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BudowaDomow.com

• sprzedaż gotowych domów 
• budowa domów „pod klucz”

• stan surowy  
i deweloperski

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)

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

 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

stomatologia zachowawcza 
stomatologia dziecięca  
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną

pon.-pt. 9:00-18:00
tel. 61 818 33 22, 609 523 082

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

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

OTWARTE: Poniedziałek-Piątek: 8.00-20.00, Soboty: 8.00-14.00
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Awans zawodowy 
nauczycieli

W lipcu i sierpniu w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu odbyły się egzaminy dla 

nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 
nauczyciela mianowanego.  W sesji letniej do eg-
zaminów przystąpiło 16 nauczycieli z gminnych 
placówek oświatowych, którzy przed komisją 
egzaminacyjną przedstawiali swój dorobek za-
wodowy z 2 lat i 9 miesięcy -  tyle bowiem trwa 
staż  na nauczyciela mianowanego. Egzaminy 
zakończyły się pomyślnie dla wszystkich zdają-
cych. Stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego uzyskali:

Przygotowanie placówek oświato-
wych do nowego roku szkolnego

Od 1 września 2015 r. w gminnych podstawówkach naukę w 170 oddzia-
łach rozpoczęło ponad 3671 uczniów. Do 9 oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych uczęszczać będzie 182 dzieci w wieku 5-6 
lat. W gimnazjach do 52 oddziałów uczęszczać będzie 1259 uczniów. Do 
13 przedszkoli publicznych (w tym 6 prowadzonych przez gminę i 7 przez 
operatorów) przyjętych zostało 1427 dzieci, a 1 września było tam jeszcze 
47 wolnych miejsc. 

Podczas wakacji w placówkach oświa-
towych przeprowadzono szereg prac 
remontowych polegających nie tyl-

ko na odmalowaniu sal lekcyjnych. Do 
największych inwestycji zaliczyć można 
malowanie korytarza i klatki schodowej 
w Szkole Podstawowej nr 1 – koszt 25.000. 
W tej samej placówce podczas wakacji re-
alizowano projekt ekologiczny pod nazwą 
Zielony Zakątek (na zdjęciu). 

W Szkole Podstawowej nr 4 w Swa-
rzędzu z części biblioteki uzyskano salę 
komputerową dla uczniów, natomiast po 
zabudowaniu części korytarza na II piętrze 
szkoła powiększyła się o kolejną salę lek-
cyjną. Bardzo dużo prac udało się wykonać 
dzięki pomocy sponsorów i ogromnemu 
zaangażowaniu pracowników szkoły. 
Koszt inwestycji to ponad 20.000. Warto 
zaznaczyć, że od 1 wrzenia „czwórka” 
będzie najliczniejszą swarzędzką pod-
stawówką, a uczęszczać będzie do niej 
ponad 1000 uczniów. 

W Szkole Podstawowej nr 5 w Swa-
rzędzu przeprowadzono prace malarskie 
i konserwatorskie m.in. wymieniono wy-
kładzinę w sali lekcyjnej oraz założono 
ekrany i sprzęt audiowizualny w kolejnych 
6 salach lekcyjnych. Wykonano prace za 
ponad 20.000. 

Podstawówka w Kobylnicy ma odno-
wiony parkiet w sali gimnastycznej oraz 
wyremontowaną toaletę na piętrze. Inwe-
stycje w tej szkole przekroczyły kwotę 
89.000 zł. 

W Szkole w Wierzonce wyremonto-
wana została biblioteka oraz sala kompu-

terowa – koszt to ponad 29.000. 
W Gimnazjum nr 2 wyremontowano 

jedną z sal lekcyjnych za ponad 4.000, 
natomiast w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu 
zamontowano nowe oświetlenie w salach 
gimnastycznych, przeprowadzono również 
remont i modernizację wejścia głównego 
do szkoły oraz pokoju nauczycielskiego 
za łączną kwotę ponad 65.000. 

W zalasewskim gimnazjum oprócz 
prac malarskich i konserwatorskich pod-
czas przerwy wakacyjnej przeprowadzono 
remont toalet. Dostosowano je do potrzeb 
gimnazjalistów, gdyż dotychczas korzy-
stali z nich uczniowie klas I-III szkoły 
podstawowej, którzy od września roz-
poczęli naukę w Szkole Podstawowej 
w Zalasewie.

/edu/

Przedszkole nr 5 - Jolanta Jacek, Ewa Przyczynek, 
Szkoła Podstawowa nr 1 - Ewelina Urbanek-Ka-
ftan, Szkoła Podstawowa nr 4 - Izabela Matela, 
Katarzyna Wagner, Joanna Lewandowska,  Sylwia 
Tarasiewicz, Dorota Jagielska-Ryszczyńska, Szko-
ła Podstawowa nr 5 - Katarzyna Mysior, Szkoła 
Podstawowa w Wierzonce – Anna Rodziewicz, 
Zespół Szkół w Paczkowie - Ewelina Staszak, Gim-
nazjum nr 2 - Maciej Chojnacki, Anna Talarczyk, 
Ewelina Tyranowska, Gimnazjum w Zalasewie 
– Monika Matuszczak-Cierpisz, Maria Sadow-
ska-Boniecka (do 2013 r. nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Kobylnicy).  

/edu/

Nowi dyrektorzy

Komisje konkursowe powołane zarządzenia-
mi burmistrza wyłoniły nowych dyrektorów, 

którzy od 1 września 2015 r. kierować  będą 
placówkami oświatowymi. I tak dyrektorem 
Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swa-
rzędzu wybrana została pani Karolina Łyskawa, 
nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 3, od 
lutego pełniąca obowiązki dyrektora w tej szkole. 
Szkołą Podstawową w Wierzonce kierować będzie 
pani Ewa Madanowska, do sierpnia nauczyciel-
ka matematyki w Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu. 
Dyrektorem nowej zalasewskiej podstawówki 
będzie od 1 września 2015 r. pani Beata Hałas, 
nauczyciel j. angielskiego. Na kolejne pięć  lat 
przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora 
Przedszkola nr 4 w Swarzędzu otrzymała pani 
Małgorzata Purol. 

/edu/

Odblaski dla wszyst-
kich pierwszaków

Z inicjatywy swarzędzkiej Straży Miejskiej przy 
znaczącym wsparciu i dofinansowaniu Urzędu 

Miasta i Gminy Swarzędz wszyscy uczniowie klas 
pierwszych szkół podstawowych gminy Swarzędz 
zostaną wyposażeni w odblaski. Mł. insp. Wiesław 
Jakubowski we wrześniu zorganizuje spotkania 
prelekcyjne z wszystkimi pierwszoklasistami, 
których głównym wątkiem będzie bezpieczna 
droga do i ze szkoły oraz podstawowe informacje 
dotyczące numeru alarmowego 112. Zwieńcze-
niem spotkań będzie wręczenie uczniom od-
blasków, które później będą mogli praktycznie 
wykorzystać, choćby przypinając je do plecaków. 
Głównym zadaniem tego przedsięwzięcia jest 
nie tylko poprawienie poziomu bezpieczeństwa 
najmłodszych uczniów ale i zmotywowanie 
i zaangażowanie rodziców w działanie na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa dzieci.

Wiesław Jakubowski  
Straż Miejska Swarzędz
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Szkoła Podstawowa 
w Zalasewie

3 września 2015 r. przejdzie do histo-
rii swarzędzkiej oświaty. Tego dnia 
uroczyście otwarta została Szkoła 

Podstawowa w Zalasewie. W pięknym, 
nowoczesnym, przestronnym budynku do 
dyspozycji uczniów jest 28 sal lekcyjnych 
wyposażonych w tablice interaktywne, 
pracownie komputerowe, biblioteka 
z czytelnią, świetlica szkolna, a także 
przeszklony plac zabaw, tzw. „ogród na 
niepogodę”. 

W pełnowymiarowej hali sportowej 
z widownią, przeznaczoną na 1000 osób 
mogą być prowadzone zajęcia wychowa-
nia fizycznego dla trzech klas równocze-
śnie. Ścianka wspinaczkowa w znacznym 
stopniu uatrakcyjnia ofertę zajęć pozalek-
cyjnych. Szkoła dysponuje również salą 
do gimnastyki korekcyjnej. 

Imponująco prezentuje się sala amfi-
teatralna z widownią na 300 miejsc wraz 
z zapleczem scenicznym.

Na terenie szkoły znajduje się również 
boisko wielofunkcyjne przystosowane do 
gier: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki 
i tenisa, boisko piłkarskie, bieżnia cztero-
torowa, skocznia do skoku w dal i 2 place 
zabaw dla młodszych dzieci, wyposażone 
w huśtawki, piaskownice, domki, pomosty 
wiszące, zjeżdżalnie i inne atrakcje.

Dwa dni wcześniej, 1 września, rok 
szkolny rozpoczęło tu 548 dzieci pod 
opieką 39 nauczycieli. Docelowo w nowej 
szkole uczyć się będzie 750 dzieci przy 
zachowaniu jednozmianowości.

Podczas uroczystego otwarcia - 
3 września -  Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz Marian Szkudlarek podkreślił, iż 
ten nowoczesny obiekt oświatowy w pełni 
zaspokoi potrzeby edukacyjne południo-
wych osiedli Swarzędza, a nowoczesna 
hala sportowa służyć będzie całej społecz-
ności naszej gminy. Trwająca zaledwie rok 
budowa kosztowała ok. 36 mln złotych 
i w całości sfinansowana została z budżetu 
Swarzędza. Głównym wykonawcą była 
firma AGROBEX, natomiast towarzyszące 
budowie szkoły inwestycje drogowe (prze-
budowa ulicy Heweliusza) to dzieło firmy 
KRUG. Zadbano również o bezpieczeń-
stwo (przejścia z sygnalizacją świetlną oraz 
kamery monitoringu), oraz dobry dojazd 
komunikacją miejską (piszemy o tym na 
str. 12.) Burmistrz Szkudlarek serdecznie 
podziękował wszystkim osobom, firmom 
i instytucjom zaangażowanym w sprawne 
wykonanie tej inwestycji. 

Uroczystości oficjalnego oddania do 
użytku szkoły w Zalasewie poprzedziła 
konferencja prasowa połączona ze zwie-
dzaniem obiektu. W południe, 3 wrze-
śnia, przed głównym wejściem do szkoły 
zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, 
rodzice i liczni goście. Do przecięcia 
symbolicznej wstęgi burmistrz zaprosił 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej – Ewę Dudek, Wo-
jewodę Wielkopolskiego – Piotra Florka, 
Starostę Poznańskiego – Jana Grabkow-
skiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
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– Elżbietę Walkowiak, Przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbarę 
Czachurę, dyrektora nowej szkoły – Be-
atę Hałas oraz przedstawiciela uczniów – 
Krzysztofa Mielcarka. Ksiądz arcybiskup 
Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański 

w towarzystwie księży ze swarzędzkich 
parafii poświęcił nową szkołę i krzyże do 
sal lekcyjnych. 

Następnie w sali amfiteatralnej ucznio-
wie zaprezentowali żywiołowy i radosny 
spektakl „na powitanie”. Miłym akcen-

tem była biała plansza zapełniana szyb-
ko tekstami o tym, jaka ta szkoła będzie, 
symbolami klas, podpisami uczestników 
spotkania. Występ podobał się absolut-
nie każdemu z gości, a byli wśród nich 
także: posłowie na sejm RP – Bożena 
Szydłowska, Tadeusz Dziuba, Stanisław 
Kalemba i Jacek Tomczak, radni Rady 
Powiatu i Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
burmistrzowe i wójtowie sąsiednich gmin, 
byli burmistrzowie Swarzędza, sołtysi, 
przedsiębiorcy, pracownicy placówek 
oświatowych, przedstawiciele organizacji 
i stowarzyszeń. Najważniejsza jednak była 
tego dnia obecność na widowni odświętnie 
ubranych uczniów! 

Burmistrz Swarzędza Marian Szku-
dlarek w swoim wystąpieniu zapewnił, że 
nowa „podstawówka” spełni wszystkie 
oczekiwania stawiane przed nowoczesną, 
przyjazną szkołą. Powiedział też, iż tak 
naprawdę od uczących się tu młodych lu-
dzi zależy, czy stanie się ona prawdziwą 
„szkołą z charakterem”. 

W licznych, ciepłych wypowiedziach 
goście wyrażali uznanie dla swarzędzkiego 
samorządu za odważną decyzję inwesty-
cyjną i imponujący rezultat. Prezes AGRO-
BEX-u Zbigniew Kruszona podkreślił, że 
dobra atmosfera i życzliwa współpraca ze 
swarzędzkim samorządem bardzo sprzyja-
ły sprawnemu przebiegowi budowy. 

Wyświetlony podczas uroczystości 
film promocyjny, przygotowany przez 
Swarzędzką Telewizję Kablową i Referat 
Promocji UMiG, stanowił syntezę tego 
wszystkiego, czym ta nowa szkoła jest od 
teraz dla mieszkańców Swarzędza.

Teresa Radziszewska,  
Maciej Woliński 

z fot. Henryk Błachnio, Arkadiusz Szpakowski, 
Maciej Woliński
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Nowa szkoła  
w liczbach:
Boisko do piłki nożnej:  1860 m2

Boisko wielofunkcyjne + bieżnia:  1116 m2

Skocznia w dal:  69 m2

Place zabaw:  574 m2 + 576m2 = 1150 m2

Powierzchnia budynku:  9315,26 m2

- powierzchnia parteru:   5803,51 m2

- powierzchnia piętra:  3511,75 m2

- ogród zimowy (na niepogodę):  110,93 m2

- sala do gimnastyki korekcyjnej:  55,09 m2

- sala sportowa:  1795,70 m2

- aula:  320,02 m2

 Razem: 13510,26 m2

Koszty inwestycji
Zakup gruntu: 3.748.000 zł (pow. działki 2,11 ha)
Koncepcja architektoniczna,  
projekt, nadzór:  309.000 zł
Wykonawstwo (firma AGROBEX):  29.627.371 zł
Wyposażenie:  2.268.000 zł 
(meble, komputery, tablice multimedialne, 
sprzęt sportowy i sprzątający)

Rozpoczęcie budowy: kwiecień 2014, zakończe-
nie – lipiec 2015.
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Ul. Zapłocie w Pacz-
kowie - przebudowa 
jeszcze w tym roku 

Jeszcze w tym roku planowana jest 
przebudowa ul. Zapłocie w Paczkowie. 
Jak już informowaliśmy, Gmina Swarzędz 
w poprzednich latach opracowała doku-
mentację techniczną tej inwestycji. Ul. 
Zapłocie jest drogą powiatową. Burmistrz 
Marian Szkudlarek podjął rozmowy ze 
starostą Janem Grabkowskim, wynikiem 
czego jest porozumienie pomiędzy Staro-
stwem Poznańskim a Gminą Swarzędz 
o wspólnej realizacji zadania. Obejmie 
ono: budowę chodnika wraz z zatokami 
parkingowymi oraz autobusowymi na od-
cinku od ul. Poznańskiej do ul. Dworskiej 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 
oraz wykonaniem nowej nawierzchni jezd-
ni na tym odcinku. Radni Rady Miejskiej 
w Swarzędzu przeznaczyli jako udział 
finansowy naszej gminy kwotę 650 tys. 
zł, co stanowi ok. 50 proc. szacunkowej 
wartości inwestycji. W imieniu Gminy 
Swarzędz oraz Starosty Poznańskiego 
inwestycja realizowana będzie w bieżą-

cym roku przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu. 

