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Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

DNI SWARZĘDZA
28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

Skatepark gotowy
5-6 lipca: zawody i piknik rodzinny
szczegóły na str. 7
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Jak zamówić reklamę?

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

 ul. Szylinga 6/4,  60-787 Poznań

Zapraszamy do zamieszczania 
reklam w miesięcznikach gminnych:

Kompleksowa obsługa klienta: 
• stan surowy, deweloperski

• formalności urzędowe 
• projektowanie

tel. 509 29 60 92

BudowaDomow.com

www.hrformat.pl

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

Właściwy człowiek  
na właściwym miejscu.  
Pomożemy Ci  
go znaleźć.

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



PROSTO Z RATUSZA  lipiec 2014

3

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Wszystkie dzieci  
mają miejsca 
w przedszkolach

Za nami rekrutacja do publicznych przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych w szko-

łach podstawowych. Od września 2014 r. w 13 
publicznych placówkach przebywać będzie 
1490 najmłodszych mieszkańców gminy 
Swarzędz. W 14 oddziałach przedszkolnych 
w szkołach podstawowych przygotowano miej-
sca dla 335 dzieci pięcio i sześcioletnich (dzieci 
sześcioletnie urodzone w II połowie 2008 r.). 
W tegorocznej rekrutacji brało udział również 
Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” 
w Swarzędzu, które rozpocznie działalność od 
września 2014 r. i znajdzie się w nim 125 miejsc 
dla przedszkolaków.
Podczas tegorocznej rekrutacji zapewniliśmy 
miejsca wszystkim dzieciom, których rodzice 
wyrazili wolę posłania swojej pociechy do 
przedszkola publicznego.

/edu/

15 x TAK za absolutorium  
dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz Anny Tomickiej

Podczas LX sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się we wtorek 
10 czerwca 2014 r. głównym tematem było udzielenie Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Swarzędz Annie Tomickiej absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2013 rok. Radni zdecydowaną większością głosów (15 
za, 2 przeciw i 4 wstrzymujących się) głosowali za przyjęciem uchwały 
absolutoryjnej. 

Głosowanie poprzedzone zostało 
debatą nad sprawozdaniem z wy-
konania ubiegłorocznego budżetu 

oraz wysłuchaniem pozytywnych opinii 

Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej, a także opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej. Po głosowaniu 
i odebraniu licznych gratulacji i kwiatów, 

burmistrz Anna Tomicka podziękowała 
wszystkim radnym i współpracownikom 
za pomoc, życzliwość i wysiłek wkładany 
w sprawne funkcjonowanie swarzędzkie-
go samorządu oraz wspólną pracę dla 
dobra ogółu mieszkańców. 

M.W.
z Fot. M.Woliński

Srebrny Krzyż Zasługi dla Anny Tomickiej

„Polska samorządna źródłem nasze-
go sukcesu” - podkreślał Prezy-
dent Bronisław Komorowski 27 

maja podczas spotkania się z samorzą-
dowcami z okazji Dnia Samorządu Tery-
torialnego. Prezydent wręczył zasłużonym 
samorządowcom odznaczenia państwowe 
za wybitne zasługi dla rozwoju samorzą-
du terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia 
w podejmowanej z pożytkiem dla kraju 
pracy zawodowej i działalności społecznej. 

Miło nam poinformować, że za-
proszenie do Pałacu Prezydenckiego 
otrzymała również Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz, Anna Tomicka, która 
odznaczona została Srebrnym Krzyżem 
Zasługi. 

Wszyscy uczestnicy tego ważnego 
spotkania zgodnie podkreślali, że do-
strzegają dobre zmiany w swoich małych 
Ojczyznach, co jest wielkim osiągnięciem 
samorządowców. 

Źródło: 
http://www.prezydent.pl/ - oficjalna strona 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zdjęcia pochodzą z oficjalnego serwisu 

fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP
z fot. Wojciech Olkuśnik - Fotograf Prezydenta RP 
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Dobra muzyka na dobry początek lata!
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na coroczne, muzyczne święto naszego miasta – Dni Swarzędza.

28 i 29 czerwca polana przy ul. Strzeleckiej będzie terenem naszej wspólnej zabawy.
Proponujemy wszystkim dwa dni wypoczynku na świeżym powietrzu, bardzo atrakcyjne koncerty, dobrą kuchnię, wesołe mia-

steczko dla najmłodszych.

W sobotę o godz. 14:00 rozpoczyna się piknik rodzinny. Na scenie pojawią się muzyczni wykonawcy punktualnie o 16:00. Jako 
pierwsi wystąpią członkowie sekcji tańca oraz sekcji piosenki swarzędzkiego Ośrodka Kultury, następnie Wolny Band, V-Unit, Ka-
sia Wilk i wreszcie gwiazda wieczoru: Afromental. Szczegółowe opisy wykonawców zamieściliśmy w poprzednim wydaniu „Prosto 
z Ratusza”. Sobotnie świętowanie zakończy się zabawą taneczną z udziałem DJ-a – początek godz. 23:30.

W niedzielę wcześnie rano – 7:00 – swarzędzcy wędkarze spotykają się na Zawodach Wędkarskich w Dolinie Cybiny. Następnie, 
jak poprzedniego dnia, od 14:00 rusza piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Blok muzyczny inauguruje o godz.16:00 
koncert Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej. O 16:30 wszystkich miłośników motoryzacji zapraszamy na zakończenie XXII Rodzin-
nego Rajdu Samochodowego Miasteczka Szpot.

Od godz. 17:00 na polanie przy ul. Strzeleckiej zagości już tylko muzyka i rozrywka!  W kolejności: Tobi King, Paweł Kulaszewicz, 
Kabaret z Woźnej, stand up, Kabaret Młodych Panów, Ania Wyszkoni oraz bardzo oczekiwany zespół De Mono.

Muzyka łączy pokolenia, zabawa, wypoczynek są źródłem dobrych emocji i po prostu radości.
Przed nami lato, rozpocznijmy je wspólnie na Dniach Swarzędza!

Drodzy Państwo!
Zapraszam również wszystkich mieszkańców naszej gminy do skorzystania z przygotowanej przez nas oferty na wakacyjne miesiące. 

W tym wydaniu „Prosto z Ratusza” zamieszczamy informacje o propozycjach przygotowanych przez Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-
acji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Bibliotekę Publiczną i Ośrodek Kultury. Jestem przekonana, że każdy może wybrać dla siebie coś atrak-
cyjnego i tu, w Swarzędzu, miło spędzi choć część wakacyjnego czasu. Gorąco do tego Państwa zachęcam i życzę udanego wypoczynku. 

Korzystając z okazji pragnę również serdecznie podziękować wszystkim swarzędzanom, którzy w ostatnim czasie włożyli dużo 
własnego wysiłku, energii i pomysłowości w organizację licznych imprez – festynów, koncertów czy konkursów. To dzięki Państwu 
najmłodsi dobrze będą wspominać tegoroczny Dzień Dziecka, to dzięki Państwu mogliśmy podczas każdego z minionych weekendów 
wybierać w propozycjach wspólnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Raz jeszcze z całego serca za to dziękuję!

Z wyrazami szacunku,

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Sobota:

DNI SWARZĘDZA
28 i 29 czerwca 2014, od godziny 14:00
polana przy ul. Strzeleckiej

Władze Miasta i Gminy Swarzędz zapraszają na

Szczegóły: www.swarzedz.pl

Organizator: 

Niedziela:
07:00 – 12:00 Zawody Wędkarskie w Dolinie Cybiny
14:00 – Piknik rodzinny
16:00 – Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
16:30 – Zakończenie XXII Rodzinnego    
 Rajdu Samochodowego  
 Miasteczka Samochodowego Szpot
17:00 – Tobi King 
18:15 – Paweł Kulaszewicz, Kabaret z Woźnej, stand up
18:30 – Kabaret Młodych Panów 
20:00 – Ania Wyszkoni
21:45 – De Mono 

Prowadzenie imprezy – DONIU
14:00 – Piknik rodzinny
16:00 – Sekcje tańca i piosenki Ośrodka Kultury
17:00 – Wolny Band
18:30 – V-Unit
20:00 – Kasia Wilk
21:45 – Afromental
23:30 – DJ – zabawa taneczna

www.swarzedz.pl
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W organizacji Dni Swarzędza pomogli nam:

ACTIVE
FITNESS
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Wakacje  
w Ośrodku Kultury

Ośrodek Kultury w Swarzędzu zaprasza na 
półkolonie letnie, w terminach:

• 28.07-1.08.2014 r. - I turnus,
• 4.08-8.08.2014 r. - II turnus,

W programie zajęcia plastyczne, taneczne, po-
kazy strażackie, spotkanie z podróżnikiem wraz 
z warsztatami, gry, zabawy oraz wyjazd do zoo. 
Dla każdego uczestnika słodki poczęstunek.
Zapisy od 23.06.2014 r., pod nr tel. 61 65 10 219. 
Liczba miejsc ograniczona! /ok/

Otwarcie placu zabaw w Kobylnicy

Jesienią ubiegłego roku – „wielka de-
molka”, potem sprzątanie, sadzenie 
krzewów i stawianie ogrodzenia. Na 

wiosnę br. - sadzenie kwiatków i bu-
dowa placu zabaw. Jest to niezwykły 
plac, ponieważ dzieci, rodzice, harcerze 
i Rada Sołecka wspólnie uczestniczyli 
w pracach związanych z jego budową. 
Ale żeby powstał tak piękny plac zabaw 
potrzebne były pieniądze na jego urzą-

dzenie i wyposażenie. I tu z pomocą po-
śpieszyła pani burmistrz Anna Tomicka.

W niedzielę, 8 czerwca br. został 
otwarty tak długo wyczekiwany przez 
najmłodszych mieszkańców  plac zabaw. 
Otwarcie połączone było z Dniem Dziecka. 

W imieniu najmłodszych mieszkań-
ców Kobylnicy dziękuję pani Burmistrz 
i pracownikom UMiG w Swarzędzu,  któ-
rzy przyczynili się do powstania tak pięk-

nego placu zabaw w naszej miejscowości.
Podziękowania kieruję również do 

„Wielkoduchów” i ich rodziców, którzy 
z wielkim zaangażowaniem pomagali 
w budowie. 

Szczególne podziękowania kieruję do 
harcerzy z 13 Drużyny Harcerskiej im. 
Batalionu „Parasol” z Kobylnicy, którzy  
pomagali przy budowie placu i przygo-
towaniu wspaniałej imprezy dla dzieci 
w dniu 8 czerwca.

Sołtys Kobylnicy 
Grażyna Orpińska

Skatepark – zawody i piknik
– zapraszamy 5-6 lipca, obok pływalni Wodny Raj

Zapraszamy wszystkich miłośników 
ekstremalnej jazdy na desce, rowe-
rze i rolkach, na uroczyste otwarcie 

skateparku w Swarzędzu - 5 lipca o godz. 
11:00. Otwarciu będą towarzyszyły zawo-
dy deskorolkowe „Przystanek GRAND 
PRIX POLSKI”, które odbędą się o godz. 
13:00 i zostaną przeprowadzone w formie 
contest (każdy zawodnik będzie jeździł 
indywidualnie) oraz best trick (konkurs na 
najlepszą sztuczkę wykonaną na desko-
rolce). Ocenie będzie podlegała technika 

jazdy, styl, prędkość oraz umiejętności 
wykorzystania elementów skateparku. 
Efektowna jazda i sportowa rywalizacja 
zapewni nam wiele emocji, dlatego warto 
to zobaczyć.

Następnego dnia – w niedzielę, 6 lipca 
serdecznie  zapraszamy na piknik rodzinny 
z licznymi atrakcjami. 

sobota, 5 lipca

 » 11:00 Uroczyste otwarcie skateparku
 » 11:30 Rozpoczęcie zapisów

 » 13:00 Pierwsza runda eliminacji
 » 14:30 Druga runda eliminacji
 » 16:00 Przygotowania do finałów
 » 16:30 Finały
 » 17:00 Best trick
 » 18:00 Ogłoszenie wyników i rozdanie 

nagród
 » 18:30 Wolna jazda 

niedziela, 6 lipca

 » 11:00 – 14:00  Pokazy profesjonal-
nych zawodników – deskorolki, rolki, 
rowery bmx

 » 100promili – koncert hip-hop
 » Warsztaty rolkowe, deskorolkowe i bmx

/scsir, mw/
z rys. Tadeusz Jurga
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Skrzyżowanie w Jasinie na ukończeniu. Na ukończeniu jest budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na drodze krajowej nr 92 w Jasinie, które 
przez nowy wiadukt nad torami kolejowymi połączy „krajówkę” z przebudowaną w ubiegłym roku ul. Rabowicką. Po zakończeniu tego zadania, gdy nadzór budowlany 
wyda zgodę na skierowanie ruchu pojazdów przez nowy wiadukt, będzie można rozpocząć budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Polnej, Średzkiej i Rabowickiej, co 
powinno poprawić sytuację komunikacyjną w tamtym rejonie. /mw/
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Przebudowa 
skrzyżowania ulic 
Przybylskiego 
i 3 Maja oraz remont 
nawierzchni odcinka 
ulicy Granicznej

Rozstrzygnięty został przetarg nie-
ograniczony na modernizację skrzyżo-
wania ulic Przybylskiego i 3 Maja wraz 
z remontem nawierzchni odcinka ulicy 
Granicznej w Swarzędzu. Wygrał Zakład 
Wielobranżowy Trans-Bruk Marek Begier 
z Nekli, który podjął się tego zadania za 
kwotę niespełna 2,25 mln zł.

Najważniejsza zmiana polegać będzie 
na wybudowaniu zupełnie nowego, ok. 
300-metrowego odcinka drogi od ronda 
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ul. Szu-
mana, co radykalnie ułatwi ruch pojazdów 
w tym rejonie. W ramach tej inwestycji 
wybudowane zostaną chodniki, zatoki au-
tobusowe, ścieżka rowerowa, wjazdy do 
posesji oraz nowe oświetlenie uliczne. Po 
zakończeniu budowy cały teren zostanie 
uporządkowany – posadzona będzie nowa 
zieleń, pojawią się ławki, kosze, elementy 
tzw. małej architektury. 

