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Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Inwestycyjne konsultacje społeczne z Dożynki w Rabowicach
Skatepark zaprasza z Swarzędzki pierścień rowerowy

EKO Babie Lato
– zapraszamy 20 września!
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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

Zapraszamy do zamieszczania 
reklam w miesięcznikach gminnych:

Kompleksowa obsługa klienta: 
• stan surowy, deweloperski

• formalności urzędowe 
• projektowanie

tel. 509 29 60 92

BudowaDomow.com

www.hrformat.pl

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

Właściwy człowiek  
na właściwym miejscu.  
Pomożemy Ci  
go znaleźć.

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

Pedicure medyczny!
Specjalistyczna pielęgnacja stóp  
z dojazdem do klienta.

Zrób porządek z:
• Wrastającymi paznokciami,
• Odciskami i modzelami,
• Pękającymi piętami,
• Stopą cukrzycową.

Dorota Ciesielska tel. 501-495-121

Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!
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„Jabłko  
za jeden uśmiech” 
– od września w swarzędzkich 
przedszkolach, podsta-
wówkach i gimnazjach

Codziennie jabłko dla każdego 
swarzędzkiego przedszkolaka, 

ucznia podstawówki i gimnazjalisty, od począt-
ku roku szkolnego. – Ten zdrowy poczęstunek 
zaplanowaliśmy na cały wrzesień – mówi po-
mysłodawczyni, Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzędz, Anna Tomicka. Czy na złość prezydentowi 
Putinowi? – Na pewno z myślą o zdrowiu naszych 
uczniów i zarazem jako wyraz solidarności z pol-
skimi sadownikami – wyjaśnia pani burmistrz.
W następnych miesiącach pysznymi jabłkami 
z polskich sadów częstowani będą uczniowie 
szkół podstawowych w ramach programu „Owoce 
w szkole” organizowanego przez Agencję Rynku 
Rolnego. /mw/

Obchody rocznicy 200 rocznicy 
urodzin Augusta Cieszkowskiego 
pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego 

► Nadanie imienia Augusta Ciesz-
kowskiego Zespołowi Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Ró-
żanej, powiat krasnostawski było ostatnim 
przedwakacyjnym wydarzeniem związa-
nym z 200. rocznicą jego urodzin. 

► Na początku wakacji Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Augusta Ciesz-
kowskiego w Węgrowie ogłosiła trwający 
do 29 sierpnia konkurs plastyczny na wy-
konanie karty z życzeniami na 200-lecie 
urodzin patrona (także osoby spoza Wę-
growa mogą brać w nim udział). 

► 2 lipca na wniosek Anny To-
mickiej Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz patronat honorowy nad ob-
chodami 200-lecia urodzin w dniu 13 
września, w Wierzenicy objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski. 

► Wieczorem 6 września w ramach 
specjalnej edycji Nocy Kościołów Drew-
nianych przygotowanej przez Związek 
Międzygminny „Puszcza Zielonka” 
w Wierzenicy wystąpi zespół Trebunie 
Tutki. Będzie można oglądać wystawę 
o życiu i działalności Augusta Cieszkow-
skiego, zwiedzać kościół z przewodni-
kiem, obejrzeć film o Szlaku Kościołów 
Drewnianych. 

► Na ten sam dzień niemal na dru-
gim krańcu Polski, biblioteka w Węgrowie 
przygotowuje sesję popularno-naukową 
połączoną ze zwiedzaniem nekropoli 
Cieszkowskich w kościele poreformackim. 
Przewidziane są także: prezentacja wysta-
wy o Auguście Cieszkowskim, wręczenie 
nagród za udział w konkursie plastycznym 
oraz część artystyczna. 

► Tydzień później, w sobotę 13 
września o godzinie 9.30 na rynku 
w Swarzędzu zostanie odsłonięty po-
mnik Augusta Cieszkowskiego,  a o 11.00 
w Wierzenicy rozpocznie się uroczysta 
msza stanowiąca kulminację obchodów 
200. rocznicy urodzin Augusta Ciesz-
kowskiego. Po mszy będzie można 
pokłonić się prochom Augusta Ciesz-
kowskiego, obejrzeć poświęconą jemu 
wystawę, zaopatrzyć się w wydawnictwa 
związane z obchodami. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Gminne dożynki  
w Rabowicach

Władze Miasta i Gminy Swa-
rzędz, Rada Sołecka Rabowic 
oraz Ośrodek Kultury w Swa-

rzędzu zapraszają na Gminne Dożynki, 
które odbędą się 30 sierpnia 2014, w godz. 
15:00-02:00 w Rabowicach na placu przy 
świetlicy – ul. Bukowa. /fp/
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Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością zapraszam 

wszystkich mieszkańców naszej gminy na 
swarzędzki festyn ekologiczny Eko Babie 
Lato 2014.

Już po raz czwarty, 20 września pod 
namiotem przy Scenie nad Jeziorem 
Swarzędzkim spotykamy się, aby łączyć 
wypoczynek i rozrywkę z ważną ideą spo-
łeczną. Jakość środowiska naturalnego, 
ekologiczny sposób życia stają się przed-
miotem coraz powszechniejszej troski, zy-
skują zrozumienie, popularność i poparcie.

Swarzędz aspiruje do miana ekolo-
gicznej gminy, czego konsekwencją jest 
wiele działań służących ochronie śro-
dowiska oraz inicjatyw propagujących 
ekologiczne myślenie o otaczającym nas 
świecie. Czwarte swarzędzkie Eko Babie 
Lato będzie doskonałą okazją do bezpo-
średnich spotkań z przedstawicielami firm 
zajmujących się szeroko pojętym recyklin-

giem, wprowadzających nowe technologie 
ekologiczne. 

Od godz. 14:00 na parkingu przed pły-
walnią Wodny Raj przedstawiciele firmy 
STENA RECYCLING przeprowadzą zbiór-
kę sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz makulatury. Wszyscy, którzy oddadzą 
tego rodzaju odpady otrzymają w zamian 
sadzonki kwiatów!

 Dzieci serdecznie zapraszamy do 
udziału w szkolnych konkursach ekolo-
gicznych: Ekociuszek oraz Ekolot. Czekają 
na was liczne, atrakcyjne nagrody! 

W tym roku dodatkową atrakcją bę-
dzie możliwość poznania ciekawych zjawisk 
przyrody w Edukacyjnym Parku Praw Na-
tury. Radni z Komisji Gospodarczej przed-
stawią zagrożenia wynikające ze spalania 
śmieci i wszelkiego rodzaju odpadów w pie-
cach domowych. Na stoiskach edukacyjno 
– informacyjnych Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Po-

znańskiej” będą organizowane konkursy 
i udzielane porady ekologiczne.

Oczywiście nie zapominamy podczas 
Eko Babiego Lata o dobrej rozrywce! Dużą 
atrakcją będą koncerty: grającej muzykę 
hip-hopową grupy Abradab, muzykującego 
w klimacie reggae zespołu Mesajah oraz 
energetyczny taniec współczesny w wyko-
naniu formacji Born to Dance. Centrum 
Fitness 2be Active zaprezentuje pokazy 
sprawnościowe. 

Na zakończenie dnia poświęconego 
ekologii – pokaz laserowy i zabawa ta-
neczna.

Do zobaczenia 20 września!

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Eko Babie Lato – Partnerzy
Partner strategiczny: Partnerzy:

ACTIVE
FITNESS

EKO Babie Lato – 20.09. 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz  
Anna Tomicka zaprasza na

Swarzędz

Współorganizacja: Patronat medialny: 

ABRADAB MESAJAH

sobota, Scena nad Jeziorem 

od 14:00 
Zbiórka makulatury i elektrosprzętu  
(zużyty sprzęt RTV i AGD)  
za nagrody i prezenty – stoisko przed pływalnią.

od 15:00 Eko Festyn
 Stoiska informacyjne:  

 GOAP-u i Komisji Gospodarczej RM w Swarzędzu
 Konkursy i zabawy ekologiczne
 Żywa Krzyżówka Władysława Firlika 
 Edukacyjny Park Praw Natury

Program
15:00 Konkursy szkolne: EKOLOT i EKOCIUSZEK 
16:30 Sekcja tańca Ośrodka Kultury
16:50 Finał konkursów Ekolot i Ekociuszek
17:00 Sekcja piosenki Ośrodka Kultury
17:30 Born to Dance
18:30 ABRADAB
20:00 MESAJAH
21:30 Pokaz laserowy
Po pokazie - zabawa taneczna

www.eko.swarzedz.pl

KOCHAM

LUBIÊ

SEGREGUJÊ!

KOCHAM

LUBIÊ

SEGREGUJÊ!
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Noc Kościołów Drewnianych na bis
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zaprasza 6 września na kolejną 
w tym roku edycję Nocy Kościołów Drewnianych. Tym razem na bis w ra-
mach obchodów 200-letniej rocznicy urodzin wybitnego Wielkopolanina 
Augusta Cieszkowskiego odbędą się dwa koncerty w drewnianych kościo-
łach pw. św. Józefa w Kicinie oraz św. Mikołaja w Wierzenicy. 

W Kicinie o godz.18.00 wystąpi 
zespół Gospel Joy, który olśnie-
wa profesjonalnym brzmieniem, 

wielką pasją, niespotykaną radością i ener-
gią. Jako jedyny polski chór gospel wy-
stępował w USA, a także na prestiżo-
wym Festiwalu Gospel w Amsterdamie. 
Gospel Joy jest laureatem I miejsca na 
Międzynarodowym Konkursie Chórów 
Gospel w Osieku. W 2013 roku został 
półfinalistą ogólnopolskiego konkursu 
„Mam Talent” w TVN.

W Wierzenicy o godz. 20.00 wy-
stąpi zespół Trebunie-Tutki, 
który jest ambasadorem Podhala 

i polskiej kultury na festiwalach w całej 
Europie, Azji i Ameryce Północnej, m.in. 
Wystawach Światowych EXPO w Portu-
galii i Japonii. Jego rozpoznawalny w Eu-
ropie styl ukształtowały z jednej strony 
muzyczne tradycje rodzinne i zamiłowanie 
do góralszczyzny, z drugiej nowatorstwo 
i awangardowe podejście do swojego 
dziedzictwa. Trebunie-Tutki jako pierw-
szy zespół z Polski, wielokrotnie znalazł 
się w pierwszej dziesiątce Listy Muzyki 
Świata Europejskiej Unii Radiowej.

W trakcie wieczoru zaplanowano pro-
jekcje filmu o szlaku kościołów drewnia-
nych oraz zwiedzanie świątyń z udziałem 
księdza lub regionalisty. W Wierzenicy 
zobaczyć będzie można wystawę o Augu-
ście Cieszkowskim na 200-lecie urodzin.

Program:
► w Kicinie w kościele pw. św. Józefa
godz.18.00 – koncert zespołu Gospel Joy
godz. 19.30 – zwiedzanie kościoła
godz. 20.00 – film o Szlaku Kościołów 
Drewnianych wokół „Puszczy Zielonka” 
► w Wierzenicy w kościele pw. św. 
Mikołaja 
godz. 19.00 – film o Szlaku Kościołów 
Drewnianych wokół „Puszczy Zielonka”
godz. 19.30 – zwiedzanie kościoła
godz. 20.00 – koncert zespołu Trebunie-
-Tutki,
godz. 21.30 – dodatkowe zwiedzanie 
kościoła oraz film o Szlaku Kościołów 
Drewnianych wokół „Puszczy Zielonka”

/nad/
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Gruszczyn i Wierzonka laureatami  
konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 

Gmina Swarzędz po raz kolejny 
otrzymała dofinansowanie w ra-
mach programu „Wielkopolska 

Odnowa Wsi 2013-2020”, mającego na 
celu aktywizację mieszkańców wsi oraz 
podniesienie jakości życia na terenach 
wiejskich. Tym razem w odpowiedzi na 
IV edycję konkursu „Pięknieje Wielkopol-
ska Wieś” ogłoszonego w lutym 2014 r. 
przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. 

Decyzją Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego, Gruszczyn i Wierzonka 
znalazły się wśród 93 sołectw z obszaru 

Wielkopolski, które otrzymały częściowe 
dofinansowanie z budżetu województwa 
na zagospodarowanie przestrzeni wiej-
skiej. Pozostałe wydatki w ramach pla-
nowanych przedsięwzięć pochodzą ze 
środków Funduszu Sołeckiego.

Łączna wartość realizowanych inicja-
tyw to 37.997,01 zł, z czego kwota dotacji 
to 30.397,57 zł, a wkład Gminy Swarzędz 
pochodzący z Funduszu Sołeckiego to 
7.599,44 zł. 

Na potrzeby organizacji imprez plene-
rowych w Gruszczynie zostaną zakupione 
namioty plenerowe oraz 10 ławostołów. 

Mieszkańcy Gruszczyna w ramach przed-
sięwzięcia wysprzątają las i uporządkują 
teren przy placu zabaw. Ponadto będą 
zaangażowani w organizację festynów 
proekologicznych i posadzą 5 ozdobnych 
grusz Chanticleer.

