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Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

DNI SWARZĘDZA
27 i 28 czerwca 2015, polana przy ul. Strzeleckiej
Serdecznie zapraszamy! Szczegóły w na str. 3-4
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BudowaDomow.com

• sprzedaż gotowych domów 
• budowa domów „pod klucz”

• stan surowy  
i deweloperski

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w . k o l o n o s k o p i a . c o m

 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

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

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

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

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

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

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

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

OTWARTE: Poniedziałek-Piątek: 8.00-20.00, Soboty: 8.00-14.00
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Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego: 

„Piątka” przestanie 
być drogą gminną

Starania władz Swarzędza, Pobiedzisk i Łubowa 
zakończyły się sukcesem. Zgodnie z orzecze-

niem Trybunału Konstytucyjnego wydanym 26 
maja 2015 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy 
o drogach publicznych. Przewiduje ona m.in., że 
dawne drogi krajowe zastępowane przez drogi 
ekspresowe czy obwodnice nie będą otrzymywać 
- jak dotychczas - kategorii drogi gminnej, a będą 
zaliczane do dróg wojewódzkich.
Od kilku lat Swarzędz, Pobiedziska i Łubowo 
zmuszone były do utrzymywania wielokilome-
trowego odcinka dawnej drogi krajowej nr 5 tylko 
dlatego, że w naszej okolicy zbudowana została 
droga ekspresowa S5. Oznaczało to konieczność 
ponoszenia ogromnych kosztów, przerastających 
możliwości gminnych budżetów, podczas gdy 
droga ta cały czas ma znaczenie ponadlokalne. 
Władze Swarzędza, wspólnie z sąsiadami z Po-
biedzisk i Łubowa, przy wsparciu parlamenta-
rzystów, zabiegały o zmianę niesprawiedliwych 
dla nas przepisów. 

/umig-mw, mm/

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszej gminy 
na tegoroczne święto miasta – Dni Swarzędza 27-28 czerwca!

Letnia pora, początek wakacji sprzyjają 
towarzyskim formom spędzania czasu 
i rodzinnej zabawie. Nasz świąteczny 

weekend będzie świetną okazją do tego, 
aby wspólnie posłuchać dobrej muzyki, 
spotkać przyjaciół, odpocząć. Podczas 
Dni Swarzędza 2015 proponujemy Pań-
stwu rozrywkę oraz rekreację sportową, 
koncerty popularnych artystów polskiej 
sceny muzycznej i kabaretowej, atrakcje 
dla dzieci.

Dni Swarzędza cieszą się wielkim za-
interesowaniem swarzędzkiej publiczno-
ści, dostarczają niezapomnianych wrażeń 
artystycznych oraz wielu wzruszeń. 

W tym roku o doborze wykonawców 
decydowaliście Państwo w plebiscycie 
ogłoszonym przez Ośrodek Kultury - od-
dając swoje głosy na Kamila Bednarka 
oraz zespoły Dżem, Kobranocka i Pec-
tus, a także artystę kabaretowego Jerzego 
Kryszaka. 

Jest w czym wybierać, niezależnie od 
wieku czy gustu muzycznego!

Codziennie od 14:00 – piknik rodzin-
ny, rozrywki dla najmłodszych, swarzędz-
cy artyści, gastronomia oraz inne niespo-
dzianki! 

Wydarzeniom artystycznym 27-28 
czerwca towarzyszyć będą imprezy rekre-

acyjno-sportowe. Zapraszam na: turniej 
piłki nożnej, zawody wędkarskie, regaty 
żeglarskie i rodzinny rajd samochodowy 
Miasteczka Samochodowego Szpot.

Wszystkie szczegóły programowe 
znajdziecie Państwo na plakatach, bane-
rach i przede wszystkim na www.swa-
rzedz.pl 

Dni Swarzędza to czas dla nas wszyst-
kich – na świetną zabawę, która długo 
pozostanie w pamięci.

Do zobaczenia na polanie przy ul. 
Strzeleckiej!

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Budżet Obywatelski
– weryfikacja projektów i głosowanie

Jak już informowaliśmy, zarządzeniem 
burmistrza Swarzędza, przeprowadza-
ne są konsultacje społeczne dotyczą-

ce budżetu partycypacyjnego, zwanego 
Budżetem Obywatelskim. Mają one na 
celu rozdysponowanie 1,5 mln złotych 
z przyszłorocznego budżetu gminy, zgod-
nie z głosowaniem mieszkańców. Kwota 
ta jest podzielona na 2 części: projekt 
główny do 1 mln zł i projekty dodatko-
we do 500.000 zł przy cenie jednostkowej 
za projekt nieprzekraczającej 100.000 zł. 

Do 29 maja 2015 można było składać 
propozycje projektów wnioskowanych do 
zrealizowania w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Swarzędz na rok 2016. 
Wpłynęło łącznie 40 wniosków: 10 na pro-
jekt główny i 30 na projekty dodatkowe.

29 maja 2015 burmistrz powołał ko-
misję ds. weryfikacji wniosków. W jej 
skład weszło 5 przedstawicieli referatów 
UMiG oraz 2 radnych Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. 

Do 29 czerwca 2015 zostanie prze-
prowadzona weryfikacja pod względem 
formalnym złożonych wniosków. Ma ona 
na celu wykluczenie wniosków, które są 
niemożliwe do przeprowadzenia, na przy-
kład ze względu na brak prawa gminy do 
posesji, na której miałaby powstać propo-
nowana inwestycja. 

30 czerwca 2015 pozytywnie zwery-
fikowane propozycje zostaną podane do 
wiadomości publicznej.

Głosowanie odbywać się będzie od 
1 lipca 2015 roku do 18 września 2015. 
Głosować można będzie za pośrednictwem 
strony www.swarzedz.pl/bogs, a także za 
pomocą kart do głosowania, które będzie 
można pobrać ze strony www.swarzedz.pl.

Przypominamy, że głosować mogą 
osoby, które najpóźniej 18 września 2015 
roku kończą 16 lat. 

Ogłoszenie wyników konsultacji na-
stąpi 30 września.

Tomasz Rybarczyk

28 i 29 czerwca 2014 , od godziny 14:00
27–28.06.     

Władze Miasta i Gminy Swarzędz zapraszają na

DNI SWARZĘDZA
www.swarzedz.plpolana przy ul. Strzeleckiej



28 i 29 czerwca 2014, od godziny 14:0027–28.06.     

Władze Miasta i Gminy Swarzędz zapraszają na

Jerzy Kryszak

Niedziela, 28.06. 
14:00 – piknik rodzinny
16:00 – zespół Revolfighter 
17:00 – Jerzy Kryszak
18:00 – zespół Bordello a Capello 
20:00 – DŻEM

Imprezy towarzyszące 

06:00 – Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Swarzędza   
 – Dolina Cybiny 
08:30 – II Rekreacyjne Regaty Żeglarskie na J. Swarzędzkim   
 – przystań wodna
08:30 – XXIII Rodzinny Rajd Samochodowy Miasteczka 
 Samochodowego Szpot – start: parking  
 nad J. Biezdruchowo

Sobota, 27.06. 
14:00 – piknik rodzinny
16:00 – sekcje piosenki i tańca Ośrodka Kultury
17:10 – zespół MY 
18:00 – BEDNAREK
20:00 – KOBRANOCKA
21:30 – PECTUS
23:00 – DJ – zabawa taneczna

Impreza towarzysząca 

10:00 – Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Swarzędza 
 – boisko „Orlik” Bogucin 

Organizator:

 

DNI SWARZĘDZA
www.swarzedz.plpolana przy ul. Strzeleckiej

Partnerzy medialni:

telewizjastk.pl
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Zaszczep bezpłatnie 
dziecko przeciwko 
pneumokokom

Zapraszamy na bezpłatne szczepienie w ra-
mach programu profilaktyki zakażeń pneu-

mokokowych. Szczepieniem objęte zostaną 
dzieci, które urodziły się w latach 2007-2013, 
mające na dzień wykonania szczepienia ukoń-
czone 24 miesiące życia, zameldowane na pobyt 
stały bądź czasowy na terenie gminy Swarzędz.
Rejestracja w Przychodni „Diagter” przy ul. Pia-
ski 8 w Swarzędzu, pod numerem telefonu 61 
817 25 33 lub 61 651 51 71. Liczba miejsc jest 
ograniczona.
Program Zdrowotny finansowany ze środków 
budżetowych Powiatu Poznańskiego.

Bezpłatne badania 
mammograficzne
W niedzielę, 5.07.2015

Zapraszamy na bezpłatne badania mammo-
graficzne sfinansowane przez NFZ dla kobiet 

w wieku 50-69 lat, które nie odbyły tego typu 
badań w ciągu ostatnich dwóch lat. Badania 
prowadzone będą w niedzielę, 5.07.2015 r., 
w ambulansie medycznym przy Urzędzie 
Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 
w godzinach 9.00- 17.00.
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcze-
śniejsza rejestracja, która prowadzona jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-
16.00. Zapisy pod numerem telefonu 61 222 
37 00, 510 137 571, 61 44 81 384 (niezbędne 
podanie numeru PESEL). Podstawą wykona-
nia badania jest dowód osobisty oraz ważny 
dokument ubezpieczenia.
Badania zostaną przeprowadzone przez NZOZ – 
LARGO w Poznaniu ul. Za Groblą 3/4.

W poniedziałek, 6.07.2015 

Zapraszamy na bezpłatne badania mammogra-
ficzne sfinansowane przez NFZ dla kobiet (w 

wieku 50-69 lat), które w ciągu ostatnich dwóch 
lat nie korzystały z profilaktycznej mammogra-
fii opłacanej przez NFZ. Badania prowadzone 
będą 6.07.2015 r. w ambulansie medycznym 
przy Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
Rynek 1, od godziny 9.00.
Zapisy pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 
160 168 lub 61/ 855 75 28, 61/ 851 30 77 (nie-
zbędne podanie numeru PESEL) od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. Podstawą 
wykonania badania jest dowód osobisty 
oraz ważny dokument ubezpieczenia. 
Badania zostaną przeprowadzone przez Ośro-
dek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
w Poznaniu.

Propozycje na wakacje
► Ośrodek Kultury w Swarzędzu 

(ul. Poznańska 14 - wjazd od ulicy Jesio-
nowej) zaprasza na półkolonie: 

I turnus od 6 do 10 lipca,
II turnus od 13 do 17 lipca.
Zajęcia w godz. od 9.00 do 14.00.
W programie m.in.:
- zajęcia z animatorem,
- wyjazd do ZOO w Poznaniu,
- słodkie posiłki (lody, gofry, wata 

cukrowa),
- wyjścia do siedziby swarzędzkiej 

Straży Pożarnej, Policji,
- pokazy ratownictwa medycznego,
- zajęcia ruchowo-taneczne,
- pokazy instrumentów muzycznych.
Szczegółowe informacje:
www.ok.swarzedz.pl
www.facebook.com/okswarzedz
tel. 517 249 868, 61 65 10 219.
Liczba miejsc ograniczona!

► Swarzędzkie Centrum Sportu 
i Rekreacji również  proponuje uczest-
nictwo w półkoloniach, a także naukę 
i doskonalenie pływania. Podczas wakacji 
wartko zaglądać na przystań nad Jezio-
rem Swarzędzkim (do dyspozycji sprzęt 
wodny i rowery), na korty tenisowe i do 
pobliskiego skateparku.

Więcej informacji na str. 26 i 27 tego 
wydania Prosto z Ratusza i na www.scsir.
swarzedz.pl

Na letnie zajęcia zaprasza również
► Biblioteka Publiczna
 - piszemy o nich na str. 25.

► Fundacja ARTiFAKT oraz Pra-
cownia Ceramiki i Rzeźby zapraszają na 
,,Wakacyjne Poranki” oraz ,,Gliniankowe 
Spotkania...” w klimatycznej pracowni 
przy ul. Warszawskiej 2 w Swarzędzu. 
Zajęcia przygotowane są zarówno dla 
najmłodszych dzieci jak i tych starszych; 
początkujących, które nie miały styczności 
z działaniami plastycznymi wcześniej, jak 
również dla pasjonatów, którzy zawsze 
znajdują coś dla siebie. Warsztaty prowa-
dzić będzie Ewa Wanat oraz zaproszeni 
goście, przy wsparciu młodych wolonta-
riuszy z Fundacji ARTiFAKT. Wszystkie 
zajęcia dostosowane do wieku i możli-
wości uczestników. Pracownia dysponuje 
fartuszkami ochronnymi oraz zapewnia 
potrzebne materiały. Honorowana jest 
Karta Dużej Rodziny! 

Terminy zajęć wakacyjnych: 06.07 
- 10.07, 13.07 - 17.07, 20.07 - 24.07, 
27.07 -, 31.08, 03.08 - Karta Dużej Ro-
dziny - 07.08, 10.08 - 14.08, 17.08 - 21.08. 
Prosimy wszystkich chętnych do udziału 
w warsztatach o wcześniejsze zapisy pod 
numerem tel. 501 436 345 kom. 501 428 
903 lub w biurze: Swarzędz, ul. Rynek 21. 
Szczegółowe informacje także na www.
ceramikawanat.pl

►Fundacja Deborah – zaproszenie 
na półkolonie. 

W dniach od 6 do 17 lipca 2015 r. 
dzieci w wieku od 8 do 15 roku życia 
zamieszkałe na terenie Swarzędza i oko-
lic będą mogły wziąć udział w warsztatach 
artystycznych realizowanych przez grupę 
pedagogów i psychologów - pasjonatów 
wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. 