/mw/

Fontanna znów działa
Od 14 sierpnia uruchomiona została, 

po usunięciu skutków dewastacji, fontanna 
na terenie rekreacyjnym os. Raczyńskiego. 
Naprawa kosztowała kilkanaście tysięcy 
złotych. 

/mw/

Modernizacja boiska 
w Zalasewie 

W ubiegłym roku mieszkańcy wybrali 
do realizacji, w ramach budżetu obywatel-
skiego, modernizację boisk przy ul. Kór-
nickiej w Zalasewie. W tegorocznym bu-
dżecie Swarzędza na ten cel przeznaczono 
300 tys. złotych. Do tej pory kosztem ok. 
100 tys. złotych naprawiono ogrodzenie 
oraz wykonano kilkumetrowej wysokości 
piłkochwyt. Dodatkowo, w bieżącym roku 
w ramach budżetu obywatelskiego wy-
konana zostanie renowacja murawy wraz 

montażem systemu nawadniania. Boiska 
otrzymają nowe wyposażenie w postaci 
4 bramek. Szczegółowe informacje znane 
będą po rozstrzygnięciu przetargu.

/mw/

Kanalizacja  
z pomocą WFOŚiGW

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, Gmina Swarzędz 
otrzyma nisko oprocentowane pożyczki 
umarzalne w wysokości do 25% wartości 
przedsięwzięcia na realizację następują-
cych inwestycji:

1. budowa rurociągu tłocznego w miej-
scowościach Gortatowo i Jasin - wartość 
inwestycji: 671.756,10 zł w tym pożyczka 
WFOŚiGW: 185.000,00 zł;

Przebudowa ul. Staniewskiego. Trwa przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu. Wy-
konawcą jest firma Budownictwo Drogowe KRUG. Inwestycja obejmuje budowę nawierzchni na ok. 637-metro-
wym odcinku od ul. Wilkońskich w Swarzędzu do ul. Średzkiej w Zalasewie wraz z budową chodnika z obydwu 
stron, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz postojowych. Jezdnia będzie miała nawierzchnię bitumiczną. 
Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, przebudowane jest też oświetlenie 
uliczne. Podczas przebudowy ulicy uzupełnione będą brakujące części systemu wodociągowego wraz z przyłączami. 
Wartość inwestycji objętej 50% dofinansowaniem w formie dotacji Wojewody Wielkopolskiego to 3.570.097,07 
zł. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Swarzędz otrzymało dofinansowanie w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. “schetynówek”. Część kosztów (ok. 214 tys. zł) poniesie spółka AQUANET finansująca przebudowę należących do niej instalacji.
Termin zakończenia przebudowy ul. Staniewskiego określono na koniec listopada bieżącego roku. /mw/
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VW caddy dla Straży Miejskiej. W sierpniu Straż Miejska w Swarzędzu wyposażona została w nowy samochód volkwagen caddy, który zastąpi wysłużoną 
dacię logan. Auto kosztowało ponad 60 tys. złotych, a jego zakup sfinansowany został z budżetu Gminy Swarzędz. /mw/

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Katarzyńskiej w Gruszczynie – wartość 
inwestycji: 91.851,85 zł, w tym pożyczka 
WFOŚiGW: 55.000,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicach: Krańcowej, Świt i Brzask 
w Gruszczynie – wartość inwestycji: 
321.352,42 zł, w tym pożyczka WFO-
ŚiGW: 175.000,00 zł. 

Inwestycje są już w trakcie realizacji. 
Planowany termin zakończenia robót to 
listopad 2015 r.

/bp/

Ul. Transportowa  
– będzie dokumentacja

9 kwietnia br. Gmina Swarzędz pod-
pisała umowę dotyczącą wykonania do-
kumentacji technicznej na przebudowę ul. 
Transportowej w Zalasewie i Garbach na 
całym jej odcinku zlokalizowanym na te-
renie naszej gminy tj. od ul. Kórnickiej 
do granic administracyjnych Poznania. 
Umowa zakłada wykonanie przez biuro 
projektowe pełnobranżowej dokumentacji 
technicznej, zakładającej budowę komplet-
nej infrastruktury technicznej (kanaliza-
cja deszczowa, sanitarna, teletechniczna, 
oświetlenie, budowa brakującyh przyłą-
czy), infrastruktury drogowej (asfaltowa 
nawierzchnia jezdni, obustronne chodniki, 
ścieżka rowerowa i zatoki autobusowe, 
rondo na skrzyżowaniu z ul. Planetarną). 
Dodatkowo biuro projektowe przedstawi 
proponowane warianty przebudowy skrzy-
żowania ul. Transportowej z ul. Kórnicką, 
gdzie również powstać mogłoby rondo. 

Dokumentacja ma być gotowa w I po-
łowie przyszłego roku.

/mw/

Paczkowo  
ma już świetlicę 

Latem tego roku pomieszczenia 
w dawnym budunku Zespołu Szkół 
w Paczkowie poddane zostały gruntow-
nej modernizacji. Kosztem około 120 
tys. złotych z budżetu Gminy Swarzędz 
urządzona została świetlica dla miesz-
kańców oraz pomieszczenia dla filii 
Biblioteki Publicznej. Podczas moderni-
zacji wymienione zostały okna i drzwi, 
brama wjazdowa i furtka, wykonano 
podjazd dla osób niepełnosprawnych, 
przygotowano pomieszczenia zaplecza 
kuchennego, a z funduszu sołeckiego 
sfinansowane zostało wyposażenie po-
mieszczeń świetlicy. 

/mw/

Ogrzewanie dla świe-
tlicy w Rabowicach

Również latem świetlica wiejska w Ra-
bowicach „dorobiła się” wreszcie porząd-
nego ogrzewania. Kosztem ok. 35 tys. zł 
z budżetu Gminy Swarzędz zamontowane 
zostało ogrzewanie gazowe – nowy piec 
wraz z całą instalacją. 

/mw/

Świetlice podłączane 
do kanalizacji

Gmina Swarzędz rozpoczęła podłą-
czanie budynków świetlic wiejskich do 
nowopowstałej sieci kanalizacji sanitar-
nej. W pierwszej kolejności wykonano 
przyłącze do świetlicy w Gruszczynie, 

a na przyszły rok planowane jest przy-
łączenie do kanalizacji świetlic w Gor-
tatowie, Janikowie Dolnym, Zalasewie 
i Rabowicach. 

/mw/

Nowa siłownia plene-
rowa dla Gruszczyna 
i altana w Jasinie

W V edycji konkursu „Pięknieje Wiel-
kopolska Wieś”, Gmina Swarzędz, decyzją 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
otrzymała dofinansowanie na realizację 
dwóch projektów:

1. „A w Gruszczynie każdy dba o zdro-
wie na urządzeniach siłowni plenerowej, 
co się zowie” - wartość projektu: 22632 zł, 
w tym dotacja Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego 12.233 zł. Przedsięwzie-
cie obejmuje „zakup orbitreka podwójnego 
na pylonie, biegacza, wyciągu i wyciskania 
na słupie, wioślarza oraz twistera z waha-
dłem”. Urządzenia zostaną zamontowane 
na placu zabaw w Gruszczynie. 

2. „W altanie drewnianej w Jasinie 
i dzieci i starsi i ktoś z młodzieży. Wypoczy-
nek i relaks każdemu się należy” - wartość 
projektu: 7.800 zł, w tym 4.800 zł dotacji. 
Altana zostanie zamontowana na placu 
zabaw w Jasinie.

Wkład własny Gminy Swarzędz po-
chodzi z funduszu sołeckiego Gruszczyna 
i Jasina.

/bp/
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Ul. Heweliusza gotowa na początek 
roku szkolnego. W sierpniu zakończona 
została przebudowa ul. Heweliusza na odcinku od 
ul. Planetarnej do końca nieruchomości, na której 
zbudowana jest nowa szkoła w Zalasewie. Inwesty-
cja polegała na budowie odwodnienia, oświetlenia, 
asfaltowej jezdni, chodników i zatok parkingowych 
z kostki brukowej. Zostało też wykonane połączenie 
światłowodem nowej podstawówki z sąsiednim gim-
nazjum. Zainstalowany został system monitoringu 
okolicy nowej szkoły. Dla poprawy bezpieczeństwa 
zbudowana została sygnalizacja świetlna na skrzy-
żowaniu z ul. Planetarną. Wykonawcą była firma 
Budownictwo Drogowe KRUG. Trwa teraz końcowe 
rozliczenie inwestycji. /mw/

Podpisujmy umowy!
W związku z kończeniem na terenie 

Gminy Swarzędz projektu kanalizacyjnego 
realizowanego przez Związek Międzyg-
minny „Puszcza Zielonka” apelujemy do 
mieszkańców posesji objętych projektem 
o podpisywanie umów na odbiór ścieków. 
Tylko osoby posiadające podpisane umo-
wy będą mogły korzystać z kanalizacji. 

Od 14 września 2015 r. w Biurze Ob-
sługi Interesanta na parterze w swarzędz-
kiego ratusza (Swarzędz, Rynek 1) roz-
pocznie działalność punkt informacyjny, 

w którym będzie można pobrać niezbędne 
do podpisania umów dokumenty. Informa-
cji, w godzinach pracy urzędu, udzielać 
będzie p. Magdalena Dudzińska. Formu-
larze dokumentów można również pobrać 
ze strony www.puszcza-zielonka.pl

W razie pojawienia się dodatkowych 
pytań prosimy o kontakt ze Związkiem 
pod numerami telefonów: 61 811 41 42 
lub 512 844 133. 

/pn, mw/
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80 tys. zł na projekty 
ekologiczne dla Swarzędza

21 lipca burmistrz Marian Szku-
dlarek oraz skarbnik Maciej 
Narłowski, w imieniu Gminy 

Swarzędz, podpisali 4 umowy o dotacje dla 
Gminy Swarzędz z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na łączną kwotę 80.000 zł. Kwota 
podzielona jest pomiędzy 4 zadania, bę-
dące już w częściowej realizacji. Zadania 
związane są z edukacją dzieci i młodzieży 
w zakresie ekologii oraz ochroną przyrody 

na obszarze wiejskim. 
Oto dotowane projekty: 
1. „Poprawa bioróżnorodności w kra-

jobrazie rolniczym oraz odbudowa po-
pulacji gatunków flory i fauny poprzez 
nasadzenia zieleni przy Gimnazjum im. 
Mikołaja Kopernika w Zalasewie, Gmina 
Swarzędz” 

2. „Formy ochrony przyrody w Polsce” 
– konkurs ekologiczny w Gimnazjum nr 
2 w Swarzędzu 

3. „Zielony zakątek” – utworzenie 
ścieżki edukacyjnej oraz organizacja 
konkursu ekologicznego przez Szkołę 
Podstawową nr 1 w Swarzędzu” 

4. „Jestem EKO – konkursy, warsz-
taty i akcje zbiórki surowców wtórnych 
w Zespole Szkół w Paczkowie, gmina 
Swarzędz” 

Tomasz Rybarczyk

Urząd Stanu Cywilne-
go przeniesiony na 
ul. Poznańską 25

Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2015 
roku Urząd Stanu Cywilnego w Swarzędzu 

został przeniesiony na ul. Poznańską 25 (II pię-
tro, pok. 206, tel. 61 65 12 209). Przypomina-
my, że swarzędzki USC przyjmuje interesantów 
w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, we wtorki 
i piątki w godz. 7.30-11.00 oraz w środy i czwartki 
w godz. 7.30-15.30 (powyższe godziny nie do-
tyczą zgłoszenia zgonu!)
Śluby nadal będą udzielane w ratuszu.

/usc/

Zgłaszajmy szamba 
i przydomowe  
oczyszczalnie ścieków

Uprzejmie przypominamy o obowiązku 
zgłoszenia zbiornika bezodpływowego 

nieczystości ciekłych (szamba) lub przydo-
mowej oczyszczalni ścieków do ewidencji 
gminnej. 
Formularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Swarzędzu (Biuro Obsługi 
Interesanta - stanowisko 4). Formularz można 
również pobrać ze strony internetowej.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Swarzędzu - w Biurze Obsługi 
Interesanta (stanowisko 4) lub pod numerami 
telefonów (61) 65 10 714 i (61) 65 12 403.
Wspomniany obowiązek wynika z Uchwały 
Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/360/2013 
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

/ros, mw/

Wnioski do 15 września

Usuwajmy azbest korzystając 
z dofinansowania

Serdecznie zachęcamy mieszkań-
ców gminy Swarzędz do składa-
nia wniosków o udział w Progra-

mie likwidacji wyrobów zawierających 
azbest, koordynowanym przez Powiat 
Poznański. Program ma na celu pomoc 
w usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest, demontażu i odbiorze tych wy-
robów z terenu nieruchomości.

Do wzięcia udziału w akcji upraw-
nieni są właściciele i użytkownicy 
wieczyści, którzy nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej; spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki 
organizacyjne zaliczane do sektora 
finansów publicznych oraz stowarzy-
szenia ogrodowe.

W przypadku, gdy podmioty określone 
powyżej nie wykorzystają limitu dotacyj-
nego, uprawnione do udziału w akcji staną 
się rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie w ramach Progra-
mu pokrywa 100% kosztów demonta-
żu i utylizacji wyrobów zawierających 
azbest.

Jednocześnie informujemy Państwa, 
że w ramach likwidacji wyrobów zawie-
rających azbest NIE BĘDĄ finansowane 
koszty związane z zakupem i montażem 
nowych pokryć dachowych.

Podstawą uzyskania dofinansowania 
jest wypełnienie wniosku i złożenie go 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu. O zakwalifikowaniu wniosku oraz 
przyznaniu dotacji decyduje kolejność 

zgłoszeń. Termin składania wniosków wy-
znaczono na 15 września 2015r.

Do wniosku obowiązkowo należy 
dołączyć:

- dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do dysponowania nieru-
chomością (oryginał lub poświadczona 
przez gminę kopia aktu notarialnego, 
oryginał lub poświadczona przez gminę 
kopia aktualnego odpisu z księgi wieczy-
stej lub inne).

- zgodę ewentualnych współwłaścicieli
W przypadku gdy o dofinansowanie 

będzie starał się przedsiębiorca rolny, 
pomoc będzie udzielana jako pomoc de 
minimis w sektorze rolnym.

Przypominamy, że wnioskodawca jest 
zobowiązany, w zależności od charakteru 
wykonywanych robót, zgłosić je co naj-
mniej 30 dni przed planowanym terminem 
ich rozpoczęcia lub uzyskać pozwolenie 
na budowę od Starosty Poznańskiego, jako 
organu administracji architektoniczno-bu-
dowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 
Z 2013r., poz. 1409 ze zm.)

