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Prosto z budowy – na półmetku kadencji z Sportowcy nagrodzeni
Strefa parkowania z Nowa umowa z Certusem
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Reklamy
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Specjalista Laryngolog

przyjmuje dzieci i dorosłych
bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.
KREDYTY bez BIK, Chwilówki
Biuro:
ul. Warszawska 3,
Swarzędz
Tel. 61/651 84 75

Zakład

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

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:
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r bezpunkcyjne i bezkrwawe leczenie zatok przynosowych
r ambulatoryjne i bezbolesne usuwanie migdałów u dzieci
i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

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

Firma poszukuje magazynu
na wynajem o pow. ok. 100 m2
w powiecie poznańskim
(magazyn maszyn do pielęgnacji
terenów zielonych)
KONTAKT tel. 509 903 698
agnieszka.pawlak@kcigroup.pl

Zapraszamy
do zamieszczania
reklam!
tel. 607-566-555

mn@kreator.com.pl

www.SWIAT-MODELI.com

sklep internetowy nie tylko dla modelarzy
modele do sklejania • gry planszowe • puzzle
• modele gotowe • LEGO • kolejki PIKO • tory
samochodowe •modele zdalnie sterowane

Wartę honorową wystawił Związek
Harcerstwa Polskiego - Harcerski Klub
Turystyczny „Azymut”. Oddając hołd
poległym zapalono znicze i złożono pod
tablicą pamiątkową wiązanki kwiatów.
/mw/

22

stycznia na swarzędzkim Rynku uczciliśmy 68. rocznicę
wyzwolenia naszego miasta
spod okupacji hitlerowskiej. Również
tym razem Ryszard Karolczak w ciekawy
sposób przypomniał historię naszej walki o niepodległość, a harcerze wystawili
wartę przy pomniku Bohaterów Poległych
za Wolność i Ojczyznę, gdzie tradycyjnie,
w towarzystwie pocztów sztandarowych,
złożono wiązanki kwiatów…
/mw/

z Fot. M. Woliński

27

grudnia na swarzędzkim
Rynku odbyła się uroczystość
poświęcona 94. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przy
tablicy upamiętniającej udział mieszkańców naszego miasta w tym zwycięskim,
zbrojnym czynie zebrali się przedstawiciele władz Swarzędza z wiceburmistrzami
Agatą Kubacką i Adamem Trawińskim
oraz przewodniczącym Rady Miejskiej
Marianem Szkudlarkiem. Obecni byli
m.in. radni Rady Miejskiej, członkowie
ZBOWID, delegacje szkół, harcerze,
członkowie Bractwa Kurkowego, Klubu
Swarzędzan, przedstawiciele organizacji
politycznych. Przewodniczący Klubu
Swarzędzan Ryszard Karolczak przypomniał zasługi swarzędzan w Powstaniu
Wielkopolskim, mówił o ich odwadze
i poświęceniu dla narodowej sprawy.

Aktualności
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Pamiętaliśmy…

stycznia w Bibliotece Publicznej na os. Czwartaków 1 miało
miejsce okolicznościowe spotkanie poświęcone 94. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, zorganizowane z inicjatywy Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oddział
Swarzędz. Licznie przybyłych gości,
wśród których byli również potomkowie
powstańców, powitał prezes p. Mieczysław
Staniszewski, podsumowowując krótki,
dwumiesięczny okres działalności koła,
które reaktywowało swą działalność po
kilkuletniej przerwie.
Wieloletnie działania zmarłego w 2009
r. regionalisty pana Floriana Fiedlera nad
ustaleniem nazwisk swarzędzkich uczestników tego patriotycznego zrywu są nadal
prowadzone przez członków koła. Wyłożone w bibliotece listy zawierają dziś 235
nazwisk. Wciąż czekamy na jakiekolwiek
informacje, które pozwolą te listy zweryfikować oraz uzupełnić.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, na
której zaprezentowana została oryginalna chorągiew patriotyczna, wystawiona
podczas przysięgi Straży Ludowej w 1919
roku w Pobiedziskach. Oprócz licznych
fotografii i kserokopii dokumentów znalazły się również oryginały legitymacji
powstańców, medale okolicznościowe
o tematyce powstańczej a także replika
czapki noszonej przez kombatantów - powstańców wielkopolskich.
Na spotkaniu obecni byli też młodzi
ludzie z grupy historyczno-rekonstrukcyjnej „Green Light” ze Swarzędza.
Wystawa zorganizowana została ze
zbiorów p. Mieczysława Staniszewskiego,
Stanisława Kwiatkowskiego, Antoniego
Kobzy, Wiesława Szczechury oraz Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.
Sławka Nawrocka
Biblioteka Publiczna

z Fot. M. Woliński
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Bilety 30-dniowe
Jak już informowaliśmy, 27 listopada 2012
roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła
uchwałę, która pozwoliła rozszerzyć możliwości wykorzystania biletów miesięcznych.

Aktualności

D

otychczas w cenniku biletów funkcjonowały
bilety okresowe miesięczne ważne w danym
miesiącu, na który bilet został wykupiony. Proponowana zmiana pozwoliła wyjść naprzeciw
oczekiwaniom pasażerów, którzy chcieliby
wykupić bilet, którego ważność nie kończyłaby
się wraz z upływem miesiąca kalendarzowego,
ale zależna byłaby od wskazanego przez pasażera pierwszego dnia obowiązywania biletu
30-dniowego.
Dodatkowo, celem pozostawienia możliwości
wykupienia biletu na dany miesiąc kalendarzowy
wprowadzono zapis ustalający ważność biletu,
w którym wskazano jako pierwszy dzień jego
ważności pierwszy dzień kalendarzowy danego
miesiąca, na cały okres danego miesiąca - bez
względu na liczbę jego dni. Taka możliwość
pozwala na uniknięcie często podnoszonego
problemu utraty 5 dni ważności biletu 30-dniowego - utrata dni wynika z różnicy między łączną liczbą dni roku (zwykle 365 dni) oraz łączna
liczbą ważności 12 kolejno wykupionych biletów
30-dniowych (360 dni).
Uchwała obowiązuje od 29.12.2012.
/ms, mw/

Nowy autobus

W
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grudniu 2012 roku Swarzędzka Komunikacja Autobusowa wzbogaciła się o nowy
środek transportu. Nowiutki autobus miejski Solaris Urbino 18, identyczny jak autobus zakupiony
przez Gminę w 2010 roku, obsługuje już linię 401.
Autobus jest wyposażony w dwa biletomaty,
internet Wi-Fi, ekrany LCD oraz system monitoringu pokładowego.
/ms, mw/
z Fot. Archiwum UMiG

Wóz
jak marzenie

2

stycznia strażacy z OSP w Kobylnicy
po raz pierwszy publicznie zaprezentowali swój nowy nabytek – ciężki
samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu firmy Scania.
Otrzymali go w grudniu, tuż przed
świętami. Kosztował 720 tys. złotych.
Do zakupu dołożyła się Gmina Swarzędz
kwotą 120 tys. złotych, a pozostała część
kosztów pokryta została ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Oddziału
Związku OSP RP.
Nowy pojazd, marzenie każdego strażaka, to najnowocześniejszy samochód
w swojej klasie. Dzięki niemu strażacy
z Kobylnicy będą już w pełni profesjonalnie wyposażeni. Wóz ten będzie jako
pierwszy wyjeżdżał do akcji. Jego wyposażenie pozwala na prowadzenie działań
ratowniczych w każdych warunkach.

Strażacy z dumą zaprezentowali nowy
pojazd burmistrz Annie Tomickiej, przekazując równocześnie podziękowania za
wsparcie tego zakupu.
W budżecie Swarzędza na 2013 rok
zapewnione są środki zakup wyposażenia
dla nowego pojazdu strażaków z Kobylnicy.
Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku otrzymali oni nowoczesną, dobrze wyposażoną
siedzibę, a inwestycja ta, kosztująca ok. 1,5
mln złotych, została w całości sfinansowana
z budżetu Gminy Swarzędz. Na rok bieżący
zaplanowano natomiast rozpoczęcie budowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Swarzędzu, które – korzystając z wyremontowanego przez kolejarzy budynku
dworca PKP i planowanych po sąsiedzku
garaży – skupi w jednym miejscu straż pożarną, pogotowie ratunkowe i straż miejską.
/mw/
z Fot. M. Woliński

Woda w Jeziorze Swarzędzkim

Naukowcy z UAM: „wyraźna poprawa”

„Z

miany jakości wody Jeziora Swarzędzkiego w wyniku zabiegów
rekultywacyjnych” to tytuł najnowszego opracowania przygotowanego
przez zespół pracowników naukowych
Zakładu Ochrony Wód Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem
badań podjętych na Jeziorze Swarzędzkim
było prześledzenie reakcji ekosystemu jeziornego na zastosowane zabiegi rekultywacyjne. Przypomnijmy, że we wrześniu
2011 r. Gmina Swarzędz podjęła decyzję
o rekultywacji jeziora z wykorzystaniem
trzech metod: strącania fosforu z toni wodnej do osadów dennych przy pomocy preparatu PIX, natleniania wód naddennych
przy pomocy aeratora wietrznego oraz
zabiegów ichtiologicznych (tzw. biomanipulacja). W podsumowaniu swojego szczegółowego opracowania naukowcy piszą, iż
„w wyniku zastosowanych metod rekultywacji Jeziora Swarzędzkiego jakość
jego wód uległa wyraźnej poprawie”.
Projekt jest realizowany przez firmę
Aerator Stanisław Podsiadłowski na zlecenie Gminy Swarzędz. W realizację projektu zaangażowany jest również Uniwersytet

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
fabryka Volkswagen Poznań, dzięki której
wykonano m.in. zabiegi biomanipulacji.
/mw/
Od redakcji: Cały raport naukowców z UAM
można pobrać z www.swarzedz.pl

Zima na drogach…

U

rząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
informuje, że w związku z zimowym utrzymaniem dróg i ulic na
terenie miasta i gminy Swarzędz wszelkie
potrzeby odśnieżania i zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz należy zgłaszać do Referatu
Gospodarki Komunalnej pod numerem
telefonu 61 65 12 410 w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 8.00 – 16.00, wt.-pt.
7.30 – 15.30.
Poza godzinami pracy urzędu oraz
w soboty, niedziele i święta zgłoszenia
należy kierować do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Swarzędzu pod numerem telefonu 61 817 23 08.
/UMiG/

Strefa Płatnego Parkowania
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grudnia 2012 r., została zawarta
umowa z operatorem swarzędzkiej Strefy Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego wprowadzonej uchwałą nr
XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie ustalenia Strefy Płatnego
Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. poz. 3301, z dn. 20.07.2012 r.).
Zgodnie z przyjętą uchwałą swarzędzka strefa będzie obejmować miejsca parkingowe na Rynku oraz pl. Niezłomnych
i na jej obszarze zostanie wydzielona podstrefa obejmująca parking przy budynku
Ratusza, przeznaczony dla mieszkańców
załatwiających sprawy w Urzędzie Miasta
i Gminy w Swarzędzu (niższy koszt parkowania za pierwsze 0,5 h, wyższy za dłuższy postój). Strefa zostanie wyposażona
w minimum 5 nowoczesnych parkomatów,
w których za parkowanie będzie można
płacić monetami. W późniejszym terminie
zostanie również uruchomiona możliwość
regulowania płatności za pomocą telefonu
komórkowego.
Strefa Płatnego Parkowania zostanie
uruchomiona prawdopodobnie w marcu
br., gdyż na razie zima na to nie pozwala.

► Regulamin i zasięg strefy
Regulamin strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Swarzędzu określony jest w załączniku nr 3 do Uchwały.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a uchwały
strefa obejmuje swoim zasięgiem miejsca parkingowe zlokalizowane na Rynku
w Swarzędzu oraz na pl. Niezłomnych
w Swarzędzu. Strefą nie jest objęty pl.
Powstańców Wielkopolskich, ani miejsca
przeznaczone do parkowania pojazdów
przy innych ulicach wokół Rynku. Uwaga
– na terenie objętym strefą bezwzględnie
będą egzekwowane zakazy parkowania
w oznaczonych miejscach.

►Cennik opłat
A. Podstrefa A - parking za Ratuszem
1. Opłaty jednorazowe
• 0,50 zł za pierwsze pół godziny
(opłata minimalna)
• 3,00 zł za pierwszą godzinę
• 3,60 zł za drugą godzinę
• 4,00 zł za trzecią godzinę
• 3,00 zł za czwartą i każdą następną
godzinę
2. Opłaty zryczałtowane
• 5,00 zł za identyfikator pojazdu
osoby niepełnosprawnej na okres
1 miesiąca
• 50,00 zł za identyfikator pojazdu
osoby niepełnosprawnej na okres
roczny

B. Podstrefa B - Pozostałe miejsca parkingowe
1. Opłaty jednorazowe
• 1,00 zł za pierwsze pół godziny
(opłata minimalna)
• 2,00 zł za pierwszą godzinę
• 2,40 zł za drugą godzinę
• 2,80 zł za trzecią godzinę
• 2,00 zł za czwartą i każdą następną
godzinę
2. Opłaty zryczałtowane
• 10,00 zł za identyfikator mieszkańca SPPN na okres 1 miesiąca
• 27,00 zł za identyfikator mieszkańca SPPN na okres 3 miesięcy
• 100,00 zł za identyfikator mieszkańca SPPN na okres roczny
• 5,00 zł za identyfikator pojazdu
osoby niepełnosprawnej na okres
1 miesiąca
• 50,00 zł za identyfikator pojazdu
osoby niepełnosprawnej na okres
roczny
• 150,00 zł - abonament pojazdu
firmy na okres 1 miesiąca
• 1500,00 zł - abonament pojazdu
firmy na okres roczny
3. Opłaty zryczałtowane za zastrzeżone miejsca postojowe - koperty
• 900,00 zł za identyfikator na okres
3-ch miesięcy za zastrzeżenie stanowiska postojowego - koperty
w Strefie Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego obowiązującej 5
dni w tygodniu (od pon. do piątku)
w godz. od 6.00 do 18.00

/Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr
XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 15 maja 2012 r./
/ms, mw/
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Nowa umowa z CERTUS-em
Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska w Swarzędzu podjęła decyzję o przedłużeniu o rok z Prywatną Lecznicą Certus Sp. z o.o. umowy najmu Ośrodka Zdrowia mieszczącego się w budynku przy ulicy Poznańskiej i jednoczesnym obniżeniu stawki czynszu z dotychczasowych 32 zł do 23 zł za metr kwadratowy. Rozstrzygnięcie
to gwarantuje, że ponad 6000 pacjentów tej placówki ma w dalszym ciągu zapewnioną i niczym niezakłóconą
opiekę zdrowotną.

