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Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie
Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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STOMATOLOGIA
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

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

KOMPLEKSOWE LECZENIE I PROTEZOWANIE

pon., wt. 12.00-20.00, śr. pt. 9.00-15.00, czw. 15.00-20.00
Lek. dentysta Marcin Gonciarz

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA śr., pt. 15.00-19.00
mini implanty 3M ESPE - gabinet certyfikowany

NFZ

Tel. 61-818-60-74   602-607-971

Firma ze Swarzędza 
zatrudni pracownika 
magazynu, operatora 
maszyny (produkcja)  

oraz operatora 
wózka widłowego.

Oferty CV z dopiskiem 
stanowiska:  

biuro@pianki.pl

PROFESJONALNE 
ZŁOMOWANIE 
POJAZDÓW

Telefon: (61) 818-76-33
Komórka:  609-229-002
Stena Recycling ul. Rabowicka 2 
62-020 Swarzędz 
www.stenarecycling.pl

Atrakcyjne ceny za złomowane
pojazdy – do 700 zł!

• Pełna dokumentacja
• Sprzedaż części zamiennych
• Transport lawetą

•

Uwaga: przy zleceniu zamieszczenia reklamy  
w dwóch pis mach oferujemy rabat 20%!

nakład 4.700 10.500
cena darmowe darmowe

ilość stron 48 (kolor) 32 (kolor)

Dodatkowe rabaty za powtórzenia reklamy:
3 edycje – 5%, 4-5 edycji – 10%, 6-7 edycji – 15%, 8-12 edycji – 20%

Jak zamówić reklamę?

 Î telefonicznie: 607 566 555
 Î mailem: mn@kreator.com.pl
 Î faksem: 61 648 26 49
 Î listownie: Studio Reklamowe Kwadrat,  

 ul. Szylinga 6/4,  60-787 Poznań

W zamówieniu należy podać: wybrane miesięczniki, wielkość reklamy, ilość powtórzeń 
w kolejnych numerach, dane do faktury, adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail. 
Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Reklamy umieszczane są na końcowych stronach 
czasopism (strony redakcyjne są wolne od reklam).

Studio Reklamowe Kwadrat zaprasza Państwa do zamieszczenia reklamy w miesięcznikach 
gminnych „Rokickie Wiadomości” i „Prosto z Ratusza”, oficjalnych  

informatorach samorządowych wydawanych przez Urząd Gminy Rokietnica  
i Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. 

Każde z czasopism jest darmowe, rozprowadzane na całym terenie gmin.  
Nakłady pism to: Rokickie Wiadomości - 4.700 egz., Prosto z Ratusza - 10.500 egz. 

Reklama w nich to najlepszy sposób, aby skutecznie trafić z ofertą  
swojej firmy do mieszkańców i firm podpoznańskich gmin.

Zapraszamy do zamieszczania reklam w miesięcznikach gminnych:

î Przy dłuższej współpracy ekstra rabaty î W pakiecie taniej î Dobry stosunek zasięgu reklamy do ceny

Powiat 
Poznański

Poznań

Zasięg oddziaływania 
miesięczników

styczeń-luty 2012
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Propozycje na ferie z Budżet 2012 - inwestycje

Nowy wiadukt coraz bliżej z Rejonizacja szkół

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Mamy rekord!

IS
S

N
 1

50
8-

81
38

 
N

um
er

 b
ez

pł
at

ny

www.rokietnica.pl

W numerze:
•	 ZACHODNIA	OBWODNICA	POZNANIA	zostanie	dokończona.
•	 Wszystko	o	gminnych	finansach,	czyli	budżet	w	pigułce;
•	 Grać	do	końca	świata	i	jeszcze	jeden	dzień	dłużej	–	WOŚP	w	lokalnych	odsłonach;
•	 Kolęda,	lulajka	i	pastorałka	–	II	ogólnopolskie	kolędowanie	u	Pani	Sobockiej;
•	 Idealne	współbrzmienie	–	AFFABRE	CONCINUI		z	koncertem	i	noworocznym	toastem;

•	 Zimowe	ferie	z	GOKiem	–	albo	jak	twórczo	się		nie	nudzić;
•	 Sołeckie	zebrania	czas	zacząć	–	terminarz	spotkań;•	 Świadek	stulecia	–	100-tne	urodziny	naszego	mieszkańca www.facebook.com/rokietnica

ROKIETNICA 

„ROKIETNICKA	WIERZBA”.		WIERNA	I	WYMAGAJĄCA

RokickieWiadomościC z a s o p i s m o  G m i n y  Ro k i e t n i c a
nr 2 (151)

luty 2012 r.

Lek. med. i stom. Bartosz Staniak 

•	ORTODONCJA	–	aparaty	stałe
•	Leczenie	kanałowe	TYLKO		

pod	mikroskopem	i	w	koferdamie
•	Korony	i	mosty	pełnoceramiczne		

–	CERKON
•	IMPLANTY	–	Astra	Tech,	Implant	Direct
•	Chirurgia	–	specjalizujemy	się		

w	TRUDNYCH	ekstrakcjach

www.dent-med.pl

Swarzędz	Nowa	Wieś
os.	Działyńskiego	1F

rejestracja 
telefoniczna 
514 431 185
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Jednogłośne absolutorium 
dla Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się 15 maja 2012, głównym tematem było udzie-
lenie Burmistrzowi Swarzędza Annie Tomickiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Wszyscy 
radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem uchwały absolutoryjnej. 

Głosowanie poprzedzone zosta-
ło debatą nad sprawozdaniem 
z wykonania ubiegłorocznego 

budżetu oraz wysłuchaniem pozytyw-
nych opinii Komisji Budżetu i Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, a także opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Po głosowaniu przewodniczący Rady 
Miejskiej Marian Szkudlarek podziękował 

pani burmistrz za dobrą współpracę, do 
ciepłych słów dołączając kwiaty. Burmistrz 
Anna Tomicka podziękowała wszystkim 
za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany 
w sprawne funkcjonowanie swarzędzkiego 
samorządu oraz wspólną pracę dla dobra 
ogółu mieszkańców. 

Podczas tej sesji radni podjęli 16 
uchwał – wszystkie  przedstawiamy Pań-

stwu na str. 9. Dwie z nich - o opłatach 
adiacenckich (obniżka stawki z 50 na 1 
proc.) oraz o ustaleniu Strefy Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego w centrum 
Swarzędza przedstawiamy w osobnych 
artykułach na str. 4 tego wydania.

M.W.
z Fot. M.Woliński

Swarzędz i Duclair – Akt Przyjaźni

W dniach 27-30 kwietnia br. swa-
rzędzcy samorządowcy udali się 
z wizytą do zaprzyjaźnionego 

Duclair we Francji. Na czele delegacji stała 
burmistrz Anna Tomicka, a uczestniczyli 
w niej także m.in. poseł Bożena Szydłow-
ska,  przewodniczący Rady Miejskiej Ma-
rian Szkudlarek oraz wiceburmistrz Agata 
Kubacka. Program pobytu związany był ze 
szczególnym wydarzeniem – podpisaniem 
Aktu Przyjaźni przez obie strony. 

Warto zaznaczyć, że wszyscy swa-
rzędzanie goszczeni byli przez francu-
skie rodziny, które zapewniły noclegi, 
co sprzyjało większej integracji. 

W sobotę 28 kwietnia, przed po-
łudniem odbyło się spotkanie robocze 
z udziałem burmistrza Swarzędza Anny 
Tomickiej i mera Duclair Josepha Macé. 
Dyskutowano przede wszystkim o przy-

szłości obozów młodzieżowych, 
cieszących się wśród polskich 
i francuskich uczniów dużym 
zainteresowaniem. Najważniejszym 
punktem tego dnia była, oczywiście, cere-
monia podpisania Aktu Przyjaźni. Uroczy-
stość miała bardzo odświętny charakter, 
odbyła się w teatrze miejskim w Duclair. 
Uczestniczyli w niej również przedstawi-
ciele niemieckiego miasta Ronnenberg. 

Duclair, Ronnenberg i Swarzędz łączy 
partnerska współpraca, wymiana wakacyj-
na, kontakty kulturalne i zażyłe przyjaźnie 
coraz większej liczby mieszkańców. 

/tr, mw/

Oto treść Aktu Przyjaźni podpisane-
go w Duclair przez burmistrza Swarzędza 
Annę Tomicką i mera Duclair Josepha 
Macé:

„ O d  c z a s u 
podpisania umowy 
o współpracy fran-
cusko-niemieckiej 
pomiędzy miastami 
Duclair i Ronnenberg 

w 1968 roku, więzy 
przyjaźni pomiędzy ich mieszkańcami za-
cieśniają się.

W 1991 roku, dwa lata po upadku muru 
berlińskiego, Ronnenberg nawiązał sąsiedzką 
współpracę z polskim miastem – Swarzędzem. 
Dało to również początek dobrym kontaktom 
mieszkańców Duclair z mieszkańcami Swa-
rzędza.

Dlatego też wyrażamy wolę podpisania 
aktu przyjaźni pomiędzy Duclair a Swarzędzem 
celem potwierdzenia istniejących już relacji.

Zapewniamy, że będziemy rozwijać współ-
pracę między naszymi miastami, radami miej-
skimi, stowarzyszeniami  oraz grupami dzieci 
i młodzieży, dążąc do otwarcia na płaszczyźnie 
społecznej, kulturalnej i europejskiej.”
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Opłaty adiacenckie 
radykalnie obniżone
1 proc. zamiast 50 proc.

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu 
radni, na wniosek burmistrz Anny Tomickiej, 

przyjęli uchwałę (nr XXV/223/2012) radykalnie 
obniżającą wysokość opłat adiacenckich obowią-
zujących w naszej gminie. Na mocy dotychczas 
obowiązującej uchwały Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Swarzędz obowiązany był stosować 50-pro-
centowa stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej 
budową urządzeń infrastruktury technicznej. 
Przypomnijmy, że gminy zobowiązane są do sto-
sowania opłat adiacenckich na mocy  ustawy. 
Choć w Swarzędzu takie opłaty nie były dotąd 
naliczane, to wysokość stawki budziła zrozumiałe 
obawy mieszkańców. 15 maja br. radni zgodzili 
się na przyjęcie „symbolicznej” 1-procentowej 
stawki, co jest dobrą wiadomością dla każdej 
swarzędzkiej rodziny.  Jeśli Wojewoda zatwier-
dzi tę uchwałę, wejdzie ona w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskie-
go i będzie miała zastosowanie również 
do zdarzeń powstałych przed tym dniem. 
W uzasadnieniu uchwały Burmistrz powo-
łuje się bowiem na orzecznictwo Trybunalu 
Konstytucyjnego dopuszczające w szczegól-
nych, ważnych sytuacjach objęcie nowymi 
przepisami zdarzeń wcześniejszych.

/mw/

Grunt to szkoła

Gmina Swarzędz zakupiła teren pod budowę 
nowej szkoły w Zalasewie, co jest bardzo 

dobrą wiadomością dla rodziców i uczniów 
z południowej części Swarzędza. Już obecnie 
występuje tam problem przeciążenia Szkoły 
Podstawowej nr 5, gdzie uczniowie uczą się 
w systemie zmianowym.
We wtorek, 15 maja, Rada Miasta i Gminy Swa-
rzędz jednogłośnie podjęła uchwałę zezwalającą 
na nabycie nieruchomości i jeszcze tego same-
go dnia burmistrz Anna Tomicka podpisała akt 
notarialny. Grunt pod budowę nowej szkoły 
ma powierzchnię prawie 2,26 ha i kosztował 
niespełna 3 mln 750 tys. zł. 
Dzięki tej transakcji prace nad budową nowej 
szkoły w Zalasewie będą mogły nabrać tempa. 
Magistrat przewiduje wykonanie projektu bu-
dowlano-wykonawczego jeszcze w tym roku. 
Opracowana już koncepcja zagospodarowania te-
renu  przewiduje możliwość wybudowania szkoły 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. boiskami 
sportowymi i halą widowiskowo-sportową.

/mm/

Strefa Płatnego Parkowania w Swarzędzu 
Jest uchwała, start z końcem lata

Decyzją Rady Miejskiej w Swarzędzu 
na terenie Rynku oraz pl. Niezłom-
nych zostanie wprowadzona Strefa 

Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obo-
wiązująca w dni robocze od poniedział-
ku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. 
W strefie tej znajdzie się 130 miejsc po-
stojowych, w tym wydzielone miejsca dla 
osób niepełnosprawnych.

Obszar strefy został podzielony na 
dwie podstrefy: podstrefę A obejmującą 
wyłącznie miejsca parkingowe znajdujące 
się na parkingu za swarzędzkim Ratuszem, 
oraz podstrefę B obejmującą pozostałe 
miejsca parkingowe na Rynku oraz cały 
teren pl. Niezłomnych.

Przewidziane zostały również miejsca 
abonamentowe dla podmiotów gospodar-
czych prowadzących działalność w obrębie 
strefy, a także wystąpi możliwość uzyska-

nia identyfikatorów przez mieszkańców 
oraz osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje na temat 
Stefy, pełen cennik oraz regulamin strefy 
zawiera uchwała nr XXV/222/2012 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 
2012 roku.

Podjęcie uchwały przez Radę Miej-
ską w Swarzędzu, po jej opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, pozwoli na wszczęcie 
procedury wyboru operatora strefy. Zada-
niem operatora będzie wyposażenie strefy 
w odpowiednie urządzenia techniczne, or-
ganizacja biura strefy, a także zapewnie-
nie kontroli wnoszenia opłat przez osoby 
parkujące na jej terenie. 

Przewiduje się, że strefa rozpocznie 
funkcjonować we wrześniu br.

/ms/

Przyjęte zostały następujące stawki opłat za parkowanie:
OPŁATY JEDNORAZOWE Podstrefa A Podstrefa B
za pierwsze pół godziny (opłata minimalna) 0,50 zł 1,00 zł
za pierwszą godzinę 3,00 zł 2,00 zł
za drugą godzinę 3,60 zł 2,40 zł
za trzecią godzinę 4,00 zł 2,80 zł
za czwartą i każdą następną godzinę 3,00 zł 2,00 zł

Zapraszamy!

Z bogatego kalendarza swarzędz-
kich imprez wybraliśmy dla Pań-
stwa kilka propozycji na najbliższe 

tygodnie. Nie można przegapić:
► Festynu z okazji Dnia Dziecka - 

w niedzielę, 27 maja w godz. 15:00 – 19:00 
na Scenie Plenerowej przy Pływalni Wod-
ny Raj. W programie dla  najmłodszych 
przewidziane są animacje, gry oraz zaba-
wy. Podczas festynu wystąpią najmłodsi 
artyści z sekcji swarzędzkiego Ośrodka 
Kultury. Będą też, za darmo, dmuchane 
zjeżdżalnie, trampoliny i zamki, a do tego 
zawody na ergometrach wioślarskich. 
Specjalne stoisko zadba o wymalowanie 
buziek każdego uczestnika imprezy.

► Licznych imprez i konkursów w ra-
mach Tygodnia Profilaktyki 28-31 maja 
(szczegóły na str. 14-15).

► XIV Festiwalu Orkiestr Dętych im. 
Rajmunda Gronowskiego - 3 czerwca 2012 
w godz. 13:00 – 19:00. W programie kon-
certy osiedlowe (w godz. 13:00 - 14:00), 
przemarsz orkiestr ulicami Swarzędza 
(14:30 – 16:00), prezentacje na Sce-

nie Plenerowej przy Pływalni Wodny 
Raj (16:00 – 19:00). W tym roku, obok 
Swarzędzkiej Orkiestry zagoszczą u nas: 
Orkiestra Dęta Miasta  i Gminy Gostyń, 
Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta, 
Orkiestra Dęta OSP Osieczna, Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta VIVAT z Sierakowa 
oraz Wrzesińska Orkiestra Dęta.