Wszelkie szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu, w Biurze Obsługi Intere-
santa na stanowisku nr 4 lub pod numerem 
telefonu: (61) 65 10 714.

Skorzystajmy z dofinansowania! 
Usuńmy azbest już teraz!!! 

/ros/
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Istotne zmiany w komunikacji miejskiej

Od 1 września 2015 roku obowiązy-
wać będą uchwalone 23.06.2015 
zmiany w zasadach funkcjonowa-

nia Swarzędzkiej Komunikacji Autobuso-
wej polegające na wprowadzeniu nowych 
przepisów porządkowych, a także mody-
fikacji ulgi dla opiekunów podróżujących 
z małymi dziećmi. 

W zakresie przepisów porządkowych, 
zasadę wsiadania przednimi drzwiami roz-
szerza się na wszystkie linie Swarzędz-
kiej Komunikacji Autobusowej i nie bę-
dzie obowiązywać jedynie w przypadku 
oczekiwania na przystanku dużej liczby 
pasażerów. Z pełną treścią przepisów 
porządkowych można zapoznać się na 
www.swarzedz.pl w zakładce KOMU-
NIKACJA. 

W zakresie uprawnień do przejazdów 
darmowych (ulga 100%) zmianie ulegnie 
uprawnienie do darmowej podróży opie-
kuna dziecka podróżującego w wózku 
dziecięcym. Od 1.09.2015 do darmo-
wego przejazdy uprawniony będzie 

opiekun podróżujący z dzieckiem do 
dnia ukończenia przez dziecko 3 roku 
życia, bez względu na to, czy dziecko jest 
przewożone w wózku czy bez. Opiekun 
podróżujący ze starszym dzieckiem, bez 
względu na to czy jest ono przewożone 
w wózku czy nie, zobowiązany będzie 
do posiadania ważnego skasowanego 
biletu jednorazowego lub ważnego bi-
letu okresowego. 

Ponadto, w związku z docelowym 
planowanym przejściem Swarzędzkiej 
Komunikacji Autobusowej na nową nu-
merację linii autobusowych, dostosowaną 
do numeracji linii w Aglomeracji Poznań-
skiej, od 1.09.2015 roku planowane są 
modyfikacje w numeracji linii (1 etap): 

a) dzisiejsza linia S3 zmieni się na: 
• linię S13 kursującą na trasie Rynek 

– Gortatowo 
• linię S2 kursującą na trasie (Rynek)

Kobylnica – Uzarzewo 
· linię S3 kursującą na trasie (Rynek)

Kobylnica – Karłowice 

b) dzisiejsza linia S4 zmieni się na: 
• linię S14 kursująca na trasie Rynek 

– Działkowa(realizowany ul. Strzelecką) 
– Rynek 

• linię S4 kursująca na trasie (Ko-
ściuszkowców)Rynek – Garby(Tulce) 

c) dzisiejsza linia S9 zmieni się na: 
• linię S11 kursującą na trasie os. Le-

śne – Kruszewnia 
• linię S9 kursującą na trasie os. Leśne 

– Kościuszkowców 
Wszystkie dziś funkcjonujące linie 

aglomeracyjne będą miały pozostawio-
ne aktualne numery (dot. 400, 401, 405, 
406, 407 i 412). Wprowadzone zmiany 
oznaczają, że liczba linii w sieci transportu 
publicznego organizowanej przez Gminę 
Swarzędz zwiększy się z aktualnych 11 do 
15, a system komunikacji publicznej stanie 
się bardziej przejrzysty dla pasażerów. 

W okresie od 1.09.2015 do 31.12.2015 
na tablicach kierunkowych autobusów 
będą wyświetlane zarówno stare nume-
ry, jak i nowe. 

/ms/

Dojazd do nowej Szkoły Podstawowej w Zalasewie

Prezentujemy rozkład jazdy autobusu 
linii S11, która będzie wprowadzona 
od 01.09.2015 roku celem umożliwie-

nia dojazdu do nowej Szkoły Podstawowej 
w Zalasewie, a także do Gimnazjum przy 
ul. Planetarnej dla dzieci i opiekunów do-
jeżdżających z terenu Rabowic, Kruszew-
ni i Zalasewa (okolice os. Europejskiego, 
a także os. Zamoyskiego).

W wyniku konsultacji rozkładu jazdy 
przede wszystkim zmieniona została trasa 
– zamiast przejazdu ul. Kórnicką linia bę-
dzie kursować przez rondo Raczyńskiego 
i dalej ul. Graniczną do ul. Kupieckiej.

Ponadto informujemy, że dojazd do 
nowej szkoły będzie również możliwy 
z Garbów i Zalasewa linią S4 (wszystkie 
kursy w dni robocze będą realizowane 
przez os. Leśne, a na ul. Transportowej 
przy skrzyżowaniu z ul. Planetarną zostaną 
wyznaczone dodatkowe przystanki) i linią 
S9, która będzie kursować na trasie Os. 
Leśne – Os. Kościuszkowców (w obie 
strony aktualną trasą). 

W związku z otwarciem nowej szkoły 
podstawowej w Zalasewie przy ulicy He-
weliusza, na wniosek Swarzędza, od 31 
sierpnia 2015 roku wybrane (patrz niżej) 
kursy autobusów linii nr 55 w dni robocze 
zostaną wydłużone przez ulicę Planetarną 
i Transportową do pętli znajdującej się przy 
os. Leśnym w Zalasewie. Kursy te będą 

realizowane w dni robocze w godzinach 
porannego oraz popołudniowego szczytu 
komunikacyjnego tj. od 5:30 do 8:30 oraz 
od 14:30 do 17:00. Na trasie przejazdu 
autobusy będą zatrzymywać się na nastę-
pujących przystankach zlokalizowanych 
w strefie taryfowej B:

 » Zalasewo/Os. Zamoyskiego (nowa 
nazwa przystanku „Mokra”)

 » Zalasewo/Heweliusza Szkoła (nowa 
nazwa przystanku „Planetarna”)

 » Zalasewo/Transportowa n/ż

 » Zalasewo/Os. Leśne
Przypominamy, że na przejazd linią 

55 obowiązują bilety ZTM Poznań, w tym 
t-portmonetka.
Wydłużone kursy linii 55:

Z Ronda Rataje:
5:02 5:27 5:49 6:18 6:41 7:01 7:25 

7:42 8:02 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 
16:31

Z os. Leśnego:
5:33 5:58 6:19 6:36 6:54 7:12 7:36 

7:56 8:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 
17:13

/ms/
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Z prac Rady Miejskiej 
w Swarzędzu

25 sierpnia 2015 roku w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odbyła 
się XIII sesja Rady Miejskiej. 

W obradach, które prowadziła Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 
21 radnych.

Podczas obrad podjęto:
►Uchwałę nr XIII/114/2015 w spra-

wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2015.

►Uchwałę nr XIII/115/2015 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2015 - 2036.

►Uchwałę nr XIII/116/2015 w spra-
wie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych.

►Uchwałę nr XIII/117/2015 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Gruszczyn.

►Uchwałę nr XIII/118/2015 
w sprawie uchwalenia zmiany części 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego tereny 
położone w Swarzędzu w rejonie ulic 
Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta 
Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina 
oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościusz-
kowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków 
i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki 
nr ewid. 58/6 w Swarzędzu (łączna pow. 
zmiany ca.2,84ha).

►Uchwałę nr XIII/119/2015 w spra-
wie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwa-
ły w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 

i Gminy Swarzędz.
►Uchwałę nr XIII/120/2015 w spra-

wie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie: zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróż-
nień w dziedzinie kultury fizycznej.

►Uchwałę nr XIII/121/2015 w spra-
wie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z radnym.

►Uchwałę nr XIII/122/2015 w spra-
wie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz.

►Uchwałę nr XIII/123/2015 w spra-
wie zmiany uchwały nr XLIII/372/2013 

Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 
maja 2013r. w sprawie ustalenia cen za 
przyjęcie odpadów podlegających skła-
dowaniu, odzyskowi lub zbieraniu na 
Składowisko Odpadów Komunalnych 
w Rabowicach.

►Uchwałę nr XIII/124/2015 w spra-
wie pozbawienia kategorii grogi gminnej 
– odcinka drogi publicznej. 

►Uchwałę nr XIII/125/2015 w spra-
wie aktu założycielskiego Szkoły Pod-
stawowej ne 5 im. Adama Wodziczki 
w Swarzędzu. 

Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

Od redakcji: pełne teksty wszystkich 
uchwał wraz załącznikami dostępne są 
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/

Nagrody dla sołectwa i sołtysa 
z Sokolnik Gwiazdowskich

5 lipca 2015 roku w Licheniu odbyło 
się uroczyste ogłoszenie wyników 
kolejnej edycji konkursu FUNDUSZ 

SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATY-
WA, którego organizatorem jest Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów oraz Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego.

Nagrody w dwóch kategoriach, dla 
najciekawszego projektu sfinansowanego 
ze środków Funduszu Sołeckiego (nagro-
da – Namiot plenerowy 5x10m) oraz dla 
najaktywniejszego mieszkańca wsi (aparat 
fotograficzny), otrzymała pani Gabriela 
Iglińska, sołtys Sokolnik Gwiazdowskich.

Serdecznie gratulujemy.
/ms/
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Bezpłatne badania 
mammograficzne 

Zapraszamy na bezpłatne badania mam-
mograficzne sfinansowane przez NFZ dla 

kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostat-
nich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej 
mammografii. Panie, które ukończyły 35 lat będą 
mogły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 
80 zł. Badania prowadzone będą poniedziałek, 
21.09.2015 r., w ambulansie medycznym przy 
Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 
w godzinach 9.00-16.00, w tym przerwa w ba-
daniach od 13.00-14.00.
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcze-
śniejsza rejestracja, która prowadzona jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 8.00-18.00. 
Zapisy pod numerami telefonu 68 452 77 96, 68 
452 77 17, 605 596 655, 605 598 077. Podstawą 
wykonania badania jest dowód osobisty oraz 
ważny dokument ubezpieczenia.
Badania zostaną przeprowadzone przez Niepu-
bliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Diagnostyk”.

/rs, mw/

Akcja poboru krwi dla 
osób poszkodowa-
nych w wypadkach

Klub HDK PCK przy SM w Swarzędzu oraz Zespół 
Szkół nr 1 w Swarzędzu zapraszają na akcję 

poboru krwi w piątek 25.09.2015 r. w godz.9.00-
14.00 w Zespole Szkół nr 1 na os. Mielżyńskiego 
5A w Swarzędzu.
Koniecznie zjedz śniadanie. Możesz oddać próbkę 
na szpik kostny. Zabierz dowód osobisty. Musisz 
być w wieku od 18 do 65 lat. Otrzymasz: 8 cze-
kolad, ciasteczka, soczek, dzień wolny od nauki 
i od pracy.

Eugeniusz JACEK

W skrócie z różnych stron
POWIATOWA PARAOLIM-
PIADA W SWARZĘDZU. 4 lipca 
na terenie obiektów sportowych SCSiR 
w Swarzędzu odbyły się XIV Powiatowe 
Igrzyska Sprawnych Inaczej z plenerem 
malarskim. Ich celem była popularyzacja 
sportu wśród osób niepełnosprawnych, 
a także integracja uczestników terapii za-
jęciowej z poszczególnych stowarzyszeń 
powiatu poznańskiego. Łącznie w zawo-
dach wzięło udział 6 drużyn m.in. ze Swa-
rzędza, Pobiedzisk i Murowanej Gośliny.

DESKOROLKOWE GRAND 
PRIX POLSKI. 4 lipca na terenie 
swarzędzkiego skateparku odbył się dru-
gi przystanek Skateboardowego Grand 
Prix Polski – Swarzędz 2015. Najmłodszy 
zawodnik miał 7 lat. Każdy z uczestników 
mógł wystartować w kategorii Open, 
a także zaprezentować przed publicz-
nością dowolny trick. Oprócz rywalizacji 
celem zawodów była integracja środo-
wiska sketeboardowego oraz działania 
propagujące jazdę na deskorolce.

ZAWODY JEŹDZIECKIE. 
W sobotę, 11 lipca w klubie sportów 
konnych „Atrium” w Swarzędzu odbyły 
się III Towarzyskie Zawody Jeździeckie pa-
tronatem burmistrza Swarzędza, Mariana 
Szkudlarka. Zawodnicy startowali w pięciu 
różnych konkursach. Konkurencję skoków 
o Puchar Burmistrza wygrała Aleksandra 
Orczyk na koniu Generał Grande.

DOŻYNKI W ZALASEWIE 
I GORTATOWIE. Mieszkańcy Zala-
sewa i Gortatowa świętowali dożynki. 22 
sierpnia w Zalasewie i Gortatowie odbyły 
się dożynki sołeckie. Tradycyjnie, z okazji 
święta plonów odprawiono dziękczynną 

mszę świętą, podczas której poświęcono 
tegoroczne plony.  Następnie mieszkań-
cy uczestniczyli w zabawie z tanecznej. 
Swarzędzkie Dożynki Gminne odbędą 
się w Paczkowie w sobotę, 29 sierpnia.

ZAWODY ROLKOWE. W dniach 
22-23 sierpnia odbyły się w swarzędz-
kim skateparku zawody z serii Polish 
Rolling League. Zawodnicy startowali 
w trzech kategoriach: juniorzy, seniorzy 
i profesjonaliści. W każdej konkurencji 
oceniana była kreatywność, płynność 
oraz sposób wykorzystania przeszkód. 
Najmłodszy zawodnik miał 9 lat, a naj-
starszy 33.

Plany zagospodarowania 
przestrzennego
Informujemy, że do publicznej wiadomości  
podane zostały:

► Ogłoszenia o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektów miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą od-
działywania na środowisko w dniach 
od 3 do 25 września 2015 r.

 » południowa część Bogucina i Ja-
nikowa

 » „Dolina Rzeki Głównej”, gmina 
Swarzędz

 » wieś Łowęcin, część obrębu Jasin, 
Gortatowa, Paczkowa, część pół-
nocna w gminie Swarzędz (część A)

 » tereny położone w rejonie ulic 
Armii Poznań, Józefa Rivoliego 
w Swarzędzu oraz Siewnej w Za-
lasewie 

Uwagi do ww. projektów  należy 
wnieść na piśmie do Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 9 października 2015 r. 
Uwaga powinna zawierać imię, nazwi-
sko lub nazwę jednostki organizacyjnej, 
adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi do ww. prognoz oddziały-
wania na środowisko należy wnieść na 
piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na 
adres: umig@swarzedz.pl bez konieczno-
ści opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym w terminie podanym 
powyżej.

► Ogłoszenie o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego centralną część obrębu 
Garby i część obrębu Zalasewo (pow. 
ca. 292 ha) – część III oraz przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko zgodnie z Uchwałą Rady 
Miejskiej w Swarzędzu Nr X/95/2015 
z dnia 26 maja 2015 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do miejscowego planu na piśmie w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz w termi-
nie do dnia 17 września 2015 r. Wnio-
sek powinien zawierać imię i nazwisko, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy.