Boisko sportowe w Wierzonce zo-
stanie wyposażone w dwa piłkochwyty 
zapobiegające wypadaniu piłki poza obręb 
boiska oraz ogrodzenie z siatki. Zakupione 
zostanie również 6 ławek.

/bp/

IV Turniej Wsi w Jasinie 
Mało kto się spodziewał, że zainicjowana przez Radę Sołecką wsi Ło-
węcin przed czterema laty impreza, która miała za zadanie integrowa-
nie mieszkańców wsi, wejdzie do tradycji i stanie się jedną z większych 
imprez z udziałem mieszkańców naszych sołectw. 

Tym razem, po raz czwarty, miesz-
kańcy wsi Jasin a także Łowęcin, 
Sarbinowo i Paczkowo spotkali się 

na placu zabaw w Jasinie, aby na wesoło 
rywalizować w jedenastu konkurencjach 
sprawnościowych i zręcznościowych.  
Obok tradycyjnych konkurencji jak prze-
ciąganie liny, wbijanie gwoździ czy bieg 
trzyosobowych drużyn na specjalnych 
deskach, wprowadzono nowe. Były to 
mecze mega piłkarzy, gdzie pięciooso-
bowe drużyny na dmuchanym boisku 
musiały wbić swojemu przeciwnikowi 
bramki nie odrywając rąk od specjalnych 
poprzecznych poręczy. Zawodnicy biegali 
też slalomem w auto-goglach imitujących 
stan nietrzeźwości. 

Gospodyni turnieju tradycyjnie 
przygotowała niespodziankę w postaci 
konkurencji tylko dla sołtysów. Było nią 
obieranie jabłek na czas, tak aby uzyskać 
najdłuższą obierkę. Sołtys wsi Jasin miała 
więc w tej konkurencji pewien atut i go 

wykorzystała pokonując rywali z pozo-
stałych wsi! 

Po rozegraniu wszystkich konkurencji 
i podliczeniu zdobytych punktów okazało 
się, że najwięcej miała ich drużyna Sar-
binowa. Drugie miejsce zajęła drużyna 
gospodarzy – Jasin, trzecie Paczkowo, 

a jeden punkt mniej miała drużyna Łowę-
cina. Nagrodę – 2000 zł dla zwycięskiej 
drużyny wręczyła, obecna wśród licznej 
rzeszy kibiców, burmistrz Anna Tomicka. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Marian 
Szkudlarek ufundował nagrody dla naj-
młodszych i najstarszych uczestników 
turnieju. 

Najwięcej wysiłku w organizację tur-
nieju włożyła sołtys Jasina Maria Drozda, 
wspomagana przez liczną grupę mieszkań-
ców. Sołtysi Bogusława Kaczmarek, Mał-
gorzata Glabas-Gruszka i Jacek Biernacki 
ze swymi radami sołeckimi i zawodnikami 
też stanęli na wysokości zadania. 

Sędziowie, których rolę pełniło trzech 
radnych: Krzysztof Szymanowski, Ryszard 
Dyzma i Zygmunt Majchrzak oraz Leszek 
Wittke nie mieli większych problemów 
z prawidłowym ustaleniem miejsc. 

Zabawa przy grillu i zimnych napojach 
trwała dosłownie do białego rana, za co 
organizatorzy przepraszają okolicznych 
mieszkańców. Piąty turniej wsi już za rok 
w Łowęcinie. 

Zygmunt Majchrzak 
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Nowy wiadukt otwarty  
– co dalej z ciężarówkami?

27 lipca oddany został do użytku 
nowy wiadukt nad torami kolejowy-
mi w Jasinie. Łączy on drogę krajową 
nr 92 z przebudowaną ul. Rabowicką.  
Celem budowy nowego wiaduktu oraz 
modernizacji ul. Rabowickiej było wy-
prowadzenie ruchu ciężkich pojazdów 
obsługujących firmy położone w tym 
rejonie poza centrum Swarzędza i rady-
kalne odciążenie zatłoczonego wiaduktu 
w ul. Polnej oraz skrzyżowania tej ulicy 
z ul. Średzką. 

Z inicjatywy Gminy Swarzędz inwe-
stycja ta stała się wspólnym przedsięwzię-
ciem Swarzędza i Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu, co umożliwiło uzyskanie do-
finansowania ze środków zewnętrznych 
– w sumie ponad 18,8 mln zł (9 mln zł 
z Ministerstwa Infrastruktury oraz prawie 
9,8 mln zł z Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego). Ogólny 
koszt inwestycji (w tym wykup gruntów) 
to blisko 37 mln złotych, w większości 
z budżetu Swarzędza.

Przygotowania Gminy Swarzędz do 
tych skomplikowanych i kosztownych in-
westycji trwały kilka lat. Burmistrz Anna 
Tomicka podkreśla dużą pomoc okazaną 
nam przez posłankę Bożenę Szydłowską. 
Ważne, że do współpracy udało się także 
przekonać władze Powiatu Poznańskiego, 
które zgodziły się przejąć od Swarzędza ul. 
Rabowicką, dzięki czemu możliwe było 

uzyskanie zewnętrznej pomocy w sfinan-
sowaniu jej przebudowy. Pomocą Starosty 
Poznańskiego było także przekazanie z bu-
dżetu powiatu kwoty 2,6 mln zł. 

W 2013 roku ukończony został I etap 
tej inwestycji (realizowany przez Gminę 
Swarzędz) polegający na budowie wia-
duktu w Jasinie. W drugim etapie, realizo-
wanym przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu, wybudowano w Jasinie nowe 
skrzyżowanie z drogą krajową nr 92 oraz 
przebudowano odcinek ul. Rabowickiej. 
Wcześniej Gmina Swarzędz zakończyła 
przebudowę skrzyżowania ul. Rabowic-
kiej i Średzkiej oraz przystąpiła do budo-
wy nowego ronda na skrzyżowaniu ul. 
Średzkiej i Polnej, które gotowe będzie 
z upływem lata. 

Jak już informowaliśmy, Gmina Swa-
rzędz zleciła wykonanie projektu zmiany 
organizacji ruchu w tym rejonie Swarzę-
dza. Ideą tych zmian jest skierowanie 
samochodów ciężarowych pow. 15 ton, 
obsługujących firmy działające przy ul. 
Rabowickiej, na nowy wiadukt w Jasinie. 
Chodzi też o to, aby ul. Rabowicka była 
podporządkowana względem ul. Średzkiej. 
Pozwoliłoby to na radykalne odciążenie 
wiaduktu w ul. Polnej i w połączeniu 
z rondem budowanym u zbiegu ulic Polnej 
i Średzkiej – wyeliminowałoby tworzenie 
się tam uciążliwych korków. 

Projekt zmian w organizacji ruchu 

skierowany został do uzgodnienia i za-
twierdzenia do policji oraz zarządców dróg 
(Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Poznaniu, Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 
oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu). 

Wprowadzenie nowej organizacji 
ruchu w formie przygotowanej przez 
Gminę Swarzędz jako jedyny negatywnie 
zaopiniował Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu, który chce utrzymać dotych-
czasowe podporządkowanie ruchu w ul. 
Średzkiej względem ul. Rabowickiej wraz 
z dopuszczeniem ruchu pojazdów cięża-
rowych powyżej 15 t przez wiadukt w ul. 
Polnej na dotychczasowych zasadach. 

Burmistrz Anna Tomicka prze-
ciwstawia się temu, szkodliwemu dla 
Swarzędza pomysłowi i zwróciła się do 
Zarządu Dróg Powiatowych w Pozna-
niu o uzasadnienie negatywnej opinii 
do naszego projektu. 

Trwająca modernizacja układu komu-
nikacyjnego w rejonie ul. Rabowickiej 
i drogi krajowej nr 92 będzie kontynu-
owana w kolejnych latach poprzez prze-
budowę dróg serwisowych, umożliwiającą 
dalszą aktywizację gospodarczą na tych 
terenach. Tempo realizacji tych zamierzeń 
zależeć będzie od możliwości terenowych 
oraz finansowania – wzorem pierwszego, 
wybudowanego przed laty odcinka drogi 
serwisowej, co było wspólnym przedsię-
wzięciem Gminy Swarzędz, Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
zainteresowanych podmiotów gospodar-
czych.  /mw, bm, zs/ 
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Ulica Graniczna znów przejezdna. 29 lipca zakończyły się najważniejsze prace związane z remontem ul. Granicznej w Swarzędzu. Drogą tą ponownie 
odbywa normalny ruch, na swoje „stare” trasy wróciły autobusy swarzędzkiej komunikacji miejskiej. W sierpniu na nowej nawierzchni pojawią się pasy i kompletne 
oznakowanie poziome, we wrześniu natomiast, po zakończeniu wszelkich robót drogowych, rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem zieleni wzdłuż ul. Gra-
nicznej pomiędzy obydwoma rondami. Zostaną tam posadzone nowe drzewa, krzewy, byliny i założone nowe trawniki. 
Dziękujemy kierowcom za wyrozumiałość i przepraszamy za wszystkie utrudnienia. Równocześnie prosimy o zachowanie ostrożności, gdyż na ul. Granicznej jeszcze 
w sierpniu pojawią się drobne utrudnienia komunikacyjne. 
Po zakończeniu wszelkich prac na ul. Granicznej wykonawca robót przystąpi do przebudowy rejonu skrzyżowania ul. Przybylskiego i 3 Maja aż do ul. Szumana. Najważniejsza 
zmiana polegać będzie na wybudowaniu zupełnie nowego, ok. 300-metrowego odcinka drogi od ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Szumana, co radykalnie ułatwi 
ruch pojazdów w tym rejonie. W ramach tej inwestycji wybudowane zostaną chodniki, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa, wjazdy do posesji oraz nowe oświetlenie 
uliczne. Po zakończeniu budowy cały teren zostanie uporządkowany – posadzona będzie nowa zieleń, pojawią się ławki, kosze, elementy tzw. małej architektury.
O nieuniknionych utrudnieniach komunikacyjnych w tym rejonie Swarzędza będziemy Państwa informować na bieżąco. /bm, mw/

Budowa garaży Swarzędzkiego Centrum 
Ratunkowego – akt erekcyjny

Po niedawnym wyburzeniu starego 
magazynu przylegającego do dworca PKP, 
Gmina Swarzędz rozpoczęła budowę w tym 
miejscu zaplecza garażowego dla potrzeb 
tworzonego tam Swarzędzkiego Centrum 
Ratunkowego. W nowych garażach, obok 
wyremontowanego przez kolejarzy dwor-
ca (gdzie już siedzibę mają straż miejska 
i pogotowie ratunkowe) będą dwa stano-
wiska dla pojazdów straży miejskiej, dwa 
dla pogotowia ratunkowego i aż cztery dla 
straży pożarnej. Urządzone zostanie także 
zaplecze socjalno-sanitarne. Nowe garaże 
połączone będą z budynkiem dworca prze-
szklonym łącznikiem. Całość zyska w ten 
sposób nowoczesny wygląd. Celem tej in-
westycji jest skupienie w jednym miejscu 
i stworzenie dobrych warunków działania 
dla wszystkich służb dbających o bezpie-
czeństwo mieszkańców naszej gminy. Bu-
dowa ma się zakończyć jesienią bieżącego 
roku. Jej koszt to ponad 2,3 mln zł. 

– To wielki powód do radości, zwłasz-
cza dla swarzędzkich strażaków – mówi 
ich szef, kierownik Referatu Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożaro-

wej, Sławomir Kaźmierczak. Dzięki nowej 
inwestycji już w grudniu tego roku opusz-
czą oni starą, ponad 100-letnią, wysłużoną 
remizę przy ulicy Bramkowej. 

Dlatego też to właśnie strażacy zorga-
nizowali 23 lipca sympatyczną uroczystość 
wmurowania aktu erekcyjnego budowy ga-
raży Swarzędzkiego Centrum Ratunkowe-
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go. Przybyła na nią burmistrz Anna Tomic-
ka w towarzystwie wiceburmistrz Agaty 
Kubackiej oraz radni z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Marianem Szkudlarkiem. 
Strażacy podziękowali przedstawicielom 
władz Swarzędza za ich dbałość o sprawy 
bezpieczeństwa i tworzenie należytych wa-
runków działania dla służb ratunkowych. 

Od burmistrz Anny Tomickiej zebrani 
usłyszeli zapewnienie, że podobnie jak do 
tej pory sprawy te pozostaną nadal jed-
nym z priorytetów samorządu Swarzędza. 
Poświęcenia budowy dokonał wikariusz 
parafii pw. Matki Boskiej Wspomożycielki 
Wiernych, ksiądz Jarosław Czyżewski. Po 
złożeniu podpisów pod aktem erekcyjnym 
do specjalnej tuby włożono ten szczególny 
dokument, a wraz z nim okolicznościo-
we zdjęcie władz gminy, zdjęcie i listę 
strażaków - ochotników z OSP Swarzędz, 
historię OSP z lat 1907-2007 oraz, jak na-
kazuje tradycja, kilka polskich banknotów 
i monet, a także najświeższe wydania lo-
kalnych gazet. Starannie zakręcona tuba 
została następnie zamurowana w funda-
mencie budowli… 

Na zakończenie uroczystości prezes 
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Swarzędzu, Lechosław Marczak, k 
raz jeszcze podziękował burmistrz An-
nie Tomickiej oraz wszystkim radnym za 
starania, które doprowadziły do budowy 
nowoczesnego Centrum Ratunkowego 
w Swarzędzu. 