► Wspólnego kibicowania podczas 
EURO 2012 na „Piątym stadionie” w Swa-
rzędzu - 8, 12 i 16 czerwca oraz 1 lipca 
pod namiotem na Scenie Plenerowej przy 
pływalni Wodny Raj.

► Dni Swarzędza 30 czerwca -1 lipca 
na Stadionie Miejskim i Scenie Plenero-
wej. 

A oprócz tego – rajdy, spotkania, 
wycieczki… Na www.swarzedz.pl za-
mieszczamy stale uzupełniany kalendarz 
tegorocznych imprez. Każdy znajdzie coś 
dla siebie. Zapraszamy! 

/mw/
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Więcej informacji dla mieszkańców  
w swarzędzkich autobusach

Miasto i Gmina Swarzędz, które 
od stycznia br. przejęło prowa-
dzenie komunikacji autobusowej 

od prywatnego przewoźnika, rozpoczęło 
wykorzystywanie monitorów LCD zamon-
towanych w autobusach do celów informa-
cyjnych. Przegląd wydarzeń tygodnia wraz 
z informacjami przydatnymi dla miesz-
kańców zrealizuje dla gminy Swarzędzka 
Telewizja Kablowa, która zapewni bieżącą 
aktualizację wiadomości. Relacjom filmo-
wym będzie towarzyszył opis wydarzeń 
umieszczony na przewijanym pasku infor-
macyjnym, który zastąpi komentarz dźwię-
kowy. Dzięki temu podróż swarzędzkimi 
autobusami zostanie w pożyteczny sposób 
urozmaicona. W monitory LCD wyposażo-
nych jest osiem nowoczesnych autobusów, 

które oprócz klimatyzacji pozwalają na 
bezpłatne korzystanie z internetu przez łą-

cze wi-fi. Po możliwości zakupu biletów 
przez telefon komórkowy, udostępnionej 
w ostatnich tygodniach, to kolejne nowo-
czesne udogodnienie dla podróżujących, 
zorganizowane przez władze miasta.

/mm/

Bilet kupisz przez telefon
CallPay już w Swarzędzu

Gmina Swarzędz od 16 kwietnia 2012 roku wprowa-
dziła możliwość zakupów telefonem komórkowym 
miejskich biletów jednorazowych i miesięcznych 
imiennych na Swarzędzką Komunikację Autobu-
sową obsługiwaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 

Operatorem usługi i systemu jest firma 
CallPay, oferująca jeden z najprost-
szych systemów do sprzedaży bile-

tów autobusowych i tramwajowych. Zakup 
odbywa się poprzez wykonanie krótkich 
połączeń na odpowiednio przyporządko-
wane numery, które określają dany bilet. 
System podczas połączenia prosi o tonowy 
wybór numeru linii autobusu, którą pasażer 
rozpoczął podróż. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu zakup może odbywać się z każdego 
telefonu komórkowego, także tego bez 
dostępu do internetu i bez konieczności 
wgrywania specjalnych aplikacji. 

Poza Gminą Swarzędz, która jest naj-
młodszym uczestnikiem tego systemu, 
w systemie CallPay można dokonywać 
płatności w Koninie, Poznaniu, Aglome-
racji Katowickiej, Rzeszowie, Legnicy, 
Zamościu, Gorzowie Wielkopolskim, Gru-
dziądzu, Łodzi i Ostrowie Wielkopolskim. 
Rejestracja użytkownika pozwoli mu na 
korzystanie z wszystkich usług objętych 
systemem CallPay w całej Polsce. 

Klient ma możliwość wyboru sposobu 
zapłaty za bilet. Zapłata może się odbywać 
za pomocą karty płatniczej lub po dokona-
niu wcześniejszej przedpłaty na specjalnie 
wydzielone konto w CallPay. Rozwiązanie 
z kartą płatniczą MasterCard daje pasa-
żerowi pełną swobodę, gdyż płatności 
odbywają się bezpośrednio z rachunku 
bankowego, identycznie jak w sklepie. 

Na naklejkach znajdujących się na 
przystankach i w autobusach można 
znaleźć numery telefonów przypisane 
do zakupu danego rodzaju biletu. Podczas 
połączenia system podpowiada wszystkie 
instrukcje, także dla linii oznaczonych li-
terowo. Jeżeli w momencie zakupu biletu 
chcemy jechać np. linią S6 – podajemy 
jako nr linii cyfrę 6, a jeżeli linią 401, 
podajemy pełen nr linii – 401. 

W ramach specjalnej promocji trwa-
jącej od 16 kwietnia do końca czerwca, 
wszyscy klienci, którzy kupią bilety za 
pomocą swojego telefonu i karty płatniczej 
MasterCard otrzymają zwrot poniesionych 

50% kosztów zakupu biletu. Warunkiem 
otrzymania zwrotu jest podłączenie do 
systemu CallPay swojej karty płatniczej 
Maestro lub MasterCard, z której później 
on-line będą mogły być rozliczane zakupy. 
Taka forma płatności w kartach płatniczych 
to zupełna nowość. 

W celu skorzystania z nowej formy 
płatności wystarczy zarejestrować swój 
numer telefonu komórkowego w syste-
mie CallPay na stronie www.callpay.pl 
lub telefonicznie pod nr 22 100 1 600. 
Następnie podłączyć swoją kartę płatniczą 
lub dokonać przedpłaty. 

Szczegółowe informacje można zna-
leźć na stronie www.callpay.pl oraz na 
przystankach. 

/Rn/
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Strażnica zachwyca
5 maja 2012 odbyło się uroczyste otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy. Strażacy powód 
do świętowania mieli podwójny, gdyż otwarcie pierwszej w gminie Swarzędz tak okazałej strażnicy zbiegło się 
z jubileuszem 80-lecia OSP Kobylnica.

Budowa tego obiektu wraz z wyposa-
żeniem kosztowała budżet gminy ok. 
1,5 mln złotych. Wcześniej kobylnic-

cy strażacy dysponowali jedynie ciasnym 
garażem, małą świetlicą oraz skromną czę-
ścią socjalną. W nowym budynku mieszczą 
się cztery duże garaże, szatnie dla straża-
ków, pomieszczenia warsztatowe, biurowe, 
socjalne oraz stanowisko zarządzania kry-
zysowego. Na piętrze urządzono okazałą 
świetlicę wiejską, która służy wszystkim 
mieszkańcom Kobylnicy.

Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Anna Tomicka, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Marian Szkudlarek oraz poseł 
Bożena Szydłowska. W uroczystości wzię-
ło udział kilkanaście delegacji jednostek 
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OSP z całego powiatu poznańskiego, przy-
byli także goście z zarządów (głównego, 

wojewódzkiego i powiatowego) Związ-
ku OSP RP, radni Rady Powiatu i Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, sołtysi oraz wielu 
mieszkańców Kobylnicy. Zasłużeni stra-
żacy otrzymali medale oraz wyróżnienia. 
Był wśród nich, legitymujacy się 50-letnim 
stażem w OSP, druh Hieronim Sękowski, 
do którego burmistrz Anna Tomicka skie-
rowała specjalny list gratulacyjny.

Kobylniccy strażacy, dziękując wła-
dzom Swarzędza za wszystkie starania, 
wręczyli pani burmistrz płaskorzeźbę 
z wizerunkiem św. Floriana oraz okaza-
ły bukiet róż.

/sk, mw/
z Fot. H. Błachnio

* * *
Jest świetlica i są pierwsze sukcesy… 

23 marca w Domu Kultury „Sto-
krotka” w Poznaniu odbyły się 
eliminacje wstępne do XVII 

Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
„Wygraj sukces”.

Komisja artystyczna w składzie: Janusz 
Piątkowski, Adrianna Biernacka i Jarosław 
Buczkowski po przesłuchaniu 45 solistów 
postanowiła nagrodzić w formie kwalifi-
kacji do dalszego etapu 12 uczestników. 
Ponadto komisja postanowiła przyznać 10 
wyróżnień. Wśród wyróżnionych dzieci 
znalazł się 7 letni Adrian, któremu towa-
rzyszył zespół prowadzony przez panią 
Agnieszkę Nobik pracującą od 1 marca br. 
z dziećmi w Świetlicy Wiejskiej w Kobyl-
nicy. Adrian wraz z zespołem wykonał dwie 
piosenki i dostał od publiczności największy 
aplauz. Biorąc pod uwagę fakt iż, dzieci 
pracują z panią Agnieszką dopiero miesiąc 
i był to pierwszy tak prestiżowy konkurs dla 
dzieciaków z Kobylnicy należy bić brawo 
i trzymać kciuki w przyszłym roku.

Serdeczne gratulacje dla Adriana i ze-
społu oraz pani Agnieszki za pierwsze 
osiągnięcia oraz podziękowania za god-
ne reprezentowanie Kobylnicy i Gminy 
Swarzędz w tak prestiżowym przeglądzie.

Grażyna Orpińska
Sołtys Kobylnicy

Majowe uroczystości

30 kwietnia 2012 r. na swarzędzkim 
Rynku odbyła się uroczystość 
łącząca obchody Święta Pracy, 

Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja. 
Przedstawiciele władz Swarzędza, organi-
zacji społecznych, kombatanckich, harcerze 
i młodzież szkolna oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy naszej gminy w towarzystwie 
pocztów sztandarowych zamanifestowali 
swoją patriotyczną postawę. Uczestnicy 

uroczystości  złożyli kwiaty przed tablicą 
upamiętniającą Bohaterów Poległych za 
Wolność i Ojczyznę. Zgromadzeni z zain-
teresowaniem wysłuchali programu arty-
stycznego przygotowanego przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1. Adam Trawiński, 
I zastępca burmistrza Swarzędza serdecz-
nie podziękował wszystkim przybyłym 
za pamięć i wolę wspólnego świętowania 
w dniach tak ważnych dla naszej tradycji. 

8 maja 2012 r. odbyła się na Rynku 
uroczystość z okazji Dnia Zwycię-
stwa. W 67 rocznicę zakończenia II 

wojny światowej hołd bohaterom tamtych 
tragicznych lat złożyli przedstawiciele 
władz miasta i gminy, delegacje komba-
tantów, organizacji społecznych i szkół 
swarzędzkich. Wartę honorową wystawili 
harcerze ZHR ze Swarzędzkiego Szczepu 
Harcerskiego „Dukt”. 

Po raz pierwszy uczestnicy uroczysto-
ści mogli świętować przy odnowionym 
pomniku, który prezentuje się okazale.

/mw, mm/
z Fot. M.Woliński
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Dane techniczne OMEGI
- długość: 6,20 m
- szerokość: 1,80 m
- powierzchnia żagli: 16 m2

- ciężar łodzi: 320 kg
- załoga: 3-4 osoby
- płetwy mieczowa i balastowa obrotowe
- maszt dł. 8,30 m 
- ożaglowanie szkoleniowo turystyczne

grot 11,50 m2

fok 5,10 m2

Nowe widoki nad Jeziorem Swarzędzkim
W ostatnich tygodniach Jezioro 

Swarzędzkie zyskało nową 
atrakcję – punkt widokowy 

z lunetą obserwacyjną. Dzięki dużemu 
powiększeniu, luneta umożliwia dokład-
ną obserwację fauny i flory Jeziora Swa-
rzędzkiego. Przypomnijmy, że Jezioro 
Swarzędzkie jest częścią „Obszaru Na-
tura 2000 – Dolina Cybiny” i jako taki, 
stanowi specjalny obszar ochrony siedlisk 
przyrodniczych. 

Luneta jest uzupełnieniem ścieżki edu-
kacyjnej, która na kolorowych tablicach 
przedstawia bogactwo przyrodnicze tego 
terenu. Jest to jednocześnie kolejny ele-
ment przywracania jeziora mieszkańcom 
Swarzędza oraz coraz liczniej przybywają-
cym turystom. Nad Jeziorem Swarzędzkim 
przebiega już nowa ścieżka pieszo-rowero-
wa z urządzeniami rekreacyjnymi, a także 
działa wypożyczalnia sprzętu wodnego 
i rowerów. W najbliższych tygodniach, na 

terenie przy przystani wodnej, gdzie zosta-
ła ustawiona luneta, zostanie uruchomiony 
internet bezprzewodowy, który dodatkowo 
wzmocni atrakcyjność tego miejsca. 

Lunetę oraz internet bezprzewodowy 
sfinansowała firma Volkswagen Poznań, 
angażująca się w działania proekologiczne 
nad Jeziorem Swarzędzkim we współpracy 
z Gminą Swarzędz.

/mm/

…i powrót żeglarstwa
Wraz z zapoczątkowanym w ubie-

głym roku procesem rekultywa-
cji Jeziora Swarzędzkiego oraz 

prowadzonym przez Gminę Swarzędz 
rozwojem infrastruktury turystycznej, 
rośnie zainteresowanie wykorzystaniem 
rekreacyjnym swarzędzkiego akwenu. To 
największe po Jeziorze Kierskim jezioro 
aglomeracji poznańskiej cieszy już moż-
liwościami korzystania z nowych ścieżek 
rowerowych, urządzeń rekreacyjnych 
ścieżki zdrowia, a także przystani wodnej, 
na której już od 27 kwietnia 2012 ruszyła 
wypożyczalnia kajaków, łódek i rowerów 
wodnych. Jednak to nie wszystko, bowiem 
w długi majowy weekend, po raz pierwszy 
od wielu lat, na Jeziorze Swarzędzkim po-
jawiła się możliwość żeglowania. 

W dniach 1 i 3 maja firma Sea Adven-
ture bezpłatnie udostępniła jacht wraz z in-

struktorem dla 
wszystkich za-
interesowanych rozpoczęciem żeglarskiej 
przygody. Próbne rejsy miały zachęcić 
do uprawiania żeglarstwa w Swarzędzu, 
a także inaugurowały działalność szkółki 
żeglarskiej nad Jeziorem Swarzędzkim. 

Pierwsze szkolenia podstawowe rusza-
ją na początku czerwca, kursy na stopień 
żeglarza jachtowego – z początkiem wa-
kacji. W początkowej fazie będzie użytko-
wany jacht typu Omega. W miarę potrzeby 
wodowane będą kolejne żaglówki.

Kontakt z kapitanem Tomaszem 
Adamczykiem, który jako pierwszy zde-
cydował się na reaktywację żeglarstwa 
w Swarzędzu na stronie www.sea-ad-
venture.eu

Serdecznie zapraszamy.
M.M.

z F
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Z prac  
Rady Miejskiej  
w Swarzędzu 

15 maja 2012 roku odbyła się XXV 
Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
w której uczestniczyło 20 radnych. 
Obrady sesji prowadził Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu – Marian Szkudlarek.