Najpierw jednak, po drugiej stronie, na 
ok. 500-metrowym odcinku ul. Granicznej 

(pomiędzy wspomnianym rondem aż do 
kolejnego – na skrzyżowaniu z ulicami 
Bronisława Geremka i Tysiąclecia) od-
będzie się remont polegający na wykona-
niu nowej warstwy bitumicznej, wymia-
nie krawężników oraz położeniu nowej 
nawierzchni w zatokach parkingowych 
i autobusowej. 

Gmina Swarzędz połączyła te dwa za-
dania po to, aby odpowiadał za nie jeden 
wykonawca, który zobowiązany jest do 
opracowania organizacji ruchu na czas 
budowy. Przebudowa skrzyżowania po-
trwa do końca 2014 r., a prace związane 
z remontem ul. Granicznej wykonane mają 
być w okresie letnim - do końca sierpnia 
br., z uwagi na mniejsze wówczas natę-
żenie ruchu. 

Cała ta inwestycja rozpocznie się 
z nastaniem wakacji, w związku z czym 
należy liczyć się z utrudnieniami komu-
nikacyjnymi oraz objazdami.

/mw/

Remonty chodników
Wykonany został remont 60 m chodni-

ka łączącego ul. Gruszczyńską z ul. Nowy 
Świat w Swarzędzu.

W drodze przetargu nieograniczone-
go Gmina Swarzędz zawarła umowę na 
remont 653 m chodnika w ul. Słowackie-
go (strona wschodnia). Podpisano także 

umowę na remont 192 m chodnika w ul. 
Kobylnickiej (strona północna). W obu 
przypadkach wykonawcą będzie Zakład 
Zieleniarsko-Drogowy Abramowski ze 
Swarzędza. Roboty wykonane zostaną 
tego lata.

W bieżącym roku zaplanowano jesz-
cze wyremontowanie 202 m chodnika w ul. 
Kilińskiego (strona północna) – planowane 
jest to na przełomie III i IV kwartału.

Jak już informowaliśmy, Gmina Swa-
rzędz przygotowała też dokumentację na 
remonty chodników, które planuje się wy-
konać w roku 2015. Mowa tu o:

- 210 m chodnika w ul. Zwycięstwa 
w Swarzędzu (strona zachodnia),

- 210 m chodnika w ul. Żytniej w Swa-
rzędzu (strona zachodnia),

- 382 m chodnika w ul. Grunwaldzkiej 
w Swarzędzu (strona wschodnia).

/mw/

Uzarzewo - remont 
nawierzchni 
asfaltowej

Gmina Swarzędz zleciła opracowanie 
dokumentacji technicznej na remont na-
wierzchni afaltowej w Uzarzewie na kil-
kusetmetrowym odcinku od dawnej drogi 
nr 5 do przejazdu kolejowego. Na podsta-
wie tej dokumentacji będzie ogłoszony 
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Skatepark gotowy. Zgodnie z planem zakończyła się budowa skateparku na terenach rekreacyjno-sportowych nad Jeziorem Swarzędzkim w pobliżu pływalni Wodny 
Raj. Zbudowała go firma DOMBUD sp.j. z Gliwic. Nasz skatepark jest jednym z najnowocześniejszych takich obiektów w Polsce. Ma kształt żelbetowej niecki o powierzchni 
ponad 1700 m kw., z elementami małej architektury - ławki, stojaki na rowery, kosze etc. Został wykonany z wysokiej klasy betonu formowanego na miejscu budowy.  
Gdy zamykaliśmy to wydanie „Prosto z Ratusza” na terenie skateparku trwały jeszcze ostatnie prace porządkowe poprzedzające uroczyste otwarcie planowane na 
początek lipca.
Jak już informowaliśmy, budowa, kosztująca ok. 2 mln złotych, uzyskała 33 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. /mw/
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przetarg na realizację inwestycji. Według 
założeń nowa nawierzchnia powinna byc 
wykonanma jeszcze w III kwartale br.

/mw/

Wkrótce modernizacja 
deptaka 

Trwa procedura przetargowa na I etap 
modernizacji tzw. deptaka, prowadzącego 
przez osiedla Dąbrowszczaków, Czwar-
taków i Kościuszkowców w Swarzędzu. 
Etap ten obejmować będzie modernizację 
deptaka od ,,Manhattanu” do bloku nr 10 
na os. Czwartaków wraz z zagospodaro-
waniem terenów przed przedszkolem ,,Miś 
Uszatek” oraz Gimnazjum nr 3. Zakres 
robót, prócz wymiany nawierzchni depta-
ka, obejmie budowę nowego oświetlenia, 
elementów małej architektury (ogrodzenia, 
ławki, kosze, stojaki na rowery) oraz za-
gospodarowanie zieleni (wycinka i nowe 
nasadzenia). Przy okazji zmodernizowane 
zostaną sieci kanalizacyjne oraz wodocią-
gowe, co sfinansuje firma AQUANET, 
a Gmina Swarzędz pełnić będzie w tym 

przypadku funkcję inwestora zastępczego.
Planowane zakończenie tego etapu in-

westycji określono na jesień bieżącego roku.  
Przypomnijmy, że równocześnie trwają 
prace projektowe związane z moderni-
zacją dalszego odcinka, prowadzącego 
aż do skarpy nad jeziorem na terenie os. 
Kościuszkowców (etap II i III). Realiza-
cja tych etapów przewidziana jest na lata 
2015-2016. Również w tym przypadku, 
przy okazji renowacji deptaka, na koszt 
AQUANET-u będzie wymieniana sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna.

/mw/

Znów trochę jaśniej
► Gmina Swarzędz wykonała oświe-

tlenie uliczne na wjeździe do wsi Wierzon-
ka od strony Kobylnicy. Po wybudowaniu 
oświetlenia powstanie tam nowe przejście 
dla pieszych – wykona je Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. 

► Gmina Swarzędz podpisała umo-
wę na wykonanie oświetlenia przystanku 
autobusowego (wraz z dojściem do niego) 
w Kobylnicy w rejonie ul. Leśnej. Inwe-

stycja gotowa ma być do końca lata br.
► Na ten rok zaplanowano jeszcze 

wykonanie kolejnego etapu oświetlenia 
tzw. „osiedla muzyków” w Gruszczynie. 
Teraz trwają prace przygotowawcze okre-
ślające zakres robót na podstawie doku-
mentacji przygotowanej w poprzednich 
latach.

/mw/

Przedszkole 
w Kobylnicy – finał 
modernizacji

30 czerwca br. to termin zakończenia 
termomodernizacji budynku Przedszkola 
w Kobylnicy przy ul. Poznańskiej 55. Wy-
konawcą jest Zakład Budowlano-Sztuka-
torski Krzysztof Włodarczak ze Starego 
Lubosza k. Kościana. Koszt prac wyniósł 
niespełna 70 tys. zł.

Przypomnijmy, że w przedszkolu tym 
już wcześniej wyremontowany został dach, 
zainstalowano też nowy kocioł gazowy. 

/mw/
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Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza 
Zgodnie z planem przebiega budowa 

nowej obwodnicy śródmieścia Swarzę-
dza. Przypomnijmy, że inwestycja ta ma 
na celu budowę nowego skrzyżowania 
z drogą krajową nr 92 w rejonie wjaz-
du do skansenu pszczelarskiego oraz ul. 
Stawnej (przebudowany zostanie ok. 
300 metrowy odcinek drogi krajowej nr 
92). Nowe skrzyżowanie na ,,krajówce” 
umożliwi pojazdom jadącym od strony 
Poznania skręcanie w lewo w ul. Stawną 
oraz w prawo, w kierunku ul. Dworcowej 
(dojazd do Castoramy). Podobne możli-
wości skrętu będą miały pojazdy jadące 
od strony Warszawy. Od tego skrzyżo-
wania nowa ulica, o długości w sumie 
prawie kilometra, zbudowana będzie 
wzdłuż torów kolejowych i poprowadzi 

do ul. Dworcowej przy dworcu PKP, 
gdzie powstaje rondo (przebudowany 
zostanie ponad 100-metrowy odcinek ul. 
Dworcowej). 

Prace rozpoczęły się w połowie maja 
br. Wykonawca – firma Budownictwo 
Drogowe Krug ze Swarzędza - rozpoczął 
wówczas roboty związane z budową ronda 
w rejonie dworca PKP oraz budynku Urzę-
du Skarbowego. Konieczne było zwężenie 
ul. Dworcowej, gdzie obowiązuje ruch wa-
hadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. 
Z końcem lipca kierowcy pojadą już przez 
to rondo i wówczas wykonawca przystąpi 

do budowy skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną w pobliżu skansenu.

Budowa obwodnicy jest finansowana 
głównie ze środków zewnętrznych: z dota-
cji Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego (4,5 mln zł), wkładu 
firm CLIP oraz CASTIM (3,7 mln zł) oraz 
środków własnych Gminy Swarzędz. Jak 
już informowaliśmy, grunty pod budowę 
nowej drogi, których wartość szacowana 
jest na kwotę 1,2 mln zł, Gmina Swarzędz 
pozyskała bezpłatnie od PKP oraz firm 
CLIP i CASTIM.

Po zakończeniu tej inwestycji, jesie-
nią br., spodziewać się można znaczne-
go usprawnienia ruchu pojazdów, gdyż 
faktycznie powstanie w ten sposób nowe 
połączenie południa z północną częścią 
Swarzędza.

/mw/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  

Operacyjnego na lata 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

Kanalizacja?  
Opłaca się!

W ramach wielkiego wspólnego 
projektu kanalizacyjnego Związku Mię-
dzygminnego Puszcza Zielonka na terenie 
gminy Swarzędz wybudowanych zostało 
67 km sieci kanalizacji sanitarnej (wraz 
z niezbędną infrastrukturą), co umożliwia 
podłączenie do niej 1186 gospodarstw do-

mowych. Z możliwości tej skorzystało już 
950 gospodarstw domowych. W każdym 
przypadku oznacza to znaczne obniżenie 
kosztów pozbywania się ścieków, gdyż 
korzystanie z kanalizacji jest o połowę 
tańsze niż wywożenie szamba.

Władze Związku Międzygminnego 
Puszcza Zielonka oraz Gminy Swarzędz 
apelują do pozostałych właścicieli nieru-
chomości, którym stworzono możliwość 
korzystania z kanalizacji, aby podłączali 

się do niej i zawierali stosowne umowy. 
Pozwoli to zainteresowanym zmniejszyć 
koszty zagospodarowania ścieków, a dla 
osób już korzystających z kanalizacji bę-
dzie gwarancją utrzymania obowiązującej 
taryfy. /zz, mw/
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Policjanci na medal
Swarzędzki finał wojewódzkiej rywalizacji

Aspirant Marcin Szymaszczyk 
z Komendy Miejskiej Policji 
w Lesznie zajął pierwsze, a sierżant 

Marcin Sawicki z Komendy Miejskiej Po-
licji w Poznaniu - drugie miejsce w finale 
wojewódzkim konkursu na „Najlepszego 
Policjanta Ruchu Drogowego Roku 2014”. 
Obaj  reprezentować będą woj. wielkopol-
skie w Finale Krajowym, który odbędzie 
się w dniach 24-26 czerwca 2014 r. na 
terenie Trójmiasta. 

5 czerwca br już po raz siódmy woje-
wódzki finał zawodów rozegrano w Swa-
rzędzu. Oprócz rywalizacji w testach wie-
dzy i konkurencji strzeleckiej policjanci 

popisywali się umiejętnościami jazdy mo-
tocyklem i samochodem oraz ręcznego kie-
rowania ruchem. Kolejne miejsca  w tych 
zmaganiach zajęli: 3. miejsce - sierż. szt. 
Tomasz Tomaszczak z KPP w Jarocinie, 

4. miejsce - asp. Marek Pływaczyk z KPP 
w Pile oraz 5. miejsce  sierż. szt. Jacek 
Górny z KMP w Poznaniu.

Podsumowanie i wręczenie nagród 
odbyło się w swarzędzkim Pałacyku pod 
Lipami. Wszyscy uczestnicy spotkania, 
łącznie z Wojewodą Wielkopolskim 
Piotrem Florkiem, podkreślali dosko-
nałą organizację konkursu, a burmistrz 
Anna Tomicka (od kilku lat patronująca 
imprezie) wraz zastępcami Agatą Ku-
backą i Adamem Trawińskim, ponownie 
usłyszała wiele słów uznania za pomoc 
w organizacji zawodów i gościnność. 
Podczas spotkania, w którym uczestni-
czył także m.in. przewodniczący Rady 
Miejskiej Marian Szkudlarek, dziękowano 
również fundatorom nagród i wszystkim, 
którzy pomogli w sprawnym zorganizo-
waniu zawodów, szczególnie członkom 
Swarzędzkiego Klubu Pracodawcy i jego 
prezesowi Zygmuntowi Majchrzakowi. 

/mw/
z fot. A. Mazurek

Zjazd potomków Jana Zaporowskiego
17 maja 2014 r. odbył się w Swarzędzu III zjazd potomków Jana Zaporow-
skiego. Kolejne spotkanie rodzinne (pierwsze miało miejsce w Swarzędzu 
w roku 2004, drugie – w 2009 roku w Czerniejewie) miało upamiętniać 
150 rocznicę urodzin Jana Zaporowskiego oraz 60 rocznicę jego śmierci.

Jan Zaporowski, istotna postać w swa-
rzędzkiej historii, lokalny społecznik, 
wieloletni organista w Kościele pw. 

św. Marcina (1888-1891, 1905-1934), 
ojciec jedenaściorga dzieci dał początek 
licznej rodzinie Zaporowskich, której 

wielu członków zasłużonych było dla 
Swarzędza. 