/mw/

Rondo „Średzka-
Polna” i chodnik 
dla bezpieczeństwa 

5 sierpnia wznowiona została, roz-
poczęta wiosną br., budowa ronda na 
skrzyżowaniu ul. Średzkiej i Polnej. Kon-
tynuacja prac możliwa jest dzięki temu, 
że z końcem lipca w Jasinie oddano do 
użytkowania nowy wiadukt nad torami 
kolejowym wraz ze skrzyżowaniem na 
drodze krajowej nr 92. W ten sposób 
powstało alternatywne połączenie, które 
podczas budowy ronda będzie służyło 
jako objazd. 

W ramach tej inwestycji zbudowany 
zostanie odcinek brakującego chodnika, 
który poprowadzi od ronda do wiaduktu 
w ul. Polnej. Termin zakończenia budowy 
ustalono na koniec września br. Bardzo 
prosimy wszystkich uczestników ruchu 
o wzmożoną uwagę i wyrozumiałość, 
a za powstałe utrudnienia przepraszamy.  
Wykonawcą jest firma KRUG ze Swa-
rzędza. Jak już informowaliśmy, cała ta 
inwestycja, która kosztować ma 4,988 mln 
złotych, odbywa się etapowo. W pierw-
szej kolejności, od ubiegłego roku, prze-
budowywana jest ul. Średzka, co polegało 
na budowie kanalizacji deszczowej oraz 
nowej nawierzchni jezdni wraz z obu-
stronnymi chodnikami w granicach ad-
ministracyjnych miasta. W Zalasewie na-
tomiast, oprócz nowej nawierzchni jezdni 
(do wysokości ul. Austriackiej), powstał 
chodnik po jednej stronie ul. Średzkiej (do 
wysokości ul. Irlandzkiej). 

W ramach tej inwestycji zmodernizo-
wane zostało skrzyżowanie ul. Średzkiej 
z ul. Rabowicką. 

/mw/

Dwa boiska gotowe. Przy ul. Pogodnej w Swarzędzu w połowie lata zakończyła się budowa boiska do koszykówki. Ma ono nawierzchnię poliuretanową, 
wymiary 10 x 20 metrów, wyposażone jest w tzw. piłkochwyty. Kosztowało 78.000 złotych i dobrze służy już młodzieży szkolnej oraz okolicznym mieszkańcom. 
Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET z Tychów. 
Gruntowny remont przeszło też istniejące boisko „Przy kasztanach” przy ul. św Marcina w Swarzędzu (na zdjęciu). Porządna nawierzchnia poliuretanowa zastąpiła styarą, 
asfaltową, zbudowano też nowe ogrodzenie. Boisko o wymiarach 23,80 m x 37,30 m ma 4 kosze do koszykówki, 2 bramki do piłki ręcznej, słupki z siatką do siatkówki 
i tenisa, obok jest bieżnia do skoku w dal. Teren wokół boiska został zagospodarowany – są już nowe chodniki z kostki betonowej oraz trawniki. Zamontowana będzie 
kamera w związku z licznymi do tej pory dewastacjami boiska.
Wartość tej inwestycji ok. 180.000 zł, a wykonawcą była również firma MONOBET z Tychów. /mw/
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Rondo przy dworcu PKP gotowe od 2 sierpnia. Zakończyła się budowa nowego ronda przy dworcu PKP w Swarzędzu. W tym rejonie nadal trwać 
będą prace drogowe, gdyż nowe rondo to tylko fragment dużej inwestycji - budowy obwodnicy śródmieścia Swarzędza, która połączy drogę krajową nr 92 z drogą 
powiatową nr 2502P w ciągu ulicy Dworcowej w Swarzędzu. 
W sierpniu nadal będą utrudnienia (zwężenia jezdni) na ul. Poznańskiej w Swarzędzu, w rejonie skansenu pszczelarskiego, gdzie powstaje nowe skrzyżowanie z sygnali-
zacją świetlną. Od tego właśnie skrzyżowania poprowadzony zostanie zupełnie nowy, ok. kilometrowy odcinek drogi z wyjazdem na gotowe już rondo przy dworcu PKP. 
Bardzo prosimy wszystkich uczestników ruchu o wzmożoną uwagę i wyrozumiałość, a za powstałe utrudnienia przepraszamy. 
Po zakończeniu całej tej inwestycji, jesienią br., spodziewać się można znacznego usprawnienia ruchu pojazdów, gdyż faktycznie powstanie w ten sposób nowe połączenie 
południa z północną częścią Swarzędza.. /mw/

Przebudowa ulic Łąkowej i Kolejowej w Gruszczynie. Gmina Swarzędz po raz kolejny pozyskała środki z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych - ETAP II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. 
W 2014 roku przy udziale dotacji Wojewody Wielkopolskiego zostaną przebudowane ulice Łąkowa i Kolejowa w Gruszczynie. Roboty budowlane zostały już rozpo-
częte, a inwestycja zostanie zakończona do listopada 2014 roku. Projekt pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Łąkowej 
i Kolejowej w Gruszczynie, gmina Swarzędz” realizowany za łączną kwotę 1 286 379 zł otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 643 188 złotych, tj. 50% kosztów 
kwalifikowalnych inwestycji. 
Projekt obejmuje przebudowę ul. Łąkowej w Gruszczynie i jej odwodnienie wraz z doprowadzeniem tego odwodnienia w ciągu ul. Kolejowej do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ul. Żwirki i Wigury w Gruszczynie. Zostanie także położona nowa nawierzchnia jezdni i powstaną chodniki w ul. Łąkowej z kostki betonowej, a także 
postawione nowe oznakowanie. W wyniku realizacji projektu poprawi się bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu. W ulicy Łąkowej zostaną 
wykonane progi zwalniające, co zapobiegnie kolizjom i wypadkom z udziałem pieszych uczestników ruchu. /bp/
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu

10 czerwca 2014 roku w Ośrodku 
Kultury odbyła się LX sesja 
Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

W obradach, które prowadził Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Swarzędzu 
– Marian Szkudlarek, uczestniczyło 21 
radnych.

Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr LX/535/2014 w spra-

wie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 
2013 rok.

► Uchwałę nr LX/536/2014 w spra-
wie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2013 rok. 

► Uchwałę nr LX/537/2014 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2014.

► Uchwałę nr LX/538/2014 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2014-2032.

► Uchwałę nr LX/539/2014 w spra-
wie porozumienia międzygminnego po-
między Miastem Poznań a Gminą Swa-

rzędz w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego.

► Uchwałę nr LX/540/2014 w spra-
wie w sprawie Regulaminu korzystania 
ze skateparku w Swarzędzu.

► Uchwałę nr LX/541/2014 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Garby ( ulica Wycieczkowa).

► Uchwałę nr LX/542/2014 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXIX/168/2008 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 
września 2008r. w sprawie ustalenia re-
gulaminów korzystania z obiektów Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

W okresie międzysesyjnym radny 
Ryszard Dyzma złożył 2 interpelacje:

– w sprawie wynagrodzenia Sekre-
tarza Gminnej Komisji Architektoniczno 
– Urbanistycznej,

– w sprawie naruszenia art.8 ust.6 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym.

* * *

1 lipca 2014 roku w Ośrodku Kultury 
odbyła się LXI sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. W obradach, które 

prowadził Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Swarzędzu – Marian Szkudla-
rek, uczestniczyło 20 radnych.

Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr LXI/543/2014 w spra-

wie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w 2014 r. 

► Uchwałę nr LX/I544/2014 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2014.

► Uchwałę nr LXI/545/2014 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XIII/85/2011 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 21 
czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia filii 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Swarzędzu. 

► Uchwałę nr LXI/546/2014 w spra-
wie przeprowadzenia na terenie Gminy 
Swarzędz konsultacji społecznych do-
tyczących inwestycji na terenie Gminy 
Swarzędz w roku 2015. 

► Uchwałę nr LXI/547/2014 w spra-
wie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr LXI/548/2014 w spra-
wie wzniesienia posągu Augusta Ciesz-
kowskiego.

W okresie międzysesyjnym złożono 
2 interpelacje:

– radny Zygmunt Majchrzak w spra-
wie wykorzystania środków zewnętrznych 
na budowę ścieżek rowerowych,

– radna Katarzyna Szkudlarek w spra-
wie poprawy jakości powietrza w ramach 
programu KAWKA. 

Hanna Mełeń 
Biuro Rady Miejskiej

„Rowerowe” posiedzenie Komisji Gospodarczej
Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej w Swarzędzu, obradująca w dniu 25 
czerwca br. poprzedziła swe posiedzenie wizją lokalną na rowerach, która 
miała za zadanie sprawdzenie możliwości wytyczenia ścieżki umożliwia-
jącej objazd rowerem Jeziora Swarzędzkiego bez wjazdu na ul. Strzelecką. 

W trakcie posiedzenia Komisja 
przyjęła szereg wniosków do-
tyczących budowy ścieżek ro-

werowych m.in. po obu stronach doliny 
rzeki Cybiny od ścieżki rowerowej przy 
drodze na Gruszczyn, aż do Uzarzewa. 
Padła też propozycja wytyczenia po istnie-
jących drogach i ścieżkach Swarzędzkiego 
Pierścienia Rowerowego. Propozycję ta-
kiej trasy, złożył Przewodniczący Komisji 
Zygmunt Majchrzak, który zadeklarował, 

że trasę objedzie, opisze i oznaczy na ma-
pie Gminy Swarzędz. Opis trasy wraz 
z mapą zamieszczamy na stronach 22-23 
tego wydania Prosto z Ratusza.

Komisja zapoznała się też z koncepcją 
przebudowy ul. Nowy Świat i przyległych 
zgłaszając kilka uwag i wniosków. Przyjęto 
wnioski, aby przed rozpoczęciem zadania 
dotyczącego przebudowy ul. Nowy Świat, 
mieć koncepcję przebudowy ul. Cieszkow-
skiego. Rozważyć należy też przedłużenie 

ul. Gruszczyńskiej do ul. Nowy Świat wo-
bec założenia, że ul. Zamkowa od Rynku 
do ul. Z Grudzińskiego ma być w przy-
szłości ulicą jednokierunkową.

Z.M.
z fot. M. Woliński
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Filia PSZOK  
w Rabowicach 

Informujemy, że od 1 lipca 2014 r. na terenie 
gminy Swarzędz działa filia PSZOK (Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-
nych).  Mieszkańcy gminy Swarzędz, Kostrzyn 
i Kleszczewo  mogą  bezpłatnie oddawać odpady 
wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny.  Filię utworzono dla zwiększenia 
dostępu do stacjonarnych PSZOK oraz ułatwie-
nia mieszkańcom  oddawania tych odpadów, 
z których właściwym zagospodarowaniem bywa 
najwięcej problemów. 
Filia PSZOK mieści się na terenie Składowiska 
Odpadów Komunalnych - ul. Świerkowa 17, 62-
020 Rabowice. Otwarta jest  od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w so-
boty w godzinach od 8:00 do 14:00. 
Filia PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, 
którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi do 
Związku Międzygminnego. Odpady nie będące 
odpadami wielkogabarytowymi oraz zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym nie są 
przyjmowane przez filie PSZOK. 
Inne odpady problemowe można przekazać do 
Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych oraz  do trzech Stac-
jonarnych Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, funkcjonujących na 
terenie Związku Międzygminnego.

/zgk/

Nowe urządzenia 
fitness w Jasinie

Na placu zabaw w Jasinie pojawiły się nowe 
urządzenia fitness. Są to: podwójny narciarz, 

wioślarz, stepper oraz urządzenie do nordic 
walking. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy mają 
możliwość poćwiczyć na świeżym powietrzu. 
Sprzęt został zakupiony z funduszu sołeckiego. 

/mm/

Aleja Filozofów – Nadleśnictwo Babki 
na 200. rocznicę urodzin Augusta 
Cieszkowskiego 

Lasy w sąsiedztwie Wierzenicy, stanowiące cześć Puszczy Zielonka, należą 
do leśnictwa Mechowo, wchodzącego w skład Nadleśnictwa Babki. W ich 
obrębie znajduje się też Aleja Filozofów, biegnąca przez Wzgórze Krasiń-
skiego. To po niej, w latach 1843-1845, spacerował August Cieszkowski ze 
swoim przyjacielem, romantycznym wieszczem Zygmuntem Krasińskim. 