Rada Miejska w Swarzędzu podjęła 
następujące uchwały:

► Nr XXV/217/2012 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na rok 2012,

► Nr XXV/218/2012 w sprawie zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia-
sta i Gminy Swarzędz na lata 2012 – 2032,

► Nr XXV/219/2012 w sprawie wy-
rażenia zgody na nabycie prawa własności 
nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy 
Swarzędz,

► Nr XXV/220/2012 w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finansowego za 
2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok,

► Nr XXV/221/2012 w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2011 rok,

► Nr XXV/222/2012 w sprawie usta-
lenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrze-
żonego, wprowadzenia opłat za parkowa-
nie pojazdów samochodowych w Strefie 
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, 
wysokości stawek za parkowanie w Stre-
fie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, 
wysokości opłat dodatkowych i sposobu 
ich pobierania,

► Nr XXV/223/2012 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXXIII/197/2008 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 9 grudnia 
2008r. w sprawie: ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w wyniku podziału nieruchomości oraz 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z budową urządzeń infrastruk-
tury technicznej,

► Nr XXV/224/2012 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXIV/211/2012 Rady Miej-
skiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 2012 r. 
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Po-
mocy Społecznej,

► Nr XXV/225/2012 w sprawie 
nadania nazwy ulicy na terenie miasta 
Swarzędza,

► Nr XXV/226/2012 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Ka-
tarzynki,

► Nr XXV/227/2012 w sprawie 
nadania nazw ulicom w miejscowości 
Katarzynki,

► Nr XXV/228/2012 w sprawie nada-
nia nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo,

► Nr XXV/229/2012 w sprawie nada-
nia nazw ulicom w miejscowości Zalasewo, 

► Nr XXV/230/2012 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie obejmującym 
działkę położoną w Gruszczynie oznaczo-
ną nr geod. 234/1 (teren objęty zmianą 
pow. ca 4,07ha),

► Nr XXV/231/2012 w sprawie zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek położonych 
w Jasiniu przy ul. Rabowickiej oznaczo-
nych numerami geodezyjnymi 299/1, 
299/2, 298, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 
304/2 – powierzchnia zmiany 31,49 ha,

► Nr XXV/232/2012 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz.

Przyjęte zostało także Stanowisko nr 
2/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu wo-
bec zamiaru przekazania gminie Swarzędz 
odcinka drogi krajowej nr 5 po wybudowa-
niu wschodniej obwodnicy Poznania (S5).

W punkcie „Interpelacje, zapytania 
i wolne głosy” radni przedstawili interpe-
lacje złożone w okresie międzysesyjnym:
-  radny Zygmunt Majchrzak - w sprawie 

uszkodzonej drenarki na polu w Zala-
sewie,

-  radni Piotr Cichewicz i Marcin Lis - 
w sprawie zmiany przebiegu objazdu 
ul. Kórnickiej w Zalasewie lub budowy 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Granicznej z ul. Kupiecką oraz pro-
gów zwalniających w ul. Planetarnej, 

-  radny Ryszard Dyzma - w sprawie stu-
dzienek kanalizacyjnych na skrzyżowa-
niach ulic w Paczkowie oraz w sprawie 
odcinków sieci kanalizacyjnej od gra-
nicy działki ze studzienki na skrzyżo-
waniu ulic Średzkiej i Ogrodowej, 

-  radny Marcin Lis - w sprawie oświe-
tlenia wzdłuż chodnika przy bloku nr 
35 na os. Kościuszkowców. 

* * *
Jedną z ważniejszych uchwał, zaraz 

po uchwałach dotyczących absolutorium, 
jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie prawa własności nieruchomo-
ści gruntowej na rzecz Gminy Swarzędz. 
Powyższa uchwała dotyczy pozyskania 
gruntu w celu realizacji budowy szkoły 
w Zalasewie. Na ten cel zabezpieczono 
środki w budżecie na 2012 oraz na 2013 
rok „pożyczając” niejako z planu środków 
finansowych na rok 2013 z następujących 
zadań po 350 tys zł.:
-  Budowa nawierzchni wraz z odwodnie-

niem w ul. Dworcowej w Kobylnicy,
-  Przebudowa skrzyżowania ulic: Gra-

niczna, Kupiecka i Rolna,
-  Przebudowa ul. Spadochronowej 

w Gruszczynie.
Zgodnie z zapewnieniami Burmistrza 

Miasta i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej 
powyższe inwestycje są cały czas uwzględ-
nione w budżecie miasta i gminy oraz Wie-
loletniej Prognozie Finansowej i będą reali-
zowane. W miarę napływu środków, plan 
finansowy na trzy ww. inwestycje będzie 
uzupełniony, a wszystkie inwestycje prze-
widziane do realizacji pozostają w planie.

Sporządziła: Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

z Fot. M. Woliński

Od redakcji: teksty wszystkich uchwał 
bieżącej kadencji wraz z uzasadnienia-
mi dostępne są w Biurze Rady Miejskiej 
w Swarzędzu (UMiG Swarzędz, Rynek 1, 
pok. 105) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/
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Wiadukt coraz bliżej. Coraz bliższa realizacji jest budowa nowego, tak potrzebnego wiaduktu nad torami kolejowym w Jasiniu. Inwestycja ta jest bardzo 
kosztowna, przerasta możliwości budżetu Swarzędza i z tego powodu cały czas trwają poszukiwania źródeł jej sfinansowania. Niedawno Gmina Swarzędz zawarła ze 
Starostwem Powiatowym w Poznaniu stosowne porozumienia dotyczące wzajemnego finansowania oraz realizacji tej inwestycji. Pozwoliło to wystąpić do Ministerstwa 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z wnioskiem o dofinansowanie z rezerw subwencji ogólnych Skarbu Państwa. Do gminy nie dotarła jeszcze oficjalna 
informacja, że takie dofinansowanie otrzymamy, ale jest na nie duża szansa. 
Na początku maja 2012 r Gmina Swarzędz, ogłosiła przetarg nieograniczony na „budowę drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu – etap I”. Zakres 
tego etapu obejmuje budowę zarówno drogi, jak i wiaduktu nad torami kolejowymi. Rozpoczęcie tej, największej w historii naszej gminy drogowej inwestycji, to 
dopiero pierwszy krok. Kolejnymi etapami inwestycji będzie budowa skrzyżowania z drogą krajową nr 92, budowa nowego odcinka ul. Rabowickiej wraz z ekranami 
akustycznymi oraz budowa dróg serwisowych. Wspomniany I etap – zależnie od przebiegu przetargu – ma zostać zrealizowany w najbliższych miesiącach, a pozostałe 
etapy, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, do końca 2014 roku. /mw/

Ścieżka spacerowa z punktem wido-
kowym na dolinę Cybiny. Na początku 
maja rozpoczęła się budowa ścieżki spacerowej w do-
linie Cybiny wraz z punktem widokowym. Wykonawcą 
jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. 
Jak już informowaliśmy, ścieżka, przeznaczona dla 
pieszych i rowerzystów, będzie miała na początek 
długość 1080 metrów i poprowadzi skrajem doliny 
w rejonie Gortatowa w stronę Uzarzewa. Okolica ta to, 
objęty programem Natura 2000, cenny przyrodniczo 
obszar, bogaty we florę i faunę, gdzie znakomicie czują 
się liczne gatunki ptaków.
Trasa będzie przebiegała ulicą Dolina Cybiny, która 
obecnie jest drogą gruntową o szerokości 4 m. Prze-
bieg ścieżki został bardzo precyzyjnie wytyczony 
przy użyciu technologii GPS. Inwestycja, przygoto-
wana w oparciu o koncepcję przedstawioną przez 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wbrew oba-
wom niektórych ekologów, nie ingeruje w środowisko 
przyrodnicze obszaru Natura 2000, a jedynie będzie 
podkreślać jego walory przyrodnicze i turystyczne.
Utworzenie ścieżki spacerowej w rzeczywistości 
polegać będzie bowiem na remoncie istniejącego 
tam, zaniedbanego szlaku. Dotychczas istniejąca 
nawierzchnia szutrowa zostanie wyremontowana 
poprzez wprowadzenie wodoprzepuszczalnej podbu-
dowy i rur odwadniających w otulinie, co zapobiegnie 
erozji terenu. Powierzchnia gruntu zostanie utwar-
dzona żwirem i kamiennym tłuczniem, a skarpy od 
strony prywatnych działek obsadzone zostaną łąką 
kwietną, która będzie wpisywać się w naturalny 
krajobraz Dolny Cybiny. 
Prace budowlane będą polegały na powierzchniowym, 
mechanicznym korytowaniu przy użyciu równiarki na 
całej szerokości ścieżki do głębokości maksymalnie 
20 cm (równiarka będzie pracować jedynie wzdłuż 
istniejącej już ścieżki, w żaden sposób nie ingerując 
w chroniony obszar Natura 2000).
Na końcu tego odcinka ścieżki, w Gortatowie, zbudowany zostanie punkt widokowy. 
Będzie to zadaszone miejsce z ławkami, wykonane z naturalnych materiałów (drewno, 
łupany granit) – wtapiających sie w krajobraz. Przy punkcie widokowym oraz wzdłuż 
ścieżki ustawione zostaną estetyczne kosze na śmieci i ławki oraz tablice dydaktyczne 
informujące o przyrodniczych walorach doliny Cybiny.  /mw/

z Przebieg planowanej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Doliny Cybiny
Początek: ulica Cieszkowskiego w Swarzędzu. Koniec: Uzarzewo

Długość ścieżki: 5km
(do skrzyżowania z czarnym szlakiem w Uzarzewie, ul. Katarzyńska)
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Paczkowo – budowa szkoły rozpoczęta. Na 1 czerwca zaplanowano uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie nowej szkoły w Paczkowie. 
Wykonawcą tej inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlane Produkcyjno-Handlowe HENBUD Henryk Kaczor z Kłecka, które podjęło się zadania za niespełna 7 mln 
złotych. Termin zakończenia budowy ustalony został na 30 kwietnia 2013 roku. Wykonawca ropoczął już pracę, co widać na zdjęciu. Jak już informowaliśmy, w nowym 
budynku Zespołu Szkół w Paczkowie mieścić się będzie 10 sal lekcyjnych (4 klasy nauczania początkowego i 6 klas szkoły podstawowej) wraz z węzłami sanitarnymi, 
szatnią, świetlicą, biblioteką, stołówką oraz pomieszczeniami administracyjnymi i socjalnymi. Nowa szkoła powstaje obok sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej, w pobliżu 
wybudowanego przed rokiem zespołu boisk „Orlik”. /mw/

„Miś Uszatek” ocieplony. W połowie kwietnia zakończyła się termomodernizacji części budynku Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka na os. Czwartaków 
w Swarzędzu. Firma ODNOWA Modlibowscy sp.j. ze Skoków dociepliła ściany i wymieniła część okien. Kosztowało to prawie 68 tys. złotych. /mw/
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Znow jaśniej
Zakończył się kolejny etap budowy 

oświetlenia w Gruszczynie. Na wniosek 
sołtysa i mieszkańców na ulicach Chopina, 
Moniszki i Nowowiejskiego ustawiono 
10 nowych słupów oświetleniowych. 
Wykonawcą była firma Swamel PHU ze 
Swarzędza. Wartość tych robót to ok. 50 
tys. złotych. 

Jaśniej zrobiło się również na ul. 
Średzkiej w Paczkowie, o co od wielu 

lat wnioskowali mieszkańcy tego terenu. 
Oświetlenie uliczne ustawiono na odcinku 
od torów kolejowych do granicy gminy 
Swarzędz. Kosztowało to nasz budżet ok. 
60 tys. złotych. Wykonawcą była firma 
RAGAMA z Rogoźna.

Do pierwszej połowy lipca zostaną 
wykonane kolejne dwie inwestycje zwią-
zane z rozbudową oświetlenia. Jaśniej 
bedzie w Wierzonce na ul. Gajowej (8 
lamp) oraz w Kobylnicy na ul. Kwiatowej 
(5 lamp).  /mw/

Wodociąg w Jasiniu 
– można skorzystać 
z gotowych projektów 
przyłączy

Do końca czerwca bieżącego roku za-
kończyć ma się budowa sieci wodociągowej 
w ulicach Ziemowita, Piasta, Chabrowej, 
Sołeckiej, Włodarskiej, Kmiecej, Gromadz-
kiej, Wójtowskiej, Mieszka, Kazimierza, 

Boisko w Kobylnicy – budowa na ukończeniu. Na ukończeniu jest budowa boiska w Kobylnicy. W miejscu starego asfaltowego boiska powstaje 
nowe - wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Boisko zostanie odwodnione,oświetlone, można będzie na nim grać w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę 
i tenisa. Dodatkowo obok zbudowana zostanie bieżnia do skoku w dal, również z poliuretanową nawierzchnią. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Sportprojekt sp. 
z o.o. ze Szczecina. Koszt to 419 tys. złotych. /mw/
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Leszka, Rutkowskiego i Grudzińskiego 
w Jasiniu. Wykonawcą jest firma FUR-
-BUD z Żerkowa. Wartość tej inwestycji to 
1,2 mln złotych, z czego 419 tys. zł zapłaci 
AQUANET Poznań. Prócz dofinansowania 
z AQUANET-u, roboty są nadzorowane 
nieodpłatnie przez przedstawiciela tej firmy. 
W sumie w tym rejonie powstaje ponad 3,5 
km sieci wodociągowej. 

Przygotowując tę inwestycję Gmina 
Swarzędz opracowała i sfinansowała od 
razu dokumentację na budowę przyłączy 
wodociągowych do posesji (wykaz nume-
rów działek przy poszczególnych ulicach za-
mieszczamy w tabeli). Tak więc mieszkańcy, 
budując przyłącza, będą mogli wykorzystać 
gotową dokumentację. Jak to zrobić? 

Osoby zainteresowane, których działki 
wymienione są w tabeli, będą mogły do 
końca 2012 r. wykorzystać powyższą 
dokumentację nieodpłatnie i wykonać 
we własnym zakresie przyłącze. Po tym 
terminie dokumentacja straci ważność, tym 
samym wykonanie przyłącza, prócz jego 
budowy, będzie wiązało się z opracowa-
niem na własny koszt nowej dokumentacji.

Realizacja przyłączy wodociągowych 
dla wymienionych ulic możliwa będzie 
dopiero po odbiorze sieci wodociągowej 
przez AQUANET w Poznaniu, co plano-
wane jest na czerwiec-lipiec br.

Wykonanie przyłącza z wykorzystaniem 
istniejącej dokumentacji:

KROK 1
Należy złożyć wniosek do tut. Urzędu 

o udostępnienie dokumentacji dla danej 
działki (zostanie udostępniona kopia doku-

mentacji w postaci części opisowej, mapy 
z uzgodnieniem AQUANET, ZUD oraz 
profil przyłącza).

KROK 2
Należy wypełnić wniosek – zgłoszenie 

zamiaru realizacji przyłączenia się do sieci 
wodociągowej 

KROK 3
Komplet dokumentów opisanych 

w KROKU 2 należy złożyć w AQUANET 
S.A Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Nie wniesienie przez AQUANET S. A. 
uwag do powyższego zgłoszenia w ciągu 
12 dni od daty jego złożenia, upoważnia 
Klienta do przystąpienia do wykonywa-
nia robót przyłączeniowych zgodnie ze 
zgłoszeniem.

KROK 4
Wykonawca lub inwestor z 5-dnio-

wym wyprzedzeniem winien umówić się 
na odbiór przyłącza w stanie odkrytym 
(usługa płatna wg cennika AQUANET po 
podpisaniu protokołu odbioru) z jednym 
z pracowników AQUANET dzwoniąc 
pod numer: 
- 61 835 92 49 (kom. 601 147 247) lub 
- 61 835 92 87 (kom. 785 011 892) lub 
- 61 835 92 69 (kom. 785 011 890) lub
- 61 835 92 82 (kom. 607 836 149) lub
- 61 835 91 05 (kom. 603 076 929).

Załącznikiem do protokołu odbioru 
jest:

- geodezyjna inwentaryzacja powy-
konawcza (mapa + szkic + współrzędne),

- dokumentacja zdjęciowa z realiza-
cji przyłącza (miejsce włączenia, ułożenie 

przewodu, podejścia wodomierzowego, 
studni rewizyjnej – jednocześnie określa-
jące miejsce ich wykorzystania). 