W majowym zjeździe wzięło udział 
siedemdziesiąt sześć osób, połączonych 
osobą Jana. Pierwszym punktem spotkania 
była uroczysta msza święta, odprawiona 

w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej 
w Zielińcu dzięki uprzejmości księdza 
proboszcza Piotra Ratajczaka. Następnie 
zgromadzeni potomkowie udali się na 
cmentarz przy kościele pw. św. Marcina 
w celu złożenia kwiatów na grobie Jana 
Zaporowskiego oraz wykonania wspólnej 
pamiątkowej fotografii. Podczas dalszej 
części spotkania w swarzędzkim hotelu 
„Trójka” odbyła się prezentacja dotycząca 
życia i działalności przodka oraz niefor-
malna część towarzyska – rozmowy i ro-
dzinne wspomnienia, połączona z wystawą 
zdjęć i pamiątek – można było zobaczyć 
m.in. laskę, której używał Jan Zaporowski.

Trzeci zjazd był nie tylko kontynu-
acją poprzednich spotkań, ale kolejnym 
aktem wspólnej, rodzinnej historii. Służył 
wzajemnemu spotkaniu osób, które nie 
mają możliwości utrzymywać codzien-
nego kontaktu, a których łączą wspólne 
korzenie. Pozostaje wyrazić nadzieję, że 
będą odbywały się kolejne takie spotkania.

Hanna Pokorska
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„Labor Omnia Vincit” dla Konrada Napierały

Konrad Napierała, doradca burmistrza 
Swarzędza do spraw strategii w zakresie 
kultury, sportu i środków masowej ko-

munikacji, 31 maja 2014 został uhonorowany 
przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego 
srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit” 

(Praca Wszystko Zwycięży). Wyróżnienie 
to jest przyznawane za krzewienie idei pracy 
organicznej oraz jako wyraz uznania Towa-
rzystwa dla dotychczasowej działalności 
społecznej, zawodowej i publicznej laureata.  
Wraz z Konradem Napierałą medale otrzy-

mali: prof. dr Marek Jemielity, kierownik 
Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Klinicznego 
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu; oraz 
Bogdan Zastawny, działacz państwowy 
i samorządowy.

/nad/
Na zdjęciu: Laureat i prezydent Towarzystwa 

dr Marian Król.

Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu

20 maja 2014 roku w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odbyła 
się LIX sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W obradach, które pro-
wadził Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Swarzędzu – Marian Szkudlarek, 
uczestniczyło 20 radnych.

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr LIX/524/2014 w spra-

wie zmiany uchwały NR LI/455/2013 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 
grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia od 
Powiatu Poznańskiego niektórych za-
dań zarządzania drogami powiatowymi. 
► Uchwałę nr LIX/525/2014 w spra-

wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2014.

► Uchwałę nr LIX/526/2014 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2014-2032.

► Uchwałę nr LIX/527/2014 w spra-
wie zmiany Statutu Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr LIX/528/2014 w spra-
wie Regulaminu wyróżnień honorowych 
Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr LIX/529/2014 w spra-
wie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz 
do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”.

► Uchwałę nr LIX/530/2014 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Gruszczyn.

► Uchwałę nr LIX/531/2014 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Rabowice.

► Uchwałę nr LIX/532/2014 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Zalasewo. 

► Uchwałę nr LIX/533/2014 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów położonych w rejonie 
ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmun-
ta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu 
(pow. ca. 13 ha).

► Uchwałę nr LIX/534/2014 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obej-
mującego centralną część obrębu Garby 
i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 
ha) – część III. 

Podczas sesji radny Grzegorz Taterka 
złożył interpelację w sprawie zanieczysz-
czenia powietrza. 

Hanna Mełeń 
Biuro Rady Miejskiej

Od redakcji: Kompletne teksty 
wszystkich uchwał dostępne są w Biurze 
Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/
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Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Paczkowie mają swojego Patrona!

12 czerwca 2014 r. to kolejna historyczna data dla Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Paczkowie – tego dnia odbyła się uroczystość nadania 
imienia świętego Jana Pawła II.

Przygotowaliśmy się starannie. Dzia-
łania rozpoczęła osiem lat temu 
poprzednia Pani Dyrektor Maria 

Rydel-Nowak, która wraz z gronem pe-
dagogicznym przygotowała programy wy-
chowawczy i profilaktyczny poświęcone 
osobie patrona. Niektóre z tych działań są 
już tradycją szkoły. Po uzyskaniu zgody 
Kurii Metropolitalnej w Poznaniu przez 
Panią Dyrektor Małgorzatę Szomek, 
Rada Miejska Swarzędza podjęła sto-
sowną uchwałę, która pozwoliła rozpocząć 
przygotowania do uroczystości. W tym 
wspaniałym dniu z radością przyjęliśmy 
zacnych Gości: Panią Burmistrz Annę To-
micką, Jego Ekscelencję Księdza Biskupa 
Zdzisława Fortuniaka, Pana Posła Stani-
sława Kalembę, Panią Kurator Elżbietę 
Walkowiak oraz Fundatorów Sztandaru.

Tę doniosłą chwilę rozpoczęliśmy 
od poświęcenia sztandaru na mszy św. 
w kościele parafialnym w Siekierkach 
Wielkich przez proboszcza Mieczysława 

Kaźmierczaka. Następnego dnia podczas 
szkolnej uroczystości Rada Rodziców 
przekazała sztandar Pani Dyrektor Mał-
gorzacie Szomek. Przedstawiciele naszej 
szkolnej społeczności złożyli uroczyste 

ślubowanie, po czym Fundatorzy przybili 
pamiątkowe gwoździe i sztandar został 
przekazany uczniom. 

Aby to wszystko mogło się dokonać, 
potrzebne było zaangażowanie szerokiej 
rzeszy ludzi, za co z serca wszystkim 
dziękujemy. Wdzięczni jesteśmy gospo-
darzowi uroczystości Pani Burmistrz 
Annie Tomickiej. Piękne podziękowania 
składamy Pani Dyrektor Małgorzacie 
Szomek, która tego dnia usłyszała wiele 
ciepłych słów od władz doceniających jej 
pracę na rzecz naszej szkoły. Szczególne 
słowa uznania kierujemy do Pani Iwony 
Kubiak, bo z wielkim zaangażowaniem 
i profesjonalizmem koordynowała przygo-
towania uroczystości kościelnej i szkolnej. 

Od dawna nie ma wątpliwości, że oso-
ba świętego Jana Pawła II potrafi jedno-
czyć ludzi, ale niezwykłą przyjemnością 
było tego doświadczyć.

Magdalena Lewandowska
z fot. Agnieszka Łuszczak

Statuetka Augusta Cieszkowskiego 
dla prof. Grzegorza Skrzypczaka

W niedzielę 8 czerwca 2014 roku 
podczas mszy o 11.00 w ko-
ściele w Wierzenicy nastąpiło 

wręczenie przyznanej przez Klub Profe-
sorów „Wierzenica” w Bydgoszczy szóstej 
Statuetki Augusta Cieszkowskiego. Trafiła 
ona w ręce prof. Grzegorza Skrzypczaka 
rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Przedstawiając laureata prezes 
Klubu prof. Józef Banaszak powiedział: 
prof. Skrzypczak jest przedstawicielem 
nauk rolniczych, zajmuje się biologią 
roślin w uprawach niepożądanych czyli 
chwastów. Gdyby odwrócić czas August 

Cieszkowski zapewne zaproponowałby 
prof. Skrzypczakowi wykłady w swojej 
nowoczesnej szkole rolniczej [im. Haliny 
w Żabikowie]. 

Po odebraniu Statuetki laureat podzię-
kował za wyróżnienie. Odnosząc się do pa-
trona uczelni – Augusta Cieszkowskiego, 
zapowiedział zawieszenie w tym roku, tu-
taj, w Wierzenicy, na odnowionym dworze, 
tablicy pamiątkowej ufundowanej przez 
Senat uczelni. Nawiązał do publikacji po-
wstałych dzięki wydawnictwu uczelniane-
mu, a pomagających zachować hrabiego 
Augusta w pamięci współczesnych. 

Po mszy prof. Banaszak mógł przed-
stawić sygnalny egzemplarz kolejnej 
z nich, zbioru poezji Na skrzydłach myśli. 
August Cieszkowski i ziemia wierzenicka 
w poezji. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Dzień Dziecka – festyn
W niedzielę, 1 czerwca, na Sce-

nie nad Jeziorem z okazji Dnia 
Dziecka odbył się festyn, z wie-

loma atrakcjami. Impreza rozpoczęła się od 
spotkania z postaciami z bajek. Następnie 
na scenie pojawili się najmłodsi adepci 
sekcji tańca i sekcji piosenki swarzędz-
kiego Ośrodka Kultury. Zaraz po nich 
wystąpiły młodziutkie baletnice z grupy 
baletowej Patrycji Masłowskiej, które rów-
nież ćwiczą w naszym Ośrodku Kultury.  
Kolejnym punktem programu był wy-
stęp Broziego, który swoim pokazem 
iluzji „Brozi Magic Show” zaczarował 
młodą publiczność, zebraną pod sceną. 
Animatorzy z klubu 2 Be Activ, zafun-
dowali dzieciom krótkie, ale bardzo 
intensywne zajęcia z zumby. Bardzo 
oczekiwanym punktem programu było 
przedstawienie „Przygody krasnala Pącz-
ka”. Ciekawy, edukacyjny i interaktywny 
spektakl, który niósł za sobą przesłanie, 
że nie tylko chipsami, prażynkami i sło-
dyczami należy się odżywiać, ale dbać 
o siebie, prowadząc zdrowy tryb życia. 
Festynowi zorganizowanemu z okazji Dnia 
Dziecka towarzyszyła zbiórka pieniężna 
i licytacje, z których dochód przekazany 

zostanie na leczenie Nikoli Kubiak ze 
Swarzędza. Z samych licytacji udało się 
zebrać 990,00 zł! 

Organizatorzy bardzo serdecznie 
dziękują Swarzędzkiej Strefie Sportu, 
Klubowi Red Fitness oraz klubowi 2 Be 
Activ za przekazane na licytację gadżety. 
Dodatkowo przy stoisku Swarzędzkiego 
Koła Dużych Rodzin 3+, można było się 

dowiedzieć szczegółów na temat tej orga-
nizacji, a dzieci mogły spróbować swoich 
sił w zajęciach plastycznych. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
również rajd rowerowy zorganizowany 
przez Swaj Bike Team, w którym wzięły 
udział 94 osoby. Nagrody ufundował Fogt 
bikes, który zapewnił również darmowy 
serwis rowerów. 

Jak co roku przygotowany został dla 
najmłodszych plac zabaw – tor przeszkód, 
trampolina i kolejka elektryczna, do któ-
rych ustawiały się długie kolejki. Działał 
także kącik piłkarski dla najmniejszych 
maluchów. Zainteresowaniem cieszył się 
również pokazowy trening gry w tenisa 
zorganizowany przez Strefę Sportu oraz 
wiele konkursów z nagrodami, stoiska na 
którym postacie z bajek malowały dzie-
ciom twarze oraz robiły „Szok Fryzury”. 
Zapraszamy za rok! 

/OK/ 
z fot. H. Błachnio
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Cały Swarzędz na rowery” 
– 570 osób na mecie rajdu!

W sobotę, 7 czerwca, mieszkańcy gminy Swarzędz mieli swoje prawdziwe 
rowerowe święto. Na starcie sześciu tras III Gminnego Rajdu Rowerowego, 
pojawiło się 570 osób! Dla porównania: w roku ubiegłym w rajdzie wzięło 
udział 320 rowerzystów. 

Do wyboru przygotowano trasy 
o różnym stopniu trudności, a każ-
da obfitowała w atrakcje: polna – 

z Paczkowa, wiejska – z Zalasewa, leśna 
– z Gruszczyna, łąkowa – z Wierzonki Ko-
bylnicy, miejska – z Rynku i (nowość) mal-
tańska – z Poznania. Wszystkie o długo-
ści kilkunastu kilometrów, ale znacznych 
różnicach terenowych. Decyzja zależała 
od rodzaju posiadanego roweru, własnych 
umiejętności i miejsca zamieszkania. 

Swarzędzcy uczestnicy rajdu poradzi-
li sobie wyśmienicie. Ambitnie i w do-
skonałych nastrojach docierali do mety 
przy Scenie nad Jeziorem. Kierownicy 
tras podkreślali dobre przygotowanie 
uczestników, subordynację, solidarność 
grupową. Na mecie na wszystkich czekała 

gorąca grochówka, zimne napoje. Miłym 
dopełnieniem były nagrody dla uczestni-
ków konkursu, będącego podsumowaniem 
rajdu. Sponsorzy nagród: Swarzędzki Klub 
Pracodawców, Urząd Miasta i Gminy za-
dbali o ilość i różnorodność rowerowych 
gadżetów! W tym roku po raz pierwszy 
Swarzędzki Klub Pracodawców i jego szef 
Zygmunt Majchrzak (zarazem Koman-
dor rajdu i jego pomysłodawca), ufundo-
wał główną nagrodę – rower o wartości 
1000 zł. 

Burmistrz Anna Tomicka, dziękując za 
wspaniałe spotkanie podczas rowerowego 
święta, podkreślała, że liczba uczestników 
była imponująca. Pani burmistrz zaprosi-
ła wszystkich na kolejny rajd, tym razem 
jesienią, w ramach „Sportowych barw je-

sieni” i, oczywiście, w przyszłym roku, na 
IV Gminny Rajd Rowerowy. 

Imprezą towarzyszącą rajdowi 7 
czerwca były zawody rowerowe dla 
dzieci w wieku 3-12 lat, zorganizowane 
przy Pływalni Wodny Raj przez firmę 
Akademia Młodego Kolarza. W różnych 
konkurencjach wystartowało prawie stu 
najmłodszych rowerzystów oraz rodzin! 