Aktualności

D

6

ecyzję o zmianie stawki czynszu
Rada podjęła na wniosek firmy
Certus. Jej przedstawiciel, dyrektor finansowy Michał Nowak, argumentował, iż przez trzy lata funkcjonowania
w Swarzędzu Certus poniósł ponad 3 mln
strat i co miesiąc musi dopłacać 50 tysięcy złotych. „Nasz plan przewidywał, że
w przeciągu 2 lat od uruchomienia, jednostka nie będzie przynosiła strat. Trzy
czynniki zdecydowały jednak, że jest inaczej: otwieraliśmy przychodnię w czasie
kryzysu, zanotowaliśmy mniejszy przypływ
pacjentów niż planowaliśmy, na 9 kontraktów z NFZ o które ubiegaliśmy się w tym
roku, otrzymaliśmy tylko 2 – wyjaśniał
dyrektor Nowak. W związku z tym firma
zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie
umowy i ustalenie stawki czynszu w wysokości 18 zł za metr kwadratowy. Radni
po długiej i gorącej dyskusji zdecydowali
o obniżeniu stawki jedynie do 23 zł, na co
Certus ostatecznie przystał. Argumentem
przesądzającym o takim rozstrzygnięciu
była obawa radnych, że brak kompromisu
spowoduje poważne utrudnienia dla tysięcy mieszkańców naszej gminy.
Sprawa ta wywołała wiele emocji.
Aby jednak ją właściwie ocenić trzeba
przypomnieć wydarzenia, jakie miały
miejsce w 2009 roku.
Rok ten przyniósł decyzję o rozpoczęciu przebudowy budynku Ośrodka
Zdrowia w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 15 – przebudowy długo oczekiwanej
przez pacjentów oraz ówczesnego najemcę
budynku – spółkę DIAGTER. W wyniku
przebudowy miał powstać najnowocześniejszy obiekt medyczny w naszej gminie. Projekt przebudowy był konsultowany
z najemcą, gdyż budynek miał służyć dalej
mieszkańcom, jako przychodnia lekarza
rodzinnego.
Ze względu na znaczące koszty przebudowy i rozbudowy budynku, a także
obowiązujące wówczas przepisy dotyczące
najmu budynków i lokali stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego, zdecydowano, że jego najemca

zostanie wyłoniony w przetargu. Ogłoszenie o przetargu ukazało się 7.07.2009
roku, a umowa miała obowiązywać od
1.01.2010 przez okres 3 lat. W wyznaczonym terminie nie zgłosił się żaden podmiot,
w związku z czym podjęta została decyzja
o wynajęciu budynku w trybie negocjacji
stawki czynszu i zakresu świadczonych
usług.

Z zaproszenia do negocjacji skorzystały dwa podmioty: spółka DIAGTER i spółka CERTUS. Spotkania z potencjalnymi
najemcami odbyły się 21.10.2009 roku.
Spółka DIAGTER zaproponowała czynsz
najmu w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden
złoty pięćdziesiąt groszy) netto miesięcznie za 1 m2 wynajmowanej powierzchni,
a do czasu zakończenia remontu - 1,00 zł.
Spółka CERTUS, która miała wyznaczony
termin na godzinę późniejszą, zaproponowała stawkę równą 31,00 zł (słownie:
trzydzieści jeden złotych) netto za 1 m2
wynajmowanej i użytkowanej powierzchni
(spółka nie płaciłaby za powierzchnię objętą w danym miesiącu remontem).
Wobec tak zadeklarowanych i protokolarnie podpisanych oświadczeń, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zawarł
26.10.2009 z Prywatną Lecznicą CERTUS
Sp. z o.o. umowę najmu, która miała obowiązywać od 1.01.2010 do 31.12.2012 r.
Łączne wpływy z czynszu według stawki
zaproponowanej przez spółkę DIAGTER
za okres trzech lat wyniosłyby mniej niż

50.000 zł netto. Wpływy z czynszu, jakie
w tym samym czasie uzyskała Gmina
od spółki CERTUS to 840.000 zł, czyli
prawie 800.000 zł więcej niż oferta spółki
DIAGTER!
Warto przy okazji przypomnieć, że
w pozostałych przetargach na najem lokalu (Kobylnica) i budynku (Swarzędz, os.
Kościuszkowców 20) z przeznaczeniem
na działalność medyczną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zaoferowana
stawka czynszu wynosiła 20,10 zł netto
za 1 m2 wynajmowanej powierzchni i na
takich warunkach zostały zawarte umowy
z jedynym wówczas oferentem - spółką
DIAGTER.
Takie jest tło sytuacji dzisiejszej. Jak
widać zmniejszona spółce CERTUS stawka czynszu z poziomu ponad 32 zł do 23
zł za 1 m2 wynajmowanej powierzchni
i tak ponad 15-krotnie przewyższa stawkę
zaproponowaną przez drugi podmiot zainteresowany najmem budynku w 2009 roku.
Stawka 23 zł za 1 m2 wynajmowanej powierzchni jest również wyższa niż czynsz
zaoferowany przez spółkę DIAGTER za
lokal w Kobylnicy i budynek w Swarzędzu
na os. Kościuszkowców.
W świetle tych faktów zadziwia komentarz spółki Diagter, z którego wynika
że decyzję radnych uznała ona za wyraz
nierównego traktowania podmiotów gospodarczych w naszej gminie. To zarzut
nie tylko bezzasadny ale też głęboko
niesprawiedliwy wobec władz uchwałodawczych i wykonawczych Gminy.
Przez ostatnie 3 lata działania władz
Swarzędza doprowadziły do znaczącego
rozwoju rynku usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Gminy.
Dziś mieszkańcy mogą wybrać lekarza,
do którego mają zaufanie i do którego
jest relatywnie blisko. Ponadto lekarz
ten przyjmuje pacjentów w warunkach
godnych mieszkańców największej gminy Powiatu Poznańskiego i adekwatnych
do jego, często niełatwego, zawodu.
/UMiG/
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Kolędowo w Kobylnicy
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stycznia 2013 roku w parafii pw. Świętego Krzyża w Kobylnicy
odbył się tradycyjny, coroczny koncert kolęd. W tym roku wystąpiły:
Chór AKORD, Chór Parafialny i Schola oraz Swarzędzka Orkiestra Dęta. Publiczność z wielką przyjemnością wysłuchała kilkunastu
najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Znakomicie zabrzmiały ograny
zakupione dzięki Urzędowi Miasta i Gminy Swarzędz. Kolędowe popołudnie w kobylnickim kościele dostarczyło wzruszających, artystycznych wrażeń. Wśród gości księdza dziekana Tadeusza Pelińskiego byli
m.in. burmistrz Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata Kubacka, poseł
Bożena Szydłowska, radna Rady Powiatu Barbara Antoniewicz oraz
radni Rady Miejskiej w Swarzędzu z wiceprzewodniczącym Tadeuszem
Witkowskim.
/tr, mw/

„W krainie uśmiechu” – zapraszamy

Z

Zmiany w przepisach
meldunkowych

O

d 1 stycznia 2013 r. zniesiono niektóre zapisy
dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień, między innymi:
1. Możliwość automatycznego wymeldowania
przy zameldowaniu w nowym miejscu;
2. Możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika;
3. Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji
o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz
przedkładania książeczki wojskowej;
4. Wydłużenie terminu na realizację obowiązku
meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie
sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku
meldunkowego;
5. Likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
6. Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli
polskich oraz obywateli UE, obywateli państw
EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji
Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający 3 miesięcy;
7. Wydłużenie okresów wyjazdu zagranicznych
podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności
z 3 do 6 miesięcy;
8. Likwidację obowiązku właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów
pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.
Jednocześnie informujemy, że sprawy meldunkowe

i dowodów osobistych mieszkańcy miasta i gminy
Swarzędz załatwiają w Referacie Spraw Obywatelskich w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 II piętro.
dowody osobiste – tel. 61 65-12-309
meldunki – tel. 61 65-12-309
kierownik Referatu – tel. 61 65-12-304
Danuta Andrzejczak

Pamiętajmy
o dowodach

B

urmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przypomina, że osoby, które otrzymały dowód osobisty
w 2003 r. na okres 10 lat, zobowiązane są do jego
wymiany w roku 2013. Wniosek o wymianę należy
złożyć najpóźniej na 30 dni przed utratą jego ważności w Referacie Spraw Obywatelskich, ul. Poznańska
25 pok. 209, II piętro, tel. 616212309. Wymiana jest
bezpłatna, a do wniosku (jeżeli nie zmienił się stan
cywilny) należy dołączyć dwa aktualne i równe zdjęcia. Jednocześnie informuje, że osoby które miały
wydane dowody osobiste w latach 2001 i 2002 na
okres 10 lat i do dnia dzisiejszego ich nie wymieniły,

posługują się nieważnymi dokumentami tożsamości. Osoby te zobowiązane są niezwłocznie złożyć
dokumenty na nowy dowód osobisty.
Iwona Szymańska

Komunikat w sprawie
kwalifikacji wojskowej

Z

godnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013
r., termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terytorium państwa ustalony został na okres od
dnia 4 lutego do 30 kwietnia 2013 r.
Kwalifikacji podlegają mężczyźni rocznika 1994 r.
oraz mężczyźni rocznika 1989 do 1993, którzy nie
dopełnili obowiązku stawienia się do kwalifikacji
wojskowej w latach wcześniejszych.
Mężczyźni r. 1994 zamieszkali na terenie miasta
i gminy Swarzędz, są zobowiązani są stawić się na
kwalifikację wojskową przed Powiatową Komisją Lekarską w Poznaniu – siedziba komisji: DOM Kultury
na Skarpie, Os. Piastowskie 104 w terminie od 4 do
14 lutego 2013 r. Stawiennictwo jest obowiązkowe.
Wobec osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny stosuje się środki
przymusu, jak przymusowe doprowadzenie przez
Policję lub nałożenie grzywny w celu przymuszenia.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 61 6512-304.
Danuta Andrzejczak

Aktualności

apraszamy na koncert „W krainie uśmiechu”. W programie przeboje operowe, operetkowe i musicalowe w wykonaniu gwiazd
polskiej opery kameralnej.
Na fortepianie zagra Ewa Szpakowska, natomiast prowadzeniem
zajmie się Kazimierz Kowalski.
Koncert odbędzie się 15 lutego 2013 roku, o godz. 18:00 w holu
Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 3a.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.
/fp, mw/
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Szanowni mieszkańcy
miasta i gminy
Swarzędz!

Prosto z budowy

Szósta kadencja naszego samorządu
osiągnęła półmetek. Dobrym zwyczajem
w takim momencie jest przedstawienie
przez władzę wykonawczą sprawozdania
z rezultatów wykonanej pracy. Czynię to
mając poczucie osiągnięcia wielu spośród
zaplanowanych celów. Zrealizowane za-
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dania dobrze służą naszej społeczności.
Pozyskane 98 mln zł środków zewnętrznych
pozwoliło na realizację zadań, które ze
środków gminnych można byłoby wykonać
dopiero w następnych kadencjach. Moje
działania znalazły szerokie wsparcie radnych gminy, powiatu poznańskiego, Starosty Poznańskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Szczególną pomoc
w pozyskaniu funduszy na rozwój Swarzędza okazała poseł Bożena Szydłowska.
Taka współpraca, szeroka, zgodna,
ponad podziałami politycznymi stanowi
wielką wartość, szczególnie dzisiaj, gdy
czasy nie należą do łatwych. Światowy
kryzys gospodarczy i finansowy powoduje
pogorszenie sytuacji w naszym kraju. Jego
skutki odczuwają również polskie samorządy. Pragnę jednak Państwa zapewnić
i uspokoić, że sytuacja naszej gminy jest
bezpieczna. Prowadzona przeze mnie polityka zrównoważonego rozwoju pozwala

naszej gminie wciąż się rozwijać, podnosić standard życia mieszkańców lecz bez
ponoszenia zbędnego ryzyka. Przez ostatnie lata starałam się prowadzić ambitną
i dynamiczną politykę inwestycyjną, ale
w oparciu o twardy rachunek ekonomiczny.
Nasz budżet jest stabilny i zrównoważony.
W tym wydaniu „Prosto z Ratusza”
przygotowaliśmy dla Państwa szczegółowe zestawienie wykonanych zadań oraz
wyszczególnienie celów, które pragnę osiągnąć do końca kadencji. Jestem przekonana, że ich realizacja przyczyni się do
dalszej poprawy warunków życia w gminie.
Z wyrazami szacunku
Anna Tomicka

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Działania inwestycyjne
kadencji 2011-2014
Ekologiczna gospodarka ściekowa
Lata 2011 – 2012 to okres przełomowych inwestycji w zakresie poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej. W latach tych
w gminie Swarzędz rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
która w roku 2013 pozwoli na korzystanie z niej mieszkańcom
126 ulic (w tym 28 ulic w mieście Swarzędz, 40 ulic w Zalasewie,
20 ulic w Paczkowie, 2 ulic w Jasinie, 13 ulic w Janikowie, 15
ulic w Gruszczynie i 8 ulic w Kobylnicy). Uzupełnieniem prac
skierowanych na rozwiązanie problemu oczyszczenia ścieków były
działania, które doprowadziły do budowy 56 minioczyszczalni
na terenie miejscowości: Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie,
Wierzenica i Puszczykowo Zaborze. Podjęto także prace związane

Jedna z 56 przydomowych minioczyszczalni

Kanalizacja dla Swarzędza – podpisanie umowy
w ramach ZM Puszcza Zielonka.
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z projektowaniem sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Gruszczyn (ulice: Katarzyńska, Krańcowa, Brzask, Świt, Poranek,
Wiązowa, Klonowa, Jutrzenki, Ku Dolinie, Na Stoku), miejscowości Paczkowo (ulice: Zimowa, Rolna, Wiosenna, Dyniowa,
Lodowa, Sokolnicka, Betonowa, Folwarczna, Zagrodnicza). Opracowywana jest również dokumentacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Garby, Kruszewnia, Rabowice
i Gortatowo. Realizacja projektowanych sieci przewidziana jest
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2017. Rozwiązaniu problematyki gospodarki ściekowej pomogą działania
podjęte celem budowy kolejnych minioczyszczalni w Wierzenicy
oraz Łowęcinie.

