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• sprzedaż gotowych domów
• budowa domów „pod klucz”
• stan surowy
i deweloperski

BudowaDomow.com
Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:

Jak zamówić reklamę?
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
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Specjalista Laryngolog

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

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71, 698 221 757
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 cawad@prokonto.pl
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z Fot. Maciej Woliński
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Wodociąg w Łowęcinie
– nareszcie!
W sierpniu zawarta została umowa na
budowę prawie 700-metrowego odcinka
sieci wodociągowej w ul. Sarbinowskiej
w Łowęcinie. Wyłonionym w przetargu
wykonawcą będzie PPHU „pe-gaz 90”
z Mogilna. Wodociąg, którego budowa
ma kosztować ok. 220 tys. złotych, będzie gotowy jesienią br.
/mw/

Skanska rozbuduje
szkołę w Kobylnicy
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z Fot. Tomasz Rybarczyk

Prosto z budowy

Gortatowo: ul. Dożynkowa z asfaltem. Wyremontowany został 350-metrowy odcinek ul. Dożynkowej w Gortatowie, gdzie do niedawna była tylko
nawierzchnia tłuczniowa. Na jezdni ułożono warstwę bitumiczną o grubości 12 cm, a pobocze zostało umocnione. Koszt tej inwestycji to ponad 200 tys. zł, które wyłożył
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu (ul. Dożynkowa stanowi fragment drogi powiatowej nr 2435 Swarzędz-Uzarzewo).
/mw/
Na zdjęciu: Ostatnie prace na ul. Dożynkowej.

Przetarg nieograniczony na rozbudowę Szkoły Postawowej w Kobylnicy
wygrała firma Skanska SA, która podjęła
się tego zadania za 9,772 mln zł. Umowę z przedstawicielami wykonawcy
burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek
podpisał 13 lipca 2016 r. Jak już informowaliśmy, obok istniejącego budynku
szkoły zbudowany zostanie drugi, o wys.
9,5 m i powierzchni 933 m kw. W nowym, wyposażonym w windę budynku,
na parterze i piętrze będzie 10 nowych sal
dydaktycznych, pracownia komputerowa,

świetlica, jadalnia, biblioteka, pomieszczenia administracyjne oraz sanitariaty.
W piwnicy urządzone zostaną szatnie.
Równocześnie zbudowana zostanie nowa
sala gimnastyczna, z boiskiem o wymiarach 28 x 15 m wraz z trybunami, szatniami i salką do gimnastyki korekcyjnej.
Dodatkowo powstaną osobne szatnie (a
także pomieszczenia dla trenerów) obsługujące uczestników zajęć na boisku
zewnętrznym. Obok szkoły urządzone
zostaną 52 nowe miejsca parkingowe,
a także droga dojazdowa.
Prace rozpoczynają się jeszcze tego
lata (od rozbiórki starego budynku, na

miejscu którego powstanie nowa sala
gimnastyczna) i potrwają do końca maja
2017 r.
Również na wiosnę przyszłego roku
zaplanowany został przetarg na wyposażenie rozbudowanej szkoły, aby wszystko
było gotowe przed pierwszym września
2017 r.
/mw/
Na zdjęciu: Umowa na rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Kobylnicy podpisana!
z fot. T. Rybarczyk

Gruszczyn: teraz
Modrzewiowa
i Leszczynowa
Rozpoczęła się przebudowa ulic Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie. Obie ulice o łącznej długości prawie
1000 m otrzymają nawierzchnię z kostki
brukowej i chodniki. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wszystkie skrzyżowania zostaną wyniesione w górę - zmusi to
kierowców do ograniczenia prędkości jazdy. Wykonawcą jest firma Budownictwo
Drogowe Krug, a koszt całej inwestycji,
która gotowa ma być jeszcze w tym roku,
wynosi ok. 3,3 mln zł.
/mw/

z Fot. Maciej Woliński
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Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy św. Marcina. Zgodnie z planem przebiega rozpoczęta w tym roku modernizacja kompleksu
sportowego przy ulicy św. Marcina w Swarzędzu. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej. Inwestycja ta obejmuje:
- remont istniejącego trawiastego boiska treningowego z zamianą na nawierzchnię ze sztucznej trawy i wykonaniem odwodnienia,
- remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej z wymianą nawierzchni na poliuretanową,
- montaż systemu nawadniania trawiastego boiska głównego z odtworzeniem murawy,
- wykonanie bieżni do skoku w dal,
- budowę oświetlenia boiska głównego oraz remont oświetlenia boiska treningowego,
- budowę zaplecza sportowego - parterowego budynku szatniowego o powierzchni zabudowy 287,39 m2,
- roboty elektroenergetyczne,
- wykonanie przyłączy do budynku,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i wjeździe na stadion.
Jak już informowaliśmy, modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy św. Marcina będzie kosztowała 4.790.850 zł. Otrzymaliśmy na nią 1,5 mln zł dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wykonawca zapewni 60-miesięczną gwarancję na wszystkie wykonane prace, które zakończyć się mają
w listopadzie br.
/mw/

z Fot. Bartłomiej Majchrzak

Ul. Napoleońska - chodnik jak nowy. Zakończył się remont chodników w ul. Napoleońskiej w Swarzędzu na wcześniej nieprzebudowanym jej odcinku
o długości prawie 280 m. Remont objął wymianę krawężników, nawierzchni chodników, zjazdów, umocnień skarp oraz przebudowę schodów prowadzących do posesji.
Koszt to niespełna 170 tys. zł. Wykonawcą była firma NORTEX z Poznania.
/mw/
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z Fot. Tomasz Rybarczyk
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z Fot. Janusz Gębarowski

Prosto z budowy

Ulice Zachodnia i Jaśminowa po przebudowie. Zakończyła się przebudowa ul. Zachodniej w Swarzędzu oraz Jaśminowej w Bogucinie. Na ul.
Zachodniej na odcinku ok. 150 m wybudowana została kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, pieszojezdnia z kostki brukowej oraz progi spowalniające ruch.
Koszt tej inwestycji to ok. 340 tys. zł z budżetu naszej gminy.
Powody do zadowolenia mają również mieszkańcy ul. Jaśminowej w Bogucinie, gdzie podczas zakończonej właśnie przebudowy wykonane zostały: kanalizacja deszczowa o długości 300 m, nawierzchnia jezdni o długości 370 m i szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m oraz wjazdy do posesji. Powstał też kanał
technologiczny, pozwalający na ułożenie w przyszłości np. światłowodu. Koszt tej inwestycji to 1,056 mln zł.
Wykonawcą obydwu inwestycji był Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z Nekli.
/mw/
Na zdjęciach: ul. Zachodnia po przebudowie i ul. Jaśminowa po przebudowie.

z Fot. Maciej Woliński
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W szkołach przed
1 września
W Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.
Zamkowej w Swarzędzu trwają prace
związane z modernizacją systemu wentylacyjnego. Wykonawcą jest firma SOLAIR
Instalacje sp. z o.o. z Solca Kujawskiego,
która tę inwestycję, kosztującą za niespełna 210 tys. zł, wykona do końca wakacji.
W najstarszej swarzędzkiej podstawówce
zakładany jest także nowy parkiet w sali
gimnastycznej. Podłogi – parkiety sportowe wymieniane są także w małej i dużej sali gimnastycznej Gimnazjum nr 3.
Wykonawcą nowych podłóg w obydwu
szkołach (łączny koszt to niespełna 470 tys.
zł. ) jest PHU FOX Jolanta Marcinowska
z Kicina.
W Szkole Podstawowej w Zalasewie
trwa natomiast budowa zaplecza socjalnego, które będzie obsługiwać boiska zewnętrze, w czasie gdy korzystają z nich
osoby spoza szkoły. Powstanie budynek
o konstrukci stalowej o pow. ok 45 m kw,
który pomieści szatnie, sanitariaty oraz
podręczny magazynek. Wykonawcą jest
firma CONSTRUCTO z Lubicza, która
podjęła się tego zadania za niespełna 170
tys. zł. Inwestycja będzie ukończona we
wrześniu br.
/mw/

Remont
ul. Kwaśniewskiego

W sierpniu rozpoczyna się, zaplanowany na dwa etapy, remont ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu. W tym roku zmodernizowany będzie 730-metrowy odcinek od
EuroHotelu do pętli autobusowej na os.
Kościuszkowców. Ulica otrzyma nową
nawierzchnię bitumiczną, poprawione
zostanie odwodnienie, a włazy od studni kanalizacyjnych będą wyregulowane.
Wartość inwestycji wynosi prawie 600
tys. zł, z czego połowę zapłaci Starosta
Poznański. Wykonawcą jest firma Colas
Polska sp. z o.o.
Podczas remontu ul. Kwaśniewskiego
należy się liczyć z dużymi utrudnieniami
komunikacyjnymi, które zakończyć się
mają jeszcze tego lata.
Jak już informowaliśmy, drugi etap
remontu tej ulicy (na odcinku od pętli do
ronda Leszka Grajka) przewidziany jest na
przyszły rok, gdy Spółdzielnia Mieszkaniowa i AQUANET zakończą tam budowę
kanalizacji sanitarnej.
/mw/

Przebudowa
ul. Jeżynowej
W sierpniu rozpoczęły się roboty
związane z przebudową ul. Jeżynowej
w Swarzędzu i Zalasewie. Ulica Jeżyno-

wa o długości ok. 150 m otrzyma odwodnienie, nawierzchnię jezdni o szer 5,5 m,
obustronne chodniki, wjazdy do posesji,
a dla poprawy bezpieczeństwa zbudowany zostanie próg spowalniający prędkość
ruchu. Wykonawcą jest firma Budownictwo Drogowe Krug ze Swarzędza. Wartość
kontraktu to niespełna 600 tys. złotych.
/mw/

Uwaga na
ul. H. Modrzejewskiej!
Trwają roboty związane z przebudową
ul. Heleny Modrzejewskiej w Swarzędzu
wraz z częściową wymianą sieci wodociągowej. Wykonawcą jest Budownictwo
Drogowe Krug ze Swarzędza. Koszt tej
inwestycji to niespełna 2 mln zł. Wybudowana zostanie 550-metrowa pieszojezdnia z kostki brukowej o szerokości ok.
10 m, wraz z odwodnieniem (kanalizacja
deszczowa) oraz budową brakujących
przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Dla
zwiększenia bezpieczeństwa wybudowane zostaną progi spowalniające ruch.
W ramach tej inwestycji Gmina Swarzędz,
jako inwestor zastępczy firmy AQUANET
SA, wybuduje (na jej koszt) odcinek sieci
wodociągowej wraz z przyłączami.
Wykonawca zobowiązał się zakończyć
tę inwestycję do 30 października br.
/mw/

Prosto z budowy

Kruszewnia – utwardzona pętla dla autobusów. W lipcu w Kruszewni przy ul. Spółdzielczej utwardzony został kilkusetmetrowy teren pętli autobusowej. Na podbudowie z tłucznia kamiennego ułożono asfalt, a cały teren został tak ukształowany, aby nowej nawierzchni nie niszczyły wody opadowe. Koszt tej
inwestycji to ok. 100 tys. zł.		
/mw/
Na zdjęciu: Układanie podbudowy pod asfalt na pętli w Kruszewni.
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Ulice Orla i Pawia
– na początek
Rozpoczęła się długo oczekiwana
przebudowa ulic Orlej i Pawiej w Swarzędzu. Wykonawcą jest firma Budownictwo
Drogowe Krug, a koszt to ok. 1,66 mln zł.
Obydwie ulice będą przebudowane jeszcze w tym roku, natomiast pozostałe ulice
na „ptasim” osiedlu - w kolejnych latach.
Gmina Swarzędz posiada pełnobranżową
dokumentację techniczną na przebudowę wszystkich ulic na tym osiedlu, a w
Wieloletniej Prognozie Finansowej naszej
gminy w latach 2016-2019 zabezpieczono
na ten cel 4,3 mln zł.
/mw/