Dostarczenie w/w dokumentów i do-
prowadzenie przyłącza do odbioru koń-
cowego - maksymalnie do 3 miesięcy od 
daty odbioru przyłącza w stanie odkrytym.

Podczas obdbioru w stanie odkrytym 
inwestor lub wykonawca winien przekazać 
pracownikowi AQUANET wypełniony 
i podpisany wniosek o zawarcie umowy 
wraz z tytułem prawnym do korzystania 
z nieruchomości – wniosek dostępny na 
stronie www.aquanet.pl, lub w Punkcie 
Obsługi Klienta, ul. Dolna Wilda 126, 
ul. Piątkowska 17/19 lub u pracownika 
AQUANET będącego na odbiorze.

KROK 5
Służby AQUANET w ciągu 7 dni od 

daty odbioru przyłącza wodociągowego 
skontaktują się pod nr telefonu wskazany 
we wniosku o zawarcie umowy, w celu 
umówienia terminu montażu wodomierza. 
Po upływie 1 miesiąca od daty odbioru i nie 
zamontowaniu wodomierza z winy Inwe-
stora AQUANET S.A. uzna rezygnację 
z dostawy wody i w związku z tym dokona 
trwałego odcięcia przyłącza. Będzie wiąza-
ło się to z ponownym wystąpieniem Inwe-
stora o wszczęcie procedury przyłączenia 
do sieci i poniesienia wszelkich kosztów 
z tym związanych, zgodnie z Cennikiem 
usług zamieszczonym na stronie www.
aquanet.pl.

Ewentualny kontakt z Działem Ob-
sługi Klienta, tj. 61 835 91 60 lub 61 835 
91 30.

opr. M.W.

Wykaz działek, dla których Gmina Swarzędz posiada dokumentację na budowę przyłączy wodociągowych

UL. SOŁECKA
1 . . . . . . 65/10
2 . . . . . . 65/12
3 . . . . . . 65/14
4 . . . . . . 65/17
5 . . . . . . 65/21
6 . . . . . . 65/23
7 . . . . . . 65/25
8 . . . . . . 65/30
9 . . . . . . . 65/8
10 . . . . . . 82/4
11 . . . . . . 84/7
12 . . . . . . 84/8
13 . . . . . 84/26
14 . . . . . 84/27
15 . . . . . . 85/4
16 . . . . . 86/10
17 . . . . . 86/11
18 . . . . . 86/12
19 . . . . . 86/13

20 . . . . . 86/14
21 . . . . . 86/16
22 . . . . . 86/21
23 . . . . . 86/20

UL. WŁODARSKA
1 . . . . . . 62/18
2 . . . . . . 62/22
3 . . . . . . 62/24
4 . . . . . . 62/26
5 . . . . . . 62/27
6 . . . . . . 62/30
7 . . . . . . 62/31

UL. CHABROWA
1 . . . . . . . 46/5
2 . . . . . . . 46/6
3 . . . . . . . 46/7
4 . . . . . . . 46/9
5 . . . . . . 46/10

6 . . . . . . 46/12
7 . . . . . . 46/13

UL. WÓJTOWSKA
1 . . . . . . 63/14
2 . . . . . . 63/15
3 . . . . . . 63/17
4 . . . . . . 64/17
5 . . . . . . 64/18
6 . . . . . . 64/19
7 . . . . . . . 65/4
8 . . . . . . . 65/5
9 . . . . . . . 65/6

UL. ZIEMOWITA
1 . . . . . . . 92/9
2 . . . . . . . 96/4
3 . . . . . . . 96/6
4 . . . . . . . 96/7
5 . . . . . . . 96/8

6 . . . . . . . 96/9

UL. GROMADZKA
1 . . . . . . 64/24
2 . . . . . . 64/25
3 . . . . . . 64/26
4 . . . . . . 64/27
5 . . . . . . 64/28
6 . . . . . . 64/29
7 . . . . . . 64/30
8 . . . . . . 64/31
9 . . . . . . 64/33
10 . . . . . 65/11
11 . . . . . 65/15
12 . . . . . 65/20
13 . . . . . 65/22
14 . . . . . 65/24
15 . . . . . 65/27
16 . . . . . 65/29
17 . . . . . . 65/3

18 . . . . . . 65/7
19 . . . . . . 65/9

UL. MIESZKA
1 . . . . . . 89/18
2 . . . . . . 89/19
3 . . . . . . 89/20
4 . . . . . . 89/21
5 . . . . . . 89/22
6 . . . . . . 89/23
7 . . . . . . 89/24
8 . . . . . . 89/25
9 . . . . . . 89/26
10 . . . . . 89/27
11 . . . . . 89/28
12 . . . . . 89/29
13 . . . . . 89/30
14 . . . . . 89/31
15 . . . . . 89/32

UL. RUTKOW-
SKIEGO
1 . . . . . . 89/15
2 . . . . . . 89/16
3 . . . . . . 89/17

UL. KAZIMIERZA
1 . . . . . . . 92/4
2 . . . . . . . 92/5
3 . . . . . . . 92/6
4 . . . . . . . 92/7
5 . . . . . . . 95/1
6 . . . . . . . 95/3
7 . . . . . . 363/8
8 . . . . . . 363/9
9 . . . . . 363/13
10 . . . . 363/14
11 . . . . 363/15
12 . . . . 363/16
13 . . . . 363/17

14 . . . . 363/18
15 . . . . 363/19
16 . . . . 363/20
17 . . . . . 89/34

UL. KMIECA
1 . . . . . . 63/11
2 . . . . . . 63/13
3 . . . . . . . 63/5
4 . . . . . . . 63/7
5 . . . . . . 64/11
6 . . . . . . 64/13
7 . . . . . . 64/15
8 . . . . . . . 64/5
9 . . . . . . . 64/7
10 . . . . . . 64/9
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Tydzień 
Profilaktyki 
2012
Po raz trzeci, w dniach od 28 do 31 

maja 2012 r., Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu organi-
zuje Tydzień Profilaktyki pod ho-
norowym patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz Anny To-
mickiej. W przygotowania do tego 
wydarzenia włączyły się wszystkie 
szkoły podstawowe i gimnazjalne 
z terenu Gminy Swarzędz.

Będzie to doskonała okazja, aby 
wspólnymi siłami promować twór-
czą profilaktykę i tym samym za-

pobiegać niepożądanym zachowaniom 
wśród dzieci i młodzieży. Poprzez liczne 
aktywności będziemy zachęcać  młodych 
ludzi do kreatywności w myśleniu i w 
działaniu. 

Współczesna profilaktyka powinna 
dbać przede wszystkim, o wszechstronny 
rozwój osobowości młodego człowieka, 
kształtując takie cechy jak: otwartość, ak-
tywność, kreatywność i zaangażowanie. 

Szczególnym celem Tygodnia Pro-
filaktyki jest uświadomienie młodym 
ludziom, że profilaktyka to myślenie 
perspektywiczne o zdrowym trybie 
życia, dobre funkcjonowanie w sferze 
fizycznej, psychicznej, duchowej i spo-
łecznej. Realizowanie  aktywności, które 
przeciwdziałają zaistnieniu zachowań 
niepożądanych. 

W ramach Tygodnia Profilaktyki 
zrealizujemy szereg działań społeczno – 
kulturalnych m.in. kolorowy przemarsz 
ulicami Swarzędza pod hasłem „Sport 

to zdrowie”, tańce i zabawy integracyj-
ne prowadzone przez Wodzireja, pokaz 
talentów „Talentiada” oraz gminy prze-
gląd piosenki „Śpiewać każdy może”. 
Ogłoszone zostały 4 konkursy: plastycz-
ny „Moje wymarzone wakacje” dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych,  fo-
tograficzny „Uśmiech codzienności” dla 
szkół podstawowych (uczniowie klas IV-VI) 
i gimnazjalnych, konkurs literacki  „Sport 
to zdrowie” dla szkól gimnazjalnych oraz, 
po raz pierwszy, filmowy „5 minut pasji” 
– również dla szkół gimnazjalnych. Dzieci 
i młodzież wezmą udział w przemarszu 

ulicami Swarzędza, wcielając się w różno-
rodnych sportowców oraz w cieszącej się 
ogromną popularnością grze miejskiej 
„Ratuj życie”, a także wspólnie z Policją 
oraz Strażą Miejską w Dniu Prewencji,  
podczas którego działaniami profilaktycz-
nymi zostaną objęci kierowcy, sprzedaw-
cy napojów alkoholowych oraz dorośli 
mieszkańcy naszej Gminy. 

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do 
wspólnej zabawy :)

Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy  

Społecznej

Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki 
w Klubie Młodych Duchem 
Od 2011 roku uczniowie Swarzędzkiej Jedynki czyli Zespołu Szkół nr 1 im. Po-

wstańców Wielkopolskich w Swarzędzu wraz z nauczycielem przedmiotów 
zawodowych, mgr Natalią Marcinkowską, współpracują z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Wsparcia w Swarzędzu i działającym tam Klubie Młodych Duchem. 

Nasza działalność skierowana jest na 
angażowanie młodzieży do współ-
pracy z Miejsko-Gminnym Ośrod-

kiem Wsparcia oraz aktywizację osób 50+. 
Uczniowie mają możliwość podzielenia 

się swoją wiedzą zarówno teoretyczną 
jak i praktyczną związaną z fryzjerstwem 
i nie tylko. W Klubach Młodych Duchem 
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz or-
ganizowane są różnego rodzaju zajęcia. 

Zakres naszych prezentacji jest bardzo 
szeroki: m.in. uczniowie Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej o profilu fryzjer prezentują 
najnowsze trendy mody fryzjerskiej i przy-
gotowują ciekawe prezentacje. Jednym 
z ostatnich naszych działań jest program 
SOS dla Piękna i Urody. 

23 kwietnia br. członkowie klubów 
zostali zaproszeni do inauguracji tego 
nowego programu. Taka forma działań 
rozwija seniorów intelektualnie poprzez 
uczestnictwo w  prelekcjach i dyskusjach. 
Panie mogły skorzystać już nie tylko 
z porad fryzjerskich, między innymi jak 
odżywiać i pielęgnować włosy po zimie, 
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Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, -51, -52, -53 
(sekcja świadczeń rodzinnych)
www.ops-swarzedz.org.pl

„Moje drzewko” w Karłowicach

14 kwietnia 2012r. przy placu zabaw w Karłowicach odbyła się akcja sadzenia 
drzewek pod hasłem „Moje drzewko”. Wydarzenie to było cześcią działań 
środowiskowych swarzędzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzonych 
na terenie wsi Karłowice. Sam pomysł został zainicjowany przez mieszakń-
ców, którzy na jednym z zebrań zgłosili potrzebę przeprowadzenia takiego 
działania, z jednoczesnym zorganizowaniem spotkania integracyjnego. 

Plakaty informujące o wspólnym sa-
dzeniu drzewek zostały przygoto-
wane przez dzieci uczęszczające na 

zajęcia świetlicowe pod czujnym okiem 
animatora kultury. W podziękowaniu za 
ich wykonanie, dzieci otrzymały słodkie 
upominki przygotowane przez organi-
zatorów społeczności lokalnej. Środki 
finansowe na zakup krzewów ozdob-
nych zostały zaplanowane w budżecie 
funduszu sołeckiego na rok 2012. 

Jako pierwszy swoje drzewko za-
sadził sołtys wsi – pan Henryk Borski, 
następnie do pracy przystąpili licznie 
przybyli mieszkańcy. W międzyczasie 
wolontariusze z zaprzyjaźnionego Sto-
warzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży 
„LIDER” prowadzili gry i zabawy dla dzieci. 
Na pracujących przy sadzeniu krzewów 
czekały pyszne ciasta upieczone przez 
mieszkanki wsi oraz organizatorów spo-

łeczności lokalnej, a także ciepłe napoje. 
Każdy uczestnik akcji po posadzeniu wła-
snego drzewka otrzymał karteczkę, na 
której zapisywano imię sadzącego oraz 
certyfikat Opiekuna Drzewka, zobowią-
zujący do systematycznego dbania o nie. 

Za pomoc w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu akcji wszystkim mieszkań-
ców, w szczególności sołtysowi i radzie 
sołeckiej serdecznie dziękujemy.

Magdalena Miler 
Mirosława Kołodziejczyk

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu

* * *

Celem działań podjętych na tere-
nie Karłowic jest mobilizowanie 
mieszkańców do podejmowania 

inicjatyw dla wspólnego dobra i rozwoju 
wsi. Stopień zaangażowania mieszkań-

ców w sprawy swojego najbliższego 
otoczenia może okazać się w wielu 
przypadkach czynnikiem decydującym 
o powodzeniu działań realizowanych 
przez różne podmioty i organizacje. 
Ośrodek Pomocy w Swarzędzu już od 
dłuższego czasu podejmuje na terenie 
Miasta i Gminy Swarzędz szereg inicjatyw 
aktywizujących lokalne grupy, realizu-
jąc projekty mające na celu wzbogacać 
nasze najbliższe otoczenie, dostarczać 
wiedzy i informacji, a także integrujące 
mieszkańców. Wiele z nich nie udałoby 
się zrealizować bez aktywnego udziału 
samych adresatów tych działań.

Dlatego wierzymy także w powodze-
nie działań podejmowanych od drugiej 
połowy 2011 roku na terenie Karłowic, 
gdzie organizatorzy we współpracy z soł-
tysem Henrykiem Borskim oraz radą so-
łecką i mieszkańcami zorganizowali do 
tej pory kilka spotkań obywatelskich ma-
jących na celu rozpoznanie potrzeb oraz 
wypracowanie form współpracy. Naszymi 
partnerami w podjętych działaniach jest 
też m.in. Parafia św. Mikołaja w Wierze-
nicy, SP w Wierzonce, animator lokalny.  
Do tej pory udało się wspólnymi siłami 
zorganizować m.in. piknik integracyjny 
pod nazwą „Potyczki Rodzinne” we wrze-
śniu 2011 r., Jasełka w wykonaniu dzieci 
mieszkających w Karłowicach w stycz-
niu 2012 r., odbyły się także dyżury pra-
cownika socjalnego i radcy prawnego 
w świetlicy przy kaplicy w grudniu 2011 r. 
i lutym 2012 r. Działalność rozpoczął 
także Klub Młodych Duchem z ofertą 
skierowaną dla mieszkańców powyżej 
50 roku życia.

MK, MM

w jaki sposób pielęgnować włosy na wio-
snę, a także uzyskały informacje, jakie są 
modne fryzurki dla Pań 50+. 

Na spotkaniu nie brakowało także 
chętnych Pań, które chciały skorzystać 
z usług naszych uczniów. Z usług strzy-
żenia i modelowania oraz porad fry-
zjerskich mogły skorzystać także Panie 
z nowych klubów, z Paczkowa i Łowęcina. 
W planach mamy zamiar rozszerzyć ten 
program, będzie to SOS dla Piękna i Urody 
na każdą porę roku.

red.: ZS nr 1
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Józefinki w pięknym słońcu
Józefinkowy długi weekend majowy okazał się bardzo udany. Przeniesienie corocznego festynu z marca na maj 
spodobało się mieszkańcom Swarzędza. Dopisała piękna, wiosenna pogoda, zachęcając do wspólnego spędze-
nia czasu podczas przygotowanych imprez. 

1 maja mieszkańcy Nowej Wsi z zain-
teresowaniem przyglądali się odsło-
nięciu kolejnego Mebla Miejskiego. 