Bieżąca woda dla każdego
gospodarstwa domowego

Przebudowa ul. Cieszkowskiego – nowe rondo.

W latach 2011-2012 kolejne gospodarstwa domowe w miejscowości Wierzenica oraz przy ulicach: Ziemowita, Piasta,
Chrobrego, Sołeckiej, Włodarskiej, Gromadzkiej, Wójtowskiej
w Jasinie otrzymały możliwość podłączenia do miejskiej sieci
wodociągowej. Do roku 2014 z wodociągu korzystać także będą
kolejni mieszkańcy Janikowa.

Rozbudowa układu
komunikacyjnego

Budowa ul. Planetarnej.

Nowe rondo u zbiegu ul. Granicznej i Kirkora.

Obecna kadencja to okres dużych zmian w układzie komunikacyjnym gminy, a w szczególności jej południowej części.
W latach 2011-2012 zakończono budowę ulicy Planetarnej
i Warzywnej, powstało rondo przy ulicy Granicznej i Kirkora
oraz wybudowano nawierzchnię ulic z odwodnieniem na osiedlu

Wiadukt w Jasinie – wizualizacja.

Wielkopolskim (ulice os. Wielkopolskie, ulica Kostrzewskiego,
odcinek ulicy Siewnej oraz ulicy Rivoliego) . Uzupełnieniem tych
prac będzie realizacja w latach 2013-2014 długo oczekiwanej
przebudowy ulicy Kórnickiej (prowadzona przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich). Przebudowana zostanie także ulica Średzka,
która otrzyma odwodnienie i chodniki. W ciągu tej ulicy na
skrzyżowaniu z ulicą Rabowicką powstanie rondo, które pomoże
w rozwiązaniu problemu wjazdu na wiadukt przez mieszkańców
osiedli południowych. Poprawie warunków komunikacyjnych
w tym rejonie pomogą także kolejne trzy inwestycje realizowane
w latach 2012-2014, a będą to: budowa ronda na skrzyżowaniu ulic
Graniczna – Kupiecka – Rolna, przebudowa ulicy Rabowickiej
oraz trwająca już budowa wiaduktu łączącego ulicę Rabowicką
z drogą krajową nr 92.
Południowa część Swarzędza otrzyma także w latach 2013-214
kolejną możliwość bezpiecznego włączenia się w ulicę Poznańską
w rejonie ulicy Stawnej. Budowana w tym rejonie droga połączy
- poprzez nowe rondo przy dworcu PKP i nową drogę wzdłuż
torów - ulicę Piaski z ulicą Poznańską. Uzupełnieniem tych inwestycji drogowych będzie remont nawierzchni ulicy Szumana na
odcinku do granic administracyjnych gminy oraz zmodernizowana
nawierzchnia ulicy Granicznej od ronda z ulicą Kirkora do ronda

Prosto z budowy

Wiadukt w Jasinie – podpisanie
umowy z wykonawcą.
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Komfortowa i bezpieczna
komunikacja

Ulica Wrzesińska w trakcie przebudowy.

Prosto z budowy

Nowe autobusy z Internetem dla pasażerów.
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z ulicą Tysiąclecia i Geremka. Na lata 2014 – 2016 przewidziana
jest przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi (ulice:
Modrzejewskiej, Topolowa, Konarskiego i Leśna).
Wydział Rozwoju Gminy przygotowuje również dla omawianego rejonu dokumentację projektową dla zadań, których realizację
przewiduje się w kolejnych latach. Projektowana jest budowa
ulicy Staniewskiego, Fidlera, Pawiej, Słowiczej, Żurawiej, Orlej,
Jaskółczej, Placu Zielonego, modernizacja skrzyżowania ulicy
Przybylskiego z 3 Maja – łącznik do ronda Kirkora – Graniczna
wraz z modernizacją nawierzchni w ulicy Przybylskiego do ulicy
Szumana w Swarzędzu. Przygotowywana jest także dokumentacja
projektowa przebudowy i budowy ulicy Glebowej w Zalasewie,
ulicy Zachodniej, Złotej, Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej
i Krawieckiej w Swarzędzu oraz części ulicy Kaczorowskiego
w Nowej Wsi.
W centrum miasta w roku 2011 zakończono przebudowę
Placu Niezłomnych z ulicą Małą Rybacką, ulicy Cieszkowskiego oraz ulicy Wrzesińskiej. W roku 2013 zakończona zostanie
przebudowa ulicy Napoleońskiej. W latach 2013-2014 budowany
będzie parking u zbiegu ulicy Św. Marcin i Kosynierów. Dla tej
części miasta przygotowywana będzie dokumentacja projektowa
przebudowy ulicy Nowy Świat i Placu Powstańców.
W północnej części gminy w latach 2011-2012 zakończono budowę ulicy Topolowej w Karłowicach i ulicy Wieżowej
w Gruszczynie. W tym okresie wyremontowano drogę w Uzarzewie i zakończono modernizację ulicy Zielińskiej w Gruszczynie.
W kolejnych latach przewiduje się przebudowę ulicy Spadochronowej, Łąkowej, Modrzewiowej i Leszczynowej w Gruszczynie, poszerzenie jezdni i ułożenie nowej warstwy ścieralnej na
odcinku od Wierzonki do Kobylnicy (wspólnie z ZDP), budowę
ulicy Dworcowej w Kobylnicy, przebudowę ulicy Jaśminowej
w Bogucinie, budowę ulicy Pszennej w Łowęcinie i deptaka na
osiedlach północnych w Swarzędzu.

Nowa pętla autobusowa - os. Kościuszkowców.

Skwer przy pętli - os. Kościuszkowców.

Wiaty przystankowe.
W roku 2011 wybudowano nową pętlę autobusową na os.
Kościuszkowców, która poprawiła komfort oczekiwania na połączenia realizowane przez swarzędzką komunikację autobusową.
Do zakupionych w roku 2010 pięciu autobusów dołączyły
kolejne trzy pojazdy, podnosząc w ten sposób komfort dojazdów.
W kolejnych latach przewiduje się dalsze unowocześnianie posiadanego taboru oraz montaż nowych przystanków autobusowych.
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Bezpieczeństwo w miejscach
publicznych

Podniesieniu bezpieczeństwa mieszkańców służy także w oddana do użytku, pełni wyposażona remiza strażacka w Kobylnicy. Bezpieczeństwu służyć będzie także planowane do realizacji w latach 2013-2014 Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Swarzędzu. Centrum zlokalizowane będzie w budynku dworca
kolejowego oraz w przebudowywanych garażach przyległych do
dworca. Swoją siedzibę w Centrum będzie miała Straż Miejska,
Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe.

Modernizacja i rozbudowa sieci
placówek oświatowych

Zmodernizowany dworzec kolejowy.

Prosto z budowy

Budowa szkoły w Paczkowie.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych
jak i zmotoryzowanych mieszkańców w latach 2011-2012 kontynuowano budowę oświetlenia ulicznego. Oświetlenie otrzymało
os. Chopina w Gruszczynie oraz os. Europejskie w Zalasewie.
W kolejnych latach oświetlenie uliczne budowane będzie w ulicy
Sarbinowskiej, Szkolnej i Śliwkowej w Łowęcinie, ulicy Poznańskiej w Kobylnicy, ulicy Spółdzielczej w Kruszewni, ulicy
Jasińskiej w Swarzędzu, ulicy Truskawkowej w Sokolnikach
Gwiazdowskich, ulicy Podleśnej w Garbach i ulicy Zimowej
w Paczkowie. Oświetlone zostanie także przejście dla pieszych
przy Szkole Podstawowej w Wierzonce. Mając na uwadze bezpieczeństwo organizowanych imprez dla mieszkańców w sołectwach
Jasin i Sokolniki Gwiazdowskie wybudowane zostaną przyłącza
z szafkami energetycznymi.

Budowa szkoły w Paczkowie.
W obecnej kadencji kontynuowany jest przyjęty program
modernizacji szkół i przedszkoli. Termomodernizacji poddano
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu. W placówce tej wyremontowano
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Nowa szkoła w Paczkowie – wizualizacja.

Prosto z budowy

Szkoła podstawowa w Zalasewie – wizualizacja.

Szkoła podstawowa w Zalasewie – wizualizacja.
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dziedziniec szkoły, łazienki, szatnie oraz zakończono budowę
bieżni i skoczni w dal. Prace modernizacyjne prowadzono także
w Gimnazjum nr 2, gdzie wyremontowano łazienki, salę gimnastyczną i szatnię.
Modernizacji poddano także Szkołę Podstawową nr 1, w której
- oprócz termomodernizacji obejmującej częściowe ocieplenie
elewacji, remont dachu i wymianę starych okien - odnowiono
pozostałą elewację z cegły. Placówka ta doczekała się też remontów wewnątrz, które obejmowały salę gimnastyczną i sanitariaty.
W latach 2011-2012 kontynuowano rozpoczętą wcześniej
modernizację szkoły w Kobylnicy. Szkoła otrzymała nowe boisko
wielofunkcyjne, adaptowano pomieszczenia na potrzeby nauczania
wczesnoszkolnego oraz wymalowano salę gimnastyczną i trzy
sale lekcyjne.

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym w latach
2011-2013 w oświacie jest budowa nowej szkoły w Paczkowie,
w której rok szkolny uczniowie rozpoczną we wrześniu 2013.
Będzie to pierwszy nowy obiekt oświatowy oddany w tej kadencji.
Pracę nad przygotowaniem kolejnej inwestycji oświatowej
trwają już od 2012 roku. Będzie to Szkoła Podstawowa w Zalasewie, dla której pozyskano już grunt a do maja br. przewiduje się
uzyskanie pozwolenia na budowę. Środki zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozwalają na przystąpienie do
budowy w latach 2013-2015.
Prace przygotowawcze zakończono także w zakresie przeprowadzenia następnych remontów w szkołach. Planuje się w latach
2013-2014 kolejne prace w Gimnazjum nr 3 (remont kolejnych
toalet i parkietu sal gimnastycznych), Gimnazjum nr 2 (remont
schodów wejściowych i korytarza przy sali gimnastycznej), Szkole
Podstawowej nr 4 (remont instalacji odgromowej, szatni i świetlicy, wymiana opraw oświetleniowych, remont sanitariatów i holu
łącznika). W Szkole Podstawowej nr 1 w latach 2013-2014 kontynuowany będzie remont łazienek, wymalowane zostaną korytarze
i klatki schodowe. W Wierzonce wyremontowany zostanie plac
przed szkołą, wyremontowane sale lekcyjne oraz opracowany
projekt boiska wielofunkcyjnego.
Znaczące środki finansowe zostały przeznaczone na remonty
w placówkach przedszkolnych i żłobku. W latach 2011-2012
termomodernizacji poddano Żłobek „Maciuś” i Przedszkole nr
2. Przedszkole w Kobylnicy ma już wyremontowany dach oraz
zmodernizowaną kotłownię. Remont dachu wykonany został także
w Przedszkolu nr 4, gdzie odnowiono też cztery sale lekcyjne.
W 2013 roku planuje się poddać termomodernizacji Przedszkole nr 3 przy ulicy Kórnickiej.
W Przedszkolu nr 2 planowane jest malowanie sal, a w Przedszkolu nr 1 - wymiana opraw oświetleniowych.

Przedszkole nr 2 – remont.

Szkoła Podstawowa nr 1 po termomodernizacji.
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Opieka społeczna i gospodarka
mieszkaniowa oraz opieka
zdrowotna

Rozbudowa infrastruktury
turystycznej i sportowej
Mając na uwadze duże zapotrzebowanie społeczne na tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku oraz uprawiania sportu
władze Swarzędza kontynuują rozpoczęte w poprzedniej kadencji działania inwestycyjne mające na celu wzbogacenie oferty

„Orlik” w Bogucinie.

Nowe boisko szkolne w Kobylnicy.

Przychodnia zdrowia i biblioteka w Kobylnicy –
przebudowa budynku i wizualizacja.

Prosto z budowy

60 mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Staniewskiego.

Ścieżka wdłuż doliny Cybiny.

W roku 2011 zakończono budowę 60 mieszkań w budynku
komunalnym przy ulicy Sienkiewicza w Swarzędzu, kolejne 33
mieszkania oddano do użytku w 2012 roku w budynku przy ulicy Staniewskiego. Obecnie trwają prace budowlane w budynku
nowej biblioteki i ośrodka zdrowia w Kobylnicy. Oddanie do
użytku biblioteki planowane jest na kwiecień 2013 roku, natomiast pomieszczenia dla opieki zdrowotnej gotowe będą w końcu
czerwca bieżącego roku.
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Punkty widokowe i ścieżka edukacyjna.