Jednocześnie zainteresowani mogą 
składać wnioski do prognozy oddziały-
wania na środowisko na piśmie do Urzę-
du Miasta i Gminy w Swarzędzu, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres: 
umig@swarzedz.pl bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym w terminie podanym po-
wyżej.

/umig/

Szczegółowe informacje:  
http://bip.swarzedz.eu
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Budżet Obywatelski
– głosowanie do 18 września 2015

Wrzesień – „ostatnia prosta” głosowania nad budżetem obywatelskim. 
Rywalizacja jest bardzo wyrównana, a stawka wysoka. Radni i sołtysi 
roznoszą papierowe ankiety po domach, aby uzyskać możliwie najlep-
szy wynik na swoim terenie. Do tej pory swój głos oddało prawie 4 tys. 
mieszkańców. Większość wykorzystała możliwość głosowania za pomocą 
ankiety internetowej. 

Dla przypomnienia:
Mieszkańcy głosują nad 1 

z 5 projektów głównych do kwoty 
1.000.000 zł oraz 1 z 16 projektów dodatko-
wych do kwoty 100.000 zł. Głosować mogą 
wszyscy mieszkańcy Swarzędza, którzy 
najpóźniej 18 września 2015 kończą 16 lat.  
Głos oddajemy na 1 projekt główny i 1 
projekt dodatkowy. 

Projekty podlegające głosowaniu:

Duże: 
1.  Ścieżka rowerowo-biegowa wzdłuż Jeziora 

Swarzędzkiego (Swarzędz) 
Projekt zakłada budowę nowej drogi pieszo-rowe-

rowej o szerokości 5 m i długości 1343 m wzdłuż Jeziora 
Swarzędzkiego. W szerokości drogi zostaną wydzielone: 
pas drogi rowerowej dwukierunkowej (2 m - asfalt) 
i pas chodnika (2 m – kostka brukowa). Starą kostkę 
ma zastąpić nowa kostka brukowa i asfalt. Droga ma 
zostać włączona w układ komunikacyjny miasta. Wzdłuż 
drogi rowerowej zostaną ustawione ławki, kosze na 
śmieci oraz tablice informacyjne. Ponadto droga ma 
być oświetlona lampami i podłączona do istniejącej 
sieci elektro-energetycznej. 
2.  Rewitalizacja wzgórza Cieszkowskiego przy 

zabytkowym drewnianym kościele św. Mi-
kołaja w Wierzenicy (Wierzenica) 
Wybrukowanie lipowej alei dojazdowej wraz 

z miejscami parkingowymi dla mieszkańców i turystów 
w centrum wsi przed zabytkowym kościołem św. Miko-
łaja. Wytyczenie ścieżek, nasadzenie zieleni, założenie 
stylowego oświetlenia, postawienie ławek, koszy i innej 
drobnej architektury. Odwodnienie drogi i przystanków 
autobusowych oraz wybudowanie chodnika. 
3.  Strefa sportu i rekreacji dla młodzieży i do-

rosłych (Swarzędz, ul. Staniewskiego) 
Wybudowanie obiektów sportowych: korty teni-

sowe, stoły do ping-ponga, ściana do squosha. 
4.  Park rowerowy ze znakami drogowymi dla 

dzieci i młodzieży wraz z infrastrukturą re-
kreacyjno-sportową dla aktywności fizycznej 
młodzieży i dorosłych po południowej stronie 
Swarzędza (Zalasewo) 
Miejsca do szkolenia dzieci w wieku 2-12 lat 

z zakresu prawidłowego poruszania się po ścieżkach 
rowerowych ze skrzyżowaniami, sygnalizacją i rondem. 

Założenie monitoringu, wydzielenie terenu na wybieg 
dla psów, postawienie siłowni zewnętrznej i siłowni do 
street workoutu. Posianie trawy i zasadzenie krzewów. 
5.  Naprawa chodnika na ul. Wilkońskich (Swa-

rzędz, ul. Wilkońskich) 
Naprawa lub wymiana chodnika po obu stronach 

ulicy Wilkońskich w Swarzędzu. 

Małe: 
1.  Sygnalizacja świetlna pod wiaduktem (Bo-

gucin, ul. Słocińskiego/wiadukt kolejowy) 
Sygnalizacja regulująca przejazd pod wiaduktem 

kolejowym. Ureguluje to ruch pieszy i samochodowy. 
2.  Wyposażenie boiska sportowego w Zala-

sewie w kontenery sanitarne, mające na 
celu poprawienie warunków socjalnych dla 
zawodników UKS Lider Swarzędz, Antare-
su Zalasewo i innych użytkowników boiska 
sportowego (Zalasewo) 
Budowa kontenera sanitarnego, w którym znaj-

dować by się miały szatnie dla zawodników (4 po-
mieszczenia), sędziów i pomieszczenie gospodarcze 
(magazyn sprzętu). 
3.  Tereny wypoczynkowe czyste i bez psich 

odchodów. Zamontowanie systemu „psich 
stacji” na terenach wypoczynkowych Swa-
rzędza (Swarzędz) 
Zamontowanie na terenach rekreacyjnych nad 

Jeziorem Swarzędzkim dystrybutorów z woreczkami 
na psie odchody i pojemnikami do ich wyrzucania. 
4.  Remont obiektu sportowego – nawierzchni 

bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku 
w dal na boisku sportowym przy Szkole Pod-
stawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki 
(Swarzędz, os. Mielżyńskiego) 
Wymiana nawierzchni bieżni lekkoatletycznej na 

boisku Szkoły Podstawowej nr 5. Wyremontowanie 
bieżni zapewni bezpieczeństwo użytkowników i po-
zwoli na przeprowadzanie zawodów z wykorzystaniem 
wszystkich torów. 
5.  Plac rekreacyjny dla mieszkańców Kobylnicy 

(Kobylnica, ul. Poznańska 99) 
Utworzenie placu zakłada budowę siłowni, kącika 

grillowego i boiska do siatkówki. 
6. Postawienie 2 sygnalizatorów przy ulicy Pla-

netarnej: przed Szkołą Podstawową i Gim-
nazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie 
(Zalasewo, ul. Planetarna) 

Postawienie sygnalizatorów zakłada poprawę bez-
pieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego 
z szczególnym uwzględnieniem dzieci chodzących do 
szkoły. 
7. Plac zabawowo-rekreacyjny przy zespole szkół 

(Paczkowo) 
Zbudowanie nowego placu zabaw przy szkole. 

8.  Wybieg dla psów (Swarzędz, obszar byłego 
wysypiska śmieci) 
Projekt zakłada budowę ogrodzenia, ustawienie 

pojemników na psie odchody i dystrybutorów z wo-
reczkami. Teren około 0,5 hektara. 
9.  Budowa parkingu typu park&ride u zbiegu 

ulic Łąkowej i Konopnickiej w Swarzędzu 
(Swarzędz, ul. Łąkowa) 
Projekt zakłada budowę 16 miejsc parkingowych 

oraz zagospodarowanie przyległych terenów. Propo-
nowane miejsce znajduje się na wysokości dworca po 
drugiej stronie torów. Umożliwi to mieszkańcom po-
łudniowej części Swarzędza pozostawienie samochodu 
i zmiany środka lokomocji na pociąg bez konieczności 
przejeżdżania wiaduktem lub tunelem na drugą stronę 
torów. 
10.  Budowa sygnalizacji świetlnej (Janikowo, 

skrzyżowanie ulic: Gnieźnieńskiej, Podgórnej 
i Helikopterowej) 
Projekt mający na celu poprawę bezpieczeństwa 

na skrzyżowaniu w Janikowie. 
11.  Publiczne i zadaszone miejsce ogniskowe 

(Swarzędz) 
Projekt zakłada stworzenie miejsca w okolicach 

Jeziora Swarzędzkiego, gdzie bez obaw będzie można 
zrobić ognisko i skonsumować przyrządzone nad nim 
jedzenie. Projekt zakłada postawienie murowanych 
ławek, stołów, konstrukcję zadaszenia. 
12.  Budowa infrastruktury sportowo – rekre-

acyjnej na boisku sportowym w Wierzonce 
(Wierzonka) 
Projekt zakłada, m.in. wytyczenie i wyposażenie 

2 boisk: do siatkówki i koszykówki, ułożenie z kostki 
brukowej szachownicy do gry, wybudowanie altanki 
i montaż skrzynki na prąd. 
13.  Plac zabaw dla dzieci (Swarzędz, ul. Staniew-

skiego) 
Budowa placu zabaw przy ulicy Staniewskiego 

w Swarzędzu. 
14.  Budowa parku zieleni maskującego prze-

pompownię ścieków w Gruszczynie (Grusz-
czyn) 
Obsadzenie zielenią terenów przy przepompow-

ni ścieków w Gruszczynie, postawienie ławek, altany, 
fontanny i np. wieży wspinaczkowej. 
15.  Stawiamy na sport w Gruszczynie (Gruszczyn) 

Projekt zakłada powstanie 8 nowych pomiesz-
czeń socjalno-administracyjnych (4 szatni z łazienkami, 
pomieszczenia socjalnego, magazynu, pomieszczenia 
trenerów i pralni z suszarnią) 
16.  Dziecięco-młodzieżowy plac zabaw (Swa-

rzędz, os. Kościuszkowców) 
Budowa placu zabaw z tyłu Szkoły Podstawowej 

nr 4 

Tomasz Rybarczyk
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Gminne Dożynki w Paczkowie 
W sobotę, 29 sierpnia, Paczkowo gościło uczestników tegorocznych Gmin-
nych Dożynek. Jak zwyczaj każe - imprezę rozpoczął barwny korowód, który 
przeszedł ulicami wsi i dotarł do ołtarza, przy którym złożono dożynkowe 
wieńce. Dożynki to czas radości z pomyślnie zakończonych zbiorów i dosko-
nała okazja, aby podziękować wszystkim rolnikom za całoroczną pracę... 

Gości powitali starostowie - Rena-
ta Bartkowiak i Janusz Pokorski. 
Mszę świętą poprowadził ksiądz 

Aleksander Brzeziński. Tradycyjny ludo-
wy obrzęd dożynkowy w tym roku wyko-
nał zespół Poligrodzianie. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek 
życzył wszystkim miłego świętowania 
i dobrej zabawy. Podziękował za starania 
i umiejętności podczas trudnego dla rolnic-
twa, upalnego lata. Burmistrz Swarzędza 

wspólnie z Wojewodą Piotrem Florkiem 
wręczyli odznaczenia „Zasłużony dla 
rolnictwa” panom: Wojciechowi Tylkow-
skiemu, Mirosławowi Mateli, Ireneuszowi 
Goldzie i Wojciechowi Zalewskiemu. My 
również serdecznie gratulujemy! W dożyn-
kach udział wzięli także posłowie Bożena 
Szydłowska, Stanisław Kalemba i Tadeusz 
Dziuba, wicestarosta Tomasz Łubiński, 
radni Rady Powiatu Poznańskiego i Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z przewodniczącą 

Barbarą Czachurą, sołtysi i przedstawiciele 
rad sołeckich oraz delegacja z francuskiego 
miasta partnerskiego Duclair. 

Jak każe obyczaj, podzielono się chle-
bem z tegorocznej mąki, po czym uczest-
nicy zabawy oklaskiwali Swarzędzką Or-
kiestra Dętą, Sekcję Regionalną Olszyna, 
Sekcję Piosenki Ośrodka Kultury oraz Sek-
cję Tańca Ośrodka Kultury, a mieszkanki 
Paczkowa częstowały pysznymi wyroba-
mi cukierniczymi. Wieczorem na scenie 
zagościł kabaret Afera z pełnym humoru 
programem, a zespół SHANTEL dał pełen 
pozytywnej energii koncert. Imprezę do-
żynkową zakończyli didżeje z MC Radio: 
Sebastian Kończak i Leszek Łukomski. 
Podczas MC Party zabrzmiały taneczne 
rytmy, można było wygrać koszulki, torby, 
parasole oraz słuchawki i pendrivy. 

Podczas dożynek nie zabrakło, oczy-
wiście, atrakcji dla dzieci - były zajęcia 
z animatorem, zamek, zjeżdżalnia, tram-
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polina, basen z piłeczkami i wiele innych. 
Zainteresowaniem cieszyły się stoiska: 
Centrum Medycznego DIAGNOSIS, MB 
Poznań (autoryzowanego dealera Merce-
des Benz). Prezentowano Tir-y, a nawet 
zabytkowy wóz strażacki, za sprawą 
współpracy z firmą CLIP – operatorem 

logistycznym. Sklep rowerowy Brodex 
oferował bezpłatne przeglądy rowerów, 
Strefa Sportu i Red Fitness sprawdzały 
formę sportową uczestników dożynek, 
a pyszną karkówkę i kiełbaskę z grilla 
podawała RSP Kruszewnia - Restauracja 
Między Nami. 

Serdecznie dziękujemy tegorocznym 
organizatorom Święta Plonów: Radzie 
Sołeckiej Paczkowa, mieszkańcom oraz 
wszystkim, którzy przyczynili się do do-
brej organizacji dożynek. 

/ok, tr, mw/
z fot. Henryk Błachnio 
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Festiwal orkiestr dętych 
22 i 23 sierpnia 2015 r. odbył się XVII Festiwal Orkiestr Dętych im. Raj-
munda Gronowskiego w Swarzędzu. W tym roku gościliśmy Lwówecką 
Orkiestrę Dętą, Orkiestrę Dętą Miasta i Gminy Gostyń oraz Dziecięco-
-Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Poniecu.

W pierwszym dniu Festiwalu - na 
Placu Niezłomnych przy fontan-
nie – słuchaliśmy koncertu Swa-

rzędzkiej Orkiestry Dętej oraz Orkiestry 
Dętej Miasta i Gminy Gostyń . Świetnie 
zaprezentowały się grupy choreograficzne 
dając niezapomniany pokaz tańca swa-
rzędzkich i gostyńskich mażoretek.

W niedzielę wszystkie zespoły kon-
certowały na swarzędzkich osiedlach: Dą-

browszczaków, Kościuszkowców, Miel-
żyńskiego oraz przy ul. Tortunia. Atrakcją 
spotkania orkiestr dętych był barwny 
przemarsz ulicą Wrzesińską na swarzędzki 
rynek, gdzie burmistrz Marian Szkudlarek 
dokonał oficjalnego otwarcia festiwalu. 
Orkiestry pod przewodnictwem Łukasza 
Gowarzewskiego wspólnie wykonały 
dwa utwory: „Orkiestry Dęte” i „Happy 
Marching Band”, wzbudzając ogromny 

podziw zgromadzonej publiczności. Finał 
festiwalu odbył się na Scenie nad Jeziorem 
przy Pływalni Wodny Raj. Nie zawiedli 
fani orkiestr dętych, którzy gorąco okla-
skiwali wszystkie zespoły, wykonujące 
muzykę swingową, filmową, hity muzyki 
pop, nie zabrakło także polki oraz marsza.