Prosto z budowy

Dofinansowanie na
budowę mieszkań

8

Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK) ogłosił
listę projektów
dot. budowy
mieszkań komunalnych, socjalnych i chronionych, które
uzyskały wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat. Na liście znalazł się również
projekt zgłoszony przez Gminę Swarzędz
z dofinansowaniem w wys. 2,39 mln zł
(35% kosztów inwestycji), całkowita wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok.
6,85 mln zł.
W marcu br. Gmina Swarzędz aplikowała do programu dotyczącego budowy
mieszkań ogłoszonego przez BGK. Do
Banku wpłynęło 111 wniosków (w tym
103 wnioski złożone przez gminy z całej
Polski) o łącznej wartości blisko 102 mln
zł, obejmujących budowę 1719 mieszkań.
Pula środków przeznaczonych w naborze
wynosiła ponad 65 mln zł. W związku
z faktem, że zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków przekroczyło
wartość puli środków przeznaczonych
w marcowej edycji programu, Bank dokonał wyboru projektów w oparciu o określone kryteria oceny wniosków.
W wyniku przeprowadzonej oceny projekt Gminy Swarzędz znalazł
się w gronie 81 dofinansowanych projektów.
Jesienią br zostanie ogłoszony przetarg
na budowę budynku mieszkalnego przy
ul. Wrzesińskiej. Znajdzie się w nim 27
mieszkań (w tym 2 mieszkania przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych). Należy zaznaczyć, że w tej samej

lokalizacji równolegle będzie realizowany
drugi budynek (21 mieszkań), lecz dofinansowany w całości z budżetu Gminy.
/RPF/

Wandale wśród nas
Drodzy Mieszkańcy! W ostatnich
tygodniach nasilają się akty wandalizmu
w naszym mieście. Niedawno informowaliśmy Państwa o zdewastowanym terenie
rekreacyjnym na skwerze na os. Raczyńskiego. Dzisiaj musimy przedstawić kolejną porcję zdjęć, na których zobaczycie
Państwo jak chuligaństwo - niestety innego
określenia brak - niszczy naszą architekturę miejską:
- zdewastowane ławki miejskie na
ścieżce nad jeziorem, z których urządzono sobie ognisko,
- powyrywane deseczki z nowo zamontowanych ławek na Pl. Niezłomnych,
- brak paneli ogrodzeniowych na placu
zabaw przy ul. Sienkiewicza,
- zniszczony płot na placu street wor-

kout przy ul. Strzeleckiej,
- powyrywane liny z nowo zamontowanego urządzenia zabawowego (stożek
obrotowy) na Pl. Niezłomnych,
- połamane ławki miejskie na os.
Czwartaków
...to efekt ostatnich dewastacji w naszym mieście.
Drodzy Państwo, reagujmy na tego
typu sytuacje i nie pozwólmy, aby nasza
przestrzeń publiczna przypominała pobojowisko! Wszyscy płacimy za zniszczenia
i demolowanie tego, co powinno służyć
każdemu mieszkańcowi gminy Swarzędz.
Sam tylko niedawny remont ławek nad
jeziorem i w kilku innych miejscach kosztował nas 20 tysięcy złotych!
Zgłaszajmy akty dewastacji Straży
Miejskiej (telefon interwencyjny 61 65 109
86) i Policji (tel. całodobowy 61 84 148
00). Gdy jesteśmy świadkiem bandyckich
zachowań, reagujmy!
Wandalom mówimy głośne NIE!
/RID, mw/
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W sołectwach z Funduszu Sołeckiego
W tabeli przedstawiamy Państwu zestawienie niektórych większych przedsięwzięć realizowanych na terenie sołectw gminy
Swarzędz w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIE

WARTOŚĆ

STAN REALIZACJI

Ogrodzenie placu zabaw

10 976,76 zł brutto

Zlecone – planowany czas
ukończenia prac: 22.08.2016 r.

Montaż ławek na placu zabaw

4 480,00 zł brutto

Zlecone – planowany czas
ukończenia prac: 22.08.2016 r.

BOGUCIN

GARBY

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego – wykonanie
zadaszenia

GORTATOWO

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w sołectwie – zakup
ławek i ogrodzenia

4 799,00 zł brutto

Towar zakupiony w kwietniu –
montaż - czyn społeczny

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na terenie sołectwa
– przygotowanie podłoża
pod plac zabaw

10 690,54 zł brutto
w tym:
5 000,00 zł brutto
– fundusz sołecki
5 690,54 zł brutto
– środki własne gminy

Zlecone – planowany czas
ukończenia prac: 22.08.2016 r.

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na terenie sołectwa –
doposażenie placu zabaw

44 042,09 zł brutto
w tym:
14 999,09 zł brutto
– fundusz sołecki
29 043,00 zł brutto – dotacja
celowa z budżetu Województwa
Wielkopolskiego (konkurs:
„Pięknieje wielkopolska wieś”)

Zlecone – planowany czas
ukończenia prac: 31.08.2016 r.

Zakup tablicy ogłoszeniowej
na teren sołectwa

1 500,00 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 19.04.2016 r.

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy ul. Wrzesińskiej
– wyrób ław do altany

4 797,00 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 26.04.2016 r.

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego przy ul. Wrzesińskiej
– zabudowa drewnianej altany

5 000,00 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 22.05.2016 r.

Budowa siłowni zewnętrznej przy
boisku sportowym

8 720,70 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 14.07.2016 r.

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej – zakup trzech gablot
ogłoszeniowych

4 793,68 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 19.04.2016 r.

Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej – zakup kostki brukowej,
obrzeży, cementu i piasku do
wykonania utwardzenia gruntu

4 100,36 zł brutto

Towar zakupiony w czerwcu –
montaż - czyn społeczny

PUSZCZYKOWO ZABORZE

Zagospodarowanie terenu
rekreacyjnego – zabudowa
drewnianej altany (połowy)

2 850,00 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 22.05.2016 r.

SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE

Utwardzenie terenu pod altaną

7 496,38 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 14.07.2016 r.

UZARZEWO

Ustawienie siłowni zewnętrznej

11 998,65 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 18.05.2016 r.

Montaż bramy ogrodzeniowej

1 742,00 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 25.04.2016 r.

Doposażenie placu zabaw w
urządzenia siłowni zewnętrznej

8 123,00 zł brutto

Zakończono
Data odbioru: 22.07.2016 r.

Wykonanie siłowni zewnętrznej na
terenie przy świetlicy wiejskiej

15 522,60 zł brutto

Zlecone – planowany czas
ukończenia prac początek
września 2016 r.

GRUSZCZYN

JASIN

KARŁOWICE

ŁOWĘCIN

WIERZENICA

ZALASEWO

Zakończono
Data odbioru: 08.07.2016 r.

Prosto z budowy

SOŁECTWO
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z Fot. M. Woliński
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Z prac Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Z prac Rady Miejskiej
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Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr XXIV/237/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.
► Uchwałę nr XXIV/238/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2016 -2036.
► Uchwałę nr XXIV/239/2016
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Swarzędz.
► Uchwałę nr XXIV/240/2016
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/27/99
z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie zaka-

zu handlu okrężnego na ulicach Miasta
Swarzędza.
► Uchwałę nr XXIV/241/2016 w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/376/98
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18
czerwca 1998 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Straży Miejskiej w Swarzędzu.
► Uchwałę nr XXIV/242/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/182/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26
stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz”.
► Uchwałę nr XXIV/243/2016
w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego pn. „KAMELEON – zmieniam się” w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa
7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1.
Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2.
Aktywna integracja – projekty konkurz Fot. M. Woliński
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czerwca 2016 roku w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu odbyła
się XXIV sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. W obradach, które
prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura,
uczestniczyło 19 radnych.

W dniu 21 czerwca 2016 roku odbyła się XXIV sesja Rady Miejskiej
w Swarzędzu. Podczas posiedzenia
Rada głównie rozpatrywała przedstawione projekty uchwał, które dotyczyły
min. Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Swarzędz,
zmian w polityce mieszkaniowej Miasta
i Gminy Swarzędz na lata 2010 – 2020
oraz planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Armii Poznań, Józefa Rivoliego
w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie.
Podczas rozpatrywania planu zagospodarowania terenu, radni rozpatrzyli ponad 200 uwag mieszkańców do planu,
które nie zostały uwzględnione przez
Burmistrza.
Ponadto przedstawiono wnioski
zgłoszone w okresie międzysesyjnym
w sprawie ustawienia sygnalizacji
świetlnej (S1) na skrzyżowaniu ulic:
Kórnickiej, Granicznej i Staniewskiego oraz w sprawie ułożenia nowej nawierzchni utwardzonej na odcinku 100
metrów przy ul. Gwiaździstej.
Barbara Czachura
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu
sowe, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
► Uchwałę nr XXIV/244/2016 w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/384/2010
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24
sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia
polityki mieszkaniowej Miasta i Gminy
Swarzędz na lata 2010 -2020.
► Uchwałę nr XXIV/245/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
► Uchwałę nr XXIV/246/2016
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzędz oraz

miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
► Uchwałę nr XXIV/247/2016
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz
Siewnej w Zalasewie (pow. ca.7,5 ha).
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: pełne teksty wszystkich
uchwał wraz załącznikami dostępne są
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/

A

oto, czym zajmowały się w ostatnim
czasie poszczególne komisje Rady
Miejskiej w Swarzędzu:

Komisja Spraw Społecznych
14 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.
Członkowie komisji w samo południe udali
się z wizytą do Kobylnicy, gdzie mieli
okazję zapoznać się z funkcjonowaniem
Warsztatu Terapii Zajęciowej. Radni wraz
z jej opiekunami rozmawiali o funkcjonowaniu placówki, a także potrzebach osób
niepełnosprawnych z terenu gminy Swarzędz. Podczas drugiej części posiedzenia,
która odbyła się tradycyjnie, w Urzędzie
Miasta i Gminy w Swarzędzu radni omówili materiały sesyjne oraz sprawy bieżące. Szczególne zainteresowanie członków
komisji wzbudziła polityka mieszkaniowa.
Temat ten został wywołany przy okazji
omawiania uchwały dot. zmian w polityce
mieszkaniowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2010-2020.
Joanna Wojtysiak

Komisja Środowiska
i Rozwoju Wsi
Na posiedzeniu komisji w tym miesiącu omawiano, poza materiałami sesyjnymi,
postęp inwestycji majątkowych realizowanych w poszczególnych sołectwach
w ramach tegorocznego planu budżetowego. Temat przedstawił wyczerpująco kierownik Referatu Inwestycji, pan
Bartłomiej Majchrzak. Radni zapoznali
się tym samym ze stopniem realizacji
poszczególnych zadań. Ocenić przy tym
należy, że praktycznie wszystkie zaplanowane inwestycje przebiegają zgodnie
z przyjętymi harmonogramami. Liczymy

więc, że i ich zakończenie, odbiory i oddanie do użytku mieszkańców odbędzie
się zgodnie z planami.
Rafał Słupiński

Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu
Na posiedzeniu czerwcowym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zostały
omówione materiały sesyjne. Poruszono
kwestie związane z Dniami Swarzędza
oraz z półkoloniami letnimi. Druga część
posiedzenia odbyła się w Gimnazjum nr
2 w Swarzędzu, gdzie radni zapoznali się
z sytuacją lokalową, działalnością placówki i jej potrzebami. Dyrektor przedstawiła
radnym charakterystykę szkoły i szczegółowo omówiła zagadnienia dotyczące
klas integracyjnych oraz klas specjalnych
oraz wskazała miejsca, których remont jest
niezbędny.
Magdalena Buchholz

Komisja Gospodarki
Kilka dni przed posiedzeniem Komisji
Gospodarki radni uczestniczyli w wizji
lokalnej zapoznając się ze stanem technicznym budynków będących w zasobach
komunalnych Gminy Swarzędz. W posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 14
czerwca br. udział wzięli radni: Piotr Baranowski, Piotr Choryński, Anna Graczyk,
Jacek Hejnowski, Wojciech Kmieciak,
Zygmunt Majchrzak, Adrian Senyk oraz
Katarzyna Szkudlarek. W pierwszej części
omawiano materiały sesyjne oraz sprawy
bieżące. W drugiej części posiedzenia radni przekazali swoje spostrzeżenia i uwagi
pracownikom urzędu po dokonanej wizji
lokalnej. Na dodatkowe pytania odpowiadali również zaproszeni goście - prezes
STBS Piotr Kijek oraz komendant Straży
Miejskiej Piotr Kubczak. Oprócz poruszanych zagadnień związanych z rewitalizacją
budynków w rejonie starówki, wszyscy
uczestnicy spotkania próbowali znaleźć
wspólne rozwiązania dotyczące poprawy
porządku, jak również bezpieczeństwa na
terenie i w okolicy budynków będących
w zasobach komunalnych gminy.
Adrian Senyk

