
ucznia Jakuba Słońskiego, który zagrał
na gitarze elektrycznej.
Zaproszenie na konkurs przyjęła SP 1
w Swarzędzu, która pod kierunkiem pań
Katarzyny Nadulicz i Renaty Grabowskiej przygotowała spektakl„Duch starej
kamienicy” i SP w Kobylnicy, która uraczyła nas przedstawieniem „Przygody
Tomka Sawyera” przygotowanym przy
pomocy pani Magdaleny Książkiewicz.
Natomiast gospodarze zaprezentowali
„Małego Księcia”.
I miejsce przyznano SP w Paczkowie
i Kobylnicy, II miejsce SP1 w Swarzędzu. Najlepszymi aktorami okazali się
Weronika Sobaszkiewicz z SP 1 w Swarzędzu, Adrian Nobik z Kobylnicy i zespół
aktorów ze Szkoły Podstawowej im. św.
Jana Pawła II w Paczkowie.
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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 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 14.0017.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222
lub 61 65 12 206.
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się wraz z podaniem tematu
sprawy – tel. 61 65 12 202.

]]Biuro Rady Miejskiej

Rynek 1, tel. 61 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczaca@swarzedz.pl
Przewodnicząca RM Barbara Czachura
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.0015.00 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 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

]]Ochotnicza Straż ]

Pożarna w Swarzędzu
ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

]]Ochotnicza Straż ]

Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

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

]]Pogotowie Ratunkowe

Podstacja Swarzędz ul. 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 ]

Pomocy Społecznej
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

]]Gminne ]

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

]]Zakład ]

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

]]Ośrodek Kultury

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

]]Zespół Przychodni Leka-

]]Biblioteka Publiczna

]]Centrum Medyczne ]

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

]]Centrum Medyczne –

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

]]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
Apteka „Osiedlowa” (Swarzędz os. Kościuszkowców 13 – pawilon, tel. 61 8174
111) pełni codzienny całodobowy dyżur.
Całą dobę czynne są również apteki 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

bezpłatne pismo informacyjne

]]Ośrodek ]

Rentgenowska „Kwant”
Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85
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
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Będzie się działo! z W Zalasewie przed pierwszym dzwonkiem
Budżet Obywatelski – teraz głosowanie z Drogi „po przejściach”
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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]]Skansen i Muzeum

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

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

]]Cech Stolarzy ]

Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 61 817 21 37, 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
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Informator
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średnia kraju

średnia województwa wielkopolskiego

średnia powiatu poznańskiego

średnia Gminy Rokietnica
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Sukces, który mobilizuje.

59,18

77,07

73,42

73

70,57

70,26

67,88
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Rokietnicki flesz

80,62

2015: ŚREDNIE % WYNIKI SPRAWDZIANU
S Z Ó S TO K LA S I S TÓ W : G M I N A N A T L E K R A J U ,
W O J E W Ó D Z T W A , P O W I A TU

Informator Gminy Rokietnica

RAPORT OŚWIATOWY
z wyników gminnych podstawówek.
CZ.I

CZ.I - J. POLSKI

CZ.I - MATEMATYKA CZ.II - J. ANGIELSKI

2015 Gmina Rokietnica na tle gmin powiatu poznańskiego wyniki % łącznie
cz.I i II
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70,28 70,28
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maja 2015 r. poznańska OKE
ogłosiła wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty. Po kolejnym od
2013 r. roku funkcjonowania systemów naprawczych w szkołach podstawowych na
terenie Gminy Rokietnica, można mówić
o sporym sukcesie. Nie inaczej bowiem należy określić poprawę lokaty w rankingu 17
gmin powiatu poznańskiego: z ostatniego
w 2013 r. miejsca, na bardzo dobrą 4 pozycję
w roku 2015. Nie inaczej też należy patrzeć
na średnią uzyskaną przez naszych uczniów
przewyższającą, we wszystkich trzech porównywanych częściach sprawdzianu, wynik
powiatu poznańskiego, województwa i kraju.
W roku 2013 uderzyliśmy się w piersi.
Bardzo różnie próbowano interpretować
fatalny wówczas wynik gminnych podstawówek i przewidywać ich skutek. Jedni sugerowali kasandryczną wręcz wizję klęski
i upadku sytemu oświaty i exodus całych
roczników do gmin sąsiednich. Inni opie-