W programie warsztatów znajdą się 
lekcje śpiewu i praca w studio nad na-
grywaniem utworu przez dzieci, zajęcia 
teatralne, taneczne, sportowe, spotkania 
z przedstawicielami różnych zawodów, to 
także intensywne warsztaty kreatywnego 
myślenia oraz rozwoju kompetencji ko-
munikacyjnych i społecznych, warsztaty 
z doradztwa zawodowego. Atrakcją zajęć 
będzie praca z artystą - Krzysztofem Ant-
kowiakiem oraz zajęcia mentalno-sportowe 
z trhiatlonistą - Bogumiłem Głuszkowskim.  
Zajęcia będą odbywały się  w jednej ze 
swarzędzkich szkół i zakończą się uro-
czystym przedstawieniem teatralnym, 
koncertem w wykonaniu dzieci oraz za-
prezentowaniem innych efektów pracy 
podczas warsztatów. 

Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko aktyw-
nie spędziło czas podczas wakacji bawiąc 
się i ucząc, poznając siebie i rozwijając 
swoje pasje i kompetencje - zapisz je na na-
sze  półkolonie. Rekrutacja dzieci właśnie 
się rozpoczyna. Formularz zgłoszeniowy 
dostępny jest na stronie internetowej www.
fundacjadeborah.pl, a więcej informacji 
udziela inicjatorka projektu Patrycja Dorsz 
vel Drożdż (tel. 517 090 215, deborah.
projekty@gmail.com). 

Zapraszamy także firmy i instytucje 
chcące wesprzeć nasz projekt. Jest jesz-
cze wiele możliwości wsparcia realizacji 
przedsięwzięcia. https://www.youtube.
com/watch?v=hQOwgYFmm0Y&fe-
ature=youtu.be 
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Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy  
dla OSP w Swarzędzu już jest!

W piątek, 11 czerwca 2015 roku, został odebrany i przewieziony do swojego miejsca garażowania w Swa-
rzędzkim Centrum Ratunkowym najnowszy w naszej gminie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym 
wyposażeniem. Pojazd wkrótce będzie gotowy do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. 

Zakup pojazdu realizowany przez 
Gminę Swarzędz dla druhów z OSP 
w Swarzędzu, był możliwy dzięki 

dofinansowaniu przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013, które wyniosło około 
730 tys. zł czyli 80% jego wartości, uzu-
pełnionym środkami pochodzącymi z bu-
dżetu Gminy. Zrealizowany projekt jest 
kontynuacją działań władz naszej gminy 
zmierzających do systematycznej poprawy 
warunków pracy strażaków ochotników 

pełniących służbę dla naszych mieszkań-
ców i innych osób korzystających z ich 
pomocy. Przypominamy, że z budżetu 
gminy w ostatnim czasie zostały wybu-
dowane dwie strażnice (w Kobylnicy i w 
Swarzędzu), a także dofinansowany zakup 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP w Kobylnicy. 

Przetarg na dostawę pojazdu został 
rozstrzygnięty 27.03.2015 roku, a 2 kwiet-
nia gmina zawarła umowę na dostawę 
pojazdu z firmą SZCZĘŚNIAK Pojazdy 
Specjalne Sp. z o.o. z terminem dostawy 
wyznaczonym właśnie na 11 czerwca 
2015 r. 

/MS/
z Fot. T. Rybarczyk
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W Zalasewie szkoła na ukończeniu. Pora na wyposażenie. Na budowie szkoły podstawowej w Zalasewie trwają ostatnie prace budowlane 
i wykończeniowe. Od września rozpocznie się tam nauka. Rozstrzygnięte zostały przetargi na wyposażenie nowej szkoły w meble i sprzęt komputerowy, a jeszcze 
w czerwcu odbędzie otwarcie ofert w przetargu na sprzęt sportowy. W przygotowaniu jest także przebudowa ul. Heweliusza - odcinek od ul. Planetarnej do końca 
nieruchomości, na której wznoszona jest szkoła. Zaprojektowano budowę odwodnienia, oświetlenia, asfaltową jezdnię, chodniki i zatoki parkingowe z kostki brukowej. 
Zostanie też wykonane połączenie światłowodem nowej podstawówki z sąsiednim gimnazjum. Zbudowany zostanie też system monitoringu okolicy nowej szkoły. Dla 
poprawy bezpieczeństwa zbudowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Planetarną. Przebudowa ma się zakończyć w sierpniu br.  /mw/
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Ul. Zapłocie 
do przebudowy

W końcowej fazie przygotowania 
jest ważna dla mieszkańcow Paczkowa 
inwestycja – przebudowa ul. Zapłocie. 
Gmina Swarzędz w poprzednich latach 
opracowała dokumentację techniczną tej 
inwestycji. Przypomnijmy, że ul. Zapłocie 
jest drogą powiatową. Burmistrz Marian 
Szkudlarek podjął rozmowy ze starostą 
Janem Grabkowskim, wynikiem czego jest 
porozumienie pomiędzy Starostwem Po-
znańskim a Gminą Swarzędz o wspólnej 
realizacji zadania. Obejmie ono: budowę 
chodnika wraz z zatokami parkingowymi 
oraz autobusowymi na odcinku od ul. Po-
znańskiej do ul. Dworskiej wraz z budową 
kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem 
nowej nawierzchni jezdni na tym odcin-
ku. Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu 
przeznaczyli jako udział finansowy naszej 
gminy kwotę 650 tys. zł, co stanowi ok. 
50 proc. szacunkowej wartości inwestycji. 
W imieniu Gminy Swarzędz oraz Starosty 
Poznańskiego inwestycja realizowana bę-
dzie w bieżącym roku przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu. 

/mw/

UWAGA! Utrudnienia 
komunikacyjne 
związane z pracami 
kanalizacyjnymi

Od kilku miesiecy w wielu miejscach 
Swarzędza trwają roboty kanalizacyjne. 
Przypomnijmy, że inwestycja polega na 
rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej 
na kanalizację deszczową i sanitarną na 
całej długości ul. Grudzińskiego oraz są-
siednich ulic: Gruszczyńskiej, Górków, 
os. Władysława IV, Osiedlowej, Wąskiej 
i na odcinku ul. Grunwaldzkiej. Prace wy-
konywane są w ramach wspólnego przed-
sięwzięcia gmin zrzeszonych w Związku 
Międzygminnym Puszcza Zielonka (etap 
III). Równocześnie, na zlecenie spółki 
AQUANET, w tym rejonie prowadzone 
są roboty związane z wymianą sieci wo-
dociągowej wraz z przyłączami. 

Roboty te podzielone są na etapy, tak 
aby ograniczyć uciązliwości dla kierw-
ców, jednak trzeba być przygotowanym 
na poważne utrudnienia co najmniej do 
października br. 

O szczegółach i kolejnych etapach 
robót będziemy Państwa informować na 
bieżąco na www.swarzedz.pl 

Tymczasem bardzo prosimy o wy-
rozumiałość i zachowanie szczególnej 
ostrożności, a za kłopoty uprzejmie prze-
praszamy. 

Ul. Szumana  
wkrótce bez dziur

Na lipiec br. zaplanowany jest remont 
nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 
200 m na ul. Szumana w Swarzędzu – do 
granicy z Poznaniem. Prace te na zlecenie 
Gminy Swarzędz wykona Zakład Robót 
Drogowych w Poznaniu (wykonawca 
remontu tej drogi na terenie Poznania). 
Koszt tej inwestycji to ok. 80 tys. złotych. 

/mw/

Ul. Fabryczna  
z nowym asfaltem

Ul. Fabryczna w Gortatowie na ok. 
220-metrowym odcinku od ul. Kapela do 
ul. Cichej po robotach kanalizacyjnych 
otrzymała nową nawierzchnię asfaltową 
o szer 4,5 metra. Inwestycja ta została 
wykonana z inicjatywy i na koszt Gminy 
Swarzędz przez firmę odtwarzającą nasze 
drogi po zakończeniu układania kanaliza-
cji. Według pierwotnych założeń droga 
miała jedynie zostać połatana, udało się 
jednak dużo więcej. Kosztowało to nasz 
budżet ok. 70 tys. zł.

/mw/

Ul. Osiedlowa  
jak nowa

Na ukończeniu jest generalna naprawa 
ul. Osiedlowej w Swarzędzu po robotach 
kanalizacyjnych. Również w tym przypad-
ku z inicjatywy Gminy Swarzędz firma 

odtwarzająca nawierzchnię na zlecenie 
ZM Puszcza Zielonka przeprowadziła 
całkowite odtworzenie pasa drogowego. 
Jezdnia ul. Osiedlowej otrzymała nową 
nawierzchnię asfaltową na całej szeroko-
ści, niedawno wyremontowany chodnik 
został odtworzony do stanu pierwotnego, 
a drugi - stary i zniszczony - otrzymał nową 
nawierzchnię z kostki brukowej.

/mw/

Siłownie i place zabaw
Do połowy lipca w naszej gminie 

zostaną wybudowane dwie siłownie na 
świeżym powietrzu. Jedna budowana jest 
w Rabowicach, obok tamtejszej świetlicy, 
druga natomiast – w pobliżu skateparku 
w Swarzędzu. Tutaj też powstanie strefa 
street workout – pierwsza w Swarzędzu. 

Poza tym za ok. 80 tys. złotych dopo-
sażone  zostaną place zabaw w Łowęcinie 
(zjeżdżalnia), Janikowie (obrotowe lina-
rium), obok Gminnego Cenrtrum Infor-
macji przy ul. Działkowej w Swarzędzu 
(również obrotowe linarium). Poza tym 
w Sokolnikach Gwaizdowskich przy ul. 
Winogronowej do połowy lata gotowy 
będzie nowy plac zabaw. 

/mw/

Skwer  
do zagospodarowania 

Gmina Swarzędz jest w trakcie opraco-
wywania dokumentacji na zagospodarowa-
nie niedawno powstałego skweru pomię-
dzy ul. Przybylskiego, Szumana i Kirkora 
w Swarzędzu. Sadzona tam będzie zieleń, 
a w drugim etapie (w przyszłym roku) 
ustawione zostaną elementy małej archi-
tektury służące rekreacji.

/mw/

Ul. Zapłocie w Paczkowie - przygotowania do przebudowy są już na ukończeniu. 
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Ruch na ulicy Polnej 
i Rabowickiej  
– I spotkanie komisji

14 maja 2015 roku, burmistrz Marian Szkudlarek, zgodnie z zapo-
wiedzią z konsultacji społecznych dotyczących ruchu na wiadukcie na 
ulicy Polnej, powołał komisję ds. organizacji ruchu w rejonie ul. Polnej, 
Średzkiej i Rabowickiej w Swarzędzu.

W skład komisji weszli: Marlena 
Adolp - dyrektor Gimnazjum nr 
2, Marek Borowczak dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, 
Barbara Czachura - przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu, Agnieszka 
Hipś - dyrektor ds. inwestycji Clip Lo-
gistics Sp. z o.o., Grzegorz Jankowski 
- mieszkaniec, Iwona Jarmicka - przed-
stawicielka Stena Recykling Sp. z o.o., 
Paweł Katarzyński - p.o. dyrektora 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Poznaniu, Józef Klimczewski 
- naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, 
Andrzej Koperski - mieszkaniec, Bar-
tłomiej Majchrzak -kierownik Referatu 
Inwestycji UMiG w Swarzędzu, Tomasz 
Majchrzak -radny Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu, Monika Olejniczak - kierownik 
Działu Prawnego Volkswagen Poznań Sp. 
z o.o., Hanna Ostant-Jaskuła - kierownik 
Referatu Infrastruktury Drogowej UMiG 
w Swarzędzu, Piotr Pieniowski - członek 
Zarządu Panopa Logistik Polska Sp. z o.o., 
Tomasz Rybarczyk - doradca burmistrza 
Swarzędza, Marcin Śmichura - miesz-
kaniec, Grzegorz Taterka - pierwszy 
zastępca burmistrza Swarzędza. 

Pierwsze spotkanie komisji odby-
ło się 10 czerwca 2015. Otworzył je 
burmistrz Marian Szkudlarek, prosząc 
o podanie aktualnej sytuacji. Głos zabrał 
Paweł Katarzyński, który opowiedział 
o progresie względem stawiania pane-
lu akustycznego przed Gimnazjum nr 2 
i przygotowań do poprawy nawierzchni 
ulicy Polnej. W kwestii panelu akustycz-
nego zakończono zbierać dokumentację, 
z wyjątkiem decyzji lokalizacyjnej, której 
wydanie chwilowo uniemożliwiły proble-
my terenowo-prawne.  Wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej będzie możliwe 
po dokonaniu zmian w budżecie woje-
wódzkim. Ma mieć to miejsce 29 czerwca, 
a później odbędzie się przetarg dotyczący 

tej inwestycji. Grzegorz Taterka sprostował 
kwestię zastoju w procesie powstawania 
panelu akustycznego, argumentując do-
tychczasowy brak decyzji, nieuregulowaną 
sytuacją prawną jednej z nieruchomości, 
na której ów panel miałby powstać. 