Do 2012 roku mało zorientowane-
mu turyście trudno było tam trafić. 
Podczas wizyty kierownictwa Nad-

leśnictwa Babki 7 marca 2012 r., po wizji 
lokalnej i ocenie walorów historycznych, 
postanowiono o przywróceniu charakteru 
spacerowo-rekreacyjnego tego miejsca. 
Niebawem została wykonana wizura (prze-
strzeń) widokowa w lesie na skarpie doliny 
Głównej. Widać przez nią dwór Cieszkow-
skich, w porze bezlistnej widoczna jest też 
górna część wieży kościoła św. Mikołaja. 

Po kolejnych kilku tygodniach piękno 
natury i kultury materialnej odbudowy-
wany dwór Cieszkowskich można było 
podziwiać schroniwszy się pod wiatą, od 

której zaczyna się wspomniana oś wido-
kowa. Na turystę czekają tam dwa stoły 
i ławy, a rower może postawić w stojaku 
z pnia grabu. 

Przed majem następnego roku w są-
siedztwie wiaty stanęła tablica informa-
cyjna. Z niej turysta dowie się skąd wzięły 
się nazwy alei i wzgórza. Pod koniec 2013 
roku leśnicy – dr Mieczysław Kasprzyk, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Babki i inż. 
Paweł Springer, leśniczy Leśnictwa Me-
chowo - spotkali się z Maciejem Domini-
kowskim i Włodzimierzem Buczyńskim 
reprezentującymi zespół redakcyjny pisma 
„Wierzeniczenia”. Podjęte wtedy ustalenia 
zaowocowały wyeksponowaniem wiosną 
2014 roku pomnika przyrody – pozosta-
łości martwej sosny, pod którą jakoby 
miał dumać Krasiński. W jej sąsiedztwie 
stanęła tablica informacyjna. Następna, 
dzięki zgodzie właścicieli, bezpośrednio 
przy pozostałościach wierzenickiej mły-
nicy czyli młyna właściwego. 

Od połowy lipca już trzy tablice dro-
gowskazowe kierują, wraz z barierką na 
skarpie, turystę na Aleję Filozofów. Ko-
lejna, postawiona w sąsiedztwie wiaty, in-
formuje, że jest to Wzgórze Krasińskiego. 
Tym samym współdziałanie Nadleśnictwa 
Babki i osób zaangażowanych w poczyna-
nia na rzecz Ziemi Wierzenickiej sprawiły, 
że kolejny raz przeszłość służy teraźniej-
szości a na obchody 200. rocznicy urodzin 
Augusta Cieszkowskiego przybył następny 
trwały element.  

 Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Muzyczne Dni Swarzędza
Dwudniowe święto Swarzędza, oczekiwane i lubiane przez mieszkańców naszej gminy, było, jak zawsze, 
okazją do spotkań z rodziną, przyjaciółmi oraz dobrą muzyką. Zarówno w sobotę 28 czerwca jak i w niedzielę 
29 czerwca na wielkiej, zielonej polanie przy ul. Strzeleckiej zgromadziły się tysiące ludzi, gotowych do wspól-
nej zabawy. I nikt nie mógł poczuć się zawiedziony! 

Program tegorocznych Dni Swarzędza 
adresowany był bowiem do wszyst-
kich grup wiekowych i miłośników 

bardzo różnych stylów muzycznych. Or-
ganizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby 
także czas pomiędzy koncertami obfitował 
w wiele innych atrakcji. 

Na początek - w ramach świątecznego 
rodzinnego festynu ruszyło wesołe mia-
steczko. W tym roku maluchy i ich opie-
kunowie mieli do wyboru profesjonalne 

karuzele, kolejki, nawet wielometrowy 
mega drop. Wszyscy chętnie korzystali 
z bogatej oferty gastronomicznej i han-
dlowej. Raczono się potrawami z grilla, 
chłodnym piwem, goframi, lodami ale 
także oscypkami z Zakopanego czy pie-
rogami. Do dyspozycji gości oddano ponad 
1000 miejsc biesiadnych pod parasolami. 

Pierwszego świątecznego dnia po 
południu prezentacje muzyczne rozpo-
częły sekcje piosenki i tańca swarzędz-

kiego Ośrodka Kultury, a następnie po-
słuchaliśmy zespołów Wolny Band oraz 
V-Unit. Wielkie emocje rozpoczęły się 
punktualnie o 20:00, gdy na estradzie 
o wymiarach 10 na 12 metrów zagrała 
Kasia Wilk z zespołem, a po niej gwiazda 
wieczoru – kochany przez młodą widownię 
Afromental. Sobota zakończyła się zabawą 
taneczną z udziałem DJ-a. W niedzielę od 
wczesnych godzin rannych swarzędzcy 
wędkarze rywalizowali podczas Zawodów 
Wędkarskich w Dolinie Cybiny, a wiel-
biciele sportów wodnych od godz. 10:00 
próbowali sił w I Rekreacyjnych Regatach 
Żeglarskich nad Jeziorem Swarzędzkim. 
Jak zawsze dużym zainteresowaniem 
cieszył się Rodzinny Rajd Samochodo-
wy Miasteczka Samochodowego Szpot 
– przez firmę Szpot organizowany już po 
raz XXII. 

Tymczasem na scenie koncertowej 
przy ul. Strzeleckiej swój najnowszy 
repertuar zaprezentowała Swarzędzka 
Orkiestra Flażoletowa, grająca piękną 
muzykę dawną na niezwykłych, nieco już 
zapomnianych instrumentach. Następnie 
przed swarzędzką publicznością wystąpił 
zespół muzyków romskich „z nowocze-
snym pazurem” – Tobi King. Dla fanów 
sztuki kabaretowej prawdziwą frajdą były 
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programy: Pawła Kulaszewicza, Kabare-
tu z Woźnej, Kabaretu Młodych Panów. 
Gdy w powoli zapadającym zmierzchu na 
estradzie pojawiła się Ania Wyszkoni z ze-
społem– cała polana była już wypełniona 
ludźmi, a ostatni tego wieczoru koncert 
legendarnej grupy De Mono udowodnił ko-
lejny raz, że dobra muzyka i uzasadniona 
profesjonalizmem sława łączą pokolenia! 

Bawiliśmy się podczas Dni Swarzędza 
2014 dobrze, radośnie i bezpiecznie! 

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do wszystkich służb dbających o bezpie-

czeństwo i porządek w czasie tej wielkiej 
imprezy. Służby medyczne dysponujące 
nowoczesną karetką pogotowia pełniły 
dyżury także bezpośrednio wśród publicz-
ności, zapewniona została dobra służba 
ochrony bezpieczeństwa publicznego, 
o czystość dbali pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, 
zapewniono miejsca parkingowe i wzmo-
żoną kontrolę okolicy ze strony policji 
i straży miejskiej. 

Dziękujemy również głównemu 
organizatorowi Dni Swarzędza 2014 

– swarzędzkiemu Ośrodkowi Kultury, 
Referatowi Promocji UMiG, wszystkim 
współpracownikom. Osobne, gorące po-
dziękowania składamy partnerom imprezy: 
firmom AGROBEX, Volkswagen Poznań, 
Twinings of London, 2B Active Fitness, 
Bros, także patronom medialnym: telewizji 
WTK, radiu Merkury.” 

/tr/
z fot. Henryk Błachnio 

Podziękowania 
burmistrza  
Anny Tomickiej 

Szanowni Państwo!
Pragnę złożyć gorące podziękowa-

nia organizatorom, partnerom i wszyst-
kim, którzy współpracowali przy orga-
nizacji tegorocznych Dni Swarzędza. 
Przede wszystkim jednak serdecznie 
dziękuję Wam, Droga Publiczności – 
za przyjęcie mojego zaproszenia, za tak 
liczny udział, za wyśmienitą i kultural-
ną zabawę. To była prawdziwa przy-
jemność razem z Państwem bawić się 
podczas święta naszego miasta. 

Z wyrazami szacunku 
Anna Tomicka  

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Zaproszenie 
do współpracy 
z Gminnym Centrum 
Informacji

Gminne Centrum Informacji 
w Swarzędzu zaprasza przedsię-
biorców z terenu miasta i gminy 
Swarzędz do zgłaszania ofert 
pracy. 

GCI świadczy usługi z zakresu pośred-
nictwa pracy, organizacji szkoleń pod-

noszących kwalifikacje osób bezrobotnych, 
prowadzimy bazę danych osób bezrobotnych 
i ofert pracy pracodawców z naszego regionu. 

Zachęcamy Przedsiębiorców do współ-
pracy z Gminnym Centrum Informacji. Dys-
ponujemy bazą danych osób bezrobotnych 
z terenu miasta i gminy, w związku z czym 
możemy odszukać dla Państwa odpowied-
niego pracownika oraz bezpłatnie udo-
stępnić oferty pracy osobom poszukującym 
zatrudnienia. Ponadto w Gminnym Centrum 
Informacji można bezpłatnie zorganizować 
spotkanie informacyjne dla potencjalnych 
pracowników oraz przeprowadzić rozmowy 
kwalifikacyjne. 

Zapraszamy do kontaktu!
Gminne Centrum Informacji 
ul. Działkowa 61a,  
62-020 Swarzędz  
tel. 61 8181730  
e-mail: gci@opsswarzedz.pl

Monika Dębska

Wycieczki rowerowe 
dla osób 55+

Już z początkiem czerwca swarzędzcy 
seniorzy rozpoczęli cotygodniowe wy-

cieczki rowerowe. Dla wielu osób były one 
motywacją do tego, by po wielu latach znów 
zaprzyjaźnić się z tym wspaniałym środ-
kiem transportu. Zaczęliśmy od krótkich, 
kilkukilometrowych wycieczek wokół jeziora 
Swarzędzkiego, cyklicznie wydłużając trasę 
o kolejne kilometry. W chwili obecnej gru-
pa tak się „rozjeździła”, że 20 - kilometrowe 
wycieczki nie stanowią już najmniejszego 
problemu. 

Gdyby ktoś chciał spędzać razem z nami 
środowe przedpołudnia, to serdecznie zapra-
szamy o godzinie 10.00 na Piaski 4 (od postoju 
taksówek). Wymagane: sprawny rower (dzia-
łające hamulce, światełka przednie i tylne oraz 
dzwonek) i dobry humor :) . 

Marta Szomek

Warsztaty w Klubie Integracji Społecznej
Oferta Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do wszystkich mieszkańców 

miasta i gminy Swarzędz, w szczególności do osób bezrobotnych i nieak-
tywnych zawodowo.

KIS działa na rzecz integrowania się 
osób o podobnych trudnościach 
i problemach życiowych. To jednost-

ka pomagająca samoorganizować się 
ludziom w grupy, podejmować wspólne 
inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie 
aktywizacji zawodowej, w tym zmierza-
jące do tworzenia własnych miejsc pracy.

Klub Integracji Społecznej mieści się 
w Gminnym Centrum Informacji przy 
ul. Działkowej 61a w Swarzędzu. KIS jest 
miejscem, gdzie można  podnosić swoje 
kwalifikacje, zdobywać nowe umiejęt-
ności, rozwijać zainteresowania, odnaj-
dywać talenty.

Obecnie w Klubie Integracji Społecz-
nej odbywają się:

► Warsztaty ekonomii społecznej, 
które mają na celu przygotowanie grupy 
do powołania spółdzielni socjalnej,

► Warsztaty komputerowe - po-
ziom podstawowy i zaawansowany,

► Kreatywne warsztaty twórcze – 
m.in. decoupage, szycie ręczne, recykling 
artystyczny.

Udział w zajęciach jest bezpłatny 
i można dołączyć do grup na każdym 
etapie. Serdecznie zapraszamy!

Zapisy: Gminne Centrum Infor-
macji, tel. 61 818 17 30 lub Ośrodek 
Pomocy Społecznej, tel. 61 651 26 50.

„Bezpieczny senior”

24 lipca odbyło się ostatnie już 
spotkanie pn. „Bezpieczny 
senior” w  ramach projektu 

pn. „Senior XXI wieku” realizowanego 
przy wsparciu finansowym Szwajcar-
sko - Polskiego Programu Współpracy, 
czyli tzw. Funduszy Szwajcarskich. Tym 
razem asp. sztab. Tomasz Pawlik opowie-
dział seniorom o problemach związa-
nych z oszustwami, na które są narażeni. 
Prowadzący przytoczył historie różnego 
rodzaju oszustw oraz wytłumaczył me-
chanizm działania oszustów. Uczestnicy 
spotkania dowiedzieli się także w jaki 
sposób starać się uchronić przed różnymi 
przestępstwami np., że mogą sprawdzać 
osoby podające się za pracowników róż-
nych instytucji, choćby w administracji (w 
przypadku firm np. związanych z gazem 

czy prądem), że jeśli nie zna się danej 
osoby, to nie należy wpuszczać jej do 
mieszkania. W przypadku, gdy mamy 
wątpliwości, czy ktoś nie próbuje nas 
oszukać, zawsze warto skontaktować się 
z kimś z rodziny, znajomym lub sąsiadem 
i zapytać go o zdanie. 