Miłym przerywnikiem podczas fi-
nałowego koncertu było pojawienie się 
ponad 50 panien młodych, biorących 
udział w pięknej akcji charytatywnej. 
Dziewczyny w sukniach ślubnych pozo-
wały do zdjęć, aby zebrać pieniądze na 
rzecz potrzebującego pomocy 7-letniego 
Leona. Organizatorem przedsięwzięcia jest 
Fundacja Moja Przyszłość.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

/ok/
z fot. M. Paulus
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Swarzędz w stylu folk
Muzyka ludowa to najstarszy przejaw tradycji każdego narodu. Głębo-
ko związana jest z życiem, obyczajami, obrzędami… Folklor to źródło, 
z którego zawsze warto czerpać. 
Nic zatem dziwnego, że od kil-
ku lat swarzędzki przystanek 
Światowego Przeglądu Folklo-
ru „Integracje” gromadzi tłumy 
miłośników zabawy w stylu folk.

W niedzielę, 9 sierpnia gościliśmy 
w Swarzędzu zespoły z Czech, 
Meksyku, Rosji, Słowacji, Ukra-

iny, Węgier oraz, oczywiście, Polski. Wy-
bór tych zespołów nie był, oczywiście, 
przypadkowy. Z okazji jubileuszowych, 
piętnastych, „Integracji”, Wielkopolskę 
odwiedziły zespoły, które w ostatnich 
czternastu latach najbardziej przypadły 
publiczności do gustu. 

Wielki koncert o godz. 18.00 na Scenie 
nad Jeziorem poprzedziły warsztaty mu-

zyczne dla dzieci. A po nich to już tylko 
muzyka, śpiew i taniec dla wszystkich 
pokoleń! Gorąco oklaskiwaliśmy: Zespół 
Ludowy „Cifra” z Czech, Zespół Tańca 
Ludowego „Elte” z Węgier, Zespół Pieśni 
i Tańca „Rzeszowiacy”, Balet Folklory-
styczny „Tzontemoc” z Meksyku, Zespół 
Ludowy „Trencan” ze Słowacji, Zespół 
Tańca „Volynyanka” z Ukrainy oraz Zespół 
Ludowy „Zabava” z Rosji. Każda z tych 
artystycznych prezentacji porywała, za-
chwycała i przenosiła do miejsc odległych 
a przecież bliskich. 

Organizatorzy, a wśród nich Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu, jz dziś 
serdecznie zapraszają na przyszłoroczne 
spotkanie ze światowym folklorem.

/tr, mw/

Panny młode pomagały! W niedzielę, 23 sierpnia w godzi-
nach popołudniowych  na terenie 
obiektów Swarzędzkiego Cen-

trum Sportu i Rekreacji odbył się finał 
6. edycji Akcji Charytatywnej PANNY 
MŁODE organizowanej przez Fundację 
„Mają Przyszłość”. Celem akcji jest pomoc 
potrzebującym dzieciom, podopiecznym 
fundacji – w tym roku siedmioletniemu 
chłopcu potrzebującemu rehabilitacji. 
W tym dniu 120 panien młodych po-
zowało do zdjęć w różnych miejscach, 
między innymi w skateparku, kortach 
tenisowych, przystani wodnej oraz na 
pływalni. Wszystko zakończyło się sko-
kiem do wody! 

W akcji uczestniczył burmistrz Ma-
rian Szkudlarek, który zaprosił Fundację 
„Mają Przyszłość” do Swarzędza również 
w przyszłym roku.

/nad/
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Klub Integracji Spo-
łecznej zaprasza na 
kreatywne warsztaty

Zdarza ci się własnoręcznie tworzyć upo-
minki? Masz mnóstwo wizji, jak ozdobić 

wnętrze swojego domu? Wyróżnia cię ory-
ginalny styl? Masz czas wolny, który chcesz 
aktywnie i twórczo spędzić? Zapraszamy Cię 
na wyjątkowe warsztaty. U nas spędzisz czas 
w niezwykle ciekawy sposób:

 » nauczysz się czegoś nowego, 
 » zrobisz wyjątkowy prezent dla bliskiej Ci 

osoby, 
 » odkryjesz fascynujący świat twórczości 

w ciekawy i przyjemny sposób,
 » poznasz różne techniki ozdabiania przed-

miotów,
 » stworzysz niepowtarzalne ozdoby.
 » W programie zajęć przewidujemy:
 » warsztaty decoupage
 » szycie ręczne
 » artystyczny recykling
 » wykonywanie ozdób świątecznych
 » wiklina papierowa i in.

Zajęcia skierowane są do mieszkańców 
miasta i gminy Swarzędz, w szczególności do 
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Warsztaty odbywają się w każdy piątek 
w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Dział-
kowej 61a w Swarzędzu. Zajęcia są bezpłatne. 
Serdecznie zapraszamy!

W Klubie Integracji Społecznej odbywają 
się także warsztaty komputerowe, warsztaty 
ekonomii społecznej, warsztaty dla osób po-
szukujących zatrudnienia. 

Dodatkowe informacje i zapisy:
Gminne Centrum Informacji, ul. Działkowa 

61a, 62-020 Swarzędz, tel. 61 81 81 730.

„Aktywny Obywatel” 

W ramach projektu „Aktywny Oby-
watel” prowadzonego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu w dniu 3.08.2015 Centrum 
Młodych Duchem przy ul. Piaski 4 od-
było się otwarte spotkanie edukacyjne 
z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy 
Swarzędz. Spotkanie dostarczyło zain-

teresowanym  praktycznych porad m.in. 
dotyczących wymiany dokumentów czy 
spraw związanych z zameldowaniem. 
Ponadto można było uzyskać informacje, 
jakie sprawy można załatwić w Urzędzie 
Miasta

We wtorek, 11.08.2015 r. w Centrum 
Aktywności Seniora mieszczącym się 

w Miejsko - Gminnym Ośrodku Wsparcia 
w Swarzędzu odbyło się drugie spotkanie 
w ramach projektu „Aktywny obywatel” 
organizowane przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu.  Spotkanie mia-
ło charakter warsztatów oraz indywidual-
nych konsultacji z doradcą zawodowym, 
panią Moniką Dębską z Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Swarzędzu. Spotkanie 
skierowane było przede wszystkim do  
osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym. Uczestnicy zdobyli praktyczne 
informacje  m.in. dotyczące zatrudnienia, 
rejestrowania się w urzędzie pracy, po-
szukiwania zatrudnienia oraz uczyli się 
redagować pisma potrzebne w procesie 
rekrutacji.  

Agnieszka Michalska 

Słoneczny piknik na pożegnanie wakacji 
30 sierpnia 2015 roku czyli w ostatnią niedzielą wakacji, Ośrodek Pomocy 

Społecznej zaprosił mieszkańców miasta i gminy Swarzędz na Piknik Trzech 
Pokoleń. W ten piękny, gorący i słoneczny dzień rodzice wraz z dziećmi, 
dziadkowie wraz z wnukami mogli spędzić popołudnie na wspólnej zabawie. 

A podczas tegorocznego Pikniku 
atrakcji było mnóstwo. Dla naj-
młodszych, firma Voyager Club 

przygotowała nie lada niespodziankę: 
nowiutki samochód marki Jeep Re-
negade, który posłużył jako ogromne 
płótno dla artystów-malarzy. Dzieci 
brały pędzle w swoje dłonie i farbkami 
malowały wspaniałe obrazy na karoserii, 
szybach a nawet felgach i oponach. Nie 
lada gratką do miłośników motoryzacji 
był zlot Klubu MX-5, bardzo widowisko-
wego modelu Mazdy. Trzeba przyznać, 
że takiego oblężenia samochodów tej 
marki Swarzędz jeszcze nie widział. Wiele 
atrakcji czekało na dzieci i ich rodziców 
w strefie zabawy grupy „Ale Heca” Zagrać 
tam było można w kultową grę Angry 
Birds, memo, w duże scrabble, czy zbudo-
wać wieżę z kloców, a także pomalować 
buzie lub zrobić brokatowy tatuaż. 

Już czwarty raz był z nami Robert 
Moskwa. Tym razem przyjechał do 
Swarzędza ze „Strefką Bezpieczeństwa”, 
w której uczył dzieci zasad ruchu dro-
gowego i bezpieczeństwa na drodze. 
Zwracał uwagę rodziców, jak ważne są 
odblaski, żeby dziecko było widoczne. 
Dzieci w Strefce Bezpieczeństwa” dostały 
swoje pierwsze w życiu prawo jazdy. Dla 
większości było to duże przeżycie. 

Muzyczną gwiazdą pikniku był Bog-
dan Trojanek z zespołem Terne Roma, 
który podczas kolorowego występu przy-
bliżył nam kulturę Romów. Na zakończe-
nie w „Kinie pod Gwiazdami” przygoto-
wanym przez Bank BGZ PNB Paribas, na 
leżakach zobaczyć można było projekcję 
dwóch filmów. Jeśli byłeś w Swarzędzu 
30 sierpnia na Pikniku Trzech Pokoleń, 
to znaczy, że dobrze trafiłeś…

/ops/
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Pomoc materialna 
o charakterze soc-
jalnym dla uczniów
W roku szkolnym 2015/2016 wnioski 
o przyznanie stypendium szkolnego 
składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu w terminie od 15 sierpnia 
do dnia 15 września, a w przypadku słu-
chaczy kolegiów w terminie od 15 sierp-
nia do 15 października.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym 
dla uczniów przysługuje, gdy:
-miesięczna wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania 
się o stypendium szkolne ,nie może być wyższa 
niż kwota ,o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy spo-
łecznej (Dz. U. z 2015r.poz. 163) tj. 456 zł na 
osobę w rodzinie.

Ponadto warunkiem przyznania stypen-
dium jest zamieszkanie na terenie Gminy 
Swarzędz.

Pomoc materialna o charakte-
rze socjalnym nie przysługuje:

1) dzieciom odbywającym wychowanie 
przedszkolne,

2) dzieciom odbywającym roczne przy-
gotowanie przedszkolne w przedszkolu albo 
w oddziale przedszkolnym, zorganizowanym 
w szkole podstawowej,

3) studentom szkół wyższych i licencjac-
kich.

Stypendium szkolne jest przyznawane na 
wniosek rodziców lub opiekunów prawnych 
niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, 
może być także przyznawane z urzędu.

Do wniosku dołączyć należy stosowne 
zaświadczenia albo oświadczenia pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań o uzyskanych dochodach 
przez poszczególnych członków wspólnego 
gospodarstwa domowego, z miesiąca po-
przedzającego złożenie wniosku

Stypendium szkolne udzielane jest w for-
mie refundacji poniesionych kosztów. Refun-
dacji dokonuje się na podstawie przedłożonych 
w oryginale faktur, rachunków imiennych i bi-
letów imiennych za dojazd.

Stypendium szkolne będzie wypłacane 
w następujących okresach:

 » za okres od 1 września do 31 grudnia w ter-
minie do 31 grudnia każdego roku,

 » za okres od 1 stycznia do 31 marca w termi-
nie do 31 marca każdego roku,

 » za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca w ter-
minie do 30 czerwca każdego roku.

Maria Jurgowiak

Prywatek dawnych czar…
Już po raz szósty w niedzielę, 26 lipca, mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz 

mogli podziwiać podczas koncertu „Dawnych Wspomnień Czar” gwiaz-
dy muzyki rozrywkowej. W tym roku na zaproszenie odpowiedziała Eleni 
i kwartet „Szafa Gra”, ale nie tylko…

Eleni zabrała nas w magiczną podróż 
czarując pięknym, ciepłym głosem. 
Jedna z najpopularniejszych pol-

skich piosenkarek, znanych i lubianych, 
wykonała swoje największe przeboje, 
takie jak „Miłość jak wino”, „Po słonecznej 
stronie życia”, „Troszeczkę ziemi, troszecz-
kę słońca”, ale i nowe piosenki. Koncert 
Eleni zakończył się owacją na stojąco 
zgromadzonej publiczności. 

Po przerwie na scenie zagościli mię-
dzy innymi: Andrzej Dąbrowski, Krzysz-
tof Krawczyk, Jerzy Połomski, Shakin’ 
Stevens, duet Romina Power i Albano, 
Modern Talking, Kylie Minogue, Helena 
Vondráčková, ale byli również z nami ze-
spół Boys, Bolter i Weekend, a wszystko 
to za sprawą kwartetu „Szafa gra”, dzię-

ki któremu przypomnieliśmy sobie lata 
dzieciństwa, młodości, czas pierwszych 
prywatek i miłości. Trzeba przyznać, że 
program przygotowany przez aktorów, 
którzy na co dzień występują w warszaw-
skich teatrach Buffo i Roma, porwał swa-
rzędzką publiczność do tańca. Podczas 
koncertu towarzyszył nam Marcin Żyski, 
prezenter z Radia Zet Gold.

Cytując słowa piosenki „Gdzie się 
podziały tamte prywatki” śmiało można 
powiedzieć, że… w Swarzędzu. Niech 
żałuje ten, kto tego popołudnia nie był 
z nami. 

Dziękujemy za wspaniałą zabawę i do 
zobaczenia za rok! 

Magdalena Tyblewska,  
Lidia Chałasiak

Wspomnienie z wakacji podwórkowych

W okresie od 20 lipca do 14 sierp-
nia 2015 r. Ośrodek Pomocy 
Społecznej realizował bez-

płatne półkolonie Wakacje Podwórko-
we. Zajęcia zorganizowano w dwóch 
grupach wiekowych, łącznie wzięło 
w nich udział ok. 40 dzieci zamiesz-
kałych na terenie miasta i gminy Swa-
rzędz. W programie znalazły się między 
innymi: Basen Chwiałka, Multikino, Park 
Linowy w Kobylnicy Cascader Park, zaję-
cia terenowe w Bramie Poznania. Dzieci 
zwiedziły także Nowe ZOO, Rogalowe 
Muzeum Poznania oraz Blubry – Po-

znańskie legendy w 6D. Podróżowały 
kolejką Maltanka, grały w kręgle w Ga-
lerii MM w Poznaniu, a także bawiły się 
w podchody na ścieżce edukacyjnej 
wokół Jeziora Swarzędzkiego.

Półkolonie Wakacje Podwórkowe 
zostały zorganizowane w ramach dzia-
łań profilaktycznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu.

Wszystkim uczestnikom półkolonii 
dziękujemy za wspólną zabawę!