Prosto z budowy

Ścieżka wdłuż doliny Cybiny.
sportowo-rekreacjnej w gminie.
W latach 2011-2012 kontynuowano budowę ścieżki nad
Jeziorem Swarzędzkim, wybudowano boisko wielofunkcyjne
„Orlik” w Bogucinie oraz ścieżkę widokową wzdłuż doliny
Cybiny. Przygotowano także dokumentację na budowę boiska
wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym przy Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji oraz skate parku nad Jeziorem
Swarzędzkim. Inwestycje te rozpoczną się już w bieżącym roku.
W 2013 roku modernizowana będzie także pływalnia , która
otrzyma m.in. nową zjeżdżalnię. Kontynuowane będą też prace
związane z zakończeniem budowy ścieżki spacerowej z promenadą
widokową przy pływalni. Uzupełnieniem prowadzonych prac
budowlanych jest i będzie nadal tworzenie otoczenia z zieleni
parkowej. Kontynuowane będą prace projektowe nad kolejnymi elementami infrastruktury sportowej i turystycznej: boisko
pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią, korty tenisowe oraz
kontynuacja ścieżki widokowej w dolinie Cybiny.
Skatepark – wizualizacja.
Nad jeziorem w pobliżu
pływalni – wizualizacja.
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Rewitalizacja starówki
Mając na uwadze szczególnie ważny dla społeczności lokalnej
aspekt dbałości o swoją historię władze gminy podjęły działania
zmierzające do opracowania i wdrożenia planu rewitalizacji starej
części miasta. Do prac projektowych trafiły zarówno rozwiązania
komunikacyjne, jak i poprawa wizerunku budynków znajdujących
się na tym terenie. Opracowano i wdrożono do realizacji projekt
rewitalizacji ratusza i przebudowy Placu Niezłomnych.
W kolejnych latach planuje się rewitalizację trzech kamienic
w rynku i kamienicy przy ulicy Piaski, oraz przebudowę Placu
Powstańców Wielkopolskich. Uzupełnieniem prowadzonych prac
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Rewitalizacja ratusza i kamienic przy Rynku – wizualizacja

Prosto z budowy

Rewitalizacja starówki – odmieniony Plac Niezłomnych.

ELEWACJA FRONTOWA 1

ELEWACJA FRONTOWA 2

ELEWACJA BOCZNA 1

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA BOCZNA 2

Rewitalizacja starówki – odmieniony Plac Niezłomnych.

ELEWACJA FRONTOWA 1

ELEWACJA FRONTOWA 2

remontowych jest nowa aranżacją zieleni i oświetlenia w tym
terenie.
Zbigniew Zastrożny
dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy
z fot. Archiwum UMiG

ELEWACJA FRONTOWA 3

ELEWACJA TYLNA 2
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Zagraliśmy z wielkim sercem!
Aktualności

W niedzielę, 13 stycznia podczas XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy znów zagraliśmy z wielkim sercem. Kwota zebrana w Swarzędzu była stale aktualizowana na wielkim orkiestrowym serduszku ustawionym w hali
sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Tuż przed północą okazało się, że to ponad 75 tysięcy złotych!
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D

zięki wolontariuszom, z zapałem
i ofiarnością kwestującym na ulicach naszego miasta, dzięki przygotowanym licytacjom, loterii, konkursom
z nagrodami, dzięki darczyńcom, dzięki
specjalnie na tę okazję przygotowanej
przez restaurację „Między nami” grochówce, udało się zebrać w tym roku bardzo
wysoką kwotę ponad 75.300 zł.
Impreza w hali SCSiR rozpoczęła się
o godz. 11:00 występami dzieci z przedszkoli nr 3 i nr 4. Następnie mieliśmy
okazję zobaczyć jak pięknie tańczą dziewczynki z grupy baletowej Anny Kusz. Posłuchaliśmy programu muzycznego w wykonaniu Sekcji Piosenki Ośrodka Kultury
oraz chóru Akord. Pierwszy raz na naszej
scenie wystąpił również swarzędzki zespół
rockowy REVOLFIGHTER. Zespół zagrał
„z pazurem”, zaprezentował ciekawy pro-

gram i pokazał, że ma pomysł na siebie.
Z pewnością jeszcze o nich usłyszymy!
Podczas swarzędzkiego Finału WOŚP
nie mogło zabraknąć widowiskowej kąpieli
naszych „morsów”. Zaraz po nich wystąpiła grupa Dance Hall z Ośrodka Kultury,
po czym oklaskiwaliśmy Swarzędzką Orkiestrę Dętą. Wielkim zainteresowaniem
cieszył się pokaz ratownictwa przedmedycznego, po czym zaprezentowała się
Sekcja Tańca z Ośrodka Kultury. W grupie
tej drzemie spory potencjał!
Ostatnie cztery punkty programu zgromadziły największą publiczność. A były
to: koncert Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej (która w pierwszy poniedziałek nowego roku zaprezentowała swoją
nową płytę „Independent Folk” podczas
audycji w radio Merkury!), występ Haliny
Benedyk (program z największymi prze-

bojami muzyki włoskiej), pokaz rzeczy
niemożliwych w wykonaniu Piotra Szumnego - jednego z najlepszych iluzjonistów
w Polsce i wreszcie długo wyczekiwane,
przepiękne, huczne i dynamiczne „Światełko do nieba”…
A oto szczegółowe rezultaty:
► wolontariusze zebrali do puszek
57.151,23 zł,
► gry i zabawy – 2.029,54 zł,
► grochówka od RSP Kruszewnia i restauracji „Między nami” – 2.114,77 zł,
► licytacje – 13.805 zł.
Oto przykłady:
- przekazany przez burmistrz Annę Tomicką obraz francuskiej malarki Janine
Dutrait z zaprzyjaźnionego ze Swarzędzem Duclair wylicytowany został
za 1000 zł przez radnego Zygmunta
Majchrzaka w imieniu Swarzędzkiego
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Klubu Pracodawcy,
złote serduszko - 800 zł,
samochód volkswagen caddy z pełnym
bakiem „na weekend” od VW Poznań
– 650 zł,
- kanapa narożnikowa od firmy ALWES
– 1600 zł,
- piłka od drużyny Lecha Poznań –
500 zł
- koszulka z podpisami piłkarzy Lecha
Poznań – 900 zł,
- tablet – 450 zł,
- wędka – 290 zł,
- rower – 380 zł,
- znaczek WOŚP – 450 zł.
Raz jeszcze wszystkim serdecznie
dziękujemy!
/mw, tr, fp/
z fot. Henryk Błachnio i Antoni Woliński
-

***

Szanowni Państwo!
Z całego serca pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy
zaangażowali się w swarzędzki XXI
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Wyrazy ogromnego uznania
kieruję w stronę rzeszy młodych wolontariuszy, darczyńców, sponsorów,
osób uczestniczących w licytacjach,
wreszcie organizatorów ze swarzędzkiego sztabu WOŚP. Dzięki Państwa
zaangażowaniu, entuzjazmowi i dobrym
sercom możemy znów cieszyć się imponującym wynikiem zbiórki. Raz jeszcze
serdecznie Państwu dziękuję.
Z wyrazami głębokiego szacunku
Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Serdecznie dziękuję!
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stycznia w hali sportowej SCSiR w Swarzędzu odbył się XXI Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza kosztująca niesamowicie wiele sił, wkładu i zaangażowania. Wszystkim sponsorom,
wolontariuszom, oraz obsłudze technicznej serdecznie dziękujemy.
W szczególności pragniemy podziękować następującym osobom
i instytucjom:
Burmistrz Miasta i gminy Swarzędz Anna Tomicka, Poseł na Sejm RP
Bożena Szydłowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek,
„J.K. Biżuteria” Janusz Kamieński, Wolksvagen Poznań, Fabryka mebli
tapicerowanych Alwes, Cech Stolarzy Swarzędzkich, Fabryka Mebli Tapicerowanych TOMBEA, Zakład Przetwórstwa Dziczyzny„LASPOL”, Aeroklub
Poznański, Mabor s. j., Zakład Pierzarski Piórex S.A., Zakłady Mięsne A.
Bystry, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kruszewnia, Restauracja
„Między Nami”, Sklep rowerowy BRODEX, Strefa Sportu Tenis & Fitness,
Red Fintess Swarzędz, ATRIUM Centrum Sportu, Cukiernia Magdalenka,
Cukiernia Kandulski, Zakład Cukierniczy Gruszecki, Cukiernia Hoffman,
Ammigo Farby Lakiery Materiały Budowlane, Salon Fryzjerski „Mariusz”,
Piekarnia Jankowscy, GS Swarzędz, Tranzico, Leader School, Drukarnia
Swarzędzka Stanisław i Marcin Witecki, My Music Group sp. z o.o., Zakład
Szklarski Bartek Kijak, Sklep internetowy Pluszaki.com Łukasz Sanecki,
Pracownicy Działu Zakupów Malta-Decor, Bogdan Junikowski, Mirosław
Wroński, Ralf Piederstorfer, Ryszard Sołomiewicz, Alina Siennicka-dział
sprzedaży Malta-Decor, Zwierzyński Roman, Anna Siódmiak, Marcin Bogacki
Firma Tubes, Barbara i Zenon Czachura, Zarząd ENEA Operator sp. z o.o.,
Artur Ostrowski, Grota Solna-Jantar, Studio Paznokci „AGA” Agnieszka
Gawarecka, Salon Kosmetyczny DE LOOKS Daria Wittke, Szkółka Drzew
Owocowych i Róż Anna i Waldemar Pawelec, Szkółka Barbara i Jacek
Karasiewicz, Komputronik CLS Grzegorz Szubert, Koło Wędkarzy Swarzędz,
Salon Fryzjerski Aleksandra Budniak, MSTUDIO – Hair & Beauty Group,
Marcin Szramkowski, Dominik Kubiak, Jasmin Burić, Sklep z artykułami
Gospodarstwa Domowego Jarek Idziak, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, Sekcja Regionalna OLSZYNA, , Credit
Agricole Swarzędz, Autoryzowany Punkt Sprzedaży PHZ Baltimpex Telecom Group ETC Swarzędz, BODO ETC Swarzędz, P.P.H.U„DAMA” Magdalena
Ratajczyk – Zimna, Krzysztof Kiejdrowski, Janusz Niemir, Piotr Szymański,
Autocentrum Swarzędz – Maciej Plenzner, Salon Urody WALTER – ETC
Swarzędz, pracownice salonu urody WALTER, NIKU BOWLING, Kwiaciarnia
„Esy Floresy” z Poznania
Składam serdeczne podziękowania Instytucjom i osobom, pomagającym przy organizacji XXI FINAŁU WOŚP w Swarzędzu:
Urzędowi Miasta i Gminy Swarzędz za możliwość zorganizowania imprezy,

Straży Miejskiej, Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej ze Swarzędza za czuwanie nad bezpieczeństwem wolontariuszy i całości imprezy, Swarzędzkiemu
Centrum Sportu i Rekreacji za udostępnienie hali, Dariuszowi Łuczków
i całej ekipie Restauracji „Między Nami” za pyszną grochówkę, z której
dochód w całości został przekazany na 21 Finał WOŚP, Swarzędzkiej Telewizji
Kablowej STK za transmisję imprezy, Swarzędzkiemu Bractwu Kurkowemu
za zapewnienie transportu wolontariuszom w rejonach kwestowania,
Stowarzyszeniu Morsy Swarzędz za wspaniały pokaz, Ratownikom Drogowym PZM z Automobilklubu Wielkopolskiego za pokaz ratownictwa
przedmedycznego, Mariuszowi Kwaśniewskiemu - niezastąpionemu
konferansjerowi, dzięki któremu udało się zlicytować prawie wszystkie
przedmioty przeznaczone na licytację, najlepszemu elektrykowi w Gminie Swarzędz - Mariuszowi Urbaniakowi za obsługę elektryczną podczas
imprezy, Michałowi Mateckiemu za projekt plakatu, Państwu Zakrzewskim
z firmy MUSIC BOX za oprawę akustyczno-oświetleniową podczas imprezy,
osobom odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg LOTERII czyli: Piotr
i Izabella Nowak, Andria Zygmunt, Krzysztof Rybak, Łukasz Jędrzejczak,
Sylwia Frysiak, Małgorzata Majchrzycka, Jacek Jagielski, Tomasz Jędrzejczak, Paweł Pawlak, naszym dzielnym paniom z banku (jedna z cięższych
funkcji tego dnia) obsługującym kasę: Grażyna Nowak, Kornelia Kamińska,
Justyna Koźlicka, Katarzyna Koźlicka, Izabelli Kuraś za opiekę medyczną,
Dariuszowi Nazimowi, Januszowi Wanatowi, Mateuszowi Gawareckiemu,
Tomaszowi Dembińskiemu za pomoc techniczną podczas imprezy, Kindze
i Mariuszowi Wieliczko z Kwiaciarni „Esy Floresy” za wspaniałą dekorację
sceny, Marii Gleser za pomoc w wydawaniu ciepłych posiłków wolontariuszom, pracownikom Ośrodka Kultury w Swarzędzu – Anita Frąckowiak,
Michał Klimaszewski, Tomasz Maćkowiak, Grażyna Borowicz - za koordynację całości, pracownikom hali Sportowej SCSiR, artystom i zespołom
występującym podczas Swarzędzkiego Finału.
Dziękuję dyrektorom swarzędzkich placówek oświatowych -szkół podstawowych, zespołów szkół, gimnazjów oraz opiekunom wolontariuszy, za
ogromny wkład w pomoc organizacji 21 Finału WOŚP.

Aktualności

Podziękowania od
Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz

Przede wszystkim składam serdeczne podziękowania dzielnym
wolontariuszom, kwestującym tego dnia na rzecz 21 Finału WOŚP.
Nie przestraszyli się mrozu i w liczbie ok. 600 wyszli na ulice naszego
miasta. Dzięki nim kwota, którą zebraliśmy wynosi ponad 75 tys.
zł. Ich wkład w ten wynik jest przeogromny. Łącznie wolontariusze
zebrali bowiem ponad 57 tysięcy złotych.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję!
dyrektor Ośrodka Kultury w Swarzędzu
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP
Filip Przepióra
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Uroczyste spotkanie noworoczne
4 stycznia 2012 r. w swarzędzkim „EuroHotelu” odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, na które, zgodnie
z tradycją, burmistrz Anna Tomicka oraz przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek zaprosili przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych i oświatowych, kulturalnych oraz reprezentantów instytucji
i urzędów współpracujących z samorządem Swarzędza.