Komisja Budżetowej
Na posiedzeniu Komisji Budżetowej,
które odbyło się w dniu 20.06.2016 r.
uczestniczyli radni w następującym składzie: Piotr Baranowski, Piotr Choryński,
Ryszard Dyzma, Anna Graczyk, Rafał

Kamprowski, Tomasz Majchrzak oraz
Rafał Słupiński. W trakcie omawiania
projektu uchwały Regulamin utrzymania czystości i porządku poruszane były
następujące kwestie:
»» radna Anna Graczyk wnosiła o umieszczenie zapisu aby częstotliwość wywozu nieczystości płynnych w przypadku
ogrodów działkowych odbywała się
co najmniej raz w roku,
»» radny Ryszard Dyzma sugerował aby
częstotliwość wywozu uzależnić od
ilości pobranej wody,
»» radny Piotr Baranowski dopytywał się
jaka kwota wpływa do budżetu gminy
z opłat za psy.
Podczas omawiania projektu uchwały
dotyczącej polityki mieszkaniowej padały
następujące pytania:
»» radny Ryszard Dyzma pytał się jaka
ilość mieszkań zostanie zbudowana do
roku 2018 przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
»» radny Rafał Kamprowski interesował
się jaki będzie koszt budowy omawianych budynków.
W trakcie omawiania analizy finansowej w jednostkach organizacyjnych gminy
a przedstawianych przez przedstawicieli to
jest Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka
Kultury, Zespołu Szkół w Paczkowie oraz
Przedszkola nr 5 ,,Zielona Półnuta” radni
uzyskali informację, iż kondycja finansowa i współpraca z władzą wykonawczą
jest dobra.
Przemyślenia radnych w trakcie dyskusji były następujące:
»» radny Rafał Kamprowski sugerował, aby robić mniej imprez, a tym
samym przeznaczać mniejsze środki
finansowe,
»» radny Tomasz Majchrzak pytał, co
robi magistrat aby pozyskać więcej
sponsorów.
W sprawach bieżących poruszano
sprawy następujące:
»» radna Barbara Czachura w aspekcie
problemów z usuwaniem odpadów
wielkogabarytowych sugerowała aby
zdyscyplinować GOAP,
»» radna Anna Graczyk dopytywała się
czy magistrat współfinansuje Tygodnik
Swarzędzki.
Projekty uchwał były omawiane przez
pracowników magistratu pod przewodnictwem burmistrza Mariana Szkudlarka oraz
akceptowane przez radnych w zdecydowanej większości jednogłośnie, ponieważ
nie wzbudzały wątpliwości.
Ryszard Dyzma

Z prac Rady Miejskiej
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Wizyta w spalarni
13 czerwca swarzędzcy radni oraz pracownicy UMiG mieli możliwość
wizytacji nowej spalarni śmieci. Został im przedstawiony pełen proces
utylizacji odpadów oraz podstawy ekonomiczne tego procesu. Radni mogli
rozwiać swoje wątpliwości dotyczące funkcjonowania placówki zadając
przewodnikowi pytania.

I
Aktualności

nstalacja Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych w Poznaniu, to
nowoczesna, bezpieczna dla środowiska
instalacja, powstająca z myślą o mieszkańcach i środowisku naturalnym. Spalarnia
pozwoli znacznie zredukować ilość składowanych odpadów, a dodatkowo w procesie ich spalania zostanie wyprodukowana
energia cieplna oraz elektryczna. Docelo-

wo ma przetwarzać 210.000 ton odpadów
rocznie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
i sprawdzonej technologii oraz specjalistycznego systemu oczyszczania spalin,
ITPOK będzie całkowicie bezpieczna dla
mieszkańców i środowiska. Instalacja jest
budowana zgodnie z unijnym standardem
BAT (Best Available Techniques – Najlepsze Dostępne Techniki).

Instalacja powstaje obok elektrociepłowni Karolin w Poznaniu, która będzie
odbierać z instalacji energię cieplną. Budowa spalarni ruszyła w kwietniu 2014 roku,
a rozpoczęcie pełnego funkcjonowania po
okresie rozruchu jest planowane na koniec
2016 roku.
Do instalacji trafiać będą tylko te odpady, które nie są przydatne do recyklingu
materiałowego, ale nadają się do odzysku
energetycznego w spalarni, jednocześnie
takie, które nie są odpadami niebezpiecznymi. Z kolei odpady powstałe w procesie
termicznego przetwarzania będą odzyskiwane (żużel w budownictwie drogowym)
oraz bezpiecznie unieszkodliwiane ( pozostałości z popiołów i z oczyszczania gazów
jako podsadzka w kopalniach).
Zapraszamy Państwa do zapoznania
się z informacjami dotyczącymi procesu powstawania oraz funkcjonowania
Instalacji Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych znajdującymi
się na stronach:
www.odzyskajkorzystaj.pl/
www.sita-zelonaenergia.pl
/t.ryb/
z fot. Tomasz Rybarczyk

Budżet Obywatelski
Gminy Swarzędz
Do 30 września 2016 głosujemy na
przyszłoroczne projekty
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, ma
na celu przekazanie mieszkańcom części kompetencji związanych z dzieleniem i inwestowaniem dochodów
gminy. Jest to kierunek dążący do aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, dający możliwość bezpośredniego
decydowania nad wybraniem priorytetów rozwoju w ramach naszej społeczności.

W
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Swarzędzu na ten cel zostanie
przeznaczone 1,5 mln złotych
z budżetu na rok 2017. Budżet
Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosowanie odbędzie się nad projektem
głównym, na który zostanie przeznaczony 1
mln zł oraz nad projektami lokalnymi, których suma nie przekroczy 300.000 zł, a wartość jednostkowa 100.000 zł oraz projektami
dodatkowymi, których suma nie przekroczy
200.000 zł, a wartość jednostkowa 50.000 zł.
Po weryfikacji dokonanej w lipcu
przez zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji pod głosowanie
zostaje poddanych łącznie 18 wniosków,

które spełniły wszystkie wymagane kryteria. Mogą Państwo oddać po jednym głosie
w każdej z trzech kategorii: projekt główny, projekt lokalny, projekt dodatkowy.
Skrócone opisy projektów nadesłane
przez wnioskodawców przedstawiamy
na str. 13-14.
Od 1 sierpnia 2016 głosować mogą Państwo za pomocą internetowego formularza
pod linkiem: www.swarzedz.pl/bogs lub za
pomocą papierowego formularza – Karty
do głosowania (drukujemy na sąsiedniej
stronie, można wyciąć i wypełnić), który
należy złożyć w biurze podawczym Urzędu
Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1.

W głosowaniu będą mogli wziąć
udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 30.09.2016 roku
kończą 16 rok życia. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów zostaną
przedstawione do akceptacji burmistrzowi
Marianowi Szkudlarkowi.
Dalszy harmonogram konsultacji
w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Gminy Swarzędz na rok 2017:
► kampania informacyjna – do 30.09.2016
► głosowanie - do 30.09.2016)
► ogłoszenie wyników konsultacji – do
14.10.2016
Tomasz Rybarczyk

Projekt dodatkowy

Dane ulegną zniszczeniu po zakończeniu głosowania

Aktualności

Składając niniejszą kartę oświadczam jednocześnie, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r, 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.

Nr PESEL osoby glosującej

UWAGA: NALEŻY WYPEŁNIĆ

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

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej
jedna z poniższych okoliczności:
• na karcie wybrano więcej niż 1 projekt główny, 1 projekt lokalny i 1 projekt dodatkowy,
• mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania,
• wpisany na karcie nr PESEL jest nieczytelny,
• numer PESEL jest niepoprawny (błędna cyfra kontrolna)
• jeżeli mieszkaniec zagłosował już za pomocą formularza internetowego

Głos uznaje się za ważny jeżeli jednocześnie:
• wpisano maksymalnie 1 projekt główny, 1 projekt
lokalny i 1 projekt dodatkowy
• wpisano czytelnie nr PESEL osoby głosującej

GŁOSOWAĆ MOŻE KAŻDY MIESZKANIEC, KTÓRY UKOŃCZYŁ 16 LAT I POSIADA STAŁE ZAMELDOWANIE NA
TERENIE GMINY SWARZĘDZ LUB JEST WPISANY DO
REJESTRU WYBORCÓW

KAŻDY MIESZKANIEC MOŻE ZAGŁOSOWAĆ TYLKO RAZ

dok. na str. 14 Ü

Nazwa projektu głównego
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki (Swarzędz/Rynek)
Budowa uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie (SP 5)
Park rowerowy ze znakami drogowymi (Zalasewo)
Nazwa projektu lokalnego
Rozwój sportu w Gruszczynie (Gruszczyn)
Naprawa chodnika na ul. Wilkońskich (Swarzędz)
Modernizacja bieżni sportowej-tartanowej (SP 5)
Zwiększenie ilości miejsc postojowych (SP 5)
3 Strefy sportu i rekreacji w Zalasewie (Zalasewo)
Przygotowanie dokumentacji do budowy ciągu komunikacyjnego (Swarzędz)
Rozwój sportu w Kobylnicy (Kobylnica)
Spacerem po Uzarzewie (Uzarzewo)
Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego (Kobylnica)
Wielofunkcyjny rodzinny park gier i zabaw (Gruszczyn)
Nazwa projektu dodatkowego
Siłownia napowietrzna-zewnętrzna (Sokolniki)
Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica)
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo)
Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka - Cegielskiego)
Bezpieczne przejście pod wiaduktem w Bogucinie (Bogucin)

Projekt lokalny

Projekt polegałby na przebudowie i rewitalizacji budynku dawnej remizy strażackiej (na zdjęciu) zlokalizowanej
w Swarzędzu przy ul. Bramkowej 6 na cele instytucji kultury
pod nazwą Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Budynek
dawnej remizy wymaga gruntownego remontu wnętrza
i elewacji. Budynek ten został odbudowany w latach 60tych XX wieku w miejscu historycznej remizy (prosty gmach
z wieżą strażacką). W środku wygospodarowane powinno
zostać kilka pomieszczeń, w których docelowo mogą się
znaleźć ekspozycje stałe i czasowe. Główne wejście do
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki zlokalizowane
może być w parterze przyległej kamienicy z 1903 r., która
znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Należy rozważyć aranżację części parteru kamienicy (były to wcześniej
pomieszczenia obsługujące remizę strażacką) tak by mógł
on stanowić strefę wejściową do budynku dawnej remizy,
która byłaby właściwą strefą wystawienniczą.
Pomieszczenia powinny zostać dostosowane do wymagań
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki – parter: wydzie-

L.p.
1.
2.
3.
L.p.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
L.p
14.
15.
16.
17.
18.

Projekt główny

Prosimy o wybranie maksymalnie 1 projektu głównego, 1 projektu lokalnego i 1 projektu
dodatkowego poprzez wpisanie numerów projektów w trzy poniższe rubryki

KARTA DO GŁOSOWANIA
na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2017

BUDŻET OBYWATELSKI
Gminy Swarzędz na 2017 rok

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2016

Skrócone opisy
projektów nadesłane
przez wnioskodawców:

Projekty główne:

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki
(Swarzędz – sąsiedztwo Rynku)
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Û dok. ze str. 13

Projekty lokalne:

lenie sali biblioteki regionalnej oraz sali głównej ze stałą
ekspozycją, piętro: sale wystawowe, sala wielofunkcyjna
oraz sala interaktywna. Wieża może stanowić przestrzeń
ekspozycyjną.
Projekt miałby charakter ogólnogminny, a nawet ponadlokalny. W gminie Swarzędz potrzebne jest miejsce
na organizację różnego rodzaju wystaw stałych i okresowych, z pewnością możliwe byłoby przygotowanie np.
multimedialnej wystawy o historii miasta. Realizacja tego
pomysłu powinna być powiązana z 380. rocznicą nadania
praw miejskich.
Obiekty znajdują się na obszarze zabytkowego układu
urbanistycznego miasta Swarzędz, a główne wejście do
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki zlokalizowane
może być w parterze przyległej kamienicy z 1903 r., która
znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Docelowo
tym obiektem administrować mogłoby np. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.