Następnie głos zabrał Marek Borow-
czak. Streścił przebieg badań przeprowa-
dzonych za pomocą wideorejestracji, do-
tyczących intensywności ruchu na ulicy 
Rabowickiej i Polnej w dniach 29 kwietnia 
i 5 maja. Przedstawione dane ujawniły, że 
wprawdzie ruch na ulicy Polnej zmalał 
o około 18%, a na nowym wiadukcie wzrósł 
o 44% w stosunku do prognozowanego, 
mimo to stosunek użytkowania obu wia-
duktów pozostaje na poziomie ponad 3:1 
na rzecz starego wiaduktu przy ulicy Polnej. 
Stosunek ten wynika przede wszystkim ze 
zwiększenia się udziału ruchu samochodów 
osobowych przy jednoczesnym spadku 
liczby samochodów ciężarowych na wia-
dukcie na ulicy Polnej. Marian Szkudlarek 
wyraził głębokie zaniepokojenie tą dyspro-
porcją i zwrócił się z prośbą do zebranych 
o przedstawienie możliwych alternatyw, 
dzięki którym będzie można ją zniwelować. 

Józef Klimczewski, powołując się na 
raport z kontroli drogowych pojazdów 
nieupoważnionych do przejazdu z ulicy 
Polnej, porównał dane z 2 okresów: 10 paź-
dziernika – 31 grudnia 2014 oraz 13 marca 
– 31 maja. W pierwszym wypadku prze-
prowadzono 31 kontroli ujawniając 174 
nieuprawnione przejazdy pojazdów, nato-
miast w drugim na 23 kontrole wykazały 
47 nieuprawnionych przejazdów. Naczel-
nik zaznaczył jednak, że radiowozy ozna-
kowane miały 8-krotnie niższą skuteczność 
od nieoznakowanych samochodów policji. 
Wysunął wniosek, że rozwiązanie musi być 
zatem systemowe, bo kierowcy ciężarówek 
nieuprawnionych będą w dalszym ciągu 
skracali sobie drogę po zakończonych 
kontrolach policji. Zasugerował również 
konieczność przeprowadzania wizji lo-

kalnej przez komisję i podziękował za 
jej powstanie, bo w znaczący sposób do-
prowadzi to do rozwiązania problemu.  
Marian Szkudlarek zapytał czy podjęto 
próbę wyciszenia pustych lawet powraca-
jących z dostawy. Józef Klimczewski od-
powiedział, że kontrole ciężarówek STS-u 
wykazały założenie gumowych ochrania-
czy, co obniżyło hałas. Zaznaczył jednak, 
że nie ma możliwości zbadania o ile hałas 
został zredukowany za pomocą tych ochra-
niaczy. Marek Borowczak zapewnił, że 
w 3, najpóźniej w 4 kwartale 2015 roku 
odbędą się pomiary hałasu. Paweł Kata-
rzyński poinformował o dysponowaniu 
tylko zeszłorocznymi badaniami. 

Następnie rozmowa potoczyła się 
w kierunku potencjalnego przesunięcia 
bramki Via Toll na wjeździe na nowy 
wiadukt. W tym momencie jednak zabrał 
głos Tomasz Majchrzak i wygłosił oświad-
czenie o tym, że cały transport ciężarowy 
ma płynąć nowym wiaduktem. Wtórował 
mu Grzegorz Jankowski, twierdzący, że 
mieszkańcy chcą spokoju, a nowy wiadukt 
miał go zapewnić odciążając stary wiadukt 
na Polnej. Tutaj jednak protestował Marcin 
Śmichura, mówiąc o nieuczciwości roz-
wiązań proponowanych w tym oświadcze-
niu względem mieszkańców okolic ulicy 
Rabowickiej. 

Głos zabrała Monika Olejniczak. Przy-
pomniała, że udrożnienie wiaduktu na ulicy 
Polnej doprowadziło do wzrostu ilości sa-
mochodów osobowych, przy jednoczesnym 
spadku ruchu ciężarowego. Potwierdziła, że 
zastosowano doraźne rozwiązanie w postaci 
gumowych ochraniaczy na pustych lawe-
tach. Zwróciła uwagę na to, że Volkswagen 
nie ma wpływu na to w jaki sposób i którędy 
firmy zewnętrzne dostarczają swój towar. 
Zaproponowała powrócenie do kwestii 
przesunięcia Via Tolla. 

Klimczewski zauważył, że jedną z moż-
liwości jest również obniżenie dozwolonej 
prędkości przejazdu, w celu obniżenia ha-
łasu. Ponownie poprosił o wizję lokalną. 

Burmistrz Szkudlarek zapytał czy jest 
możliwość transportu nocnego, tzw. 3 zmia-
ny (22.00-6.00) tylko poprzez nowy wia-
dukt. Monika Olejniczak zobowiązała się 
przeprowadzić wyliczenia w tym zakresie. 

W podsumowaniu uczestnicy komisji 
przedstawili wnioski z pierwszego spo-
tkania: 

- w kolejnym posiedzeniu ma wziąć 
udział osoba z ochrony środowiska, 

- wizja lokalna odbędzie się w 1 lipca, 
- kolejne spotkanie komisji odbędzie 

się 26 sierpnia. 
Tomasz Rybarczyk 
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Z prac Rady Miejskiej 
w Swarzędzu

26 maja 2015 roku w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odby-
ła się X sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W obradach, które pro-
wadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu – Barbara Czachura, 
uczestniczyło 21 radnych.

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr X/89/2015 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 
2014 rok.

► Uchwałę nr X/90/2015 w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2014 rok. 

► Uchwałę nr X/91/2015 w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gmi-
ny Swarzędz na rok 2015.

► Uchwałę nr X/92/2015 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 
- 2036.

► Uchwałę nr X/93/2015 w spra-
wie przyjęcia zmian w Statucie Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”.

► Uchwałę nr X/94/2015 w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości wcho-
dzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr X/95/2015 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego centralna 
część obrębu Garby i część obrębu Zala-

sewo ( pow. ca.292 ha) - część III.
► Uchwałę nr X/96/2015 w sprawie 

zmiany uchwały XLIII/371/2013 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 maja 
2013 roku w sprawie przystąpienia do Lo-
kalnej Grupy Działania „Trakt Piastów” 
zmienionej uchwałą nr III/24/2014 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grudnia 
2014r.

*  *  *
W okresie międzysesyjnym złożono 

3 interpelacje:
► w sprawie wybudowania pro-

fesjonalnego zjazdu dla rowerów, 
wózków inwalidzkich oraz wózków 

dziecięcych w przejściu podziemnym 
przy swarzędzkim dworcu kolejowym. 
(BRM.0003.7.2015) złożona przez Rad-
nego Mateusza Matuszaka,

► w sprawie poprawy bezpie-
czeństwa uczestników ruchu drogowe-
go na ulicy Strzeleckiej w Swarzędzu 
(BRM.0003.8.2015), złożona przez Rad-
nego Piotra Baranowskiego,

► w sprawie Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla Swarzędza 
(BRM.0003.9.2015), złożona przez rad-
nego Wojciecha Kmieciaka.

Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

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

21 x TAK za absolutorium  
dla burmistrza Mariana Szkudlarka

Podczas X sesji Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, która odbyła się 
26 maja 2015 r. głównym tema-

tem było udzielenie Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Swarzędz absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 
2014 rok. Wszyscy radni jednomyśl-
nie głosowali za przyjęciem uchwały 
absolutoryjnej. 

Głosowanie poprzedzone zostało de-
batą nad sprawozdaniem z wykonania 
ubiegłorocznego budżetu oraz wysłucha-
niem pozytywnych opinii komisji Rady 
Miejskiej, a także pozytywnej opinii Re-

gionalnej Izby Obrachunkowej. Po gło-
sowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej 
Barbara Czachura w imieniu wszystkich 
radnych pogratulowała panu burmistrzo-
wi znakomitego wyniku głosowania i po-
dziękowała za dobrą współpracę. Bur-
mistrz Marian Szkudlarek podziękował 
z kolei radnym, swoim zastępcom, skarb-
nikowi gminy i wszystkim współpracow-
nikom za pomoc, życzliwość i wysiłek 
wkładany w sprawne funkcjonowanie 
samorządu naszej gminy oraz wspólną 
pracę dla dobra ogółu mieszkańców. 

/mw/
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Karta PEKA w Swarzędzkiej 
Komunikacji Autobusowej 
w tzw. „modelu gminnym”

System Poznańskiej Elektronicznej 
Karty Aglomeracyjnej dla komu-
nikacji miejskiej wdrożony został 

w dwóch modelach: 
► Modelu ZTM – dla wszystkich 

linii komunikacyjnych zarządzanych 
przez Miasto Poznań (w tym linii 55 i 73 
wjeżdżających na teren Gminy Swarzędz) 
- obejmuje pełen zakres funkcjonalności 
(bilet okresowy, tPortmonetka), według 
taryfy obowiązującej w ZTM Poznań, 
uchwalanej przez Radę Miasta Pozna-
nia. Model został uruchomiony z dniem 
1 lipca 2014 r. 

► Modelu gminnym – dla linii 
autobusowych zarządzanych przez po-
szczególne gminy - obejmuje wyłącz-
nie funkcjonalność biletu okresowego 
(nie obejmuje tPortmonetki), według 
taryfy obowiązującej w poszczegól-
nych gminach, uchwalanej przez rady 
tych gmin. Model został uruchomiony 
w gminach: Swarzędz (funkcjonuje od 
lutego 2015), Kleszczewo i Kórnik dla 
linii autobusowych zarządzanych przez 
te gminy. 

Po uruchomieniu Modelu gminne-
go, na kartę PEKA można załadować 
jednocześnie bilety okresowe 3 różnych 
organizatorów (np. ZTM P-ń + Swarzędz-
ka Komunikacja Autobusowa + Zakład 
Komunalny w Kleszczewie). 

Bilety okresowe Swarzędza na kartę 
PEKA będzie można już wkrótce naby-
wać przez internet, a już od początku 
wprowadzenia modelu gminnego są 
one dostępne w poniższych punktach 
sprzedaży: 

A) w Poznaniu - punkt sprzedaży bi-
letów ZGK na Rondzie Śródka (wyłącznie 
bilety swarzędzkie), 

B) w Swarzędzu:
• punkt sprzedaży biletów ZGK, ul. 

Strzelecka (wyłącznie bilety swa-
rzędzkie),

• Salonik Prasowy, ul. Piaski 2 (bilety 
swarzędzkie i ZTM Poznań),

• EUROKIOSK, Dworzec Kościusz-
kowców (bilety swarzędzkie i ZTM 
Poznań),

• EUROKIOSK, os. Mielżyńskiego 
139/24 (bilety swarzędzkie i ZTM 
Poznań),

• TRADE EXPERT (Agencja Wpłat), 
os. Raczyńskiego 17 (bilety swa-
rzędzkie i ZTM Poznań), 

C) w Kobylnicy - USŁUGI FINAN-
SOWE, ul. Swarzędzka - Nastawnia PKP 
(bilety swarzędzkie i ZTM Poznań) 

Na karcie PEKA można mieć jedno-
cześnie bilety okresowe Gminy Swarzędz 
i poznańskiego ZTM oraz środki na tPort-
monetce (do wykorzystania tylko na li-
niach ZTM i w parkomatach w Poznaniu). 

W pojazdach ZGK, w pobliżu kabiny 
kierowcy, zamontowane zostały czytniki 
kart PEKA - przy ich użyciu można  spraw-
dzić stan karty, czyli rodzaj posiadanego 
biletu i termin jego obowiązywania oraz 
dokonać transferu e-biletu (dotyczy biletu 
kupionego przez Internet). 

Jakie są korzyści dla pasażera wy-
nikające z Modelu gminnego? 

► Jeden nośnik biletu okresowego 
dla różnych organizatorów;

► Możliwość zakupu biletów okre-
sowych różnych organizatorów w jed-
nym punkcie - każdy z terminali w po-
nad 100 Punktach Sprzedaży Biletów 
zorganizowanych przez ZTM umożli-
wia sprzedaż biletów okresowych także 
innych organizatorów, podobnie gminne 
punkty sprzedaży będą miały możliwość 
sprzedaży biletów ZTM i doładowania 
tPortmonetki;

► Możliwość zakupu biletów okreso-
wych przez internet (trwają testy);

► Dostęp do tzw. Wirtualnego 
monitora przez stronę internetową, po-
zwalający na określenie rzeczywistej 
godziny odjazdu pojazdu z wybranego 
przystanku. 

/MS/
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Dzień Dziecka w Swarzędzu 
W niedzielę, 31 maja Ośrodek Kultury zaprosił swarzędzkie dzieci na naj-
piękniejsze ze świąt - Dzień Dziecka. Festyn dla najmłodszych i ich rodzin 
zorganizowany został przy pływalni „Wodny Raj”. Atrakcji było co niemiara! 

Imprezę rozpoczął program „Powróćmy 
jak za dawnych lat” w wykonaniu dzieci 
ze świetlicy w Kobylnicy, pod kierow-

nictwem Agnieszki Nobik. Usłyszeliśmy 
piosenki z lat 20-tych i 30-tych, między 
innymi „Umówiłem się z nią na 9-tą”. 
Następnie, czas umilił wszystkim pokaz 
tańca hip hop w wykonaniu dzieci ze Stu-
dia Tanecznego i Baletowego Anny Kusz. 
Po tańcu nowoczesnym przyszła pora na 
balet – na scenie prezentowały się małe 
baletnice ze Studia Tańca Patrycji Masłow-
skiej. Wszyscy z niecierpliwością oczeki-
wali zapowiadanych popisów wokalnych. 
Jako pierwsze wystąpiły dzieci i młodzież 
z Sekcji Piosenki Ośrodka Kultury, któ-
rą prowadzi Kasia Stramowska. Młodzi 
artyści wyglądali szczególnie atrakcyjnie 
w niebanalnych przebraniach. Publiczno-
ści bardzo podobał się także energetyczny 
hip hop w wykonaniu grupy prowadzonej 
przez Milenę Maciejewską. 