Aktualności

S
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woją obecnością swarzędzkie spotkanie uświetnili m.in. parlamentarzyści – poseł Bożena Szydłowska oraz
senator Marek Ziółkowski, starosta Jan
Grabkowski, konsul honorowy Republiki
Południowej Afryki Czesław Fiedler oraz
konsul honorowy Królestwa Danii prof.
Krystian Marek Ziemski. Przybyli także
radni Rady Powiatu Poznańskiego i Rady
Miejskiej w Swarzędzu, kadry kierowniczej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, przedstawiciele zaprzyjaźnionych
samorządów – wójt Tarnowa Podgórnego
Tadeusz Czajka, burmistrz Pobiedzisk Michał Podsada, burmistrz Kostrzyna Paweł
Iwański, wiceburmistrz Kórnika Antoni
Kalisz oraz przedstawiciele duchowieństwa z księdzem dziekanem Tadeuszem
Pelińskim.
Noworoczne spotkanie rozpoczęło
się prezentacją, przygotowanego przez
STK na zlecenie UMiG, filmu obrazującego ubiegłoroczne dokonania naszego
samorządu i plany na rok 2013. Krótka,
nowoczesna i sprawna forma wizualna
prezentacji spotkała się z uznaniem i zainteresowaniem wszystkich obecnych, co
podkreślali w swoich wystąpieniach.
Burmistrz Anna Tomicka komentując
treść filmu, serdecznie podziękowała poseł Bożenie Szydłowskiej oraz staroście
Janowi Grabkowskiemu za ogromną
pomoc i życzliwość dla starań i poczynań swarzędzkiego samorządu. Słowa
wdzięczności za zrozumienie i pomoc
dla Swarzędza pani burmistrz skierowa-

ła również do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego Marka Woźniaka, wicemarszałków - Wojciecha Jankowiaka
i Leszka Wojtasiaka oraz pracowników
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego.
Zebrani byli pod wrażeniem informacji m.in. o postępach w budowie nowego
wiaduktu w Jasinie, nowej szkoły w Paczkowie i planowanej szkoły podstawowej
w Zalasewie, z uwagą zapoznali się z dorobkiem Swarzędza w zakresie rozbudowy
infrastruktury miejskiej, a także rekreacyjnej w okolicy Jeziora Swarzędzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Szkudlarek podkreślił, iż intensywnemu rozwojowi Swarzędza sprzyja
dobra współpraca Rady Miejskiej z władzą wykonawczą i zapewnił, że przyjęty
niedawno przez radnych budżet na 2013

rok gwarantuje bezpieczeństwo gminnych finansów i konsekwentny program
inwestycyjny. Bardzo cenna jest również
doskonała współpraca Swarzędza z władzami Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego, o czym, podobnie jak burmistrz Anna
Tomicka, mówił starosta Jan Grabkowski.
Burmistrz Anna Tomicka złożyła
wszystkim gościom serdeczne życzenia
noworoczne. Wznosząc toast lampką
szampana wyrażano wiarę, że Nowy 2013
Rok będzie dla Swarzędza równie dobry.
Wśród życzeń powtarzało się i takie, by
Sejm, zlecając samorządom dodatkowe
zadania, przekazywał również środki na
ich realizację. To m.in. a propos „uszczęśliwienia” nas obowiązkiem utrzymania,
dotychczas krajowej, drogi nr 5…
/MW, TR/
z fot. Marek Błachnio
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Opłatek w ratuszu

Na tydzień przed Bożym Narodzeniem na swarzędzkim Rynku zapachniało Świętami… W sobotę i niedzielę 15-16 grudnia 2012 było
muzycznie, smacznie, odświętnie i nastrojowo…

K

to nie zdążył jeszcze przygotować
świątecznych prezentów, mógł wybrać na stoiskach handlowych coś
odpowiedniego i najczęściej wykonanego ręcznie. Od sobotniego południa do
późnych godzin wieczornych na scenie
ustawionej obok wielkiego świątecznego namiotu prezentowały się z jasełkami
dzieci ze swarzędzkich szkół i przedszkoli.
Występy maluchów podczas naszego grudniowego jarmarku stały się już tradycją
i z roku na rok budzą zasłużenie coraz
większy zachwyt. Inwencja twórcza, talenty i entuzjazm młodych wykonawców
gromadzą rzesze słuchaczy. Dzieci po zejściu ze sceny otrzymały słodkie upominki:
pyszne gofry i lizaki.
Wszyscy także z przyjemnością oczekiwali chwili, gdy burmistrz Anna Tomicka
włączy światełka na miejskiej choince.
Dodatkową atrakcją tegorocznego
świętowania okazała się wystawa szopek bożonarodzeniowych urządzona
w holu ratusza na I piętrze. Na zewnątrz
natomiast, obok ratusza, ludzkim głosem
usiłowały przemówić psy husky – ostatecznie skończyło się na głośnym, radosnym
szczekaniu. Były powody do radości, gdyż
mimo deszczu znalazło się wielu małych
amatorów przejażdżki psim zaprzęgiem.
Podobała się również kolorowa dziecięca
kolejka – szybka i punktualna jak prawdziwa kolej za dawnych, przedwojennych
czasów…
W niedzielę, przy łaskawszej już aurze, punktualnie o godz. 14.00 Swarzędzka
Orkiestra Flażoletowa, zbierając zasłużone brawa, rozpoczęła program estradowy
całego dnia. Handlowcy zachwalali świąteczne wyroby, kuchnia polowa oferowała

dania na ciepło i, co ważne, świątecznego „grzańca”. Po rynku przechadzały się
„Anioły” rodem z Pracowni Artystycznej
Ewy Wanat.
Punkt kulminacyjny tego dnia to długo
oczekiwany koncert zespołu „Arka Noego”. Fantastycznym, żywiołowym piosenkom przysłuchiwały się dosłownie
tłumy swarzędzan!
Bezpośrednio po koncercie burmistrz
Anna Tomicka i przewodniczący Rady
Miejskiej Marian Szkudlarek oraz proboszcz Aleksander Brzeziński z parafii pw.
św. Marcina złożyli ze sceny wszystkim
najserdeczniejsze życzenia świąteczne
i noworoczne. Pełne wzruszenia i dobrych
myśli były słowa wypowiadane wzajemnie podczas powszechnego dzielenia się
opłatkiem.
Tradycyjnie już RSP Kruszewnia oraz
firma A. Bystry przygotowały świąteczny
poczęstunek – tym razem delektowaliśmy
się barszczem, zupą grzybową oraz rybami na trzy sposoby. Smakowały też
przeróżne świąteczne wypieki od cukierni:
Elite, Magdalenka, Grzeczka, Hoffmann
i Jankowscy. Za te wszystkie pyszności
pięknie dziękujemy! Mocnym akordem
na zakończenie Jarmarku Świątecznego
okazał się występ „Strefy Zero” – naprawdę godny uwagi.
W imieniu organizatorów czyli Referatu Promocji UMiG i Ośrodka Kultury
w Swarzędzu serdecznie dziękujemy za
miłą atmosferę i imponującą frekwencję
podczas świątecznego spotkania. Zapraszamy znów za rok!
/tr, mw/
z fot. Henryk Błachnio

grudnia w ratuszu zgromadzili się na
wieczorze wigilijnym swarzędzcy samorządowcy - władze miasta i gminy, radni Rady
Miejskiej i Rady Powiatu, księża, przedstawiciele
placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych, sołectw i parafii. Gospodarze spotkania:
burmistrz Anna Tomicka, przewodniczący Rady
Miejskiej Marian Szkudlarek złożyli zebranym
serdeczne życzenia świąteczne. Życzenia wszystkim obecnym złożyła również poseł Bożena
Szydłowska. Ewangelię czytał ksiądz kanonik
Marek Frąszczak.
Miłym akcentem tego wydarzenia były występy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Wspólne
kolędowanie dopełniło podniosłej, świątecznej
atmosfery. Na zakończenie uczestnicy spotkania
w ratuszu przełamali się opłatkiem.
/mw/
z fot. Henryk Błachnio

Wspólnie przywitaliśmy
Nowy Rok

Aktualności

Muzycznie, smacznie, odświętnie
i nastrojowo…
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grudnia na płycie swarzędzkiego Rynku
pożegnaliśmy stary i przywialiśmy Nowy,
2013 Rok! Zabawę zaczęliśmy od godz. 23:30.
Zanim wybiła północ, życzenia noworoczne
złożyli burmistrz Swarzędza Anna Tomicka,
przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek oraz radna Rady Powiatu Poznańskiego
Barbara Antoniewicz.
Po końcowym odliczaniu, punktualnie o 24:00
niebo nad swarzędzkim Rynkiem rozświetlił
pokaz sztucznych ogni.
Na imprezę tłumnie przybyli mieszkańcy naszej
gminy, którzy bawili się tu do godziny 1:00.
Bardzo się cieszymy, że impreza sylwestrowa
na Rynku przyciąga takie tłumy. Motywuje nas
to do organizacji w przyszłym roku kolejnego
sylwestra!
/fp/
z fot. Henryk Błachnio
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu
Aktualności

17

20

grudnia 2012 roku Rada Miejska w Swarzędzu zebrała się
na Wspólnym Posiedzeniu
Wszystkich Komisji. Podczas posiedzenia omówiono oraz dyskutowano w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku
Międzygminnego „Gospodarki Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”.
Po wspólnym posiedzeniu odbyła się
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu –
Marian Szkudlarek.
Podczas posiedzenia Rada Miejska
w Swarzędzu podjęła:
Uchwałę nr XXXV/331/2012 zmieniającą uchwałę Nr XXXI/285/2012
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25
września 2012 roku w sprawie przyjęcia
zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarki Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”.
Stanowisko nr 7/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 17 grudnia
2012 r. (podjęte z inicjatywy Komisji
Gospodarczej Rady Miejskiej) o następującej treści:
1 stycznia 2012 r. weszła w życie
zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nakłada ona
na gminy szereg nowych obowiązków,
przede wszystkim organizację i nadzór
nad całym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie gminy. Trwa jej wdrażanie. Ustawa wzbudza
wiele kontrowersji, dlatego niezbędna jest
jej szybka nowelizacja. Wiele samorządów
zrezygnowało z uchwalania przepisów do

czasu aż ustawa zostanie znowelizowana.
Zadania w zakresie gospodarki odpadami, które od 1 lipca 2013 r. przejmą
gminy, w przypadku gminy Swarzędz przejmie Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
Przystąpienie do tego Związku miało
w założeniach usprawnić proces zmian
w gospodarce odpadami i sprawić, że
będą to zmiany ekonomicznie uzasadnione.
Podejmując w styczniu 2009 r. uchwałę
o przystąpieniu do Związku Międzygminnego „GOAP” uważaliśmy, że będzie to
dobre rozwiązanie pomimo, że nie znaliśmy żadnych założeń ekonomicznych.
Kiedy teraz docierają do nas informacje
o możliwych stawkach opłat pojawiają się
wątpliwości. Tym bardziej, że samorządy
z Wielkopolski, które nie wchodzą w skład
Związku Międzygminnego „GOAP”
uchwalają niższe stawki opłat. Wsparcie
z funduszy Unii Europejskiej do budowy
spalarni nie powinno nam tych opłat podwyższać, a wręcz obniżać.
Na obecnym etapie wdrażania ustawy,
kiedy podejmowane mają być istotne decyzje dotyczące opłat oraz sposobu ich naliczania pojawia się wiele niewiadomych, co
wywołuje społeczny niepokój. Mieszkańcy
naszej gminy zaniepokojeni są medialnymi
informacjami o możliwym wzroście opłat
za odbiór odpadów o 200-300% w stosunku do opłat aktualnie ponoszonych. Tak
duża podwyżka opłat uderzyłaby w szczególności w rodziny wielodzietne oraz
mieszkańców budynków wielorodzinnych,
osiedli spółdzielczych oraz mieszkańców
wsi. Zamiast zapowiadanej powszechnie

„rewolucji śmieciowej” może nam wyjść
„rewolucja cenowa”. Nam jako radnym
Rady Miejskiej chodzi przecież o to, aby
mieszkańcy płacili za wywóz odpadów realnie uzasadnione stawki. Oczekujemy, że
Związek Międzygminny „GOAP” zaproponuje rozwiązania powszechnie stosowane
w Europie, które polegają na udzielaniu
ulg dla rodzin wielodzietnych, itp.
Istotnym zagrożeniem jest fakt, iż jedynie wskazane w planach wojewódzkich
instalacje regionalne (tzw. RIPOK-i) mogą
prowadzić działalność w zakresie zagospodarowania komunalnych odpadów
zmieszanych. Wydaje się, iż racjonalnym
byłoby ustanowienie możliwości kierowania takich odpadów do każdej instalacji
spełniającej wymagania stawiane w ustawie dla RIPOK.
Radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu
w celu podejmowania dalszych decyzji
i uchwał niezbędne są odpowiedzi na
poniższe pytania:
–– Jaka ma być faktyczna stawka za wywóz odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych?
–– Jakie składniki i w jakiej wysokości
wzięto do kalkulacji opłat?
–– Czy do kalkulacji stawek opłat wzięto
pod uwagę morfologię odpadów w poszczególnych gminach?
–– Czy planuje się podział gmin większych
na sektory?
–– Jaką metodę opłat przyjęto do tzw.
nieruchomości niezamieszkałych?
–– Jaką politykę edukacyjną i informacyjną przewiduje Związek Międzygminny
„GOAP” przed 1 lipca 2013 roku?