Pamiętajmy również o nume-
rze alarmowym 112, który jest nu-
merem obowiązującym na terenie 
całej Unii Europejskiej. Numer 112 
służy do powiadamiania w sytu-
acjach zagrożenia zdrowia, życia 
lub mienia. Zachowane pozostają 
numery: 997 – Policja, 998 - Straż Po-
żarna, 999 - Pogotowie Ratunkowe.   

Marta Szomek,  
Magdalena Tyblewska
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Dawnych  
wspomnień czar...

27 lipca br. na 
scenie przy 

Swarzędzkim Cen-
trum Sportu i Rekreacji 
w Swarzędzu odbył 
się koncert„Dawnych 
wspomnień czar”. Jak 
zwykle program im-
prezy skierowany był zarówno do młodszego, 
jak i starszego pokolenia, każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Na scenie wystąpili: Zbigniew 
Wodecki, Tercet Egzotyczny i artyści Teatru 
Muzycznego z Poznania. 

Za rok na pewno będą nas czekały kolejne 
niespodzianki i niesamowici goście. Jeszcze raz 
dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie 
i zapraszamy za rok!

/mt, lc/

Komunikat OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzę-
dzu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych 

przypomina, że od września 2014 roku wy-
płata dodatków do zasiłku na dzieci uczące 
się w szkołach ponadgimnazjalnych (szkoły 
zawodowe, technika, licea) oraz wypłata za-
siłków rodzinnych i dodatków do zasiłku dla 
dzieci, które ukończyły już 18 rok życia, uzależ-
niona będzie od przedłożenia zaświadczenia/
oświadczenia szkolnego potwierdzającego 
fakt kontynuowania nauki w roku szkolnym 
2014/2015.

Zaświadczenie albo oświadczenie należy 
dostarczyć do Sekcji Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego w terminie do 
dnia 15 września 2014 roku. 

W przypadku braku w/w dokumentu 
zasiłek rodzinny (powyżej 18-tego roku życia) 
i dodatki do zasiłku rodzinnego (rozpoczęcie 
roku szkolnego i dojazd) oraz fundusz alimen-
tacyjny (powyżej 18-tego roku życia) zostaną 
wstrzymane. 

Rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 
2014/2015. Od miesiąca sierpnia składa się 
wnioski o ustalenie prawa do funduszu alimen-
tacyjnego, a od września wnioski o ustalenie 
prawa do zasiłku rodzinnego. Obowiązują 
dochody za 2013 rok.

Beata Pacholczak

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

Dziękujemy Maxowi  
za 10 wspólnych  
miesięcy! 

W październiku 2013 roku witali-
śmy wolontariusza Maxa Bren-
dela, który przyjechał do nas 

z Niemiec na 10 miesięcy, a już w lipcu 
nadszedł czas pożegnania z Nim. W Swa-
rzędzu Max pracował na rzecz dzieci 
i młodzieży ze Świetlicy Terpautyczno-
-Integracyjnej w Gruszczynie, Świetlicy 
Wiejskiej w Uzarzewie i Placówki Wspar-
cia Dziennego „Nasza Dziupla”, a także na 
rzecz seniorów z Klubów Młodych Du-
chem, których uczył języka niemieckiego. 

Max uczestniczył przez 9 miesięcy 
w kursie języka polskiego dla obcokra-
jowców, prowadzonym na Uniwersyte-
cie im. A. Mickiewicza. Kurs pomógł mu 
szybciej opanować język polski, dzięki 
czemu potrafił w prostych, codziennych 
sytuacjach komunikować się w sposób 
swobodny i zrozumiały. 

Maxa zapamiętamy jako bardzo od-
powiedzialnego młodego mężczyznę, 
który zawsze kreatywnie i obowiązkowo 
podchodził do swojej pracy. Nasz wolon-
tariusz dość szybko zaaklimatyzował się 

w nowym miejscu i warunkach, przez co 
od samego początku chętnie przychodził 
do pracy, która dawała mu dużo radości 
i satysfakcji. 

W połowie lipca uroczyście podzię-
kowaliśmy i pożegnaliśmy Maxa, a już od 
października gościć będziemy kolejnego 
wolontariusza. Miło nam poinformować, 
iż Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 
w tym roku dofinansowanie w kwocie 
5 955 euro na podobne działania, jed-
nak po raz pierwszy w ramach nowego 
Programu Erasmus+. 

Anna Roszkowiak

Letnie warsztaty międzypokoleniowe

W lipcu swarzędzcy seniorzy wzięli 
udział w warsztatach plastycz-
nych, podczas których dowie-

dzieli się, jak w prosty sposób można 
dać przysłowiowe drugie życie starym 
przedmiotom. I tak uczestnicy spróbo-
wali swoich sił w stworzeniu przepięk-
nych wazoników metodą decoupage. 
Uczyliśmy się także malować za pomocą 
plastikowej butelki – przepiękne prace 
powstałe w ten sposób przyozdobiły 
ściany Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Wsparcia.

22 lipca 2014 roku grupa podopiecz-
nych świetlicy socjoterapeutycznej 
„Nasza Dziupla” w Swarzędzu zawitała 
do Ośrodka Wsparcia, by uczestniczyć 
w kolejnych warsztatach ekologicznych. 

Współpraca seniorów z dziećmi okaza-
ła się bardzo owocna. W stworzonych 
grupach mogliśmy zaobserwować 
mnóstwo ciekawych pomysłów. Orga-
nizatorzy przygotowali dla uczestników 
mnóstwo atrakcji. Jedną z nich był eko-
logiczny pokaz mody z wykorzystaniem 
nietypowych materiałów m.in. gazet, 
worków na śmieci, czy butelek. Kolejną 
propozycją przygotowaną na to spotka-
nie była konstrukcja wielofunkcyjnego 
robota z wykorzystaniem dostępnych 
materiałów. Uczestnicy z niecierpliwością 
czekają na kolejne spotkania by poznać 
nowe tajniki ekologicznego życia. 

Marta Szomek,  
Paulina Jaśkowiak



PROSTO Z RATUSZA  sierpień 2014

18

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Skatepark 
w Swarzędzu 
zaprasza!

Swarzędzka inwestycja to jeden 
z najnowocześniejszych projektów 
skateparków w Polsce – tzw. ska-

tepark plaza, który polega na umiejęt-
nym połączeniu rozwiązania parkowego 
o charakterze wypoczynkowym z roz-
maitymi urządzeniami do uprawiania 

dok. na str. 17 Ü
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sportu wyczynowego uzupełnionymi 
zielenią. Skatepark w Swarzędzu jest 
drugim co do wielkości w Wielkopolsce 
oraz jednym z pierwszej piątki w Polsce! 
Obiekt kosztował ok. 2 mln złotych, z cze-
go 33 proc. sfinansowane zostało przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej. Nowoczesna konstrukcja wyposażona 
została w: schody z poręczą, manual box, 
grand-murek, grand box, qarter pipe, mini 
bank, falę z fun box piramidą, bowl, double 
set, gap i wulkan. Przeszkody zaprojekto-
wano w taki sposób, aby zaspokoić potrze-
by najbardziej wymagających skaterów. 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Anna Tomicka uroczyście otworzyła 
swarzędzki skatepark w sobotę, 5 lipca 
2014 r. Towarzyszyli jej wiceburmistrzo-
wie: Agata Kubacka i Adam Trawiński, 
przewodniczący Rady Miejskiej Marian 
Szkudlarek oraz wielu swarzędzkich rad-
nych, radni Rady Powiatu Poznańskiego, 
dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji Mariola Józwiak, dyrektor Wy-
działu Rozwoju Gminy UMiG Zbigniew 
Zastrożny oraz przedstawiciele oświaty, 
organizacji społecznych. Przede wszyst-
kim jednak uroczystość zgromadziła rzeszę 
miłośników jazdy na rolkach, deskorol-
kach, rowerach BMX – z całej gminy oraz 
wielu miejsc w Polsce. Piękna, słoneczna 
pogoda sprzyjała rozgrywanym tego dnia 
zawodom Skateboardowego Grand Prix 

Polski. Publiczność żywiołowo dopingo-
wała zawody deskorolkowe, best trick, 
wolną jazdę. Wyniki zawodów można 
zobaczyć na www.swarzedz.pl.

W niedzielę, 6 lipca już od godz. 
porannych oglądać można było pokazy 
profesjonalnych zawodników w trzech 
najważniejszych kategoriach: rolki, de-
skorolki, rowery BMX. Początkujący 
korzystali z pierwszych sportowych 
lekcji podczas warsztatów, przy muzy-
ce hip-hopowej w wykonaniu zespołów 
Rudi i Edizz, Burck i Uszol, śpiewały 
również dziewczyny ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1, tańczył zespól z sekcji 
tańca swarzędzkiego Ośrodka Kultury.  
Wszyscy zgodnie podkreślali ogromne 
znaczenie nowo otwartego obiektu. Od 
teraz w Swarzędzu funkcjonuje kolejne 
nowoczesne, profesjonalne miejsce prze-
znaczone dla kochającej sport młodzieży. 

Organizatorami weekendowych atrak-
cji na skateparku byli: Urząd Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu, Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Kultury 
w Swarzędzu. 

/tr/ 
z fot. H.Błachnio

Inwestycyjne Konsultacje Społeczne 
w Gminie Swarzędz

Łącznie jedenaście projektów w zakre-
sie sportu, rekreacji i zieleni zgłosili 
mieszkańcy, sołtysi i radni gminy 

Swarzędz do Inwestycyjnych Konsulta-
cji Społecznych 2014. W szczególności: 

1. Plac zabaw przy zbiegu ulic Łąko-
wej i Konopnickiej w Swarzędzu. Sza-
cunkowy koszt 50 tys.

2. Budowa placu do gry w minigolfa, 
stoły do ping-ponga, czytelnia interaktyw-
na w okolicy pływalni, przy skateparku 
w Swarzędzu przy ul. Kosynierów. Sza-
cunkowy koszt 350 tys.

3. Siłownia street workout przy skate-
parku przy ul. Kosynierów. Szacunkowy 
koszt 30 tys.

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego 
18 x 36 m obok placu zabaw na działce 
13/8 przy ul. Różyckiego w Gruszczynie. 
Szacunkowy koszt 150 tys.

5. Modernizacja parku przy placu za-
baw w Kruszewni przy ul. Spółdzielczej. 
Szacunkowy koszt 30 tys.

6. Budowa wybiegu dla psów na te-
renie na terenie byłego wysypiska śmieci 
w Swarzędzu na działce o numerach geo-
dezyjnych 1582, dojazd od ul. Poznańskiej. 

Szacunkowy koszt 45 tys.
7. Renowacja murawy i ogrodzenia 

oraz wymiana bramek na boisku, budo-
wa szatni w Zalasewie przy ul.Kórnickiej. 
Szacunkowy koszt 250 tys.

8. Fontanna i mały plac zabaw z ław-
kami na tzw. swarzędzkim Manhatanie na 
os.Dąbrowszczaków w Swarzędzu. Sza-
cunkowy koszt 150 tys.

9. Budowa placu zabaw na osiedlu Eu-
ropejskim w Zalasewie (starania o niego 
trwają od dawna, jednak jest tam problem 
z własnością gruntu). Szacunkowy koszt 
300 tys.

10. Wykup działek o numerach geo-
dezyjnych 3336 i 3337 / 5 w Swarzędzu 
przy ul. Strzeleckiej z przeznaczeniem na 
cele sportowe. Szacunkowy koszt 300 tys.

11. Budowa siłowni zewnętrznej 
(8 – 10 sprzętów fitness, 3 stoły do gier 
planszowych przy boisku ORLIK w Pacz-
kowie przy ul. Dworskiej. Szacunkowy 
koszt 90 tys.

Każdy dorosły mieszkaniec gminy 
będzie mógł wybrać (i zakreślić) trzy 
propozycje. Trzy projekty, które uzyskają 

najwięcej głosów (a poparcie dla każdego 
z nich przekroczy 300 osób) będą przyjęte 
do realizacji w przyszłorocznym budżecie 
gminy. Gmina planuje pilotażowo na 2015 
r. wydać na wybrane projekty łącznie 300 
tys. złotych. Obecnie czekamy już tylko na 
ogłoszenie uchwały Rady Miejskiej o kon-
sultacjach społecznych przez Wojewodę 
Wlkp. 

Zważywszy, że liczba wszystkich 
wniosków jest niewielka, burmistrz Anna 
Tomicka zdecydowała, że wszystkie te 
projekty zostaną poddane pod głosowanie 
mieszkańców, którzy wybiorą, jakie po-
mysły zostaną zrealizowane w 2015 roku. 

Głosować będzie można od 1 do 25 
sierpnia, a dodatkowy termin – od 26 
sierpnia do 15 września. 

Głos można oddać za pomocą:
• Internetu na adres www.swarzedz.pl/

ankieta, 
• formularzy dostępnych pod adresem 

www.swarzedz.pl/ankieta, które bę-
dzie można wydrukować, wypełnić 
i przynieść lub przesłać do Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędzu, ul. Ry-
nek 1, 62-020 Swarzędzu. 