Przy Rondzie Tysiąclecia stanęły dwa 
okazałe krzesła symbolizujące stolarskie 
tradycje naszej gminy. Od razu byli chętni 
do uwiecznienia się na fotografii…

Odbywające się na Rynku III Swa-
rzędzkie Spotkanie Józefów zgroma-
dziło, jak zwykle, panów o tym imieniu 
w najróżniejszym wieku. Najmłodszy 
Józef miał dwa latka. Było pamiątkowe 
wspólne zdjęcie, poczęstunek i – wielka 
niespodzianka – runda honorowa zabyt-
kowymi samochodami. Automobilklub 
Wielkopolski, jako jeden ze sponsorów im-
prezy, zaprezentował dziewięć pięknych, 
starych aut, do których dołączyły jeszcze 
dwa samochody wojskowe i zabytkowy 
motocykl. 

Wszyscy biorący udział tego dnia 
w imprezach józefinkowych poczęstowani 
zostali Józefowym Plackiem (Cukiernia 
Hoffmann) i pyszną Strawą Świętego Jó-
zefa (RSP Kruszewnia). Część koncertowa 
rozpoczęła się od występu Sekcji Regio-
nalnej Olszyna, następnie posłuchaliśmy 
Chóru Akord, Swarzędzkiej Orkiestry 
Dętej, sekcji piosenki Ośrodka Kultury 
i wreszcie koncertu Polonii Band. Bar-
dzo podobał się dynamiczny występ sekcji 
tańca Ośrodka Kultury.

Wydarzenia artystyczne kolejnego 
dnia Józefinek – 2 maja rozpoczęła orkie-
stra Michała Wejmana. Miłośnicy muzyki 

francuskiej zostali w pełni usatysfakcjo-
nowani nastrojowym koncertem Jerzego 
Karwowskiego i Henryka Łukaszew-
skiego. Swarzędzkie dzieci zaproszono 
do wspólnego budowania drewnianych 
zabawek w ramach przygotowanych 
warsztatów dla najmłodszych. Im także, 
w równym stopniu jak dorosłym, przypadł 
do gustu popis parodystyczny Bolesława 
Gromnickiego. Największą jednak atrakcją 
tego wieczoru był, bez wątpienia, występ 
Kabaretowej Grupy Biesiadnej czyli tzw. 
biesiada śląska. Przy smakowitych daniach 
z restauracji „11” firmy Bystry, chłodnym 
piwie i dobrych nastrojach bawiliśmy się 
do późnego wieczora…

Ostatni dzień Józefinek, 3 maja 
rozpoczął się wyjątkowo wcześnie. Już 
od godziny 10 rano wszyscy miłośnicy 
gier plenerowych stawili się na starcie 
Mebloberka – Józefinkowej Gry Miej-
skiej. Tegoroczną trasę oraz zadania dla 
uczestników przygotowano niezwykle 
starannie i, co tu dużo mówić, atrakcyj-
nie. Na 140 uczestników zabawy czekały 
na mecie jeszcze atrakcyjniejsze nagro-
dy. Ogłoszeniu wyników Mebloberka 
towarzyszyły wyjątkowe emocje. We 
wszystkich kategoriach - grupowych, 
rodzinnych i indywidualnych było o co 
walczyć! Gdyby ktoś jednak pomyślał, 
że na tym koniec atrakcji dnia - myliłby 
się bardzo. Przedstawienie historyczne pt. 
„Jak to Swarzędz miastem został” to było 
dopiero coś! Opowieść oparta na faktach 

o lokacji miasta Swarzędza obfitowała 
w bitewne pojedynki z udziałem konni-
cy, mieliśmy polskiego króla, szlachtę, 
chłopów, rzezimieszków, a wszystko 
w strojach „z epoki”. W spektaklu udział 
wzięło dwóch znanych aktorów: Marek 
Włodarczyk i Romuald Kłos. 

Po przeżyciach teatralnych, dla kon-
trastu, zaprezentowała się Swarzędzka 
Orkiestra Flażoletowa na „rockowo”. Za-
skoczenie pełne, ale efekt wspaniały! By 
dopełnić folkowego klimatu przygotowano 
koncert muzyki irlandzkiej w wykonaniu 
zespołu JRM.

Wszystkim imprezom towarzyszył 
oczywiście Jarmark Świętego Józefa, 
a na nim rękodzieło, upominki i artykuły 
spożywcze. Dzieci z wielką przyjemno-
ścią korzystały z przejażdżek na kucykach 
i plenerowych zjeżdżalni. 

Warto było wziąć udział w swarzędz-
kich Józefinkach, kto to zrobił na pewno 
się nie nudził!

Dziękujemy i zapraszamy za rok!
/tr, mw/

z Fot. Henryk Błachnio

P.S. 
Sympatyczna dziewczynka pokaza-

na na okładce kwietniowego wydania 
Prosto z Ratusza to Julia Szymańska, lat 
11, z Kobylnicy. Julia jest uczestniczką 
uczestniczka Mebloberka od początku 
(w I edycji w 2010 r. - 1 miejsce, w 2011 r. 
- 3 miejsce).
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Dziękujemy  
sponsorom

Dziękujemy sponsorom Józefinek 
i Mebloberka – Józefinkowej Gry 
Miejskiej. 

Pomogli nam:

Cech Stolarzy Swarzędzkich
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Bezpłatne badania 
mammograficzne 

Burmistrz Miasta 
i  Gminy Swa-

rzędz zaprasza na 
bezpłatne badania 
mammograficzne 
sfinansowane przez 
NFZ dla kobiet w wieku 
50-69 lat (rocznik 1943 1962), 
które nie odbyły tego typu badań w ciągu ostat-
nich dwóch lat lub w roku 2011 - w ramach Pro-
gramu Profilaktycznego - otrzymały wskazówki 
do wykonania powtórnego badania po upływie 
12 miesięcy.
Badania prowadzone będą w ambulansie 
medycznym przy Urzędzie Miasta i Gminy 
(Rynek 1) w godzinach 9.00-17.00 w dniach 
28 i 29.05.2012 roku.
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcze-
śniejsza rejestracja, która prowadzona jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-
16.00 pod numerem telefonu 510 137 571 
(niezbędne podanie numeru PESEL).
Podstawą wykonania badania jest dowód 
osobisty oraz ważny dokument ubezpie-
czenia.
Dla pań powyżej 35 roku życia, nie spełniających 
kryteriów badań bezpłatnych, koszt mammo-
grafii wynosi 100 zł. 
Do badań niezbędne jest skierowanie od lekarza 
rodzinnego lub lekarza specjalisty (ginekolog, 
onkolog).
Badania zostaną przeprowadzone przez Niepu-
bliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAGNOSTYKA- 
LARGO w Poznaniu ul. Za Groblą 3/4.

/rs/

Nowy oddział dzien-
ny psychiatryczno-
-geriatryczny

Otrzymaliśmy informację o nowo otwartym 
oddziale dziennym psychiatryczno-geria-

trycznym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 
i Rehabilitacji Medycznej w Poznaniu (ul. Mogi-
leńska 42) dla osób po 60-tym roku życia z pro-
blemami zdrowotnymi. Jego oferta skierowana 
jest również dla swarzędzan. Przyjęć do ośrodka 
dokonuje się na podstawie skierowania od leka-
rza ubezpieczenia zdrowotnego wystawionego 
na druku „Skierowanie do szpitala”.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod 
numerami telefonów: 618-738-717, 618-738-
705 lub e-mail: zolirm@mogilenska.pl oraz 
na stronie internetowej www.mogilenska.pl/
osrodek.html 

Drożej za wodę i ścieki

Oto informacja dla mieszkańców 
korzystających z usług wodnoka-
nalizacyjnych Zakładu Gospo-

darki Komunalnej w Swarzędzu. Od 
1 maja 2012 r. obowiązuje nowa taryfa 
opłat za dostawę wody i odprowadzanie 
ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Swarzędzu w dniu 20.02.2012 r. wy-
stąpił z wnioskiem o zatwierdzenie taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków na okres od 
01.05.2012 r. do 30.04.2013 r. Rada Miasta 
Poznania nie podjęła uchwały w ustawo-
wym terminie, zatem zgodnie z art.24 ust8 
ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków taryfa obowiązuje po 70 dniach 
od daty złożenia wniosku.

Cena opłaty abonamentowej zależna 
jest od wielkości zainstalowanego wodo-
mierza. W przypadku ryczałtu przyjmuje 
się wielkość wodomierza DN20. Odbior-
ców wody odprowadzających ścieki do 
kanalizacji sanitarnej obowiązuje opłata 
abonamentowa równa sumie opłat abo-
namentu za wodę i ścieki.

Podane ceny są ce-
nami brutto (wraz z na-
leżnym podatkiem VAT).

Taryfa obowiązu-
je odbiorców z terenu 
Gminy Swarzędz obsłu-
giwanych przez Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Swarzędzu.

Jarosław Michalak
p.o. dyrektora

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu

Nie zgadzajmy się na dewastację!

W trosce o wspólne dobro wszyst-
kich mieszkańców Gminy Swa-
rzędz zwracamy się z apelem 

o zgłaszanie wszelkich przypadków 
dewastacji spotykanych w naszym 
otoczeniu. Wciąż mamy bowiem do 
czynienia z niszczeniem ławek, ko-
szy na śmieci, znaków drogowych, 
oświetlenia ulicznego, wyposażenia pla-
ców zabaw. Nie bądźmy obojętni! 

Prosimy o informowanie o takich 
zdarzeniach pracowników Referatu Go-

spodarki Komunalnej UMiG w Swarzędzu 
– tel. 61 65 12 410 (w godzinach pracy 

urzędu) lub Straż Miejską (Swarzędz, 
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK), tel. 
61 651 21 14 od poniedziałku do 
piątku w godz. 6.00-2.00, w soboty 
i niedzielę w godz. 14.00 do 22.00, 

tel. kom. 607-365-266. 
Dzięki Państwa sygnałom sprawniej 

będzie można reagować – będzie bezpiecz-
niej i zyska estetyka naszego otoczenia.

/mw/

Biuro Obsługi Interesanta w ratuszu 
– to tu załatwisz każdą sprawę

Uprzejmie informujemy, że w dzia-
łającym na parterze ratusza Biurze 
Obsługi Interesanta mieszkańcy 

mogą załatwiać wszystkie swoje sprawy, 
bez potrzeby udawania się na poszczególne 
kondygnacje Urzędu Miasta i Gminy. Biu-
ro Obsługi Interesanta na parterze UMiG 
Swarzędz wychodzi bowiem naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, 
w tym osób starszych, inwalidów, matek 
z małymi dziećmi. BOI służy wygodzie 

interesantów, tak by mogli uzyskiwać in-
formacje i załatwiać wszelkie inne sprawy 
właśnie w tym, łatwo dostępnym miejscu 
Urzędu. Zapraszamy do BOI! 

Urząd Stanu Cywilnego nadal działa 
na I piętrze UMiG.

Równocześnie przypominamy, że 
Burmistrz Gminy Swarzędz jest nadal 
dostępny dla mieszkańców w swym biu-
rze w każdy poniedziałek od godz. 12.00 
do 15.00. /ro-b, mw/

Ceny obowiązujące 
w nowej taryfie opłat:
opłata za pobraną wodę 3,88 zł/m3

opłata za odprowadzone ścieki 5,29 zł/m3

opłata abonamentowa
wodomierz za wodę za ścieki
DN15-20 5,75 zł/m-c 1,38 zł/m-c
DN25-32 8,05 zł/m-c 1,93 zł/m-c
DN40-50 22,98 zł/m-c 5,53 zł/m-c
DN60-80 57,46 zł/m-c 13,82 zł/m-c
DN100-125 137,89 zł/m-c 33,18 zł/m-c
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Meble ze Swarzędza pokazano w Mediolanie
Milan Design Week to z pewnością największe, najbardziej prestiżowe i najmodniejsze targi mebli i designu 
w Europie. W tym czasie można oglądać wystawy mebli, na których pokazywane są nowości największych 
marek meblowych, takich jak Moroso, Vitra czy Desalto. Można tu również zobaczyć młody design – przekonać 
się, w jakim kierunku zmierza myślenie niezależnych projektantów. W tych okolicznościach, w dniach 17-22 
kwietnia 2012 r., zaprezentowano dwa meble ze Swarzędza, które powstały podczas warsztatów Nowa Forma 
2011, dzięki współpracy młodych projektantów ze swarzędzkimi producentami mebli, przy wsparciu władz 
miasta i gminy Swarzędz. Meble pojechały do Mediolanu jako laureaci konkursu „Designed in Poznan”, zorgani-
zowanego przez miasto Poznań.

Na ogromnej przestrzeni targowej 
Salone del Mobile swoje najnow-
sze kolekcje pokazują w Medio-

lanie największe marki meblowe. Nie 
sposób zobaczyć tu wszystkiego nawet 
w kilka dni – pięknych mebli i zaskaku-
jących pomysłów jest tak wiele. W tym 
roku prezentowane były tu dwie wystawy 
z Wielkopolski: Polish Design – Design 
from Wielkopolska, oraz Perspective_s. To 
właśnie tutaj, w przestrzeni zaaranżowanej 
jak małe studio, pokazane zostały dwa me-
ble, które powstały w czasie tygodniowych 
warsztatów projektowych Nowa Forma 
w Swarzędzu w październiku zeszłego 
roku. Sofa „Kanapka” zaprojektowana 
i wykonana wraz z firmą Alwes oraz 
„Stół100” stworzony w firmie Stollux, 
zostały wybrane w konkursie „Designed 
in Poznan”, aby reprezentować nasz region 
za granicą. Wystawę oglądało codziennie 
kilkaset osób, a „Stół100” i „Kanapka” 
cieszyły się wielkim zainteresowaniem. 

Sposób powstania mebli, krótki czas 
prototypowania oraz wyjątkowa współ-
praca robiły ogromne wrażenie nawet na 
ludziach z branży, związanych z dużymi 
firmami meblowymi, takimi jak Gervasoni. 
Nic dziwnego – w tym roku w Mediolanie 
wszystkie firmy pokazywały jak powstają 
ich meble, opowiadały historię projektów. 
Za meblami ze Swarzędza stoi niezwykła 
opowieść o wspólnej pracy, uczeniu się na-
wzajem i o tym, że działając razem, można 
dokonać rzeczy z pozoru niemożliwych. 
Mediolan był pierwszym przystankiem 
wystawy Perspectives. Kolejne to Bruk-
sela, Berlin, Cieszyn oraz Łódź.

Maria Dziewolska
z Fot. M. Dziewolska

Wystawiane w Mediolanie meble 
można zobaczyć na stronie: www.desi-
gnedinpoznan.pl

Prof. Józef Banaszak - Przyjaciel Wierzenicy 2012

Od 2007 r. zespół redakcyjny „Wie-
rzeniczeń”, obecnie wraz z Za-
rządem Stowarzyszenia Pomocy 

Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego, 
przyznaje honorowy tytuł Przyjaciel Wie-
rzenicy. 3 maja 2012 r. został nim prof. Jó-
zef Banaszak z Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy. W ten sposób 
pragnęliśmy uhonorować to, co laureat 
w tak wielu miejscach i w tak różny sposób 
czynił i czyni już drugie dziesięciolecie, dla 
popularyzowania Augusta Cieszkowskiego 
i naszej Wierzenickiej Ziemi. 

Ks. Przemysław Kompf w „Wierzeni-
czeniach” pisząc o nim użył słów – Amba-
sador Wierzenicy. Tak je uzasadnił: Tam, 
gdzie przyszło mu żyć, pięknie rozsławił 
Wierzenicę, wzbudzając zainteresowania 
nią wielu wspaniałych ludzi. Wychodząc 

z tego miejsca nigdy się  go nie wstydził, 
odwrotnie - często tu powraca, ubogacając 
nas swoją wiedzą i świadectwem.