Rozwój sportu w Gruszczynie
(Gruszczyn)

Aktualności

Budowa uniwersalnego boiska
dostosowanego do gry w hokeja
na trawie (SP nr 5)
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Projekt zakłada budowę pierwszego w Swarzędzu boiska
dostosowanego do gry w hokeja na trawie. Będzie służyło
licznej grupie dzieci uprawiającej tę dyscyplinę sportu.
Ponadto, dzięki zastosowaniu uniwersalnej nawierzchni,
będzie służyło lokalnej społeczności, chcącej aktywnie
spędzać czas. Aktualnie dostępność istniejących boisk
na terenie SP nr 5 jest ograniczona, gdyż są one przez
większość czasu zajmowane przez kluby sportowe. Boisko
zbudowane zostanie w miejscu zniszczonych obiektów
wymagających kapitalnego remontu.

Park rowerowy ze znakami
drogowymi (Zalasewo)
1/ bezpieczne szkolenie swoich umiejętności przez dzieci
i młodzież w jeździe na rowerze,
2/ forma edukacyjna dla dzieci poprzez naukę znaków drogowych (możliwość prowadzenia w tym miejscu prelekcji
i szkoleń dla dzieci np. przez policjantów),
3/ nauka prawidłowego i bezpiecznego poruszania się na
ścieżkach rowerowych, gdzie będzie możliwość zdawania
przez młodzież egzaminu na kartę rowerową,
4/ park będzie zachęcał do aktywnego spędzenia czasu
przez dzieci i młodzież,
5/ zwolenników jazdy na rowerze przybywa i warto edukować od najmłodszych lat,
6/ dla aktywnego spędzenia czasu z dziećmi proponujemy
dla rodziców siłownię zewnętrzną,
7/ wzdłuż parku wydzielony zostałby wybieg dla psów,
8/ na terenie parku powstaną również ławki do odpoczynku,
9/ cały projekt znajdowałby się na działce o pow. 1 ha,
10/ postawienie w tym miejscu zewnętrznego punktu
napraw rowerów,
11/ miejsce dla młodzieży i dorosłych do aktywnego
spędzenia czasu,
12/ możliwość pozyskania funduszy unijnych na budowę
ścieżek,
13/ możliwość rozbudowywania tego miejsca etapowo,
14/ projekt o charakterze ogólno gminnym służący wszystkim mieszkańcom Swarzędza.

Projekt zakłada: remont aktualnych pomieszczeń, rozbudowa
i dobudowa nowych pomieszczeń szatni i gospodarczych.

Naprawa chodnika na ul.
Wilkońskich (Swarzędz)
W końcu bezpieczna droga do przychodni.

Modernizacja bieżni sportowej tartanowej (SP nr 5)
Nowa bieżnia sportowa to nowe możliwości rozwoju
sprawności fizycznej i zdrowia naszych dzieci.

Zwiększenie liczby miejsc
postojowych (SP nr 5)
Projekt zakłada zwiększenie liczby dostępnych miejsc
postojowych przy Szkole Podstawowej nr 5 na ul. prof.
Bronisława Geremka w Swarzędzu. Problem z dostępnością
wolnego miejsca do zaparkowania przy„5-tce” znany jest
każdemu, kto związany jest lub którego dziecko uczęszcza
do Szkoły Podstawowej nr 5. Próba wspólnego podjęcia
decyzji o przebudowie parkingu przy szkole podstawowej
nr 5 daje szansę na rozwiązanie istniejącego „od zawsze”
problemu z zaparkowaniem samochodu przy szkole.

3 strefy sportu i rekreacji
w Zalasewie
1/ strefy będą zachęcały do aktywnego spędzenia czasu
przez dzieci, młodzież oraz dorosłych,
2/ możliwość wykorzystania urządzeń przez nauczycieli
wychowania fizycznego,
3/ uporządkowanie zieleni w okolicy tych miejsc,
4/ postawienie wyposażenia rekreacyjnego (ławki, kosze
na śmieci, stojaki na rowery),
5/ brak miejsc rekreacyjno-sportowych przy szybkiej
urbanizacji okolicznych terenów,
6/ poprawa jakości zdrowia i życia mieszkańców,
7/ duży problem, jakim jest pogarszający się stan zdrowia
wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Przygotowanie dokumentacji do
budowy ciągu komunikacyjnego
(Swarzędz)
Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej na
ciąg komunikacyjny pomiędzy „Manhatanem” a os. Zygmunta III Wazy biegnący wzdłuż os. Dąbrowszczaków.
W dokumentacji projektowej należy umieścić drogę
pomiędzy „Manhatanem” a os. Zygmunta III Wazy. Z obu
stron drogi muszą być przygotowane i wyznaczone miejsca
parkingowe utwardzone np. kostkę brukową.

Rozwój sportu w Kobylnicy
Projekt zakłada: rozbiórkę trybun i powiększenie boiska,
opłotowanie boiska (barierkami), postawienie piłkochwytów, ławki rezerwowych, a w części rekreacyjnej stworzenie
placu piknikowego, rekreacyjnego, mini place zabaw dla
dzieci oraz siłowni plenerowej.

Spacerem po Uzarzewie
Chodnik w Uzarzewie to długo oczekiwana inwestycja
pozwalająca mieszkańcom na spokojny relaks w pięknie
położonej wsi.

Budowa integracyjnego placu
sportowo-rekreacyjnego
(Kobylnica)
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu, możliwość integracji społeczności lokalnej, poprzez organizację koncertów,
imprez kulturalnych, pikników i biesiad przy ognisku, zachęcenie do aktywności fizycznej oraz spędzanie wolnego
czasu z całymi rodzinami i innymi mieszkańcami Kobylnicy.

Wielofunkcyjny rodzinny park gier
i zabaw (Gruszczyn)
Celem projektu jest rewitalizacja terenów rekreacyjnych
i zieleni przylegających do przepompowni ścieków w Gruszczynie na osiedlu Muzyków. Odgrodzenie wyznaczonego
parku rekreacyjnego od ulic i montaż monitoringu, co
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a także uzupełnienie infrastruktury o nowe zabawki, tory minigolfa,
zjeżdżalni wraz ze ścianką wspinaczkową, wyznaczenie
pola na ognisko, postawienie stolika szachowego oraz
budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz
z piłkochwytami.

Projekty dodatkowe:
Siłownia zewnętrzna (Sokolniki)
Siłownia zewnętrzna będzie miejscem do wspólnych ćwiczeń i integracji mieszkańców oraz do wspólnej zabawy
na wolnym powietrzu.

Rewitalizacja historycznego
układu drogowego (Wierzenica)
Opracowanie koncepcji zagospodarowania i projektu
technicznego głównej ulicy we wsi Wierzenica. Rewitalizacja centrum wsi podniesie atrakcyjność i estetykę
Wierzenicy jako historycznego miejsca, gdzie znajduje
się drewniany kościół św. Mikołaja, najstarszy zabytek
gminy Swarzędz, krypta grobowa rodu Cieszkowskich,
dwór, zabytkowy dom podcieniowy, Aleja Filozofów.
Wierzenica posiada niezmieniony układ urbanistyczny
od XIX wieku i jest niewątpliwie miejscem, o które należy
zadbać, ponieważ stanowi wizytówkę gminy, z racji dużego
ruchu turystycznego.

Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę chodnika
(Paczkowo)
Bezpieczeństwo mieszkańców Paczkowa, a w tym szczególnie dzieci jest najważniejsze.

Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka - Cegielskiego)
Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (od ul. Kórnickiej
do os. Cegielskiego) wraz z elementami tzw. małej architektury będzie pierwszym krokiem w stronę poprawy
bezpieczeństwa oraz wzrostu atrakcyjności ścieżki dla jej
użytkowników. Codziennie spotkać można tam tłumy biegaczy, rowerzystów czy spacerowiczów korzystających
z uroków tego pięknego miejsca. Wspólnie możemy uczynić
ścieżkę jeszcze bardziej bezpieczną, jeszcze bardziej atrakcyjną i jeszcze bardziej funkcjonalną.

Bezpieczne przejście pod
wiaduktem w Bogucinie (Bogucin)
Brak nadesłanego skróconego opisu projektu.

Ekologicznie
– ciekawie i rozrywkowo

Z

apraszamy serdecznie na wrześniową, wielką imprezę ekologiczną
w Swarzędzu!
VI rodzinny festyn ekologiczny
– EKO BABIE LATO – to coroczne
wydarzenie rekreacyjno-rozrywkowe
z ważnym przesłaniem ekologicznym
w tle. Łączymy zabawę z konkretnymi
działaniami edukacyjnymi wspierającymi ochronę środowiska naturalnego oraz
kształtującymi sposoby dbania o zdrowie
i dobrą formę.
17 września w godz. 14:00-23:00 cały
teren wokół Sceny nad Jeziorem zamieniamy w strefę rodzinnego, ekologicznego
spotkania, z atrakcjami dla każdego.
Punktualnie o godz.15:00 ruszają
ogromnie popularne, szkolne konkursy.
W tym roku EKO CIUSZEK i EKO ROBOT! Już cieszymy się na ten barwny
spektakl wyobraźni i inwencji młodych
miłośników ekologii. Zwyczajowo już na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Od godz. 17:00 na estradzie niepodzielnie królować będzie muzyka. Wy-

stąpią w kolejności: swarzędzki zespół
hard rockowy The Blue Spotting, grający w tym samym klimacie Omni mOdO
i wreszcie wielkie gwiazdy polskiej muzyki alternatywnej – Strachy na Lachy
oraz Lao Che.

Dzieciom proponujemy niezwykłe popołudnie z atrakcjami na łące za pływalnią
Wodny Raj. Przede wszystkim zdrowe,
kolorowe WARSZTATY KULINARNE
dla najmłodszych! Jak mówią organizatorzy – kraina witamin, uśmiechu i dobrego
samopoczucia. W programie zabawy
z Ubarwionymi
animatorami,
samodzielnie
wykonywane
eko przekąski, zdrowy mix

koktajli według
własnego projektu, owocowe
szaszłyki, bajkowe ludziki, warzywne
obrazki do schrupania! O jakość super produktów zadba Zdrowa Kuchnia Domowa. Oj, będzie ciekawie i bardzo smacznie!
Do wyboru także konkursy przyrodnicze oraz malowanie gipsowych figurek
zwierząt na stoisku Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, gra edukacyjna o puchar
przyrody i inne konkursy z nagrodami
przy stanowisku GOAP.
Nie zabraknie oczywiście „wesołego
miasteczka” i innych niespodzianek.
EKO BABIE LATO 2016 będzie
również okazją do zbiórki tzw. odpadów problemowych i elektrośmieci.
Na parkingu przed pływalnią pracownicy
GOAP premiować będą oddane sprzęty
sadzonkami roślin!
Gorąco zachęcamy do zaplanowania
czasu wolnego na wspólną, ekologiczną
zabawę.
17 września nikt z nami nie będzie
się nudził!
T. Radziszewska

Aktualności
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prezentacji... Wszystko zakończyło się
szczęśliwie – polska kadra narodowa
wygrała w rzutach karnych, a w niedzielę pogoda sprzyjała już w pełni organizatorom oraz wspaniałej, swarzędzkiej
publiczności.