• druków dostępnych w biurze podaw-
czym Urzędu Miasta i Gminy Swa-
rzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz.

/s/

Ü dok. ze str. 16
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Dwa auta dla policji 
w prezencie od swarzędzkiego samorządu

3 lipca 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Anna Tomicka, w imieniu 
władz Gminy Swarzędz, przekazała dwa zakupione z budżetu naszej gminy 
za 64.800 zł, samochody osobowe marki peugeot oraz opel, przeznaczone 
dla Komisariatu Policji w Swarzędzu. 

Pojazdy te znajdują się w doskonałym 
stanie technicznym i są bardzo dobrze 
wyposażone, co z pewnością podnie-

sie komfort pracy policjantów z naszego 

komisariatu, którzy będą z nich korzystać. 
Z satysfakcją podkreślał to, dziękując 
w imieniu swarzędzkich policjantów, ich 
komendant nadkomisarz Jacek Pruchniak. 

Mamy nadzieję, że dar ten przyczyni 
się nie tylko do poprawy warunków pra-
cy swarzędzkich policjantów, ale przede 
wszystkim w jak najwyższym stopniu 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców całej naszej Gminy – pod-
kreślała pani burmistrz.

Przekazane wspólną decyzją Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz oraz Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, środki transportu 
są kolejnym przejawem dobrej, służącej 
społeczeństwu, współpracy samorządu lo-
kalnego i stróżów prawa w Gminie Swa-
rzędz. Mówił o tym, obecny na spotkaniu, 
Komendant Miejski Policji w Poznaniu, 
młodszy inspektor Roman Kuster.

Kolejnym i na pewno nie ostatnim 
- podkreślał podczas spotkania w swa-
rzędzkim ratuszu, Zygmunt Majchrzak, 
Przewodniczący Komisji Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Swarzędzu i inicjator 
udzielenia naszym policjantom tak zna-
czącej pomocy. 

/ms, mw/
z fot. M.Woliński

Elżbieta Bieńkowska dziękuje Swarzędzowi

Wiceprezes Rady Ministrów i Mi-
nister Infrastruktury i Rozwoju 
Elżbieta Bieńkowska przesłała 

do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 
dyplom oraz list z podziękowaniami za 
nasz udział w akcji Dni Otwartych Fun-
duszy Europejskich.

Oto treść listu: 
„Szanowni Państwo, 
serdecznie dziękuję za aktywny udział 

we wspólnej, ogólnopolskiej akcji Dni 
Otwartych Funduszy Europejskich, reali-

zowanej w ramach przedsięwzięcia „10 lat 
Polski w UE”. Udostępniając swoje pro-
jekty i stając się ambasadorami Funduszy 
Europejskich w swoich społecznościach, 
umożliwili Państwo pokazanie z bliska 
skali zmian, jakie się dokonały w Polsce 
w minionych 10 latach. 

Państwa postawa, zaangażowanie 
i otwartość sprawiły, że w całej Polsce 
można było poczuć, zobaczyć i dotknąć 
prawdziwych efektów działania Fundu-
szy Europejskich. Jestem przekonana, 

że bez Państwa udziału, akcja „10 lat 
Polski w UE” nie mogłaby zakończyć się 
sukcesem. 

Po raz kolejny udowodnili Państwo, 
że chcieć to móc. 

Z wyrazami szacunku, 
Elżbieta Bieńkowska”

Od redakcji: Na www.swarzedz.pl 
w zakładce „Fundusze”, od lat gromadzi-
my informacje na temat pozyskanych przez 
Gminę Swarzędz środków zewnętrznych, 
w tym także wielomilionowych dotacji ze 
środków Unii Europejskiej. Uzbierało się 
tego sporo…

Ukłony i medal od policjantów 
dla burmistrza Swarzędza Anny Tomickiej

23 lipca br. w Poznaniu odbyły się 
wojewódzkie obchody Święta Policji. 
Policjantom wręczono medale, odzna-
czenia i akty mianowania na wyższe 
stopnie policyjne. Podczas uroczystego 
spotkania w auli Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, z udziałem 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Marka Woźniaka, Wicewojewody Wiel-
kopolskiego Przemysławem Paci oraz 
parlamentarzystów, z rąk Komendanta 
Głównego Policji gen. insp. Marka Dzia-
łoszyńskiego także grono wielkopolskich 
samorządowców odebrało Medale za Za-

sługi dla Policji. Wśród osób uhonoro-
wanych w ten sposób znalazła się Anna 
Tomicka – Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki 
Policji w Poznaniu insp. Rafał Batkowski 
podziękował wszystkim za obecność w tak 
ważnym dla policjantów dniu a przedsta-
wicielom samorządów, instytucji i służb 
współpracujących z policją za współpracę 
i wsparcie w ich trudnej służbie. 

Władze naszej gminy od lat wspierają 
materialne tutejszą policję, przekazując 
jej sprzęt, pomagając w sfinansowaniu 

niezbędnych wydatków. Od kilku też lat 
Swarzędz jest gospodarzem wojewódz-
kiego finału Konkursu na Najlepszego 
Policjanta Ruchu Drogowego.

/mw/
z fot. STK
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Małżeński jubileusz 11 par

Piękne, lipcowe słońce towarzyszyło 
przybywającym do ogrodu przed 
Pałacykiem pod Lipami parom wzru-

szonych jubilatów. 2 lipca zaproszeni tu 
zostali Państwo: Maria i Tadeusz Baliccy, 
Mieczysława i Edmund Banaszak, Bo-
żena i Jan Chudańscy, Gizela i Bernard 
Jarmusz, Bolesława i Marian Królikow-
scy, Lucyna i Stanisław Nowakowscy, Bo-
żena i Wiktor Plenzler, Aurela i Zygmunt 
Prządak, Krystyna i Walenty Przybylscy, 
Jadwiga i Tadeusz Pytlewscy, Bronisława 

i Marian Zgoła – wszyscy obchodzący 
50-lecie pożycia małżeńskiego! 

Iluż w tym długim czasie doświadczyli 
zdarzeń, dobrych i złych, pięknych i smut-
nych, ile decyzji podjęli, prawd życiowych 
przekazali, ile rozdali uśmiechów, otarli 
łez – tylko oni wiedzą naprawdę.

W gościnnych wnętrzach swarzędzkie-
go Pałacyku gości powitała burmistrz Anna 
Tomicka oraz zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego Grzegorz Kurowski. Ju-
bilaci, w otoczeniu swoich dzieci, wnuków 

a nawet prawnuków otrzymali pamiątkowe 
medale, legitymacje podpisane przez Pre-
zydenta RP Bronisława Komorowskiego 
oraz gratulacje od burmistrza Anny To-
mickiej. Usłyszeli wiele bardzo ciepłych 
słów, serdecznych podziękowań, życzeń. 

Wzruszenie udzieliło się absolutnie 
wszystkim uczestnikom tego spotkania! 
Bo jak mogło być inaczej na uroczystości, 
której tematem przewodnim jest miłość 
– ta, która połączyła jubilatów przed laty 
i przetrwała do dnia dzisiejszego. 

Na zakończenie jubileuszowego wyda-
rzenia goście obdarowani zostali koszami 
słodyczy oraz zaproszeni na smakowity 
tort, kawę i szampana. 

Życzymy przemiłym parom małżeń-
skim, świętującym 2 lipca, zdrowia oraz 
wielu wspaniałych wspólnych chwil!

/tr/ 
z fot. Teresa Radziszewska

Wycieczka w nagrodę: 
najlepsi uczniowie zwiedzili Poczdam!

24 czerwca b.r. silna grupa złożona z 42 uczniów swarzędzkich szkół – 
prymusów, laureatów konkursów i olimpiad - udała się na autokarową 
wycieczkę do Poczdamu. Wyboru uczniów, którzy zasłużyli na wyróżnienie 
dokonały rady pedagogiczne poszczególnych szkół. Na tę pełną wrażeń 
wycieczkę, kultywując tradycję, zaprosiła uczniów swarzędzkich szkół 
burmistrz Anna Tomicka.

Poczdam, stolica kraju związkowego 
Brandenburgii, od roku 1990 został 
wpisany na Listę Światowego Dzie-

dzictwa Kultury UNESCO. Mimo swoje-
go blasku i kameralności ukazuje liczne 
tajemnice kultury, sztuki i nauki. Miasto 
to ma dla historii powszechnej ogromne 
znaczenie, ze względu na słynną konfe-
rencję, która odbyła się w 1945 roku. To 
tu przywódcy koalicji antyhitlerowskiej 

uzgodnili uzgodnili szczegóły likwidacji 
skutków II wojny światowej, losów Nie-
miec, opracowania traktatów pokojowych 
i zasad organizacji powojennego świata. 

Podczas tej szczególnej lekcji historii 
uczniowie swarzędzkich szkół zobaczyli 
Pałac Księcia Wilhelma Hohenzollerna – 
Cecilienhof (miejsce obrad konferencji) 
oraz piękny kompleks parkowo - pałacowy 
Fryderyka II – Sanssouci. Będąc w Pocz-

damie nie można zapomnieć o Bramie 
Brandenburskiej, Kolonii Rosyjskiej (Ale-
xandrówka) oraz dzielnicy holenderskiej. 
Zmęczeni, naładowani historyczną wiedzą 
uczniowie wrócili z uśmiechami na twa-
rzach do Swarzędza późnym wieczorem. 

Zaproszenie pani burmistrz przyję-
li uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
(Wiktoria Andrzejewska, Zuzanna 
Mazurczak, Łukasz Kosturski, Ada-
ma Krupecki), Szkoły Podstawowej nr 
4 (Julia Hermańska, Jan Niewiadomski, 
Witold Szumigała, Natalia Borowik, Ju-
lia Harasimczyk), Szkoły Podstawowej nr 
5 (Agata Konarska, Sylwia Kosmatka, 
Katarzyna Marszałek, Antonina Petryk, 
Elżbieta Podgórska), Szkoły Podstawo-
wej w Kobylnicy (Antoni Stachowski, 
Jakub Wojciechowski, Zuzanna Olejnik, 
Kacper Maciejewski), Szkoły Podsta-
wowej w Wierzonce (Marcin Jaremko, 
Kacper Widerowski), Zespołu Szkół 
w Paczkowie (Justyna Molik, Patrycja 
Witkowska, Kacper Prządak, Mateusz 
Sobczyński), Gimnazjum nr 2 (Klaudia 
Szymańska, Marcin Różański, Monika 
Ściborska, Maksymilian Białasik), Gim-
nazjum nr 3 (Barbara Mroczek, Mate-
usz Karalus, Ada Szczyra, Małgorzata 
Czupryniak), Gimnazjum w Zalasewie 
(Weronika Majka, Natalia Ratajczak, 
Łukasz Mazurkiewicz, Michał Mazur-
kiewicz), Gimnazjum i Liceum EKOS 
(Faustyna Krawiec, Joanna Gryczka), 
Zespołu Szkół nr 1 (Klaudia Łużyńska, 
Martyna Andrzejewska), Zespół Szkół 
nr 2 (Marta Kostecka, Julia Kryślak). 

/edu/
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„Swarzędzki Pierścień Rowerowy” 
– propozycja trasy 

Start: rozpoczynamy na zapleczu 
pływalni przy tzw. „Arence”. Kierujemy 
się ścieżką rowerową w stronę ul. Strze-

leckiej. Skręcamy w prawo i ul. Strzelecką 
dojeżdżamy do ul. Działkowej. Skręcamy 
w lewo, a następnie w prawo i ul. Dział-

kową jedziemy ok. 500 m, skręcamy 
w lewo, gdzie rozpoczyna się droga szu-
trowa, którą dojeżdżamy do skrzyżowania 

Gmina Swarzędz
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Program „Mały 
Mistrz” w swarzędz-
kich podstawówkach
1 września 2014 r. uczniowie klas pierwszych 
w SP nr 1 i SP nr 5 rozpoczynają swoją przy-
godę z Programem Mały Mistrz. Jest to Pro-
gram współfinansowany przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego i Gminę Swarzędz. 

Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu 
zasadniczych blokach sportowych z możli-

wością poszerzania ich o dziedziny pokrewne. 
Nauczyciel realizuje program według własnej 
koncepcji dopasowanej do możliwości placówki 
oświatowej. W każdym bloku uczeń ma szansę 
opanowania określonych umiejętności i wia-
domości. Uczniowie po opanowaniu kolejnych 
sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują 
odznakę, którą wklejają do specjalnej legityma-
cji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje 
tytuł Małego Mistrza. 
Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-
-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Pił-
karz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. 
Głównymi celami stawianymi przed programem 
Mały Mistrz są: 
- poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej 
i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III, 
- wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkol-
nej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i 
przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania 
fizycznego i edukacji zdrowotnej, 
- promowanie nowych, atrakcyjnych form 
zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą 
programową, 
- monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycz-
nego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół 
podstawowych, 
- określenie preferencji w wyborze aktywności 
fizycznej uczniów. 
- zachęcenie uczniów do podejmowania nowych 
form aktywności fizycznej 
Więcej informacji: www.malymistrz.pl 

/nad/

ul. Kirkora z drogą krajową 92. Przejeż-
dżamy skrzyżowanie i ścieżkę rowerową 
pod wiaduktem dojeżdżamy do ronda im. 
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Skręcamy 
w prawo do ul. Przybylskiego i tą ulicą 
jedziemy do ul. Armii Poznań, skręcamy 
w lewo. Mamy za sobą 3,5 km trasy. 