65,57

rali się na jednostronnej ocenienie pozornie
odmiennych uwarunkowań społecznych,
których efektem miał być wzrost ilości
uczniów wymagających wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Starano się także
bagatelizować czy wręcz negować zasadność
opierania się oceny pracy szkół na wynikach
sprawdzianów zewnętrznych. Jak się jednak
okazało lekcja pokory była niezwykle cenna.
Przy bardzo dobrych wskaźnikach nakładów ponoszonych z budżetu gminy na
oświatę, mobilizacja sił, rzetelna analiza
stanu, przeprowadzona wieloaspektowa
ocena przyczyn, zwróciła uwagę na konieczność zweryfikowania i zmodyfikowania
stosowanych metod pracy z uczniem oraz
współpracy z rodzicami i otoczeniem zewnętrznym szkół. Katalog dostępnych tzw.
dobrych praktyk okazał się bardzo szeroki
i bogaty, a wdrożone programy naprawcze,
rozpisanie w poszczególnych placówkach
interwencyjnie na trzy i kompleksowo na

Nagroda Powiatu Poznańskiego
dla Hani Sztachańskiej.

17
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68,21 68,00 67,46
66,96

czerwca talent Hani Sztachańskiej
został doceniony przez Powiat Poznański. Tego dnia zdolna wokalistka odebrała z rąk Starosty Poznańskiego
Jana Grabkowskiego oraz Przewodniczącego
Rady Powiatu w Poznaniu Piotra Burdajewicza nagrodę za zajęcie drugiego miejsca za
osiągnięcia artystyczne. Swoim występem
uświetniła również uroczystość wręczenia

nagród, podczas której zaprezentowała 3
wybrane przez siebie piosenki, w tym przebój
Abby „Thank you for the music”, wzbudzając szczery podziw i aplauz. W uroczystości
wziął udział również Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech, który towarzyszył zdolnej
wokalistce. Hania jak dotąd jest najmłodszą laureatką nagrody powiatu w dziedzinie
kultury.

cały sześcioletni cykl nauczania, przyniosły
spodziewane efekty.
Bez obrażania się na system dokonano
analizy samych wyników (sprawność wykorzystywania wiedzy i umiejętności wyniesionych z nauczania poszczególnych przedmiotów, relacja wyników bardzo dobrych
i najniższych do tych uzyskanych na dobrym
średnim poziomie, mobilizacja i wpływ
udziału w konkursach przedmiotowych na
osiągany wynik). Dyrektorzy i zespoły nauczycielskie zaufały systemowi monitoringu
i motywacji pracy. Skorzystano z merytorycznego wsparcia ośrodka doskonalenia
nauczycieli. W sposób stały i konsekwentny
prowadzono średnioroczną analizę wyników
osiąganych przez uczniów z poszczególnych
przedmiotów, a tym samym ich nauczycieli i
wychowawców, stosowano system ocen na
tzw. „wejściu” i „wyjściu”. Rozbudowano
system wsparcia dla uczniów wymagających
pomocy, ale i tych szczególnie uzdolnionych.
Wreszcie, co najbardziej istotne – położono
nacisk na bardziej efektywny kontakt z rodzicami. Pomocny stał się w tym szczególnie
systematycznie wprowadzany dziennik elektroniczny, który od nowego roku szkolnego
obejmie już wszystkie gminne szkoły.
Początkowy zawód i pewien dyskomfort
pracy oraz obawa przed zbyt jednostronną
jej oceną, stał się początkiem mobilizacji.
Wspólnej i obejmującej nie tylko szkoły.
Spotykaliśmy się systematycznie w gronie
dyrektorów i radnych. Zbieraliśmy doświadczenia z zewnątrz, wymienialiśmy się spostrzeżeniami, pogłębialiśmy analizy, w tym
te o charakterze porównawczym, a zadanie
poprawy jakości pracy stało się wyzwaniem,
które udało się oddzielić od emocji i niepotrzebnego pozamerytorycznego balastu.
Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica
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tel. 793 705 253

Metraż domu: 128 m2 + 20 m2 piwnica + 35 m2 garaż.
Taras: ok. 50 m2 Metraż działki: 1314 m2.

