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Józefinki – zapraszamy 1-3 maja z Śmieci po nowemu
Prosto z budowy z Godło SWARZĘDZ dla najlepszych
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB
606 782 143
www.vertidecor.pl

Pracownia biżuterii
• Sprzedaż biżuterii srebrnej
i złotej
• Wymianę starej biżuterii
na nową
• Naprawę i renowacje biżuterii
• Grawerowanie
• Skup

ZŁOTNIK GRAWER

Reklamy

Swarzędz oś. Raczyńskiego 11, tel. 888 88 70 60 czynne od 11 do 17
Zapewniamy szeroki wybór, miłą i fachową obsługę.

KREDYTY bez BIK, Chwilówki

NAPRAWA EKSPRESÓW
POGWARANCYJNA

Biuro:
ul. Warszawska 3,
Swarzędz
Tel. 61/651 84 75

W GRUSZCZYNIE k/ SWARZĘDZA

SERWIS - USŁUGI - SPRZEDAŻ

Kawa LAVAZZA oraz MK CAFE
PROFESSIONAL w super cenach

BIURO RACHUNKOWE
(licencja MF)

Tel.
508 660 416

bejm.finanse@gmail.com

Zapraszamy do Gruszczyna na ul. Zielińską 3
tel. 61 818 49 66, 605 314 233, biuro@bicafe.pl

Pełen zakres usług księgowych, kadry, płace.
Odbieramy dokumenty od Klientów!

Zakład

( 604 423 508

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

FRYZJERSTWO
MOBILNE
KATARZYNA NOWICKA
tel 512 339 787

oferuje usługi fryzjerskie
z dojazdem do klienta w zakresie:

• strzyżenie damskie i męskie • koloryzacja
• baleyage • trwała ondulacja
• czesania ślubne, wieczorowe, okazjonalne.
Serdecznie zapraszam!
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Zakład Gospodarki
Komunalnej
z Certyfikatem „Firma
Godna Polecenia”
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marca 2013 r. w Sali Kolumnowej
Sejmu RP odbyła się konferencja
Parlamentarnej Grupy Kobiet zatytułowana „Kobieca strona życia. Przestrzeń
publiczna i przestrzeń prywatna”. Organizatorką była poseł Bożena Szydłowska
– Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy
Kobiet. Patronat honorowy nad konferencją objęła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.
Podczas konferencji z okazji dwudziesto-

lecia istnienia tytułem Honorowej Przewodniczącej wyróżniono założycielkę
i pierwszą Przewodniczącą Parlamentarnej
Grupy Kobiet Barbarę Labudę.
Na zaproszenie poseł Bożeny Szydłowskiej w konferencji wzięła udział
kilkunastoosobowa grupa kobiet z gminy Swarzędz.
EJB

55 lat z chórem AKORD!

Z

nany doskonale wszystkim swarzędzanom męski chór AKORD
świętuje właśnie imponującą 55-tą
rocznicę działalności!
W 1958 r. z inicjatywy Starszego
Cechu w Swarzędzu Sylwestra Rych
lewskiego powstała grupa śpiewacza,
którą tworzyli miłośnicy muzyki chóralnej
zrzeszeni w Cechu Stolarzy Swarzędzkich.
Dyrygentem chóru od lat jest pani Jadwiga
Maćkowiak, której talentowi, wyobraźni
artystycznej oraz energii chór wiele dobrego zawdzięcza.
W 1990 r. AKORD zdobył III na
Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Ventspiels na Łotwie, koncertował

w polskim pawilonie EXPO 2000 w Hanowerze, w katedrze w Berlinie. Swarzędzcy
chórzyści śpiewali w bazylikach Rzymu,
Asyżu, na placu św. Marka w Wenecji i na
cmentarzu poległych pod Monte Casino.
Chór AKORD odznaczony został
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „ Zasłużony
dla Kultury Polskiej.”
Jubilatom serdecznie gratulujemy!
Zapraszamy na jubileuszowy koncert
chóru AKORD podczas tegorocznych Józefinek 3 maja o godz. 17 na swarzędzkim
Rynku.
/tr/

C

Aktualności

Swarzędzanki w Sejmie

7 marca 2013 r. w auli Poznańskiej
Wyższej Szkoły Biznesu odbyła się
uroczystość, podczas której Zakład
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu otrzymał zaszczytny tytuł „Firma
Godna Polecenia”.
ertyfikat, przyznawany przez Biuro Promocji Gospodarczej i Certyfikacji w Poznaniu, odebrała
dyrektor zakładu, Izabela Gruszczewska-Gonet. Członkami kapituły przyznającej nagrodę są: Rektor Poznańskiej
Wyższej Szkoły Biznesu, Prezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców,
Kanclerz Poznańskiej Wyższej Szkoły
Biznesu, Dyrektor Zarządzający Biura
Promocji Gospodarczej i Certyfikacji.
Na uroczystej gali obecny był I zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz pan
Adam Trawiński, który gratulował tak dużego sukcesu, jaki osiągnął zakład budżetowy.
Nagroda jest bardzo cenna, przyznawana
przez fachowców, którzy bardzo wysoko
ocenili przyjętą strategię działania przedsiębiorstwa.
Wyróżnienie to zostało przyznane
za dynamiczny rozwój, bardzo wysoką,
gwarantowaną jakość wykonywania powierzonych zadań, a w szczególności za
wybitny profesjonalizm w świadczeniu
szerokiej gamy specjalistycznych usług
komunalnych, realizowanych w oparciu
o wieloletnie doświadczenie, wysoko
wykwalifikowaną kadrę, nowoczesną
bazę techniczną oraz wzorcowy system zarządzania przedsiębiorstwem.
Z tej okazji dyrektor zakładu otrzymała
list gratulacyjny od pani burmistrz Anny
Tomickiej za dotychczasowe osiągnięcia
i pozycję zakładu na rynku.
/umig/

2 maja, podczas Józefinek:

Strefa bez opłat

I

nformujemy, że decyzją Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz, w dniu 2 maja 2013 roku
(czwartek), w związku z organizacją na swarzędzkim Rynku corocznych Józefinek, zaniechany zostanie pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego w Swarzędzu.
/ms/
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Szanowni Państwo!

Z

wielką przyjemnością zapraszam wszystkich do
spędzenia pierwszego tegorocznego weekendu
majowego w Swarzędzu!
Tradycyjne Józefinki, organizowane na swarzędzkim
rynku, to trzy dni wypoczynku, rozrywki, spotkań i zakupów na świeżym powietrzu. 1, 2, 3 maja zaplanowane
zostały tak, aby na wszystko starczyło czasu i aby każdy
mógł wybrać dla siebie coś szczególnie interesującego.
Nie zabraknie zatem atrakcji, a jedyne, czego obiecać nie
możemy, choć bardzo byśmy chcieli, to piękna, wiosenna
pogoda. Mamy jednak nadzieję, że słońce i dobre humory
będą z nami przez całe trzy dni.
Józefinkom 2013 towarzyszy myśl o wielokulturowości, charakterystycznej dla 375-letniej historii naszego
miasta. Tyle bowiem w tym roku mija od nadania nam praw
miejskich. Zawsze tutaj żyli obok siebie przedstawiciele
różnych narodów, w poszanowaniu własnej odrębności
i kultury. Polacy, Żydzi, Romowie, Niemcy i inni. Dlatego
właśnie każdego, józefinkowego wieczoru będą Państwo
uczestnikami innego muzycznego widowiska. Zapraszamy
na biesiady muzyczne: 1 maja – Biesiada żydowska, 2
maja – Biesiada romska, 3 maja – Biesiada góralska!
Dodatkowo bawarski oraz wielkopolski folklor muzyczny.
W spotkaniach na Rynku weźmie udział również, obchodzący 55-lecie, swarzędzki chór Akord, a także - gościnnie - niemiecki chór Concordia z zaprzyjaźnionego
Ronnenbergu.
Środa, pierwszy dzień swarzędzkich Józefinek, to, oczywiście, IV Swarzędzkie Spotkanie Józefów i wspólne,
pamiątkowe zdjęcie, odsłonięcie V Mebla Miejskiego,
tradycyjna Strawa św. Józefa, pyszny Józefowy Placek!
3 maja na mecie gry miejskiej Mebloberek mnóstwo wspaniałych nagród dla zwycięzców w kategoriach:
grupowej, rodzinnej i indywidualnej. Czekają prawdziwe
niespodzianki!

Codziennie od godz. 12:00 na Jarmarku św. Józefa –
specjalnie dla Państwa duży wybór artykułów spożywczych
bezpośrednio od producenta, upominki, słodkości dla dzieci.
Spotkajmy się, Drodzy Państwo, na naszych, jedynych w swoim rodzaju, swarzędzkich Józefinkach!
Serdecznie zapraszam!

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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z Fot. J. Gębarowski

Prosto z budowy
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Wiadukt w Jasinie
– montaż przęseł
Pod koniec marca (jak widać na zdjęciu) rozpoczęto montaż pierwszego przęsła
na budowie nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Jasinie. Zgodnie z zapewnieniami wykonawcy (firmy Intercor
z Zawiercia) na kwiecień zaplanowane jest
dostarczenie na plac budowy wszystkich
stalowych elementów konstrukcji nowego
wiaduktu. Umowa przewiduje zakończenia
prac na koniec czerwca br.
Coraz bardziej przybliża się zatem
chwila, kiedy wiadukt zacznie służyć kierowcom i pomoże wyprowadzić z centrum
Swarzędza ruch ciężkich samochodów,
obsługujących przedsiębiorstwa z zlokalizowane wzdłuż ul. Rabowickiej. Będzie to
możliwe po gruntownym przebudowaniu
tej ulicy, połączeniu jej z nowym wiaduktem i wybudowaniu w Jasiniu skrzyżowania z drogą krajową nr 92.

Jest to inwestycja bardzo kosztowna
i cały czas trwają starania o pozyskanie
na nią funduszy zewnętrznych. Z dobrym
skutkiem. Pod koniec października 2012
roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wpisał projekt pn. „Budowa drogi
łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul.
Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz
z drogami serwisowymi oraz przebudową
odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr
92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz
do IWIPK WRPO, realizowany w ramach
Działania 2.2 „Poprawa dostępności do
regionalnego i ponadregionalnego układu
drogowego (drogi powiatowe i gminne)”.
Wniosek o dofinansowanie został
złożony przez Powiat Poznański, a znacząca część kosztów inwestycji w zakresie
wkładu własnego zostanie pokryta przez
Gminę Swarzędz.
22 marca 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę
o wyborze projektu kluczowego pt.: „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr

2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową
nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz
przebudową odcinka ul. Rabowickiej
i drogi krajowej nr 92 w miejscowości
Jasin, gmina Swarzędz” złożonego przez
Powiat Poznański.
Projekt uzyskał wsparcie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Poprawa
dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi
wojewódzkie w miastach na prawach
powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat
II „Drogi w granicach administracyjnych
miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz
na obszarach wiejskich” WRPO na lata
2007-2013.
Dofinansowanie projektu z EFRR
wynosi 9 755 453,93 zł. Przypomnijmy,
że latem ubiegłego roku na I etap tej
inwestycji Ministerstwo Infrastruktury
przyznało dofinansowanie w wysokości
9 mln zł.
/mw, ms/
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Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Kupieckiej, Rolnej i Granicznej w Swarzędzu. W miejscu
tym powstanie rondo, które bez wątpienia
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wykonawcą
będzie firma POL-DRÓG Piła, która rozpocznie prace na początku czerwca. Koszt
przebudowy wyniesie 959 tys. złotych.
Realizacja tej inwestycji celowo została zaplanowana na okres wakacyjny,
aby zminimalizować uciążliwości komunikacyjne podczas budowy.
Jak już informowaliśmy, Gmina
Swarzędz wystąpiła z wnioskiem do
Wielkopolskiego Urzedu Wojewódzkiego o dofinansowanie inwestycji w ramach
Programu Wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg lokalych
– Etap II, Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. Pod koniec marca do UMiG
w Swarzędzu wpłynęło pismo informujące,
iż przebudowa skrzyżowania ul. Kupieckiej, Rolnej i Granicznej zostanie dofinansowana kwotą ponad 201 tys. złotych.
/mw/