Dla wszystkich dzieci uczestniczą-
cych w festynie organizatorzy przygo-
towali wiele dodatkowych atrakcji: gry, 
zabawy i konkursy prowadzone przez 
artystów z Sapartu, dmuchany zamek, 
basen z piłeczkami, kolejka, mini siłownia, 
malowanie twarzy, mega piłkarze. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się Eurobungee 
oraz, jak zawsze, stoiska gastronomicz-
ne, pełne gofrów, lodów, waty cukrowej 
i popcornu! Na zakończenie dziecięcego 
święta grupa z Filharmonii Pomysłów 
przeniosła wszystkich w świat bajkowych 
Jaskiniowców: całe rodziny uczestniczyły 
w zabawach sprawnościowych typu wy-
ścigi czy przeciąganie liny. 

Eliza Iwańska, 
Teresa Radziszewska

z Fot. M. Paulus 

… z TOMBEĄ
Zokazji Dnia Dziecka Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci w Swarzędzu zorgani-
zowało dla grupy dzieci ze szkół podsta-
wowych atrakcje mające na celu umilenie 
i zaakcentowanie tak ważnego dla wszyst-
kich dzieci święta. W tym roku dzieci 
spędziły czas na pływalni „Wodny Raj ”, 
otrzymały torby pełne słodyczy i miały 
okazję skorzystać z poczęstunku w po-
staci zapiekanek , hot-dogów i oczywiście 
pysznych deserów lodowych. 

Sponsorem wszystkich atrakcji i upo-
minków już od wielu, wielu lat jest Swa-
rzędzka Fabryka Mebli Tapicerowanych 
„TOMBEA”. Dzięki hojności jej właści-
ciela, w ubiegłych latach, grupy dziecię-
ce wyjeżdżały do kina, do zoo i do term 
Maltańskich. Warunkiem uczestnictwa 

w w/w atrakcjach są najczęściej trudności 
finansowe rodziców, wielodzietność czy 
zagrożenie patologią. Dziękujemy bardzo 
za empatię i niesłabnącą chęć niesienia 
pomocy innym.

M. Będziecha-Tischer
TPD o/Swarzędz

… i na lotnisku  
w Kobylnicy

30 maja 2015 r. na lotnisku w Ko-
bylnicy już po raz 10 odbył się coroczny 
festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizato-
rem festynu byli Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Policji w Poznaniu, Dowódca 
Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu 
i Wydział Konwojowy Policyjna Izba 
Dziecka w Poznaniu we współpracy 
z Aeroklubem Poznańskim i Sołectwem 
Janikowo Górne. Lotnisko Aeroklubu za-
mieniło się w raj dla najmłodszych. Już 
od samego rana organizatorzy zapewnili 
dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom 
liczne atrakcje. Pogoda dopisała i według 
szacunków organizatorów na lotnisko 
w Ligowcu przybyło około 2 tysiące 
osób…. Były konkursy dla dzieci, pokaz 
tresury psów policyjnych oraz prezentacja 
sprzętu policyjnego i historycznego sprzętu 
wojskowego.

Z kolei Aeroklub Poznański zorgani-
zował loty widokowe w rejonie Poznania 
samolotami AN-2 i Wilga. Z pokładu sa-
molotów można było podziwiać panoramę 
Poznania, Puszczę Zielonkę, Dziewiczą 
Górę oraz Poznański Przełom Warty.

/ap/
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W skrócie z różnych stron
JUBILEUSZ LZS PIAST KOBYL-

NICA. Ludowy Zespół Sportowy Piast 
Kobylnica został założony w 1950 r. 22 
i 23 maja odbywały się uroczystości 65-le-
cia tego, zasłużonego dla gminy, klubu 
sportowego. Obecnie tworzą go zespoły: 
seniorów, trampkarzy, młodzików, orlików 
i żaków. Jak deklaruje Maciej Zajda, prezes 
Piasta Kobylnica, klub kontynuuje idee 
pierwszych założycieli tzn. rozwija dzia-
łalność sportową równolegle z kulturalną 
i integracyjną.

…I BRACTWA KURKOWEGO. 
24 maja Strzeleckie Bractwo Kurkowe 
w Swarzędzu świętowało swoje 15-lecie. 
Uroczystości rozpoczęła msza św. w Ko-
ściele pw. św. Marcina, po której nastąpił 
przemarsz ulicami miasta na Rynek, gdzie 
oddano hołd Poległym za Wolność i Oj-
czyznę. Po oficjalnej części uroczystości 
rozpoczął się piknik strzelecki na strzelnicy 
Lizawka przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu-
-Antoninku.  

RAJD „PUSZCZA WPUSZCZA”. 
24 maja odbyła się 12. edycja rajdu tu-
rystycznego „Puszcza Wpuszcza”, który 
cieszy się coraz większą popularnością, 
szczególnie wśród mieszkańców gmin 
w okolicach  Puszczy Zielonki. Tym razem 
dla miłośników spacerów oraz jazdy na 
rowerze przygotowano  8 tras. Na mecie - 
przy Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiem 
w Uzarzewie, czekał na uczestników ciepły 
posiłek oraz konkursy z nagrodami.

KONKURS TEATRALNY 
W PACZKOWIE. W piątek, 29 maja 
w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II 
w Paczkowie odbył się VI Konkurs Te-
atralny dla swarzędzkich szkół podsta-
wowych. W rywalizacji, której tematem 
przewodnim były w tym roku lektury 
szkolne, wystawiono następujące przed-
stawienia: SP1 w Swarzędzu - spektakl na 
podstawie „Przygód Tomka Sawyera”, SP 
w Kobylnicy - „Ducha starej kamienicy”, 
a SP w Paczkowie - „Małego Księcia”. 

VI NOC KOŚCIOŁÓW DREW-
NIANYCH. 15 maja po raz kolejny odbyła 
się impreza promująca Szlak Kościołów 
Drewnianych Puszczy Zielonka. Na te-
renie Gminy Swarzędz znajdują się dwie 
zabytkowe, drewniane świątynie – w Wie-
rzenicy i Uzarzewie. Podczas tegorocz-
nej „Nocy” w Kościele pw. Św. Michała 

Archanioła w Uzarzewie wystąpił zespół 
„33”, wykonując utwory chrześcijańskie 
łączące jazz, pop i gospel. Uczestnicy im-
prezy zwiedzali kościół, a następnie udali 
się do Węglewa i Łagiewnik Kościelnych 
na kolejne koncerty. 

PRZEDSZKOLAKI RECYTUJĄ. 
13 maja w swarzędzkim przedszkolu Baj-
kowy Świat odbył się XIII konkurs re-
cytatorski „Wierszolandia”. W tym roku 
przedszkolaki mówiły wiersze znanej 
poetki Jolanty Kasperkowiak, która po-
etycko opisuje przyrodę. Autorka przybyła 
na konkurs osobiście i ze wzruszeniem 
przypatrywała się interpretacjom swoich 
wierszy w wykonaniu najmłodszych. 

MARATON LEDNICKI PIERW-
SZY RAZ W WIERZENICY. W sobotę, 
6 czerwca 2015 roku, na Polach Lednic-
kich po raz dziewiętnasty odbyło się spo-
tkanie Lednica 2000. Na lednickie spotka-
nie po raz dziesiąty przybiegli uczestnicy 
Maratonu Lednickiego. Tym razem było 
ich więcej niż przed rokiem, bo 105 osób. 
Biegacze po raz pierwszy dotarli do Wie-
rzenicy - to efekt rekolekcyjnego spotkania 
ks. Przemysława Kompfa z Krzysztofem 
Buszkiewiczem – dyrektorem Maratonu 
Lednickiego.

SUKCES PLASTYCZNY. Natalia 
Nowak - uczennica klasy IIIe z Gim-
nazjum nr 3, zdobyła drugie miejsce na 
poziomie wojewódzkim w XVII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci i Młodzieży organizowanego 
przez m.in. Komendanta Głównego Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju. Konkurs odbywał się pod 
hasłem: „Bezpieczeństwo i rozwaga - tego 
od Ciebie każdy wymaga”.

… I KULINARNY. 5 maja 2015 r. 
uczniowie II klasy Technikum Gastrono-
micznego Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzę-
dzu, Karolina Pytka i Łukasz Bączyk, za-
kwalifikowali się do finału w Europejskim 
Konkursie Kulinarnym, przygotowując 
danie z wykorzystaniem polędwicy wie-
przowej, selera oraz owoców egzotycz-
nych.  30 maja 2015 r. odbył się finał X 
Europejskiego Konkursu Kulinarnego 
w ramach IX Międzynarodowych Targów 
Produktów i Żywności Wysokiej Jakości 
EKOGALA 2015 w Rzeszowie, organizo-
wany przez ZSG Rzeszowie oraz Urząd 

Marszałkowski Województwa Podkarpac-
kiego. W konkursie brało udział 12 drużyn 
z Polski jak i z zagranicy. Uczniowie zajęli 
wysokie, II miejsce. 

SWARZĘDZKA PARAOLIMPIA-
DA. Ponad 130 sportowców i 150 wolon-
tariuszy wzięło udział w XX Gminnych 
Igrzyskach Sportowych Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej. Nikt nie był przegra-
nym, a każdy zawodnik został wyróż-
niony przez sędziów. Impreza była także 
okazją do uhonorowania osób szczegól-
nie zasłużonych w działaniach na rzecz 
niepełnosprawnych. Podziękowania oraz 
symboliczne statuetki otrzymali: Barbara 
Kucharska, Jerzy Kot i Marek Lis. 

Podsumowanie Szkolnego 
Związku Sportowego 
Swarzędz w roku 
szkolnym 2014/2015

W roku szkolnym 2014/15 rywalizacja naszych 
sportowców z terenu Miasta i Gminy Swa-

rzędz we współzawodnictwie Szkolnego Związku 
Sportowego odbywała się od września do maja 
na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym 
i wojewódzkim. W sumie w imprezach przez cały 
rok szkolny wystąpiły wszystkie szkoły z Gminy 
Swarzędz. Ten rok jest udany i w indywidualnej 
klasyfikacji szkół oraz w klasyfikacji Gminnej 
współzawodnictwa Powiatu Poznańskiego. 
Najwyżej sklasyfikowane szkoły w klasyfikacjach: 
Szkoła Podstawowa Nr 5 (2 miejsce na 68 
startujących podstawówek), Gimnazjum nr 2 
(9 miejsce na 42 startujące gimnazja), wśród 
szkół średnich ZS nr 1 w Swarzędzu upla-
sował się na 2 miejscu na 10 startujących.
W klasyfikacji najbardziej usportowionych Gmin 
Swarzędz zajął 1 miejsce (na 17 startujących) 
z przewagą ponad 250 punktów nad Mosiną 
i Kórnikiem! 
Serdecznie podziękowania dyrektorom za wszel-
ką wyrozumiałość, nauczycielom wychowania 
fizycznego wszystkich szkół - za zaangażowanie, 
udział i pomoc w organizacji zawodów, przygo-
towanie sportowców oraz nadzór oraz władzom 
miasta - panu Burmistrzowi M. Szkudlarkowi, 
zastępcy burmistrza T. Zwolińskiemu, pani 
sekretarz Gminy Agacie Kubackiej, pani Mag-
dalenie Malińskiej (referat promocji UMiG) oraz 
pani dyrektor SCSiR Marioli Józwiak za wsparcie 
i zrozumienie sportu szkolnego złożył Paweł Bo-
cian koordynator SZS w Swarzędzu. Miłe słowa 
i gratulacje przekazała Barbara Antoniewicz, 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Powiatu Po-
znańskiego oraz koordynator powiatowych 
rozgrywek szkół podstawowych Marek Hadrych.

P.B.
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Prezydent Marian Król uhonorowany 
Statuetką Augusta Cieszkowskiego

Kiedy August Cieszkowski zjawił się 
w Wielkopolsce, włączył się w nurt 
działań poznańskich pozytywistów, 

którzy widzieli szansę dla odbudowy Pol-
ski w pracy u podstaw. W „Prolegomenach 
do historiozofii i O skojarzeniu dążeń i prac 
umysłowych w W.[ielkiem] Księstwie Po-
znańskiem stworzył podstawy ideologiczne 
i filozoficzne pracy organicznej. Wieloma 
swoimi działaniami przyczyniał się do ich 
realizacji, służąc w ten sposób sprawie 
narodowej w walce z pruskim zaborcą. 

Hipolit Cegielski był jedną z osób, 
z którymi August Cieszkowski współdzia-
łał na tej niwie. Towarzystwo im. Hipolita 
Cegielskiego pięknie nawiązuje do tego 
dziedzictwa historii. Pierwszym jego celem 
jest upowszechnianie pozytywistycznych 
tradycji pracy organicznej, realizowanym, 
między innymi, przez nagradzanie meda-
lami „Labor Omnia Vincit”, oraz innymi 

wyróżnieniami za krzewienie idei pracy 
organicznej. Prezydent Towarzystwa, dr 
Marian Król, w uznaniu tych zasług zo-

stał uhonorowany przez Klub Profesorów 
„Wierzenica” z Bydgoszczy. 