Dni Swarzędza 2016

Na złoty medal
Aktualności

To był zupełnie niesamowity weekend w Swarzędzu. Wielkie, muzyczne
święto – dwa dni koncertów i zabawy, rodzinnego wypoczynku i artystycznych wrażeń.
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N

awet okoliczności zewnętrzne dostarczyły dodatkowych emocji:
po wielu godzinach tropikalnego

upału dwie gwałtowne burze w sobotni wieczór, mecz Polska-Szwajcaria na
Euro 2016 w tle trwających muzycznych

Zielona polana przy ul. Strzeleckiej
została podzielona na symboliczne strefy:
obszar koncertowy z wielką, profesjonalnie oświetloną i nagłośnioną sceną oraz
teren piknikowy z plenerową gastronomią,
atrakcjami dla dzieci, stoiskami sponsorskimi.
W oczekiwaniu na gwiazdy pierwszego wieczoru Dni Swarzędza 2016
podziwialiśmy młodych tancerzy z sekcji
tańca Ośrodka Kultury, oklaskiwaliśmy
swarzędzkie rockowe kapele: HEAVYWEIGHT i AZILLION – naprawdę mocne
brzmienie!
Fanów nowoczesnego stylu zespołu
LEMON nie przestraszyła przerwa spowodowana ulewą, a wielbiciele starego,
tradycyjnego rocka doczekali się prawdziwej „uczty duchowej” – porywającego
występu zespołu IRA. Muzycy z ponad
dwudziestoletnim dorobkiem pokazali
raz jeszcze, że ich pozycja top kapeli na
polskim rynku muzycznym jest w pełni
zasłużona.
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Podziękowania
od burmistrza
Tegoroczne Dni Swarzędza należały
do bardzo udanych. Cieszę się z naszej
wspólnej zabawy, dużej frekwencji oraz
wyśmienitych nastrojów. Dziękuję
przede wszystkim wspaniałym artystom,
życzliwej, swarzędzkiej publiczności
oraz organizatorom i partnerom.

Niedzielnego popołudnia gorącymi
brawami została nagrodzona sekcja bębniarska Ośrodka Kultury – za porywający
pokaz umiejętności początkujących perkusistów, za fantastycznego instruktora.
To było coś – wielkie brawa!
Dla zwolenników sztuki dobrego kabaretu wystąpiła poznańska grupa CZOŁÓWKA PIEKŁA. Przed oczekiwanym
koncertem Maryli Rodowicz pełną entuzjazmu, młodą widownię rozgrzewał
GRZEGORZ HYŻY. I wreszcie ona –
wielka dama polskiej muzyki, gwiazda
i charyzmatyczna kobieta – MARYLA!

Wszystkie pokolenia swarzędzan śpiewały wraz z artystką jednym, zgodnym
chórem, były tańce, światełka telefonów,
wspomnienia i wzruszenia. Doskonała
muzyka, doskonałe teksty najlepszych,
polskich autorów, niezmiennie świetny
wokal, talent oraz ciężka praca – to przepis Maryli Rodowicz na sukces artystyczny trwający dziesięciolecia. Podziwiamy
i kochamy!
No cóż, bawiliśmy się 25 i 26 czerwca
w Swarzędzu bardzo dobrze, ale w opinii wielu, za krótko. Toteż entuzjastycznie
przyjęta została zapowiedź burmistrza Mariana Szkudlarka o przyszłorocznym, trzydniowym święcie miasta. Do zobaczenia!
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli nam zorganizować tegoroczne Dni Swarzędza!
Dniom Swarzędza 2016 towarzyszyły
imprezy dodatkowe, cieszące się tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem: Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Swarzędza, Zawody Wędkarskie o Puchar
Burmistrza Swarzędza, XXIV Rodzinny
Rajd Samochodowy Miasteczka Samochodowego Szpot.
T. Radziszewska
z fot. Aldona Młynarczak - Studio Foto Wideo
H.Błachnio

Aktualności

Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz
Marian Szkudlarek
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W
VI Turniej Wsi

Aktualności

W sobotnie popołudnie 18 czerwca br. reprezentacje czterech wsi - Jasina,
Łowęcina, Rabowic i Sarbinowa - spotkały się na boisku w Sarbinowie
aby rozegrać VI Turniej Wsi.
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każdej drużynie były kobiety, mężczyźni i dzieci. Aby
uatrakcyjnić zawody, do każdej
konkurencji przeprowadzono losowanie.
Zadbano też o to, aby przynajmniej połowa
konkurencji nie powtarzała się z poprzednich lat. Były więc m.in. biegi w potrójnych spodniach, biegi z taczką, na której
postawiono wiadro z wodą i z deską, na
której położono ziemniak. Na zakończenie
turnieju gospodarze jak zwykle przygotowali konkurencję-niespodziankę dla
sołtysów. W Sarbinowie, truskawkowym
zagłębiu, sołtysi musieli obrać z szypułek
kobiałkę truskawek, natknąć je na patyczki
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Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwali sędziowie wytypowani przez każdą wieś. Byli to
radni Maciej Socha i Zygmunt Majchrzak
oraz Krzysztof Biernacki i Jacek Strzelczak. Rywalizacja była bardzo zacięta

Potyczki Sąsiedzkie w Paczkowie
9 lipca w Paczkowie odbył się turniej pod nazwą „Potyczki Sąsiedzkie”.
W turnieju rywalizowały dwa sołectwa: Paczkowo z gminy Swarzędz
i Siekierki Wielkie z gminy Kostrzyn Wlkp. Była to doskonała okazja do
rewanżu po pierwszej, ubiegłorocznej edycji w Siekierkach Wlk. Tym razem
zwyciężyła właśnie drużyna z Siekierek Wlk. Gratulujemy!

O

rganizatorzy zadbali o to, żeby
konkurencje dawały zawodnikom
możliwość wykazania się wieloma
umiejętnościami, były dowcipne i widowiskowe.
Oglądaliśmy: bungee-run, jazdę na
mechanicznym byku, dart, picie napojów.
Dużo emocji wzbudziły nowe konkurencje: panowie na tratwach, panie w przeciąganiu liny, „dziurawa rura” czy „spacer
farmera”. Smaczne posiłki serwowała
restauracja „Między Nami”, dzieci miały do dyspozycji dmuchaną zjeżdżalnię,
bungee run.
Turniej zakończył się zabawą taneczną, przygrywał wszystkim zespół Fobos
Dziękujemy zawodnikom za emocje,

wspólną i wesołą zabawę. Kibicom za doping , paniom za wspaniałe wypieki i pani

M. Kret za opiekę medyczną.
Dziękujemy wszystkim osobom, które
zaangażowały się w organizację imprezy i pomogły radom sołeckim Paczkowa
i Siekierek Wlk.
Szczególne sponsorom,dzięki którym
można było uatrakcyjnić turniej- firmom
lokalnym: TULPLAST, HAUSER, DAGABUD, ATM, AUTO SERWIS PACZKOWO, SKLEP ABC D. Żołędowski,
MEDSON, SKLEP ANULA, RSP KRUSZEWNIA, oraz dla sponsorom indywidualnym – Cz. Kłaczkiewicz i radnym A.
Szyszka i R. Dyzma.
Dziękujemy miłym gościom: burmistrzowi Swarzędza M. Szkudlarkowi
i burmistrzowi Kostrzyna Wlkp. Sz. Matyskowi, przewodniczącej RM Swarzędza B.
Czachurze i sekretarz gminy A. Kubackiej
oraz księdzu I. Rachwalskiemu.
Przed rozgrywkami turniejowymi odbył się na boisku „Orlik” turniej piłkarski
między zawodnikami Siekierek i Paczkowa. Drużyna z Paczkowa wygrała –
gratulujemy!

Aktualności

i położyć na tacy. Najszybciej z obieraniem
truskawek poradziła sobie sołtys Rabowic
i kapitan drużyny Katarzyna Szaferska.
Kapitanami drużyn z pozostałych wsi
byli także sołtysi Maria Drozda, Bogumiła
Kaczmarek i Hanna Andrzejewska.

a prowadzenie zmieniało się prawie po
każdej konkurencji. Po ich zakończeniu
okazało się, że zwyciężyła debiutująca
w turnieju drużyna Rabowic przed gospodarzami turnieju - drużyną Sarbinowa. Trzeci był Łowęcin a czwarty – Jasin.
Obecny na turnieju Burmistrz Marian
Szkudlarek podziękował uczestnikom
i wręczył zwycięskiej drużynie nagrodę
w wysokości 2.500 złotych. Pozostałe drużyny także otrzymały nagrody - kolejno
2.000, 1.500 i 1000 złotych.
Umówiono się na następny turniej za
rok w Rabowicach.
Zygmunt Majchrzak
z fot. Aldona Młynarczak - Studio Foto Wideo
H.Błachnio

Małgorzata Glabas-Gruszka
sołtys Paczkowa
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W skrócie z różnych stron

W skrócie z różnych stron

FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH. Od 10
do 12 czerwca odbywał się XVIII Festiwal Orkiestr
Dętych im. Rajmunda Gronowskiego zorganizowany
przez Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta i Ośrodek Kultury w Swarzędzu. Zaprezentowało się sześć
zespołów, w tym orkiestry z Czech i Niemiec. Festiwal
rozpoczął koncert Swarzędzkiej Orkiestry Dętej i wizyta
w ratuszu. Drugiego dnia odbyły się koncerty osiedlowe,
parada orkiestr na swarzędzki rynek oraz na Scenę nad
Jeziorem. W kościele pw. św. Marcina Biskupa zagrała
czeska orkiestra Dehovy Orkiestr ZUS Zabreh.
…I NAGRODA POWIATU DLA NASZEJ
ORKIESTRY. Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra
Dęta ze Swarzędza, Huber Wejmann z Buku oraz Michał
Howorski z Przeźmierowa otrzymali nagrody powiatu
poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok
2015. Wręczono je 29 czerwca w sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, tuż przed sesją Rady Powiatu
w Poznaniu.
Pierwszą nagrodę, w wysokości 8 tys. zł. otrzymało
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta ze Swarzędza, która właśnie świętuje jubileusz 70-lecia swojej
działalności. Z tej okazji nagrała też płytę. Nagrodę
do rąk prezesa Janusza Walewskiego oraz dyrygenta
Łukasza Gowarzewskiego przekazał Starosta Poznański
Jan Grabkowski. Gratulujemy!

Oprócz promocji sportów wodnych, celem imprezy
było propagowanie bezpiecznego wypoczynku nad
wodą. Regatom żeglarskim towarzyszyły pokazy żaglówek, ratownictwa wodnego, warsztaty szkutnicze oraz
koncert szant. Przyznano także nagrody w konkursie
na najpiękniejszy wianek. Organizatorami pikniku
byli: Straż Miejska w Swarzędzu, Ośrodek Kultury
w Swarzędzu i Szkoła Żeglarstwa Sea Adventure.19
czerwca odbyły się III Rekreacyjne Regaty Żeglarskie.
Wystartowało 14 załóg w klasach: otwartej, omega
turystyczna i żaglówka drewniana. Na zakończenie
nagród wystąpił zespół EKT - Gdynia.
AMATORSKI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO. Strefa Sportu Tenis & Fitness była organizatorem Amatorskiego Turnieju Tenisa Ziemnego men’s
Open o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
- Diagnosis CUP 2016. Celem turnieju rozegranego 19
czerwca było promowanie zdrowego, aktywnego stylu
życia oraz profilaktyka zdrowotna.
BIEG INTEGRACYJNY CZWÓRKI. 19
czerwca przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu
odbył się V Maraton Czwórki ,,Biegnę dla Was” na dystansach 1 i 2 km. Oprócz biegu, przygotowano także
atrakcje dla dzieci. Podczas imprezy odbyła się zbiórka
środków na sprzęt do szkolnej sali integracyjnej.

ŻOŁĘDZIOWE SKRZATY. 11 czerwca swarzędzkie przedszkole ,,Żołędziowe skrzaty”świętowało
70-lecie działalności. Był więc tort i program artystyczny przygotowany przez dzieci. Można było podziwiać
zdjęcia przedszkolaków na przestrzeni różnych lat.
W jubileuszu wzięli udział m.in.: obecni i emerytowani pracownicy przedszkola, dyrektorzy gminnych
przedszkoli, samorządowcy oraz przedstawiciele władz
Swarzędza.
KONCERT ZACZAROWANA MELODIA.
7 czerwca w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów
w Swarzędzu odbył się VII Gminny Koncert Piosenki Osób
Niepełnosprawnych ,,Zaczarowana melodia”. Chociaż
występujących oceniało jury w składzie: Halina Benedyk, ksiądz Robert Klemens i Piotr Budziński, wszyscy
mogli czuć się zwycięzcami.
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ŚWIĘTOJAŃSKI PIKNIK ŻEGLARSKI
i REGATY. 18 i 19 czerwca nad Jeziorem Swarzędzkim odbył się Świętojański Piknik Żeglarski.