Minioczyszczalnie –
pora na II etap
Zakończył się, rozpoczęty w ubiegłym
roku, I etap budowy 56 indywidualnych
biologicznych oczyszczalni ścieków. Powstały one w Wierzenicy, Puszczykowie
Zaborzu, Sokolnikach Gwiazdowskich
i Sarbinowie. Na inwestycję tę Gmina
Swarzędz uzyskała dofinansowanie z Na-

rodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie ponad 386
tys. zł, co stanowi ok. 45 proc. kosztów
całego przedsięwzięcia.
Obecnie trwa rozruch tych oczyszczalni. Mieszkańcy zostali przeszkoleni
w obsłudze i prawidłowym użytkowaniu
urządzeń. Po pięcioletnim okresie oczyszczalnie indywidualne przestaną być własnością Gminy Swarzędz i przejdą na
własność użytkowników za symboliczną złotówkę. Warto dodać, że rynkowa
wartość każdej takiej oczyszczalni to ok.
15-18 tys. złotych.
Równocześnie trwają przygotowania
do II etapu tego projektu. Gmina ponownie
wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie.
Tym razem budowane mają być nie tylko

indywidualne oczyszczalnie, ale i zbiorcze
(w Wierzenicy i Sokolnikach Gwiazdowskich), obsługujące po kilka budynków
lub budynki wielorodzinne.
Cały czas otwarta jest lista chętnych
do uczestnictwa w tym projekcie. UMiG
zachęca właścicieli szamb (w Wierzenicy,
Sarbinowie, Sokolnikach Gwiazdowskich
i Puszczykowie Zaborzu), aby skorzystali
z okazji do uporządkowania gospodarki
ściekami na swoich posesjach. Wystarczy zgłosić się do sołtysa, który pomoże
w załatwieniu formalności. Równocześnie należy mieć na uwadze, że przypadki
niezgodnego z prawem pozbywania się
ścieków stale są wykrywane przez Straż
Miejską i karane zgodnie z przepisami.
Warto więc skorzystać z okazji i przyjąć
propozycję prezentu od Gminy.
/mw/
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Latem rondo
z dofinansowaniem

Ul. Napoleońska
gotowa
W marcu zakończono przebudowę
ul. Napoleońskiej w Swarzędzu. Przypomnijmy, że na 350-metrowym odcinku tej
drogi, który dotychczas nie miał trwałej
nawierzchni, wybudowano kanalizację
deszczową, odwadniającą ulicę. Ponadto
powstały przyłącza kanalizacji sanitarnej
do tych posesji, które jeszcze ich nie miały.
Nawierzchnię tzw. pieszojedni zbudowano z betonowej kostki brukowej. Wykonawcą była firma Budownictwo Drogowe
KRUG, a inwestycja kosztowała ok. 790
tys. złotych.

7

Prosto z budowy

PROSTO Z RATUSZA kwiecień 2013

Ulica Średzka do przebudowy. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Średzkiej w Swarzędzu i Zalasewie wraz z przebudową skrzyżowań ulic Średzkiej, Polnej i Rabowickiej w Swarzędzu. Inwestycja odbywać się będzie etapowo. W roku 2013 Gmina Swarzędz planuje przebudować ul. Średzką, co
polegać będzie na budowie kanalizacji deszczowej oraz budowie nowej nawierzchni jezdni wraz z obustronnymi chodnikami w granicach administracyjnych miasta. W Zalasewie
natomiast planowane jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (do wysokości ul. Austriackiej) a chodnik powstanie po jednej stronie ul. Średzkiej (do wysokości ul. Irlandzkiej).
W roku 2014 w ramach tego zadania przeprowadzona zostanie przebudowa skrzyżowania ul. Polnej i Średzkiej, gdzie powstanie rondo. Równocześnie zmodernizowane
zostanie pobliskie skrzyżowanie ul. Średzkiej z ul. Rabowicką.
/mw/

Przebudowa wiąże się też ze zmianą
organizacji ruchu. Od chwili zakończenia
robót Napoleońska stała się ulicą jednokierunkową z wjazdem od ul. Jesionowej
i wyjazdem w kierunku ul. Paderewskiego.
Nowa organizacja ruchu uporządkowała
też sposób parkowania na tej ulicy.
/mw/

Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 433
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Rusza przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 433 na terenie miasta i gminy Swarzędz.
Mowa tu o ul. Kórnickiej w Swarzędzu
i Zalasewie oraz ul. Tuleckiej w Garbach.
Inwestorem jest Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu. Przebudowa
tego 3-kilometrowego odcinka zaniedbanej

drogi wojewódzkiej zacznie się w okolicy
skrzyżowania z ul. Graniczną w Swarzędzu
a zakończy za pętlą autobusową w Garbach. W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa
służąca odwodnieniu pasa drogowego, po
czym ułożona zostanie nowa nawierzchnia jezdni z asfaltu. Ponadto z betonowej
kostki brukowej wybudowane zostaną
chodniki wraz ze zjazdami do posesji.
Według uzyskanych przez UMiG informacji, wykonawcą rozbudowy drogi wojewódzkiej jest Skanska S.A., która wykona
to zadanie za ok. 13 mln złotych. Całość
prac ma być gotowa do końca października
2013 roku.
Przypomnijmy, że przebudowa tej drogi poprzedzona została wybudowaniem
przez Gminę Swarzędz kanalizacji sanitarnej w Zalasewie i Garbach. Mieszkańcy

tej okolicy jeszcze przez kilka miesięcy
będą musieli znosić uciążliwości będą
z budową. Aby je zminimalizować – dla
ruchu tranzytowego wyznaczone zostaną
objazdy, a w ruchu lokalnym zostanie zapewniony dojazd do wszystkich posesji.
/mw/

Będzie jaśniej
Gmina Swarzędz zawarła umowy
na budowę oświetlenia, które powstanie
w Łowęcinie (ul. Szkolna i Śliwkowa) oraz
w Garbach (fragment ul. Podleśnej). Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na
połowę czerwca br. Ul. Szkolna i Śliwkowa
otrzymają 9 nowych słupów z lampami,
natomiast w ul. Podleśnej przybędzie również 9 słupów z oświetleniem.
/mw/

z Fot. M. Młodziński
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Paczkowo – szkoła na ukończeniu. Pod koniec marca ogłoszony został przetarg na wyposażenie nowej szkoły w Paczkowie, która będzie w pełni gotowa
na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września br. Ustalona już została kolorystyka sal lekcyjnych, korytarzy i pozostałych pomieszczeń. Budowa jest na ukończeniu i cały czas
trwają prace wykończeniowe we wnętrzu budynku.
/mw/

z Fot. M. Woliński
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Ratusz – renowacja zgodnie z nakazem konserwatora zabytków. W marcu zakończyły się prace przy remoncie i renowacji dachu, wieży
zegarowej i elewacji ratusza w Swarzędzu. Jak już informowaliśmy, było to konieczne ze względu na nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odrestaurowane zostały ozdobne elementy tarcz zegarowych i sam zegar. Wieża zegarowa ratusza zyskała nowe pokrycie z blachy miedzianej. Wymieniono też pokrycie dachu,
a lukarny, rynny i parapety również wykonane zustały z trwalej z blachy miedzianej. Elewacja z piaskowca została oczyszczona, a tynki uzupełnione i pomalowane.
Wszystkie te prace odbyły się pod nadzorem konserwatora zabytków.
Pierwotny termin ukończenia robót, ustalony na 15 grudnia br., musiał być wydłużony ze względu na złe warunki atmosferyczne.
/mw/
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Od 1 lipca 2013 r.

Śmieci po nowemu
Od 1 lipca 2013 zarząd nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi
przejmie Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”, którego Miasto i Gmina Swarzędz jest członkiem. Wprowadzone zostaną nowe zasady naliczania opłat i określania ich stawki.
W drodze przetargu zostaną wybrane firmy odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy nie będą już podpisywać
indywidualnych umów z odbiorcami odpadów, a ich segregacja będzie
się im opłacać poprzez ponoszenie niższych stawek opłat.

10

jeżeli odpady
są zbierane
i odbierane
w sposób
selektywny

Znane są już stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Poznaniu i 9
sąsiednich gminach tworzących Związek
Międzygminny „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej”. Zgromadzenie
Związku przyjęło, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi
w sposób selektywny wyniesie 12,00 zł
miesięcznie od mieszkańca, zaś za odpady
zbierane nieselektywnie 20 zł.
Dodatkowo dla mieszkańców, którzy
zdecydują się na prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów przyjęto metodę naliczania degresywnego. Co to oznacza?
W gospodarstwach domowych liczących
do 3 członków każda osoba płaci 100%
stawki podstawowej. W gospodarstwie
4-osobowym stawka dla każdego członka wyniesie 95%, w 5-osobowym – 90%,

Stawki opłat za wywóz śmieci z gospodarstw domowych (miesięcznie od
mieszkańca):
Degresywność

Ile będziemy płacić?

w 6-osobowym – 85%, 7-osobowym –
80%, itd. W gospodarstwach 13-osobowych i liczniejszych stawka dla każdej
osoby wyniesie 50%.

Ilość osób w
gospodarstwie
domowym

Aktualności

Z

nowelizowana ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zobowiązała radę gminy do dokonania
w drodze uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz do ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik określonej
pojemności. Samorządy Miasta Poznania
oraz 9 sąsiednich gmin, zgodnie z przepisami ustawy, przekazały te uprawnienia
utworzonemu Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”. Jego Zgromadzenie, na podstawie Statutu Związku Międzygminnego
przyjętego przez rady gmin – uczestników
związku, jest więc właściwe do podjęcia
uchwał określających metodę oraz stawki
opłat. W skład 18-osobowego Zgromadzenia ZM GOAP wchodzą burmistrzowie
i wójtowie lub ich zastępcy 9 gmin oraz
9 przedstawicieli miasta Poznania.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 i więcej

100%
100%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

12,00 złotych
12,00 złotych
12,00 złotych
11,40 złotych
10,80 złotych
10,20 złotych
9,60 złotych
9,00 złotych
8,40 złotych
7,80 złotych
7,20 złotych
6,60 złotych
6,00 złotych

Ustalone zostały też stawki za odbiór
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (lokali użytkowych, biur, sklepów,
szpitali, akademików, etc.). Podstawą naliczania opłat jest w tym przypadku rozmiar pojemnika. Właściciel, użytkownik
lub zarządca tego rodzaju nieruchomości
ma możliwość wyboru jego pojemności.
W zależności od decyzji czy zbiórka odpadów na terenie nieruchomości będzie
odbywała się w sposób selektywny, czy
też nie, przewidziane zostały różne stawki
za tę samą pojemność pojemnika.

Stawki za opróżnienie pojemnika
przy gospodarowaniu odpadami w sposób nieselektywny:
Pojemność (typ)
Wysokość stawki
0,11 m3, 0,12 m3 (pojemnik)
26,00 złotych
0,24 m3 (pojemnik)
39,00 złotych
0,36 m3 (pojemnik)
51,00 złotych
1,1 m3 (pojemnik)
119,00 złotych
2,5 m3 (pojemnik)
239,00 złotych
5,0 m3 (pojemnik)
445 złotych
4,0 m3 (kontener)
357,00 złotych
5,0 m3 (kontener)
445,00 złotych
3
6,0 m (kontener)
556,00 złotych
7,0 m3 (kontener)
656,00 złotych
8,0 m3 (kontener)
755,00 złotych
10,0 m3 (kontener)
954,00 złotych
0,3 m3 (pojemnik podziemny)
99,00 złotych
0,8 m3 (pojemnik podziemny) 117,00 złotych
1,3 m3 (pojemnik podziemny) 161,00 złotych
3,0 m3 (pojemnik podziemny) 354,00 złotych
5,0 m3 (pojemnik podziemny) 611,00 złotych

Stawki za opróżnienie pojemnika
przy gospodarowaniu odpadami w sposób selektywny:
Pojemność (typ)
Wysokość stawki
0,11 m3, 0,12 m3 (pojemnik)
21,00 złotych
0,24 m3 (pojemnik)
31,00 złotych
0,36 m3 (pojemnik)
41,00 złotych
1,1 m3 (pojemnik)
95,00 złotych
2,5 m3 (pojemnik)
191,00 złotych
5,0 m3 (pojemnik)
356,00 złotych
4,0 m3 (kontener)
286,00 złotych
5,0 m3 (kontener)
356,00 złotych
6,0 m3 (kontener)
445,00 złotych
7,0 m3 (kontener)
525,00 złotych
8,0 m3 (kontener)
604,00 złotych
10,0 m3 (kontener)
763,00 złotych
0,3 m3 (pojemnik podziemny)
79,00 złotych
0,8 m3 (pojemnik podziemny)
94,00 złotych
1,3 m3 (pojemnik podziemny) 129,00 złotych
3,0 m3 (pojemnik podziemny) 283,00 złotych
5,0 m3 (pojemnik podziemny) 489,00 złotych

Deklaracje

Informujemy, że wkrótce, po zatwierdzeniu uchwał Zgromadzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego, ogłoszeniu ich
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, na stronie internetowej
http://www.goap.poznan.pl oraz stronie
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www.goap.org.pl zamieszczone zostaną
wzory deklaracji oraz inne dokumenty
związane z wprowadzaniem nowego
systemu gospodarki odpadami. Prawdopodobnie nastąpi to na przełomie kwietnia
i maja. Deklaracje opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać do 3
czerwca 2013.
Do ich złożenia zobowiązani są także
właściciele nieruchomości niezamieszkałych (szkół, hoteli, firm, ogródków działkowych itp.), na których powstają odpady
komunalne. W stosunku do nich opłata
jest naliczana za każdorazowe opróżnienie
pojemnika.
Więcej informacji dostępnych jest na
stronie www.goap.org.pl.