Przywołani wspaniali ludzie, to w nie-
małej części członkowie obchodzącego 
w tym roku 10-lecie Klubu Profesorów 
„Wierzenica” w Bydgoszczy, kierowa-
nego przez prof. J. Banaszaka. Laureat 
otrzymał zgodnie z tradycją drewnianą 
statuetkę św. Mikołaja, a także list gratula-
cyjny dla Klubu Profesorów. Jego wiersze 
czytał i śpiewał dla niego poznański aktor 
Andrzej Lajborek. Po mszy na przykościel-
nym terenie na jej uczestników czekała 
agapa. Przyłączyć się do niej mogli rów-
nież zwiedzający wierzenicką świątynię 
turyści, wśród nich znalazł się Wojciech 
Fibak towarzyszący swojej mamie.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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„Jeder kann singen”

17.04.2012 w Zespole Szkół nr 1 w Swarzę-
dzu odbył się Konkurs Piosenki Niemiec-

kiej „Jeder kann singen” dla szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Celem imprezy było pro-
pagowanie piosenki niemieckiej, budzenie wśród 
uczniów zainteresowania językiem niemieckim, 
jak również promocja nowych talentów. Organi-
zatorami konkursu byli nauczyciele germaniści 
ze Swarzędzkiej Jedynki - Dorota Polechońska 
i Danuta Habdas. Udział w imprezie zgłosiło 39 
wykonawców z 26 szkół. Na spotkaniu obecni 
byli m. in. radna Rady Powiatu Poznańskiego, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania 
w Starostwie Powiatowym, Barbara Antoniewicz 
oraz dyrektor szkoły średniej nr 96 w Sankt Pe-
tersburgu Tatiana Wiktorowna Goriaczewa. Gości 
powitał dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Przemysław 
Jankiewicz. 
Uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo 
wysoki poziom umiejętności wokalnych, języ-
kowych i scenicznych. Bardzo wysoko zostały 
ocenione zdolności uczennicy Zespołu Szkół nr 
w Swarzędzu Aleksandry Tórz.

red. ZS nr 1

Zaproszenie na obóz 
letni w Bieszczadach

Dyrektor Gimnazjum nr 3 im. Polskich Nobli-
stów w Swarzędzu zaprasza na obóz letni 

- 30.07.2012 r.- 8.08.2012 r. - Przysietnica k. 
Brzozowa (Bieszczady). 
Szczegółowe informacje: www.gim3swarzedz.pl

/nad/ 

Popełniłam błąd…

W kwietniowym numerze Prosto z Ratusza 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy, pojawił się artykuł o I Gminnym Konkur-
sie Recytatorskim w SP nr 1, mojego autorstwa. 
Pisząc go popełniłam błąd, wymieniając uczest-
ników konkursu wpisałam Szkołę Podstawową 
w Paczkowie, zamiast w Kobylnicy. Przepraszam.
Z poważaniem 

Hanna Stasińska-Filary

e-Akademia Przyszłości

W dniach 24-26.04 i 8-9.05 odbywa-
ły się warsztaty informatyczne 
przeznaczone dla osób po 50-

tym roku życia z terenu miasta i gminy 
Swarzędz. Warsztaty te zostały zorgani-
zowane na zakończenie projektu eduka-
cyjnego „E-akademia przyszłości”. Cykl 
zajęć miał być w założeniu programem 
pilotażowym, aby zachęcić uczestników do 
dalszej pracy nad sobą. Projekt wykonali: 
Klaudia Krzyżańska 2d, Aleksandra Lis 
2d, Marta Rakocińska 2d, Sandra Jasińska 
2f, Samanta Nowicka 2f, Adrianna Roż-
nowska 2f, Sonia Włodarczyk 2f, Ceza-
ry Zieleniewski 2f pod okiem p. Eweliny 
Tyranowskiej.

Na warsztatach zrealizowano materiał 
z zakresu: ogólna budowa komputera, na-
rzędzia edytora tekstu, narzędzia arkusza 
kalkulacyjnego, multimedia, globalna sieć 
Internet i jej zasoby. 

Uczestnicy warsztatów byli zachwyce-
ni zajęciami oraz sposobem ich realizacji. 
Każdy uczestnik miał swojego pomocnika, 
którym był uczeń. e-Akademia Przyszłości 
to projekt realizowany przez Wydawnic-
twa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. Jest 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
na lata 2007-2013. 

Ewelina Tyranowska

I Przegląd Teatrów Profilaktycznych

18 kwietnia 2012 w Gimnazjum nr 
3 w Swarzędzu odbył się I Prze-
gląd Teatrów Profilaktycznych. 

Uczniowie z Gimnazjum w Zalasewie 
pod kierunkiem p. Anny Andrzejewskiej 
i p. Elizy Krause przygotowali sztukę pt. 
„Uzależnienia od komputera”. 

Gimnazjaliści z „Trójki” pod opieką p. 
Krystyny Pokorskiej, p. Pauliny Grzesiak 
i p. Katarzyny Stramowskiej przygotowa-
li przedstawienie pt. „Dies irae”. Sztuka 
dotyczyła wielkiego problemu, jakim jest 
narkomania. 

Młodzi aktorzy byli fantastyczni, za-
grali profesjonalnie i z dużym zaangażo-
waniem, a obie sztuki poruszały bardzo, 
niestety, aktualne i coraz powszechniejsze 
współcześniezjawiska 

I Przegląd Teatrów Profilaktycznych 
przeszedł do historii; jako organizatorzy 
mamy nadzieję, iż następny będzie równie 
owocny i weźmie w nim udział większa 
grupa młodych ludzi, również z innych 
gimnazjów.

Już dziś serdecznie zapraszamy!
A.K.
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10 km Chevrolet Szpot Swarzędz

Za rok 1000 osób na starcie?
Jeśli ktokolwiek sądził, że w Swarzędzu zapomniano jak się organizuje 
i przeprowadza duże imprezy biegowe na wysokim poziomie, to w nie-
dzielę 13 maja 2012 roku mógł się tych wątpliwości pozbyć. Po wykonaniu 
gigantycznej pracy zwanej przygotowaniami, ponad 150 osób zadbało, 
by w biurze, na starcie, trasie oraz mecie biegu o nazwie „10 km Chevrolet 
Szpot Swarzędz” wszystko było zapięte na ostatni guzik. 

Nim jednak o godzinie 10.00 padł wy-
strzał z armaty Bractwa Kurkowego 
oznaczający start do biegu główne-

go, na swarzędzkim Rynku w charakte-
rystycznych koszulkach z napisem DAM 
RADĘ pojawili się organizatorzy, współ-
organizatorzy oraz partnerzy imprezy , 
którzy wystartowali w Biegu VIP-ów na 
dystansie około 400 metrów. Jak na napis 
na koszulce przystało, wszyscy dali radę.

Punktualnie o 10-tej na trasę wybiegło 
650 biegaczy, w tym zawodnicy i zawod-
niczki z Kenii, Węgier, Białorusi, Ukrainy 
i wieku miejscowości niemal całej Polski. 
Od początku bardzo ostre tempo nadawali 
biegacze z Kenii i po niespełna 29 minu-
tach na mecie jako pierwszy zameldował 
się 30-letni Sawe Elisha Kiprotich. Do-
kładnie 30 sekund po zwycięzcy  licznie 
zgromadzeni w pobliżu pływalni Wodny 
Raj kibice witali kolejnego biegacza z Ke-
nii – Alnana Ndiwa Masai . Miejsce trze-
cie zajął Węgier Laszlo Toth. Najlepszy 
z Polaków był poznaniak Marcin Fehlau, 
który zajął miejsce siódme. Wśród kobiet 
triumfowała Białorusinka Aliaksandra 
Duliba, która uzyskała czas 33 minuty 
i 35 sekund. Koleje  miejsca zajęły Ke-
nijki – drugie Susy Chebet Chemaimak, 
a trzecie Gladys Jerotich Cheboi.

Na mecie w regulaminowym czasie do 
90 minut zameldowało się 640 biegaczy, 
a stawkę tradycyjnie zamykała pani Maria 
Pańczak, znana w całym kraju maratonka 

z parasolką. W imprezie pula nagród wy-
nosiła 15.000 złotych, a specjalne puchary 
zostały ufundowane także najlepszym  bie-
gaczom ze Swarzędza. Miło nam poinfor-
mować, że najlepszą swarzędzanką została 
pani Karolina Wiśniewska, a najlepszym 
swarzędzaninem w niedzielnym  biegu 
był pan Krzysztof Grześkowiak. Obo-
je otrzymali puchary ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz oraz 
nagrody rzeczowe od organizatora, czyli 
firmy Szpot. Ogółem wręczono 11 pucha-
rów ufundowanych przez patrona hono-
rowego biegu, Starostę Powiatu Poznań-
skiego – Jana Grabkowskiego, firmę Szpot 

oraz Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, 
nagrody pieniężne - 72 zawodnikom oraz 
wylosowano ponad 40 nagród rzeczowych 
ufundowanych przez sponsora głównego 
Getin Bank, partnerów – Mobil, Budow-
nictwo Drogowe KRUG, RSP Kruszewnia, 
Castrol, Swarzędzki Klub Pracodawców, 
Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo 
oraz Wielkopolska Dystrybucja Wody. Pa-
tronat medialny nad biegiem objęła TVP 
Poznań, Radio Merkury, Głos Wielkopol-
ski, www.naszemiasto.pl oraz wszystko-
obieganiu.pl .

Podczas ceremonii dekoracji padła 
z ust Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
pani Anny Tomickiej deklaracja, że za rok 
ponownie spotkamy się w gościnnym Swa-
rzędzu na kolejnym biegu , którego orga-
nizatorem będzie firma Szpot, a współor-
ganizatorem Miasto i Gmina Swarzędz. Na 
starcie – to wcale nie przesada – możemy 
się spodziewać 1 000 biegaczy.

Sądząc po reakcji naszych gości za-
pewne przyjadą i zaproszą swoich znajo-
mych. Zatem – do zobaczenia!

/maw/
z Fot. Marek Wajer
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XVII Igrzyska Sportowe dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej

To, że ktoś nie może samodzielnie wejść po schodach, że nie słyszy ota-
czającego świata lub nie potrafi tak sprawnie myśleć jak inni, nie czyni go 
gorszym człowiekiem. Dzieci niepełnosprawne są pełnowartościowymi 
młodymi ludźmi.

27 kwietnia już po raz siedemnasty 
w hali sportowej Swarzędzkie-
go Centrum Sportu i Rekreacji 

odbyły się Gminne Igrzyska Sportowe dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Or-
ganizatorem, tak jak co roku była Szkoła 
Podstawowa nr 4. Pani dyr. Elżbieta Wie-
czorek, która jest dobrym duchem i opieku-
nem tego przedsięwzięcia, powitała spon-
sorów, gości, którzy przybyli by zagrzewać 
zawodników do wysiłku, wolontariuszy, 
których zadaniem była pomoc i opieka nad 
przydzielonymi im osobami oraz ci, bez 
których Igrzyska nie miałyby racji bytu 
czyli niepełnosprawne dzieci i młodzież. 
Hymn olimpiady „I my też możemy się 
śmiać” wykonała przy współudziale całej 
sali Sandra Paetz. Po niej w części arty-

stycznej wystąpili w układzie tanecznym 
z szarfami uczniowie z klasy II i III SP 4 
oraz dzieci z klas IV-VI ZET, które za-
śpiewały piosenkę „Jagódki”. Był pokaz 
taneczny przygotowany przez p. E.Gajdę. 
Ciekawym elementem wprowadzającym 
w klimat Igrzysk było zademonstrowa-
nie przez uczniów SP4 (przygotowanych 
przez p. Katarzynę Kozakiewicz) oraz 
Gimnazjum nr 3 (trenowanych przez p. 
E. Siebert) gry boccie, która znajduje co-
raz większą liczbę zwolenników i cieszy 
wzrastającą popularnością. Zasady tej gry 
w kilku zdaniach przybliżyła nam p.Jolanta 
Kuzemko. Mieliśmy też okazję obejrzeć 
występ dzieci z Teatrzyku „Wesołe maski” 
z SP4, prowadzonego przez p. Katarzynę 
Bednarek. 

Dla zawodników, których w tym roku 
przybyło 120 przygotowano 18 konkuren-
cji. Każdy z nich powoli, czasami z du-
żym wysiłkiem wykonywał poszczególne 
zadania. Jednak na ich buziach widniał 
uśmiech i zadowolenie. Zadowolenie, 
radość i szczęście widać było także 
w momencie wręczania przez p.dyrektor 
Elżbietę Wieczorek medali, dyplomów 
i słodkich niespodzianek. 

Na zakończenie chciałybyśmy ser-
decznie podziękować wszystkim spon-
sorom tegorocznych Igrzysk. A byli nimi:
UMiG w Swarzędzu, firma Opel Szpot, 
firma UTAL, hurtownia odzieży Cybina, 
Drukarnia Swarzędzka Stanisława Wi-
teckiego, firma TORKRET, Studio Foto-
-Video HB, firmie ZBYMAR, Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna w Kruszewni, 
Rada Rodziców SP4, radnym powiatu po-
znańskiego: Paweł Bocian i Marek Lis, 
Spółdzielnia Mieszkaniowo-Lokatorska 
w Swarzędzu, cukiernia MAGDALENKA 
i piekarnia KMR Jankowscy, które poczę-
stowały wszystkich pysznymi pączkami, 
Restauracja „Między Nami” w Paczko-
wie, która przygotowała poczęstunek dla 
gości, proboszcz parafii pw. Matki Bożej 
Miłsierdzia ks.kan. Eugeniusz Guździoł, 
Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski 
im.Leszka Grajka.

Pamiętajmy, że niemożliwe byłoby 
przeprowadzenie Igrzysk bez wolontariu-
szy. To właśnie oni przez czas byli najbli-
żej zawodników. Wspierali ich dobrym 
słowem, zachęcali do jeszcze większego 
wysiłku, podawali pomocną dłoń. Wolon-
tariuszami byli uczniowie: 3 Gimnazjum 
im.Polskich Noblistów, Zespołu Szkół nr 
1 im.Powstańców Wielkopolskich, Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Swarzędzu oraz Pu-
blicznego Gimnazjum KSW im. bł. Natalii 
Tułasiewicz w Poznaniu.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich na 
następne Igrzyska, które odbędą się za rok.

Joanna Bazaniak
Natalia Brząkała 

„PIĄTY STADION” w Swarzędzu
Zapraszamy do wspólnego kibicowania

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Anna Tomicka zaprasza na cykl 
imprez pt. „PIĄTY STADION”. 

Podczas imprez odbywać się będą róż-
ne programy artystyczne oraz sportowe, 
między innymi pokaz zumby, karate, ta-
ekwondo, K1 i wiele wiele innych atrak-
cji, którym towarzyszyć będą pokazy 

meczów piłkarskich na telebimie. 
„PIĄTY STADION” działać będzie 

na Scenie Plenerowej przy Pływalni Wod-
ny Raj w Swarzędzu, pod namiotem, ulica 
Kosynierów 1.