Od ul. Pawiej poruszamy się biegnącą 
po lewej stronie ulicy ścieżką rowerową do 
ul. Planetarnej. Skręcamy w prawo i ścież-
ką rowerową biegnącą po obu stronach 
ulicy docieramy do ul. Transportowej 
(pokonaliśmy 6 km trasy). 

Skręcamy w prawo i ul. Transporto-
wą w dół do ul. Michałówka. Zjeżdżamy 
z drogi asfaltowej w lewo w drogę polną 
i poruszamy się nią w kierunku południo-
wym. Docierając do ul. Baziowej skręca-
my w lewo. Jesteśmy w Garbach. Ulicami 
Łozinową i Akacjową docieramy do drogi 
wojewódzkiej nr 433 Gądki-Swarzędz. 
Skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku 
Swarzędza do figury, przy której odchodzi 
droga polna w kierunku Kruszewni. Po 
ok. 2,5 km wjeżdżamy w ul. Spółdziel-
czą i dojeżdżamy do ul. Czarnoleskiej. 
Jesteśmy w Kruszewni. Pokonaliśmy 
10,8 km trasy. 

Ulicą Czarnoleską dojeżdżamy do 
drogi powiatowej nr 210 Środa-Swa-
rzędz. Skręcamy w prawo i po ok. 500 
m docieramy za firmą „Krug” do drogi 
na Rabowice. Skręcamy w lewo i mijając 
po prawej stronie składowisko odpadów 
docieramy do Rabowic - (13 km trasy). 

Ulicami Świerkową i Bukową do-
cieramy do ul. Bliskiej i jedziemy do 
ul. Rabowickiej. Skręcamy w prawo 
i jedziemy w kierunku nowego wiaduk-
tu. Przejeżdżamy przez wiadukt ścieżką 
pieszo-rowerową. Przejściem dla pieszych 
przenosimy się na drugą stronę trasy 92 
i skręcamy w prawo na drogę serwisową, 
którą jedziemy w kierunku Paczkowa do 
skrzyżowania z drogą na Łowęcin. Skrę-
camy w lewo i po 800 m dojeżdżamy do 
drogi prowadzącej z Łowęcina do Pacz-
kowa. Skręcamy w prawo i po 1,5 km 
docieramy do Paczkowa. Pokonaliśmy 
19,5 km trasy. 

W Paczkowie prosto w ul. Dworską 
a następnie w lewo na Sokolniki. W So-
kolnikach skręcamy w lewo i ul. Łubinową 
docieramy do Sarbinowa. 

Po lewej stronie świetlica z placem 
zabaw. Przecinamy drogę powiatową nr 

237 Paczkowo-Biskupice i ul. Chmielną 
wjeżdżamy w ul. Bocianią. Pokonaliśmy 
23,4 km trasy. 

Jedziemy w kierunku Uzarzewa i po 
3 km docieramy do Uzarzewa. Po lewej 
stronie cmentarz. Przy krzyżu w prawo 
w dół. Po lewej stronie drewniany kościół. 
Drogą asfaltową wspinamy się w górę i po 
prawej stronie mamy Muzeum Łowiectwa. 
Po drodze przejazd kolejowy i wkrótce 
docieramy do drogi Poznań-Gniezno. 
Przekraczamy drogę i prosto drogą leśną 
kierujemy się w stronę Wierzonki. W lesie, 
po przejechaniu ok. 1 km, jest rozwidlenie 
dróg. Trzymamy się prawej strony. Do-
jeżdżając w Wierzonce do poprzecznej 
drogi prowadzącej m.in. do cmentarza 
ewangelickiego, na którym spoczywają 
dawni właściciele majątku z rodziny von 
Treskow. Skręcamy w lewo i docieramy 
do drogi asfaltowej. Skręcamy w prawo 
i przez mostek na rzece Głównej docie-
ramy do centrum wsi, gdzie skręcamy 
w lewo w drogę na Wierzenicę. Mamy 
za sobą 31,6 km trasy. 

Dojeżdżając do Wierzenicy mijamy 
po prawej stronie cmentarz, a we wsi po 
tej samej stronie drogi, kościół drewniany. 
Jedziemy prosto i po kilkuset metrach tak 
jak prowadzi droga skręcamy w lewo na 
Kobylnicę. Po ok. 300 m w lewo odcho-
dzi droga prowadząca do dworku Augusta 
Cieszkowskiego. Jedziemy prosto aż do 
drogi Kobylnica-Wierzonka, gdzie skrę-
camy w prawo i docieramy do świateł na 
skrzyżowaniu z drogą Poznań- Gniezno. 
Jesteśmy w Kobylnicy. Pokonaliśmy 37 
km trasy. 

Jedziemy na wprost przez przejazd 
kolejowy. Po prawej stronie drogi za prze-
jazdem wjeżdżamy na ścieżkę rowerową 
i jedziemy w kierunku Gruszczyna. Po 1 
km ścieżka się kończy i kolejny kilometr 
musimy jechać ruchliwą drogą. Dopiero 
za zakrętem w lewo wjeżdżamy na ścież-
kę rowerową, którą jedziemy w kierunku 
Swarzędza i za mostem na Cybinie skręca-
my w prawo na ścieżkę pieszo-rowerową 
biegnącą nad jeziorem. Przed ul. Św. Mar-
cina skręcamy w prawo i ścieżka rowerowa 
doprowadzi nas do miejsca startu.

Swarzędzki Pierścień Rowerowy 
mamy zamknięty. Pokonaliśmy 41,7 
km trasy. 

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

Fascynacja światłem
 – wystawa malarstwa Tadeusza Jurgi
4 lipca w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu odbył się wernisaż malarstwa 

Tadeusza Jurgi Pejzaże wyobraźni. Tytuł wystawy przywołuje skojarzenie 
z rozległą przestrzenią, gdzie światło odgrywa najważniejszą rolę.

Obecna wystawa to seria obra-
zów, gdzie inspiracją było wła-
śnie światło, obecne na każdym 

skrawku płótna, przenikające przez 
cienko naniesioną lub też momentami 
bardzo grubą warstwę farby. To  zapis 
fascynacji światłem śródziemnomorskim, 
wydobywającym kolory i formy, zdaniem 
malarza ,w Polsce raczej nie spotykane.

Przed wernisażem przeprowadzony 
został sondaż wśród ludzi sztuki i nie tyl-
ko, na temat malarstwa Tadeusza Jurgi. 
Oto wybrane opinie:

„Kilku malarzy w jednym, zna tajem-
nicę krajobrazu, chwyta rzeczywistość, ale 
choć obrazy są syntetyczne, zredukowane 
do minimum pozostają wciąż naturalne, 
z tajemnicą, przestrzenią i światłem.”

„Prace są wielowątkowe: inaczej 
prezentują się pejzaże, a inaczej posta-
ci. Najbardziej podobają mi się prace 
monochromatyczne, czyli utrzymane 
w jednej tonacji barw.”

„Te obrazy są dla mnie składową dłu-
giej i wnikliwej obserwacji, wrażliwości 
na zmianę i poczucia humoru.”

Wśród wystawionych obrazów odnaj-
dziemy pejzaże, portrety a także dzieła 
satyryczne. Wystawę można było oglądać 
w Bibliotece Publicznej na os. Czwarta-
ków 1 do 30 lipca.

* * *
Tadeusz Jurga urodził się 4 paździer-

nika 1954 r. w Zielonej Górze. W 1974 r. 
rozpoczął edukację na Politechnice 

Poznańskiej w Instytucie Architektury 
i Planowania Przestrzennego. Dyplom 
architekta otrzymał w lipcu 1979 r.

Malarstwem zajmuje się od lat naj-
młodszych. Edukację artystyczną rozpo-
czął w Zielonej Górze pod kierunkiem 
dwóch artystów malarzy. Pierwszy z nich 
to Hilary Gwizdała (1916-1991). Drugi to 
Marian Szpakowski (1926 - 1983) - malarz, 
grafik, animator artystyczny związany 
z Zieloną Górą. 

Przez wiele lat pracy dydaktycznej 
i projektowej powstawały sporadycznie 
obrazy olejne, malowane na płótnie, naj-

Letnie zajęcia w Filii w Kobylnicy

W dniach 21-25 lipca w Filii Bi-
blioteki Publicznej  w Kobyl-
nicy trwały wakacyjne zajęcia 

dla dzieci. Każdego dnia przewidziana 
była inna atrakcja. 

Były quizy o bibliotece, puzzle przed-
stawiające okładki lektur szkolnych,  labi-
rynt z książek  a także rozgrywki karciane. 
Bardzo ciekawym zadaniem okazało się 
też zrobienie ramki na zdjęcie w kształcie 

sowy. Na zakończenie grupa podzieliła się 
na część żeńską robiącą wakacyjne bran-
soletki na rękę oraz męską, prowadzącą 
eksperymenty. Chłopcy odpowiadali na 
pytania: w jakiej wodzie najlepiej rozpu-
ści się atrament? Jak trwałe mogą być 
bańki mydlane? I wiele innych…

Katarzyna Kryś
Filia Biblioteki Publicznej  

w Kobylnicy

częściej pod wpływem silnych doznań 
estetycznych podczas podroży po  Chor-
wacji i Włoszech.

Potrzeba malowania istniała od za-
wsze i przejawiała się w poszukiwaniach 
harmonii i znaczeń w projektowanych 
obiektach architektonicznych. Od kilku 
lat pasja malarska zagościła na stałe.

Zaowocowała  serią obrazów o tema-
tyce krajobrazowej, malowanych w ple-
nerze.

Jesienią 2011 r. i wiosną 2012 r. ar-
tysta brał udział w zajęciach Twojego 
Atelier w Pracowni Malarskiej i zarazem 
Galerii „Think Art – Myślenie Sztuką” 
Izabeli Rudzkiej w Poznaniu. Obecnie, 
wykorzystując nabytą wiedzę i doświad-
czenie, próbuje realizować własny projekt 
malarski – maluje to, na co właśnie ma 
ochotę, inspirację czerpiąc z wydarzeń 
dostarczanych przez każdy dzień. 

Tadeusz Jurga jest pracownikiem 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, kie-
ruje Referatem Architektury i Urbanistyki.

Monika Wojciechowska-Ratajczak
Biblioteka Publiczna
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„Histerie rodzinne”
Izabela Pietrzyk

Po nieudanym związku, Wiktoria 
próbuje odbudować relacje z rodziną: 
zgorzkniałą matką, obrażalskim 
ojcem, skłóconym rodzeństwem oraz 
dobroduszną starszą siostrą, Melą. 
Jakby tego było mało, Wiktorię czeka 
spotkanie z przebywającym czasowo 
na morzu szwagrem - twardym, 
silnym i władczym mężczyzną, który 
nigdy jej nie lubił i z pewnością zrobi 
wszystko, aby pozbyć się jej ze swoje-
go domu. Na szczęście jest szansa na 
lepszą przyszłość… 

„Nie zostawiaj mnie”
Grażyna Jeromin-Gałuszka

Zgrabnie opowiedziana historia kilku 
osób, których losy związane są z pew-
nym warszawskim mieszkaniem. 
Starsza pani pewnego dnia przyjmuje 
pod swój dach Małgorzatę,  młodą  
kobietę po przejściach, dla  której 
całym światem jest kilkuletnia córka. 
Emerytowany sędzia wciąż nosi 
w sercu ból po tragicznej śmierci 
ukochanej kobiety i toczy zawzięte 
boje z Małgorzatą. 
Co połączy tych troje z pozoru tak 
różnych ludzi?

„Tajemnica Mercy 
Close”
Marian Keyes

Helen nie potrafi odnaleźć własnej 
drogi w życiu. Ma trzydzieści trzy lata, 
jest samotna, a praca prywatnego 
detektywa nie daje jej satysfakcji. 
W dodatku niedawno straciła 
mieszkanie i musiała wrócić do matki. 
Na szczęście spotyka się z miłym 
mężczyzną, ojcem trójki dzieci i  
gdyby nie jego była żona, wszystko 
byłoby wspaniałe. Kiedy więc Helen 
wpada przypadkiem na swojego 
byłego chłopaka, który proponuje jej 
nowe zlecenie, kobieta nie ma nic do 
stracenia i podejmuje wyzwanie.