Infolinia: 61 624 22 22

Jak informuje GOAP, pod numerem
61 624 22 22 od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00-15.00 można uzyskać informacje o zasadach i organizacji nowego
systemu gospodarki odpadami, który ma
zacząć działać od 1 lipca 2013 r.

Zgromadzenie przyjęło również regulamin utrzymania czystości i porządku
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin wchodzących
w skład ZM GOAP. Obejmuje on wszystkich mieszkańców oraz określa szczegółowe zasady gospodarowania odpadami,
w tym ich segregowania i odbioru.

Nowe porządki w kilku krokach

► Regulamin Utrzymania Porządku
i Czystości w Gminach jest Aktem Prawa
Miejscowego – każdy mieszkaniem ma
obowiązek ustawowy znać niniejsze akty.
► Od 4 maja do 3 czerwca br. mieszkańcy/zarządcy/najemcy/właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą zobowiązani do złożenie stosownych deklaracji,
których wzór formularza określono w załączniku do Regulaminu, Formularze będą
udostępnione w wersjach papierowych
i elektronicznej na ePUAP.
► Na podstawie złożonych deklaracji
Związek Międzygminny GOAP prześle
mieszkańcom harmonogram płatności

na rok 2013 oraz subkonto bankowe, na
które należy dokonywać co 2 miesiące
płatności. Deklarowane dane będą weryfikowane względem danych z ewidencji
nieruchomości i ludności oraz innych
źródeł informacji, jak np. zużycie wody,
rejestr działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych itp.
► Przed 1 lipca br. ze skutkiem na 30
czerwca warto rozwiązać dotychczasowe
umowy z firmami odbierającymi śmieci,
aby uniknąć podwójnej opłaty za odbiór
odpadów.
► Wybrana w przetargu na odbiór
odpadów firma wywozowa dostarczy nieodpłatnie pojemnik na odpady komunalne,
oraz worki foliowe lub barwne pojemniki
na odpady segregowane.
► Sezonowo mieszkańcy nieruchomości z zielenią ogrodową będą otrzymywać worki na odpady zielone.
► Do 14 września (co 2 miesiące)
mieszkańcy zobowiązani są wnieść opłaty
za odbiór odpadów.
/ros/

Po co rewolucyjne zmiany skoro obecny system
działa sprawnie?
- W dotychczasowym systemie właściciele posesji sami wybierali odbiorców
odpadów, zwykle oferujących najniższą
cenę i nie interesowali się kwestiami ich
dalszego zagospodarowania. Tymczasem
odpadów ciągle przybywa. Rosną też wymagania związane z ich zagospodarowaniem. Normy unijne zobowiązują gminy
do osiągnięcia już od tego roku określonych poziomów odzysku i recyklingu. Jeśli
tego nie zrobią grożą im surowe kary finansowe. Odpadów nie można w nieskończoność kierować na składowiska, gdyż
w hierarchii przetwarzania odpadów jest to
najgorsza metoda ich zagospodarowania.
Trzeba więc budować sortownie i spalarnie, doskonalić systemy ich zbierania i segregowania, a także rekultywować tereny
obecnych składowisk, gdyż zagrażają one
środowisku.
Jak ustalone zostały stawki opłat?
- Ustawodawca zostawił samorządom
dowolność w ich ustalaniu. Określając jednak w ustawie, że z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami pokrywane są
koszty: odbierania, transportu, zbierania,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych, tworzenia i utrzymania

punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, a także obsługi administracyjnej całego systemu.
Czy nowy system obejmie wszystkich mieszkańców?
- Właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji, w których określą liczbę osób
zamieszkałych. Dane te będą weryfikowane i kontrolowane. W nowym systemie gospodarowania odpadami na terenie
Związku Międzygminnego przewiduje się
wprowadzenie specjalnego znakowania
pojemników, kontenerów i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych
w sposób selektywny. Znakowanie opierać
się będzie o czipy i naklejki z kodem paskowym, identyfikującym między innymi
właściciela nieruchomości, typ pojemnika
i rodzaj zbieranego odpadu. Wprowadzenie elektronicznego znakowania urządzeń
do gromadzenia odpadów umożliwi objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości
zorganizowanym systemem odbioru odpadów oraz uszczelnienie ich strumienia.
Kto jest zobowiązany składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami?
- Właściciel nieruchomości, pod

pojęciem tym rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych
oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością.
Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości?
- W przypadku nie złożenia deklaracji
przewodniczący Związku Międzygminnego określi w drodze decyzji wysokość
opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym
średnią ilość odpadów powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Jakie działania będą podejmowane wobec
właścicieli nie uiszczających opłat lub nie
uiszczających ich w terminie?
- W razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uiścił je w wysokości niższej od należnej,
przewodniczący Związku Międzygminnego określi w drodze decyzji wysokość
zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalone
zaległości zostaną wyegzekwowane zgodnie z przepisami prawa.
c.d. na str. 12 Ü

Aktualności

GOAP odpowiada na najczęstsze pytania

11

PROSTO Z RATUSZA kwiecień 2013

Program eSesja w Radzie Miejskiej
Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu już trzeci miesiąc pracują na nowoczesnym, elektronicznym programie eSesja, który umożliwia kompleksową
integrację wszystkich najważniejszych zadań realizowanych przez radę.

Aktualności

W

12

prowadzenie nowego systemu
spowodowało wiele korzyści nie
tylko dla radnych, czy urzędników, ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy dzięki systemowi mogą
na bieżąco śledzić prace Rady Miejskiej
w Biuletynie Informacji Publicznej, gdzie
umieszczane są zaproszenia wraz z porządkiem obrad na poszczególne posiedzenia
oraz protokoły z posiedzeń.
Ponadto system eSesja wprowadził
wiele innych korzyści, a mianowicie:
Oszczędność czasu i pieniędzy, ponieważ program skrócił czas niezbędny
do przygotowania posiedzeń Rady, prze-

kazywania dokumentów dla radnych, a co
najważniejsze zlikwidował koszty druku
wszelkich materiałów dla radnych, którym
wszystkie dokumenty przekazywane są
drogą elektroniczną. Przekazanie materiałów odbywa się automatycznie - Radni zyskali dostęp do dokumentów w momencie,
gdy Biuro Rady wprowadzi je do systemu,
a mieszkańcy w momencie wprowadzenia
dokumentów do BIP-u.
Zautomatyzował komunikację
wewnątrz rady. Biuro Rady zyskało
doskonałe narzędzie do przygotowywania porządków obrad, materiałów sesyjnych, protokołów, a także elektronicznego

Û c.d. ze str. 11

przestrzeń publiczna np. place, ulice, itp.
niezależnie od charakteru powstających
tam odpadów.

Jakie nieruchomości zaliczamy do zamieszkałych, a jakie do niezamieszkałych?
- Nieruchomość zamieszkała to taka,
na której stale i czasowo zamieszkują
mieszkańcy, w tym budynki mieszkalne, jednorodzinne lub wielolokalowe.
Nieruchomość niezamieszkała to taka,
na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach
domowych (np. budynki użyteczności
publicznej, placówki oświatowe, lokale
handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, ogródki
działkowe, targowiska, cmentarze, itd.).
Nieruchomością niezamieszkałą nie jest

Kto składa deklaracje i jest płatnikiem na nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej
w przypadku gdy na tej nieruchomości pojawia
się najemca/dzierżawca lokalu użytkowego?
- W takim przypadku ustawodawca
dopuszcza wybór składającego deklarację i płatnika o ile nastąpi porozumienie
(działają w porozumieniu) właściciela nieruchomości z dzierżawcą/najemcą. Jeśli
takiego porozumienia nie ma to deklarację
składa właściciel za całą nieruchomość.
Niezłożenie deklaracji przez którąś ze
stron powoduje, że z mocy ustawy GOAP
wydaje decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
właściciela nieruchomości.

powiadamiania radnych. System eSesja
umożliwia kompleksowe przeprowadzanie posiedzeń: prezentację porządku obrad
na ekranie. Do każdego punktu porządku,
automatycznie przypisane są niezbędne
załączniki, dlatego też nie trzeba ich wyszukiwać w czasie posiedzenia, czy też
przeskakiwać między oknami. System
eSesja generuje automatycznie również
projekt protokołu z danego posiedzenia,
w którym umieszcza takie informacje jak:
data i czas posiedzenia (godzina rozpoczęcia i zakończenia), informacje o radnych
obecnych, nieobecnych i spóźnieniach,
nazwy wszystkich omawianych punktów porządku obrad, wyniki wszystkich
głosowań przeprowadzonych w czasie
posiedzenia.
Usprawnienie systemu głosowania,
ponieważ Radni głosują za pomocą programu, który automatycznie zlicza głosy,
prezentuje je na ekranie i zapisuje w bazie.
System eSesja obsługuje zarówno imienne
oraz nieimienne głosowania.
Możliwość błyskawicznego dostępu
do informacji w każdym miejscu. Dostęp do danych zgromadzonych w systemie
możliwy jest przez Internet. Dzięki temu
radni, urzędnicy czy mieszkańcy, mogą
zapoznać się z dokumentami przygotowanymi przez Biuro Rady i wprowadzonymi
do Biuletynu Informacji Publicznej.
Sprawna obsługa. System przygotowany w taki sposób, aby dostęp do niego
możliwy był przez klasyczną przeglądarkę
internetową. Dzięki temu eSesja jest niezależna od systemu operacyjnego i może
działać na każdym komputerze czy tablecie.
Hanna Małeń
Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla
segregujących odpady?
- To nie hasło. Osoby segregujące odpady
będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina powinna ustalić stawki opłat na takim
poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacja
śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich
śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma
obowiązek powiadomić gminę o przypadku
niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania
odpadów i potraktować je jako zmieszane
odpady komunalne.
Więcej pytań i odpowiedzi znajdą Państwo na
www.goap.org.pl

Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu
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lutego 2013 roku odbyła się
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu, w której
uczestniczyło 21 radnych. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Swarzędzu – Marian Szkudlarek.
Podczas posiedzenia Rada Miejska
w Swarzędzu podjęła:
► Uchwałę Nr XXXVIII/343/2013
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
► Uchwałę Nr XXXVIII/344/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2013 – 2032.
► Uchwałę Nr XXXVIII/345/2013
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.
► Uchwałę Nr XXXVIII/346/2013
w sprawie nadania imienia Przedszkolu
w Kobylnicy.
► Uchwałę Nr XXXVIII/347/2013
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki zagospodarowanej
jako park linowy na okres dłuższy niż 3
lata.
► Uchwałę Nr XXXVIII/348/2013
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30
marca 2005 r. w sprawie: nadania nazw
ulic na terenie wsi GORTATOWO.
► Uchwałę Nr XXXVIII/349/2013
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn.
► Uchwałę Nr XXXVIII/350/2013
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy
Swarzędz.

► Uchwałę Nr XXXVIII/351/2013
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24
maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany części miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej,
Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym
osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków,
Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy
(łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha).
Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek poinformował, że
w okresie międzysesyjnym radny Zygmunt
Majchrzak złożył interpelację w sprawie
naprawy nawierzchni dróg bitumicznych
w Gminie. Podczas sesji radna Katarzyna
Szkudlarek złożyła natomiast interpelację w sprawie działek położonych wzdłuż
brzegu Jeziora Swarzędzkiego (rejon ul.
Strzeleckiej).
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***

marca 2013 roku odbyła się
XL Sesja Rady Miejskiej
w Swarzędzu, w której uczestniczyło 21 radnych. Obrady prowadził
Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu – Marian Szkudlarek.
Podczas posiedzenia Rada Miejska
w Swarzędzu podjęła:
► Uchwałę Nr XL/352/2013 w sprawie uchwały w sprawie emisji obligacji
Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
► Uchwałę nr XL/353/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
► Uchwałę nr XL/354/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2013.
► Uchwałę Nr XL/355/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2013-2032.
► Uchwałę Nr XL/356/2013 w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.
► Uchwałę Nr XL/357/2013 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
► Uchwałę Nr XL/358/2013 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
► Uchwałę Nr XL/359/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w 2014 roku.
► Stanowisko nr 9/2013 w sprawie
zmiany art.402 ust.6 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłat i kar za składowanie
i magazynowanie odpadów.
Ponadto Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek poinformował, że
w okresie między sesyjnym nikt nie złożył
interpelacji, natomiast radna Katarzyna
Szkudlarek otrzymała odpowiedź na interpelację (BRM.0003.3.2013) w sprawie
działek położonych wzdłuż brzegu Jeziora
Swarzędzkiego (rejon ul. Strzeleckiej).