Brak satysfakcjonującej odpowiedzi może skutkować podjęciem uchwały
o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”
Niepokój budzi konieczność ustalenia
jednolitego sposobu naliczenia wysokości
opłat dla całej Gminy. Wnioskujemy do
posłów i senatorów o umożliwienie gminom wyboru różnych metod, ulg i zwolnień
oraz ustalenia opłat dla poszczególnych
części obszaru gminy. Uważamy również,
że konieczność organizowania przetargów
na wywóz odpadów, w przypadku, gdy
gmina posiada własny zakład gospodarki
komunalnej prowadzący taką działalność,
jest niezgodna z zasadami racjonalnego
gospodarowania. Uważamy, że gminom
należy ułatwić egzekucję należności z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych poprzez nadanie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta,
uprawnień organu egzekucyjnego.
Powyższe stanowisko Rady Miejskiej
w Swarzędzu należy dostarczyć do Posłów,
Senatorów z Województwa Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz
wszystkich członków Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, Zgromadzenia, jak
i Zarządu Związku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu
Marian Szkudlarek
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grudnia 2012 roku Rada Miejska w Swarzędzu zebrała się
na Wspólnym Posiedzeniu
Wszystkich Komisji. Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono projekty
uchwał, które rada rozpatrzyła podczas
XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu.
Po wspólnym Posiedzeniu Wszystkich Komisji odbyła się XXXVI Sesja
Rady Miejskiej w Swarzędzu, w której
uczestniczyło 19 radnych. Obrady sesji
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu – Marian Szkudlarek.
Podczas posiedzenia Rada Miejska
w Swarzędzu podjęła:
• Uchwałę nr XXXVI/332/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012.
• Uchwałę nr XXXVI/333/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2012 – 2032.
• Uchwałę nr XXXVI/334/2012 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowa-

nych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok
2012, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego.
• Uchwałę nr XXXVI/335/2012
w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta i Gminy na 2013 rok.
• Uchwałę nr XXXVI/336/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu.
• Uchwałę nr XXXVI/337/2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na
terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
• Stanowisko nr 8/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia
2012 r. o następującej treści:
W związku z wejściem w życie uchwały
o wykonaniu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w imieniu Rady Miejskiej
w Swarzędzu zwracam się z gorącym
apelem o możliwie szybkie przywrócenie
zapisów projektu, przewidujących wskazanie zakładu w Pławcach jako instalacji
zastępczej dla regionu drugiego, w ramach
którego ujęta została Gmina Swarzędz.
Gorąca debata wokół tematu odpadów,
która toczy się ostatnio w naszej Radzie
z szerokim udziałem społeczeństwa, zmusza
nas – przedstawicieli lokalnej społeczności - do podjęcia działań, mających na
celu minimalizację negatywnych skutków
wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami dla mieszkańców
naszej Gminy. Szczególną troskę budzą
proponowane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej” stawki za odbiór odpadów,
które znacznie przewyższają propozycje
przedstawione w niektórych pobliskich
Gminach.
Jako jedną z przyczyn władze związku
wskazują wysokie koszty zagospodarowania odpadów i konieczność transportowania ich do jednej z trzech wskazanych
w planie wojewódzkim instalacji zastępczych. W przypadku naszej Gminy rzeczywiście nie widzimy powodów, dla których
koniecznym miałoby być transportowanie
naszych odpadów do odległych dzielnic
Poznania. Dlatego też wskazanym jest
umożliwienie transportu odpadów z terenu
naszej Gminy do zakładu w Pławcach położonego zaledwie kilkanaście kilometrów

od granic Gminy. Bez dokonania zmiany
w planie i uchwale wykonawczej nie jest to
niestety możliwe. Wiemy, iż obowiązujące
przepisy umożliwiają wskazywanie instalacji zastępczych poza granicami regionu.
W imieniu całej Rady Miejskiej w Swarzędzu proszę o podjęcie działań, które
umożliwią nam wybór instalacji przetwarzającej nasze odpady. Konkurencja
zawsze pozytywnie wpływa na koszty
takich usług.
Mamy świadomość, iż instalacje zastępcze – czy to regionie, czy też poza nim –
będą przyjmować nasze odpady jedynie do
czasu uruchomienia spalarni w Poznaniu.
Jednak czas, który dzieli nas od jej uruchomienia jest dziś trudny do oszacowania.
Dlatego też na tych kilka najbliższych lat
chcemy zapewnić naszym mieszkańcom
jak najkorzystniejsze warunki, spełniając
jednocześnie wszelkie wymagane prawem
normy.
Instalacja w Pławcach jest radnym
naszej Gminy dobrze znana, wielu z nas
miało okazję ją odwiedzać osobiście. Przekonani jesteśmy, iż żadna ze wskazanych
w planie wojewódzkim instalacja zastępcza
w naszym regionie nie może być porównywana z zakładem w Pławcach. Wysoka
skuteczność prowadzonego odzysku oraz
wieloletnie doświadczenie firmy gwarantują, iż nasze odpady nie będą bezsensownie składowane po jedynie pozornym ich
przesortowaniu. A tego, oprócz niższych
kosztów, oczekują od nas nasi mieszkańcy.
Trudno nam zrozumieć, dlaczego pierwotne wskazania (ujęcie w projekcie planu
zakładu w Pławcach jako instalacji zastępczej dla regionu drugiego) zostały w samym planie zmienione i dlaczego zmiany
w tym zakresie nie zostały skonsultowane
z samorządami zainteresowanych Gmin.
Proszę, zatem, o informację, czy planujecie Państwo dokonać w najbliższym
czasie zmian w planie wojewódzkim, tak,
aby jeszcze przed przetargami na odbiór
odpadów możliwe było poszerzenie listy
instalacji, do których trafiać będą odpady
z naszego regionu. Jeżeli ze strony samorządów zainteresowanych Gmin niezbędne
będą działania formalne – proszę również
o informację w tym zakresie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu
Marian Szkudlarek
opr. Hanna Mełeń - Biuro Rady
Miejskiej, /mw/
Na zdjęciu: Podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej
w Swarzędzu
z Fot. M.Woliński
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Projekt „EuropaHooligans-Sport”

W

październiku i listopadzie 2012 odbyła
się po raz piętnasty wymiana młodzieży
między Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu a Johannes–Selenka-Schule Braunschweig.
W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy decyzję
o realizacji projektu międzynarodowego w ramach Programu e-Twinning. Temat projektu
brzmi: „Europa- Hooligans- Sport”.
Realizacja wymiany młodzieży zarówno w Polsce jak i w Niemczech była możliwa dzięki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego
w Poznaniu i Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży.
Danuta Habdas

„Comenius w śniegu”
– inicjatywa ZS nr 1

Aktualności

Z

espół Szkół nr1 w Swarzędzu przystąpił do
realizacji projektu w ramach Programu Comenius„Comenius w śniegu”. Projekt realizować
będą wspólnie cztery szkoły: ZS nr1 w Swarzędzu,
zaprzyjaźniona szkoła niemiecka Theodor-Ltt-Schule Gießen (Niemcy), szkoły z Banská Bystrica
(Słowacja) i z Gödöllő (Węgry). Celem projektu
będzie wspólne wykonanie przez uczniów
ze szkół uczestniczących w projekcie rzeźby
przedstawiającej dwóch witających się narciarzy.
Rzeźba ma symbolizować współpracę między
szkołami z Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier.
Danuta Habdas

Szefa Pentagonu
korzenie z Wierzonki

W

22

edług ustaleń
Łukasza Bieleckiego – genealoga,
twórcy bazy poznan-project.psnc.pl, z danymi o ponad 900 tys.
małżeństw, zawartych
w XIX wieku na terenie
ówczesnego Wielkiego Księstwa Poznańskiego,
pradziadek nowego sekretarza obrony USA Chucka Hagela urodził się w Wierzonce. Był to Tomasz
Kąkolewski, który późnej mieszkał w Turostowie
w (dzisiejszej) gminie Kiszkowo. Do USA związany
miejscem urodzenia z naszą gminą, pradziadek
senatora Hagela wyemigrował w 1888 r.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
za Gazeta.pl
Na fotografii: Chuck Hagel
Fot. Wikipedia

Kiermasz świąteczny w Wierzonce

R

ada Rodziców we współpracy z pracownikami Szkoły Podstawowej we
Wierzonce po raz kolejny zorganizowała bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny.
15 grudnia przyjaznym gwarem, światłem
migocących na choinkach różnokolorowych lampek budynek szkolny zapraszał
już z daleka. W przygotowaniach aktywny
udział brali zarówno uczniowie, nauczyciele jak i rodzice, a nawet dziadkowie.
Wszyscy chcący poczynić świąteczne
zakupy mieli ku temu doskonałą okazję.
I tym razem znaleźli tu bogatą ofertę rękodzielniczą. Tradycyjnie składały się na
nią ozdoby domu i stołu wigilijnego w postaci różnych stroików, wieńców, aniołków i innych choinkowych świecidełek.
Kusiło zapachami stoisko z piernikami,
a ozdobne pojemniczki skrywały różne
niespodzianki. Sponsorzy dopisali, więc

można było nawet zaopatrzyć się w gotowe
paczki pod choinkę. Działała kawiarenka
z gorącymi napojami i pysznymi ciastami,
dziełem mam i babć.
Najwięcej emocji… i funduszy dostarczyła, oczywiście, aukcja. Jak zawsze
cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.
Wzięli w niej nawet udział specjalni goście zaproszeni przez panią dyrektor Ewę
Idziak, tzn. gminne władze w osobach
burmistrz Anny Tomickiej, wiceburmistrz Agaty Kubackiej i radnej Ewy
Buczyńskiej. Bezapelacyjnym hitem tej
części programu okazały się styropianowe bombki – prawdziwe arcydzieła sztuki
rękodzielniczej…
Dochód z kiermaszu Rada Rodziców
przeznaczy na uatrakcyjnienia bieżącej
działalności szkoły.
Maria Maciołek

Pierwsza w Swarzędzu

Szkoła Odkrywców Talentów

M

iło nam poinformować, że
działania naszych Nauczycieli
i Uczniów sprawiły, iż w bieżącym roku szkolnym Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie dołączyło
do zaszczytnego grona Szkół Odkrywców
Talentów. W województwie wielkopolskim na chwilę obecną jest tylko 169
Szkół Odkrywców Talentów, w powiecie
poznańskim – zaledwie 25, z kolei z obszaru Miasta i Gminy Swarzędz – 1 szkoła!
Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów
przyznawany przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji jest wyróżnieniem dla placówek
oświatowych, które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania i wspierania
zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Z wielkim trudem przyszło nam
wyselekcjonować zajęcia, które zgłosiliśmy do udziału w przedsięwzięciu, ponieważ dzieje się bardzo wiele, wspomagamy
rozwój osobowy naszych wychowanków

na rozmaite sposoby i odnosimy na tym
polu liczne sukcesy. Ostatecznie – po
burzliwej dyskusji – zgłosiliśmy „Papieroplastykę i rękodzieło” (nauczyciel
prowadzący: Zofia Neumann), „Z fizyką
za pan brat” (nauczyciel prowadzący:
Elżbieta Jeschke), „Szkolne Koło Misyjne
i Wolontariatu” (nauczyciel prowadzący:
Eliza Krause) i „Zajęcia sportowe” (nauczyciele prowadzący: Lidia Półtoraczyk
i Renata Piotrowska).
Zachęcamy wszystkie swarzędzkie
szkoły, aby przyłączyły się do propagowania nowatorskich, inspirujących
i efektywnych praktyk dydaktyczno-wychowawczych. W ten sposób wspólnie
przyczynimy się do podniesienia jakości
edukacji w powiecie, województwie, a w
ostateczności w całym kraju.
Zofia Frąckowiak
Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Zalasewie
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Z wizytą u Dostojnych Jubilatów

Pan Wincenty Gulczyński ze Swarzędza.

Państwo Teresa i Marian Jarolewscy z Jasina.

Jubilaci – seniorzy otrzymują kosz słodyczy, bukiet kwiatów oraz serdeczny list
gratulacyjny podpisany przez burmistrza
Annę Tomicką. Przy kawie i w otoczeniu rodziny (dzieci, wnuki, prawnuki)
wspominane są dawne czasy, rodzinne
historie i anegdoty. Atmosfera szacunku,
wdzięczności, miłości otaczająca Szanownych Jubilatów robi wielkie wrażenie i na
długo pozostaje w pamięci.

Państwo Joanna i Stefan Ciesielscy ze Swarzędza.

Państwo Wiktoria i Kazimierz Szczepaniakowie z Bogucina.

„Wierzeniczenia” nagrodzone „Znakiem Dobra”

26

stycznia 2013 r. w auli Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu zespół
redakcyjny „Wierzeniczeń” obecny tam
w składzie: ks. Przemysław Kompf, Maciej Dominikowski, Ewa J. i Włodzimierz
Buczyńscy oraz Piotr Pomin odebrał jedną
z dwóch równorzędnych nagród za 2012
rok w konkursie dziennikarskim „Znak
Dobra” im. Romy Brzezińskiej.
Konkurs jest organizowany od 2006 r.
dla upamiętnienia Romany Brzezińskiej-Lajborek, zmarłej 13 maja 2005 r. poznańskiej
dziennikarki, założycielki Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (KSD) i animatorki wielu działań na rzecz dobra. Konkurs
organizują KSD i redakcja „Głosu Wielkopolskiego”. Jego celem jest nagradzanie publikacji bądź akcji społecznych, promujących
dobro i przysparzających je społeczeństwu,

na łamach wielkopolskiej prasy. Przybyłych
powitali Andrzej Lajborek i prorektor WSUS
dr Agnieszka Woch-Juchacz. Byli wśród
nich: poseł Bożena Szydłowska, pierwszy
laureat honorowej „Przyjaciela Wierzenicy”
– Stanisław Witecki z żoną Anielą, Lucyna,
Marta i Zbigniew Kundzewiczowie, Ewa
Strycka z „Wieści Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Halina
Staniewska - zaprzyjaźniona z Wierzenicą
swarzędzanka, Iwona i Aleksander Kompfowie, osoby z parafii reprezentujące
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. A.
Cieszkowskiego i Parafialny Zespół Caritas:
Irena Prokop, Małgorzata Jułga, Bogdana
Cywińska, Elżbieta Ożarowska z córką.
Uroczystości towarzyszyły występy zespołu
Shalom. Laureaci zostali przedstawieni przez
Grażynę Wrońską a nagrody odbierali z rąk
Katarzyny Lajborek-Jarysz, córki patronki

(przewodniczyła kapitule konkursowej).
„Wierzeniczenia” zostały nagrodzone
za budowanie wspólnoty owocujące takimi
działaniami jak: odnowienie krypty grobowej Cieszkowskich, rozpoczęcie budowy
w sąsiedztwie probostwa wiaty z kioskiem
i sanitariatami jako miejsca spotkań pątników i turystów, inicjatywę obchodów
dwustulecia urodzin najbardziej znanego
mieszkańca Wierzenicy – Augusta Cieszkowskiego. Po wręczeniu nagród Ewa J.
Buczyńska odczytała fragmenty tekstu
o naszym piśmie (z wydania okolicznościowego) i wraz z ks. Przemysławem Kompfem odpowiadali na pytania G. Wrońskiej.
„Wierzeniczenia” dostały też nagrodę rektora WSUS Michała Iwaszkiewicza i list
gratulacyjny od ks. arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego. Nagroda „Znak Dobra” dla
zespołu redakcyjnego jest sympatycznym
znakiem uznania ze strony osób z zewnątrz.
Ewa J. Włodzimierz Buczyńscy

Aktualności

W

ostatnich dniach grudnia 2012 r.
odwiedziliśmy mieszkańców
świętujących niezwykle piękne
i ważne dla nich jubileusze. Z inicjatywy
burmistrz Anny Tomickiej pary o wieloletnim pożyciu małżeńskim – 60 i więcej
wspólnych lat, oraz seniorzy – 90 i 100
lat życia, honorowani są w taki właśnie,
szczególny sposób. Każde z tych spotkań
dostarcza obu stronom wielkich wzruszeń.