RAJD ROWEROWY. 19 czerwca odbył się rajd
rowerowy zorganizowany przez firmę Brodex. Na mecie czekały na rowerzystów atrakcje: strzelanie z broni
pneumatycznej, pokaz sztuk walki, pokaz tańca oraz
konkursy na trampolinie. Patronat nad rajdem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
ŚWIĘTOJAŃSKI PIKNIK ŻEGLARSKI i REGATY

10-LECIE UKS LIDER SWARZĘDZ. 17
czerwca w Szkole Podstawowej w Zalasewie odbyły
się obchody 10-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego
Lider Swarzędz. Z tej okazji wręczono honorowe odznaki
tym, którzy zasłużyli się dla klubu od początku jego
działalności. Nie zabrakło także licznych podziękowań
i okolicznościowych występów.
SUPERSOŁTYS WIELKOPOLSKI. Z przyjemnością informujemy, że sołtys
Zalasewa Adrian
Senyk wybrany został Supersołtysem
Wielkopolski 2016
w plebiscycie Głosu
Wielkopolskiego.
O sukcesie naszego
sołtysa zadecydowały głosy czytelników tejże gazety.
Serdecznie gratulujemy!
PLANOWANA OBWODNICA POZNANIA. 18 lipca, w Zalasewie, odbyło się spotkanie
informacyjne dotyczące planowanego przebiegu
nowej, północno-wschodniej obwodnicy aglomeracji
poznańskiej. Przedstawiano 3 warianty jej przebiegu
przez gminę Swarzędz. Uczestnicy spotkania zgłosili
uwagi, które pozwolą na wybranie najlepszej propozycji lub zaprojektowanie kolejnego wariantu. Budowa
obwodnicy planowana jest do roku 2030. Spotkanie
zostało zorganizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu oraz Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
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Z

a nami cykl warsztatów w Centrum
Aktywności Seniora. Pierwsze dni
lipca przeznaczyliśmy na spotkania
z X muzą. Codziennie od poniedziałku
do piątku odbywały się seanse filmowe.
Obejrzeliśmy różne tematycznie i gatunkowo filmy. Jedne były zabawne, inne
zmuszały do refleksji. Po projekcji rozmawialiśmy o problemach bohaterów
i warunkach życia w innych państwach.
Od 11 do 15 lipca spotykaliśmy się
z panem Szymonem Dziwiszem na
wspólnym muzykowaniu. Podczas zajęć nie tylko ćwiczyliśmy nasze głosy,
śpiewając ulubione piosenki, ale także
trenowaliśmy właściwe oddychanie oraz
emisję głosu. Czas między kolejnymi
utworami przeznaczaliśmy na zabawy
integracyjne, gry planszowe oraz wspólne przyrządzanie deseru. Do dyspozycji
mieliśmy wafle ryżowe, Nutellę, różnego

rodzaju sery oraz owoce (banany, kiwi).
Była to doskonała zabawa dla wszystkich
uczestników, podczas której mogliśmy
lepiej się poznać.
W trzecim tygodniu na Piaskach
odbywały się warsztaty fotograficzne.
Dowiedzieliśmy się na co zwracać uwagę,
aby zdjęcie było udane, w jaki sposób
kadrować, oraz jak wybrać odpowiednią perspektywę. Zgodnie z koncepcją
Rolanda Barthes’a analizowaliśmy studium i poszukiwaliśmy punctum na
wybranych fotografiach. Zapoznaliśmy
się z dorobkiem cenionych fotografów:
Diane Arbus czy Vivian Maier. Odbyliśmy też sesję plenerową, uwieczniając za
pomocą aparatu piękno przyrody oraz
tworząc portrety członków naszej grupy.
Fotograficzne ćwiczenia skłoniły
seniorów do sięgnięcia po rodzinne
fotografie sprzed lat, które zaprezento-

Przed nami jeszcze kilka letnich tygodni – gorąco zapraszamy wszystkich
spragnionych wiedzy i wrażeń Seniorów.
Dominika Bazaniak
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Wakacyjne warsztaty
w Centrum Aktywności Seniora

wali podczas naszych zajęć. Ponownie
potwierdziły się słowa Susan Sontag:
„Nieruchoma fotografia – to chwila obdarzona przywilejem trwałości, można
ją zamienić na niewielki, płaski przedmiot i oglądać do woli”. Korzystajmy
więc z tego, co zostawili nam twórcy
dagerotypii, symbolicznie uważanej za
początek praktycznej fotografii – Joseph
- Nicéphore Niépce oraz Louis Jacques
Daguerre - i róbmy zdjęcia. Dobre zdjęcia.
Za merytoryczną opiekę nad warsztatami oraz cenne uwagi dziękujemy pani
Grażynie Kaźmierczak, autorce pięknych,
wielokrotnie nagradzanych prac.

Dramat barmana i furia rybaka…

9

czerwca 2016 r. czterech zawodników z Środowiskowego Domu
Samopomocy w Swarzędzu, na
zaproszenie Domu Pomocy Maltańskiej
w Puszczykowie, kolejny raz pojechało
na zawody Malta Strong.
Pogoda podczas zawodów nam
dopisała. Wśród rozlicznych konkurencji
był „Symulator Rodeo”, czyli ujeżdżanie
sztucznego byka – zabawna konkurencja,
wymagająca ogromnej siły. Kolejną dostarczającą mnóstwo emocji konkurencją
był„Wymiatacz Demolka”. Tu należało jak
najdłużej utrzymać się na dmuchanym
podwyższeniu i jednocześnie „zbijać”
przeciwnika ogromną dmuchaną piłką.
Było też przetaczanie opon, przenoszenie

i ustawianie rusztowań, przewożenie na
taczkach piasku w workach. Nowością
było przeciąganie zawodników na workach. Do tej konkurencji należało wybrać
z grupy najlżejszego uczestnika. Nasza
koleżanka była bardzo zadowolona z tej
konkurencji; stwierdziła, że był to dobry
masaż dla jej kręgosłupa.
Po zawodach zjedliśmy pyszną grochówkę i czekaliśmy na ogłoszenie wyników. Tu możemy się pochwalić zdobytym
drugim miejscem w konkurencji„Dramat
Barmana”, która polegała na przetaczaniu wielkich metalowych beczek. Niezły
okazał się też kolega, który rzucił na ponad 20 m kaloszem w konkurencji„Furia
Rybaka”.

Wyjazd był udany i czekamy z utęsknieniem na następny.
Agnieszka Michalska,
Anna Zubek
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Piknik w Zielińcu

21

lipca na terenie leśniczówki
blisko Jeziora Swarzędzkiego
odbył się piknik, którego organizatorem był Środowiskowy Dom Samopomocy i Dzienny Dom„Senior – WIGOR”.
W plenerowym spotkaniu uczestniczyły koleżanki i koledzy. Razem z nami
były sprawujące pieczę nad spotkaniem
panie. Dobra pogoda, wspaniałe jedzenie oraz oprawa muzyczna prowadzona
przez pana Szymona sprawiły, że nasze

serca biły radośnie, a nasze dusze i ciała
miały chęć do wspaniałego życia.
Naszym skromnym życzeniem jest,
żeby brać udział w dalszych takich

Spotkania w Środowiskowym
Domu Samopomocy:

Prosto z OPS

Drzwi Otwarte
21 czerwca w Środowiskowym domu
Samopomocy zorganizowano Drzwi
Otwarte dla osób zainteresowanych,
t.j. doświadczających choroby psychicznej oraz ich rodzin i bliskich. Przez cały
dzień można było zwiedzić ośrodek oraz
zapoznać się z ofertą zajęć, a także skorzystać z konsultacji z psychologiem oraz
z pracownikami Domu. Ponadto odbyły
się warsztaty kulinarne, plastyczne oraz

Knedliki
i czeski film

C

zerwiec był w Środowiskowym
Domu Samopomocy poświęcony naszym sąsiadom Czechom;
ich kulturze i językowi oraz odrobinie
kuchni czeskiej.
W ramach projekcji filmowych
uczestnicy obejrzeli dokument o Pradze,
jej zabytkach i codziennym życiu mieszkańców. Smaki kuchni czeskiej mieli oka-

Prawie jak mundial

W
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Środowiskowym Domu Samopomocy w Swarzędzu 14 lipca
odbył się turniej futbolu stołowego. Nasi reprezentanci zmierzyli się
z uczestnikami Domu Dziennego Senior
Wigor, którzy okazali się lepsi o 2 punkty.
Jednak, pomimo przegranej, uczestnicy
ŚDS nie stracili dobrego humoru, dzięki
dopingowi ze strony publiczności. Rozgrywkom towarzyszyło mnóstwo emocji. Zawodnicy po zakończonym turnieju
otrzymali dyplomy i słodki upominek,
a następnie wszystkich zaproszono na

spotk aniach.
Sabina Furjan
uczestniczka Dziennego Domu
„Senior – WIGOR”

28 czerwca uczestnicy zaprosili do
ośrodka na spotkanie swoje rodziny
i opiekunów. Po oprowadzeniu ich po
ośrodku i przedstawieniu swoich najlepszych prac plastycznych wszyscy wzięli

udział w warsztatach kulinarnych oraz
kreatywności z elementami treningu
pamięci. Była również możliwość porozmawiania z pracownikami.
Spotkanie miało na celu przybliżenie rodzinom funkcjonowanie ośrodka,
zachęcenie do zmiany postrzegania ich
jako niezdolnych do samodzielnego
funkcjonowania oraz zauważenie ich
silnych stron i możliwości, również zintegrowanie rodzin, zachęcenie ich do
współpracy. Sądząc po uśmiechach na
twarzach obecnych na spotkaniu osób
nie był to czas zmarnowany.
Wszystkim bliskim obecnym na spotkaniu dziękujemy za udział.
B. Chmiela

zję poznać choć trochę, przygotowując
z pomocą terapeuty popularne w Czechach „knedliki”, czyli potrawę mączną
przygotowywaną z ciasta, wyrabianego
zwykle na bazie gotowanych ziemniaków (bramborový knedlík). Uzupełnieniem kulinarnych doświadczeń było
obejrzenie programu pana Makłowicza
o kuchni na Morawach.
W ramach kulturoterapii uczestnicy
poznali również kilka słów z języka czeskiego; dowiedzieli się m.in., że należy
zwracać uwagę na zwodnicze podobień-

stwo niektórych słów w języku polskim
i czeskim. W języku czeskim na przykład
słowo„květen” wbrew pozorom oznacza
„maj” , słowo „rosol” po polsku znaczy
„galareta” , a czeskie „stopy” w naszym
języku oznaczają „ślady”.
Jak wiemy Czechy słyną między innymi ze wspaniałych komedii, dlatego
nie mogło u nas jej zabraknąć . Podczas
projekcji filmu „Pali się, moja panno” (w
oryg. „Hoří, má panenko!”) z 1967 roku
cześć uczestników zaśmiewała się do łez.
B. Chmiela

integracyjny deser przygotowany przez
uczestników ŚDS.
Początki historii futbolu stołowego
(inaczej piłkarzyki, trambambula) nie
do końca są jasne. Różne źródła podają
nazwiska różnych wynalazców. Wiadomo jednak z pewnością, że gra została
wynaleziona w Europie mniej więcej
w tym samym czasie, gdy wzrastała popularność tradycyjnej piłki nożnej. Już
w latach sześćdziesiątych XX wieku gra
w piłkarzyki była rozrywką znaną niemal
w całej Europie, skąd trafiła do Stanów
Zjednoczonych i dalej, na wszystkie
pozostałe kontynenty, nawet na Antarktydę.