Monika Dębska
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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 

„Z naturą za pan brat”  
– piknikowy nordic walking W dniu 17.08.2015 r. 30 uczest-

ników Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Wsparcia oraz Klubów 

Młodych Duchem wzięło udział w marszu 
nordic walking. Pogoda sprawiła nam 
miłą niespodziankę. Piknik rozpoczyna-
liśmy w kroplach deszczu rozgrzewką 
na Placu Niezłomnych. Towarzyszący 
nam aplauz przechodniów dodał nam 
energii. Ruszyliśmy na długi spacer z kij-
kami, który był urozmaicony  instrukta-
żem z technik nordic walking. W trakcie 
przemarszu mieliśmy jeszcze coś dla ciała 
– drożdżówki i smaczne jabłka z działki p. 
Janeczki. A po dotarciu do mety naszego 
rajdu było wspólne pieczenie kiełbasek 
przy ognisku na polanie w Zielińcu. Sło-
wami biesiadnych piosenek oddaliśmy 
nastrój i radość z przebywania razem…

Uczestnicy Klubów Młodych 
Duchem

Prelekcja dotycząca profilaktyki no-
wotworowej i badań cytologicznych

4 sierpnia 2015 roku Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Swarzędzu 
zorganizował prelekcję na temat 

raka szyjki macicy, w której brali udział 
uczestnicy Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Wsparcia oraz seniorzy z Miasta i Gmi-
ny Swarzędz. Prelekcję prowadziła pani 
Grażyna Trzeciak – Malinger, a pomysło-
dawcą przedsięwzięcia jest Wojewódzki 

Ośrodek Koordynujący Populacyjny Pro-
gram Profilaktyki i Wczesnego Wykry-
wania Raka Szyjki Macicy przy Szpitalu 
Klinicznym UM im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu. 

Na spotkaniu była mowa o stopniu 
zachorowalności na raka szyjki macicy, 
dowiedziałyśmy się o częstotliwości 
występowania raka oraz o jego dwóch 

rodzajach: łagodnym i złośliwym. Zacho-
rowanie na raka szyjki macicy wynosi 
rocznie 4 tysiące kobiet, a śmiertelność 
dotyczy połowy przypadków. Rak złośli-
wy ma trzy postacie: mięśniak, rak i po-
tworniak. Rak szyjki macicy w stadium 
początkowym jest całkowicie wyleczal-
ny. Rozwój raka szyjki macicy dzieje się 
w rozpiętości od 3 do 10 lat. Wszystkie te 
informacje mają na celu uświadomienie 
kobietom, jak ważne jest coroczne bada-
nie cytologiczne, jak ważna jest profilak-
tyka w leczeniu raka szyjki macicy oraz 
jak przeciwdziałać chorobie. 

Teraz kiedy jesteśmy bardziej świado-
me, że rak w naszym organizmie może 
rozwijać się przez wiele lat, zachęcajmy 
siebie do regularnych badań, przypomi-
najmy o tym naszym bliskim, przyjacio-
łom i znajomym. Bardzo się cieszymy, że 
mogłyśmy wziąć udział w tak rozwijają-
cym spotkaniu.  Anna Madaj

Nie jesteś sam – 
zapraszamy do 
udziału w projekcie

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywiza-
cji Społeczności Lokalnej, działające 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu zaprasza osoby z niepeł-
nosprawnościami w wieku aktywności 
zawodowej, zamieszkałe na terenie 
gmin Swarzędz, Kostrzyn Wlkp. i Klesz-
czewo do udziału w projekcie pn. „Nie 
jesteś sam”, finansowanego ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, będących 
w 2015 roku w dyspozycji Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego.

Wszyscy uczestnicy projektu wezmą 
udział w:

 » indywidualnych spotkaniach z do-
radcą zawodowym,

 » treningu aktywnego poszukiwania 
pracy,

 » warsztatach ekonomii społecznej,
 » spotkaniu „Znam swoje prawa na 

rynku pracy”,
 » Targach Pracy,
 » wizycie studyjnej do potencjalnych 

pracodawców.
Ponadto 15 uczestników projektu, 

którzy w opinii doradcy zawodowego 
będą wymagali zdobycia nowych kwa-
lifikacji i umiejętności zawodowych, zo-
stanie skierowanych na kursy zawodowe. 

Projekt realizowany jest w okresie od 
sierpnia do listopada 2015 r.
Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu, ul. Poznańska 25, tel. 61 65 12 650.
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Ośrodek Kultury zaprasza!
Od września 2015 roku w Ośrodku Kultury w Swarzędzu  
ruszają następujące sekcje:

BALETOWA
Serdecznie zapraszamy na zajęcia ba-

letowe dla dzieci od 4 do 6 lat! Na pro-
fesjonalnej sali baletowej dzieci poznają 
podstawowe kroki i pozycje taneczne. 
Zajęcia wzbogacone są o ćwiczenia roz-
ciągające i korygujące postawę, zabawy 
taneczno-rytmiczne oraz naukę układów 
baletowych. We wspaniałej, przyjacielskiej 
atmosferze, Twoje dziecko pozna magię 
tańca! Zapisy pod numerem telefonu 534-
833-232 lub drogą mailową: maslowska.
patrycja@gmail.com

Terminy zajęć: każdy czwartek 
w godz. 17:00 - 19:00 - Sala Mozaikowa.

INSTRUMENTALNA
Sekcja Instrumentalna działa w Ośrod-

ku Kultury od 2010 roku. Prowadzi ją Mi-
chał Klimaszewski, absolwent Akademii 
Muzycznej w Poznaniu. Sekcja prowadzi 
naukę gry na następujących instrumentach: 
keyboard, gitara, pianino, saksofon. Kon-
takt: 505-257-626

PERKUSYJNA
Zapraszamy na zajęcia nauki gry na 

perkusji zarówno osoby początkujące jak 
i osoby chcące podszlifować swój warsztat. 
Więcej informacji pod numerem telefo-
nu 533 868 080.

DANCE HALL
Sekcja tańca dancehall w Swarzędzkim 

Ośrodku Kultury działa od września 2012 
roku. Grupę prowadzi tytułowana DAN-
CEHALL QUEEN Katarzyna Zielińska 
z poznańskiej grupy BORN TO DANCE. 
Obecnie grupa średniozaawansowana liczy 
14 dziewczyn w wieku 15-18 lat. Dziew-
czyny biorą udział w licznych pokazach 
Ośrodka Kultury jak i w zawodach tańca 
dancehall. W roku 2013 zdobyły puchar 
Grand Prix dla formacji na THE BEST 
SHOWCASE 2013. Zajęcia odbywają się 
w każdy piątek w godzinach 17:00 - 19:30.

WOKALNA
Zapraszamy młodzież od lat 13 na 

zajęcia wokalne, które w roku szkolnym 
2015/2016 poprowadzi Kinga Kielich. 
Przesłuchania i nabór odbędą się w Swa-
rzędzkim Ośrodku Kultury 17 września 
o godzinie 17:00. Każdy z uczestników 

proszony jest o przygotowanie dowolnego 
utworu.

SZACHOWA
Jeśli chcesz się podszkolić bądź na-

uczyć się od podstaw zasad tej pasjonującej 
gry koniecznie musisz przyjść na te zajęcia. 
Zajęcia prowadzi Michał Szymanderski. 
Odbywają się każdy wtorek w godzinach 
18:00 - 20:00. Kontakt: 605-987-558.

FOTOGRAFICZNA
Zajęcia odbywają się w każdy czwar-

tek w godz. 18:00 - 21:00. Sekcja zrzesza 
pasjonatów fotografii, którzy wymieniają 
się swoimi doświadczeniami z tej dzie-
dziny. W ramach sekcji organizowane są 
plenery oraz praca w warunkach studyj-
nych. Prowadzący zajęcia: Mariusz Łu-
czak – kontakt: 514-658-316 oraz Tomasz 
Kochański.

FILMOWA
Ruszamy z Sekcją Filmową. W progra-

mie: 1. Animacja warsztatowa, techniki: 
wycinanka, plastelina, rysunek. 2. Warsz-
taty dokumentacji i budowa scenariusza

Grupa wiekowa: od 8 lat. Startujemy 
od połowy września. Terminy zajęć: każdy 
poniedziałek w godzinach 16:00 - 18:00. 
Kontakt: 694-209-476.

TAŃCA
Głównym przesłaniem grupy jest HIP-

-HOP, ale nie poprzestajemy tylko na tej 
jednej dziedzinie tańca. Takie style jak 
HOUSE, FUNKY, DANCEHALL, NEW 
STYLE i wiele innych też nie są nam obce! 
Wszystkich chętnych zapraszamy:
Terminy zajęć:
PONIEDZIAŁEK
16:30 - 17:45  4-6 lat grupa początkująca
17:30 - 18:30  7-12 lat grupa początkująca
18:30 - 19:30  grupa średniozaawansowana
19:30 - 20:30  FFC
ŚRODA
17:00 - 18:30 7-12 lat grupa zaawansowana
18:30 - 20:30 FFC

Zajęcia prowadzi Milena Maciejewska 
– tel. 665 662 808.

PIOSENKI
Secja Piosenki działa w Swarzędzkim 

Ośrodku Kultury od marca 2007 roku pod 

kierownictwem Katarzyny Stramowskiej. 
W swoim repertuarze dzieci i młodzież 
z terenu miasta i gminy Swarzędz śpie-
wają piosenki polskich i zagranicznych 
piosenkarzy i zespołów.

Swoimi występami urozmaicają im-
prezy organizowane dla mieszkańców 
miasta i gminy. Biorą udział w wielu 
konkursach piosenkarskich.

Terminy zajęć: poniedziałki od 16:00-
19:30, wtorki w godz. od 16:00-19:00.

PLASTYCZNA
Zajęcia przygotowane są dla każdego, 

bez względu na wiek. Dla początkujących, 
którzy nie mieli styczności ze sztuką i nie 
posiadają większych zdolności plastycz-
nych, jak również dla pasjonatów, którzy 
zawsze znajdą coś dla siebie. Dla najmłod-
szych przygotowaliśmy zajęcia oparte na 
zabawach plastycznych.

Proponujemy również zajęcia dla osób 
dorosłych, które chcą doskonalić swoje 
umiejętności, szukających relaksu w miłej 
atmosferze pracowni plastycznej.

Zajęcia odbywają się w następujących 
terminach: wtorki – 15:30 - 20:00 oraz 
środy – 16:00 - 21:00.

Zajęcia prowadzi Mariusz Wieliczko. 
Kontakt: 694-209-476.

TEATRALNA
Zespół Teatralny CÓŻ ŻE ZE SWA-

RZĘDZA zaprasza dzieci szkół podsta-
wowych. Na naszych warsztatach zaba-
wimy się odkrywanie magii teatru poprzez 
uczestnictwo w jego tworzeniu: pracy nad 
warsztatem aktorskim (interpretacja tekstu, 
działania fizyczne np. elementy pantomi-
my, choreoterapii, twórczych poszukiwań 
– elementy dramy itd.) oraz pracy nad 
naszym artystycznym spektaklem i jego 
prezentacją dla szerokiej publiczności.

Prowadzący jest wieloletnim pedago-
giem teatru, a prowadzone przez niego 
grupy zdobyły liczne nagrody na prze-
glądach i festiwalach teatralnych.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń! Tel. do instruktora: 
694 350 703. Terminy zajęć: czwartki 
w godzinach 16:00 - 18:00.

KORALIKOWA:
Podczas zajęć zgłębimy tajniki kora-

likowania. Poznamy podstawowe ściegi 
i techniki koralikowe. Stworzymy wspól-
nie pierścionki, broszki, wisiorki, branso-
letki i naszyjniki. Podstawowe narzędzia 
to igła, szydełko, nitka i koraliki. Zajęcia 
prowadzi: Katarzyna Alade – tel. 519 
100 461. 
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os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

Lato, lato... 
Lipiec w bibliotece upłynął pod znakiem letnich zajęć wakacyjnych dla dzieci 

w wieku od 7 do 10 lat. Tegoroczna edycja Lata w bibliotece, to spotkania  
w Bibliotece głównej na os. Czwartaków oraz w filii w Kobylnicy.

Program spotkań obfitował w wiele 
atrakcji, każdego dnia zajmowali-
śmy się czymś innym. Letnie zajęcia 

obejmowały: warsztat zdobienia przed-
miotów techniką decoupage, działania 
plastyczne – kolorowaliśmy ogromne 
kolorowanki, rozwiązywanie quizów 
multimedialnych, kalambury. 

W związku z ogromnym zainte-

resowaniem wsród dzieci i młodzieży 
literaturą detektywistyczną bawiliśmy 
się w detektywów. Prezentowaliśmy syl-
wetki znanych z literatury kryminalnej 
detektywów. Każdy mógł stać się Sherloc-
kiem i rozwikłać przygotowane zagadki 
kryminalne: wskazać miejsce ukrytego 
skarbu na starej mapie, rozpoznać zło-
dzieja cennej monety, sporządzić portret 

pamięciowy i pobrać odciski palców.
Znaczna część czasu poświęcona 

była na gry planszowe i zabawy rucho-
we. Wsród tych ostatnich znalazły się 
stare, czasem zapomniane już zabawy 
z czasów naszych dziadków. Okazało się, 
że wywołały ogromne zainteresowanie 
i sprawiły uczestnikom mnóstwo frajdy.

Korzystając z pięknej pogody i bli-
skości terenów zielonych, uczestnicy 
spotkań w filii w Kobylnicy brali udział, 
oprócz wspomnianych działań plastycz-
nych, w zajęciach sportowych i rekreacyj-
nych na powietrzu. 

Monika Wojciechowska-Ratajczak

„Absolwenci” grupy zabawowej

Grupa zabawowa to cykliczne spotka-
nia dla małych dzieci (w wieku 1-3 
lat) i ich opiekunów (rodziców, babć 

lub niań) w bibliotece. Zajęcia prowadzo-
ne w oparciu o projekt Fundacji Rozwoju 
Dzieci im. A. Komeńskiego polegają na 
wspólnej zabawie dzieci i dorosłych, pozna-
waniu siebie i otaczającego świata. Była to 
już trzecia edycja spotkań w ramach grupy 
zabawowej. Dzieci uczęszczały na zajęcia 
od jesieni 2014 r. do czerwca tego roku. 

Przez te kilka miesięcy dzieci pozna-
ły się, zaprzyjaźniły i przede wszystkim 
dobrze bawiły w swoim towarzystwie. 
Było dużo działań plastycznych, zajęć 
manualnych dostosowanych do wieku 
i wspomagających rozwój dziecka, ale 

przede wszystkim najwięcej miejsca 
poświęcono spontanicznej zabawie. 

Mamy i bibliotekarki pomagały tylko 
w zapewnieniu dobrej organizacji i miłej 
atmosfery podczas spotkań.

Na jednym z ostatnich już spotkań 
grupy zabawowej, można było poczuć 
lato i... morską bryzę. Wakacje, więc „na-
sze” dzieciaki popłynęły żaglówką, robiły 
babki z piasku i łowiły ryby. To wszystko 
jest możliwe – w bibliotece!

Dziękujemy dzieciom, mamom 
i opiekunkom za wspólnie spędzony 
czas i życzymy dobrej zabawy i nauki 
od września w przedszkolu.