„Lekcje francuskiego”
Ellen Sussman

Pełna humoru opowieść o jednym 
dniu z życia szóstki młodych ludzi. 
W paryskiej kawiarni spotykają się 
lektorzy języka francuskiego - Nico, 
Chantal i Philippe. Nagle ich uczniami 

okazują się zagubieni Ameryka-
nie. Pogrążeni w nieszczęściach 
bohaterowie szybko odzyskują radość 
życia. Okazuje się, że wystarczy 
spotkać ciekawych ludzi i dać się 
ponieść uczuciom, aby zapomnieć 
o problemach. Autorka oprowadza 
nas uliczkami jednego z najpiękniej-
szych miast Europy, nie bez powodu 
nazywanego miastem zakochanych. 

„Długie lato  
w Magnolii”
Grażyna Jeromin-Gałuszka

W pewnym bieszczadzkim zakątku 
znajduje się pensjonat Magnolia. Jego 
niepowtarzalną atmosferę tworzą 
niezwykłe kobiety. Pewnego dnia do 
Magnolii przyjeżdża autor popular-
nych niegdyś kryminałów, Maurycy. 
Pragnie odszukać miejsce, które 
dawno temu zaczarowało go swoim 
klimatem, inspirując do napisania 
pierwszej powieści. Maurycy poznaje 
emerytowanego komendanta policji, 
który od dwunastu lat pokazuje 
przyjezdnym fotografię zaginionej 
dziewczynki. Co łączy kobiety z tam-
tym wydarzeniem?

„Najdłuższa podróż”
Nicholas Sparks

Dziewięćdziesięciojednoletni Ira 
podróżuje samochodem w śnieżny, 
zimowy dzień, gdy dochodzi do wy-
padku i staruszek zostaje uwięziony 
we wraku auta. Czekając na pomoc, 
wyziębiony i ranny, wspomina swoje 
życie. Opowiada o trudnych czasach 
wojny, o radościach i smutkach, 

o niespełnionych marzeniach. Przede 
wszystkim jednak wraca pamięcią 
do lat spędzonych z ukochaną żoną 
Ruth. To właśnie duch zmarłej przed 
dziewięcioma laty Ruth towarzyszy 
mu w trakcie tej ostatniej podróży, 
nakłaniając do dalszych wspomnień, 
dodając sił i przekonując, że jego czas 
jeszcze nie nadszedł. 

„Zdrada”
Paulo Coelho

Wszyscy uważają, że Linda wygrała 
los na loterii. Mieszka w Szwajcarii, 
ma kochającego męża, wspaniałe 
dzieci oraz prestiżową pracę dzien-
nikarki. Jednak zaczyna buntować 
się przeciw rutynie i nudzie swojego 
życia. Nie jest w stanie dłużej udawać, 
że jest szczęśliwa, gdy w rzeczywisto-
ści czuje się zgorzkniała i niespeł-
niona. Wszystko zmienia się, kiedy 
spotyka swojego byłego chłopaka. 
Budzi się w niej dawno zapomniane 
uczucie - pożądanie. Wbrew wszyst-
kiemu, rzuca się w wir namiętności 
i musi sięgnąć dna ludzkich uczuć, by 
na koniec odnaleźć szczęście.

Agata Widzowska 
Biblioteka Publiczna 

w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna poleca:
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Sierpniowy aerobik 
na świeżym powietrzu

Zapraszamy wszystkich na wspólne zajęcia ae-
robiku, które odbędą się przy budynku sceny 

plenerowej. Tylko 5 zł od osoby za jedne zajęcia 
(płatne w kasie pływalni przed rozpoczęciem ae-
robiku). Nie obowiązują zapisy!!!
Terminy zajęć:
19.08 oraz 26.08 (wtorki) 
godz. 18:00 - ANTYCELULLIT
godz. 19:00 – ZUMBA
21.08 oraz 28.08 (czwartki) 
godz. 18:00 - ANTYCELULLIT
godz. 19:00 – ZUMBA

Bliższe informacje pod nr tel. 61 65 09 520/523, 
www.scsir.swarzedz.pl, www.facebook/wodnyraj.
com

/scsir/

Sezon letni na kortach 
SCSiR do końca  września

Zapraszamy na korty tenisowe położone przy 
Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu, codziennie 

od 9:00 do 21:00 (uzależnione od warunków at-
mosferycznych). Planowane zakończenie sezonu 
30 września b.r.
Rezerwacja pod numerem telefonu 61 65 09 527.

/scsir/

65 dzieci uczyło się pływania

Zakończyliśmy III edycję waka-
cyjnego kursu nauki pływania. 
Kurs przeznaczony był dla dzieci 

w wieku 6-12 lat uczących się pływać 
lub doskonalących posiadane umiejęt-
ności. W tym roku utworzyliśmy dwa 
turnusy, w których łącznie wzięło udział 
65 uczestników. Zajęcia odbywały się 
codziennie od poniedziałku do piątku 
przez okres dwóch tygodni. Taka inten-
sywna forma połączona w końcowej 
fazie zajęć z aktywną zabawą, zapewniła 
dzieciom znaczny przyrost umiejętności. 

/scsir/

Przystań wodna  
nad Jeziorem Swarzędzkim

Jeszcze do końca sierpnia będzie 
można korzystać z wypożyczalni 
sprzętu wodnego codziennie od 

10:00 do 20:00. We wrześniu przystań 
czynna będzie tylko w soboty i niedziele 

od 11:00 do 20:00. 
Zachęcamy do aktywnej formy spę-

dzania wolnego czasu w otoczeniu pięk-
nej przyrody.

/scsir/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

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

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat
Szanowni Państwo! Karnet 

upoważnia do korzystania 
z całego kompleksu pływalni 
poza kawiarenką. Upoważnia 
do zapłaty należności za fak-
tyczny czas korzystania z ba-
senu. Z wejścia na karnet może 
korzystać maksymalnie 5 osób. 
Nie trzeba mieć przy sobie gotówki. /scsir/

Rajd kajakowy „Złota rybka”  
– zapraszamy!

Zapraszamy na rajd kajakowy „Złota 
Rybka” po Jeziorze Swarzędzkim. 
Sobota – 30.08.2014 r., zbiórka – 

10:00, start – 10:30. W programie: rywa-
lizacja dwuosobowych osad oraz kon-

kursy z nagrodami.  Wpisowe – 20 zł 
od osady. 

Zapisy: marketing@scsir.swarzedz.
pl, sport@scsir.swarzedz.pl

/scsir/
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Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: 
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30 
(w pon. kancelaria / biuro podawcze 
do 18.00)
Burmistrz Anna Tomicka przyjmuje intere-
santów w poniedziałki w godz. 12-16.

]]Biuro]Rady]Miejskiej
Rynek 1, tel. 61 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl 
Przewodniczący RM Marian Szkudlarek 
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.00 
– 15.00 w Biurze Rady.

]]Telefony]alarmowe
Telefon]alarmowy 112
Policja 997
Pogotowie]Ratunkowe 999
Straż]Pożarna 998
Pogotowie]wod.-kan. 994
Pogotowie]wod.-kan.]ZGK
 61 651 15 41 (do godz. 16.00)
 663 818 601
Gazownia 992
Pogotowie]energetyczne 991 
(całodobowe ENEA)

]]Straż]Miejska
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24 
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00, 
sobota 14.00 - 22.00
W okresie od maja do września godzi-
ny pracy w piątki i soboty mogą ulec 
zmianie. W niedzielę i święta zgłosze-
nia przyjmuje dyżurny Komisariatu 
Policji w Swarzędzu tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak,  tel: 502-
577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

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

]]Ochotnicza]Straż]]
Pożarna]w]Kobylnicy]

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 510 031 946

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

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

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

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

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

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

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

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]] Zespół]Przychodni]Leka-
rza]Rodzinnego]DIAGTER]
Sp.]z]o.o.

Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski 
8, tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. Ciesz-
kowskiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. 
Swarzędzka 23, tel. 61 81-50-121
Przychodnia Nr 4 - Swarzędz, ul. Piaski 
6a, tel. 61 65-15-171

]]Centrum]Medyczne]]
Lecznicy]„Certus”

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

]]Centrum]Medyczne]–]
Przychodnia]w]Swarzędzu

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

]]Rehasol]Clinic]Medyczno-
-Rehabilitacyjna]sp.]z]o.o.

62-020 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 
100/102 c, tel./fax (61) 651-52-68,  
tel. kom. 519-662-649
www.rehasol.pl, biuro@rehasol.pl

]]Dyżury]całodobowe]
aptek]w]Poznaniu:

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

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

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

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

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

]]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
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 pon. od 9:00 
do 16:30, wt.-pt. od 8:00 do 15:00.
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Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Inwestycyjne konsultacje społeczne z Dożynki w Rabowicach
Skatepark zaprasza z Swarzędzki pierścień rowerowy

EKO Babie Lato
– zapraszamy 20 września!

] Fot. Henryk Błachnio 
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz

Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuæ

Plac za Stacj¹ ORLEN

Papa DSTART: 11.00
KONCERT WIECZORU:

SPONSOR STRATEGICZNY: SPONSORZY GŁÓWNI: SPONSORZY PREMIUM: PATRONAT MEDIALNY:PATRONAT HONOROWY:

Wojewoda Wielkopolski

Rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

w w w . r o k i e t n i c a . p l

KONCERT WIECZORU:

6 w r z e œ n i a 2 01 4 r o k u
Rokietnica zaprasza Wielkopolan na rumpuæ

6 w r z e œ n i a 2 01 4 r o k u

R O K I E T N I C Ê P R O M U J Ê , R U M P U C I E M C Z Ê S T U J Ê !

START: 11.00 Papa D

PROGRAM
11.00 Otwarcie imprezy plenerowej, zapo-

wiedź programu imprezy, prezentacja 
Sponsorów

11.10 Program Przedszkola „Bajeczka” z 
Rokietnicy

11.35 Pokaz karate (UKS „Błyskawica” Ro-
kietnica)

11.50 Program Przedszkola „Bajeczka” z 
Rokietnicy

12.20 Rozstrzygnięcie konkursu fotograficz-
nego „Rokietnickie inteGRAcje”

12.30 Pokaz JUDO (UKS „Słowian” Mro-
wino)

12.50 „Sołeckie potyczki”, czyli „Gadka, 
szmatka i zagadka”  (cz. 1 „GADKA”)

13.15 Centrum Kultury i Sztuki FLOW
13.40 VIVENDUM
13.50 Występ Chóru Stowarzyszenia Eme-

rytów i Rencistów „Pod Kasztanem” 
Cerekwica

14.15 „Sołeckie potyczki”, czyli „Gadka, 
szmatka i zagadka” (cz. 2 „SZMAT-
KA”)

14.40 ZUMBA z Magdą i ROKICIAKI
15.00 „Sołeckie potyczki”, czyli „Gadka, 

szmatka i zagadka” (cz. 3 „ZAGAD-
KA” - KRZYŻÓWKA) + wręczenie 
nagród

15.25 Konkurs Kulinarny o Tytuł „Chochli 
Gminy Rokietnica” – Rumpuciowa 
KASZANKA (zapowiedź)

15.30 Pokaz mody firmy SHARK
16.15 Halo RUMPUĆ; podsumowanie Kon-

kursu Kulinarnego o Tytuł „Chochli 
Gminy Rokietnica” – Rumpuciowa 
KASZANKA

16.30 PLACÓWKI OŚWIATOWE – „Mu-
zyczna książka kucharska”

16.50 Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy 
- Rumpuciowe Piosenki

16.55 Degustacja RUMPUCIA; Orkiestra 

Dęta z Rokietnicy
17.45 Kabaret „Pod Spodem”
18.05 Rozstrzygnięcie akcji „Bądźmy bez-

pieczni na drodze”
18.15 Kabaret „Pod Spodem”
18.35 Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy 

wraz z zespołem ElDorado
19.30 Występ Zespołu Dziecięco – Młodzie-

żowego FAMA z Rokietnicy
20.20 Rozstrzygnięcie „Konkursu na naj-

piękniejsze stoisko sołeckie”; loteria 
fantowa

21.00 GWIAZDA WIECZORU – PAPA D 
- KONCERT

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie; 
podane godziny są orientacyjne
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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

STUDIO REKLAMOWE 
poszukuje osób do akwi-
zycji reklam do czaso-
pism. Brak limitu, wysoka 
prowizja, samodzielność.
Kontakt:� mn@kreator.com.pl�
tel.�607�566�555

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.»Wawerska»16
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne

Do wynajęcia pokoje (lub całe 
4-pokojowe mieszkanie – ok. 45 m2) 

w Poznaniu na ul. Szylinga.

Blisko Targów Poznańskich (600 m). 
Możliwy wynajem na 1-2 noce ze 

śniadaniem. Pod domem przystanki 
autobusowy i tramwajowy. Wi-Fi.

tel. 504 666 189

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

pon. 9-14
wt., czw. 15-20
tel. 602-500-719

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)
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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. 18.00-11.00
Czynne również  

soboty, niedziele i święta – dyżur 24h
Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

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
SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ 

śr., czw. 15.00-19.00

NFZ

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

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

Turbo Garage
Warsztat 

Rowerowy
...rowery z duszą

Szylinga 8, Poznań, tel. 794 011 830
Facebook: turbogarage.poznan