W niedzielę, 17 maja 2015 roku w wie-
rzenickim kościele, z rąk Prezesa Klubu 
prof. Józefa Banaszaka laureat otrzymał 
już siódmą Statuetką Augusta Cieszkow-
skiego. Podziękował prof. Banaszakowi 
oraz ks. Przemysławowi Kompfowi za to, 
że mógł dostać to wyróżnienie w miej-
scu, gdzie żył i tworzył August Ciesz-
kowski. List gratulacyjny poseł Bożeny 
Szydłowskiej, skierowany do dr Mariana 
Króla, w jej imieniu odczytała Karolina 
Słabuszewska. Ks. Kompf przypomniał 
związki obu tych wybitnych Wielkopolan 
w kontekście dbałości, także tu w parafii, 
o pamięć historyczną. Na pamiątkę pobytu 
w Wierzenicy wręczył laureatowi album 
Hr. August Cieszkowski. Po mszy dostoj-
ny gość zszedł do krypty Cieszkowskich, 
zwiedził kościół a następnie udał się do 
Swarzędza, by obejrzeć stojący na Rynku 
pomnik Augusta Cieszkowskiego.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Zebranie swarzędzkiego koła TPPW

21 maja br. spotkali się członko-
wie swarzędzkiego koła To-
warzystwa Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego. W zebraniu uczestniczył 
prezes Oddziału Poznańskiego TPPW 
p. Wawrzyniec Wierzejewski. 

Podczas zebrania prezes koła Arka-
diusz Małyszka przekazał informacje 
z VI krajowego zjazdu delegatów, na 
którym wybrano nowy Zarząd Główny 
(w tym dwóch mieszkańców Swarzędza 
- A. Małyszka, W. Wierzejewski), a także 
dokonano zmian w statucie. Członkowie 
koła podjęli również dyskusję nad zada-
niami, jakie stoją przed Towarzystwem 

w ciągu najbliższych 3 lat dzielących nas 
od setnej rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Wśród pilnych zadań 
wymieniano doprowadzenie do podpisa-
nia listu intencyjnego z władzami gminy, 
w którym zawarte byłby najważniejsze 
przedsięwzięcia mające uczcić stulecie 
Powstania.

W czasie spotkania prezes Wierzejew-
ski poinformował zebranych o zaproszeniu 
naszego Towarzystwa do udziału w Dniu 
Tradycji podczas Jarmarku Świętojańskie-
go w Poznaniu w dniu 22 czerwca br., 
podczas którego będzie można pokazać 
aktywność i dorobek kół TPPW z terenu 
województwa wielkopolskiego.

AM
z Fot. Kamila CzechowskaZjazd TPPW 19 kwietnia 2015 r.
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„Cały Swarzędz” na rowerach!
W sobotę, 30 maja Swarzędz przeżywał prawdziwy, rowerowy najazd! „Pospolite ruszenie” rowerzystów w ramach IV 
Gminnego Rajdu Rowerowego osiągnęło niespotykaną frekwencję – ponad 650 osób! Tak więc każdego roku bijemy 

własne rekordy. Można śmiało powie-
dzieć, że powoli stajemy się gminą 
rowerzystów. Wielka w tym zasługa 
mody na zdrowy tryb życia, rosnącej 
świadomości korzyści płynących z ru-
chu na świeżym powietrzu, ale także 
coraz lepszych terenów rekreacyjnych 
w Swarzędzu. Posiadamy wiele kilo-
metrów ścieżek pieszo-rowerowych: 
wokół Jeziora Swarzędzkiego, przez 
Dolinę Cybiny, wzdłuż nowych dróg 
komunikacyjnych. 

W tym roku organizatorzy rajdu 
przygotowali do wyboru 7 tras, 
o różnym stopniu trudności. 

Zatem, kierując się własnymi możliwo-
ściami, rajdowicze wybierali: trasę Leśną 
– 8,5 km, Wiejską – 15 km, Miejską – 15 
km, Pierścieniową – 40 km, Polną – 16 
km, Łąkową – 11 km, Maltańską – 12 
km. Na metę przy Scenie nad Jeziorem 
wszyscy dotarli zdrowi i uśmiechnięci! 
Było gwarno, wesoło, przyjaźnie - ni-
czym na ogromnym, rodzinnym pikni-
ku. Zajadano się pysznym żurkiem oraz 
zupą pomidorową, robiono pamiątkowe, 
grupowe zdjęcia. Dzieci chętnie uczest-
niczyły w konkursach zorganizowanych 
przez Miasteczko Samochodowe Szpot, 
czekając na moment kulminacyjny, czyli 
losowanie nagród. 
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Jak co roku, sponsorami upominków 
byli: Swarzędzki Klub Pracodawców i jego 
prezes, a także Komandor Rajdu – Zyg-
munt Majchrzak oraz Urząd Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu. Nagroda główna – rower 
– trafiła do rąk młodego swarzędzanina, 
podobały się również atrakcyjne, sportowe 
gadżety. Burmistrz, dziękując za udział 
w wyśmienitej zabawie, zaprosił na rajd 
przyszłoroczny – jubileuszowy. W 2016 
roku wyruszymy na rowerowe trasy już 
po raz piąty! Do zobaczenia! 

W organizację rowerowego święta za-
angażowani byli: referat promocji Urzę-
du Miasta i Gminy (główny organizator), 
Swarzędzki Klub Pracodawców (partner 
główny rajdu), Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji, odpowiedzialni za 
trasy: Swarzędzki Klub Pracodawców, 
koło PTTK „Meblarz”, koło PTTK „Ła-
ziki”, szkolne koło PTTK „Nufka”, sklep 
rowerowy BRODEX, Romet Ewa Szpot, 
SwajBike Team. SERDECZNIE DZIĘ-
KUJEMY! 

Teresa Radziszewska
z Fot. M. Paulus 
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Swarzędzkie święto samorządowe
Z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego 28 maja do EuroHotelu w Swarzędzu zaproszeni zostali burmistrzowie, 
radni Rady Miejskiej w Swarzędzu, sołtysi - wszystkich kadencji, a także posłowie reprezentujący gminę Swarzędz, 
radni Powiatu Poznańskiego, Zasłużeni dla Miasta i Gminy Swarzędz. Spotkanie uświetnili swoją obecnością 
wicestarosta Powiatu Poznańskiego Tomasz Łubiński, burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Szymon Matysek, wójt 
Gminy Kleszczewo Bogdan Kemnitz. 

Burmistrz Swarzędza - Marian Szku-
dlarek, witając serdecznie gości po-
wiedział, że cieszy się z tak licznego 

udziału swarzędzkich samorządowców 
25-lecia we wspólnym święcie. Burmistrz 
przypomniał również pamiętną uchwałę 

z 1990 roku, która oddała zarządzanie 
finansami publicznymi w ręce lokalnych 
samorządów. Mówiąc o wielkich prze-
mianach, jakie dokonały się na terenie 
gminy Swarzędz w czasie tych 25 lat, 
podkreślił znaczenie nowych wyzwań 

stojących przed samorządami. Marian 
Szkudlarek przedstawił także skład Ho-
norowego Komitetu Obchodów 380-lecia 
Swarzędza, przypadającego w 2018 roku. 
Wystąpienie burmistrza można przeczytać 
na www.swarzedz.pl.
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Honorowy Komitet Obchodów 
380-lecia Swarzędza:
Andrzej Arentowski, Marek Baumgart , Henryk Błachnio, Wiesław Braci-
szewski, Barbara Brodowska-Właźlińska , Andrzej Bystry, Piotr Choryński, 
Aleksander Doba, Jerzy Gruszka, Stanisław Kalemba, Antoni Kobza, Tadeusz 
Krug, Tadeusz Peliński, Barbara Kucharska, Stanisław Łukowiak, Krystyna 
Łybacka, Arkadiusz Małyszka, Paweł Pawłowski, Zbigniew Kundzewicz, Lu-
dwik Malendowicz, Bogdan Marciniec, Andrzej Mazgajski, Zbigniew Rybicki, 
Wojciech Staniszewski, Ireneusz Szpot, Bożena Szydłowska, Jacek Szymczak, 
Anna Tomicka, Stanisław Witecki, Jacek Wojciechowski.

Wszyscy goście otrzymali również, specjalnie na tę okazję 
przygotowane, zestawy pamiątkowe z filmem oraz kartą pocztową 
z jubileuszową pieczęcią i pozdrowieniami. 

Paniom i Panom samorządowcom serdecznie życzymy suk-
cesów oraz doskonałej współpracy dla całej gminy! 

Teresa Radziszewska
z fot. H. Błachnio 

Strona tytułowa pierwszego numeru Prosto z Ratusza sprzed 25 lat...  
Gazeta ukazała się z datą 19 lipca 1990 roku, miała 4 strony (w tym dwie  
z programem telewizyjnym).

Bardzo sympatycznym i wzruszającym uzupełnieniem 
wystąpienia gospodarza gminy był film przygotowany przez 
Swarzędzką Telewizję Kablową oraz referat promocji UMiG. 
Żywiołową reakcję publiczności wywoływały kadry pokazujące 
Swarzędz sprzed 25 lat, niepodobny zupełnie do tego, w którym 
dziś żyjemy i pracujemy. 

Minutą ciszy uczczona została pamięć o zmarłych koleżankach 
i kolegach samorządowcach. 

Podczas uroczystości w EuroHotelu głos zabrali również: 
przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, posłowie 
Bożena Szydłowska i Stanisław Kalemba, wicestarosta Powiatu 
Poznańskiego Tomasz Łubiński oraz burmistrz Kostrzyna i wójt 
Kleszczewa. Pięknym zakończeniem samorządowego spotkania 
był krótki koncert muzyki instrumentalnej w wykonaniu Prze-
mysława Śledzia i pamiątkowe, wspólne zdjęcie. 



PROSTO Z RATUSZA  czerwiec 2015

20

A
kt

u
al

n
o

śc
i „Drzwi otwarte” 

w ratuszu
1 czerwca 2015 roku, z okazji 
25-lecia samorządu terytorial-
nego w Swarzędzu, w ratuszu 
odbyły się „drzwi otwarte”. 

W holu pojawiły się zdjęcia z do-
tychczasowymi burmistrzami 
– było to podkreślenie ciągło-

ści władzy, które wielokrotnie akcentował 
burmistrz Marian Szkudlarek. 

Wśród gości urzędującego burmistrza 
byli tego dnia niemal wszyscy jego po-
przednicy: Jerzy Gruszka, Anna Tomicka, 
Bożena Szydłowska i, pełniący niegdyś 
obowiązki burmistrza, Marek Baumgart. 

Po tym spotkaniu, do dyspozycji 
mieszkańców pozostali burmistrz wraz 
z zastępcami – Grzegorzem Taterką 
i Tomaszem Zwolińskim. Przybyli mieli 
możliwość porozmawiania z urzędnikami 
o ich codziennych obowiązkach. Wszy-
scy tego dnia otrzymali pamiątkowe kartki 
pocztowe z okolicznościowym stemplem. 

Tomasz Rybarczyk
z Fot. T.Rybarczyk
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Bezpieczne dorastanie  
z Tygodniem Profilaktyki 
W dniach od 19 do 22 maja  pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta 

i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka odbył się VI Tydzień Profilaktyki 
pod hasłem „Bezpieczne dorastanie”, którego organizatorem był Ośrodek 
Pomocy Społecznej. 

19 maja 2015 roku VI Tydzień 
Profilaktyki uroczyście otwarł 
na płycie Rynku burmistrz Ma-

rian Szkudlarek. Podczas uroczystego 
otwarcia wspólnie ze wszystkimi zgro-
madzonymi uczestnikami pan burmistrz 
ustawił się do zdjęcia w kształcie serca.  
Następnie uczniowie tradycyjnie już 
przemaszerowali ulicami Swarzędza  do 
„Sceny nad Jeziorem”, gdzie odbył się 
pokaz talentów.  Na scenie pojawili się 
utalentowani młodzi ludzie ze swarzędz-
kich szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Podczas zabawy 
podziwiać można było przeróżne talen-
ty tj.: wokalne, baletu, grup tanecznych.  
W trakcie Talentiady odbyło się ogłosze-
nie wyników konkursów plastycznego, 
fotograficznego i multimedialnego oraz 
oficjalne wręczenie nagród zwycięzcom. 

Drugiego dnia odbyła się ciesząca się 
duża popularnością wśród uczniów Gra 
Miejska – „Bezpieczne dorastanie”. Dru-
żyny składające się z 15 osób i opiekuna 
musiały przejść określoną trasę zgodnie 
z mapą, którą otrzymali na starcie. Na każ-
dego uczestnika czekała opaska odbla-
skowa, żeby uświadomić nam wszystkim, 
jak ważne jest to, żebyśmy byli widoczni 
dla innych uczestników ruchu. W tym 
roku pogoda nam nie dopisała, ale trzeba 
przyznać, że wszyscy bawili się świetnie 
i mimo, iż trasa była długa, to nikt nie 
narzekał na ból nóg. Po drodze uczest-
nicy musieli się zmierzyć z zagadkami 
logicznymi, zadaniami sprawdzającymi 
wiedzę o pierwszej pomocy oraz wiedzy 
dotyczącej zasad przeciwpożarowych. 

