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Już po feriach… z 200-lecie urodzin Augusta Cieszkowskiego
Będzie nowe przedszkole! z Swarzędz „Przyjazną Gminą 2013”
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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DPD STREFAPACZKI
NADANIA KURIERSKIE

STREFAPACZKI

Nadaj paczkę krajową już od 13,99 PLN*
Międzynarodową już od 109 PLN*
Z łatwością odbieraj swoje paczki.

*Szczegółowe informacje dotyczące cen dostępne na www.strefapaczki.pl

ul. Przybylskiego 8a, 62-020 Swarzędz
tel. 506-292-912, (61)8-974-137

Otwarte pon-pt: 10-19
sob: 9-13

NOWY SKLEP
ul. J.Przybylskiego 8a, Swarzędz
tel. kom. 508-248-747
pn-pt: 10-19 sob: 9-13

Największy
wybór
250 krzeseł
150 stołów

zestawy stołowe

Reklamy

fb.pl/polskimebel

wkrótce kuchnie i garderoby

www.hrformat.pl

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

Właściwy człowiek
na właściwym miejscu.
Pomożemy Ci
go znaleźć.
HR Format
ul. Nowowiejskiego 11
61-731 Poznań
tel. 691 140 909
piotr.kuzniak@hrformat.pl
www.hrformat.pl

Morze! Plaża! Kołobrzeg!
Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie. Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się w kierunku
Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.
Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej,
czajnika, sprzętów kuchennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto.

Szczegóły i ceny:
2

tel. 662 698 422
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Gminy u Prezydenta RP
– ważne rozmowy
w sprawie „krajowej piątki”

Swarzędz laureatem Programu
„Przyjazna Gmina 2013”
Swarzędz znalazł się w elitarnym
gronie laureatów Programu „Przyjazna Gmina 2013” w kategorii:
gmina miejsko-wiejska o charakterze przemysłowo-handlowym. Od pięciu lat ten ogólnopolski program
prowadzony jest przez Forum Biznesu w „Dzienniku Gazecie Prawnej”
pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Program „Przyjazna Gmina” ma na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce oraz
wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom.

K

andydaci to tytułu poddawani są przez
Kapitułę Programu „Przyjazna gmina” wnikliwej ocenie, uwzględniającej m.in. następujące kryteria: gminne

i prywatne tereny inwestycyjne, inwestycje
własne gminy (w tym proekologiczne),
planowanie rozwoju gminy, projekty
przedsięwzięć, promocja inwestycyjna
i gospodarcza, skuteczność działań promocyjnych, walory przyrodnicze, geograficzne, tradycje gospodarcze, kapitał
ludzki, struktury gospodarcze, organizacje
przedsiębiorców, fundacje, stowarzyszenia i inicjatywy obywatelskie, instytucje
kultury i edukacji, zagospodarowanie
budżetu, dostosowanie instytucji do potrzeb osób niepełnosprawnych, nagrody
i wyróżnienia.
Wręczenie certyfikatu potwierdzającego wysoką pozycję Swarzędza w Programie
„Przyjazna Gmina” odbyło się 28 stycznia
2014 r. podczas LIII sesji Rady Miejskiej
w Swarzędzu. Dyplom wraz z gratulacjami
na ręce burmistrz Anny Tomickiej przekazała przedstawicielka „Dziennika Gazety
Prawnej”, red. Maria Leżucha.
/mw/
z fot. M. Woliński

rzedstawiciele gmin z całej Polski, wraz
z burmistrzem Swarzędza Anną Tomicką,
spotkali się 4 lutego br. w Pałacu Prezydenckim z ministrem Olgierdem Dziekońskim – Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Omawiano przygotowywany przez Kancelarię
Prezydenta RP projekt nowelizacji art. 10 ustawy
o drogach publicznych, która ma zdjąć z gmin
obowiązek utrzymania dawnych dróg krajowych,
przekazanych gminom po wybudowaniu dróg
ekspresowych. Reprezentanci gmin przedstawili
tragizm sytuacji, która nastąpiła po wejściu w życie obecnych zapisów ustawy, nakładającej na
gminy obowiązek utrzymywania dróg o funkcji
dróg krajowych. Obecnie obowiązująca ustawa,
zgodnie ze stanowiskiem Sejmu i Prokuratora
Generalnego, jest niezgodna z Konstytucją i Europejską Kartą Samorządu. Dzięki nowelizacji
przepisów obowiązek utrzymania dawnej drogi
krajowej nr 5 z Poznania do Gniezna zostanie
zdjęty z Gminy Swarzędz. W najbliższym czasie
nowelizację prezydencką czeka procedura legislacyjna. Burmistrzowie i wójtowie są przekonani, że wizyta w Pałacu Prezydenckim przyniesie
konkretne efekty i problem„niechcianych” dróg
zostanie pozytywnie rozwiązany.
/mm, rob/