* * *
W organizację rowerowego święta 

zaangażowali się: UMiG - referat pro-
mocji, SCSiR (organizatorzy), Swarzędzki 
Klub Pracodawców (partner główny ra-
jdu), Brodex (partner techniczny) oraz 
kierownicy tras:

Trasa Polna – Zygmunt Majchrzak, 
Trasa Wiejska – Bartosz Stawicki, 
Sławomir Nowak, Trasa Leśna – Paweł 
Bocian, Trasa Łąkowa – Piotr Kałużny, 
Ewa Buczyńska, Trasa Miejska – Tadeusz 
Witkowski, Trasa Maltańska PTTK „Me-
blarz” – Eugeniusz Kaczmarek.

WSZYSTKIM SERDECZNIE 
DZIĘKUJEMY!!! 

/tr, mw/
z fot. H. Błachnio 
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Turniej Wsi  
– Jasin, 5 lipca
Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na Turniej Wsi – Jasin,  
5 lipca 2014 r., godz. 16.30, plac zabaw przy 

ul. Wrzesińskiej. W konkurencjach dla dorosłych 
i dla dzieci zmierzą się silne reprezentacje sołectw 
Jasin, Łowęcin, Sarbinowo i Paczkowo. Będzie 
mnóstwo atrakcji, liczne niespodzianki, a na 
zakończenie zabawa taneczna. 

rady sołeckie wsi Jasin, Łowęcin, 
Sarbinowo i Paczkowo

Duży sukces  
swarzędzkiej  
Orkiestry Dętej 

31 maja br. Swarzędzka Orkiestra 
Dęta wzięła udział w Turnieju 
Orkiestr Dętych o Puchar „Zło-

te Ryby: – Szamocin 2014r. Do turnieju 
zgłosiło się 9 orkiestr: Orkiestra Dęta OSP 
przy MGOK w Koronowie, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta przy GOK i OSP w Kram-
sku, Orkiestra Dęta OSP Kcynia, Brass 
Band Oborniki, Blasorchester z Grasbergu 
(Niemcy), Szkolna Orkiestra Dęta ZSE 
w Bydgoszczy, Orkiestra Dęta Wąbrze-

skiego Domu Kultury, Orkiestra Dęta OSP 
Murowana Goślina oraz Stowarzyszenie 
Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu 
Nasza orkiestra zaprezentowała się świet-
nie, zdobywając następujące nagrody:

- I miejsce w konkursie marszowym,
- I miejsce w konkursie koncertowym,
- I miejsce dla najlepszego tambour-

majora - Karolina Salamon,
- III miejsce za dyrygenturę dla Łu-

kasza Gowarzewskiego.
Cieszymy się ogromnie z tego sukcesu, 

ponieważ wszystkie zespoły prezentowały 
bardzo wysoki poziom artystyczny. 

Z muzycznym pozdrowieniem!
Łukasz Gowarzewski

Wakacyjne 
poranki dla dzieci

Pracownia Ceramiki Rzeźby Ewy 
Wanat wraz z Fundacja ARTiFAKT 
zapraszają dzieci na twórcze wakacje. 

Warsztaty odbywać się będą w klimatycz-
nej pracowni przy ul. Warszawskiej 2.

Jak co roku w kreatywnej i fantastycz-
nej atmosferze. Wymieniając się pomysła-
mi, wzorami, inspirujemy się wzajemnie. 
Czekamy na tych, którzy w działaniach 
twórczych widzą piękno i super zabawę. 

Zajęcia przygotowane są zarówno dla 
najmłodszych dzieci jak i tych starszych; 
początkujących, które nie miały wcześniej 
styczności z działaniami plastycznymi, jak 
również dla pasjonatów, którzy zawsze 
znajdują coś dla siebie. Przygotowaliśmy 
zajęcia oparte na zabawach oraz formach 
aktywności, które mają zaspokoić ich po-
trzeby uczestników, rozwijać indywidualne 
zdolności oraz zainteresowania, a także 
pomóc w funkcjonowaniu w grupie.

Uczestnicy zajęć mają możliwość 
rozwijania umiejętności manualnych oraz 
poczucia estetyki. To doskonała okazja 
na twórcze poszukiwania, a przy okazji 
możliwość spędzenia w sposób ciekawy 
i niekonwencjonalny czasu wolnego, po-
znania interesujących ludzi.

Warsztaty to czas przeznaczony na 
poznanie technik malarskich, ceramicz-
nych, rysunku oraz fotografii; wspólnie 
poznawanie i odkrywanie fascynujących 
barw świata, faktury i kształtu.

Zajęcia zapewnią wszechstronny roz-
wój talentów oraz pasji.

Wszyscy prowadzący są twórcami, co 
daje wiele możliwości wspólnej zabawy 
oraz zrozumienia. Nasza pasja sprawia, że 
zajęcia są niezwykle interesujące, a nau-
ka, którą z nich wyniesiemy będzie czystą 

przyjemnością i zabawą.
Warsztaty prowadzić będzie Ewa 

Wanat oraz zaproszeni goście. Działania 
wspierają młodzi wolontariusze z Fundacji 
ARTiFAKT

Program wakacyjnych zajęć: - warsz-
taty - plenery - gry i zabawy - wycieczki 
- spotkania w interesujących miejscach 
oraz z ciekawymi ludźmi

Zajęcia dla dzieci w wieku 4-14 lat, 
dostosowane do wieku i możliwości oraz 

pod względem czasowym z podziałem na 
grupy wiekowe.

Pracownia czynna od 8.00-15.00 
w terminach: 07.07 - 11.07, 14.07 - 18.07, 
21.07 - 25.07, 28.07 - 01.08, 04.08 - 08.08, 
18.08 - 22.08. 

Zapisy: Biuro ul. Rynek 21 w Swa-
rzędzu, kom. 501 428 903

ceramikawanat@poczta.onet.pl
Serdecznie zapraszamy!

/nad/
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu zaprasza do udziału 
w projekcie systemowym: 

„Pokonać  
Wykluczenie. 
Wszechstronna 
aktywizacja osób 
zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym 
z powiatu poznań-
skiego”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu  
rozpoczyna rekrutację uczestników do 

udziału w projekcie systemowym „Pokonać 
Wykluczenie” współfinansowanym z Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt realizowany jest w part-
nerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Poznaniu.

Projekt przeznaczony jest dla miesz-
kańców miasta i gminy Swarzędz w wieku 
15-64, w tym osób bezrobotnych zarejestro-
wanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i/lub 
korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Uczestnicy będą mogli skorzystać z takich 
działań jak:

 » Warsztaty umiejętności społecznych,
 » Poradnictwo specjalistyczne: psycholog,
 » Poradnictwo zawodowe: doradca zawo-

dowy,
 » Zajęcia w Instytucie Małego Dziecka (dzieci 

do 3 r. życia),
 » Wyjazdy rodzinne,
 » Udział w „Potyczkach Rodzinnych” oraz 

„Pikniku Rodzinnym”,
 » Wakacje podwórkowe – półkolonie dla 

dzieci,
 » Kursy zawodowe.

W ramach działań przez cały rok uczestni-
cy będą mogli skorzystać z poradnictwa spe-
cjalistycznego tj. prawnika oraz pracownika 
socjalnego.

Z uczestnikami projektu zostaną zawarte 
kontrakty socjalne.

Zainteresowanych mieszkańców miasta 
i gminy Swarzędz zapraszamy do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. Po-
znańskiej 25, tel. 61 6512650.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Jolanta Osada, Monika Dębska

Wycieczka do Łękna
– wspomnienia uczestników...  

W dniu 3 czerwca 2014, po około 
godzinnej jeździe wygodnym 
autokarem dojechaliśmy na 

miejsce. W leśniczówce stał wspaniały 
„wigwam”, nasz punkt docelowy. W środ-
ku ognisko i stoliczki dookoła. Najpierw 
kawa i śpiew, doniośle z akompaniamen-
tem pana Szymona, następnie piecze-
nie kiełbasek i chleba – każdy robił to 
osobiście. 

Po konsumpcji wybraliśmy się na 
wycieczkę do lasu, między jeziorami, 
gdzie spotkała nas zabawna historia. 
Przeszliśmy może z 4 lub 5 km – dokład-

nie nie wiem. Idziemy w jedną stronę, 
powalone przez piorun drzewo i jeszcze 
dwa drzewa nadgryzione przez bobry, 
po chwili wróciliśmy w to samo miej-
sce :) Z tej zabawnej dla wszystkich sy-
tuacji „wybawił” nas pan Szymon, który 
skontaktował się z panem leśniczym, 
a ten wskazał nam drogę do leśniczówki. 
Ten punkt wspaniałej wędrówki zapa-
miętaliśmy najbardziej, ale zadowoleni 
wróciliśmy do Swarzędza.

Henryka Linke  
– Klub Młodych Duchem

Piknik Trzech Pokoleń 
Scena nad Jeziorem, niedziela, 31 sierpnia, godz. 14

Piknik Trzech Pokoleń w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Postaw 
na Rodzinę” to impreza, która już 

na stałe wpisała się w letni kalendarz. 
Odbywa się zawsze na zakończenie wa-
kacji, tak będzie i w tym roku. Już dzisiaj 
zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy 
Swarzędz 31.08.2014 roku od godziny 
14.00 do namiotu Sceny nad Jeziorem. 
Zaplanowano różnorodne atrakcje 
dla wszystkich pokoleń. Będą zabawy 
i konkursy dla dzieci, dla całych rodzin 
nietypowe lekcje bezpieczeństwa, pro-
wadzone przez znanego aktora Roberta 
Moskwę. 

Dzieci, które pojawią się z rodzicami 
bądź dziadkami na pikniku będą mo-
gły brać udział w licznych animacjach 
i konkursach, które poprowadzą Leśne 
Skrzaty z Fundacji Grupa Teatralna T z To-
runia. Będą także bezpłatne dmuchane 

zjeżdżalnie, zamki, w których najmłodsi 
tak lubią się bawić i jeszcze wiele innych 
atrakcji.

Kolejny raz będzie z nami pan Robert 
Moskwa tym razem ze „Strefką Bezpie-
czeństwa”, gdzie przeprowadzi zajęcia 
z bezpieczeństwa na drodze dla najmłod-
szych i ich rodziców.

Jak na prawdziwy piknik przystało, 
nie może zabraknąć muzyki. Na Scenie 
nad Jeziorem wystąpi z zespołem Ernest 
Staniaszek oraz Siostry Hybiak - gwiaz-
dy programu The Voice of Poland, które 
zaprezentują swoje utwory, jak i covery.

Zapraszamy całe rodziny na Pik-
nik Trzech Pokoleń, który odbywać 
się będzie wokół Sceny nad Jeziorem. 
Początek w niedzielę 31 sierpnia o go-
dzinie 14:00.

Lidia Chałasiak
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V Tydzień Profilaktyki „Poza siecią”
W dniach od 26 do 29 maja pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 

i Gminy Swarzędz Anny Tomickiej odbył się V Tydzień Profilaktyki pod ha-
słem „Poza Siecią”, którego organizatorem był Ośrodek Pomocy Społecznej. 

26 maja 2014 roku V Tydzień 
Profilaktyki uroczyście otwar-
ła na płycie Rynku zastępca 

Burmistrza, Agata Kubacka. Następ-
nie uczniowie szkół z terenu miasta 
i gminy Swarzędz przemaszerowali uli-
cami Swarzędza do „Sceny nad Jeziorem”, 
gdzie odbył się pokaz talentów. Na scenie 
pojawili się utalentowani młodzi ludzie 
ze swarzędzkich szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
W trakcie zabawy zobaczyć można było 
przeróżne talenty tj.: wokalne, baletowe, 
grup tanecznych i aerobikowych oraz 
gry na instrumentach. Po pokazie odby-
ło się ogłoszenie wyników konkursów: 
plastycznego, fotograficznego i multi-
medialnego, które zostały ogłoszone 
w ramach Tygodnia Profilaktyki, oraz 
oficjalne wręczenie nagród zwycięzcom. 

Dużą popularnością wśród uczniów 
cieszyła się Gra Miejska „Poza Siecią”. Po 
drodze uczestnicy musieli się zmierzyć 
z zagadkami logicznymi, kalamburami, 
zadaniami sprawdzającymi wiedzę z in-
formatyki i zdolności manualne oraz kon-
kurencjami sportowymi. Na zakończenie 
na każdego z uczestników czekała mała 
słodka niespodzianka. 

Drugim punktem programu tego 
dnia dniu była Akcja Prewencyjna, 
w ramach której dzieci i młodzież wraz 
z opiekunami, policjantami i strażnikami 
miejskimi wręczali sprzedawcom plakaty 
pod hasłem „Rodzicu, w tym sklepie Two-
je dziecko jest bezpieczne – nie sprze-
dajemy alkoholu dzieciom i młodzieży”, 
a mieszkańcom - ulotki edukacyjno-in-
formacyjne. 

Dużo dobrej zabawy uczestnikom 
Tygodnia Profilaktyki dostarczył piknik, 
podczas którego dzieci i młodzież uczest-
niczyły w tańcach i zabawach integracyj-
nych prowadzonych przez dobrze już 

znanych wodzirejów. Nie zabrakło rów-
nież smacznej zupy pomidorowej, która 
stanowiła dużą atrakcje dla uczestników. 
Choć pogoda w tym dniu sprawiła nam 
niemiłą niespodziankę, to nie wpłynęła 
ona na panującą pod namiotem gorącą 
atmosferę. Po pikniku odbył się koncert 
profilaktyczny Darka Malejonka. 

W tym roku w ramach trwającego 
Tygodnia zostały przygotowane zajęcia 
dla nauczycieli i pedagogów. Odbył się 
roboczy panel dyskusyjny, który skiero-
wany był do pedagogów szkolnych oraz 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, dotyczący kierunków rozwoju nowo-
czesnej profilaktyki. Moderatorem tego 
spotkania był specjalista w dziedzinie 
profilaktyki i terapii uzależnień – Witold 
Skrzypczyk, który poprowadził również 
dwudniowe szkolenie „Tak czy Nie” dla 
20 nauczycieli szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych, a dla takiej samej 
liczby nauczycieli szkół podstawowych 
szkoleniowcy z Fundacji Homo Homini 
przeprowadzili warsztaty pod nazwą 
„Magiczne kryształy” 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu serdecznie dziękuje wszystkim 
zaangażowanym osobom i instytucjom 
za włączenie się w organizację V Tygo-
dnia Profilaktyki. Do zobaczenia za rok!