Drugim punktem programu tego dnia 
była Akcja Prewencyjna, w ramach któ-
rej dzieci i młodzież wraz z opiekunami, 
policjantami i strażnikami miejskimi wrę-
czali sprzedawcom plakaty pod hasłem 
„Rodzicu, w tym sklepie Twoje dziecko 
jest bezpieczne – nie sprzedajemy alko-
holu dzieciom i młodzieży”, a mieszkań-
com ulotki edukacyjno-informacyjne. 
Drugi dzień Tygodnia okazał się bardzo 
intensywny, bo tego dnia dzieci i mło-
dzież ze swarzędzkich szkół przygoto-
wały niespodziankę dla mieszkańców. 
W różnych częściach gminy odbywały się 
flash moby, krótkie pokazy tańca, kara-
te, gry na flażoletach, gry w piłkę nożną 
i unihokeja. Część pokazów odbyła się na 
Rynku, i można było zaobserwować za-

ciekawione twarze mieszkańców, którzy 
w codziennym biegu chwilę przystawali, 
żeby zobaczyć ciekawe występy. 

Trzeciego dnia zagościły przedsta-
wienia teatralne, ale nie takie zwyczajne. 
Były to przedstawienia profilaktyczne 
– interaktywne dostosowane do grup 
wiekowych, w których widzowie stawali 
się aktorami.  Przedstawienia te przygo-
towali dla nas aktorzy ze Stowarzyszenia 
Praktyków Dramy „Stop Klatka”. Trzeba 
przyznać, że przedstawienia wywołały  
sporo emocji, a dzieci i młodzież wyka-
zały się ogromnym zaangażowaniem 
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 
przedstawionych przez aktorów. W tym 
roku nie zapomniano również o nauczy-
cielach, dla których odbyły się warsztaty 
profilaktyczne „Cukierki” oraz na począt-
ku czerwca odbędą się warsztaty dla re-
alizatorów programu „Unplugged”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu serdecznie dziękuje wszystkim 
zaangażowanym osobom i instytucjom 
za włączenie się w działania profilaktycz-
ne podczas VI Tygodnia Profilaktyki. Do 
zobaczenia za rok!

Lidia Chałasiak
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Wsparcie dla osób 
zadłużonych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzę-
dzu od maja 2015 r. jest partnerem 

Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużo-
nych” w Poznaniu przy realizacji projektu pn. 
„Program Wsparcia Zadłużonych i ich najbliż-
szych – wychodzimy w teren Wielkopolski”, 
współfinansowanego przez Wojewodę Wiel-
kopolskiego. 

W projekcie zaplanowano dyżury pra-
cowników socjalnych - konsultantów Pro-
gramu Wsparcia Zadłużonych oraz warsztaty 
w Swarzędzu dla osób zadłużonych i ich 
bliskich.

Dyżury odbywają się w każdy ponie-
działek w godz. 16:00-17:30 oraz wtorek, 
w godz. 15:30-17:00, w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy ul. 
Poznańskiej 25.

Dodatkowo w każdy pierwszy poniedzia-
łek miesiąca dyżurują konsultanci z Programu 
Wsparcia Zadłużonych z Poznania, udzielają 
porad w zakresie doradztwa windykacyjnego  
i psychologicznego.

Wszystkie świadczenia udzielane są nie-
odpłatnie i poufnie.

Jolanta Osada

Nowa akredytacja 
i kolejne dofinanso-
wanie 

W maju br. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu uzyskał po raz kolejny 

status Organizacji Goszczącej i Koordynującej 
w ramach programu Erasmus+. Akredytacja 
została przyznana przez Polską Narodową 
Agencję programu Erasmus+ na kolejne 3 
lata tj. do maja 2018 roku. Dzięki uzyskanej 
akredytacji Ośrodek Pomocy Społecznej może 
aplikować i realizować projekty Wolontaria-
tu Europejskiego. Profil organizacji zostanie 
opublikowany w Bazie akredytowanych 
organizacji EVS pod numerem 946771023 
na stronie http://europa.eu/youth/evs_da-
tabase.

We wrześniu rozpoczniemy kolejny pro-
jekt pn. „EVS - nowe horyzonty”, na którego re-
alizację Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 6.538,33 euro. 
Dzięki uzyskanemu wsparciu będziemy gościć 
w Swarzędzu przez okres 10-ciu miesięcy wo-
lontariusza pochodzącego z Niemiec. Jednak 
kto to będzie nie jest jeszcze znane, ponieważ 
proces rekrutacji jest w toku.

Anna Roszkowiak

Spotkanie z sędzią  
Anną Marią Wesołowską
13 maja blisko 500 uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Miasta 

i Gminy Swarzędz wzięło udział w niezwykłej lekcji, którą przeprowadziła 
pani sędzia Anna Maria Wesołowska – sędzia z wieloletnim stażem pracy 
w Sądzie Okręgowym w Łodzi, znana również z emitowanego przez stację 
telewizyjną TVN programu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”. 

Tematyka spotkań, które odbyły się 
w Szkole Podstawowej nr 1 i Gim-
nazjum w Zalasewie była zbliżona 

i dotyczyła współczesnych zagrożeń, 
jakie mogą spotkać dzieci i młodzież. 
Sędzia omówiła kwestie związane 
z negatywnymi zachowaniami młodych 
ludzi, zwracając uwagę na konsekwen-
cje, które mogą za sobą pociągnąć. 
Mówiła o przemocy, uzależnieniach, 
zagrożeniach płynących z Internetu ta-
kich jak grooming i cyberprzemoc. Pani 
sędzia opowiedziała o wielu sytuacjach, 
z jakimi spotkała się w swojej pracy za-
wodowej, zachęcała dzieci i młodzież 
do aktywnego włączania się w edukację 
prawną poprzez tworzenie w szkołach 
tzw.” kącików prawnych” z informacja-
mi prawnymi odnoszącymi się do życia 
młodych ludzi i ich rodzin. Uczniowie 
mieli okazję przymierzyć togę sędziow-
ską i wziąć do ręki łańcuch sędziowski, 
istniała możliwość zadawania pytań, 
otrzymania autografu oraz zrobienia 
z gościem pamiątkowego zdjęcia, co 
szczególnie wywołało radość u najmłod-
szych uczniów SP 1. 

O godzinie 14.00 do Gimnazjum 
w Zalasewie licznie przybyli profesjo-
naliści, m.in. pedagodzy, wychowawcy, 
pracownicy socjalni, przedstawiciele 
służby zdrowia i policji, którzy, na co 
dzień pracują z rodzinami doświadcza-
jącymi sytuacji kryzysowych.  Tematem 
przewodnim spotkania były sposoby 
szybkiej i skutecznej reakcji profesjo-

nalistów na współczesne zagrożenia 
– cyberprzemoc, zbyt wczesne rozpo-
czynanie życia seksualnego, grooming, 
narkotyki, kradzieże, a także procedura 
„Niebieskie Karty. 

W popołudniowym spotkaniu 
uczestniczyli rodzice i dziadkowie. Pani 
sędzia szczególną uwagę poświęciła 
kwestiom dotyczącym ochrony dzieci 
i młodzieży przed przemocą i konfliktami 
z prawem, a także rozwijaniu dialogu 
międzypokoleniowego na rzecz 
rozwiązywania konfliktów rodzin-
nych.  Pani Sędzia uświadamiała, że 
coraz więcej młodych ludzi staje przed 
sądem, coraz młodsi dokonują kradzieży, 
rozboju, sięgają po alkohol, narkotyki, 
rozpoczynają współżycie seksualne. 
Poruszyła także zagadnienia dotyczące 
niebezpieczeństw, które czyhają na 
nasze dzieci i młodzież w Internecie. 
Zwróciła uwagę na problemy przemocy 
fizycznej i psychicznej w rodzinie. Pani 
Anna Maria Wesołowska szczególnie 
uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest 
umiejętność słuchania i rozmawiania 
z dziećmi.

Pani sędzia Anna Maria Wesołow-
ska zaproszona została przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu, który 
jest realizatorem zadań wynikających 
z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie.

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

Tylko dzisiaj...
29 maja br. w swarzędzkim Centrum Aktywności Seniora obejrzeliśmy nowy 

program grupy teatralno-kabaretowej Sfajki pt. Tylko dzisiaj... Inspiracją 
programu był Dekalog Jana XXIII, (zwany też Dekalogiem Pogody Ducha - 
a stworzony przez papieża na własny użytek), w którym autor wyznaczał 
sobie bliskie i drobne cele, wskazując jak są ważne w naszym życiu.

Słowa „tylko dzisiaj…” rozpoczynające 
każde z „przykazań” stały się moty-
wem przewodnim przedstawienia. 

Spektakl bawił i pouczał widzów. Usłysze-
liśmy więc niektóre sekwencje dekalogu. 
Obejrzeliśmy zabawne scenki rodzajowe. 
Pasażerka tramwaju usiłowała przekonać 
kontrolera, że może jechać legalnie, za-
stępując bilet tramwajowy - biletem na 
kabaret. Zabawny dialog małżeński z te-
ściową w tle, pokazał panią domu ciągle 
spragnioną adoracji ze strony małżonka, 

a doktor Kawska przyjmująca w przy-
chodni lekarza rodzinnego wyraźnie 
przypomniała pacjentom, gdzie jest ich 
miejsce. Poznaliśmy dekalog szczęśliwego 
człowieka, ostrzegano nas przed tempem 
codziennego życia. Scenki przeplatane 
były tańcami, a przedstawienie kończył 
przepis na szczęście, którym poczęsto-
wano wszystkich widzów.

 Spektakl mógł być różnie odebrany, 
mógł wzbudzać sprzeczne refleksje: jed-
nym się podobał, inni zauważali, że na 

scenie panuje chaos, że nagromadzono 
dużo zbędnych bibelotów. Ale właśnie 
tu trzeba przypomnieć tytuł przedsta-
wienia „Tylko dzisiaj…” Autorki spektaklu 
poprzez takie ujęcie tematu, pragnęły 
zwrócić uwagę na tempo naszego życia, 
zapatrzenie w przyszłość, zapominanie 
o codziennym dniu, o bliskich, o prze-
mijaniu. A przecież - jak usłyszeliśmy ze 
sceny: „szczęście jest zawsze tam, gdzie 
dojrzysz i poczujesz sercem”. Jest tyle 
momentów wartych zatrzymania, na-
leży strzec się „pośpiechu”, radować ze 
zwykłych małych chwil, zwolnić tempo 
i zauważyć, że najważniejsze jest „tylko 
dzisiaj.... jutro też będzie dzisiaj i za mie-
siąc będzie dzisiaj”, więc – jak pouczał nas 
spektakl – cieszmy się każdym dniem, 
jakby był „pierwszym z reszty naszego 
życia”.
Danuta Wereszczyńska-Choryńska 

Zbliża się nowy okres zasiłkowy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu uprzejmie przypomina, że zbliża 

się nowy okres zasiłkowy. Poniżej informujemy, o czym należy pamiętać.

Fundusz Alimentacyjny
WNIOSKI w sprawie ustalenia pra-

wa do funduszu alimentacyjnego będą 
wydawane i przyjmowane od dnia 1 
sierpnia 2015r.

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 ubiega-
jąca się o świadczenia na nowy okres 
świadczeniowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami 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 za-
siłkowy będą wydawane i przyjmowane 
od dnia 1 września 2015r.

W przypadku gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz 
z dokumentami do dnia 30 września, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń przysłu-

gujących za miesiąc listopad następuje 
do dnia 30 listopada.

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

Obowiązują dochody za 2014 rok 
(należy spsać je z zeznań podatko-
wych PIT).

Beata Pacholczak
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Magdalena Grzebałkowska
„1945. Wojna i pokój”

Najnowsza książka Magdaleny Grze-
bałkowskiej  to reporterska opowieść 
o najbardziej dramatycznym roku XX 
stulecia. Autorka wkracza na ziemie 
przez chwilę niczyje, albo właśnie 
zagarnięte przez nową władzę, by 
przyjrzeć się z bliska losom ostatnich 
żyjących świadków tamtego czasu. 
Ludzi, którzy gonieni strachem próbo-
wali się przedrzeć przez skuty lodem 
Zalew Wiślany (było ich pół miliona), 
przesiedleńców, którzy w swoich 
nowych domach zastawali jeszcze ich 
poprzednich właścicieli, wychowan-
ków otwockiego domu dziecka dla 
ocalonych z Holocaustu, szabrowni-
ków, dla których wyzwolone tereny 
stały się gigantycznym sklepem Ikei, 
ludziom, którzy o włos wyprzedzili 
własną śmierć. Oddaje głos ofiarom, 
chociaż i katom poświęca sporo 
miejsca – zwłaszcza kiedy może 
dzięki temu pokazać powojenne 
pomieszanie ról i losów.

Umberto Eco 
„Temat na pierwszą 
stronę”

W powieści Umberta Eco odnaj-
dujemy elementy political fiction, 
thrillera, romansu i gorzkiej groteski. 
Jest to niepokojąca wizja współcze-

snego świata kształtowanego przez 
media, które bynajmniej nie mogą 
uchodzić za wolne. Pan Colonna to 
typowy „człowiek bez właściwości” 
czy raczej nieudacznik.
Pewnego dnia 1992 roku niejaki 
Simei składa mu propozycję: przez 
rok Colonna ma być świadkiem 
przygotowań do publikacji nowego 
dziennika, a potem opisać je w be-
stsellerowej książce. Jego relacja nie 
musi ściśle trzymać się faktów, jako że 
ów dziennik, „gotowy mówić prawdę 
o wszystkim”, w gruncie rzeczy jest 
blefem.
Choć Colonna o tym wie, decyduje 
się wziąć udział w eksperymencie 
i odegrać powierzoną mu rolę. 
Poznaje dość przypadkową grupę 
dziennikarzy „przyszłej” gazety. Mię-
dzy innymi Braggadocia, wzorcowego 
dziennikarza śledczego, tropiącego 
rozmaite afery i spiski. 