19 marca – Święto
Patrona Gminy
Swarzędz

19

marca świętujemy w naszej gminie dzień
Patrona – św. Józefa. Opiekun Świętej Rodziny jest jednocześnie odwiecznym symbolem
stolarstwa. Sam będąc cieślą, do dziś patronuje
ludziom uprawiającym meblarskie rzemiosło,
tak ważne w naszej okolicy.
Zapraszamy wszystkich swarzędzan do uczestnictwa w tradycyjnych już uroczystościach. W godzinach przedpołudniowych złożymy kwiaty przed
pomnikiem z wizerunkiem św. Józefa, przy ul.
Wrzesińskiej – naprzeciw Pawilonu Meblowego
Cechu Stolarzy Swarzędzkich.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej wręczone
zostaną nagrody IV już edycji Konkursu Meblarskiego o Godło Promocyjne Swarzędz. Uchwałą
Rady Miejskiej przyznane zostanie kolejne odznaczenie lub odznaczenia Zasłużony dla Miasta
i Gminy Swarzędz.
Szczególnym akcentem Święta Patrona Gminy
Swarzędz będzie msza w kościele pw. św. Marcina
– dedykowana stolarzom, ich rodzinom oraz po
prostu wszystkim ludziom pracującym.
/tr/
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Nowe przedszkole
w Swarzędzu

4

Już od 1września 2014 r. w Swarzędzu przybędzie miejsc w przedszkolach
publicznych. Na os. H. Cegielskiego powstanie nowe Publiczne Przedszkole Chatka Puchatka, które znajdować się będzie
w nowoczesnym, dwukondygnacyjnym
budynku przeznaczonym dla 125 dzieci.
W kolorowym obiekcie znaleźć się ma
pięć sal dydaktycznych z bezpośrednim
dostępem do sanitariatów i umywalni,
szatnia, zaplecze kuchenne wyposażone

w nowoczesne urządzenia, pomieszczenia
administracyjne i socjalne. Do dyspozycji
przedszkolaków oddany zostanie w pełni
wyposażony plac zabaw, natomiast na rodziców, którzy będą odwozić i odbierać
swoje pociechy, czekać będzie pięć miejsc
postojowych.
Będzie to placówka publiczna, prowadzona przez prywatnego operatora, która
zobowiązana jest prowadzić rekrutację
w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zatrudnić kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami do pracy z dziećmi. Zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu
Przedszkole Chatka Puchatka będzie reali-

zowało podstawę programową w wymiarze 5 godzin dziennie, które są bezpłatne.
Natomiast za każdą rozpoczętą godzinę
pobytu dziecka poza czas przekraczający
realizację podstawy programowej, przedszkole pobierać będzie opłatę w wysokości 1 zł. Wyżywienie zapewnione zostanie
przez firmę zewnętrzną w formie cateringu.
Szczegółowych informacji w imieniu
operatora przedszkola udziela pani Monika Adamska, tel. 605 845 845, e-mail:
info@chatkapuchatka-swarzedz.pl.
Znaleźć je można także na stronie www.
chatkapuchatka-swarzedz.pl.
/edu/