Aktualności

z Fot. M. Woliński

PROSTO Z RATUSZA marzec 2013

Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: teksty wszystkich uchwał
bieżącej kadencji wraz z uzasadnieniami
dostępne są w Biurze Rady Miejskiej
w Swarzędzu (UMiG Swarzędz, Rynek
1, pok. 105) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/
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Trzy kampanie
C

Prosto z OPS

Po raz kolejny Gmina Swarzędz
zgłosiła swój udział w kampanii „Postaw na Rodzinę!” po to by promować pozytywny wizerunek rodziny.
Kampania będzie realizowana przez
samorządy w całym kraju w okresie
letnim bieżącego roku a działania realizowane w ramach akcji skierowane
są do każdej rodziny.

… to realizowana od 12 lat ogólnopolska akcja podejmująca problem
profilaktyki uzależnień.
elem tegorocznej Kampanii „Zachowaj trzeźwy Umysł”jest zmniejszenie występowania zachowań
ryzykownych poprzez rozwijanie wśród
uczniów na każdym etapie edukacyjnym
umiejętności zachwycania się pięknem
otaczającej rzeczywistości i zdolności
do „zarażania” tym innych. W ramach

C

W
14

2013 roku Gmina Swarzędz
po raz pierwszy weźmie udział
w kampanii Odpowiedzialny
kierowca, która realizowana jest pod
hasłem „Bezpieczna rodzina na drodze.” Celem tej kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości
najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Bezpieczna rodzina na drodze
to rodzina świadoma i odpowiedzialna,

odzienny pośpiech oraz nieustanny
brak czasu powodują, że zapominamy jak ważna jest rodzina. To ona
oraz bliskie relacje łączące wszystkich
jej członków stanowią najważniejszy
czynnik chroniący przed niebezpiecznymi doświadczeniami i ryzykownymi
zachowaniami. Z tego powodu chcemy
kontynuować działania profilaktyczne,
które skoncentrowane będą na rodzinę,
w ramach kampanii„Postaw na rodzinę!”,
której organizatorem jest Krakowska Akademia Profilaktyki.
Doświadczenia z poprzednich lat
potwierdzają, że kampania „Postaw na
Rodzinę!” promuje pozytywne wartości,

daje możliwość do kreatywnego podejścia i rozwiązań w realizacji. A imprezy
organizowane w jej ramach cieszą się co
roku dużym zainteresowaniem rodzin
z gminy Swarzędz.
Działania w ramach kampanii realizowane będą we współpracy z innym
instytucjami z terenu naszej gminy,
w których zainteresowaniu znajduje się
rodzina. A ich wielowymiarowy charakter
umożliwi organizację akcji sportowych,
rekreacyjnych oraz kulturalnych.
O podejmowanych działaniach w ramach kampanii będziemy Państwa informować na bieżąco.
OPS

kampanii promować będziemy potencjał rozwojowy uczniów, kreatywność,
inwencję, pomysłowość i zachęcać do
działania innych. Stawiamy na rozwijanie
zainteresowań, pasji życiowych, właściwe
określanie celów i zadań, gdyż są one
doskonałym sposobem na nudę i bierność. Każdy człowiek ma w sobie wielki
potencjał, który trzeba jedynie aktywować. Należy jednak uświadomić innym
osobom, że wiele potrafią, że dadzą sobie
w życiu radę oraz że są dobrymi partnerami do współpracy z rówieśnikami.
Hasłem przewodnim tegorocznej
kampanii skierowanej do uczniów szkół
podstawowych jest „Na tropie piękna!”,
natomiast dla gimnazjalistów „Unikam
zagrożeń – dzielę się pięknem!”. Każda
ze szkół biorących udział w kampanii

otrzyma pakiety edukacyjne w postaci różnorodnych kolorowych i atrakcyjnych wydawnictw, broszur i ulotek
adresowanych do dzieci, rodziców
i nauczycieli. Gmina Swarzędz już po
raz kolejny zgłosiła swój udział w tej
kampanii. Zorganizowane zostaną liczne konkursy plastyczne, fotograficzne,
multimedialne, rozgrywki sportowe,
pikniki oraz happeningi. Podejmowane
działania będą aktywizować uczniów,
pomagać słabszym, wspierać mniej zaradnych oraz zmniejszać niebezpieczeństwo ryzykownych zachowań wśród
dzieci i młodzieży.
O wszystkich przedsięwzięciach w ramach kampanii będziemy informować
na bieżąco.
OPS

w której dzieci uczą sie pozytywnych
postaw na drodze od swoich rodziców
i najbliższych – dziadków i starszego rodzeństwa. Realizowane działania będą
promować wśród młodzieży ruch jako
zdrową alternatywę wobec spożywania
alkoholu, znaczenie autorytetu rodziców
w kształtowaniu u dzieci pozytywnych
postaw na drodze oraz poprawę bezpieczeństwa i świadomości drogowej
wśród seniorów.
Hasłem przewodnim kampanii skierowanej do uczniów szkół podstawowych jest „Promujemy bezpieczne zachowania na drodze”, do gimnazjalistów
„Stop dla alkoholu. Wybieram zdrowie
i ruch!”, natomiast do osób dorosłych
„Odpowiedzialne wybory = odpowiedzialna rodzina.” W ramach Kampanii
dostępne będą pakiety edukacyjne

w postaci różnorodnych kolorowych
i atrakcyjnych wydawnictw, broszur
i ulotek adresowanych do dzieci i młodzieży, ośrodków szkolenia kierowców,
kierowców, szkół, policji, straży miejskiej
oraz sprzedawców.
Kampania Bezpieczny Kierowca
wspierana jest przez Zachowaj Trzeźwy
Umysł i realizowana przy współpracy
z Biurem Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji, Państwową Strażą Pożarną, Krajową Radą Komendantów Straży
Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Kampanię na terenie Miasta
i Gminy Swarzędz realizować będą
wspólnie Ośrodek Pomocy Społecznej
i Straż Miejska.
O wszystkich przedsięwzięciach w ramach kampanii będziemy informować
na bieżąco.
OPS
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marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Kobiet. Seniorzy
zrzeszeni w Klubach Młodych Duchem
oraz seniorzy z Ośrodka Wsparcia mieli
możliwość obejrzenia przygotowanych
z tej okazji przedstawień teatralnych.

Jako pierwsi wystąpili członkowie grupy teatralnej „ÓW” działającej w Środowiskowym Domu Samopomocy, którzy zaprezentowali sztukę pt. „Siostry”.
Następnie wystąpiły panie z kabaretu
„Sfajki” przedstawiając humorystyczny
spektakl pt. „Na przekór wszystkiemu”.

Warsztaty w ramach „Ligi Mistrzów”
W Centrum Aktywności Senioralnej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Wsparcia
w Swarzędzu odbyły się 21 lutego wielopokoleniowe warsztaty w ramach
piątej edycji programu „Liga Mistrzów”. W spotkaniu wzięło udział osiemnastu uczestników z Klubów Młodych Duchem oraz z Środowiskowego
Domu Samopomocy.

W

arto wspomnieć, że w KMD
organizowane są m.in. zajęcia plastyczne, które rozwijają
zainteresowania klubowiczów, a to na
pewno warto pokazać podczas warsztatów „Liga Mistrzów”. Wcześniejsze
edycje programu otwierały „młode
duchem” z KMD „Stokrotki”, „Słoneczny Wiek” i „Jaśminy”. Spotkanie pt.:
„Stwórz swoją biżuterię” prowadziła
uczestniczka z klubu „Amorki” i wolontariuszka z Niemiec – Lucia. Panie
przedstawiły własne projekty bransoletek wykonanych ze skórzanych ścinek.

Metodę tworzenia biżuterii z koralików zaprezentowała pani Elżbieta
Jastrzębska, a pomagała jej młodzież
z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
z Poznania. Uczestnicy programu bardzo
szybko nawiązali ze sobą kontakt, dzięki
czemu każda ze stron zaangażowała się
i wspólnie tworzyła przepiękną biżuterię.
Na koniec zostały wręczone podziękowania i wszyscy zostali zaproszeni do
wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Rezultatem warsztatów są więc nie tylko
bransoletki, ale przede wszystkim nawiązana współpraca między pokoleniami.
MGOW

MGOW

Komunikat OPS

Z

godnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 24 ust. 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544
i 1548) informujemy, że zostanie udzielania pomoc
finansowa, która będzie realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do
świadczenia pielęgnacyjnego, zwanej dalej„pomocą”.
Prawo do pomocy przysługuje osobom mającym
ustalone za miesiąc, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec,
sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień
2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.
992, z późn. zm.), zwanej dalej„ustawą”, spełniającym
warunki określone w art. 17 ustawy. Pomoc przysługuje
w wysokości 200 zł miesięcznie niezależnie od dochodu
i wypłacana będzie w terminie wypłaty świadczenia
pielęgnacyjnego. Przyznanie oraz odmowa przyznania
pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy
wszczyna się z urzędu tzn. bez składania wniosków. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
Beata Pacholczak
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

Prosto z OPS

„Taniec planet – gra świateł”
w Ośrodku Wsparcia

Po swarzędzkich występach uczestnicy
zostali zaproszeni do obejrzenia pokazu
- niespodzianki. Pokaz zatytułowany„Taniec planet - gra świateł” przygotowała
wraz z opiekunami młodzież z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących z Poznania. Tytułowa gra
świateł uzyskana została dzięki użyciu
ledowych piłeczek, które podświetlane
w trakcie kręcenia przez dzieci, w połączeniu z podkładem muzycznym dały
niesamowity efekt.
Po przedstawieniach nastąpił moment wręczenia podziękowań. Każdy
z występujących zespołów otrzymał
pamiątkowy dyplom. Podczas składania
podziękowań młodzieży OSW seniorzy
sami zainicjowali, że zamiast bić brawa
w sposób tradycyjny pokażą je w języku migowym. Spotkanie zakończyło się
prozdrowotnym poczęstunkiem.
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Świętemu Józefowi
zima niestraszna!
19 marca 2013 r. tradycyjnie świętowaliśmy Dzień Patrona Gminy Swarzędz
– św. Józefa. Z tej okazji przygotowany został szczegółowy scenariusz
świątecznych wydarzeń, a w jego realizacji nawet marcowej zimie nie
udało się przeszkodzić.