Monika Jaruzelska 
„Oddech”

Najnowsza książka Moniki Jaruzelskiej 
Oddech jest kontynuacją dwóch 
poprzednich bestsellerów Towarzyszki 
panienki i Rodziny. Najbardziej 
poruszająca i intymna z całej trylogii. 
Pisana po śmierci ojca. Nie zawiedzie 
jednak czytelników przyzwyczajonych 
do poczucia humoru autorki, dystansu 
do samej siebie, obserwacji zaskaku-
jących świeżością spojrzenia.

Edward Rutherfurd 
„Paryż”
Epicki portret miasta świateł. Poru-
szająca powieść o Paryżu, w której 
zostały przedstawione dzieje czterech 

rodów. Ich losy splatają się na 
przestrzeni wieków poprzez zakazane 
związki, małżeństwa z rozsądku, 
pragnienie zemsty i śmiertelnie nie-
bezpieczne tajemnice. Historia Paryża 
ożywa na stronach książki poprzez 
intrygi, wojny, sztukę i chwałę jego 
mieszkańców. Edward Rutherfurd 
ukazuje Paryż tak, jak tylko on to po-
trafi: opowiadając o dwóch tysiącach 
lat miłości, codzienności i dramatów 
ludzi, którzy zmienili niewielką osadę 
handlową na błotnistym brzegu 
Sekwany w najbardziej uwielbiane 
miasto świata.

Joyce Carol Oates 
„Przeklęci”

Nowe dzieło autorki od lat typowanej 
do Literackiej Nagrody Nobla, przez 
Stephena Kinga określone pierwszą 
postmodernistyczną powieścią 
gotycką, jednocześnie przerażającą, 
barwną i pełną humoru. 
Pierwsze lata XX stulecia. Princeton 
w stanie New Jersey - siedziba 
renomowanego uniwersytetu, 
dystyngowane miasteczko dla  
dystyngowanych ludzi, a jednak coś 
mrocznego i niebezpiecznego czyha 
na jego obrzeżach, coś, co demo-
ralizuje i zaraża jego mieszkańców 

niczym jadowity wirus. W snach 
najzacniejszych obywateli pojawiają 
się wampiry i upiory, a na rodziny 
tworzące elitę Princetonu spada 
potężna klątwa. Z kolei w lasach gra-
niczących z miasteczkiem znienacka 
rodzi się bujny i straszliwy podziemny 
świat. Kiedy dziwny przybysz, którego 
wyglądu nikt nie potrafi zapamiętać,  
uprowadza piękną Annabel sprzed 
ołtarza, jej brat Jozjasz wyrusza na 
poszukiwania.

Anna Herbich 
„Dziewczyny z Syberii. 
Prawdziwe historie”

Stefanię kryminaliści z łagru 
przegrali w karty dwa razy – przeżyła 
dzięki przyjaciółce. Natalia stanęła 
w obronie bitej kobiety – za karę 
miała umrzeć w lodowatym karcerze. 
Alinę deportowano jako jedyną 
z całej rodziny – trafiła do łagru dla 
dzieci, miała dziesięć lat. Wszystkie 
pamiętają to samo: walenie kolbami 
w drzwi, kilka chwil na spakowanie 
rzeczy, płacz, wagony bydlęce i trzask 
ryglowanych drzwi. Kilka tysięcy kilo-
metrów podróży w nieznane. Czekały 
je niewolnicza praca w sowieckich 
łagrach, walka o życie swoje i bliskich, 
głód, choroby i straszliwe syberyjskie 
mrozy. Amnestia była wybawieniem. 
Część wyruszyła w wędrówkę z armią 
Andersa. Wiele zaczęło nowe życie 
w różnych zakątkach świata. Inne 
zdecydowały się na powrót do oj-
czyzny. Niektóre bohaterki tej książki 
nigdy nie opowiedziały bliskim o tym, 
co przeżyły na Syberii.  
Anna Herbich w przejmujący sposób 
pokazuje, jak naprawdę wyglądała 
walka o przetrwanie na nieludzkiej 
ziemi. Pozwala nam zobaczyć dramat 
sowieckiego zesłania oczami kobiet 
cudem ocalałych z syberyjskiej 
katorgi.

Biblioteka Publiczna poleca:
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Donna Tart 
„Szczygieł”

Theo Decker cudem ratuje się 
z wybuchu. Z ruin muzeum wykrada 
niewielki, dziwnie fascynujący 
obraz. Ulubiony obraz matki, którą 
stracił w zamachu. „Szczygieł” będzie 
towarzyszył Theo w podróży: od 
ekskluzywnych apartamentów 
przy Park Avenue po rozpustę 

półświatka w Las Vegas. Obraz, który 
początkowo jest dla Theo bezcennym 
skarbem, z czasem sprowadzi go do 
podziemia handlarzy sztuką i sprawi, 
że Theo znajdzie się w samym środku 
śmiertelnie niebezpiecznego, zaciska-
jącego się kręgu. 
„Szczygieł” to epicka powieść, 
która łączy w sobie elementy zagadki 
kryminalnej i Bildungsroman. To 
klasyczna opowieść o utracie i obsesji, 
przetrwaniu i tworzeniu siebie od 
nowa, i o bezlitosnych kolejach losu. 
„Szczygieł” to największe wydarzenie 
literackie ostatnich lat – powieść 
zdobyła Nagrodę Pulitzera i Carnegie 
Medal, była nominowana do National 
Book Critics Circle Award i Baileys 
Women’s Prize, znalazła się na 
listach najlepszych powieści roku 
wielu opiniotwórczych mediów. 
Była bestsellerem w wielu krajach 
i sprzedała się do tej pory w ponad 

trzech milionach egzemplarzy.

Jonathan Franzen 
„Silny wstrząs”

Epicki rozmach, społeczne zaanga-
żowanie, prawdziwe emocje to siła 
prozy Jonathana Franzena, okrzyknię-
tego największym żyjącym pisarzem 
amerykańskim. 
Louis Holland przybywa do Bostonu 

po serii trzęsień ziemi na północnym 
wybrzeżu. Dziwnym trafem pierwsze 
trzęsienie ziemi zabija jego babcię. 
Zdarzenie to staje się zarzewiem niepo-
rozumień pomiędzy nim, jego siostrą 
Eileen i matką Melanie, bowiem eks-
centryczna babka zostawiła w spadku 
22 mln dolarów. Podczas wycieczki na 
plażę, Louis poznaje dr Reneé Seitchek, 
sejsmolog Uniwersytetu Harvarda, 
która jest przekonana, że odkryła 
przyczynę trzęsień ziemi w Peabody. To 
odkrycie skomplikuje nie tylko jej życie. 
Louis zakochuje się w Reneé. 
Losy dwójki bohaterów oraz rodziny 
Holland zostają niepodziewanie 
uwikłane w sprawy petrochemiczne-
go i handlującego bronią koncernu 
Sweeting-Aldren oraz działającego 
na rzecz „pro-life” Kościoła Działań 
w Chrystusie prowadzonego przez 
wielebnego Philipa Stitesa.

Renata Czarnecka-Pyła

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

Uwaga! Zmiana godzin 
otwarcia biblioteki
Biblioteka os. Czwartaków 1
poniedziałek 12.00-20.00
wtorek, środa, czwartek 11.00-18.00
piątek 8.00-15.00
Filia os. Kościuszkowców
poniedziałek 11.00-19.00
wtorek, środa, czwartek 11.00-18.00
piątek 8.00-15.00
Filia os. Raczyńskiego
poniedziałek 11.00-19.00
wtorek, środa, czwartek 11.00-18.00
piątek 8.00-15.00
Filia w Zalasewie
poniedziałek 14.00-19.00
wtorek, środa, czwartek 13.00-18.00
piątek 11.00-15.00
Filia w Kobylnicy
poniedziałek 12.00-19.00
wtorek, środa, czwartek 11.00-18.00
piątek 10.00-15.00
Filia w Uzarzewie
czwartek 13.00-18.00

pozostałe dni nieczynne
Godziny pracy Filii w Paczkowie pozo-
stają na razie niezmienione.

Letnie zajęcia 
w Bibliotece Publicznej 

Zapraszamy na letnie zajęcia w bi-
bliotece.

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
os. Czwartaków 1
w dniach 6-10 lipca 
informacje i zapisy tel. 61 8173 102
Filia w Kobylnicy 
w dniach 20-24 lipca
informacje i zapisy tel. 61 8154 896

Obrazy drewnem malowane

W galerii Wielokropek obejrzeć 
można obrazy wykonane tech-
niką intarsji. Autorem jest pan 

Jan Kułakowski, rzemieślnik-artysta, który 
tą sztuką zdobniczą zajmuje się od kil-
kudziesięciu lat. 

Jego prace to głównie reprodukcje 
malarstwa z XIX wieku, a ulubionym sty-

lem jest secesja i czeski malarz – Alfons 
Mucha.

Oprócz obrazów artysty, zobaczyć 
można również prace uczestników 
warsztatów, prowadzonych przez Jana 
Kułakowskiego w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu.

SN
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Zapisy na półkolonie 
oraz naukę i dosko-
nalenie pływania

Zapisy na półkolonie letnie oraz kursy nauki 
i doskonalenie pływania 2015/2016 dla dzieci, 

dorosłych oraz seniorów, przyjmujemy telefonicznie 
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 
15:00) pod nr tel. 61 65 09 520/523. Szczegółowe 
informacje na www.scsir.swarzedz.pl

/scsir/

Zapraszamy 
na przystań

Zapraszamy wszystkich do wypożyczalni sprzętu 
wodnego przy przystani nad Jeziorem Swa-

rzędzkim  Do Państwa dyspozycji są kajaki, rowery 
wodne oraz łódź wiosłowa. Dodatkowo na przystani 
można wypożyczyć rower tradycyjny.
Przystań czynna w  lipcu i sierpniu codziennie od 
10:00 do 20:00 (uzależnione od warunków atmos-
ferycznych).
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/

Remont na pływalni  
– zapraszamy od 1 sierpnia

Uprzejmie informujemy, że Pływal-
nia Wodny Raj będzie nieczynna 
w okresie od 1.06 do 31.07.2015 r. 

z powodu prac remontowych.
Plan prac na przerwę technologicz-

ną:
• wymiana płytek w nieckach baseno-

wych oraz korytach przelewowych 
dla basenu sportowego i rekreacyj-
nego.

• remont saun – wymiana płytek na 

posadzkach oraz wymiana desek 
świerku skandynawskiego i drewna 
Abachi, tzw. zimnego drewna na 
siedziskach i oparciach .

• prace malarskie pomieszczeń pły-
walni i sceny plenerowej .

• konserwacja i bieżące remonty stacji 
uzdatniania wody, instalacji elek-
trycznej i wentylacji. 

Zapraszamy Wszystkich od 1 sierpnia! 
/scsir/

Gabinet masażu MANO ESPALDA

Zapraszamy do Gabinetu masażu 
MANO ESPALDA, który w lipcu 
i sierpniu znajduje się w budynku 

sceny plenerowej przy Pływalni Wodny 
Raj. Zespół masażystów tworzą: Dże-
kina i Zuzanna Klupsch.  Do dyspozycji 
są dwa gabinety czynne codziennie. 

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja 
pod numerem tel. 697-935-442. Płat-
ność w kasie przy scenie plenerowej 
czynnej codziennie od 10:00 do 20:00. 
Serdecznie zapraszamy!

/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/

Korty do Państwa dyspozycji!

Zapraszamy na korty tenisowe po-
łożone przy Pływalni Wodny Raj 
w Swarzędzu. Do dyspozycji są 

cztery korty o nawierzchni ceglastej, 
czynne codziennie od 9:00 do 21:00 
(uzależnione od warunków atmosfe-
rycznych)

Rezerwacja pod numerem telefonu 
61 65 09 529 (codziennie od 10:00 do 
20:00).

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/

Lipcowy aerobik  
na świeżym powietrzu

Zapraszamy wszystkich na wspólne 
zajęcia aerobiku, które odbywać 
się będą przy budynku sceny ple-

nerowej. Tylko 5 zł od osoby za jedne 
zajęcia (płatne w kasie przy scenie plene-
rowej przed rozpoczęciem aerobiku). Nie 
obowiązują zapisy!!! Prosimy o zabranie 
ze sobą na każde zajęcia ręcznika (może 
być mały kocyk) i przynajmniej małej 
butelki wody do picia. 

W budynku sceny plenerowej, odby-
wać się będą zajęcia PILATES i FIT BALL, 

na które obowiązują zapisy w kasie 
przy scenie plenerowej lub pod nr tel. 
61 65 09 529. (Kasa czynna codziennie 
od 10:00 do 20:00). Potwierdzeniem re-
zerwacji i uczestnictwa w zajęciach jest 
uiszczenie opłaty (obowiązuje opłata 
miesięczna, 10zł/os/1 zajęcia).