Nowa szkoła w Zalasewie – oferty w przetargu
tańsze od wstępnego kosztorysu
21 stycznia br. otwarte zostały oferty
złożone w przetargu nieograniczonym
na budowę nowej szkoły podstawowej
w Zalasewie. Jeżeli nie będzie problemu z rozstrzygnięciem tego przetargu, to
prace budowlane powinny rozpocząć się
jeszcze w marcu br., a zakończyć w roku
przyszłym.
Przypomnijmy, że w Zalasewie
powstanie nowoczesna, 28-oddziałowa szkoła. Zbudowana zostanie na ok.
3-hektarowym terenie w rejonie ul. Planetarnej i Transportowej. Budynek będzie
miał dwie kondygnacje, a powierzchnia
użytkowa wyniesie 9335 m kw. W projekcie szkoły osobno wydzielono 10 sal
z zapleczami dla klas 1-3, pozostałe 18
sal wraz zapleczem służyć będzie klasom
4-6. W nowej szkole będzie stołówka, biblioteka z czytelnią, oczywiście - szatnie
i sanitariaty, a także przeszklony, 2-kondygnacyjny plac zabaw zwany „ogrodem
na niepogodę”.
Szkoła będzie miała aulę o amfiteatralnym układzie widowni dla prawie 300 osób, z reżyserką, zapleczem
scenicznym a także gastronomicznym.
W obszernej sali sportowej (z boiskami

do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki
oraz sztuczną ścianką wspinaczkową) zaprojektowano odpowiednie przegrody, co
umożliwi prowadzenie zajęć wychowania
fizycznego dla trzech klas równocześnie.
Sala sportowa z boiskami do piłki ręcznej,
koszykówki i siatkówki, przystosowana
do rozgrywek sportowych różnych szczebli, w tym niektórych zawodów ligowych,
będzie miała widownię dla ponad 900
widzów. Zaprojektowano również osobną
salkę do gimnastyki korekcyjnej, a obok
magazyny, zaplecze etc. Obok budynku
szkoły zaprojektowano kompleks boisk
sportowych – m.in. boisko do piłki nożnej
o wym. 62x30 m, boisko do koszykówki
(wymiary 32x19 m), rozbieg i skocznię
do skoku w dal, bieżnię lekkoatletyczną
oraz trybuny sportowe dla ponad 400 widzów. Z myślą o najmłodszych urządzone
zostaną dwa place – osobno dla dzieci
przedszkolnych i dla klas 1-3.
Wstępna wartość kosztorysowa
budowy tej szkoły wyniosła 40 mln zł.
Analiza aktualnych cen rynkowych (w
oparciu m.in. o koszt niedawnej budowy szkoły w Paczkowie) pozwoliła na
skorygowanie kosztorysu inwestycji

w Zalasewie do poziomu ok. 27 mln zł,
z czego 24 mln to koszt budowy szkoły a 3 mln zł – boisk sportowych, zagospodarowania terenu i wyposażenia
Oferty złożone w przetargu potwierdziły
wyniki tej analizy. Średnia wartość czternastu ofert to ok. 30 mln zł, a wartość
oferty najniższej to ok. 26,5 mln zł. Analiza ofert winna zakończyć się w połowie
lutego br.
Wynika z niej również, że w budżecie Swarzędza na 2015 rok mogłoby zabraknąć ok. 4,5 mln złotych na
sfinansowanie budowy nowej szkoły.
Problem ten został już rozwiązany.
Brakującą w przyszłorocznym budżecie
kwotę ok. 4,5 mln zł planuje się bowiem
uzupełnić środkami pierwotnie przeznaczonymi na budowę infrastruktury kanalizacyjno-wodociągowej. Środki te,
w wyniku działań Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu, zostaną „uwolnione”, gdyż
wspomniane zadania z zakresu inwestycji
kanalizacyjno-wodociągowych weźmie
na siebie spółka AQUANET.
Tak więc 1 września 2015 roku to
realny termin uroczystego rozpoczęcia
roku szkolnego w nowej szkole podstawowej w Zalasewie.
/mw/
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Obwodnica
śródmieścia z dużym
dofinansowaniem