Monika Wojciechowska-Ratajczak
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Magdalena Grzebałkowska 
„Beksińscy. Portret 
podwójny”

To nie jest książka o znanym i mod-
nym malarzu, który malował dziwne 
i straszne obrazy. To nie jest książka 
o jego mrocznym synu, który fascyno-
wał się śmiercią i tak długo próbował 
popełnić samobójstwo, aż mu się 
udało. Ani też książka o obsesjach, 
natręctwach, fobiach i artystycznych 
szałach. Ani też o karierze, pienią-
dzach, wystawach i krytykach. To nie 
jest książka o dziwnych uczuciowych 
związkach, fascynacji muzyką 
i filmem oraz nowymi technologiami. 
To nawet nie jest książka o ludziach, 
którzy pisali dużo listów.
To książka o miłości – o jej poszuki-
waniu i nieumiejętności wyrażenia. 
I o samotności – tak wielkiej, że staje 
się murem, przez który nikt nie może 
się przebić. O tym, że czasem bardzo 
chcemy, ale nie wychodzi. O tym, że 
życie czasami przypomina śmierć, 
a śmierć – życie.

Anna Kamińska 
„Simona. Opowieść 
o niezwyczajnym życiu 
Simony Kossak”

Mówili o niej „Czarownica” — bo ga-
dała ze zwierzętami oraz miała kruka 
terrorystę, który kradł złoto i atakował 
rowerzystów. Ponad trzydzieści 
lat żyła w drewnianej leśniczówce 
pośrodku Puszczy Białowieskiej, 
bez wody i prądu. Spała w łóżku 
z rysiem i mieszkała pod jednym 
dachem z oswojonym dzikiem. Była 
naukowcem, ekologiem, autorką 
nagradzanych filmów i słuchowisk 
radiowych. Aktywnie działała na rzecz 
najstarszego lasu w Europie. Uważała, 
że należy żyć prosto i blisko przyrody. 
Wśród zwierząt znalazła to, czego 
nigdy nie doświadczyła od ludzi.
Ostatnia Kossakówna. Córka Jerzego, 
wnuczka Wojciecha, prawnuczka Ju-
liusza — trzech malarzy rozmiłowa-
nych w polskim krajobrazie i historii. 
Bratanica Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. 
Miała być synem i czwartym Kossa-
kiem. Tak jak przodkowie, dźwigać 
sztalugi i znane nazwisko. Wybrała 
własną drogę…
Co takiego spotkało ją w Krakowie, 
że zdecydowała się na ucieczkę? 
Dlaczego została wydziedziczona? 
Wreszcie — czy w „dziczy” odnalazła 
szczęście?
„Simona” autorstwa Anny Kamińskiej 
to fascynujący portret buntowniczej 
pasjonatki i silnej, nietuzinkowej 
kobiety. Opowieść o bezkompromi-
sowym szukaniu swojego miejsca 
w świecie i o zrzucaniu ciężaru 
wielkiego nazwiska. Historia upadku 
starej, artystycznej rodziny oraz tego, 
jak szara rzeczywistość PRL-u wy-
mazywała barwny świat krakowskiej 
arystokracji.

Marie Kondo 
„Magia sprzątania”
Bałaganiarstwa się nie dziedziczy, nie 
jest ono także związane z brakiem 
czasu, to raczej nagromadzenie błęd-
nych przekonań o porządkowaniu.
Autorka prezentuje własną metodę – 
konMari - na uporządkowanie najbliż-
szego otoczenia, zmianę podejścia 
do życia i sposobu myślenia. Omawia 
istotne decyzje, które należy podjąć, 

aby było to możliwe. Pokazuje, jak 
skutecznie zmienić nawyki.
W tej książce znajdziesz odpowiedzi 
na pytania:
Jak selekcjonować przedmioty?
Jak utrzymać porządek wokół siebie?
Jak rozróżnić to, co naprawdę cenne?
Jak sprawić, aby przedmioty odnala-
zły swoje właściwe miejsce?
Co zrobić, gdy nie potrafisz niczego 
wyrzucić?

Patryk Świątek,  
Bartłomiej Szaro 
„Paragon z podróży. 
Poradnik taniego 
podróżowania”

Jak spędzić cztery dni w Liverpoolu za 
40 zł? Czy można podróżować tydzień 
po Maroku i nie wydać więcej niż 
300 zł? Oczywiście! I wcale nie jest 
to tak odległe, jak się na początku 
wydaje.
Autorzy zebrali w książce własne 
doświadczenia z podróży osiągalnych 
dla każdego. Niezależnie od umie-
jętności, wieku i zasobności portfela. 

Podpowiadają, jak zaplanować nisko 
budżetową podróż, jak dojechać, 
gdzie spać. Na co dzień prowadzą 
bloga paragonzpodrozy.pl, który 
zdobył w 2011 roku nagrody: Blog 
Roku w kategorii „Podróże i szeroki 
świat” oraz Nagrodę Główną Blog 
Roku 2011.
Uzupełnieniem poradnika i doświad-
czeń autorów są „paragony z podróży” 
– zwięzłe opisy podróży do wszyst-
kich zakątków świata, zawierające 
dokładny opis kosztów oraz mnóstwo 
praktycznych informacji na temat 
odwiedzanego kraju i sposobów 
ograniczania wydatków podczas 
wyjazdów. Autorami „paragonów 
z podróży” są czytelnicy bloga.

Harlan Coben
„Odnaleziony”

Są rzeczy, o których lepiej nie 
wiedzieć.
Minęło osiem miesięcy od tragicznej 
śmierci ojca Mickeya.
Osiem miesięcy kłamstw, przemilczeń 
i pytań bez odpowiedzi.
Chłopak wciąż wierzy, że wypadek 
samochodowy, w którym ojciec 
podobno zginął, był jedną wielką 
mistyfikacją. Ekshumacja zwłok tylko 
utwierdza go w tym przekonaniu.
Mickey próbuje dociec prawdy o ojcu, 
ale prowadzi jeszcze dwa niezależne 
śledztwa. Jedno dotyczy afery dopin-
gowej w szkolnej drużynie koszyków-
ki. Drugie – zaginięcia chłopaka jego 
przyjaciółki Emy. Chłopaka, który być 
może w ogóle nie istnieje.

Renata Czarnecka-Pyła

Biblioteka Publiczna poleca:
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Zajęcia aerobiku 
znów od wiosny…

Gorące rytmy, energiczna instruktorka i uczest-
niczki z wielkim powerem! Przez okres 

czterech miesięcy liczna grupa Pań brała udział 
w różnych formach zajęć ruchowych (zumba, body 
workout, antycellulit), które odbywały się przy 
scenie plenerowej nad Jeziorem Swarzędzkim. Tak 
minęły wiosenno-letnie zmagania na świeżym 
powietrzu.  Dziękujemy wszystkim uczestniczkom 
za liczny udział. Następną edycję planujemy wiosną 
2016 r. Mile widziani również Panowie!

/scsir/

Podziel się książką

Lubimy pływać, lubimy też czytać. Na Pływalni 
Wodny Raj został uruchomiony punkt PODZIEL 

SIĘ KSIĄŻKĄ. Jeżeli Twoje półki uginają od książek, 
a są wśród nich takie, do których nie wracasz, mo-
żesz się nimi podzielić. Przyjdź do nas zostaw książkę 
lub wymień na inną.

/scsir/

Korty i przystań 
jeszcze we wrześniu

Swarzędzkie Centrum Sportu pragnie poinformo-
wać, że korty tenisowe czynne będą do końca 

września, codziennie od 9:00 do 21:00. Rezerwacja 
kortów: tel. 61 650 95 27. 
Wypożyczalnia sprzętu pływającego oraz rowerów 
przy przystani wodnej czynna będzie we wrześniu 
tylko w soboty i niedziele od 11:00 do 19:00. 

/scsir/

Kurs na ratownika wodnego

Swarzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji informuje, że 11 września 
rozpoczyna się kurs na n a stopień 

ratownika wodnego. 
Warunkiem przystąpienia do kursu 

jest:
• ukończenie 18 lat 
• dobra umiejętność pływania (400 

m/8 min) 
• zaświadczenie o braku przeciwwska-

zań do odbycia szkolenia na stopień 
“ratownik wodny”

Ukończenie kursu uprawnia do pra-
cy na wszystkich akwenach.

Spotkanie organizacyjne i pierw-
sze zajęcia: Piątek, 11 września 2015, 
godzina 18:00, Swarzędz, Pływalnia 
Wodny Raj, sala konferencyjna II piętro.

Instruktor prowadzący: Janusz Ry-
dzek tel. 509 581 397

Bliższe informacje na www.kursy-
ratownik.pl

/scsir/

Pływalnia Wodny Raj  
po przerwie technologicznej

Informujemy wszystkich miłośni-
ków pływania i zabawy rekreacyjnej 
w wodzie, że od 1 sierpnia, po dwu-

miesięcznej przerwie technologicznej, 
czynna jest pływalnia. Podczas prac re-
montowych zostały wymienione płytki 
w nieckach basenowych oraz korytach 
przelewowych basenu sportowego i re-
kreacyjnego. Gruntownie zostały wyre-
montowane sauny. Zamontowaliśmy 

nowe oświetlenie w odnowie biologicz-
nej oraz wprowadziliśmy nowy klimat 
w sali fitness. To część prac widocznych 
dla oka klienta. Pozostałe prace to 
konserwacja i bieżące remonty stacji 
uzdatniania wody, instalacji elektrycznej 
i wentylacji. 

Zapraszamy wszystkich serdecznie!
/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/

Oswajanie z wodą oraz nauka 
i doskonalenie pływania

Od 14 września rozpoczyna się 
na Pływalni Wodny Raj ko-
lejna edycja kursów nauki 

i doskonalenia pływania. Wzorem lat 
ubiegłych organizowane przez SCSiR 
szkolenia cieszą dużą popularnością  
i gromadzą znaczną liczbę uczestników. 
Zajęcia obejmują wszystkie grupy wie-
kowe w tym również dzieci w wieku 
niemowlęcym i przedszkolnym.

AQUA BABY – oswajanie z wodą, 
zajęcia dla dzieci od 3 do 12 miesiący. 
Tel. 505 916 382, e-mail: cierpkadomi-
nika@wp.pl

ZAJĘCIA DLA DZIECI W WIEKU 1-5 
LAT – zajęcia prowadzi Akademia Pły-
wania Optimum Sport, zapisy tel. 531 
025 561, e-mail: info@optimumsport.pl

/scsir/

Udane półkolonie w SCSiR

Na czterech turnusach półkolonii 
w SCSiR wakacje spędzało bli-
sko 160 dzieci. Podczas pobytu 

uczestnicy mieli okazję skorzystać z wie-
lu ciekawych atrakcji. Poza codzienną 
zabawą w basenie program obejmo-
wał: zajęcia edukacyjne „Bezpieczny 
pies przyjaciel” (przeprowadzane przez 
Fundację Mały Piesek Zuzi), warszta-
ty ceramiki, różne gry i zabawy oraz 

wyjazdy do: kina, zoo, cascader parku. 
Wszystko odbywało się pod opieką 
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej  
i animacyjnej. Półkolonie letnie minę-
ły pod znakiem słonecznej pogody 
i świetnej zabawy. Życzymy wszystkim 
dzieciom udanego roku szkolnego. Do 
zobaczenia za rok!

/scsir/

VI SWAR-CROSS

Zapraszamy wszystkich miłośników 
biegania na VI edycję biegu prze-
łajowego Swar-Cross, który odbę-

dzie się 26 września. Więcej informacji na 
stronie www.scsir.swarzedz.pl. Pytania 
dotyczące biegu prosimy kierować na 
adres sport@scsir.swarzedz.pl

/scsir/
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Na festynie  
Warkocz  
Magdaleny

W poznańskim kościele farnym 
po raz siedemnasty odbył się 
odpustowy festyn Warkocz 

Magdaleny. W niedzielę, 19 lipca dzie-
dziniec Urzędu Miasta Poznania udo-
stępniony został na potrzeby wspólnego 
świętowania upamiętniającego patronkę 
poznańskiej fary – św. Magdalenę, słynącą 
ponoć z pięknych, długich włosów. Zgod-
nie z tradycją wypieczono imponujących 
rozmiarów warkocz z ciasta oraz przepro-
wadzono konkurs na najdłuższy damski 
splot. W tym roku warkocz zwyciężczyni 
liczył aż 142 cm! 

Poznański festyn rozpoczął się mszą 
św. z udziałem swarzędzkich księży, a tak-
że zwiedzaniem niedostępnych na co dzień 
zakamarków wspaniałego, barokowego 
kościoła. 

Dla wszystkich uczestników spotkania 
organizatorzy przygotowali wiele atrakcji 

muzycznych i kulinarnych. Do współorga-
nizacji tegorocznego festynu Warkocz Mag-
daleny zaproszona została Gmina Swarzędz 
i to właśnie swarzędzanie zaprezentowali 
bogaty program artystyczny. Publiczność 
wysłuchała koncertu Orkiestry Dętej ze 
Swarzędza, następnie Chóru Męskiego 
„Akord” i na zakończenie Swarzędzkiej 
Orkiestry Flażoletowej! Reprezentacja Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego zaprezento-
wała replikę historycznej armaty, a Strawa 
św. Józefa – tradycyjny swarzędzki gulasz 

z kaszą, był bezapelacyjnie największym 
kulinarnym przebojem! 

Burmistrz Swarzędza Marian Szkudla-
rek serdecznie zapraszał do odwiedzania 
gminy Swarzędz – największej w aglome-
racji poznańskiej, niezwykle dynamicznie 
rozwijającej się, przyjaznej mieszkańcom, 
stawiającej w coraz większym stopniu na 
dobre warunki życia, ekologię i rekreację. 

Teresa Radziszewska
z fot. Tomasz Rybarczyk

Sukcesy amatorów z Karłowic

W 2012 roku w Karłowicach po-
wstał piłkarski amatorski klub 
sportowy „Karłowice”. Inicja-

tywa zrodziła się w głowach Andrzeja 
Gbura i Romana Paczyńskiego. Namówi-
li oni młodzież do treningów. Większość 
spośród 15 zawodników to mieszkańcy 

Karłowic, są też z Wierzonki i Wierze-
nicy. Wygrane mecze zachęcały do dal-
szej pracy. Pierwszy znaczący sukces to 
III miejsce w rozgrywkach Amatorskiej 
Ligi Piłkarskiej powstałej w Pobiedzi-
skach. W czerwcu 2015 roku amatorzy 
z Karłowic zakończyli rozgrywki zaj-

mując I miejsce. Pokonali 14 zespołów 
z gmin Pobiedziska i Łubowo. Przywieźli 
piękny puchar i złote medale. Najlepszym 
strzelcem okazał się Krystian Kulczyk 
z Karłowic. Dzięki UMiG Swarzędz oraz 
środkom z funduszu sołeckiego otrzyma-
li środki na zakup koszulek i siatek na 
bramki. Sami pomalowali bramki na bo-
isku w Karłowicach. Korzystają w czasie 
treningów również z boiska Orlik w Pacz-
kowie. Jako, że klub jest amatorski, sami 
zawodnicy opłacają przejazdy na treningi 
i mecze, napoje, zapisy do rozgrywek. 
Szukają sponsorów. We wrześniu roz-
poczynają nowy cykl rozgrywek. Mło-
dzieży, która wybrała sport jako formę 
spędzania wolnego czasu, gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. 

wjk

Swarzędz „Aniołem Kultury”…

Akademia Wychowania Fizyczne-
go w Poznaniu i Stowarzyszenie 
Kulturalno-Sportowe „Integracje” 

od 15 lat organizują jedno z najważniej-
szych wydarzeń kulturalnych w powie-
cie poznańskim – Światowy Przegląd 
Folkloru „Integracje” (o tegorocznych 
piszemy na str. 19). Z okazji jubileuszu 
po raz pierwszy przyznane zostały tytuły 

„Aniołów Kultury” dla osób 
i instytucji wspierających 
ideę festiwalu. Z przy-
jemnością informujemy, iż 
Gmina Swarzędz, jako je-
dyna otrzymała certyfikat 
i statuetkę „Anioła Kultury” 
– „za dobrą wolę, wielkie serce, 
oraz wkład w budowanie na-

szego wspólnego kulturalnego dzieła…”. 
Indywidualnymi statuetkami „Aniołów 
Kultury” uhonorowane zostały: sekre-
tarz Gminy Swarzędz Agata Kubacka 
oraz dyrektor Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji Mariola Józwiak. 