Piłkarzyki zawitały również do Środowiskowego Domu Samopomocy i zagościły tu na dobre. Planowane są kolejne
rozgrywki, na które serdecznie zapraszamy reprezentacje z innych ośrodków.
Kontakt: tel.61 651 05 84
e-mail: sds@opsswarzedz.pl
B. Chmiela

trening pamięci – gry i zabawy usprawniające pamięć. Na koniec gości zaproszono na słodki poczęstunek.
B. Chmiela

Spotkanie z rodzinami
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Komunikat OPS

Seniorzy i słońce

W

związku z sezonem letnim,
seniorzy z Środowiskowego
Domu Samopomocy i Klubów Młodych Duchem uczestniczyli
w prelekcji na temat bezpieczeństwa
zdrowotnego. Prelegentem spotkania
była mgr Jolanta Kamińska z Apteki Przyjaznej w Swarzędzu. Temat przewodni
prezentacji multimedialnej dotyczył
ochrony seniorów przed promieniowaniem słonecznym.
Na samym początku dowiedzieliśmy
się, jak działa na nas promieniowanie słoneczne. Zmniejsza ryzyko zachorowań na
osteoperozę, krzywicę, obniża ciśnienie
krwi, poprawia wygląd skóry. Jednak musimy pamiętać, że promienie typu UVB
powodują poparzenia słoneczne. W miarę upływu czasu zmniejsza się u każdego
przyswajalność witaminy D3, a to z kolei
przyspiesza starzenie się naszej skóry.
Słońce aplikowane w nadmiarze, poprzez
promienie UVA stymuluje wytwarzanie
wolnych rodników, co może prowadzić
do uszkodzenia naszego DNA lub do

raka skóry.
W ramach profilaktyki przed słońcem powinniśmy zatem spożywać jak
najwięcej produktów zawierających betakaroten, takich jak marchew, papryka
czerwona, arbuz, morele, brzoskwinia,
papaja, pomidory, szpinak, brokuły, algi.
Jeśli zauważymy niepokojące zmiany
na naszej skórze, bezwzględnie należy
udać się do dermatologa, ponieważ 90%
przypadków raka skóry jest w pełni uleczalnych.
Na koniec usłyszeliśmy cenne porady
na kąpiele słoneczne w trakcie lata:
»» dostosuj ekspozycję ciała na słońcu
do typu skóry,
»» unikaj bardzo długiego opalania,
»» unikaj spacerów w godzinach 11.0016.00,
»» co dwie godziny smaruj ciało preparatami zawierającymi filtry, najlepiej
SPF 50,
»» wypijaj min. 3 l wody w czasie upałów.
Zapraszamy do Centrum Aktywności
Seniora na kolejne spotkania edukacyjne!
M. Pawlik

Rajd śladami
Piastów

R

ozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2016/2017. Od miesiąca
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 2015 rok.

G

rupa uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu 19 czerwca wzięła udział
rajdzie organizowanym przez PTTK - XIV
Wielkopolskim Rajdzie Integracyjnym
„Sprawni inaczej – bez barier i granic”. Do
Dziekanowic uczestnicy rajdu dojechali
autokarem, a dalej już pieszo, podziwiając
po drodze atrakcje Wielkopolskiego Parku Etnograficznego – skansen, prezentujący zabudowę wiejską z różnych części
Wielkopolski, w większości drewnianą,
z XVIII i XIX wieku. Następnie uczestnicy
popłynęli promem na Ostrów Lednicki.
Ostrów Lednicki jest miejscem narodzin
Bolesława Chrobrego. Prawdopodobnie
właśnie tam przyjął on cesarza Ottona
III, który stamtąd wędrował do Gniezna.
Jest to również prawdopodobnie miejsce
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O

środek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że od miesiąca
września 2016 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 2016/2017.
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 2016 r., powinna dostarczyć
zaświadczenie szkolne lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku
szkolnym 2016/2017.
Zaświadczenie albo oświadczenie należy dostarczyć do Sekcji
Świadczeń Rodzinnychi Funduszu
Alimentacyjnego w terminie do dnia
15 września 2016 roku (jeśli wypłata
ma nastąpić we wrześniu).
W przypadku braku w/w dokumentu zasiłek rodzinny (powyżej 18tego roku życia) i dodatki do zasiłku rodzinnego (rozpoczęcie roku szkolnego
i dojazd) oraz fundusz alimentacyjny
(powyżej 18-tego roku życia) zostaną
wstrzymane.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
Beata Pacholczak
przyjęcia chrztu przez Mieszka I.
Uczestnicy ŚDS bardzo miło wspominają rajd, a kolejny pamiątkowy znaczek
PTTK poszerzył ich kolekcję.
B. Chmiela

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

„Kiedy odszedłeś”

Biblioteka Publiczna poleca:
trudności, a wszystkie etapy prac
są opisane i zilustrowane krok po
kroku.

ks. Jan Kaczkowski,

„Grunt pod nogami.
Nieco poważniej niż
zwykle”

Prosto z Biblioteki

„Kiedy odszedłeś” to napisana na
prośbę czytelników kontynuacja
książki „Zanim się pojawiłeś”.
Lou mimo rozpaczy i tęsknoty
po śmierci ukochanego próbuje
udowodnić sobie i innym, że sobie
radzi. Jednak prawdziwy przełom
w jej życiu pojawi się wraz ze
zjawieniem się Lily i Sama. „Kiedy
odszedłeś” to książka o żałobie,
ale także o nowych początkach,
o próbie ponownego ułożenie
sobie życia.

24

Joëlle Godefroid,
Bernard Barbier

„Kurs zdobienia
przedmiotów.
Postarzanie, malowanie, złocenie”

Nicholas Irving, Gary Brozek

„Kosiarz”

nego życia, które brytyjski historyk
przedstawia w prosty, żartobliwy
sposób w formie krótkich rozdziałów (poświęconych, np. jedzeniu,
higienie, strojom, etykiecie), które
bawią i uczą jednocześnie.

Małgorzata Rogala

„Dobra matka”

Książka zawierające jedno
z ważniejszych przesłań księdza
Kaczkowskiego: „grunt to twardo
stąpać po ziemi, nie przestając patrzeć w niebo. Zamiast ciągle na coś
czekać – zacznij żyć, właśnie dziś.
Jest o wiele później, niż Ci się wydaje”. Mimo że książka w większości
składa z się wygłoszonych przez
księdza kazań, dużo w niej humoru
i dystansu do samego siebie.

Filip Czekała

„Historie warte Poznania. Od PeWuKi
i Baltony do kapitana Wrony”

Ciekawą propozycją jest „Kurs zdobienia przedmiotów. Postarzanie,
malowanie, złocenie”. Książka
przedstawia techniki malarstwa
dekoracyjnego. Począwszy od
potrzebnych nam przyborów, farb
i pędzli aż po mini-słowniczek
pojęć. Poszczególne techniki
oznaczone są także stopniami

Książka składa się z 25 rozdziałów, które odkrywają mniej lub
bardziej znane historie miasta,
opowiedziane z pespektywy ich
uczestników. Można się z niej
dowiedzieć, czym był Śnieg
Tatrzański, gdzie w Poznaniu była
Mała Azja, kto konstruował neony,
kto rządził na Sołaczu. Niezwykle
ciekawa propozycja nie tylko dla
poznaniaków.

Trzymająca w napięciu autobiografia najbardziej skutecznego
snajpera sił specjalnych USA,
Nicholasa Irvinga, w której
opowiada on „o walce, poświęceniu, ludzkiej tragedii, lojalności
i braterskiej przyjaźni w obliczu
zagrożenia. Żadna inna książka
nie sięga tak głęboko w życie
amerykańskiego żołnierza”.

Greg Jenner

„Milion lat w jeden
dzień. Fascynująca
historia życia
codziennego od
jaskini do globalnej
wioski”
Jeśli ktoś zastanawiał się, jak
kiedyś leczono zęby, kto wynalazł
łóżko albo od kiedy towarzyszą
nam zwierzęta domowe, koniecznie musi zajrzeć do propozycji
Grega Jennera. Książka to prawie
400 stron ciekawostek z codzien-

Warszawscy policjanci prowadzą
śledztwo w sprawie zamordowania dwóch kobiet. Ofiary łączyło
posiadanie dzieci, a także to, że
wykazywały dużą aktywność na
portalach społecznościowych.
Przemyślana fabuła, kilku podejrzanych, ciekawie zarysowana
postać głównej bohaterki, która
zmaga się nie tylko ze śledztwem,
ale także z własną przeszłością.
Dobra powieść kryminalna, która
zwraca uwagę na aktualne problemy społeczne (wykorzystywanie kobiet), a także na zagrożenia,
jakie wiążą się z podawaniem zbyt
wielu informacji o sobie i bliskich
na portalach społecznościowych.
Anna Walkowiak
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Po zakończonych warsztatach,
wszystkie dzieła można było podziwiać
na wystawie zorganizowanej w dziale
dla dzieci na os. Czwartaków 1.
/mw-r/

Wakacje ze sztuką

K

olejna edycja Lata w bibliotece za
nami. Warsztaty prowadziła artystka
malarka Marta Bielawska.
Uczestnicy sprostali wielu wyzwa-

niom postawionym na tegorocznych
warsztatach. Skonstruowali magiczne
pojazdy z kartonów, wyczarowali motyle,
robaki i malowali pejzaże.

Rzeźby Mitoraja
w obiektywie
aparatu

W pobliżu rzeczki, opodal krzaczka…

D

zień patrona to dla każdej szkoły święto szczególne. Sposoby
świętowania bywają bardzo różne, a ten, który wybrali uczniowie Szkoły

Podstawowej nr 4, jest bardzo interesujący. Młodziutcy wychowankowie tej
szkoły, w towarzystwie wychowawczyni
Katarzyny Bednarek oraz wicedyrektor

Arlety Łukasik, odwiedzili 20 czerwca
swarzędzki ratusz z prezentacją ulubionych utworów Jana Brzechwy – patrona
„Czwórki”.
Piosenek i wierszy wysłuchali burmistrz Marian Szkudlarek, jego zastępcy
Grzegorz Taterka i Tomasz Zwoliński, sekretarz gminy Agata Kubacka oraz wielu
urzędników, zaintrygowanych pięknym
występem.
Mamy nadzieję, że poza uroczystościami szkolnymi, wizyta w swarzędzkim
magistracie sprawiła dzieciom prawdziwą przyjemność. Nam było bardzo miło!
/tr, mw/
z fot. Maciej Woliński

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

Prosto z Biblioteki

Z

apraszamy na wystawę fotografii
Od świtu do zmierzchu. Rzeźby
Igora Mitoraja w Agrigento. Zdjęcia autorstwa Ewy Cichockiej i Magdy
Pannert zostały zrobione podczas wystawy rzeźb Mitoraja na Sycylii.
Wystawa czynna w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu na os. Czwartaków
1 do końca sierpnia.
Monika Wojciechowska-Ratajczak
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Korty do 4 września

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). Korty czynne do
4 września br.
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/

Zapisy na aerobik
i aqua senior

Prosto z Centrum Sportu

T

rwają zapisy na zajęcia aerobiku, które rozpoczynamy od września. W ofercie: zumba,
zdrowy kręgosłup, pilates, fit-ball, body workout,
tabata-interwał, step antycellulit, atak na brzuch,
total body condition. Szczegółowy harmonogram
dostępny będzie na stronie internetowej www.
scsir.swarzedz.pl
Zapisy na aqua senior przyjmujemy od 1 września.
Data rozpoczęcia zajęć i harmonogram dostępny
będzie na stronie internetowej.
Więcej informacji pod nr tel. 61 65 09 520
/scsir/

Sierpniowy aerobik
na świeżym powietrzu

Z

apraszamy wszystkich na wspólne
zajęcia aerobiku, które odbędą się
przy budynku sceny plenerowej.
Tylko 6 zł od osoby za jedne zajęcia (płatne w kasie pływalni przed rozpoczęciem
aerobiku). Nie obowiązują zapisy!
Harmonogram zajęć:
Poniedziałek:
18:00 – ANTYCELLULIT/STEP
19:00 – ZUMBA
20:00 – ATAK NA BRZUCH