Szczegółowy harmonogram zajęć 
dostępny na stronie internetowej www.
scsir.swarzedz.pl

/scsir/
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Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, 
wt.-pt. 7.30-15.30  (w pon. kancelaria - 
biuro podawcze do 18.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje 
interesantów w poniedziałki w godz. 14.00-
17.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00. 
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz 
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222 
lub 61 65 12 206. 
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka 
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki 
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze 
umówienie się wraz z podaniem tematu 
sprawy – tel. 61 65 12 202.

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

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

]]Straż]Miejska
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24 
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00,  
sobota 14.00 - 22.00
W niedzielę i święta zgłoszenia przyjmuje 
dyżurny Komisariatu Policji w Swarzędzu 
tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak,  tel: 502-577-
065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

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

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

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

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

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

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

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

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

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

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

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

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

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

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

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

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

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

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

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

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

]]Dyżury]całodobowe]
aptek

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

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

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

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

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

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

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

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

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

]]Ośrodek]Interwencji]
Kryzysowej]

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

DNI SWARZĘDZA
27 i 28 czerwca 2015, polana przy ul. Strzeleckiej
Serdecznie zapraszamy! Szczegóły w na str. 3-4
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Rokietnicki flesz Informator Gminy Rokietnica

ŚRODKI UNIJNE DOSTĘPNE OD WRZEŚNIA

Być na PLUS z WRPO 2014+   
– spotkanie w Rokietnicy z udziałem 
Leszka Wojtasiaka Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 

O nowej perspektywie unijnej na lata 
2014-2020 powiedziano już tyle, że 
każda nowa porcja informacji prze-

staje wzbudzać jakiekolwiek emocje. Poza 
kolejną dawką skomplikowanych i mało 
„życiowych” sformułowań, tchnącym prze-
kombinowanym formalizmem, kluczowym 
staje się bowiem przede wszystkim to, kie-
dy nareszcie ruszą nowe programy i na co 
będzie można przeznaczyć zapowiadane 
unijne wsparcie.

Nikt nie ma dziś wątpliwości, że dzięki 
unijnej pomocy wydarzyło się wiele. I choć 
z całą pewnością jest cały szereg błędnych 
decyzji, niepotrzebnie wydanych środków, 
przekombinowanych projektów, to jednak 
całokształt wygląda naprawdę dobrze. Zdo-
byte zaś doświadczenie, także to budowane 
na błędach, jest najlepszym prognostykiem 
na przyszłość.

Czego przede wszystkim mogliśmy się 
dotąd nauczyć? Działania w obszarach, po-
strzegania mechanizmów i struktur w sposób 
spójny i kompleksowy, zarządzania przez 
cele, analizowania kosztów i rozliczania ich 
przez pryzmat rezultatów. Takich, których 
namacalnym wynikiem powinien być postęp 
i rzeczywista poprawą jakości życia wery-
fikowana funkcjonalnością, użytecznością 
i racjonalnością bieżących kosztów utrzy-
mania. To spory i bardzo cenny bagaż, który 
w pewnym sensie usprawiedliwia i każe z po-
korą przyjmować, dość przewlekłe skądinąd, 
oczekiwanie na nowe unijne programy.

Rozmawialiśmy o nich 28 maja 2015 r. 
także w Rokietnicy. Spotkanie z Leszkiem 
Wojtasiakiem, Członkiem  Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego, mieli okazję 
odbyć gminni radni, przedsiębiorcy, człon-
kowie organizacji społecznych i wszyscy 
chętni mieszkańcy. W dużym skrócie można 
określić je jako bardzo konkretną przymiar-
kę do tego, co już po wakacjach czeka nas 
w unijnych programach, za którymi stoją 
rekordowe jak do tej pory pieniądze. 

To, że zaczęliśmy w Rokietnicy od pre-
zentacji WRPO, nie jest przypadkiem. Nie 
tylko ze względu na kwotę prawie 2,5 mln 
euro dostępnych dzięki temu programowi, ile 

na ich spektrum, przeznaczenie, dostępność, 
posiadane w tej materii doświadczenie i co 
najważniejsze – możliwość zrealizowania 
nowych, palących potrzeb. Warto przypo-
mnieć, że to dzięki środkom z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 
powstało rokietnickie gimnazjum. Będąc 
w pewnym sensie symbolem tego, co można 
zrealizować, jest nadal początkiem kolej-
nych wyzwań i kosztownych inwestycji. To 
oświata bowiem, ze względu na demogra-
ficzne wskaźniki i życiowe realia, wymagać 
będzie w gminie w najbliższej perspektywie 
naprawdę sporych i dobrze przeanalizowa-
nych nakładów.

Wypracowane dobre praktyki, zdają się 
dobrze wróżyć nie tylko zadaniom oświato-
wym. Tym, na czym w kolejnej perspektywie 
należy się skupić wykorzystując możliwość 
pozyskania unijnego wsparcia dostępnego 
poprzez ten program, jest także infrastruktura 
społeczna, rewitalizacja lub modernizacja 
i readaptacja budynków użyteczności pu-
blicznej, rozwój miejsc przeznaczonych na 
odpoczynek i rekreację, poprawa i budowa 
oświetlenia w ramach osi wspierającej gospo-
darkę niskoemisyjną, udział gminnych spół-
ek w projektach umożliwiających wymianę 
taboru (transport publiczny) i inwestowanie 
w ochronę środowiska (kanalizacja, gospo-
darka odpadami, zaopatrzenie w wodę). 

Potrzeb z całą pewnością jest wie-
le. Nie wszystkie z nich uda się załatwić. 
Nie wszystko bowiem można wpisać np. 
w WRPO, czy inne europejskie linie – choć-
by nowe w tej perspektywie ZIT-y, dostępne 
w ramach współdziałania w Metropolii Po-
znańskiej (tu wpisany został dworzec PKP 
w Rokietnicy wraz z całym węzłem prze-
siadkowym) lub kontynuowany nadal w la-
tach 2014-2020 PROW, wspierający przede 
wszystkim obszary wiejskie. Dostępność 
ograniczają bowiem, oprócz konieczności 
wniesienia finansowego wkładu własnego, 
także wymagające kryteria. Ten czas i jego 
możliwości należy jednak bezwzględnie 
wykorzystać. 

Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy

W stronę Mieszkańca

Nadszedł czas na zmianę 
strony (internetowej)

Gmina Rokietnica 
korzysta z wielu 

możliwości kontak-
tu z mieszkańcami. 
Jednak już od pew-
nego czasu można zauważyć, że nowe rozwiązania 
często wypierają stare. Rozwój środków masowego 
komunikowania nie pozwala stać w miejscu. Każdy 
z nas oczekuje aktualnych informacji dostępnych 
wszędzie i natychmiast. Internet jest medium 
dającym taką możliwość.  

Aktualna sytuacja
W związku z tym, pod koniec 2009 roku postano-
wiono poddać znaczącej modyfikacji stronę in-
ternetową Gminy www.rokietnica.pl. Pozwalała 
ona odbiorcom być na bieżąco z najważniejszymi 
informacjami i wydarzeniami. Miała również służyć 
im jako forma kontaktu z władzami Gminy. Za jej 
pośrednictwem spływały opinie, przemyślenia oraz 
wątpliwości mieszkańców. Z biegiem czasu strona 
przekonywała do siebie coraz więcej osób i do od-
wiedzania jej nie trzeba było szczególnie namawiać. 
Prowadzona jest ona niezmiennie i nieprzerwanie 
od ponad 5 lat. Systematycznie umieszczane są na 
niej m.in. bieżące wiadomości z Urzędu, ze świata 
sportu czy kultury. Jednak dzisiejszy rozwój techno-
logii wiąże się z tym, że rozwiązania, które jeszcze 
kilka lat temu były skuteczne i nowatorskie, dzisiaj 
są już niewystarczające. 

Potrzeba zmian. Funkcjonalność, 
przejrzystość i bazowanie na 
opiniach użytkowników 
Zauważono więc potrzebę kolejnej modernizacji 
strony tak, aby była bardziej przyjazna odbiorcy. 
Ponieważ strona www.rokietnica.pl jest tworzona 
z myślą o mieszkańcach, konieczne jest zebranie 
wśród nich opinii na jej temat. W tym celu została 
stworzona ankieta, za pomocą której będą oni 
mieli możliwość dokonania oceny starej strony 
oraz przekazania swoich oczekiwań dotyczących 
jej nowej wersji. Ankieta będzie dostępna w wer-
sji elektronicznej i papierowej. Propozycje będzie 
można wysyłać również na specjalnie do tego 
stworzony adres e-mail nowastrona@rokietnica.
pl oraz za pośrednictwem profilu rokietnica.pl na 
facebooku. Zebrane przez okres wakacyjny dane 
od września staną się podstawą podjęcia prac 
projektowych. Wstępna, jeszcze robocza wersja, 
poddana zostanie kolejnej ocenie mieszkańców 
tak, by nowy portal, spełniając „urzędowe” wymogi, 
służył przede wszystkim wzajemnej komunikacji.
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Mam na sprzedaż piękny dom, znajdujący się w miejscowości Obrzycko, 
50 km od Poznania i 15 km od Szamotuł. Dom znajduje się pod lasem 
(furtka prowadząca do lasu z tyłu działki) oraz ok 500 m od rzeki Warty. 
Idealne tereny spacerowe, rowerowe, wędkarskie itp.
Dom został zbudowany przez osobę pracującą w branży budowlanej, więc 
jest wykonany bardzo solidnie, z dbałością o szczegóły.
Ogród jest w pełni zagospodarowany, obsadzony dużą ilością drzewek, 
krzewów, itp. Na całości posadzona trawa.

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

jące wodę latem,
• kominek z płaszczem wodnym - 

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

• ogrzewanie podłogowe - korytarze, 

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

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

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

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

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

micznych POROTHERM + ocieplenie 
12cm styropianem,

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

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

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

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

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

gowe + płytki na podłodze i między 
szafkami,

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

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

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

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

• pokój - 13 m2, panele podłogowe, 
grzejnik,

• pokój - 20 m2, panele podłogowe, 
grzejniki,

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

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

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

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

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

Sprzedam piękny dom pod lasem 
(50 km od Poznania)

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

Cena: 479 000 złtel. 793 705 253
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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

Jak zamówić reklamę?

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

 ul. Szylinga 6/4,  60-787 Poznań

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

Studio Reklamowe Kwadrat zaprasza Państwa do zamieszczenia reklamy 
w miesięcznikach samorządowych: „Rokickie Wiadomości” (wydawanym przez 
Urząd Gminy Rokietnica) i „Prosto z Ratusza” (wydawanym przez Urząd Miasta 
i Gminy Swarzędz). 

Każde z czasopism jest darmowe, rozprowadzane na całym terenie gmin. 
Nakłady pism to: Rokickie Wiadomości – 4.700 egz., Prosto z Ratusza – 
10.500 egz. Reklama w nich to najlepszy sposób, aby skutecznie trafić z ofertą 
swojej firmy do mieszkańców i firm podpoznańskich gmin.

Zapraszamy do zamieszczania 
reklam w miesięcznikach gminnych:

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

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

STOMATOLOGIA
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

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

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

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

śr., czw. 15.00-19.00

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

Leczenie i bezpłatne protezy

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

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

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

inne godziny do uzgodnienia czynne też w soboty

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Wśród pięknego lasu, w pobliżu piaszczystej i szerokiej plaży znajdziesz to, o czym marzysz od dawna… ciszę, spokój, urok i szum 
morskich fal. 
Oferujemy: przestronne pokoje w stylu skandynawskim z łazienkami, TV i tel; smaczne 
domowe posiłki w formie bufetu, wyśmienitą kawę, wspaniałe desery oraz wyszukane 
drinki w Cafe Barze, nielimitowany wstęp do strefy SPA&Wellness (2 sauny suche, 
łaźnia parowa, 2 jacuzzi), a także bogatą ofertę masaży i zabiegów kosmetycznych za 
dodatkową opłatą; pokój zabaw oraz plac zabaw dla dzieci, boisko, darty, bilard, rowery 
z wypożyczalni, sprzęt plażowy; bezpłatny parking dla Gości hotelu, AKCEPTUJEMY 
ZWIERZĘTA – dodatkowa opłata.

OFERTA SPECJALNA – kod: RW06

terminy
Cena/dobę: zakwaterowanie  
i wyżywienie HP plus ***, **

os. dorosła dostawka dzieci do 4 lat 
1.06 - 03.07 119 zł 69 zł gratis *
04.07 - 21.08 149 zł 79 zł gratis *
22.08 - 11.10 119 zł 69 zł gratis *
12.10 - 20.12 109 zł 59 zł gratis *

*** zakwaterowanie w pokojach z łazienkami, śniadania bufet, obiado-
kolacja (3-daniowe menu) bufet oraz  bufet z napojami: kawa, herbata, 
napoje zimne, piwo oraz wino
** bezpłatny dostęp do strefy SPA: jacuzzi, sauny suche i parowa
* w łóżku rodziców lub istnieje możliwosć wypożyczenia łóżeczka dzię-
cięcego oraz możliwość przywiezienia własnego łóżeczka turystycznego 

…wiosna,  
lato,  

jesień,  
zima nad morzem

Lubiewo Forest&Sea Resort w Międzyzdrojach

oprócz codziennej gonitwy,  
potrzeba Ci też chwili odpoczynku…

REZERWACJA: Tel. 91 / 88-760-76, e-mail: reception@lubiewo.com.pl