Lidia Chałasiak

„Dawnych 
Wspomnień Czar”

Serdecznie zapraszamy 27 lipca 2014 
godz.14.00, Scena nad Jeziorem, ul. Ko-
synierów 1 (przy Swarzędzkim Centrum 
Sportu i Rekreacji).

„Dawnych Wspomnień Czar” jest cykliczną 
imprezą, która odbywa się już po raz szósty. 
W tym roku wystąpią: Zbigniew Wodecki, 
Tercet Egzotyczny oraz artyści Teatru 
Muzycznego z Poznania.

Szczegóły wkrótce na plakatach oraz na 
stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy 
Swarzędz: www.swarzedz.pl oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu: www.ops-
swarzedz.pl

/ops/

„Lato dla Seniora” 

Kluby Młodych Duchem z gminy Swarzędz 
serdecznie zapraszają osoby 55+ na:

► WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE 
W każdy wtorek w lipcu i sierpniu w Cen-

trum Klubów Młodych Duchem, ul Piaski 4 (na 
pierwszym piętrze) odbywać się będą warsz-
taty międzypokoleniowe pn. „Natura Twoim 
odbiciem”. Tematem przewodnim będzie 
natura i ekologia.  
► W czerwcu WYCIECZKI ROWEROWE 
w każdą środę. Start o godzinie 10.00 z Placu 
Niezłomnych (przy postoju taksówek).  Należy 
mieć sprawny rower oraz wodę.

Kontakt: Małgorzata Pawlik, Marta Szo-
mek, Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia ul. 
Piaski 4, tel: 616510584, e-mail: mgow@
opsswarzedz.pl.

/ops/

Zaproszenie do Klubu 
Integracji Społecznej

Informujemy, że w okresie wakacyjnym 
w Klubie Integracji Społecznej będą odby-

wały się następujące zajęcia: – warsztaty eko-
nomii społecznej (wtorki, godz. 9:00), – warsz-
taty komputerowe (środy, gr. podstawowa 
- godz. 12:00-13:30; gr. średniozaawansowana 
– godz. 14:00-15:30), – kreatywne warsztaty 
twórcze (piątki, godz. 12:00).

Do udziału w warsztatach zapraszamy 
osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, 
zamieszkałe na terenie miasta i gminy 
Swarzędz. Udział we wszystkich zajęciach jest 
bezpłatny. Zapisy: Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz, tel. 61 
6512 650.

Monika Dębska
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Nowy okres 
zasiłkowy – fundusz 
alimentacyjny i 
świadczenia rodzinne
► FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
funduszu alimentacyjnego będą wydawa-
ne i przyjmowane od 1 sierpnia 2014 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego na nowy okres świadczeniowy 
złoży wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc październik następuje do dnia 31 
października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres świadcze-
niowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami w okresie od dnia 1 września do 
dnia 31 października, ustalenie prawa 
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za 
miesiąc październik następuje do dnia 30 
listopada.

► ŚWIADCZENIA RODZINNE
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych i specjalnego zasiłku 
opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy będą 
wydawane i przyjmowane od 1 września 
2014 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasił-
kowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
do dnia 30 września, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia rodzinne na nowy okres zasił-
kowy złoży wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 1 października do dnia 
30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysłu-
gujących za miesiąc listopad następuje do dnia 
31 grudnia.

Obowiązują dochody za 2013 rok.

Beata Pacholczak

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

Program „Senior XXI wieku”  
- serdecznie zapraszamy!
W ramach projektu pn. „Senior XXI wieku” realizowanego przy wsparciu finan-

sowym Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli tzw. „Funduszy 
szwajcarskich” odbyły się kolejne spotkania w Centrum Klubów Młodych 
Duchem przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia w Swarzędzu ul. Piaski 4.

22 maja 2014 r. prowadził je dr 
Marcin Górniak, który przed-
stawił tematykę zaburzeń snu 

i pamięci. Uczestnicy mogli również uzy-
skać odpowiedzi na dręczące ich pytania. 

22 maja 2014 swarzędzcy seniorzy 
uczestniczyli również w spotkaniu or-
ganizacyjnym dotyczącym powstającej 
strony internetowej pn. swarzedzkise-
nior.pl. Strona jest w trakcie realizacji, 
dlatego bardzo istotne są uwagi naszych 
odbiorców, jakimi są przede wszystkim 
osoby 55+. Serdecznie zapraszamy! 
Jeśli chcielibyście Państwo zaangażować 
się w tworzenie strony internetowej dla 
seniorów, a tym samym rozwijać swoje 
umiejętności z zakresu znajomości kom-
putera, zapraszamy w piątki na godzinę 
13.00 

► 17 czerwca 2014 to termin 
pierwszego spotkanie pt. „Bezpieczny 
senior”. Spotkanie z policjantem doty-
czące m.in. oszustw, bezpieczeństwa 
osobistego, bezpieczeństwa na drodze.

► 23 czerwca 2014 – drugie spo-
tkanie z cyklu „Zaistnieć w sieci” (te-
maty dotyczące m.in. komunikatorów 
społecznościowych, bezpieczeństwa 
w sieci, poczty e-mail).

Informacje dotyczące propozycji 
w ramach programu „Senior XXI wieku” 
oraz aktualności związane z działalnością 
Klubów Młodych Duchem znajdą Pań-
stwo na stronie internetowej Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu www.
opsswarzedz.pl lub pod numerem tele-
fonu: 61 651 05 84.

Magdalena Tyblewska

Masz problemy finansowe?  
Możesz starać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą 
wsparcia rodzin, które samodziel-
nie nie są w stanie ponosić kosz-

tów utrzymania mieszkania.
O pomoc w tej formie mogą ubiegać 

się osoby, które: posiadają tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu; spełniają kry-
teria dochodowe określone w ustawie 
(średni miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego uzy-
skany w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyznanie 
dodatku nie przekracza: a) 175% najniż-
szej emerytury w gospodarstwie jed-
noosobowym czyli 1477,78 zł; b) 125% 
najniższej emerytury w gospodarstwie 
wieloosobowym czyli 1055,56 zł); speł-
niają kryteria metrażowe przewidziane 

w ustawie; udokumentują wydatki za 
zajmowany lokal, takie jak czynsz, opłaty 
za świadczenia związane z eksploatacją 
lokalu mieszkalnego (np. opłaty za ener-
gię cieplną, wodę, odbiór nieczystości 
stałych i płynnych).

Dodatek mieszkaniowy przyznawany 
jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po 
dniu złożenia wniosku.

Druki wniosków o dodatek mieszka-
niowy oraz wszelkie niezbędne informa-
cje można uzyskać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu w pok. 14 
w godzinach pracy ośrodka lub pobrać 
ze strony internetowej.

Katarzyna Błaszczak
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Uczniowski Klub Sportowy SP5 Swarek Swarzędz
Uczniowski Klub Sportowy SP5 Swarek Swarzędz powstał w roku 2010. Został założony przez rodziców i trenerów 
chcących rozwijać w Swarzędzu piękną dyscyplinę, jaką jest hokej na trawie. Klub funkcjonuje w ramach Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Swarzędzu i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej.

Rok 2014 to dynamiczny rozwój jego 
działalności. Liczba dzieci uprawia-
jących hokej na trawie wzrosła do 70 

i z miesiąca na miesiąc jest coraz więk-
sza. Dzieci trenują w trzech kategoriach 
wiekowych: skrzaty (5-6 lat), dzieci (7-9 
lat) oraz młodzicy (10-12 lat). W klubie 
z powodzeniem grają zarówno chłopcy 
jak i dziewczynki.

Klubowi udało się nawiązać współ-
pracę ze znakomitymi trenerami, posia-
dającymi bogate doświadczenie zarówno 
sportowe jak i trenerskie. Za szkolenie 
w klubie odpowiada Krzysztof Witczak, 
były trener i zawodnik reprezentacji Polski. 
Najstarszą grupę prowadzi aktualny trener 
reprezentacji kobiet do lat 18 – Maciej 
Jankowiak, a maluchy Piotr Napiórkow-
ski, były zawodnik pierwszoligowego AZS 
AWF Poznań. Obecnie klub rozpoczyna 
również współpracę z Orianą Walasek, 
aktualną reprezentantką polski, zdobyw-
czynią brązowego medalu na Halowych 
Mistrzostwach Europy w 2014r. Oriana 
poprowadzi treningi dla dziewczynek - 
start planowany jest na 6.06.2014.

Według prezesa Roberta Rymera 
największą siłą klubu jest jednak znako-
mita atmosfera panująca w środowisku. 
Niezwykła życzliwość dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 5, ogromne zaangażo-
wanie rodziców oraz wsparcie finanso-
we Gminy Swarzędz powodują, że dzieci 
mają znakomite warunki do uprawiania 
sportu. Zgodnie z założeniami projektu 
„Hokejowy Swarzędz” finansowanego ze 
środków gminnych, w pierwszej połowie 
roku 2014 udało się zbudować drużyny, 
wyposażyć je w niezbędny sprzęt i pięk-
ne stroje. 31.05.2014 podczas XIX Festi-
walu Hokejowego w Gąsawie najliczniej 
reprezentowaną ekipą był właśnie Swarek, 
który w turnieju wystawił aż 6 drużyn, 
umożliwiając tym samym sporej liczbie 
dzieci poczuć klimat sportowego święta.

Działalność „Swarka” nie koncentruje 
się tylko na prowadzeniu zajęć dla „swoich” 
zawodników, ale również promuje zdrowy 
tryb życia w środowisku dzieci. Ostatnio 
klub pomógł SP5 zorganizować Dzień 
Sportu dla dzieci z klas 1-3, zapraszając 
na niego zawodniczki reprezentacji Polski. 

Dziewczyny urządziły zabawę o nazwie 
„Hokejowy Zawrót Głowy”, podczas której 
około 250 dzieci mogło spróbować swoich 
sił w hokejowych konkursach. Każde dziec-
ko otrzymało od kadrowiczek dyplomy oraz 
mogło spróbować kulinarnej specjalności 
– bułki w kształcie laski hokejowej.

Plany klubu są bardzo ambitne. Zarząd 
nadal planuje rozszerzać ofertę i zachę-
cać kolejne dzieci do uprawiania sportu. 
W czasie letnich wakacji, wzorem zimo-
wych ferii, zorganizuje otwarte zajęcia dla 
dzieci. A o ile pozwolą na to warunki oraz 
właściciele hal sportowych, klub otworzy 
zajęcia również w innych lokalizacjach. 

Dużym sukcesem sportowym i orga-
nizacyjnym będzie wzięcie udziału w ofi-
cjalnych Mistrzostwach Wielkopolski 
w hokeju na trawie w kategorii młodzik 
i rywalizowanie tam z klubami o bogatych 
tradycjach hokejowych.

/rr/

* * *
Od redakcji:
UKS SWAREK na 2014 otrzymał 

z budżetu Gminy Swarzędz dotację 
w wysokości 15 000 zł na zadanie: 
„Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Ho-
kejowy Swarzędz”.

Uczniowski Klub Sportowy 
SP5 Swarek Swarzędz:
os. Mielżyńskiego 3A
62-020 Swarzędz
e-mail: swarek.swarzedz@gmail.com
www: swarek.weebly.com
https://www.facebook.com/swarek
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Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki  
w Austrii

W grudniu 2013 r. Zespół Szkół nr 1 
w Swarzędzu podpisał umowę o współ-
pracy ze Szkołą Winiarską z austriackie-
go miasta Krems. W wyniku tego poro-
zumienia w dniach 16.05-22.05.2014 r. 
uczniowie z Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych oraz Technikum 
Hotelarstwa z opiekunami (p. Gabrielą 
Pepetą i p. Mają Tkaczyk) przebywali 
w Szkole Winiarstwa w Krems w ra-
mach wymiany doświadczeń pomiędzy 
młodzieżą obu placówek. 

Uczniowie ZS1 mogli poznać funk-
cjonowanie austriackiej szkoły na 
kilku płaszczyznach – od historii 

pielęgnacji i uprawy winorośli, prezentację 
maszyn do produkcji win, do samodziel-
nej produkcji i sprzedaży szlachetnych 
trunków w Centrum Kompetencji przez 
młodzież Szkoły Winiarskiej.

W czasie całego pobytu uczniowie 
naszej szkoły odwiedzili również inne 
placówki szkolne, gdzie próbowano se-
rów pleśniowych o różnych smakach oraz 
jogurtów; szkołę gastronomiczno - hotelar-
ską w Ottenschlag, fabrykę ziół Sonnentor 
w mieście Zwettl.

Zwiedzano Wiedeń, a w nim muzeum 
księżnej Sisi oraz pałac Schönbrunn – let-
nią rezydencję cesarzowej i poświęcone 
jej muzeum.

Uczniowie Swarzędzkiej Jedynki są 
zachwyceni tym wyjazdem – już deklarują 
chęć kolejnego, ponieważ poszerzyli swą 
wiedzę zawodową, sprawdzili kompeten-
cje językowe i poznali miłych ludzi.

Gabriela Pepeta  
i Barbara Musialska 

z fot. Gabriela Pepeta

Sukces uczennicy  
Swarzędzkiej Jedynki:
Sandra Dziaduła  
w finale olimpiady 
hotelarskiej

Do grona finalistów etapów central-
nych olimpiad przedmiotowych dołą-
czyła Sandra Dziaduła, uczennica klasy 
IV Technikum Hotelarskiego w Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu. Sandra do-
tarła do finału V Olimpiady Wiedzy 
Hotelarskiej w Kołobrzegu, który od-
był się w dniach 8-11 kwietnia 2014 r. 
Sukces jest tym bardziej znaczący, że 
z całego kraju zakwalifikowało się tyl-
ko 32 uczniów z najlepszymi wynikami. 
W końcowej klasyfikacji Sandra Dzia-
duła zajęła 6 miejsce w kraju.