A oto grudniowi Jubilaci, którym złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia:
Pan Wincenty Gulczyński ze Swarzędza (świętował 100-ną rocznicę urodzin!),
natomiast 60-tą rocznicę ślubu obchodzili:
Państwo Wiktoria i Kazimierz Szczepaniakowie z Bogucina, Państwo Teresa
i Marian Jarolewscy z Jasina oraz Państwo
Joanna i Stefan Ciesielscy ze Swarzędza.
Raz jeszcze wszystkiego najlepszego!
/tr/
z fot. Teresa Radziszewska, Dorota Zaremba
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Dzień Babci i Dziadka

15
Aby nikt nie był sam…

Prosto z OPS

J

24

uż po raz piąty w gościnnych progach swarzędzkiego EuroHotelu, na
zaproszenie jego właścicieli – Elżbiety i Zbigniewa Zawadów, przy świątecznym stole spotkały się dzieci, szczególnie
tego potrzebujące. 20 grudnia do uroczystego posiłku zasiedli uczniowie swarzędzkich szkół wraz ze swymi szkolnymi
opiekunami. W uroczystości uczestniczyli
również: wiceburmistrz Agata Kubacka,
współpracująca ze szkołami radna Rady
Powiatu Poznańskiego Barbara Antoniewicz, ksiądz wikary Przemysław Górecki
z parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia na
os. Kościuszkowców, Grażyna Kurkowiak-Socha – dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich UMiG, Mariola Jurgowiak – przedstawiciel Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Dzieci otrzymały świąteczne życzenia
i paczki z prezentami ufundowane przez
burmistrz AnnęTomicką. Sponsorami pysznego poczęstunku były cukiernie Magdalenka i Hoffmann. Dziękujemy gorąco
wszystkim, którzy pomogli uczynić dzie-

cięcy pobyt w swarzędzkim EuroHotelu
naprawdę niezapomnianym przeżyciem.

Ś

***

więta Bożego Narodzenia to
szczególny czas, który spędzamy
w gronie najbliższych. Dzielimy się
opłatkiem, składamy życzenia, siadamy
do wspólnej wieczerzy, kolędujemy i obdarowujemy się prezentami. Nie wszyscy
jednak mają przy sobie kogoś bliskiego
i spędzają święta samotnie.
Dla nich właśnie każdego roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz oraz
Ośrodek Pomocy Społecznej organizują
uroczystą kolację wigilijną. W 2012 roku
takie spotkanie wigilijne odbyło się 21
grudnia w EuroHotelu w Swarzędzu.
Atmosferę spotkania umilały kolędy
w wykonaniu scholi młodzieżowej z parafii pw. Matki Boskiej Wspomożycielki
Wiernych. Na zakończenie wieczerzy
każdy z zaproszonych gości otrzymał
słodki upominek.
/ops, tr, mw/

stycznia 2013 roku w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Wsparcia odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Do Seniorów przyszły dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej „Nasza
Dziupla”. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia
życzeń wszystkim zebranym Babciom i Dziadkom
oraz słodkiego poczęstunku. Następnie dzieci
przygotowały zabawę - grę fabularyzowaną, pt.
„Ćwierćland”, podczas której seniorzy wraz z dziećmi
współpracowali w 4 mniejszych zespołach. Celem tej
gry była realizacja różnych zadań plastycznych jakie
dostały grupy po przeczytanym fragmencie tekstu.
Taka forma spędzania czasu bardzo spodobała się
Seniorom i już dziś zapraszają dzieci na kolejne
spotkanie.
Jarosław Łączka
Miejsko-Gminny Ośrodek
Wsparcia

„Becikowe”
po nowemu

O

d 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw.
becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego za 2011 rok, które wynosi 1922 zł netto
miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku urodzenia się dziecka przed dniem
wejścia w życie ustawy (tj. przed 1 stycznia
2013 r.) „becikowe” przyznaje się na podstawie
przepisów dotychczasowych – bez kryterium
dochodowego.
Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia
12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada
2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw
(poz. 1255).
Beata Pacholczak
OPS - Sekcja Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, -51, -52, -53
(sekcja świadczeń rodzinnych)
www.ops-swarzedz.org.pl
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Stefańska (lekkoatletyka- biegi), Stanisław Stołowski (jeździectwo- skoki przez
przeszkody), Bartosz Okrasiński (kajak
polo), Krzysztof Schiller (kajak polo),
Cezary Salomonik (kajak polo), Michał
Maluszczak (kajak polo), Sylwia Ciesielska (pływanie), Maciej Kobyliński (wioślarstwo), Edyta Kierzek (lekkoatletykaskok o tyczce), Remigiusz Wiatrowski
(pływanie), Jakub Lipczyński (zapasy
klasyczne), Marzena Cecuła (kolarstwo
szosowe), Michał Kowalczyk (kolarstwo
górskie), Filip Kubacki (boks tajski), Agata Echaust (zapasy), Monika Szurlej
(wioślarstwo), Monika Wieczorkiewicz
(lekkoatletyka- biegi), Olga Rusinek (pływanie synchroniczne), Waldemar Rataj
(hokej na trawie).

Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w roku 2012

9

stycznia 2012 r. w swarzędzkim
ratuszu burmistrz Anna Tomicka
już po raz szósty uhonorowała swarzędzkich sportowców, którzy w roku
2012 wykazali się wybitnymi osiągnięciami. Oprócz nagrodzonych sportowców
w uroczystości uczestniczyli ich najbliżsi
oraz trenerzy. Obecni byli także członkowie Komisji ds. Nagród i Wyróżnień
Sportowych, przewodniczący Komisji,
Konrad Napierała - doradca burmistrza
ds. strategii w zakresie kultury, sportu
i środków masowej komunikacji, Tadeusz Witkowski - wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Swarzędzu, Bartosz
Stawicki - przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu, Paweł Bocian – radny Rady Powiatu
Poznańskiego, sportowiec, pracownik
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także wiceburmistrz Agata
Kubacka.
W tym roku na nagrody za wybitne
osiągnięcia sportowe w budżecie Gminy
Swarzędz została przeznaczona kwota
15.000 zł. Pani burmistrz na wniosek
Komisji podjęła decyzję o przyznaniu 23
nagród sportowych (nagrody finansowe)
oraz 12 wyróżnień (karnety do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji). Nagrodzeni i wyróżnieni sportowcy otrzymali
listy gratulacyjne. Wśród uhonorowanych
sportowców są reprezentanci różnych
dyscyplin, m.in. sztuk walki (zapasów,
karate, kick-boxingu), sportów wodnych
(kajak-polo, wioślarstwa, pływania), lek-

koatletyki (biegów, skoków o tyczce), kolarstwa, jeździectwa, hokeja na trawie oraz
wyścigów motocyklowych.
Burmistrz Anna Tomicka podziękowała sportowcom za ich wysiłek i osiągnięcia
służące także promocji Swarzędza, złożyła
gratulacje rodzicom i trenerom - opiekunom młodych zawodników.

Zawodnicy nagrodzeni za osiągnięcia
sportowe w roku 2012:
Joanna Wittke (hokej na trawie),
Krzysztof Paterka (pływanie), Kacper Majchrzak (pływanie), Rafał Wiśniewski (szermierka- floret), Angelika

Anna Stachowiak (karate), Danuta
Kapturska (lekkoatletyka), Mateusz
Robiński (pool bilard), Mikołaj Szaferski (karate), Wojciech Adamek (tenis
ziemny), Natalia Florek (wyścigi motocyklowe), Patrycja Kurowska (karate
shotokan), Igor Przybylski (karate), Jakub Mańczak (karate), Dawid Strzelczyk
(karate), Adrian Klejniak (karate), Igor
Dwiecki (karate).
Redakcja „Prosto z Ratusza” również
składa wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdeczne gratulacje. Listę
sportowców wraz z kompletnym wyszczególnieniem ich osiągnięć w 2012 r.
zamieściliśmy na www.swarzedz.pl w zakładce SPORT i REKREACJA.
/mw/
z fot. T. Radziszewska

Aktualności

Sportowcy nagrodzeni – gratulujemy!

Zawodnicy wyróżnieni za osiągnięcia
sportowe w roku 2012:
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Zapraszamy
na lodowisko!

Prosto z Centrum Sportu

S
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warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji oferuje
swoim klientom nowoczesne, zadaszone lodowisko usytuowane tuż przy scenie plenerowej oraz
Pływalni „Wodny Raj”.
Co roku w sezonie zimowym, przez ok. 4 miesiące
mogą Państwo czynnie wypoczywać jeżdżąc na
łyżwach. W trakcie funkcjonowania lodowiska organizowane są różne, ciekawe imprezy: mikołajki,
bale przebierańców, dyskoteki, walentynki oraz
wiele innych.
Przy lodowisku czynna jest wypożyczalnia łyżew
oraz bezpłatny parking i szatnia. W trakcie sesji
emitowana jest muzyka umilając jazdę na łyżwach.
Centrum proponuje również lekcje nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach.
Sesje na lodowisku trwają 1,5 godziny i rozpoczynają się co 2 godziny:
10:00-11:30, 12:00-13:30, 14:00-15:30,
16:00-17:30, 18:00-19:30, 20:00-21:30
CENNIK LODOWISKA
Bilet wstępu umożliwia nieograniczone
korzystanie z lodowiska przez okres 1 sesji,
tj. 1 godzina 30 minut
CENY BILETÓW
od poniedziałku do piątku
10 zł – normalny   8 zł – ulgowy*
soboty, niedziele i święta
11 zł – normalny   9 zł – ulgowy*
wypożyczenie łyżew – 5 zł za 1 sesję
ostrzenie łyżew – 8 zł
*bilety ulgowe przysługują:
- dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do
25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej,
- osobom od 60 roku życia po okazaniu dokumentu
tożsamości,
- inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.

Półkolonie hitem SCSiR!

W

ypoczynek dzieci i młodzieży
wszedł już na stałe do najważniejszych usług SCSiR. Podczas
dwóch tygodni ferii zimowych na Półkoloniach organizowanych przez Centrum,
bawiło się 120 dzieci oraz 30 na półkolonii z tenisem.
Dzieci podczas półkolonii miały wiele atrakcji sportowych. Najważniejszym
punktem dnia były zabawy w basenie.
Dodatkowo dzieci uczyły się jeździć
na łyżwach, uprawiały wiele dyscyplin
sportowych w hali sportowej, bawiły

Walentynkowe
wodne party

W

sobotę, 16 lutego odbędzie
się wspaniała impreza walentynkowa. Pływalnia na 3 godziny stanie się dyskoteką! Doskonałe
nagłośnienie, oświetlenie oraz wakacyjny wystrój przeniesie
klientów pływalni na
hawajskie plaże. Można będzie kupić napoje
chłodzące oraz usiąść na
leżaku pod palmą. Dodatkową atrakcją będzie
możliwość uczestnictwa
w zajęciach aqua-zumby.
Co ważne, wszystkie
atrakcje zawierają się
w cenie biletu na basen.
Zapraszamy! /hej/

się i grały w gry planszowe oraz kręgle,
a w każdą środę cała grupa wybrała się
na wycieczkę do kina.
Codziennie przez ok. 8 godzin opiekunowie robili wszystko, żeby dzieci po
zakończeniu każdego turnusu, miały
wspaniałe wspomnienia z półkolonii.
Już dzisiaj zapraszamy na półkolonie
odbywające się latem. Ogłoszenie o rozpoczęciu zapisów pojawi się w czerwcu
2013 r.
/hej/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

zanowni Państwo! Karnet
upoważnia do korzystania
z całego kompleksu pływalni
poza kawiarenką. Upoważnia do zapłaty należności za
faktyczny czas korzystania
z basenu. Z wejścia na karnet
może korzystać maksymalnie
5 osób. Nie trzeba mieć przy sobie gotówki. /hej/

Dyskoteki na lodowisku w każdą sobotę
Karty honorowane
a w piątki sesje z DJ’em
w SCSiR:
to atrakcja dla młodych ludzi, którzy
szukają imprezowych klimatów. W Swarzędzu na lodowisku znajdą wszystko
czego potrzebują.

Prosto z Centrum Sportu

D

J Tomaj o godzinie 18:00 i 20:00
w każdy piątek i sobotę podnosi
temperaturę na lodzie wprowadzając wszystkich łyżwiarzy w dyskotekowe klimaty. Imprezy na lodowisku,

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

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

]]Biuro Rady Miejskiej

]]Laboratorium Analiz ]

]]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)

Informator

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG:
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Burmistrz Anna Tomicka przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 10-16.
Rynek 1, tel. 61 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Marian Szkudlarek
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.00
– 15.00 w Biurze Rady.