Mam na sprzedaż piękny dom, znajdujący się w miejscowości Obrzycko,
50 km od Poznania i 15 km od Szamotuł. Dom znajduje się pod lasem
(furtka prowadząca do lasu z tyłu działki) oraz ok 500 m od rzeki Warty.
Idealne tereny spacerowe, rowerowe, wędkarskie itp.
Dom został zbudowany przez osobę pracującą w branży budowlanej, więc
jest wykonany bardzo solidnie, z dbałością o szczegóły.
Ogród jest w pełni zagospodarowany, obsadzony dużą ilością drzewek,
krzewów, itp. Na całości posadzona trawa.

Cena: 479 000 zł
Dom posiada wiele ekologicznych rozwiązań, m.in.:
• przydomowa oczyszczalnia ścieków,
• kolektory słoneczne x2 - podgrzewające wodę latem,
• kominek z płaszczem wodnym podgrzewa wodę i w razie potrzeby
ogrzewa dom jesienią i wiosną,
• ogrzewanie podłogowe - korytarze,

INNE INFORMACJE:
• MEDIA: woda, prąd, telefon / internet,
TV Cyfrowa, oczyszczalnia,
• dom zbudowany z pustaków ceramicznych POROTHERM + ocieplenie
12cm styropianem,
• strop ocieplony wełną - 25cm,
• dachówka ceramiczna,
• drewniane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne robione na zamówienie,
• okna plastikowe w kolorze jasny dąb
+ rolety zewnętrzne, w tym dwie rolety tarasowe sterowane na pilota,
• wysokość pomieszczeń - 275cm
POMIESZCZENIA:
• salon - 45 m2, ogrzewanie podłogowe
+ płytki na podłodze,
• kuchnia - 13 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze i między
szafkami,
• toaleta - 1,75 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze i ścianie,
podwieszane wc, umywalka,
• łazienka - 8 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze i ścianie,
podwieszane wc + bidet, umywalka,
wanna, meble na wymiar, grzejnik
drabinkowy,
• pralnia - 4,5 m2, ogrzewanie podłogowe + grzejnik drabinkowy, płytki
na podłodze
• pomieszczenie gospodarcze - 3 m2,
płytki na podłodze, meble na wymiar,
• pokój - 13 m2, panele podłogowe,
grzejnik,
• pokój - 20 m2, panele podłogowe,
grzejniki,
• garderoba - 5 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze, meble
na wymiar,
• wiatrołap - 5 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze
• hall - 8 m2, ogrzewanie podłogowe
+ płytki na podłodze
• piwnica - 20 m2, składająca się z kotłowni i oddzielnego pomieszczenia
gospodarczego,
• wolnostojący garaż jednostanowiskowy wielkości 35 m2, z możliwością
zrobienia drugiego miejsca postojowego pod dachem, dachówka ceramiczna, obłożony starą ciętą cegłą.

Reklamy

Sprzedam piękny dom pod
lasem
(50 km od Poznania)

łazienki, garderoba, salon, kuchnia,
przedsionek oraz pralnia z możliwością ustawienia temperatury w każdym pomieszczeniu,
• piec na EKO-GROSZEK, praktycznie
bezobsługowy + programator temperatury w domu.
Wszystko to sprawia, że jest bardzo tani
w utrzymaniu!!!
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Firma All-Meblo z siedzibą
w Swarzędzu zatrudni:

www.hrformat.pl

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

– Tapicerów z doświadczeniem
Praca dobrze płatna system wynagrodzenia akordowy – to Ty
decydujesz, ile zarobisz
– Monterów szkieletów Praca w systemie godzinowym
z wyznaczonym minimum pracy 8h dziennie 5 dni w tygodniu
– Stolarzy Praca w systemie godzinowym
Na wszystkich stanowiskach oferujemy: • Umowę cały etat
z wszystkimi świadczeniami • Ubezpieczenie chorobowe, zdrowotne, rentowe, emerytalne • Pracę od zaraz
Od kandydatów oczekujemy zaangażowania, chęci do pracy
i przyjaznego usposobienia. Praca w młodym, zgranym zespole.
Telefon: 535-711-001
Email: allmeblo2013@gmail.com
Adres: Traugutta 27, 62-020 Swarzędz

Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:

Właściwy człowiek
na właściwym miejscu.
Pomożemy Ci
go znaleźć.
Jak zamówić reklamę?

Reklamy

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

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

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

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

STOMATOLOGIA
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
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SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
śr., czw. 15.00-19.00

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