Etap centralny składał się z części pi-
semnej, obejmującej rozwiązanie testu 
(100 pytań), wyłaniającej laureatów 

i części praktycznej, polegającej na wyko-
naniu zadania z obsługi konsumenta i ob-
sługi gościa w recepcji w języku obcym. 
Sandra Dziaduła zdobyła 150,5 punktów 
na 200 możliwych, co zapewniło jej bardzo 
wysokie, 6 miejsce. Jako finalistka Olim-
piady Wiedzy Hotelarskiej jest zwolniona 
z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Sandra Dziaduła jest uczennicą bar-
dzo sumienną i ambitną, wykazującą duże 
zainteresowanie hotelarstwem i branżą 
turystyczną. W zmaganiach olimpijskich 
towarzyszyła uczennicy prof. Agnieszka 
Wójcik. Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

A. Wójcik i M. Chmielewska 
z fot. A. Wójcik

Rabin Yaakav Ben Nistell  
gościem „Czwartku u Noblistów”

Tradycją Gimnazjum nr 3 sta-
ły się „Czwartki u Noblistów”. 
29.05.2014 r. kolejny już raz odbyło 

się spotkanie z ciekawą osobą. Tym razem 
zaprosiliśmy rabina, przedstawiciela gmi-
ny żydowskiej, pana Yaakava Ben Nistell. 
Zaproszeni goście, nauczyciele i ucznio-
wie uczestniczyli w interesującej prelek-
cji. Spotkanie przebiegało w nietypowej 
atmosferze, jako że gość oprócz barwnej 
opowieści podzielił się z obecnymi trady-
cyjną chałką, czytał po hebrajsku, a nawet 
rozdawał szekle występującym uczniom. 
Dowodem na wzbudzenie zainteresowa-
nia wśród zebranych były liczne pytania. 
Rabin opowiadał m.in. jak długo miesz-
kał  w Izraelu, czy mieszkając w Poznaniu 
odczuwa tęsknotę za krajem, przybliżał 
żydowskie zwyczaje i rozwiewał stereo-
typy. Spotkanie miało na celu nie tylko 
ukazanie odmienności innej kultury, ale 

zachęcenie do nawiązywania dialogu mię-
dzykulturowego, ułatwiającego wzajemne 
zrozumienie.

Krystyna Pokorska
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Nowości na pływalni  
Wodny Raj

BILET DWUOSOBOWY „RAZEM TANIEJ” o war-
tości 20 zł (2 os./60min) obowiązuje w sobo-

ty, niedziele i święta w godz. 6:30 – 20:00. Bilet 
skierowany jest do osób, którym nie przysługują 
bilety ulgowe.
Dla wszystkich fanów tenisowego szaleństwa mamy 
nowy ZESTAW TENIS+SAUNA o wartości 25 zł (tenis 
60min+sauna 40min). 

/scsir/

Korty tenisowe SCSiR

Zapraszamy na korty tenisowe położone przy 
Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu. Do dys-

pozycji są cztery korty o nawierzchni ceglastej, 
czynne codziennie od 9:00 do 21:00 (uzależnione 
od warunków atmosferycznych). Korty tenisowe 
można również opłacać karnetem SCSiR. Rezerwacja 
pod numerem telefonu 61 65 09 527.
Cennik:
poniedziałek - piątek
15 zł/60 minut w godzinach 9:00 - 15:00
20 zł/60 minut w godzinach 15:00 - 21:00
soboty, niedziele i święta
20 zł/60 minut w godzinach 9:00 – 21:00

/scsir/

Masz urodziny?  
Przyjdź na basen za 1 zł

Szanowni Klienci! Zapraszamy na Pływalnię Wod-
ny Raj wszystkich jubilatów w promocyjnej 

cenie 1 zł za 60 minut pobytu (dopłata według 
cennika). Każda osoba obchodząca urodziny może 
skorzystać z tej promocji. Trzeba tylko pamiętać 
o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego 
datę urodzin. Zapraszamy!!!

/scsir/

Zapraszamy do wypożyczalni 
sprzętu wodnego

Zapraszamy wszystkich do wypo-
życzalni sprzętu wodnego nad Je-
ziorem Swarzędzkim. Do Państwa 

dyspozycji są kajaki, rowery wodne oraz 
łódź wiosłowa. Dodatkowo na przystani 
można wypożyczyć rower tradycyjny. 
Przystań w czerwcu otwarta jest w piątki 
od 15:00 do 20:00, soboty i niedziele od 
11:00 do 20:00. W lipcu i sierpniu - co-
dziennie od 10:00 do 20:00 (uzależnione 
od warunków atmosferycznych).

Cennik:
• kajak rodzinny – 10 zł/1 godz. (50 zł 

cały dzień),
• rower wodny – 15 zł/1 godz. (75 zł 

cały dzień), 
• łódź wiosłowa – 20 zł/1godz (100 zł 

cały dzień)
• rower tradycyjny – 6 zł/1 godz., 

12 zł/2godz., 15 zł/3 godz., 18 zł/4 
godz., 20 zł/5 godz.

/scsir/

Wakacje w Centrum Sportu
BILET WAKACYJNY

Od 1 lipca do 31 sierpnia 2014 r. uru-
chamiamy BILET WAKACYJNY na Pływal-
nię Wodny Raj. Przeznaczony jest dla 
wszystkich dzieci do lat 16. Od ponie-
działku do piątku w godz. 6:30 – 15:00, 
o wartości 6 zł/60min. 

SIERPNIOWY AEROBIK NA 
ŚWIEŻYM POWIETRZU

Zapraszamy wszystkich na wspólne 
zajęcia aerobiku, które odbędą się przy 
budynku sceny plenerowej. Opłata za 
jednorazowy wstęp tylko 5 zł od osoby, 
płatne w kasie pływalni przed zajęciami. 
Nie obowiązują zapisy!!!
Terminy zajęć:
19.08 oraz 26.08 (wtorki) 
godz. 18:00 - ANTYCELULLIT
godz. 19:00 – ZUMBA

21.08 oraz 28.08 (czwartki) 
godz. 18:00 - ANTYCELULLIT
godz. 19:00 – ZUMBA

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

PÓŁKOLONIE - LATO 2014
Są jeszcze wolne miejsca na półko-

lonie letnie w SCSiR. Zapraszamy dzieci 
w wieku od 6 do 12 lat. Więcej informacji 
pod nr tel. 61 65 09 520/523.

AEROBIK W LIPCU
Przyjmujemy zapisy na lipcowe zaję-

cia aerobiku. Tel. 61 65 09 527.

/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/
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Biblioteka 
proponuje 
„Książkę,  
uśmiech i słońce  
na wakacyjne miesiące”

Letnie zajęcia  
w Bibliotece  
Publicznej 
Filia w Kobylnicy  
w dniach 21-25 lipca 
Szczegóły – tel. 61 8154 896

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 
os. Czwartaków 1 
w dniach 4-8 sierpnia  
Szczegóły – tel. 61 8173 102

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

Turcja jakiej nie znamy…

23 maja w Bibliotece Publicz-
nej w Swarzędzu odbyło 
się spotkanie z Leszkiem 

Szczasnym, filozofem i podróżnikiem. 
Dla uczniów swarzędzkich gimnazjów 
była to okazja do zapoznania się ze 
współczesną Turcją, jakiej nie obej-
rzymy jadąc na wakacje z biurem po-
dróży.

Prelekcji towarzyszył składający się 
z dwóch części obszerny pokaz slajdów 
w wykonaniu autora. Pierwsza część 
dotyczyła ogólnych wrażeń z samotnej 
wyprawy Leszka Szczasnego po Turcji 
- począwszy od Stambułu, kończąc na 
mniej znanych miejscach. Druga część 
koncentrowała się na człowieku, jego 
życiu, obyczajach i zwyczajach. Mówił 

o barach, w których nad szklanką her-
baty i nad planszą do gry w tryktraka 
czas spędzają tureccy mężczyźni, o reli-
gijności, o historycznej roli Ataturka dla 
rozwoju tego fascynującego kraju, który 
łączy mentalność europejską z azjatycką. 

Po prelekcji młodzież miała czas by 
zakupić książkę „Świat na wyciągnięcie 
ręki”, pocztówki z wyprawy oraz zadać 
pytania autorowi…

Renata Czarnecka-Pyła

„Baśniowy 
książkobus” 
w Swarzędzu!

W sobotę, 14 czerwca 2014 r. na 
zaproszenie Księgarni Pinokio 
do Swarzędza zawitał „Baśnio-

wy książkobus” z wydawnictwa Media 
Rodzina.

Na placu przed Szkołą Podstawową 
nr 4 w Swarzędzu dzieci mogły przenieść 
się do krainy baśni. W książkobusie mło-
dzi czytelnicy wzięli udział w zajęciach 
prowadzonych przez aktora Piotra Wi-
tonia, który opowiadał o najnowszej 
książce Małgorzaty Strzałkowskiej pt. 
„Części mowy czyli wierszowany samo-
uczek nietypowy”, a także o bohaterach 
ksiązek H.Ch. Andersena. Spotkanie było 
kolejnym z cyklu imprez organizowanych 
przez Księgarnię Pinokio, mających na 
celu popularyzację czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. 

Podczas akcji księgarnia przekazała 
bibliotekom szkolnym Szkoły Podsta-
wowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4 
i Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Bibliotece 
Publicznej dar książkowy – łącznie około 
500 egzemplarzy książek.

/edu/

„Pejzaże wyobraźni” 
– zapraszamy na wystawę 
malarstwa Tadeusza Jurgi

„Pejzaże wyobraźni” to tytuł wy-
stawy malarstwa Tadeusza Jurgi, 
na którą serdecznie zapraszamy 

do Galerii „Wielokropek” w Bibliotece 
Publicznej na os. Czwartaków 1 w Swa-
rzędzu. Wystawa czynna będzie od 5 do 
31 lipca br. 

/mw/
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„Czwartki w parku”
Hilary Boyd

Po trzydziestu latach małżeństwa, 
mąż sześćdziesięcioletniej Jeanie 
przeprowadza się do osobnego 
pokoju. Kobieta czuje się zraniona 
i szuka winy w sobie, a mrukliwy 
mąż nie zdradza powodów swojej 
decyzji. Jeanie znajduje wytchnienie 
w czwartkowych wyprawach do 
parku z ukochaną wnuczką. Pewnego 
dnia spotyka tam Raya, odwiedza-
jącego park z wnuczkiem. Delikatny 
i wrażliwy Ray jest całkowitym 
zaprzeczeniem jej kontrolującego 
męża. Jeanie zaczyna z utęsknieniem 
wyczekiwać na spotkania w parku. 
Czy znowu otworzy się na miłość?

„Vanessa i Virginia”
Susan Sellers

Powieść o miłości i rywalizacji między 
utalentowanymi siostrami, Vanessą 
Bell i Virginią Woolf oraz o istocie 
sztuki. W surowym domu przy Hyde 
Park Gate w Londynie dwie młode 
dziewczyny są wychowywane na 
prawdziwe damy. Vanessa i jej siostra 
Virginia dążą jednak do realizacji arty-
stycznych marzeń, z charakterystycz-
ną dla nich swobodą obyczajową. 
Oddane sobie, choć ostro rywalizujące 

siostry, walczą o urzeczywistnienie 
własnych wizji w chaosie życia pełne-
go skandali, chorób i wojen.

„Lato bez mężczyzn”
Siri Hustvedt

Mia, nadwrażliwa poetka, a zarazem 
narratorka powieści, musi zrewido-
wać własne życie. Niespodziewanie, 
z inicjatywy męża, uznanego neurolo-
ga, Mia zostaje skierowana na oddział 
psychiatryczny. Po wyjściu ze szpitala 
wraca do rodzinnego miasteczka 
w Minnesocie. Samotna i opuszczona, 
z początku przeklina swój podły los, 
wkrótce jednak zostaje wciągnięta 
w wir nieprzewidywalnych zdarzeń 
z udziałem lokalnej społeczności: 
matki i jej najbliższych przyjaciółek, 
sąsiadki z dwójką dzieci, kąśliwego 
męża oraz grupy napalonych dziew-
cząt z warsztatów poezji.

„Michasia”
Halina Teresa Godecka

Książka jest podróżą w lata dwu-
dzieste i opowieścią o dziewczynie 
bez domu, nazwiska i rodziny. Czy 
bohaterka odnajdzie najbliższych 

i pozna, czym jest przyjaźń i miłość? 
Czytelników na pewno wzruszą losy 
Michasi i jej wielka wiara w odna-
lezienie swoich korzeni, historia 
pełna zwrotów akcji, przypadków 
i intryg. Będą mogli poczuć atmosferę 
minionych lat i dowiedzieć się, czy 
niezłomne przekonania i marzenia 
ułatwiają osiągać cel i pozwalają 
zapomnieć o cierpieniu i krzywdzie.

„Powrót  
na Staromiejską”
Anna Mulczyńska

Weronika Peterson po kilku latach 
spędzonych w Szwecji wraca ze 
złamanym sercem do Polski. W odzie-
dziczonym po dziadku dawnym 
zakładzie zegarmistrzowskim przy 
ulicy Staromiejskiej otwiera sklepik 
dla miłośniczek rękodzieła - Robót-
kowo. Rozczarowana nieudanym 
małżeństwem, nie pozwala żadnemu 
mężczyźnie zbliżyć się do siebie, aż do 
ukończenia ambitnego projektu - pat-
chworkowej kołdry. Sądzi, że dopiero 
wtedy odzyska spokój i pewność 
siebie. Los jednak szykuje dla niej 
niespodziankę...