]]Straż Miejska

ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 61 651-21-13, 61 651-21-14,
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:
tel. 607-365-266
W soboty, niedziele i święta
zgłoszenia przyjmuje dyżurny policji
pod numerem tel. 61 817-23-07.
straz.miejska@swarzedz.pl

Lekarskich „Jaromed”

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

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni Leka-

rza Rodzinnego „Diagter”

Przychodnia Nr 1: Swarzędz, ul. Piaski
8, tel. 61 817 25 33, 61 817 25 49, kom.
604 405 478, 503 153 989
Przychodnia Nr 2: Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 37D, tel. 61 817 35 58
Przychodnia Nr 3: Kobylnica,
ul. Poznańska 99, tel. 61 815 01 21

]]Centrum Medyczne ]
Lecznicy „Certus”

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

]]Zakład ]

Gospodarki Komunalnej

]]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, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

]]Lotnisko Aeroklubu ]
Poznańskiego

]]Centrum Medyczne –

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

]]Skansen i Muzeum

]]Komisariat Policji ]

]]Dyżury całodobowe

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

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

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

]]OSP w Swarzędzu

ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

]]Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

]]Centrum Informacji ]

Przychodnia w Swarzędzu

aptek w Poznaniu:

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej

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

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

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Gminne ]

Medycznej Tel-Med

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

Centrum Informacji

ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl
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ul. Strzelecka 2, tel. 61 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 61 651 15 41
(do 16.00), 663 818 601 i 697 725 522
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl
usługi pogrzebowe tel. 61 815 97-08
i 603 136 854

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

w Swarzędzu
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]]Pomoc doraźna ]

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

Pszczelarstwa

]]Muzeum Przyrodniczo-

Łowieckie w Uzarzewie

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

]]Cech Stolarzy ]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

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

Prosto z budowy – na półmetku kadencji z Sportowcy nagrodzeni
Strefa parkowania z Nowa umowa z Certusem
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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O ustawie śmieciowej
w Starostwie

1 lipca br., bowiem, gminy będą miały
większą swobodę przy ustalaniu opłat za
odbiór odpadów. Zmiany dotkną także wykonawców świadczących usługi odbioru
oraz transportu odpadów.
Uczestnicy spotkania, wśród nich
wójtowie, burmistrzowie oraz działacze
samorządowi, zwrócili uwagę na problemy,
które niesie za sobą znowelizowana ustawa,
m.in. sposób ustalania opłat oraz metodę ich
poboru. Wątpliwości wzbudziła bliska data
(1 lipca 2013 r.) wprowadzenia nowelizacji,
albowiem pojawiły się obawy, iż nie uda

Tyle nowego sprzętu dla OSP jeszcze nie było

S

obota, 5 stycznia 2013 roku, była
niezwykle ważnym dniem dla strażaków ochotników z województwa
wielkopolskiego. Tego dnia przekazano im
bowiem sprzęt warty 13 mln 671 tys. zł. Za

te pieniądze udało się zakupić: 45 samochodów, 23 motopompy i 32 zestawy do
ratownictwa technicznego. Nigdy wcześniej
jednorazowo nie udało się przekazać tak
dużej ilości sprzętu ratującego ludzkie życie.

się na czas przeprowadzić koniecznych
przetargów oraz obrać najdogodniejsze
formuły kalkulowania stawek.
Nie zabrakło też głosów wskazujących
na znaczenie zmian w ustawie na ochronę
środowiska i konieczność uwrażliwienia
społeczeństwa na korzyści płynące z segregacji odpadów.
Senator Rotnicka podziękowała za
żywą dyskusję i cenne, bo wynikające
z bezpośredniego doświadczenia, obserwacje. Obiecała także odnieść się do wygłoszonych przez samorządowców opinii
podczas najbliższego posiedzenia Senatu.
Klementyna Witczak-Albuquerque,
Gabinet Starosty
Zakup nie byłby możliwy, gdyby nie
współpraca Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Ministra Spraw Wewnętrznych,
Państwowej Straży Pożarnej, Samorządu
Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 156
partnerami (tj. 65 samorządami gmin i 91
OSP z Wielkopolski).
Na uroczystości przekazania sprzętu
samorząd powiatu poznańskiego reprezentował Starosta Poznański, Jan Grabkowski. W podziękowaniu za dotychczasową
wzorową współpracę i wsparcie, strażacy
postanowili wręczyć Staroście Odznakę
Honorową „Semper Vigilant” (wiecznie
czuwający).
Tomasz Skupio, Asystent Starosty

Krótko z powiatu...

N

a zaproszenie Starosty Poznańskiego, Jana Grabkowskiego i Jadwigi
Rotnickiej, Senator RP, 22 stycznia
br., do siedziby Starostwa Powiatowego
w Poznaniu przybyli przedstawiciele gmin
powiatu poznańskiego. Przy stole prezydialnym zasiadł również Mirosław Kruszyński,
wiceprezydent miasta Poznania, pełniący
także funkcję przewodniczącego zarządu
Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracja Poznańska. Tematem
rozmów była nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Pani Senator przedstawiła w jaki sposób projekt zmian w polityce gospodarowania odpadami rysuje się na tle dotychczasowych ustaw oraz jakie konsekwencje
w praktyce wynikną dla samorządów. Od

Otwarcie Rezydencji Seniora Puszczykowo

Ó

smego stycznia 2013 roku odbyło
się uroczyste otwarcie Rezydencji
Seniora Puszczykowo. Dzięki dużemu zaangażowaniu oraz doświadczeniu
właścicieli ośrodka, Katarzyny i Zbigniewa
Bekasiaków, powstał nowoczesny zakład
opiekuńczo-leczniczy wybudowany według najwyższych standardów.
W ceremonii otwarcia i poświęcenia
rezydencji udział wzięli Jan Grabkowski,
Starosta Poznański, Tomasz Bugajski,
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Andrzej Balcerek, Burmistrz
Miasta Puszczykowo oraz inni przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy

naukowi, duchowni i zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań Katarzyny Bekasiak, a także zaprezentowania założeń i celów przedsięwzięcia.
Ośrodek przygotowany jest dla około 60
seniorów. Właściciele zamierzają zadbać
o najwyższą jakość usług i zaangażowanie
pracowników.
Przemówienie wygłosił również Jan
Grabkowski, który podziękował za ważną
i pomyślnie zrealizowaną inicjatywę. Wyraził nadzieję, iż misją Rezydencji Seniora
będzie niesienie pomocy osobom starszym
dzięki właściwej organizacji i wykwalifikowanemu personelowi, który zapewni

starszym fachową opiekę. Podkreślił, że
troska nad osobami w podeszłym wieku
jest sprawą priorytetową w obrębie powiatu poznańskiego oraz w całym kraju.
Hanna Kostołowska,
Gabinet Starosty
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Rokietnicki flesz

Informator Gminy Rokietnica

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” – mały projekt, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kolędowanie na miarę Ogólnopolskiego
Wydarzenia. SOBOTA’ 2013

III

publiczności. Zaś „Nie liczę godzi i lat”, „Pocieszanka” czy „Za każdą ceną” – znane i lubiane utwory Andrzeja Rybińskiego, okazały
się spójnym i idealnie wzmacniającym klimat
muzycznym tematem.
III Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek SOBOTA 2013 stał się sprawdzianem dla
317 uczestników. Ostatecznie jury w składzie:
Andrzej Rybiński, Leszek Marciniak, Zbigniew Starosta, Jerzy Błaszczak, Jacek Markowski w niedzielnych przesłuchaniach „na
żywo”, spośród grona 35 finalistów, wyłoniło
zwycięzców w trzech wiekowych kategoriach.
W najmłodszej – dla uczestników w wieku od
8 do 12 lat - zwyciężyła Julia Bury z miejscowości Jenin. II miejsce zajęła Marta Gramsz z Poznania, której publiczność – po raz pierwszy
w historii festiwalu - przyznała również swoją

Informator Gminy Rokietnica

ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek SOBOTA 2013 pozostanie w pamięci jego uczestników na długo. Gościnne mury Sobockiego Sanktuarium, któremu
patronuje Matka Boża Sobocka, Pani Pięknej
Miłości, sprawiły, że tradycja kolędowania jest
ciągle żywa. Nowe aranżacje, ciekawe brzmienia i nietuzinkowe interpretacje mogły zadowolić niejednego konesera. Od ujęć w stylu gospel Agnieszki Jeśmontowicz, przez poruszający
skalą możliwości głosowych występ Magdaleny
Katarzyńskiej, po zaskakujący nowatorstwem,
ale bynajmniej nie przerysowany, pastorałkowy blues Katarzyny Starosty.
Na finał zaś gitarowy recital Andrzeja Rybińskiego. „Cicha noc”, „Wśród nocnej ciszy”, wzruszająca kolęda „Jezus Malusieńki” zabrzmiały
wspólnym śpiewem artysty i zebranej licznie

w gminie Rokietnica to
32 513 złotych

przeznaczonych na ratowanie życia dzie
ci
i godną opiekę medyczną seniorów

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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nagrodę. III nagroda powędrowała w ręce Michała Kamińskiego z Lipna.
W kategorii od 13 do 16 lat, która zgromadziła
największe artystyczne indywidualności Festiwalu, I miejsce zajęła Magdalena Katarzyńska
z Kąkolewa, II – Katarzyna Starosta z Buku, zaś
III - Anna Zuszek z Ostrowa Wielkopolskiego.
Trzecia grupa finalistów to niezapomniane
wykonania i interpretacje Anny Wróbel (III
miejsce), Julii Bartowiak (II miejsce) i Agnieszki Jeśmontowicz z Bytowa, która jako jedyna
uczestniczka zebrała 5 najwyższych, przyznanych jednogłośnie, jurorskich not.
Patronem Honorowym Festiwalu od jego
I edycji jest Wójt Gminy Rokietnica. Niezastąpionym orędownikiem i duchowym opiekunem ks. Krzysztof Andrzejewski - proboszcz
i kustosz Sanktuarium w Sobocie, zaś organizatorem – Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy z pomysłodawcą festiwalu – dyrektorem
Mariuszem Grzymała na czele.
Patronat medialny sprawowali: TVP Oddział
w Poznaniu, Radio Merkury, Radio Emaus i „Rokickie Wiadomości”.
D.P.

W

ielki finał już za nami. Jak zawsze było
mnóstwo emocji, ciepłych uczuć, roześmianych twarzy i serc na dłoni. Atmosfera tego dnia sprzyja zabawie, ale też wielu refleksjom. Tegoroczne hasło Orkiestry wręcz

zmusza do tego, by zastanowić się nad życiem
swoim i życiem w ogóle. Jak krótki czas dzieli nas
od bycia dzieckiem, potrzebującym ciągłej opieki,
do stania się seniorem również potrzebującym
wsparcia i miłości. Jeżeli tylko jest to możliwe

- pomagajmy. Pomagajmy sobie nawzajem - to
niewiele kosztuje, często wystarczy tylko odrobina własnego czasu, którą komuś poświęcamy.
Cudownie jest patrzeć na dzieci, które z radością wychodzą na ulice z puszkami, by - mimo
mrozu i niedzieli - podzielić się z kimś innym
tym, czym mogą: dobrą wolą, chwilą niemyślenia o swojej wygodzie, o komputerze, czy
właśnie rozpoczętych feriach.
Cudownie jest usłyszeć w odpowiedzi na pytanie: „Pomożesz?”, „Ależ oczywiście!”. Cudownie jest patrzeć na uśmiechnięte twarze.
Cudownie jest być razem - razem pomagać
i razem się bawić.
Katarzyna Piechalak
Małgorzata Przynoga
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ZEGARMISTRZ
Rok założenia 1994 rok

Zapraszam!
godziny otwarcia:
pon-pt: 10-18, sob: 10-13
Os. Raczyńskiego 12,
62-020 Swarzędz tel. 602 640 034

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

HR Format - firma specjalizująca się w selekcji
i rekrutacji pracowników.

www.hrformat.pl

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie rekrutacji
zewnętrznych oraz wsparcie wewnętrznych procesów
rekrutacyjnych.
•
•
•
•
•
•
•

Nasi specjaliści rekrutują dla następujących branż:
Przemysł
Branża oponiarska
Branża IT
Logistyka
Transport
Energetyka
Sprzedaż detaliczna (FMCG)

•
•
•
•
•

Metody stosowane w poszukiwaniu kandydatów:
Analiza bazy danych
Ogłoszenia
Poszukiwania bezpośrednie (Direct/Executive Search)
Media społecznościowe
Networking

•
•
•
•

Stosowane narzędzia:
Testy psychologiczne
Testy merytoryczne
Assessment Center
Development Center

Wspieramy Twój biznes, zapewniając kadrę
identyfikującą się z celami i wartościami Twojej Firmy.
Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
My pomożemy Ci go znaleźć.
Zapraszamy do współpracy!!!
Piotr Kuźniak
HR Format
ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61–731 Poznań
tel. 691 140 909
piotr.kuzniak@hrformat.pl   www.hrformat.pl

Reklamy

Naprawa starych zegarów, dorabianie wszystkich szkiełek,
naprawa zegarków szwajcarskich i innych, w sprzedaży zegarki: Casio, Orient, QQ, Adriatica, Bisset, a także markowe
baterie każdego typu, paski itp.

kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego

LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Gwiaździsta 23
www.lanservice.com.pl

Certyfikaty:
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Kancelaria Radcy Prawnego
Edyta Roman
pragnie poinformować, że zmieniła siedzibę.
Obecnie Kancelaria zlokalizowana jest
przy ul. Kwiatowej 14/5 w Poznaniu
tel. kom. 690-995-242, tel. 61 668-28-06
www.kancelaria-edytaroman.pl

STOMATOLOGIA
NF
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

www.stronka.twojastomatologia.eu

Z

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

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

KOMPLEKSOWE LECZENIE I PROTEZOWANIE
pon., wt. 12.00-20.00, śr. pt. 9.00-15.00, czw. 15.00-20.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz

Reklamy

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
śr., pt. 15.00-19.00

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze,
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie, RTG zębów
Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone
w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00
oraz po uzgodnieniu godziny
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00

Laboratorium

Analiz Medycznych
Szeroki zakres badań

Zapraszamy: poniedziałek-piątek
od godz. 8.00-11.00 oraz 18.00-20.00
Czynne również
w soboty od 9.00 - 14.00

32

Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

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