6

Dobiega końca procedura przetargu
nieograniczonego związanego z budową
obwodnicy śródmieścia Swarzędza, która połączy drogę krajową nr 92 z drogą
powiatową nr 2502P w ciągu ulicy Dworcowej w Swarzędzu. Budowa obwodnicy
zostanie sfinansowana głównie ze środków
zewnętrznych.
Przypomnijmy, że inwestycja ta ma
na celu budowę nowego skrzyżowania
z drogą krajową nr 92 w rejonie wjazdu do skansenu pszczelarskiego oraz ul.
Stawnej. Nowa droga zbudowana będzie
wzdłuż torów kolejowych i poprowadzi do
ul. Dworcowej przy dworcu PKP, gdzie
powstanie rondo. Nowe skrzyżowanie
na „krajówce” umożliwi pojazdom jadącym od strony Poznania skręcanie w lewo
w ul. Stawną oraz w prawo, w kierunku
ul. Dworcowej (dojazd do Castoramy).
Podobne możliwości skrętu będą miały
pojazdy jadące od strony Warszawy. Przewiduje sie, że rozpoczęcie robót nastąpi od
marca br., a ich zakończenie planowane
jest do końca października.
Gmina Swarzędz złożyła do Urzędu
Marszałkowkiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosek o dofinansowanie tej inwestycji o wartości szacunkowej ponad 12 mln zł. W styczniu br.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego
podjął decyzję o dofinansowaniu budowy
obwodnicy.
14 lutego 2014 r. burmistrz Swarzędza Anna Tomicka podpisała w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowaniu tej
inwestycji, a planowana kwota dofinansowania wyniesie 4.527.968,51 zł. Termin
realizacji to połowa grudnia br.

Na podstawie analizy ofert złożonych
w przetargu należy jednak spodziewać się, iż
koszt tej inwestycji będzie niższy od wstępnie szacowanego i wyniesie ok. 9,5 mln zł.

Inwestycja sfinansowana będzie więc
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (wspomniane wyżej ponad 4,5 mln zł), wkładu firm
CLIP oraz CASTIM (w wysokości 3,7
mln zł) oraz środków własnych Gminy
Swarzędz (ok. 2 mln zł). Zaznaczyć także należy, iż grunty pod budowę nowej
drogi, których wartość szacowana jest
na kwotę 1,2 mln zł, Gmina Swarzędz
pozyskała bezpłatnie od PKP oraz firm
CLIP i CASTIM.
Po zakończeniu tej inwestycji spodziewać się można znacznego usprawnienia ruchu pojazdów, gdyż faktycznie
powstanie w ten sposób nowe połączenie
południa z północną cześcią Swarzędza.
/mw/

Nowe wodociągi:
– w Zalasewie

Dobiega końca procedura przetargowa
związana z wyborem wykonawcy sieci
wodociągowej w ul. Planetarnej (aż do ul.
Transportowej) w Zalasewie. Powstanie
tam ok. 1 km sieci wodociągowej, która
docelowo zasilać będzie nowy budynek
szkoły podstawowej w Zalasewie oraz
okoliczne tereny. Przypomnijmy, że Gmina Swarzędz pełni w tym przypadku rolę
inwestora zastępczego tzn. zadanie finansowane jest z funduszy spółki AQUANET,
natomiast za samą budowę odpowiada
nasza gmina. Szacuje sie, że rozpoczęcie
robót nastąpi na przełomie marca i kwietnia, a zakończenie – do połowy lipca br.

...oraz Łowęcinie
i Paczkowie
Gmina Swarzędz podpisała z biurem projektowym umowę w sprawie
opracowania dokumentacji na budowę
sieci wodociągowej z przyłączami w ul.
Sarbinowskiej w Łowęcinie oraz w ulicach
Betonowej, Błękitnej i Braterskiej w Paczkowie. Dokumentacja ma być gotowa do
końca września br., a wodociągi – zgodnie
z ustaleniami – będą wykonywane przez
spółkę AQUANET z jej funduszy.
/mw/

Przebudowa
ul. Średzkiej
– uwaga: OBJAZD!
Uprzejmie informujemy, że w związku ze
wznowieniem prac przy
przebudowie ul. Średzkiej
w Swarzędzu w rejonie budowy została
wprowadzona zmieniona, tymczasowa
organizacja ruchu. Od 14 lutego, przez
ok. 4 tygodnie, ul. Średzka na odcinku od
wiaduktu do ul. Staniewskiego będzie ulicą
jednokierunkową (przejazd w kierunku Zalasewa), natomiast dla kierowców chcących
dojechać do Swarzędza objazd został wyznaczony ulicami Staniewskiego i Wilkońskich. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. Jednocześnie prosimy o zachowanie
szczególnej ostrożności na drodze.
/mw/

Oto szkic nowej organizacji ruchu. Kierunek Zalasewo do Swarzędza: objazd przez ul. Staniewskiego - Wilkońskich - Średzką. Kierunek Swarzędz do Zalasewa funkcjonuje normalnie.