„Morelowy sad”
Amanda Coplin

Wzruszająca opowieść o bezin-
teresownej miłości, osadzona 
w niezwykłej scenerii amerykańskie-
go Zachodu. Mieszkający na odludziu 
samotny mężczyzna pielęgnuje swój 
owocowy sad. Jego monotonne, 
proste życie zmienia się, gdy do 
jego posiadłości trafiają Della i Jane, 
nastoletnie dziewczyny, które uciekły 
od stręczyciela. Obie są w ciąży, obie 

nieufne, przestraszone, głodne. 
Mężczyzna postanawia otoczyć je 
opieką, odkrywa w sobie wielkie 
pokłady czułości i empatii, a dziew-
częta stopniowo nabierają do niego 
zaufania - czują, że odnalazły nowy 
dom. Wkrótce jednak idylla zostaje 
brutalnie zakłócona.

„Góra w Tybecie”
Thubron Colin

Kajlas, najświętsza ze wszystkich 
gór świata wznosi się za wałem 
centralnych Himalajów, niedostępna 
i magiczna. Jest ucieleśnieniem 
piękna i według niektórych, źródłem 
wszechświata. Wielu ludzi wierzy, 
że okrążenie góry Kajlas wymazuje 
grzechy całego życia. Autor dołącza 
do pielgrzymów w żmudnej wędrów-
ce z Nepalu poprzez wyżyny Tybetu 
aż do magicznych jezior u podnóży 
świętej góry. Trafia do odciętych od 
świata wiosek, starych klaszto-
rów i cudownych przyrodniczych 
zakątków. Po śmierci matki odbywa 
samotną pielgrzymkę w przeszłość, 
z czułością wspominając swoich bli-
skich i rozważając tajemnicę śmierci.

Agata Widzowska 
Biblioteka Publiczna 

w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna poleca:
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Usuwamy azbest – jest dofinansowanie

Mieszkańcy naszej Gminy mogą sko-
rzystać z dofinansowania, które 

w 100% pokryje koszty demontażu, 
transportu i unieszkodliwiania wyro-
bów zawierających azbest. 

Aby wziąć udział w programie lik-
widacji wyrobów zawierających azbest 
należy wypełnić wniosek i złożyć go 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu. 

O zakwalifikowaniu wniosku decy-
duje kolejność wpłynięcia do urzędu. 
Wnioski można składać do 15 września 
2014 r. 

Do wniosku obowiązkowo należy 
dołączyć dokument potwierdzający 
posiadanie tytułu prawnego do dys-
ponowania nieruchomością (oryginał lub 
poświadczona przez gminę kopia aktu 
notarialnego, oryginał lub poświadczona 
przez gminę kopia aktualnego odpisu 

z księgi wieczystej W przypadku gdy 
o dofinansowanie będzie starał się 
przedsiębiorca rolny, pomoc będzie 
udzielana jako pomoc de minimis w sek-
torze rolnym. 

Przypominamy, że wnioskodawca 
jest zobowiązany, w zależności od chara-
kteru wykonywanych robót, zgłosić je, 
lub uzyskać na nie pozwolenie na budowę 
od Starosty Poznańskiego, jako organu 
administracji architektoniczno-budow-
lanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 
Z 2010r. Nr 246 poz.1623 ze zm.) Wszel-
kie szczegółowe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu Swarzędz, w Biurze 
Obsługi Interesanta- stanowisko nr 4 
lub pod numerami telefonów: (61) 65 
10 714, (61) 65 12 403.

Koniecznie usuń azbest!
Wyroby zawierające azbest znajdują się wokół nas. Dachy, które chronią 
nas przed światem zewnętrznym wpływają negatywnie na nasze zdrowie. 
Wciąż wiele osób nie wierzy w szkodliwość azbestu, natomiast o tym, że 
azbest jest niebezpieczny wiadomo od 80 lat. Nadszedł czas by pomyśleć 
o usunięciu wyrobów zawierających azbest z naszego otoczenia. Zdrowie 
Twoje i Twojej Rodziny zależeć może od Twojej przezorności.

Azbest stanowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi. Wyroby 
azbestowe będące w dobrym stanie 

technicznym oraz odpowiednio zabezpie-
czone nie stanowią istotnego zagrożenia 
dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie jednak 
pojawia się wówczas, gdy zaistnieją wa-
runki stwarzające możliwości uwalniania 
się włókien azbestowych do otoczenia. Do 
sytuacji takich dochodzi najczęściej w wy-
niku poddawania elementów azbestowych 
obróbce mechanicznej (łamanie, krusze-
nie, cięcie, szlifowanie itp.), jak również 
wskutek naruszania struktury wyrobu spo-
wodowanej naturalnym starzeniem się ma-
teriału oraz pod wpływem oddziaływania 
czynników atmosferycznych. Wówczas 
uwalniane są do powietrza włókna azbe-
stu, które mogą zostać przeniesione przez 
układ oddechowy do płuc. 

Oddychanie powietrzem skażonym 
włóknami azbestowymi prowadzi do sze-
regu chorób układu oddechowego: pylicy 
azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian 
opłucnowych, raka płuc, międzybłoniaka 
opłucnej i otrzewnej. Szacuje się, iż na 
świecie rocznie z powodu chorób wywo-
łanych azbestem umiera około 100 tysięcy 
osób. Zachorować mogą osoby, które mia-
ły kontakt z azbestem ze względu na rodzaj 
wykonywanej pracy oraz osoby narażone 
na długotrwałe wdychanie włókien azbe-
stowych. Choroby mogą wystąpić nawet 
po 30 latach od momentu kontaktu z pyłem 
azbestowym. Poprzez przeprowadzone ba-
dania epidemiologiczne udowodniono, że 
wszystkie typy azbestu powodują raka płuc 
oraz mogą być przyczyną nowotworów 
krtani, żołądka, jelit, trzustki czy jajnika. 
Dlatego też azbest został uznany za jeden 
z najbardziej rakotwórczych czynników 
mających wpływ na organizm ludzki.

W Polsce azbest najczęściej wyko-
rzystywano do produkcji: pokryć dachów 
(eternit falisty i płaski), płyt elewacyjnych 
i balkonowych, rur do wykonywania in-
stalacji wodociągowych, kanalizacyjnych 
i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i ha-
mulców do wind, różnych typów izolacji 

cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników 
ciepła, przewodów centralnego ogrzewa-
nia, ognioodpornych koców azbestowych. 

Ze względu na zagrożenie, jakie stwa-
rzają w/w wyroby azbestowe, powinny 
one zostać usunięte ze wszystkich obiek-
tów w kraju do końca 2032 roku (§ 2 ust 
1 Rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wy-
korzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest-Dz.U. Z 2011r., nr 8, poz. 31) 

Rozporządzenie to nakazuje właścicie-
lom i zarządcom obiektów budowlanych 
prowadzenie okresowych kontroli i ocenę 
stanu technicznego wyrobów zawierają-
cych azbest oraz corocznego (do 31 stycz-
nia) przekazywania właściwym jednost-
kom informacji o ilości, stanie i miejscu 
występowania azbestu (załącznik nr 3 
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wyma-
gań w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzystywa-
nia i oczyszczania instalacji lub urządzeń, 
w których były lub są wykorzystywane 
wyroby zawierające azbest). W przypadku 
osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, 
informację taką należy złożyć do wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, nato-
miast przedsiębiorcy informację składają 
do marszałka województwa.

Zebranie tych informacji i umieszcze-
nie ich w ogólnopolskiej bazie azbestowej 
pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy na ten 
temat i podejmowanie przez jednostki sa-
morządowe skutecznych działań mających 
na celu pomoc właścicielom obiektów 
w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. 

Informujemy ponadto, że usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z obiektu 
musi odbywać się z zachowaniem szcze-

dok. na str. 19 Ü
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Żal Ci bezdomnych 
zwierząt? 
– przeczytaj!

Gmina Swarzędz rozpoczęła realizację pro-
gramu, który ma na celu zapobieganie 

bezdomności zwierząt oraz ograniczenie ich 
niekontrolowanego rozrodu. Wolno żyjące 
koty i kotki z terenu naszej gminy mogą być 
poddane sterylizacji i kastracji we wskazanej 
przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz lecznicy. 
Osoby, które chciałyby się podjąć tego zadania 
i stać się społecznym opiekunem zwierzęcia 
muszą w pierwszej kolejności zgłosić się do 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i wypełnić 
deklarację opiekuna społecznego oraz wniosek 
o uzyskanie skierowania na zabieg kastracji/
sterylizacji. Następnie wraz z otrzymanym 
z urzędu skierowaniem, należy udać się do 
wskazanej lecznicy, gdzie zwierzę zostanie 
poddane zabiegowi. Po krótkiej rekonwale-
scencji, opiekun wypuszcza kota lub kotkę 
w miejscu ich pochwycenia. Akcja obejmuje 
również w uzasadnionych przypadkach usypia-
nie ślepych miotów bezdomnych kotek. 
Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują 
na terenie Gminy Swarzędz mogą uzyskać dofi-
nansowanie kosztów sterylizacji bądź kastracji 
w wysokości 30% ceny zabiegu, dla jednego 
zwierzęcia rocznie. Aby otrzymać takie dofi-
nansowanie należy złożyć w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu wypełniony wniosek 
o uzyskanie skierowania na zabieg. 
W przypadku sterylizacji lub kastracji psów na-
leży posiadać dowód poddania psa szczepieniu 
przeciwko wściekliźnie. Całość akcji finansowana 
jest z Budżetu Miasta i Gminy Swarzędz. 

Bliższe informacje można uzyskać w Re-
feracie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony 
Środowiska UMiG, pokój 115, nr tel. (61) 
65-12-403 

/ros/

Przeszkadza mi drzewo sąsiada!

Przypominamy posiadaczom nieru-
chomości o obowiązku właściwe-
go utrzymania drzew i krzewów. 

Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne 
(korekcyjne), techniczne drzew i krze-
wów posiadacz terenu winien wykonać 
zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. 
Jeśli właściciel drzew nie posiada odpo-
wiednich kwalifikacji, prace te powinien 
zlecić fachowcom. Na wykonanie zabie-
gów pielęgnacyjnych nie jest wymagane 
zezwolenie. (Wyjątek stanowią zabiegi 
w obrębie drzew rosnących na terenach 
wpisanych do rejestru zabytków). Zakres 
możliwych zabiegów pielęgnacyjnych 
wykonywanych w obrębie koron drzew 
został ustawowo ograniczony. Mianowi-
cie: zabiegi w obrębie korony drzewa na 
terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą 
obejmować wyłącznie:

1) usuwanie gałęzi obumarłych, 
nadłamanych lub wchodzących 
w kolizję z obiektami budowlanymi lub 
urządzeniami technicznymi;

2) kształtowanie korony drzewa, 
którego wiek nie przekracza 10 lat;

3) utrzymywanie formowanego 
kształtu korony drzewa.

Ustawa o ochronie przyrody (Dz. 
U. Z 2013 r., poz. 627 ze zm.) wskazuje 
również, że prace ziemne oraz inne prace 
związane z wykorzystaniem sprzętu me-
chanicznego lub urządzeń technicznych, 
prowadzone w obrębie bryły korzeniowej 
drzew lub krzewów na terenach zieleni lub 
zadrzewieniach powinny być wykonywane 

w sposób najmniej szkodzący drzewom 
lub krzewom.

Odpowiadając na liczne pytania 
mieszkańców uprzejmie informujemy, 
że w żadnych przepisach prawnych nie 
ma podanej odległości sadzenia drzew 
od granicy działki. Jednak w praktyce 
drzewa powinno się sadzić w odległości 
większej niż promień zasięgu korony 
dorosłego osobnika danego gatunku. Ni-
estety, często drzewa sadzone są bardzo 
blisko granicy działki, a po uzyskaniu 
gabarytów dorosłego osobnika okazuje 
się, że znaczna część korony drzewa zwi-
esza się na sąsiednią posesję. W wielu wy-
padkach właściciel sąsiedniej posesji nie 
jest zadowolony z takiego stanu rzeczy. 
Nie możemy zmusić sąsiada do wycięcia 
drzew. Nie wolno też samowolnie wejść 
na sąsiednią działkę w celu ich wycięcia 
czy przycięcia. Takie działanie jest czynem 
niedozwolonym w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. Właściciel posesji, na której 
rosną drzewa, mógłby w takiej sytuacji 
domagać się naprawienia szkody, m. in. 
przez wypłatę odszkodowania. Zgodnie 
z art. 150 kodeksu cywilnego właściciel 
gruntu może obciąć i zachować dla sie-
bie korzenie przechodzące z sąsiedniego 
gruntu, zwieszające się gałęzie i owoce. 
Najpierw jednak powinien wyznaczyć 
sąsiadowi odpowiedni termin do ich 
usunięcia. Dopiero jeśli ten tego nie zrobi, 
wolno mu przystąpić do obcięcia korzeni, 
zwieszających się gałęzi i owoców.

/ros/

gólnych środków ostrożności, o których 
mówi Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających az-
best (Dz.U. z 2004 nr 71, poz. 649 ze zm.).

Usuwanie z dachów i elewacji wy-
robów zawierających azbest przez przy-
padkowe i nieprofesjonalne firmy lub na 
własną rękę zwiększa zagrożenie pyłem 
azbestowym dla mieszkańców. Prace pole-
gające na usuwaniu lub naprawie (zabez-
pieczeniu) wyrobów zawierających azbest 
mogą być wykonywane wyłącznie przez 
wykonawców posiadających odpowiednie 
wyposażenie techniczne do prowadzenia 
takich prac oraz zatrudniających pracow-
ników przeszkolonych w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy usuwaniu 

i wymianie materiałów zawierających 
azbest. Wykonawcy powinni posiadać 
zezwolenie na prowadzenie działalno-
ści, w wyniku której powstają odpady 
niebezpieczne.

Prace związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest należy prowa-
dzić w sposób uniemożliwiający emisję 
włókien azbestu do środowiska. Należy 
pamiętać, że azbest jest praktycznie nie-
zniszczalny, lecz zabezpieczony w sposób 
uniemożliwiający uwalnianie się włókien 
do powietrza nie stanowi żadnego zagro-
żenia dla zdrowia. Wykonywanie tych 
prac wyłącznie przez wyspecjalizowane 
i uprawnione w tym zakresie firmy, po-
zwoli wyeliminować zagrożenie wynika-
jące z nieprawidłowego ich prowadzenia. 
Usuńmy azbest już teraz !