Koniecznie dodać trzeba, że sympatycz-
ne statuetki-anioły są dziełem podopiecz-
nych Warsztatu Terapii Zajęciowej Sto-
warzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. 

/tr, mw/
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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 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje 
interesantów w poniedziałki w godz. 14.00-
17.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00. 
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz 
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222 
lub 61 65 12 206. 
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka 
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki 
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze 
umówienie się wraz z podaniem tematu 
sprawy – tel. 61 65 12 202.

]]Biuro]Rady]Miejskiej
Rynek 1, tel. 61 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczaca@swarzedz.pl 
Przewodnicząca RM Barbara Czachura 
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.00-
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 niedzielę i święta zgłoszenia 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

]]Ochotnicza]Straż]]
Pożarna]w]Swarzędzu]

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

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

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

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

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

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

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

ul. Cieszkowskiego 100/102, tel. 61 8174 
671 - nocna i świąteczna opieka zdrowot-
na 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. Cieszkow-
skiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. Swarzędz-
ka 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 Leczni-
cy CERTUS Sp. z o.o. 
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600, www.certus.med.pl

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

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

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

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

]]Dyżury]całodobowe]
aptek

Apteka „Osiedlowa” (Swarzędz os. Ko-
ściuszkowców 13 – pawilon, tel. 61 8174 
111) pełni codzienny całodobowy dyżur. 
Całą dobę czynne są również apteki w 
Poznaniu:
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, 
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6, 
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4, 
tel. 61 852-52-44

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

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

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

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

]]Ośrodek]Interwencji]
Kryzysowej]

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

– uroczyste otwarcie 3 września 2015 r.
Relacja na str. 4-7

Szkoła Podstawowa w Zalasewie

Dożynki w Paczkowie z Zmiany w komunikacji
Prosto z budowy z Ośrodek Kultury zaprasza

] Fot. S. Jóźwiak
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz
FINAŁ rokietnickiego biegania  
im. Dominiki w sezonie 2015  
już 26 września!

Ponownie zaproponujemy NOWE TRASY,  
rodzinne atrakcje i doskonałą atmosferę.

Finałowe bieganie we wrześniu to już 
tradycja w Gminie Rokietnica. Biegamy 
wspólnie od siedmiu sezonów, zatem 

mamy na koncie całkiem pokaźną ilość 
wybieganych kilometrów, dopingujących 
startów, euforycznych met i rozdawanych 
przyjaźnie uśmiechów. Mimo, iż nasza im-
preza nosi znamiona konkursu, wszak wy-
grywają najszybsi, najliczniejsi i najspraw-
niejsi, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że 
Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w biegach 
im. Dominiki z założenia nastawione jest po 
prostu na zdrową rekreację, ruch na świeżym 
powietrzu, budujące spotkanie w pięknym 
plenerze. Co zatem dołożymy do naszego 
biegowego „must be, must have” podczas 
tegorocznego finału?

Z całą pewnością ZUPEŁNIE NOWĄ 
TRASĘ na dystansie GŁÓWNYM. „Zu-
pełnie nowa” oznacza dosłownie taką, którą 
jeszcze nie biegaliśmy. Wystartujemy spod 
Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy (i 
tu serdecznie pozdrawiamy Dyrektora Jacka 
Welmana oraz całą ekipę techniczno – logi-
styczną, która pomaga nam zorganizować 
zaplecze Biura Biegu ), skierujemy się 
Traktem Napoleońskim do Krzyszkowa, 
a następnie (przy krzyżu)  proooostoooo 
do… Pamiątkowa, gdzie zlokalizujemy metę 
rywalizacji. Cała trasa, mimo że wyjątko-
wo nieskomplikowana, zostanie oczywiście 
oznakowana (przecież nas znacie… ), a nad 
naszym bezpieczeństwem czuwać będą za-
przyjaźnieni Policjanci oraz Druhowie OSP 
Gminy Rokietnica, którym jesteśmy bardzo 
wdzięczni, z którymi uwielbiamy współpra-
cować i którym z tego miejsca baaaardzo 
dziękujemy, że zawsze CHCĄ razem z nami 
zadbać o naszych biegaczy.

Drogie RODZINY i KIJKARZE, spo-
kojnie – dla Was również przygotujemy od-
powiednie dystanse nad urokliwym Jeziorem 
Pamiątkowskim. Ciekawych zwrotów akcji 
nie zabraknie i każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Pytacie: jak się tam dostaniemy, my - 
uczestnicy kategorii RODZINNEJ? Jak to 
jak? ROKBUSem (oczywiście istnieje opcja 
dojazdu własnym środkiem transportu – na 

przykład rowerem?)!  Nasz niezawodny 
Przewoźnik i oddany Partner zapewni Wam 
transport spod Gimnazjum do Pamiątkowa 
i oczywiście z powrotem. W geście podzię-
kowania ściskamy ROKBUSOWCÓW!

Każdy z uczestników Biegu na dystan-
sie GŁÓWNYM, który był z nami podczas 
wszystkich trzech odsłon (Bieg Wiosny, Zin-
tegrowany Bieg dla Mamy oraz Bieg Fina-
łowy, rzecz jasna) VII edycji GP Rokietnicy 
w biegach im. Dominiki otrzyma od nas pa-
miątkową koszulkę biegacza, w której będzie 
mógł odtąd startować (mamy nadzieję, że 
nie tylko na lokalnej arenie… ). Pytaliśmy 
Was o rozmiar, pamiętacie? Kto biegał, a z 
jakiegoś powodu nie określił się rozmiarowo 
– zapraszamy do UG Rokietnica, dokonamy 
weryfikacji. Uczestnictwa, oczywiście, nie 
rozmiaru koszulki. ;)

Dla Milusińskich planujemy zorgani-
zować miejsce, w którym będą mogli się 
wyszaleć. I gwarantujemy, że żaden mały 
biegacz nie odjedzie z Pamiątkowa z pustymi 
rękoma – skombinujemy dla najmłodszych 
coś specjalnego…

Na mecie czekać będzie oczywiście 
pyszny poczęstunek, który serwować bę-
dzie zawsze niezawodna ekipa Pana Józefa 
Gawrona z Restauracji „Pod Gruszą”. Co tym 
razem dla nas przygotują? Mmmm, nieważne 
co i tak będzie smakowite i regenerujące po 
dużym wysiłku.

Będą też oczywiście nagrody, medale, 
statuetki, puchary… Dla Was, Kochani bie-
gacze, którzy dzięki ciężkiej pracy, ambi-
cji, samozaparciu i dyscyplinie osiągniecie 
najlepsze rezultaty w czterech kategoriach 
GŁÓWNYCH, finalnie stając na podium 
VII Rodzinnego Grand Prix Rokietnicy 
w biegach im. Dominiki i dla Was, drogie 
RODZINY i KIJKARZE.  Będzie Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica 
dla wylosowanego „Przypieczętnika Biega-
cza” (wiecie jak ta mała, niewinna książeczka 
jest lubiana? poważnie… nie spodziewaliśmy 
się, że tak szybko się przyjmie i stanowić 
będzie nieodzowny element każdego biegu 
w cyklu GP im. Dominiki – to cieszy!!). 

Jak zawsze będzie też loteria fantowa: 
każdy los wygrywa! Los = pobranie numeru 
startowego. Wniosek: warto biec z nami. 

Przygotujemy też dla Was formularze 
zgłoszeniowe on-line. Zostaną uruchomione 
na stronie internetowej www.rokietnica.pl 
na początku września. Będzie można zgłosić 
swój udział, powiedzieć o tym członkom 
rodziny, znajomym, przyjaciołom. Metoda 
prosta i bezbolesna. Niestety, nie unikniemy 
pewnych czynności, które musimy przepro-
wadzić z Waszym udziałem. Mianowicie: 
każdy z biegaczy, czy to na dystansie GŁÓW-
NYM, czy też RODZINNYM, musi zgłosić 
się w Biurze Biegu (czynne od 9.00 do 9.50 
w amfiteatrze Gimnazjum im. Noblistów 
w Rokietnicy) i POBRAĆ numer startowy. 
Istnieje opcja, by w Biurze Biegu PODPI-
SAĆ niezbędne oświadczenia. My jednak 
zamieścimy ich wzory na www.rokietnica.
pl – dla tych, którzy chcieliby je pobrać, 
wydrukować, uzupełnić, podpisać w domu 
i przynieść gotowy dokument ze sobą w dniu 
biegu. Formularze zgłoszeniowe natomiast 
postaramy się opracować tak, by z danych 
w nich zawartych automatycznie stworzyć 
listy startowe, bez konieczności ręcznego 
wpisywania w Biurze Biegu w dniu wyda-
rzenia. Głęboko wierzymy, że taki system ma 
szansę powodzenia i z całą pewnością skróci 
proces rejestracji do niezbędnego minimum. 
Niemniej z góry prosimy o wyrozumiałość 
i współpracę – jak zawsze. 

Dla przypomnienia i zakodowania,  
małe podsumowanie:

26 WRZEŚNIA (sobota) 2015 ROKU
START: bieg na dystansie GŁÓW-

NYM/START autokaru ROKBUS spod 
Gimnazjum im. Noblistów z uczestnikami 
biegu na dystansie RODZINNYM i Nordic 
Walking – 10.00

BIURO BIEGU: amfiteatr przy Gim-
nazjum im. Noblistów, 9.00 – 9.50

META: plaża przy Jeziorze Pamiąt-
kowskim

INFORMACJE: www.rokietnica.pl, 
profil Rokietnica.pl na Facebooku (w tym: 
trasa biegu – DYSTANS GŁÓWNY, for-
mularze zgłoszeniowe – osoba pełnoletnia 
i osoba niepełnoletnia, wzory oświadczeń 
– osoba pełnoletnia i osoba niepełnoletnia)

KONTAKT: katarzyna.filipowiak@
rokietnica.pl, katarzyna.sokulska@ro-
kietnica.pl,

tel. (61) 89 60 619
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Mam na sprzedaż piękny dom, znajdujący się w miejscowości Obrzycko, 
50 km od Poznania i 15 km od Szamotuł. Dom znajduje się pod lasem 
(furtka prowadząca do lasu z tyłu działki) oraz ok 500 m od rzeki Warty. 
Idealne tereny spacerowe, rowerowe, wędkarskie itp.
Dom został zbudowany przez osobę pracującą w branży budowlanej, więc 
jest wykonany bardzo solidnie, z dbałością o szczegóły.
Ogród jest w pełni zagospodarowany, obsadzony dużą ilością drzewek, 
krzewów, itp. Na całości posadzona trawa.

Dom posiada wiele ekologicznych roz-
wiązań, m.in.: 
• przydomowa oczyszczalnia ścieków,
• kolektory słoneczne x2 - podgrzewa-

jące wodę latem,
• kominek z płaszczem wodnym - 

podgrzewa wodę i w razie potrzeby 
ogrzewa dom jesienią i wiosną,

• ogrzewanie podłogowe - korytarze, 

łazienki, garderoba, salon, kuchnia, 
przedsionek oraz pralnia z możliwo-
ścią ustawienia temperatury w każ-
dym pomieszczeniu,

• piec na EKO-GROSZEK, praktycznie 
bezobsługowy + programator tem-
peratury w domu.

Wszystko to sprawia, że jest bardzo tani 
w utrzymaniu!!!

INNE INFORMACJE: 
• MEDIA: woda, prąd, telefon / internet, 

TV Cyfrowa, oczyszczalnia,
• dom zbudowany z pustaków cera-

micznych POROTHERM + ocieplenie 
12cm styropianem,

• strop ocieplony wełną - 25cm,
• dachówka ceramiczna,
• drewniane drzwi zewnętrzne i we-

wnętrzne robione na zamówienie,
• okna plastikowe w kolorze jasny dąb 

+ rolety zewnętrzne, w tym dwie ro-
lety tarasowe sterowane na pilota,

• wysokość  pomieszczeń - 275cm
 
POMIESZCZENIA: 
• salon - 45 m2, ogrzewanie podłogowe 

+ płytki na podłodze,
• kuchnia - 13 m2, ogrzewanie podło-

gowe + płytki na podłodze i między 
szafkami,

• toaleta - 1,75 m2, ogrzewanie podło-
gowe + płytki na podłodze i ścianie, 
podwieszane wc, umywalka,

• łazienka - 8 m2, ogrzewanie podło-
gowe + płytki na podłodze i ścianie, 
podwieszane wc + bidet, umywalka, 
wanna, meble na wymiar, grzejnik 
drabinkowy,

• pralnia - 4,5 m2, ogrzewanie podło-
gowe + grzejnik drabinkowy, płytki 
na podłodze

• pomieszczenie gospodarcze - 3 m2, 
płytki na podłodze, meble na wymiar,

• pokój - 13 m2, panele podłogowe, 
grzejnik,

• pokój - 20 m2, panele podłogowe, 
grzejniki,

• garderoba - 5 m2, ogrzewanie pod-
łogowe + płytki na podłodze, meble 
na wymiar,

• wiatrołap - 5 m2, ogrzewanie podło-
gowe + płytki na podłodze

• hall - 8 m2, ogrzewanie podłogowe 
+ płytki na podłodze

• piwnica - 20 m2, składająca się z ko-
tłowni i oddzielnego pomieszczenia 
gospodarczego,

• wolnostojący garaż jednostanowi-
skowy wielkości 35 m2, z możliwością 
zrobienia drugiego miejsca postojo-
wego pod dachem, dachówka cera-
miczna, obłożony starą ciętą cegłą.

Sprzedam piękny dom pod lasem 
(50 km od Poznania)

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

Cena: 479 000 złtel. 793 705 253
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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

STOMATOLOGIA
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

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

Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska
RENTGEN, LECZENIE, PROTETYKA

pon., wt., czw.: 14.00-20.00, śr., pt.: 10.00-15.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

śr., czw. 15.00-19.00

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

Leczenie i bezpłatne protezy

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

inne godziny do uzgodnienia czynne też w soboty

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

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:

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

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

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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