Terminy:
► 8 czerwca, godz. 17:00 – 20:00 
► 12 i 16,czerwca, godz. 19:00 – 23:00 

► 1 lipca, godz. 20:00 – 23:00 – finał 
Zapraszamy wszystkich, którzy zechcą 

tego dnia dołączyć do grona kibiców!!!
/ok/
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Karty FIT PROFIT 
na pływalni

Oferują unikalny program dodatkowych 
świadczeń pracowniczych z zakresu sportu 

i rekreacji dla swoich Klientów.
Posiadacze kart FIT PROFIT, mogą skorzystać z jed-
nego z dwóch pakietów podczas jednej wizyty na 
Pływalni Wodny Raj:
PAKIET I - basen 60 minut 
PAKIET II - sauna 40 minut 
Zapraszamy! /scsir/

Zajęcia  
Aqua 
Baby

Na Pływalni „Wodny Raj” 
rozpoczęły się zajęcia 
AQUA BABY czyli za-

jęcia rodzic - dziecko pod 
opieką wykwalifikowanego 
instruktora. 

Bliższe informacje i zapi-
sy pod numerem 503-745-
181.

Zajęcia dla dzieci od 3 
miesiąca!

/scsir/

Półkolonie – lato 2012
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacjo serdecznie zaprasza wszystkie dzieci 

w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie.

Półkolonie SCSiR trwają 5 dni i rozpo-
czynają się codziennie o godzinie 
8:00, a kończą o 15:30.

W tym roku SCSiR proponuje na-
stępujące terminy półkolonii podczas 
wakacji:
1 turnus: od 30 lipca do 3 sierpnia
2 turnus: od 6 sierpnia do 10 sierpnia
3 turnus: od 20 sierpnia do 24 sierpnia
4 turnus: od 27 sierpnia do 31 sierpnia
Cena za jeden turnus to tylko 280 zł

W programie półkolonii SCSiR oferu-
je: codzienny pobyt na basenie, nauka 
i doskonalenie dyscyplin sportowych, 
zajęcia plastyczne, gry i zabawy, wyjazdy 
do: kina, zoo, Cascader Parku, wyżywie-
nie oraz opiekę wykwalifikowanej kadry 
instruktorskiej i animacyjnej.

Serdecznie zapraszamy!
Rezerwacja telefoniczna rozpoczy-

na się 1 czerwca 2012 od godziny 8:00.

Rezerwacja telefoniczna trwać bę-
dzie do zapełnienia list uczestników, 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00 – 16:00, pod numerem te-
lefonu – 61 65 09 542.

Dodatkowo przy SCSiR odbywać 
się będą półkolonie tenisowe organi-
zowane przez Akademię Tenisa Point, 
w terminach:
1 turnus: od 9 lipca do 13 lipca
2 turnus: od 16 lipca do 20 lipca
3 turnus: od 23 lipca do 27 lipca
3 turnus: od 27 sierpnia do 31 sierpnia
Cena za jeden turnus – 349 zł

W programie półkolonii tenisowych 
znajdą się: 2 godziny tenisa ziemnego 
dziennie, zabawy sportowe, zajęcia na 
basenie codziennie, konkursy, zajęcia 
plastyczne, całodzienne wyżywienie.

Rezerwacja telefoniczna – 602 
105 795. /j.h./
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Karty Multi Sport 
Plus na pływalni

Benefit Systems oferuje unikalny program do-
datkowych świadczeń pracowniczych z zakresu 

sportu i rekreacji (MultiSport) dla swoich Klientów.
Od maja b.r. do oferty dołaczono zajęcia 

aerobiku.
Posiadacze kart MultiSportPlus, mogą skorzy-

stać z jednego z dwóch pakietów podczas jednej 
wizyty na Pływalni Wodny Raj: 
PAKIET I – basen 60 minut; 
PAKIET II – sauna 40 minut. 
Zapraszamy!

/scsir/

Kup karnet SCSiR  
– zyskujesz 10 % 
rabatu

Szanowni Państwo! Kar-
net upoważnia do korzy-

stania z całego kompleksu 
Pływalni poza kawiarenką. 
Upoważnia do zapłaty na-
leżności za faktyczny czas 
korzystania z basenu.
Z wejścia na karnet może ko-
rzystać maksymalnie 5 osób. 
Nie trzeba mieć przy sobie gotówki.

Dodatkowo, od niedawna, z nowymi karnetami 
mają Państwo możliwość skorzystania z 15% 
Rabatu w sklepie sportowym  BODO PROFESSIO-
NAL w Centrum Handlowym ETC w SWARZĘDZU. 
Szczegóły pod numerem tel. 61 65 09 520.

/scsir/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl, 
info@scir.swarzedz.pl, 
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

Trwa sezon rowerowy 
i nordic walking

W sobotę, 28 kwietnia wyruszy-
ły pierwsze rajdy: rowerowy 
i nordic walking na inaugurację 

sezonu 2012. Ponad 60 osób wystarto-
wało z przystani wodnej nad Jeziorem 
Swarzędzkim. Grupa piechurów dookoła 
jeziora, a rowerzyści na Dziewiczą Górę 
w parku Krajobrazowym Puszcza Zie-
lonka. Uczestnicy rajdu rowerowego 
pokonali ok. 30 km i po ponad 2 godzi-
nach dotarli do Swarzędza na przystań, 
gdzie wśród uczestników rozlosowano 

nagrody i upominki. Fundatorem na-
gród był sklep rowerowy BRODEX z ul. 
Cieszkowskiego w Swarzędzu, a upo-
minków Urząd Miasta i Gminy Swarzędz. 
Dodatkowo, wszyscy uczestnicy na za-
kończenie imprezy poczęstowani zostali 
pyszną grochówką.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom i zapraszamy na kolejne 
spotkania. Najbliższe rajdy odbędą się 
podczas Dni Swarzędza.

/jh/

Drużyna KELERIS  
wygrała wszystkie mecze…

W niedzielę, 15 kwietnia odbył się 
kolejny turniej siatkówki. Było 
to już siódme spotkanie siat-

karzy organizowane przez Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji. W turnieju 
brało udział 5 drużyn i po siedmiu godzi-
nach rywalizacji wyłoniono zwycięzcę, 
drużynę KELERIS, która wygrał wszystkie 
mecze. Kolejne miejsca zajęły drużyny:

2 - DG OKNA, 

3 – SIGNUM, 
4 – SPORTOWY KLUB GERIATRYCZ-

NO-TERAPEUTYCZNY SIEKIERKI,
5 – ACHILLES.
Najlepsze drużyny otrzymały pucha-

ry, dyplomy i nagrody.
Organizatorzy serdecznie dziękują 

wszystkim zawodnikom i zapraszają na 
kolejny turniej.

/scsir/
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Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1, Swarzędz 
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

Piękny album i jubileusz

W piątek, 10 maja miał miejsce 
niezwykły jubileusz. Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz – 

Anna Tomicka oraz Biblioteka Publiczna 
w Swarzędzu zaprosiły gości na promocję 
albumu fotograficznego „Dolina Cybiny” 
autorstwa Haliny Dziszyńskiej- Błachnio 
i Henryka Błachnio. Przy tej okazji świę-
towano także trzydziestolecie pracy ar-
tystycznej pana Henryka. Szczegółową 
relację z uroczystości zamieścimy w ko-
lejnym numerze Prosto z Ratusza.

Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Tydzień Bibliotek

Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich organizuje 
w dniach 8-15 maja ogólnopolską 

akcję Tygodnia Bibliotek. Ma ona na celu 
promowanie czytelnictwa, bibliotek i bi-
bliotekarzy. Tegoroczna edycja przebiega 
pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. 
Hasło to nawiązuje do Euro 2012, ale 
także uświadamia znaczenie i miejsce 
bibliotek w społeczeństwie.

Edycja Tygodnia Bibliotek to zapro-
szenie do bibliotek by ukazać pozytyw-
ne zmiany zachodzące w placówkach 
i uświadomienie, że czytanie jest modne 
a biblioteki ciągle „są w grze”.

Ta akcja to dobra okazja, by pokazać 
pozytywne zmiany zachodzące również 
w naszych placówkach. Po wielu latach 
katalogowania naszych zbiorów urucho-
miliśmy od lipca 2011 roku automatyczne 
wypożyczenia w bibliotece na os. Czwar-
taków, a od maja tego roku w Filii na Os. 
Kościuszkowców. Od przyszłego roku 
automatyczne wypożyczenia zaczną Filie 
w Zalasewie i Uzarzewie.

Zmienia się też wizerunek naszych 
placówek. Po Filii w Paczkowie, nowe 
oblicze zyskała Filia w Zalasewie i w Uza-
rzewie, a w tym roku remontu doczekała 
się Filia na ul. Tortunia 5 a. Ta maleńka 
filia działająca niezmiennie od 1976 roku 
na 17 m² wypożyczalni została powięk-
szona o kolejne kilka metrów. Mimo, 
że położona jest ona z dala od osiedli 
mieszkaniowych oraz od szkół to ciągle 
wzrasta tam liczba czytelników. Więk-
szość z zarejestrowanych tam ponad 600 
czytelników stanowią dzieci i młodzież 
do 15 lat. Stad pomysł, by powiększyć 
wypożyczalnię chociaż o parę metrów. 
W małych, ale przytulnych pomieszcze-
niach znajdzie się również miejsce na 
komputer dla czytelników.

Tydzień Bibliotek to również czas 
by przedstawić problemy bibliotekarzy, 
a takim jest przetrzymywanie książek 
przez czytelników.

Podstawowe punkty Regulaminu 
Wypożyczalni to :
1. Usługi Biblioteki są ogólnodostępne 

i bezpłatne z wyjątkiem opłat pobie-
ranych na podstawie art. 14 Ustawy 
o bibliotekach z dn. 27 czerwca 
1997 r. (Dz.U. nr 85 poz. 539)
a)  za kartę czytelnika
b)  za usługi kserograficzne mate-

riałów bibliotecznych dla czy-
telników biblioteki Publicznej 
w Swarzędzu

c)  w formie kaucji za wypożyczone 
materiały biblioteczne

2. Kaucję biblioteczną pobiera się od 
czytelników zameldowanych poza 
gminą Swarzędz

3. Czytelnik może wypożyczyć jedno-
razowo na okres jednego miesiąca  
do 5 książek

4. Po upływie ustalonego terminu 
zwrotu materiałów bibliotecznych 
Biblioteka wysyła do czytelnika upo-
mnienie. Za każde pisemne upomnie-
nie pobiera się kwotę w wysokości 
trzykrotnej opłaty pocztowej.
Całość regulaminu czytelnik znajdzie 

w bibliotece lub na stronie www.biblio-
teka.swarzedz.pl

Wypożyczanie książek to swoista 
umowa czytelnika z biblioteką, której 
podstawą jest przestrzeganie regulaminu 
biblioteki, a znajomość jego czytelnik 
potwierdza podpisem na zobowiązaniu 
przy zapisie do biblioteki. Niestety wielu 
czytelników tego nie przestrzega. Co-
rocznie wysyłamy kilkaset upomnień, 

często jest to już kolejne pozostawione 
bez echa przypomnienie.

Z chwilą uruchomienia od lipca 
2011 r. automatycznego wypożyczenia 
w bibliotece na Os. Czwartaków zasko-
czyła nas jak duża jest to skala. System 
biblioteczny każdego dnia sygnalizuje-
nam ilość czytelników zalegających ze 
zwrotem książek.

Na dzień 30 kwietnia w bibliotece 
zarejestrowanych było 2245 czytelników 
z czego 1037 zalegało ze zwrotem i były 
to zaległości od 1 dnia do 264, a są to 
tylko zaległości czytelników zarejestro-
wanych w programie od lipca 2011 roku. 
Są też czytelnicy zalegający z książka-
mi od kilku lat. Niestety mimo wysyła-
nych upomnień i ogłaszanych zwykle 
w miesiącu maju abolicji dla czytelników 
z przykrością stwierdzamy, że problem 
ten narasta.

Biblioteka do tej pory nie korzystała 
z możliwości jakie daje nam Statut biblio-
teki oraz Ustawa o bibliotekach z dnia 
27 czerwca 1997 r.: pobieranie opłat 
za niezwrócone w terminie materiały 
biblioteczne.

Aby jednak rozwiązać ten problem 
zmuszeni jesteśmy zdyscyplinować 
czytelników i wprowadzimy pobieranie 
opłaty za przetrzymane książki. Opłaty 
takie już od wielu lat stosuje większość 
bibliotek w Polsce. 

Opłaty za niezwrócone w terminie 
książki wprowadzimy do Regulaminu 
wypożyczalni od 1 lipca 2012 r. i będą 
one obowiązywały we wszystkich na-
szych filiach. 

Sławka Nawrocka
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„Nim nadejdzie mróz”
Henning Mankell

Misterna historia kryminalna, 
groźny fanatyzm religijny, w tle 
informacje z Nowego Jorku po ataku 
na Word Trade Center. Linda, córka 
Kurta Wallandera, ukończyła szkołę 
policyjną i wkrótce rozpocznie pracę 
w komisariacie w Ystad. Pewnego 
dnia w tajemniczy sposób znika 
Anna, przyjaciółka Lindy ze szkolnych 
lat. W tym samym czasie w okolicy 
dochodzi do bardzo niepokojących 
zdarzeń, pożarów w kościołach, 
kradzieży środków wybuchowych. 
Kurt i Linda wspólnie prowadzą 
trudne dochodzenie i wpadają na trop 
fanatycznej sekty religijnej.

„Pomyśl tylko życzenie”
Ewa Zienkiewicz

Co łączy Annę – przeciętną nastolatkę 
z Warszawy – z ubogą Patrycją miesz-
kającą w kamienicy do rozbiórki, 
bogatą Nikolą z rezydencji położonej 
nad prywatnym jeziorem i z Marysią 
z górskiej osady? Nim dziewczyna po-
zna prawdę, będzie musiała uratować 
pewnego Francuza, wyrwać się z rąk 
oszustów i pogodzić z przeprowadzką 
do Paryża. I gdy tylko uda się jej wy-
brnąć z jednych kłopotów, wpadnie 
niestety w kolejne…

„Perła Chin”
Anchee Min

Wzruszająca i pełna ciepła opowieść 
o międzyludzkich więziach, tragicznej 
historii Chin oraz przyjaźni między 
dwiema kobietami. Do małego 
miasteczka przyjeżdża charyzmatycz-
ny misjonarz Absalom wraz z rodziną. 
Dla żyjących w skrajnej nędzy Chiń-
czyków związek z Absalomem to 
szansa na lepsze życie. Skrajnie uboga 
rodzina Ye, przymuszona głodem do 
uprawiania prostytucji i złodziejstwa, 
doznaje nieprawdopodobnego 
awansu społecznego - ojciec zostaje 
prawą ręką Absaloma, zaś jego córka 
Wierzba, praktycznie usynowiona 
przez żonę misjonarza, rozpoczyna 
nowy rozdział życia, poznaje świat dla 
niej do tej pory niedostępny. 

„Zło budzi się wiosną” 
Mons Kallentoft

Wiosna kojarzy się z odrodzeniem, 
radością, miłością i ciepłem. To są te 
dobre moce, które pozwalają mieć 
nadzieję, nadzieję na cokolwiek, ale 
jest też zło, licho które nie śpi, nisz-
cząc po drodze wszystko, co ledwie 
zaczęło istnieć.. I tak w majowy dzień 

w centrum Linköping, wybucha 
bomba, zabijając dwie sześcioletnie 
siostry bliźniaczki i ciężko raniąc ich 
matkę. Zamach terrorystyczny? Policja 
przystępuje do śledztwa, hipotez 
jest kilka. I odwieczne pytanie, co kto 
i w jaki sposób determinuje nasze 
wybory życiowe, czy znajdziemy na 
nie odpowiedź?