/ros/

Ü dok. ze str. 18
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Warunki zabudowy
Zmiana zagospodarowania przestrzennego własnej nieruchomości 
nie może odbywać się jedynie na podstawie wyłącznej woli i decyzji 
właściciela nieruchomości, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem 
takie działanie kwalifikowane jest jako samowola budowlana, za co grożą 
sankcje administracyjne i finansowe. 

Zmiana zagospodarowania przestrzennego 
własnej nieruchomości odbywać się może na 
podstawie planu miejscowego, a w przypadku 

jego braku w drodze decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy.1

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy (w.z.) 
jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia 
następujących 5 warunków: 1) co najmniej jedna 
działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi pub-
licznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na 
określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy 
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech 
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu, w tym gabarytów i formy archi-
tektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy 
oraz intensywności wykorzystania terenu; 2) teren 
ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące lub 
projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające 
dla zamierzenia budowlanego; 4) teren nie wymaga 
uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.2  
Wymienione w p.1 parametry nowej zabudowy ustala 
się w trakcie odpowiedniej analizy urbanistycznej, 
której sporządzenie to proces dwuetapowy. W pier-
wszym etapie dokonuje się przeglądu istniejącego sta-
nu zagospodarowania w obszarze otaczającym działkę, 
zwanym obszarem analizowanym (o.a.). W trakcie 
tego etapu gromadzona jest wiedza na temat sposobu 
zagospodarowania o.a. pod względem parametrów 
tej zabudowy, wymienionych w cytowanym wyżej 
przepisie z art.61 ust.1 p.1. Jest to ważne, ponieważ 
w drugim etapie ustala się parametry nowej zabudowy 
jako kontynuację istniejących parametrów w o.a. 
Przepisy prawa szczegółowo wymieniają rodzaj 
parametrów, na które należy zwrócić uwagę w trak-
cie takiej analizy. Są to: 1) linia zabudowy; 2) wielkość 
powierzchni zabudowy działki lub terenu; 3) szerokość 
elewacji frontowej; 4) wysokości górnej krawędzi ele-
wacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; 5) geometria 
dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu 
połaci dachowych). Szczegółowo proces ten opisuje 
stosowne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospo-

1 Art 50 ust. 1 i 2 Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym).

2 Art. 61 ust. 1 ww. Ustawy

darowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 
19 września 2003 r.).

W §2 p.2 tego Rozporządzenia pod pojęciem 
funkcji zabudowy rozumie się sposób użytkowania 
obiektów budowlanych oraz sposób zagospo-
darowania terenu zgodny z przepisami odrębnymi. 
Celem więc analizy jest ustalenie, czy wnioskowany 
sposób zagospodarowania działki nie pozosta-
nie w sprzeczności ze sposobem zagospodarowania 
działek znajdujących się w o.a.

W przepisie §3 p.1 ww. rozporządzenia jest ustal-
ony obowiązek wyznaczenia wokół działki budowlanej, 
której wniosek dotyczy, o.a. oraz przeprowadzenia 
na tym obszarze analizy funkcji oraz cech zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Granice o.a. mają być 
wyznaczone w odległości nie mniejszej niż trzykrotna 
szerokość frontu działki, przy czym nie mniejszej jed-
nak niż 50 metrów. Oznacza to, iż ustalając granice o.a., 
bierze się pod uwagę szerokość frontu działki, którą 
mnoży się przez trzy. Czyli w przypadku gdy szerokość 
frontu działki np. wynosi 15 metrów  należy przyjąć, 
że granica o.a. nie może być mniejsza od 50 metrów. 
Pamiętajmy, iż ustalając wytyczne do wyznaczenia 
granic o.a. przyjęto, że dokonane wyliczenia i norma 
wynosząca 50 metrów są minimalne. W zależności 
zatem od warunków konkretnej sprawy możliwe jest, 
iż normy minimalne okażą się wystarczające, a więc, 
gdy zajdzie potrzeba mogą być odpowiednio większe.

W §4 ww. Rozporządzenia zawarto wskazania 
co do wyznaczania tzw. obowiązującej linii nowej 
zabudowy na działce objętej wnioskiem. Obowiązującą 
linię zabudowy (o.l.z.) wyznacza się jako przedłużenie 
linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, 
ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi, jeżeli linia 
istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej została ust-
alona niezgodnie z tymi przepisami, w razie gdy linia 
istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebie-
ga tworząc uskok, o.l.z. ustala się jako kontynuację linii 
zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej 
odległości od pasa drogowego oraz możliwe jest jej 
inne wyznaczenie, jeżeli wynikać to będzie z analizy 
urbanistycznej w konkretnej sprawie.

Sposób wyznaczenia wskaźnika wielkości 
powierzchni nowej zabudowy określa przepis §5 
ww. Rozporządzenia. Wskaźnik ten wyznacza się na 
podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla o.a. 
W przepisie §5 ust.2 zawarta jest norma dopuszczająca 
wyznaczenie innej wielkości tego wskaźnika, jednakże 
tylko wtedy, gdy wynika to z analizy urbanistycznej 

(przeprowadzonej przez urbanistę lub architekta). 
Wymaga to jednak szczegółowego uzasadnie-
nia, które musi być zamieszczone w decyzji organu 
rozstrzygającego sprawę.

W §6 ust.1 ww. rozporządzenia stanowi się, że 
szerokość elewacji frontowej „znajdującej się od strony 
frontu działki” wyznacza się dla nowej zabudowy na 
podstawie średniej szerokości elewacji frontowych 
istniejącej zabudowy na działkach w o.a., z tolerancją 
do 20%.

W §7 ust.1 ww. rozporządzenia stanowi się, iż 
wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej 
gzymsu lub attyki wyznacza się dla nowej zabu-
dowy jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio 
do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich, przy 
czym w przypadku, gdy wysokość ta na działkach 
sąsiednich przebiega, tworząc uskok, wówczas 
przyjmuje się jej średnią wielkość występującą na o.a..

W §8 rozporządzenia wskazuje się sposób usta-
lania geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokość 
„głównej kalenicy”, układ połaci dachowych, a także 
„kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do 
frontu działki”).

Podsumowanie.
Podstawę działań w planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym stanowi ład przestrzenny, stąd 
wydanie decyzji o w.z. uzależnione jest od spełnienia 
warunku polegającego na tym, że „co najmniej jedna 
działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej, 
jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie 
wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie 
kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników 
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 
wykorzystania terenu”. Warunek ten musi być przy 
tym spełniony z zachowaniem łącznie wszystkich 
pozostałych warunków określonych w art.61 ust.1 p.2-
5 ustawy planistycznej, do których należy dostępność 
terenu przeznaczonego pod inwestycję do drogi public-
znej, uznanie, że istniejące lub projektowane uzbroje-
nie terenu jest wystarczające dla realizacji zamierzenia 
budowlanego, teren nie wymaga uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolne i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną 
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, a ponadto wydanie decyzji 
będzie zgodne z przepisami odrębnymi, takimi np. jak 
ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
ustawa Prawo geologiczne i górnicze, ustawa Prawo 
ochrony środowiska i inne.

Omówione wyżej aspekty i warunki konieczne do 
spełnienia przez organ sporządzający warunki zabu-
dowy, z uwagi na szczupłość miejsca, nie wyczerpują 
całkowicie problematyki.

Tadeusz Jurga
Kierownik Referatu 

Architektury i Urbanistyki
Urzędu Miasta i Gminy 

w Swarzędzu
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Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

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

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

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

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

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

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

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

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 510 031 946

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

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

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

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

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

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

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

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

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

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

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

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

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

]] Lotnisko]Aeroklubu]]
Poznańskiego

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

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

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
Swarzędz, ul. Poznańska 25.
tel. 61 651 12 65 lub 651 12 68
Filia przyjmuje klientów: w pon. od 9:00 
do 16:30, wt.-pt. od 8:00 do 15:00.
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i oddano do druku: 16.06.2014 r. 
Nakład: 10 500 egz.
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Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

DNI SWARZĘDZA
28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej

Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

Skatepark gotowy
5-6 lipca: zawody i piknik rodzinny
szczegóły na str. 7
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz
Gmina Rokietnica i Miasto Poznań od 1 lipca 2014  
we wspólnym systemie komunikacyjnym

Już 1 lipca 2014 rozpocznie się nowy okres funkcjonowania ko-
munikacji publicznej w Gminie Rokietnica. Zmiany podyktowały 
procesy zachodzące na terenie Aglomeracji Poznańskiej oraz po-
trzeby pasażerów. Integracja to przede wszystkim wspólny bilet 
na komunikację publiczną obejmujący gminę Rokietnica i miasto 
Poznań oraz modyfikacja układu komunikacyjnego. 

Po niespełna roku intensywnych prac  
udało się wypracować kompromis. 
Uwzględnia on zarówno interesy 

mieszkańców sołectw i osiedli jak również 
interes gminy, miasta oraz przewoźników, 
którzy będą obsługiwać linie przebiegające 
przez gminę. 

Największym sukcesem integracji jest 
obniżenie ceny za bilety długookresowe oraz 
wprowadzenie nowatorskiego sposobu uisz-
czania opłaty za przejazdy okazjonalne. Z 
chwilą integracji z ZTM Poznań urucho-
miony zostanie system PEKA, który daje 
pasażerom znacznie większe możliwości 
dostosowania biletu do własnych potrzeb. 

Modyfikacji ulegnie także sam układ 

komunikacyjny. Nowe połą-
czenie uzyskają mieszkańcy 
ulicy Trakt Napoleoński w 
Rokietnicy. Zwiększona zo-
stanie także częstotliwość kur-
sowania autobusów pomiędzy 
Rokietnicą a Poznaniem, w 
tym m.in. dzięki przejazdom 
przez ul. Sianowską w Pozna-
niu oraz zmianie trasy dojazdu 
do pętli PST na poznańskim 
Piątkowie. 

Przeprowadzone konsultacje z miesz-
kańcami sołectw Krzyszkowo i Żydowo-
-Rostworowo w Gminie Rokietnica oraz z 
Radami Osiedli w Poznaniu pozwoliły na  

zwiększenie liczby kursów z Kiekrza do pętli 
Ogrody, a także zapewnienie wybranymi 
kursami bezpośredniego dojazdu z Żydowa 
do pętli Ogrody. 

Wolontariusze z Gminy Rokietnica  
wyróżnieni przez Starostę Poznańskiego 

To już szósta edycja Gali Wolontariatu 
w Powiecie Poznańskim. Na zapro-
szenie odpowiedziały 63 organizacje 

działające na terenie powiatu. Wśród wyróż-
nionych byli wolontariusze ze stowarzyszeń 
Gminy Rokietnica, pani Małgorzata Najde-

rek i pan Ryszard Lubka z Rokietnickiego 
Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym 
„Z Głębi Serc”, pani Danuta Kaczmarek 
ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Pod Kasztanem” w Cerekwicy oraz pani 
Agata Kaszuba i pan Paweł Wiśniewski ze 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i 
Ich Rodzin „ROKTAR” w Rokietnicy. 

Statuetkę Wolontariusza Powiatu Po-
znańskiego w kształcie serca wręczał Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański oraz Zyg-
munt Jeżewski, Członek Zarządu Powiatu 
i Marek Lis Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu w Poznaniu.

Pan Starosta w swoim wystąpieniu wy-
raził uznanie wobec niezwykłej postawy 
wolontariuszy.

Podkreślił znaczenie Gali Wolontariatu, 
która nie tylko stanowi okazję do docenienia 
zjawiska samego wolontariatu, ale także mo-
bilizuje do podejmowania dalszych wyzwań. 
Na zakończenie uroczystości odbył się mini 
koncert dwóch uczniów Poznańskiej Ogól-
nokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 
nr 1 im. Henryka Wieniawskiego .

Grażyna Głowacka
Radna Powiatu Poznańskiego
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Do wynajęcia pokoje (lub całe 
4-pokojowe mieszkanie – ok. 45 m2) 

w Poznaniu na ul. Szylinga.
Blisko Targów Poznańskich (10 min 

pieszo). Możliwy wynajem na 1-2 noce 
ze śniadaniem. Pod domem przystanek 

autobusowy i tramwajowy. Wi-Fi.

tel. 504 666 189

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

Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!

STUDIO REKLAMOWE
poszukuje osób do akwizycji 
reklam do czasopism.

Brak limitu, wysoka prowizja, 
samodzielność.

Dodatkowe informacje, kontakt:  

mn@kreator.com.pl tel. 607 566 555

Certyfikaty:

Zapewniamy:
»» Wsparcie»przy»bieżącej»obsłudze»

systemów»informatycznych
»» Wirtualny»dział»informatyki»dla»firm,»»

które»nie»posiadają»własnego»personelu»
»» Pomoc»w»doborze»właściwych»rozwiązań»

informatycznych
»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»

komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

Poznań,»ul.»Wawerska»16
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne
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FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70

Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone 
w Narodowym Funduszu Zdrowia

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

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

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

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

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Laboratorium 
Analiz Medycznych

Szeroki zakres badań
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 

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

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

tel: 61 817-46-71

STOMATOLOGIA
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

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

Tel. 61-818-60-74   602-607-971
Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska

KOMPLEKSOWE LECZENIE I PROTEZOWANIE

pon., wt. 12.00-20.00, śr. pt. 9.00-15.00, czw. 15.00-20.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 

śr., czw. 15.00-19.00

NFZ

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

G

AGENCJA OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

r bezpunkcyjne i bezkrwawe leczenie zatok przynosowych
r ambulatoryjne i bezbolesne usuwanie migdałów u dzieci 

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71, 698 221 757
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 cawad@prokonto.pl

Turbo Garage
Warsztat 

Rowerowy
...rowery z duszą

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