Aktualności

D

16

wa dni wcześniej, w niedzielę 17
marca, w kościele pw. św. Marcina odbyła się msza św. w intencji
Miasta i Gminy z udziałem m.in. burmistrz Anny Tomickiej, wiceburmistrz
Agaty Kubackiej, radnych Rady Miejskiej
z przewodniczącym Marianem Szkudlarkiem, radnej Rady Powiatu Poznańskiego
Barbary Antoniewicz, cechmistrza Cechu
Stolarzy Swarzędzkich Piotra Kasprzaka oraz wielu innych osób, dla których
tradycja święta Patrona Gminy Swarzędz – św. Józefa ma żywe znaczenie.
W dniu imienin Józefa – we wtorek, 19
marca od wczesnych godzin porannych
intensywnie sypał śnieg, a mimo niesprzyjającej pogody, kościół pw. św. Marcina
ponownie zapełnił się wiernymi, uczestni-

czącymi tym razem we mszy św. w intencji stolarzy swarzędzkich. Przybyli m.in.
przedstawiciele tego fachu, ich rodziny,
radni, wiceburmistrz Adam Trawiński oraz
poseł Bożena Szydłowska.
Podczas obchodów Dnia Patrona
Gminy Swarzędz nie mogło zabraknąć tak
ważnego momentu, jakim jest spotkanie
przy pomniku św. Józefa obok Centrum
Meblowego Cechu Stolarzy Swarzędzkich,
gdzie w towarzystwie pocztów sztandarowych zebrani złożyli wiązanki kwiatów
w hołdzie naszemu Patronowi.
Wyjątkowym wydarzeniem tego dnia
było odsłonięcie, ufundowanej z budżetu
gminy, tablicy upamiętniającej Swarzędzkie
Fabryki Mebli. Zamontowana została ona
na budynku UMiG przy ul. Poznańskiej 25,

należącym niegdyś do swarzędzkich fabryk.
Swarzędzkie Fabryki Mebli, kontynuujące
przedwojenne tradycje wytwórni Antoniego
Tabaki, były przez wiele lat największym
pracodawcą w naszej gminie, a sława ich
produktów do dziś sięga daleko poza granice Polski. Bardzo wielu mieszkańców
Swarzędza związało niegdyś swoje losy
z tymi zakładami, nic więc dziwnego, że
uroczystość przy ul. Poznańskiej zgromadziła liczne grono swarzędzan i wywołała
szczere wzruszenia.
Obchody Dnia Patrona zakończyła
uroczysta sesja Rady Miejskiej w Ośrodku Kultury. Gospodarze uroczystości –
przewodniczący Rady Miejskiej Marian
Szkudlarek, burmistrz Anna Tomicka oraz
cechmistrz Piotr Kasprzak - zaprosili na to
spotkanie wszystkich, którym sprawy Swarzędza są bliskie. Przybyli m.in. posłowie
Bożena Szydłowska oraz Tadeusz Dziuba,
wicestarosta Tomasz Łubiński, radni Rady
Miejskiej i Rady Powiatu, przedstawiciele
środowiska swarzędzkich meblarzy, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
w Poznaniu Antoni Odzimek, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu Marek Baumgart, Komendant
Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu brygadier Witold Rewers, dyrektor wykonawczy Biura Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Poznaniu, druh
Andrzej Jankowski.
Sesję poprzedziło miłe wydarzenie,
jakim było symboliczne przekazanie strażakom przez panią burmistrz kluczyków
do nowego wozu bojowego, który – dzięki wsparciu finansowemu naszej gminy
– trafił niedawno na wyposażenie OSP
w Kobylnicy.

Uroczyste obrady rozpoczęły się artystycznym popisem chóru Akord pod
dyrekcją Jadwigi Maćkowiak. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek
podziękował przybyłym za przyjęcie zaproszeń i złożył wszystkim mieszkańcom
naszej gminy serdeczne życzenia z okazji
Święta Patrona. Równie serdeczne życzenia przekazała swarzędzanom i wszystkim
gościom burmistrz Anna Tomicka, której
wystąpienie było również okazją do refleksji nad pracą swarzędzkiego samorządu.
Nasza gmina, obchodząca w tym roku jubileusz 375-lecia nadania praw miejskich,
ma bogatą, wieloletnią tradycję solidnej
pracy – podkreślała. Burmistrz wysoko
oceniła aktualną, dobrą współpracę z Radą
Miejską, a zwłaszcza umiejętność działania
dla wspólnego dobra ponad podziałami
politycznymi. Godne uwagi były również ciepłe wystąpienia m.in. poseł Bożeny Szydłowskiej, wicestarosty Tomasza
Łubińskiego, wiceprezesa Wielkopolskiej
Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Antoniego Odzimka oraz księdza dziekana Tadeusza Pelińskiego.
Jest w zwyczaju podczas uroczystej
sesji w Dniu Patrona honorowanie listami

gratulacyjnymi zasłużonych swarzędzan.
W tym roku takie wyróżnienie spotkało:
radnego Zygmunta Majchrzaka (30 lecie pracy na stanowisku prezesa Gminnej Spółdzielni w Swarzędzu), dyrektor
Jolantę Kubacką (35-lecie Przedszkola
Koszałek Opałek w Kobylnicy), dyrektora Przemysława Wantucha i Piotra
Choryńskiego (20-lecie Zespołu Szkół
nr 2 w Swarzędzu), panią Barbarę Meissner ze szkoły Podstawowej nr 4 (40-lecie
wyśmienitej pracy pedagogicznej, w tym
także z dziećmi upośledzonymi umysłowo)
oraz pana Rafała Hermańskiego (wielki
przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 4).
Imieninowa sesja była również miejscem wręczenia nagród laureatom III edycji Konkursu o Godło Promocyjne Mebli
Swarzędzkich SWARZĘDZ (więcej na ten
temat piszemy na str. 19). Oto tegoroczni
laureaci:
w kategorii Rzemiosło:
- wyróżnienie - Zakład Stolarski
STOLLUX Jarosław Lesiński za zestaw
mebli do jadalni CITY
- tytuł Mebel Roku 2012 - Zakład
Stolarski Kazimierz Kasprzak za komplet
mebli do sypialni GRAND

w kategorii Produkcja Przemysłowa:
- wyróżnienie - Fabryka Mebli Tapicerowanych TOMBEA Sp. z o.o. za komplet
mebli wypoczynkowych PALERMO
- tytuł Mebel Roku 2012 - ARISmebel
Ryszard Włodarczyk za modułowy system
narożny ENERGY
Następnie, jak co roku, Cechmistrz
Cechu Stolarzy Swarzędzkich Piotr Kasprzak wraz z przedstawicielem Izby Rzemieślniczej Antonim Odzimkiem, wręczyli
odznaczenia swarzędzkim rzemieślnikom
za zasługi na rzecz rzemiosła stolarskiego.
Cechmistrz podziękował także pani burmistrz za wspieranie rzemiosła meblarskiego, za przyczyną warsztatów Nowa
Forma i konkursu o godło promocyjne
SWARZĘDZ.
Bardzo miłym i niespodziewanym
akcentem uroczystości było odznaczenie
burmistrza Anny Tomickiej srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Medal
wręczył druh Andrzej Jankowski, dyrektor wykonawczy Biura Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Poznaniu.
XXXIX uroczystą sesję Rady Miejskiej w Swarzędzu zakończył występ,
głośno oklaskiwanej, piosenkarki Joanny
Olek. Należy ona do grona wybitnych,
młodych wokalistek, poruszających się
z dużą swobodą w różnych stylach od
muzyki operetkowej i musicalowej, po
piosenkę aktorską i standardy jazzowe.
Jest absolwentką Studium Piosenkarskiego
w Poznaniu, a obecnie słuchaczką Studium
Musicalowego w Poznaniu. Debiutowała na scenie Teatru Nowego w Poznaniu,
brała również udział w telewizyjnym programie „X – Factor”. Podczas uroczystości zaśpiewała światowe przeboje muzyki
popularnej, utwory musicalowe oraz niezapomniane polskie przeboje z „Kabaretu
Starszych Panów”.
/tr, mw/
z fot. R. Błachnio i M.Woliński

Aktualności
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Aktualności

Przemówienie
Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz
Anny Tomickiej
podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej
19 marca 2013 r.
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Wysoka Rado! Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy
Swarzędz!
Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na uroczystej Sesji Rady Miejskiej
odbywającej się w roku szczególnym i dniu
bardzo ważnym dla Swarzędza. 19 marca
od wielu lat obchodzimy uroczyście Święto Patrona Gminy Swarzędz - św. Józefa.
Dodatkowo to właśnie w 2013 r. przypada
375-lecie powstania miasta Swarzędz. Jesteśmy zatem w miejscu o bogatej, wielowiekowej historii i tradycji. Swarzędz
doświadczył zarówno pięknych, jak też
trudnych, ciężkich chwil, przetrwał niejedną dziejową zawieruchę, rozwijał się i dziś
jesteśmy największą gminą aglomeracji
poznańskiej. Patronujący nam św. Józef
to nie tylko symbol rodziny, ciężkiej, odpowiedzialnej pracy, ale przede wszystkim
jedności dla wspólnego dobra.
Wysoka Rado!
Jako Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz staram się konsekwentnie realizować
działania sprzyjające umacnianiu naszej
wspólnoty, w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za pomyślność gminy i jej
mieszkańców. Cieszę się, że tak dobrze
potrafimy współpracować w ramach
wszystkich środowisk, ponad podziałami
politycznymi. Dziękuję naszym posłom,
radnym, przedsiębiorcom, organizacjom
pozarządowym i społecznym. Dziękuję
także Urzędowi Marszałkowskiemu, Starostwu Powiatowemu za wsparcie ważnych dla Swarzędza inicjatyw. Trudne
czasy często wymagają niełatwych roz-

Szanowni Państwo!
W pełnieniu służby publicznej wielką wagę przykładam do szerokiej polityki
informacyjnej. Jestem otwarta na wiele
propozycji naszych Radnych, doceniając ich zaangażowanie oraz wiedzę dotyczącą środowisk, z których pochodzą.
Cieszą mnie opinie i uwagi kierowana
na moje ręce od naszych mieszkańców,
podmiotów gospodarczych, organizacji
zawodowych i społecznych. Świadczy to
o coraz większym zaangażowaniu w życie
naszej wspólnoty. Czerpanie ze wspólnych
doświadczeń zawsze umożliwia lepszą
pracę na rzecz gminy, 45-tysięcznej społeczności.
Zabierając głos, nie sposób przedstawiać szczegółowego raportu z minionego
roku. Pragnę jednak wyrazić przekonanie,
że w kolejnych latach władze samorządowe będą dążyć do tego, aby to wszystko,
co teraz robimy dla miasta, spotkało się
z aprobatą i uznaniem swarzędzkiej społeczności. Mam świadomość, że czasy
nie należą do łatwych, że stajemy przed
wieloma trudnymi wyzwaniami. W obliczu światowego kryzysu gospodarczego
i finansowego, nie grozi nam zapewne
nadmiar środków budżetowych. Pragnę
jednak Państwa zapewnić, że sytuacja naszej gminy jest bezpieczna. Prowadzona
przeze mnie polityka zrównoważonego
rozwoju, oparta o twardy rachunek ekonomiczny, pozwala naszej gminie wciąż
się rozwijać.

Przed nami ogrom nowych zadań. Bez
Waszej pomocy i wsparcia, bez wielkiego, wspólnego działania to wszystko nie
byłoby możliwe.
Jestem przekonana, że przy tak dobrej atmosferze współpracy zrealizujemy
wszystkie zamierzenia tej kadencji.
Drodzy Państwo! Wysoka Rado!
Swarzędz to korzenie polskiego meblarstwa, w Swarzędzu bowiem powstało silne rzemiosło meblarskie, pierwsza
w Polsce przedwojennej zmechanizowana fabryka mebli Antoniego Tabaki oraz
znane powszechnie Swarzędzkie Fabryki
Mebli.
Jest mi niezmiernie miło, że moim
udziałem będzie dziś wręczenie kolejnych
nagród w konkursie o Godło Promocyjne Mebli Swarzędzkich, przyznawanych
zarówno małym, rodzinnym firmom, jak
i zakładom produkującym na skalę przemysłową. Niech przyznane statuetki, nagrody i wyróżnienia dobrze służą promocji
swarzędzkiego meblarstwa.
Zwycięzcom konkursu serdecznie
gratuluję!
Szanowni Państwo!
Angielski poeta John Donne na przełomie XVI i XVII wieku napisał: „Żaden
człowiek nie jest samoistną wyspą, każdy
stanowi ułamek kontynentu, część lądu…”.
Jako mieszkańcy pięknego miasta Swarzędza bądźmy więc dumni, że jesteśmy
częścią tej naszej „małej ojczyzny”.
Wszystkim Państwu gorąco dziękuję za obecność na dzisiejszej, uroczystej
sesji Rady Miejskiej, życząc wszelkiej
pomyślności!

z Fot. (2x) R. Błachnio

wiązań i szczególnego zaangażowania.
Udało nam się w ostatnim roku wiele
wspólnie osiągnąć. To dzięki naszemu dobremu porozumieniu symbol św. Józefa
jako wspólnoty nabrał nowego znaczenia.
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Wyniki III edycji konkursu
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
o Godło Promocyjne
Mebli Swarzędzkich SWARZĘDZ
Nagrody przyznawane są w 2 kategoriach: Rzemiosło oraz Produkcja
Przemysłowa Producenci nagrodzeni główną nagrodą otrzymują tytuł Mebel
Roku 2012 wraz ze statuetką i prawem posługiwania się godłem SWARZĘDZ
w promocji nagrodzonych mebli.
Laureaci w kategorii Rzemiosło:
◊ wyróżnienie – Zakład Stolarski
STOLLUX Jarosław Lesiński za
zestaw mebli do jadalni CITY
◊ tytuł Mebel Roku 2012 - Zakład
Stolarski Kazimierz Kasprzak za
komplet mebli do sypialni GRAND

Laureaci w kategorii
Produkcja Przemysłowa:

Kryteriami oceny mebli, decydującymi o przyznaniu nagród w konkursie
były: estetyka i wzornictwo, jakość wykonania, jakość użytych materiałów, funkcjonalność, innowacyjność, ergonomia,
bezpieczeństwo użytkowania, zgodność
z obowiązującymi normami.