„Matterhorn”
Karl Marlantes

Młody oficer zostaje przewieziony 
samolotem na anonimowe wzgórze, 
gdzie kompania amerykańskiej 
piechoty morskiej buduje bazę wspar-
cia ogniowego. To jego pierwszy 
dzień w parnej dżungli Wietnamu 
Południowego. Nie ma pojęcia, czy 
sobie poradzi.
Tak zaczyna się niezwykła historia 
podporucznika Waino Mellasa 
i jego towarzyszy z kompanii Bravo. 
Marlantes, wielokrotnie odznaczany 
weteran wojny wietnamskiej, pisał 
„Matterhorn” przez trzydzieści lat, 
snując pełną ekspresji, urzekającą 
opowieść o losach człowieka, który 
młodość spędza na wojnie…

„Żelazny król”
Julie Kagawa

Meghan zawsze czuła się obca: 
w domu, odkąd zaginął jej ojciec, i w 
szkole, gdzie nie ma żadnych przyja-
ciół poza Robem. Zna go od zawsze, 
ale nie wie, że jej wesoły kolega nie 
jest zwykłym chłopakiem... W dniu 
jej szesnastych urodzin Rob odkryje 
przed nią świat, którego istnienia 
nie przeczuwała i miłość, o jakiej nie 
śniła. Musi najpierw dokonać wyboru 
pomiędzy najlepszym przyjacielem 
a mrocznym księciem królestwa 

elfów, odegrać ważną rolę w wojnie 
magicznych królestw i powstrzymać 
zło, jakiemu nie odważy się sprzeciwić 
żaden elf. Bo jej przeznaczeniem jest 
pójść za głosem serca, czyli na dwór 
króla elfów - pięknych i przerażają-
cych...

„Tydzień w zimie” 
Marcia Willet

Po śmierci męża Maudie postanawia 
sprzedać dom, który należał do 
rodziny „od zawsze”. Selina, córka 
zmarłego, która nigdy nie wybaczyła 
Maudie, że zajęła miejsce jej matki, 
nie zamierza do tego dopuścić.
Dodatkowym punktem zapalnym 
między kobietami jest to, że Posy, 
córka Seliny, ma z przyszywaną babką 
znacznie lepszy kontakt, niż z rodzoną 
matką. Jakby tego było mało, Selina 
zaczyna podejrzewać, że jej mąż nie 
jest z nią do końca szczery... Tymcza-
sem poważnie chorej Melissie wpada 
w ręce oferta sprzedaży Moorgate. 
Zauroczona posiadłością dziewczyna 
postanawia pojechać do Kornwalii 
i tam zdecydować, czy nie kupić 
domu. Okazuje się, że na miejscu 
znajduje nie tylko cudowną okolicę, 
ale i kogoś, dla kogo warto żyć.

Grażyna Sobańska
Biblioteka Publiczna 

w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna poleca:
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Przydatne adresy i telefony
]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
Swarzędz

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 
Burmistrz Anna Tomicka przyjmuje intere-
santów w poniedziałki w godz. 10-16.

]]Biuro]Rady]Miejskiej
Rynek 1, tel. 61 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl 
Przewodniczący RM Marian Szkudlarek 
dyżuruje w poniedziałki i czwartki 
w godz. 15.00 – 17.00 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
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 61 651-21-13, 61 651-21-14, 
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:  
tel. 607-365-266
W soboty, niedziele i święta  
zgłoszenia przyjmuje dyżurny policji 
pod numerem tel. 61 817-23-07.
straz.miejska@swarzedz.pl

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

]]OSP]w]Swarzędzu]
ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

]]Ochotnicza]Straż]Pożar-
na]w]Kobylnicy]

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

]]Centrum]Informacji]]
Medycznej]Tel-Med

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

]]Pogotowie]Ratunkowe]
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 999 lub 112 (całą dobę)

]]Pomoc]doraźna]]
–]Przychodnia]Lekarska]]
MULTI-MEDIC]

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

]] Laboratorium]Analiz]]
Lekarskich]„Jaromed”

os. Dąbrowszczaków 8/19
 tel/fax 61 817 46 08

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]] Zespół]Przychodni]Leka-
rza]Rodzinnego]„Diagter”

Przychodnia Nr 1: Swarzędz, ul. Piaski 
8, tel. 61 817 25 33, 61 817 25 49, kom. 
604 405 478, 503 153 989
Przychodnia Nr 2: Swarzędz, os. Koś-
ciuszkowców 20, tel. 61 817 35 58
Przychodnia Nr 3: Kobylnica,  
ul. Poznańska 99, tel. 61 815 01 21

]]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]w]Poznaniu:

Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, 
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6, 
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4, 
tel. 61 852-52-44
Apteka „Przyjazna”, Swarzędz, ul. Ciesz-
kowskiego 5/7, tel. (61) 818 50 69 naj-
dłużej otwarta: pn.- pt. 7.30-23.00, 
sob. 7.30-21.00, niedz. 10.00-17.00.

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

ul. Poznańska 25, tel. 61 651 26 50, 
651 26 51, 651 26 52, 651 26 53 
(sekcja świadczeń rodzinnych) 
www.ops-swarzedz.org.pl

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30, 
gciswarzedz@neostrada.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
Usługi Pogrzebowe tel. 61 815 97-08  
i 603 136 854

]]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 sporto-
we, lodowisko, hala sportowa
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl, 
info@scir.swarzedz.pl, 
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

]] Lotnisko]Aeroklubu]]
Poznańskiego

62-006 Kobylnica
tel/fax: 61 8 780 725, 61 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

]]Muzeum]Przyrodniczo-]
Łowieckie]w]Uzarzewie

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

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

]]Ośrodek]Interwencji]Kry-
zysowej]przy Ośrodku Wspo-
magania Rodziny w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 815 18 42 lub kom. 519 132 300
interwencja.kryzysowa@owr-kobyl-
nica.pl
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Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie
Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

] Fot. Henryk Błachnio
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Filary Polskiej Gospodarki  
z powiatu poznańskiego

Na uroczystej gali 28 marca w Teatrze Polskim w Poznaniu wręczono wy-
różnienia w rankingu „Filary Polskiej Gospodarki” przygotowanym przez 
redakcję „Pulsu Biznesu” i TNS Pentor. Wśród nagrodzonych w skali woje-
wództwa wielkopolskiego znalazły się cztery gminy powiatu poznańskiego 
oraz firma Solaris z Bolechowa. Szefowie wyróżnionych gmin otrzymali 
tytuły „Samorządowych Menedżerów Regionu”.

Pierwsze miejsce w rankingu samo-
rządów zajęła Gmina Tarnowo Pod-
górne. W gronie 10 wyróżnionych 

samorządów z Wielkopolski są również 
gminy: Murowana Goślina, Komorniki 
i Suchy Las.  

Ranking „Filary Polskiej Gospodarki” 
ma na celu wyłonienie podmiotów znaczą-
co wpływających na rozwój przedsiębior-

czości w regionie oraz wspierających spo-
łeczności lokalne. Do tej pory wyróżnienia 
w ramach „Filarów Polskiej Gospodarki” 
wręczane były jedynie mającym istotny 
wpływ na rozwój regionów firmom. Ran-
king jednostek samorządu terytorialnego 
przeprowadzono po raz pierwszy w sied-
mioletniej historii plebiscytu.

Zwycięzców w skali województw wy-

łoniło badanie ankietowe przeprowadzone 
wśród gminnych samorządów. Samorzą-
dowcy typowali w nim firmę, która jest 
według nich „Filarem Polskiej Gospo-
darki” w regionie, a następnie oceniali ją 
pod względem promowania zatrudnienia, 
wysokości płaconych podatków lokalnych 
oraz działań na rzecz społeczności lokal-
nej. Jedną z pięciu wyróżnionych przedsię-
biorstw z województwa wielkopolskiego 
jest firma Solaris Bus & Coach z Bolecho-
wa w powiecie poznańskim.

W gali wręczenia wyróżnień uczest-
niczył Tomasz Łubiński, Wicestarosta 
Poznański, którego nie dziwi kolejne 
wyróżnienie dla samorządów z regionu. 
Powiat poznański oferuje znakomite wa-
runki do inwestowania. Atrakcyjne tereny, 
ulgi i zwolnienia podatkowe dla przedsię-
biorców to tylko niektóre z naszych atutów, 
dzięki którym powiat przyciągnął już 40 
tys. małych i średnich firm – podkreślał 
Wicestarosta.

Anna Jacznik
Gabinet Starosty
z Fot. Arkadiusz Bednarek

XV Zgromadzenie Ogólne  
Związku Powiatów Polskich

Coroczne podsumowanie działań i najważniejsze problemy 
przed którymi stoi korporacja samorządowa powiatów - to główne tematy 
odbywającego się w dniach 12-13 kwietnia br. XV Zgromadzenia Ogól-
nego Związku Powiatów Polskich. Udział w tym spotkaniu brał Starosta 
Poznański, Jan Grabkowski, pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Związku.

Obrady Zgromadzenia rozpoczę-
ło wystąpienie Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP, Ol-

gierda Dziekońskiego, który zadeklarował 
życzliwość prezydenta Komorowskiego 
dla powiatów. Pozdrowienia od Marszałka 
Senatu Bogdana Borusewicza przekazał 
Wicemarszałek, Jan Wyrowiński. Swoje 
wystąpienie miał też współtwórca obec-
nego ustroju samorządowego, prof. Jerzy 
Stępień, wiceminister administracji i cy-
fryzacji Magdalena Wilamowska, Prezes 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba, 
wiceminister rolnictwa Tadeusz Nalewajk 
oraz reprezentujący Związek Miast Pol-
skich Andrzej Porawski.

Następnie Prezes Związku, Marek 
Tramś, przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Zarządu, w którym przypomniał, 
że Związek prowadzi aktywne działania 
w obronie interesów samorządu szczebla 
powiatowego. Inicjatywy te skupiają się 
m.in. na ochronie i wzmocnieniu systemu 
finansów samorządowych. 

Delegaci przyjęli również stanowi-

ska m.in. w sprawie koniecznych zmian 
przepisów dotyczących wspierania ro-
dziny i sprawowania pieczy zastępczej, 
w sprawie zmian w systemie finansów 
publicznych, w sprawie systemu oświaty 
oraz w sprawie uporządkowania i moder-
nizacji sieci dróg.

W ramach Zgromadzenia odbyły się 
również liczne seminaria, na których sta-
rostowie zapoznawali się z problematyką 
przekształcania szpitali, zarządzania dro-
gami, finansów samorządów powiatowych 
czy promocją profilaktyki zdrowia. 

Michał Dziedzic 
Asystent Starosty



30

In
fo

rm
at

o
r 

G
m

in
y 

R
o

k
ie

tn
ic

a

Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz
„Powiedzcie, co MY, WIELKOPOLANIE, możemy zrobić,  
by nasz głos w sprawie został usłyszany?”
Gmina Rokietnica integralną częścią WIELKOPolski w walce o Zachodnią Obwodnicę.

Nadzwyczajna Sesja Rady 
Gminy Rokietnica, de-
dykowana tematowi nie 

przyznania środków na budowę 
brakującego odcinka IIB Zachod-
niej Obwodnicy Miasta Poznania, 
abstrahując od kontrowersji i ab-
surdu ministerialnej decyzji, wy-
magającej podjęcia zdecydowa-
nych kroków, z założenia miała 
również informować. Jednakże 
w opozycji do kompletności i ja-
kości informacji przekazanych 
przez Wojewodę Wielkopolskie-
go Piotra Florka oraz Zastępcę Dy-
rektora Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Pozna-
niu Marka Bereżeckiego, stanęło 
podstawowe pytanie. Można po-
traktować je jako konkluzję mi-
nionych obrad: kwestią nie jest 
to „CZY?” odcinek IIB powsta-
nie, sprawa dotyczy tego „KIE-
DY?”. Mimo, iż nie padły żadne 
deklaracje, czy odpowiedzi mogą-
ce choć w części uspokoić napięcie 
i niepokój, w obliczu braku sen-
sownej alternatywy, nie pozosta-
je nam nic innego, jak wciąż ufać 
zapewnieniom Posła Waldy Dzi-
kowskiego. Pieniądze umożli-
wiające budowę brakującej wy-
rwy prędzej czy później mają się 
znaleźć. Czy jednak ewentualne 
„później” powinno nas satysfak-
cjonować? Zdecydowanie nie, bo-
wiem perspektywa października 
2012 roku jest absolutnie przera-
żająca. Obecny stan potencjalnie 
zagrożonych gminnych dróg przy 
dodatkowym, niebagatelnym ob-
ciążeniu, co oczywiste i pewne, nie 

tylko ostatecznie je zdewastuje, ale 
przede wszystkim uderzy w bez-
pieczeństwo, komfort i jakość ży-
cia mieszkańców Gminy Rokiet-
nica... W pełni uzasadnioną jest 
zatem prośba Wójta Gminy Ro-
kietnica Bartosza Derecha, kiero-
wana do obecnych na Sesji przed-
stawicieli różnych szczebli władzy 
rządowej i samorządowej, o sku-
teczny i wzmożony lobbing w sze-
roko pojętej sprawie „Zachodniej”. 
Podjęte przez Radę Gminy Rokiet-
nica stanowisko powinno tę proś-
bę wzmocnić. Podkreślić również 
należy, iż podobne przyjęła Rada 
Gminy Tarnowo Podgórne, a Sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski 
zapowiedział identyczny krok 
w odniesieniu do Rady Powiatu 
Poznańskiego.

Co możemy zrobić my, miesz-
kańcy? Poza wiarą w happy end 
i ufnością, ponownie angażowa-
ną w zapewnienia parlamentarzy-
stów, zaakcentujmy swoje stanowi-
sko PODPISUJĄC PETYCJĘ.

Każdy Mieszkaniec Gminy 
Rokietnica może podpisać spe-
cjalnie przygotowaną petycję, 
którą Wójt Gminy Rokietnica 
osobiście dostarczy do Mini-
sterstwa Finansów oraz Mini-
sterstwa Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej. 
Listy będzie można podpisywać 

w Urzędzie Gminy w Rokietni-
cy, w Biurze Obsługi Interesanta 
oraz w sekretariacie, codzien-
nie w godzinach pracy Urzę-
du, u właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania Sołty-
sa, w placówkach oświatowych 
i kulturalnych Gminy Rokiet-
nica do dnia 16 maja br.
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Certyfikaty:

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.»Gwiaździsta»23
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne
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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

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

Gabinet	stomatologiczny	przyjmuje	osoby	ubezpieczone	
w	Narodowym	Funduszu	Zdrowia

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

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze, 
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie, RTG zębów

Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00

oraz po uzgodnieniu godziny  
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00

Certyfikat	
Wielkopolskiej	

Izby	
Lekarskiej

Laboratorium 
Analiz Medycznych

Szeroki zakres badań
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 

od godz. 8.00-11.00  oraz 18.00-20.00
Czynne również  

w soboty od 9.00 - 14.00
Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

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

Spokojne	miejsce	na	odpoczynek	w	zdrowym,	morskim	kli-
macie.	Dom	położony	w	południowo-zachodniej	części	koło-
brzeskiego	kurortu,	ok.	2	km	od	szerokich	plaż	ciągnących	się	
w	kierunku	Grzybowa	i	Dźwirzyna,	do	których	można	dostać	
się	z	pominięciem	zatłoczonego	centrum	miasta.

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Duże	pokoje	gościnne	z	łazienkami	(prysznic,	WC,	umywal-
ka),	dostęp	do	kuchenki	elektrycznej,	czajnika,	sprzętów	ku-
chennych.	Dla	dzieci	trawnik	i	huśtawki.	Grill.	
Blisko	turystycznych	i	kolarskich	tras	rowerowych	we	wszyst-
kich	kierunkach:	nad	morze,	do	eko-parku,	poza	miasto.	

Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!