Wtorek:
18:00 – WORKOUT/TABATTA
19:00 – ZUMBA
20:00 – ATAK NA BRZUCH
Czwartek:
18:00 – ANTYCELLULIT/STEP
19:00 – ZUMBA
20:00 – ATAK NA BRZUCH
Bliższe informacje pod numerem tel.
61 65 09 520/523, www.scsir.swarzedz.
pl oraz www.facebook/wodnyraj.com
/scsir/

Przystań wodna
nad Jeziorem Swarzędzkim

Nowa sauna parowa

S

26

auna to rozkoszny wypoczynek dla ciała oraz
relaks dla duszy. Kąpiele w saunie suchej i parowej pobudzają i oczyszczają organizm, tym samym
wzmacniając jego odporność.
Z przyjemnością informujemy, że na Pływalni Wodny Raj została otwarta nowa sauna parowa.
Wilgotność w naszej saunie dochodzi do 95%,
a temperatura do 43-45°C. Piękna mozaika oraz
oświetlenie tworzy niesamowity efekt dla oka. Zapraszamy codziennie od 6:30 do 22:00. Do wyboru
sauna sucha i sauna parowa.
/scsir/

N

ie masz pomysłu na aktywny wypoczynek w mieście?!
Zapraszamy wszystkich do
wypożyczalni sprzętu wodnego. Do
Państwa dyspozycji są kajaki, rowery
wodne oraz łódź wiosłowa.
Przystań czynna w sierpniu codziennie od 10:00 do 20:00, we wrześniu
w soboty i niedziele od 11:00 do 19:00

(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).
/scsir/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

Nauka pływania:

Z

akończyliśmy IV edycję wakacyjnego kursu nauki pływania. Kurs
przeznaczony był dla dzieci w wieku 6 – 12 lat uczących się pływać lub
doskonalących posiadane umiejętności.
W tym roku utworzyliśmy dwa turnusy,
w których łącznie wzięło udział około
70 uczestników. Zajęcia odbywały się
codziennie od poniedziałku do piątku
przez okres dwóch tygodni. Taka intensywna forma połączona w końcowej
fazie zajęć z aktywną zabawą, zapewniła
dzieciom znaczny przyrost umiejętności.
Na zakończenie kursu dzieci otrzymały
medale i drobny upominek w postaci
książki edukacyjnej.

Zapraszamy
najmłodszych

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

O

d września rozpoczyna się na
Pływalni Wodny Raj kolejna edycja kursów nauki i doskonalenia
pływania dla najmłodszych. Od lat kursy
cieszą dużą popularnością i gromadzą
znaczną liczbę uczestników. Zajęcia
obejmują dzieci w wieku niemowlęcym
i przedszkolnym.
AQUA BABY – oswajanie z wodą,
zajęcia dla dzieci od 3 do 12 miesięcy.
Oraz zajęcia od 1 do 5 roku życia. Tel. 505
916 382, e-mail: cierpkadominika@wp.pl
ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU 1- 5
LAT – zajęcia prowadzi Akademia Pływania Optimum Sport, zapisy tel. 531
025 561, e-mail: info@optimumsport.pl
/scsir/

Prosto z Centrum Sportu

Zakończyliśmy
wakacyjny kurs

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.

Bilet wakacyjny

D

o końca sierpnia 2016 r. można
jeszcze skorzystać z biletu wakacyjnego na Pływalnię Wodny
Raj. Bilet przeznaczony jest dla dzieci
do lat 16. Obowiązuje od poniedziałku

do piątku w godz. 6:30 – 22:00. Opłata
6 zł za 60 min (po przekroczonym czasie
dopłata za każdą minutę 10 gr).
Serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieciaki!!!
/scsir/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520 godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
www.scsir.swarzedz.pl info@scsir.swarzedz.pl
www.facebook.com/wodnyraj
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Swarzędz
z charakterem
– konkurs
fotograficzny
Szanowni Państwo, mamy niezmierną
przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia
udziału w konkursie fotograficznym „Swarzędz z charakterem” - pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Mariana
Szkudlarka.

Sport szkolny:

Swarzędz na podium!

17

czerwca w Puszczykowie, na
posiedzeniu Komisji Oświaty
i Wychowania oraz Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Powiatu
Poznańskiego, podsumowano osiągnięcia
poszczególnych szkół i gmin w sporcie
szkolnym. Wśród szkół ponadgimnazjal-

Aktualności

K

onkurs ma na celu zwrócenie uwagi na
piękno gminy Swarzędz oraz charakter jej
mieszkańców. Prace konkursowe mogą zawierać: krajobrazy, budynki i place, mieszkańców
Swarzędza, codzienne i niecodzienne sytuacje
w gminie Swarzędz. Same zdjęcia powinny natomiast ukazywać piękno miasta i gminy Swarzędz lub przedstawiać w pozytywny sposób
mieszkańców gminy.
Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców gminy Swarzędz. Prace należy wysłać na
adres fotografia@swarzedz.pl do 1 września
2016 roku. W dniach 3 – 18 września odbędzie się
głosowanie, w którym mieszkańcy naszej gminy
zadecydują o wyłonieniu zwycięzców konkursu.
Ponadto 2 fotografie zostaną wyróżnione przez
burmistrza.
Za zajęcie I, II i III miejsca, przyznane zostaną
dyplomy oraz nagrody w postaci bonów do
wybranego przez organizatora sklepu fotograficznego w wysokości:
a) I nagroda - bon o wartości 500 zł brutto (pięćset
złotych),
b) II nagroda – bon o wartości 200 zł brutto
(dwieście złotych),
c) III nagroda – bon o wartości 100 zł brutto
(sto złotych)
Autorzy prac wyróżnionych przez Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz, Mariana Szkudlarka,
o których mowa w otrzymują dyplomy wyróżnienia oraz bony o wartości 100 zł brutto (sto
złotych).
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
Regulamin do pobrania ze strony www.swarzedz.pl oraz www.facebook.com/swarzedzpl/
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/t.ryb/

nych Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu zajął
drugie miejsce, natomiast Gmina Swarzędz
zwyciężyła w klasyfikacji wyprzedzając
pozostałych 16 gmin. Gratulacje dla wszystkich sportowców i ich opiekunów za ciężką
pracę. Życzymy dalszych sukcesów!
Barbara Antoniewicz

Młodzi szczypiorniści
rywalizowali w Zalasewie

D

użym zainteresowaniem cieszyła
się rywalizacja polskiej i rosyjskiej
reprezentacji juniorów w piłce ręcznej. W nowoczesnej Swarzędzkiej Hali
Sportowej w Zalasewie rozegrane zostały
w dniach 9-11 lipca trzy mecze towarzyskie młodych zespołów szczypiornistów.
Licznie zgromadzeni kibice wysoko ocenili poziom sportowych zmagań - nie brakowało ciekawych sytuacji na boisku oraz naprawdę dużych emocji. W przerwie meczy
upominki dla publiczności losowali świetni
sportowcy, mieszkańcy gminy Swarzędz:
pływak Kacper Majchrzak - reprezentant
Polski w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de
Janeiro 2016 oraz młociarz - złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Sydney 2000
- Szymon Ziółkowski!
Polskich juniorów dopingowali gorąco

przedstawiciele władz gminy: burmistrz
Marian Szkudlarek, wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, sekretarz gminy Agata
Kubacka, przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Czachura.
A oto wyniki:
9 lipca, mecz pierwszy - remis 36:36
10 lipca, mecz drugi - 23:22 dla reprezentacji Polski
11 lipca, mecz trzeci - 26:24 dla reprezentacji Rosji
Trzydniowe polsko-rosyjskie spotkanie sportowe zakończyło się pamiątkowym, wspólnym zdjęciem. Były słowa
podziękowań, wyrazy uznania dla organizatorów oraz satysfakcja z dobrego
poziomu gry po obu stronach.
/t. radz./
z fot. T. Rybarczyk
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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 ]

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 ]

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Zakład ]

]]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).

]]Zespół Przychodni

Lekarza Rodzinnego
DIAGTER Sp. z o.o.
Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski 8,
tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. Swarzędzka 23, tel. 61 81-50-121
Przychodnia Nr 4 - Swarzędz, ul. Piaski 6a,
tel. 61 65-15-171

]]Centrum Medyczne ]

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

]]Centrum Medyczne –

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

]]Dyżury całodobowe

aptek
Apteka Dom Leków (czynna całą dobę) Swarzędz, os. Kościuszkowców 34 (obok
przychodni Panaceum), tel. 61 855 18 91.
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 ]

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

Podstacja Swarzędz ul. Dworcowa 24
tel. 999 lub 112 (całą dobę)
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Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30,
gci@opsswarzedz.pl
Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2, tel. 61 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 61 651 15 41
(do 16.00), 663 818 601 i 697 725 522
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl

]]Ośrodek Kultury

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

]]Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1
tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

]]Swarzędzkie Centrum

Sportu i Rekreacji
- pływalnia, kręgielnia, boiska sportowe,
lodowisko, hala sportowa
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

Budżet Obywatelski na 2017 r. z Gminne Dożynki w Gortatowie
Prosto z budowy z Eko Babie Lato – zapraszamy we wrześniu
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. Aldona Młynarczak - Studio
Foto Wideo H.Błachnio
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]]Skansen i Muzeum

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

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

]]Cech Stolarzy ]

Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 61 817 21 37, cechstolarzy@wp.pl
www.meble-swarzedzkie.com.pl

]]Starostwo Powiatowe

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

]]Ośrodek Interwencji

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

Stale współpracują:

Informator

]]Urząd Miasta i Gminy

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

Henryk Błachnio, Ewa J. Buczyńska,
Włodzimierz Buczyński, Lidia Chałasiak, Bartłomiej Majchrzak, Hanna
Mełeń, Magdalena Michalak, Bolesława Nawrocka, Beata Pacholczak, Filip
Przepióra, Tomasz Rybarczyk, Mariusz
Szrajbrowski, Agata Widzowska, Monika Wojciechowska-Ratajczak, Dorota
Zaremba.

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

Numer zamknięto 8.08.2016 r.
i oddano do druku: 9.08.2016 r.
Nakład: 10 500 egz.

29

kariera.leroymerlin.pl

PROSTO Z RATUSZA lipiec-sierpień 2016

POKRYCIA DACHOWE
OFERTA:
 Styropian laminowany
„Styropapa”
 Styropian spadkowy
 Kliny styropianowe
 Papy termozgrzewalne i tradycyjne
 Kleje montażowe

AKCESORIA DACHOWE:

MKACZ MED PROTETYKA SŁUCHU ZAPRASZA
Dr Milena Kaczmarek-Klinowska
Gabinet MADENT ul. Swarzędzka 21, Gruszczyn
Przychodnia NA PARCELKACH ul. Grudzielskiego 25A, Krotoszyn
Wizyty domowe • Aparaty słuchowe • Ochronniki
słuchu / wkładki uszne • Umowa z NFZ - refundacje
• Dofinansowanie z PCR / MOPS

REJESTRACJA I INFORMACJA TELEFONICZNA

503 633 480 600 317 868

mkacz.protetyka@wp.pl  www.facebook.com/mkaczmed

 Blachy powlekane kolor
 Blachy ocynkowane
 Styropian [SUPER CENA!]
 Kleje do styropianu i siatki
 Siatka podtynkowa
 Kołki do montażu styropianu

>>> TRANSPORT <<<

KONTAKT:
TECH-BUD, ul. Tarnowska 45/47, 62-090 Napachanie
tel./fax: 61-814-27-68
604-288-704   604-288-703   602-638-779
biuro@tech-bud.poznan.pl

Reklamy

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU

 Kominki, kielichy przyścienne, rynny

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

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

Certyfikaty:
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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

DOM NA SPRZEDAŻ (BEZ POŚREDNIKÓW)!

Reklamy

ZALASEWO (OSIEDLE EUROPEJSKIE), UL. ROSYJSKA 5A, 5 POKOI, BLIŹNIAK
STAN – DO WYKOŃCZENIA
Powierzchnia użytkowa domu – 153 m2 Powierzchnia działki – 531 m2
CENA – 3562/m2   INFORMACJA – TEL. 601 557 110

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

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

32

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