Skład Kapituły Godła Promocyjnego
SWARZĘDZ: prof. dr hab. Halina Szulce
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Smardzewski –
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
prof. zw. Marek Owsian – Uniwersytet
Artystyczny w Poznaniu, Piotr Kasprzak
– Cechmistrz Cechu Stolarzy Swarzędzkich, Anna Tomicka – Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz (Przewodniczący
Kapituły).
/mm/

Aktualności

◊ wyróżnienie - Fabryka Mebli Tapicerowanych TOMBEA Sp. z o.o.

za komplet mebli wypoczynkowych
PALERMO 9
◊ tytuł Mebel Roku 2012 - ARISmebel
Ryszard Włodarczyk za modułowy
system narożny ENERGY

Zakład Stolarski STOLLUX Jarosław Lesiński – zestaw mebli do jadalni CITY

Zakład Stolarski Kazimierz Kasprzak – komplet mebli do sypialni GRAND

Fabryka Mebli Tapicerowanych TOMBEA Sp. z o.o. – komplet mebli wypoczynkowych
PALERMO

ARISmebel Ryszard Włodarczyk – modułowy system narożny ENERGY
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Swarzędzki bieg uliczny
„10 km Szpot Swarzędz 2013”
- zapraszamy w niedzielę, 12 maja

W

niedzielę, 12 maja b.r. Swarzędz po raz drugi stanie się
stolicą polskich biegów długodystansowych. Z udziałem ponad 1 000
biegaczy odbędzie się bowiem w naszym
mieście bieg „10 km Szpot Swarzędz
2013”. Po ubiegłorocznej imprezie,
która okazała się dużym sukcesem, zarówno organizacyjnym jak i sportowym
(na mecie zameldowało się ponad 640
biegaczek i biegaczy, ustanowiono najlepszy w Polsce wynik w roku 2012 na
dystansie 10 kilometrów), w tym roku
frekwencja szykuje się niemal dwukrotnie większa. Start do biegu głównego

Aktualności

1% dla OPP

Z

achęcamy do przekazywania 1% podatku
dochodowego dla uprawnionych organizacji pożytku publicznego działających na terenie
Gminy Swarzędz (kolejność wg nr KRS):
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka
nr KRS: 0000021128
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
(PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)
Stowarzyszenie Chór Męski „Akord”
przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich
nr KRS: 0000229852
ul. Wrzesińska 41/1, 62-020 Swarzędz
(PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ - ŚPIEWACZĄ)
Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”
(stowarzyszenie)
nr KRS: 0000281903
ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz
(PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU)
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„Razem Ponad Granicami”
(stowarzyszenie)
nr KRS: 0000346071
ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz-Jasin
(PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DROGOWEGO)

nastąpi o godzinie 10:00 ze swarzędzkiego Rynku, a meta oraz duży festyn
rodzinny – to z kolei teren przy pływalni
Wody Raj.
Mnóstwo atrakcji, pokazów, znakomita muzyka, bardzo dobra kuchnia, kiermasz
jednośladów marki Romet, miasteczko
dmuchańców dla dzieci, mistrz świata
w kulturystyce - to tylko niektóre z atrakcji
przygotowywanych przez organizatora firmę Szpot - oraz współorganizatora czyli
Gminę Swarzędz.
Zapisy do biegu trwają już od połowy
lutego, a wszelkie szczegółowe informacje
zamieszczone są na stronie www.szpot.pl.

Zapytania można kierować pod adres
e-mail biegi@szpot.pl.
Niedziela, 12 maja 2013 roku - wielkie
święto biegania oraz ciekawie zapowiadający się festyn na mecie biegu 10 km
Szpot Swarzędz. Zapraszamy.
Patronat honorowy nad biegiem objęli:
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna
Tomicka, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wicewojewoda Wielkopolski
Przemysław Pacia oraz Wielkopolski
Związek Lekkiej Atletyki.
/mw/

„Niebieskie
granty
Volkswagen
Poznań”!
22 kwietnia wystartuje
II edycja konkursu
„Niebieskie granty Volkswagen Poznań”! We współpracy z Fundacją
Nasza Ziemia, Volkswagen Poznań zainicjował akcję, która ma
poprawić świadomość ekologiczną wśród lokalnych społeczności
z terenu Województwa Wielkopolskiego.

C

elem konkursu jest przygotowanie
oraz realizacja działań w formie
projektu lub programu na rzecz
poszerzania wiedzy o ochronie przyrody,
kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowania
aktywnej edukacji ekologicznej w terenie oraz wspieranie lokalnych inicjatyw
służących ochronie środowiska na terenie
Województwa Wielkopolskiego.
Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie w roku 2013 oraz realizacja w roku
2013 i/lub 2014 projektów zgodnych z celami konkursu. Dofinansowanie mogą
uzyskać działania rozpoczynające się nie
wcześniej niż 15 września 2013 i trwające
nie dłużej niż do 15 września 2014.
Nagrody w tegorocznej edycji programu Niebieskie Granty są naprawdę
imponujące. Dla szkół oraz organizacji

pozarządowych przygotowano łączną pulę
aż 18 000 złotych do podziału pomiędzy
zwycięskimi.
Dodatkowo osobną nagrodą jest…
Volkswagen Caddy z pakietem Blue
Motion Technology na bezpłatne roczne
użyczenie.
Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do
odwiedzenia strony www.niebieskiegranty.pl.
Na stronie znajdziecie dodatkowe informacje o konkursie, formularze zgłoszeniowe
oraz aktualności związane z przebiegiem
konkursu. Jeśli chcecie uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was pytania możecie również napisać na adres niebieskiegranty@
vw-poznan.pl lub mikolaj.jozwiak@vw-poznan.pl
Przypominamy, że na Wasze projekty
czekamy do końca czerwca!
Mikołaj Jóźwiak

KOWALSKI
POLSKA
SWARZĘDZ

JAN
WIELKOPOLSKIE

POZNAŃSKI

TWOJA ULICA

TWOJA MIEJSCOWOŚĆ w gminie SWARZĘDZ

TWÓJ NR DOMU
62-020

SWARZĘDZ

Dlaczego wypełniam ZAP-3?
F Bo MIESZKAM w gminie Swarzędz
F Bo wpływam na gminny BUDŻET
ok. 40% z mojego PIT-u zasila
budżet gminy, w której mieszkam
F Bo CHCIAŁBYM poprawy stanu dróg oraz
pozostałej infrastruktury w mojej gminie
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Dzień Kobiet
na Pływalni „Wodny Raj”

W

piątek 8 marca wszystkie Panie
i Dziewczynki biorące udział
w imprezie z okazji Dnia Kobiet

miały okazję skorzystać z wielu atrakcji,
które specjalnie dla nich przygotowało
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-

acji. Od godziny 19:00 przygotowano
specjalne sesje aqua aerobiku, saunę
w cenie biletu, drink bar oraz oazy wypoczynku wśród roślin.
Dodatkowo wszystkie panie brały
udział w losowaniu wejściówek na rozpoczynający się w SCSiR cykl spotkań
rozwojowych dla kobiet. Nagrody ufundowane zostały przez firmę Architekci
Wizerunku. Każda Pani przy wyjściu z basenu otrzymała upominek. Były to gadżety ufundowane przez Urząd Miasta
i Gminy w Swarzędzu oraz zaproszenia
na kawę ufundowane przez restaurację
Mc Donald’s w Swarzędzu.
Bardzo dziękujemy Paniom za tak
liczne przybycie i zapraszamy na kolejne
imprezy na basenie.
/hej/

Samorządowcy
na kręgielni

Prosto z Centrum Sportu
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marca odbył się integracyjny
turniej dla pracowników samorządowych z naszej gminy.
Udział wzięli urzędnicy z UMiG Swarzędz
oraz radni Rady Miejskiej. W miłej atmosferze po 10 rundach najlepszym okazał
się Emil Zawrotniak z Referatu Architektury i Urbanistyki, drugie miejsce wywalczyła Monika Szafoni z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
a trzecie Tomasz Kubiś z Wydziału Teleinformatyki i Zarządzania Kryzysowego.
Dziękujemy za udział w turnieju
i zapraszamy na kolejne spotkania na
kręgielni.
/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/

Prawie jak zawodowcy…
Swarzędz I, która pokonała w finale team
z Kicina. Miejsce trzecie zajęła ekipa
z Wrześni, a czwarte – Swarzędz II.
Statuetkę dla najlepszego zawodnika otrzymał Andrzej Jędrzejewski z drużyny z Wrześni. Trzy najlepsze drużyny
udekorowane zostały pucharami.
Serdecznie dziękujemy zawodnikom
za stworzenie ciekawego widowiska
prowadzonego w duchu fair play.
/hej/

Prosto z Centrum Sportu

W

niedzielę 10 marca odbył się
Amatorski Turniej Hokeja na
lodzie o puchar SCSiR. Na
lodowisku SCSiR stawiły się 4 dobrze
przygotowane drużyny. Umiejętności
gry w hokeja przerosły oczekiwania
organizatorów. Po kilku sezonach treningów poziom sportowy podnosi się
coraz wyżej! Czasami miało się wrażenie, że uczestnicy turnieju to zawodowi
hokeiści. Po dwóch godzinach zaciętej
walki wyłonił się zwycięzca – drużyna

Karty honorowane
w SCSiR:

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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Wiosna jest kobietą

N

a początku marca w bibliotece gościliśmy trzy poznańskie pisarki:
Iwonę J. Walczak, Joannę Opiat
- Bojarską oraz Małgorzatę Hayles.
Spotkanie miało formę dialogu między autorkami, a publicznością. Trzy
kobiety, trzy osobowości i trzy style pi-

sarskie sprawiły, że goście z zapartym
tchem słuchali opowieści o inspiracjach,
bohaterach książek i osobistych doświadczeniach, które wpłynęły na twórczość
autorek. Każda z nich opowiadała o swoim warsztacie pisarskim, o historiach
noszonych w pamięci, o zmaganiach ze

słowem i z czasem na tworzenie. Pisarki
dyskutowały o tym, czy oceniać książkę
po okładce, czy literackie„czarne charaktery” naprawdę istnieją, co było pierwsze
– początek czy zakończenie? Spotkaniu
towarzyszyła wystawa malarstwa swarzędzanki, Teresy Jasiak pt. „Wiosna jest
kobietą”. Biblioteczną galerię Wielokropek ożywiły portrety pięknych kobiet
namalowanych w stylu Modiglianiego:
smukłe szyje, intrygujące oczy, kapelusze.
Wśród obrazów znalazły się także efemeryczne baletnice, a całości dopełniła
artystyczna scenografia. Wszystkim życzymy szybkiego nadejścia wiosny, która
jest… kobietą.
Agata Widzowska Pasiak
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Prosto z Biblioteki

Filie Biblioteki
Publicznej
w Swarzędzu
po rewitalizacji

F

ilia na Os. Kościuszkowców po wielu
latach doczekała się wreszcie modernizacji. Czytelnicy mogą teraz korzystać z naszych usług w przytulnych,
jasnych i czystych pomieszczeniach.
Ściany zostały wygipsowane i wymalowane, wymieniono drzwi oraz wykładzinę podłogową. Zmieniliśmy również
ustawienie regałów, co pozwoliło nam
wygospodarować dodatkowe miejsce
na literaturę dla dzieci i młodzieży. Ta,
ciesząca się uznaniem czytelników filia,
zyskała wreszcie po wielu latach nowy
wizerunek.
To już kolejna filia biblioteczna,
która przeszła całkowitą metamorfozę.
W 2012 r. wyremontowana została Filia na
ul. Tortunia, a w 2011 r. Filia w Zalasewie
i Uzarzewie.
Wkrótce w nowej lokalizacji wznowi
działalność Filia w Kobylnicy.
Sławka Nawrocka
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
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Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1, Swarzędz
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

PROSTO Z RATUSZA kwiecień 2013

Anna Milewska

Biblioteka Publiczna poleca:
się w złość. Kate odnajduje w sobie
siłę i zaczyna walczyć o oczyszczenie
Aleksa z zarzutów. Opanowana żądzą
odwetu, musi jednak uważać, by nie
stracić szansy na nową przyszłość
i wspaniałą nową miłość.

„Ostatnie dziecko”
John Hart

Anna Milewska opowiada historię
swojego długoletniego szczęśliwego
związku z Andrzejem Zawadą.
O wspólnych przygodach - podróżach
i wyprawach, spektaklach teatralnych
i filmach, kłopotach i dramatach,
rodzinie i przyjaciołach, wydarzeniach
codziennych i niezwykłych, sukcesach
i porażkach, jest ta świetnie napisana, bogato ilustrowana książka.
Jakim sposobem ci znani, atrakcyjni,
niezależni ludzie, wybitna aktorka
i sławny himalaista przetrwali razem
tyle lat...?

„Okrutne oskarżenie”
Fern Michaels

tylko forma rozrywki, jednak z czasem
blogowanie wciąga dziewczynę coraz
bardziej i staje się prawdziwą obsesją.
Antidotum na kłopoty powoli zmienia
się w truciznę...
To książka, która pokazuje, jak łatwo
Internet może stać się narzędziem
manipulacji i nadużyć.

„Dziewczynka z majowymi kwiatkami”

Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu

Karin Wahlberg
W niewyjaśnionych okolicznościach
znika dwunastoletnia Alyssa
Merrimon. Jej brat bliźniak Johnny
nie potrafi się z tym pogodzić i nawet
po upływie roku nie zaprzestaje
poszukiwań w przekonaniu, że
jego siostra wciąż żyje i przebywa
w pobliżu. Nad chłopcem czuwa Clyde
Hunt, oficer policji, który od roku
prowadzi śledztwo w sprawie innego
zaginięcia, nie bacząc na to, że rozpada się jego małżeństwo, a kariera
zawodowa wisi na włosku. Kiedy obaj
odkrywają prawdę, okazuje się ona
bardziej mroczna i przerażająca, niż
ktokolwiek mógłby sobie wyobrazić.

„Z dala od domu”
Jennifer Weiner
Kate i Alex Roketowie są udanym
małżeństwem, mają wspaniały dom,
a do szczęścia brakuje im tylko dzieci.
Kate nie może zajść w ciążę, ale razem
z Aleksem dbają o Sarę i Emily - córki
bliskich znajomych. Jednak jeden
telefon wystarcza, by ich życie legło
w gruzach. Sara zarzuca Aleksowi
straszliwy czyn. To okrutne oskarżenie niszczy długoletnią przyjaźń
pomiędzy rodzinami. Kate przygląda
się bezradnie, jak jej niewinny
mąż zostaje skazany i wtrącony do
więzienia. Gdy spada na nią kolejna
tragedia, smutek Kate przemienia

Woodruffa na studiach prawniczych,
miała burzę loków, szerokie biodra
oraz zdanie na każdy temat. W wieku
pięćdziesięciu siedmiu lat ze smutkiem zdaje sobie sprawę, że jej praca
polega na utrzymaniu wagi niższej
o dziesięć kilogramów niż w czasach
studenckich oraz dogadzaniu mężowi
pełniącemu funkcję senatora.
Kiedy romans Richarda trafi na
czołówki gazet, będzie się musiała
ponownie zastanowić się nad swoim
życiem, nad tym, kim się stała i kim
ma się stać. A czasami jedynym
rozwiązaniem jest ucieczka daleko od
domu…

„Akademia
Orange
dla bibliotek”

Kim jest człowiek, który brutalnie
zaatakował starsza panią w pralni?
Pobita kobieta umiera, a śledztwo
rozpoczyna znana już czytelnikom
Louise Jasińsky, zastępując innego
dobrego znajomego, komisarza Claessona. Okazuje się, że w kamienicy,
w której mieści się pralnia, sąsiedzi
są mocno skłóceni. Co widziała
jedenastoletnia dziewczynka, sprzedająca kwiatki na klatce schodowej?
Wciągająca intryga wpisana świetnie
w szwedzką codzienność.

„Blogostan”
Joanna Opiat-Bojarska

Niezapomniana historia miłości,
przywiązania i przebaczenia.
Gdy Sylvie Serfer poznała Richarda

Chłopak, dla którego najważniejsza
jest rozrywka, problemy w pracy,
matka niemogąca poradzić sobie
ze zdradą męża i tajemnice ojca, to
problemy, które zaczynają przerastać
Sylwię. Ucieczką od nich staje się dla
niej założenie bloga. Początkowo to

J

uż po raz trzeci Biblioteka Publiczna w Swarzędzu wzięła udział
w programie „Akademia Orange
dla bibliotek”. Celem programu jest
wspieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych
i promocję ich wykorzystania tak, by
biblioteki stały się nowoczesnymi,
wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi.
Dotacja finansowa przyznana
na lata 2012-2013 wyniosła 8.297,96
zł. z przeznaczeniem na zapewnienie
dostępu do szerokopasmowych łączy
internetowych w placówce głównej
oraz filiach oraz prowadzenie projektów edukacyjnych.
Użytkownicy Biblioteki Publicznej w Swarzędzu oraz jej filiach mają
zapewniony bezpłatny dostęp do
internetu.
/bibl./

Prosto z Biblioteki

„Życie z Zawadą”
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Artur Andrus w Swarzędzu!

ptaszka” wykonywana przez Chór Męski
im. Franka Szwajcarskiego, czy punkowo
– skinowa „Glanki i pacyfki”).
W Koncercie promującym album
„Myśliwiecka” znajdą się nie tylko utwory
z płyty, ale również anegdoty, komentarze i wiersze napisane ze swoistą finezją
i szczyptą pobłażliwej ironii - oczywiście
jak najpiękniejszą polszczyzną.
Arturowi Andrusowi towarzyszy czterech muzyków:
Wojciech Stec - piano
Łukasz Poprawski - saksofon
Łukasz Borowiecki – kontrabas
Paweł Żejmo – perkusja
/ok/
z fot. Honorata Karapuda
Źródło: Materiały promocyjne.
www.arturandrus.art.pl

Zapraszamy na recital kabaretowy

Aktualności

R

ecital odbędzie się w niedzielę
21 kwietnia 2013 roku o godzinie 19:00 w holu Gimnazjum nr 3
w Swarzędzu na os. Czwartaków 1. Bilety w cenie 25 zł do nabycia w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Inne
terminy po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym pod nr (61) 65 10 219.
Artur Andrus to artysta multimedialny. Na co dzień redaktor trójkowej
„Powtórki z rozrywki”, legendarny gospodarz spotkań kabaretowych w warszawskiej „Piwnicy pod Harendą”, co
jakiś czas konferansjer różnych imprez

kabaretowych, a poza tym poeta, piosenkarz, dziennikarz, autor książek, tekstów
piosenek, bajek, artysta kabaretowy, komentator „Szkła kontaktowego”, Mistrz
Mowy Polskiej...
Myśliwiecka to nazwa ulicy w Warszawie, przy której znajduje się radiowa
„Trójka” i tytuł płyty, na której Artur
Andrus śpiewa swoje piosenki. Głównie
kabaretowe, pisane do programów telewizyjnych i na potrzeby występów estradowych. Są wśród nich zarówno już znane
(„Ballada o Baronie, Niedźwiedziu i Czarnej Helenie”, „Cieszyńska”), jak i takie,
które znane dopiero będą (pieśń „Dam ci

D
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z Fot. H. Błachnio

Francuskie piosenki
w Pałacyku pod Lipami

orota Lanton – piosenkarka i aktorka, znana m.in. z roli Julii w serialu
„Klan”. Artystka uznana jest za najlepszą w Polsce interpretatorkę piosenki
francuskiej. 13 marca Dorota Lanton podczas koncertu z cyklu Środowe Wieczory
w Pałacyku pod Lipami zaprezentowała
najpiękniejsze utwory Edith Piaf, Jacquesa
Brela, Juliette Greco, Charlesa Aznavoura,
Josephine Baker, Carli Bruni i własne piosenki, nawiązujące do klimatu kabaretów
paryskich lat 30. i 50.
Koncert, który cieszy się ogromną
popularnością i grany był w klubach, teatrach i na dużych scenach muzycznych,
m.in. w Filharmonii Pomorskiej, spotkał
się z wielkim aplauzem zgromadzonej
w pałacyku publiczności.
Piosenkarce towarzyszyli Marek
Stefankiewicz oraz Bogusław Nowicki,
poeta i bard.
/fp/
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Swarzędz

]]Pomoc doraźna ]

– 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.

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 ]

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

]]Telefony alarmowe

Telefon alarmowy
112
Policja
997
Pogotowie Ratunkowe
999
Straż Pożarna
998
Pogotowie wod.-kan.
994
Pogotowie wod.-kan. ZGK

61 651 15 41 (do godz. 16.00)
663 818 601
Gazownia
992
Pogotowie energetyczne
991
(całodobowe ENEA)

]]Straż Miejska

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

]]Komisariat Policji ]
w Swarzędzu

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

]]OSP w Swarzędzu

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

]]Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

]]Centrum Informacji ]

]]Biblioteka Publiczna

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni Leka-

rza Rodzinnego DIAGTER
Sp. z o.o.

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

]]Centrum Medyczne ]
Lecznicy „Certus”

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

]]Centrum Medyczne –

Przychodnia w Swarzędzu

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

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

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

]]Skansen i Muzeum
Pszczelarstwa

]]Dyżury całodobowe

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

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.

]]Muzeum Przyrodniczo-

aptek w Poznaniu:

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej

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

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Gminne ]

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

]]Ośrodek Kultury

]]Pracownia ]

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

Medycznej Tel-Med

Gospodarki Komunalnej

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

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

Rentgenowska „Kwant”

Centrum Informacji

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

bezpłatne pismo informacyjne

]]Zakład ]

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

Lekarskich „Jaromed”

kwiecień 2013

nr 3 (293)

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.

Józefinki – zapraszamy 1-3 maja z Śmieci po nowemu
Prosto z budowy z Godło SWARZĘDZ dla najlepszych
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Marcowe posiedzenie Konwentu Starostów

K

olejne w tym roku posiedzenie
Konwentu Starostów Województwa
Wielkopolskiego odbyło się 27 marca w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Na zaproszenie Lecha Janickiego,
Przewodniczącego Konwentu oraz Jana
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego,
przybyli przedstawiciele powiatów ziemskich i grodzkich z całego województwa.
Najważniejszym tematem pierwszej części obrad była koncepcja zmian
w działaniu Związku Powiatów Polskich,

w którym Wielkopolskę reprezentuje m.in.
Starosta Poznański. Jan Grabkowski zauważył, że aktualna struktura Związku
bazuje na statucie z przed ponad 10 lat
i nie przystaje do dzisiejszych realiów, tym
bardziej, że przed Związkiem stoi coraz
więcej zadań i problemów.
Kolejne zagadnienie dotyczyło planów
wykorzystania przez samorząd województwa środków unijnych w nadchodzących
latach. Informację na ten temat przedstawił
Marek Woźniak, Marszałek Województwa

Wielkopolskiego, który wskazał najważniejsze obszary wydatkowania środków
na lata 2014-2020.
Ważną problematykę omówił również
Karol Chojnacki, Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału NFZ, który zaprezentował
opracowanie w zakresie finansowania
ochrony zdrowia w rejonie oraz plany
Ministra Zdrowia dotyczące zreformowania NFZ. Informację Karola Chojnackiego w znaczący sposób uzupełnił Piotr
Florek, Wojewoda Wielkopolski, który
doprecyzował kwestię finansowania ratownictwa medycznego w województwie
wielkopolskim.
Michał Dziedzic
Asystent Starosty Poznańskiego

Krótko z powiatu...

Uroczyste podpisanie umowy o partnerstwie
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U

mowa o współpracy partnerskiej
pomiędzy Powiatem Poznańskim
a Powiatem Tatrzańskim podpisana została w poniedziałek 18 marca
2013 roku. Reprezentanci stron zawartego
porozumienia, Jan Grabkowski, Starosta
Poznański oraz Andrzej Gąsienica-Makowski, Starosta Tatrzański, przypieczętowali tym samym rozpoczęte w ubiegłym
roku działania.
Zawarta umowa jest konsekwencją
podjętych wcześniej działań zmierzających do określenia przyszłych wspólnych
inicjatyw obu samorządów. Pierwszym
formalnym dokumentem podpisanym
13 sierpnia 2012 roku przez powiaty był
list intencyjny.
W uroczystości zorganizowanej
w związku z podpisaniem umowy o współpracy wzięli udział zaproszeni przedstawiciele z Powiatu Tatrzańskiego, pod
przewodnictwem Starosty Tatrzańskiego.
Powiat Poznański, jako gospodarz, był
reprezentowany przez Zarząd Powiatu,
Prezydium Rady Powiatu w Poznaniu
oraz Przewodniczących Komisji Rady
Powiatu w Poznaniu. Na zaproszenie Jana
Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego,
przybyli również Jerzy Lechnerowski,
Burmistrz Gminy Kórnik oraz Grzegorz
Wojtera, Wójt Gminy Suchy Las. Obecność włodarzy tych gmin nie była przypadkowa, ponieważ obydwa samorządy

współpracują z gminami z Powiatu Tatrzańskiego (Kórnik z Bukowiną Tatrzańską a Suchy Las z Poroninem). Spotkanie
zostało uświetnione występem zespołu
Czamanova Jazz Trio, który zagrał kilka
utworów inspirowanych muzyką góralską,
twórczością Karola Szymanowskiego oraz
Krzysztofa Komedy.
Ponieważ była to pierwsza wizyta gości z partnerskiego samorządu w powiecie
poznańskim, jej celem było przybliżenie
potencjału gospodarczego naszego regionu
oraz przedstawienie wybranych jednostek,
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. W czasie wizyty partnerzy
mieli okazję zobaczyć jak pracuje fabryka
autobusów Solaris Bus & Coach oraz odwiedzili Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.
Zwiedzili również Szpital w Puszczykowie. Informacje uzyskane w czasie tego
pobytu będą stanowić podstawę do określenia przyszłych wspólnych kierunków
działań obu samorządów.
Współpraca pomiędzy powiatami
w najbliższym czasie będzie się koncentrować przede wszystkim na obchodach
160-lecia urodzin hrabiego Władysława
Zamoyskiego, które przypadają w listopadzie bieżącego roku. Ten powszechnie
uznany społecznik zapisał się na kartach
historii obydwu powiatów. Wspólne obchody 160-lecia urodzin hrabiego Włady-

sława Zamoyskiego zostały zainaugurowane pod koniec 2012 roku, premierą filmu
w reżyserii Janusza Sidora pt. „Władysław
hr. Zamoyski. Pan z Wielkopolski – Władca Tatr”. Projekcja odbyła się 6 grudnia
minionego roku w Kórniku, a 26 stycznia
2013 roku w Zakopanem.
Kolejnym wspólnym działaniem
zaprzyjaźnionych samorządów będzie
konkurs dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu poznańskiego
i tatrzańskiego. Tematem wiodącym jest
„160 rocznica urodzin hr. Władysława
Zamoyskiego – Zamoyscy ród patriotów
i społeczników”. Również w tym roku,
25 maja, w kaplicy Zamoyskich w Kuźnicach (koło Zakopanego) zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca zasługi
Władysława hr. Zamoyskiego, mecenasa
wielu inicjatyw społecznych w Wielkopolsce i na Podhalu.
Katarzyna Kazmucha
Gabinet Starosty, Referat
Współpracy Zagranicznej
i Promocji Przedsiębiorczości

Informator Gminy Rokietnica

Zachodnia Obwodnica nareszcie w całości?
25 lutego 2013 r. w poznańskim oddziale GDDKiA zostało otwartych 16 ofert na dokończenie budowy
Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania. Odcinek między Rokietnicą a Swadzimiem otrzymał więc szansę
na zamianę ogólnopolskiej niesławy w spektakularny finał o statusie symbolu.

J

est nim słynny 5,3 kilometrowy szew, czy
raczej klamra, kończąca długi operacyjny
zabieg dotkliwie odczuwany przez pacjenta,
któremu przed czterema laty obiecano uzdrowienie bez powikłań. Tylko tak określić bowiem
można dotychczasowe bolesne zmierzanie ku
sobie dwóch fragmentów drogi: południowego o długości 14 kilometrów, rozpoczynającego się w Głuchowie na autostradowym węźle
(A2), otwartego tuż przed Euro 2012, ku północnemu, oddanemu z końcem października
2012, finiszującemu, po 7,7 km biegu, w Złotkowie na krajowej S11.
16 ofert to skutek II etapu postępowania przetargowego, do którego, po fazie wstępnej, zakwalifikowano 20 wykonawców. Już dziś GDDKiA
z nadzieją patrzy w przyszłość. Po pierwsze dlatego, że najniższa cenowo oferta złożona przez
firmę SKANSKA S.A., opiewająca na kwotę 107
mln brutto, jest o ponad 26% niższa od kosztorysu inwestorskiego (firma ta określiła także czas wykonania zadania na 14 miesięcy).
Po wtóre zaś dlatego, że założony na kwiecień

2013 r. termin podpisania umowy z wykonawcą, połączony z natychmiastowym rozpoczęciem budowy, wydaje się jako bardzo realną zakładać możliwość przejechania całą odwodnią
już w połowie przyszłego roku.
By tak się jednak stało konieczne jest zakończenie całego postępowania przetargowego. Wykonawcą zadania zostanie bowiem
ta firma, której oferta uzyska najwyższą ilość
punktów powstałą ze zsumowania kryterium
ceny (najniższa) i kryterium terminu realizacji (najkrótszy). Jego wartościami granicznymi
jest czas pożądany (14 miesięcy od dnia podpisania umowy) i czas nieprzekraczalny (18 miesięcy od dnia podpisania umowy).
A jaki zakres będzie miało to ostatnie zadanie budowlane Zachodniej Obwodnicy?
Długość dwujezdniowej i dwupasmowej drogi ekspresowej wraz z pasami awaryjnymi, od
węzła Rokietnica do węzła Tarnowo Podgórne,
wyniesie ok. 5,3 km.
W ciągu odcinka zbudowany zostanie węzeł „Poznań-Kiekrz” na przecięciu drogi wo-

Rodzinne Grand Prix Rokietnicy w biegach im. Dominiki

Wkrótce startuje kolejny sezon!
Uwierzycie, że to już piąty raz? PIĄTY RAZ
pobiegniemy razem w Rodzinnym Grand Prix!
Jeżeli zima zrezygnuje ze średnio udanych wygłupów i pozwoli na dobre zadomowić się wiośnie, już 13 kwietnia wystartujemy pierwszy,
z trzech zaplanowanych na ten sezon, wspólny
bieg – BIEG WIOSNY. Jeżeli natomiast nie zrezygnuje… przecież i tak pobiegniemy! Przy tak
ogromnej energii i radości czerpanej z aktywnej
rekreacji chłód i lód nie mają szans!
Czekamy na Was od 9.00, Drodzy Przyjaciele! Pamiętajcie, by dopełnić procedury rejestracji – Biuro Biegu będzie czynne od 9.00
do 9.50 w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy.
a sezon 2013 w V Rodzinnym Grand Prix
Rokietnicy w biegach im. Dominiki zaplanowano trzy biegi: Bieg Wiosny (13.04.2013
r.), Bieg dla Mamy (25.05.2013 r.), Bieg Finałowy (28.09.2013 r.).
ażdy z biegów będzie oferował dwie trasy: główną (dla tych, którzy chcą się troszkę zmęczyć i poczuć atmosferę zbliżoną do tej
panującej podczas nieco większych biegowych
wydarzeń – przygotowujemy niespodzianki,
koniecznie musicie być z nami) i rodzinną (krótszą, dla początkujących, rodzin z dziećmi i dla

N

K

tych, którzy męczyć się po prostu nie lubią, ale
mimo wszystko chcą spróbować); uczestnicy
proszeni są o zadeklarowanie wyboru trasy przy
rejestracji w Biurze Biegu; przebieg tras będzie
inny przy każdym z biegów, o czym na bieżąco będą informować organizatorzy (na łamach
„Rokickich Wiadomości”, na www.rokietnica.pl oraz na Facebooku).
iuro Biegu mieścić się będzie w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rokietnicy,
a nie jak do tej pory na Placu za Stacją „BLISKA” (żałujemy, ale cóż… siła wyższa – wrócimy tam za rok); osoby chcące wziąć udział
w zabawie zapraszamy do rejestracji w godzinach 9.00 – 9.50; formalne zasady zgłoszenia
udziału w imprezie nie uległy zmianie (szczegóły podane w Regulaminie – www.rokietnica.pl).
racamy do starej, sprawdzonej godziny
startu biegu - 10.00; prosimy o ograniczenie do możliwego minimum ewentualnych
spóźnień - jest to niezwykle istotne przy koniecznym w obliczu przepisów prawa o ruchu
drogowym zamknięciu dróg, którymi wiodą
trasy biegu, ponadto miejmy na uwadze tych,
którzy z różnych powodów chcą wystartować
punktualnie .

B
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jewódzkiej nr 184 w miejscowości Kobylniki
oraz obiekty inżynierskie: most nad rzeką Samicą, wiadukt nad S 11 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 oraz dwuprzęsłowy wiadukt
drogowy zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej nr 2421 Poznań-Sady biegnący nad S11.
Ponadto zbudowane zostaną: drogi dojazdowe, drogi poprzeczne, urządzenia odwadniające i odprowadzające wody deszczowe, urządzenia oświetlenia drogowego, zabezpieczenia
akustyczne. Obwodnica po obu stronach zostanie ogrodzona, a tereny szczególnej ochrony środowiskowej zabezpieczone przez ogrodzenie drewniane.
Na 5,3 kilometrowym odcinku trzeba będzie przebudować i usunąć kolizje urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz rurociągu „Przyjaźń”.
GDDKiA planuje przejezdność ostatniego
odcinka Zachodniej Obwodnicy jeszcze przed
wakacjami 2014 r. Z fanfarami wstrzymajmy
się jednak do chwili ostatecznego wyłonienia
wykonawcy. Tak, by nadzieja po raz kolejny nie
okazała się mrzonką lub, co nie daj Boże, majaczeniem chorego w malignie.
D.P.

Źródło:
http://www.gddkia.gov.pl/pl/1867/Aktualnosci

U

biegłoroczne rozszerzenie regulaminowych kategorii startowych utrzymujemy
w mocy, drobnej zmianie kosmetyczno – logicznej uległ skrót kategorii rodzinnej:
» dziewczęta do lat 16 (kat. „A”)
» chłopcy do lat 16 (kat. „B”)
» kobiety od 17 do 30 lat (kat. „C”)
» mężczyźni od 17 do 30 lat (kat. „D”)
» kobiety OPEN (powyżej 30 lat; kat. „E”)
» mężczyźni OPEN (powyżej 30 lat; kat. „F”)
» rodzinna (kat. „R”)
» Nordic Walking („NW”).
óż poza tym? hmmm… odrobina tego
i owego, jakieś atrakcje i niespodziewane zwroty akcji – typowe, dlatego – ZAPRASZAMY, zawsze warto sprawdzić na własnej
skórze. ;)
K.Ł.

C

Wszelkich informacji na temat planowanego wydarzenia można szukać
na www.rokietnica.pl (tutaj dostępne
również: Regulamin rywalizacji, opisy
tras oraz ich graficzne przedstawienie).
Do dyspozycji pozostaje również profil
Gminy Rokietnica na Facebooku. Z organizatorami można też skontaktować się
telefonicznie: (61) 89 60 619 oraz mailowo:
katarzyna.filipowiak@rokietnica.pl.

Informator Gminy Rokietnica

Rokietnicki flesz
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CERTUS

znaczy godny zaufania

NOWOŚĆ: poradnia logopedyczna
” By nasze dzieci mówiły poprawnie”

Dla pacjentów zapisanych do naszego lekarza POZ
konsultacja logopedyczna za 1 zł*

*Promocja obowiązuje w dniach 8 - 30.04.2013 r.

Reklamy

Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22-22-600
tel. 61 22-22-601
tel. 61 22-22-603
www.certus.med.pl

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
Certyfikaty:
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LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Gwiaździsta 23
www.lanservice.com.pl
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NAJTAŃSZA POŻYCZKA
DLA KAŻDEGO!!!
BEZ BIK
DECYZJA
W 15 MINUT
Kontakt:
505 137 832,
618 750 996, 506 467 326

www.SWIAT-MODELI.com
sklep internetowy nie tylko dla modelarzy

modele do sklejania • gry planszowe • puzzle • modele
gotowe • LEGO • kolejki PIKO • tory samochodowe

LOKALE

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

NA WYNAJEM
HANDLOWO / USŁUGOWE

mn@kreator.com.pl

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe

REN-LAS

ul.Piaski 22, Swarzędz
tel. 61 8 181 181

sprzedaż

serwis

raty

Noż yce do ż y wopłotu
HSA 85

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

Specjalista Laryngolog

Pilarka łańcuchowa
MS271

Dmuchawa spalinowa
BG 56-D

Reklamy

Kostrzyn, 602 655 740

ENNE
WI OS O C J E
M
a
PRO
d e a le r
szczeg

ó ły u

Kosa mechaniczna
FS-240 C-D

również nasiona, nawoz y, środki ochrony roślin

przyjmuje dzieci i dorosłych
bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.
r bezpunkcyjne i bezkrwawe leczenie zatok przynosowych
r ambulatoryjne i bezbolesne usuwanie migdałów u dzieci
i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

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

ZEGARMISTRZ
Rok założenia 1994 rok

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.

Reklamy

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

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

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
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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