Można poczytać!
Mieszkańcy Kobylnicy i okolic mają wreszcie nową bibliotekę. Po prawie trzech latach zawieszenia (przypomnijmy, że powodem tymczasowego zamknięcia były fatalne warunki lokalowe) wznowiła działalność
filia biblioteki publicznej.

N

a powierzchni ponad 260m² w wyremontowanym budynku dawnej
przychodni mieszkańcy mają do
dyspozycji wypożyczalnię, czytelnię wraz
ze stanowiskami komputerowymi, salkę
dla najmłodszych, pomieszczenie, które
może być wykorzystane do organizacji
spotkań, zebrań itp. W pięknie urządzonym
holu wita czytelników galeria „Dwukropek”. W pomieszczeniach biblioteki zwraca uwagę ciekawa aranżacja przestrzeni,
kolorystyka, niebanalne dodatki. Soczysta zieleń regałów dodaje bibliotecznej
przestrzeni ciepła, kolorowe dekoracje
czynią ją miejscem przyjaznym. Sala dla
maluchów wprowadza najmłodszych czytelników w tajemniczy świat piratów, poszukujących skrzyni ze skarbami.
Warto dodać, że biblioteka otrzymała
dotację w wysokości 65.250 zł z „Programu Wieloletniego Kultura+.Priorytet
Biblioteka+.Infrastruktura bibliotek.”.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przydzieliło tę dotację na wyposażenie filii w Kobylnicy, zobowiązując
nas jednocześnie do zrealizowania oferty
kulturalnej dla wszystkich grup wiekowych.

Bardzo ważne będą dla nas propozycje
mieszkańców w układaniu planu działalności kobylnickiej filii. Chcielibyśmy, aby
biblioteka była miejscem, które odpowiada
na zapotrzebowania mieszkańców. Na razie
udostępniamy księgozbiór wielkości ponad
12 tys. woluminów oraz czasopisma i cztery
bezpłatne stanowiska z komputerami zakupionymi ze środków Unii Europejskiej.
23 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie
filii, na które przybyła pani burmistrz Anna
Tomicka, wiceburmistrz Agata Kubacka,
przewodniczący Rady Miejskiej Marian
Szkudlarek, radni, pani sołtys, przedstawiciele placówek z Kobylnicy. Wszyscy z podziwem zwiedzali pomieszczenia i wyrażali
radość z tego wydarzenia, bo naprawdę jest
z czego się cieszyć. W Kobylnicy i okolicach przybywa mieszkańców, istnieją od
lat placówki oświatowe i wychowawcze,
które naprawdę czekały na instytucję kultury z prawdziwego zdarzenia, a ze swej
strony my także liczymy na owocną współpracę. Miłym akcentem uroczystości były
inscenizacje trzech skeczy napisanych przez
naszą pracownicę Agatę Widzowską Pasiak,
a odegrane przez współpracującą od kilku

lat z biblioteką grupę „Teatralni” z Gimnazjum w Zalasewie pod kierunkiem p. Anny
Andrzejewskiej. Teksty o wcale nienudnym
życiu bibliotekarzy były zabawne, czasem
mrożące krew w żyłach niczym dobry kryminał, czasem pełne autoironicznej erudycji
bibliotekarzy. Na zakończenie uczniowie
kobylnickiej szkoły pięknie recytowali wiersze Juliana Tuwima, literackiego patrona
minionego roku.
Została także zainaugurowana działalność galerii „Dwukropek”. Można w niej
obejrzeć wystawę intrygujących obrazków
autorstwa mieszkającego w Swarzędzu
artysty Tadeusza Sobkowiaka, które są projektem ilustracji do książki Agaty Widzowskiej Pasiak o równie frapującym tytule
„Podspodek”. Wystawa po 15-ym lutego
zostanie zastąpiona wystawą rysunków
piórkiem i węglem Wandy Wasik, poetki
i plastyczki z Kobylnicy w związku z promocją jej nowej książki „Mój Orfeusz”.
W galerii znajdzie się zawsze miejsce dla
profesjonalistów i amatorów.
Filia rozpocznie komputeryzację zbiorów i dołączy do systemu MAK+, który
obejmuje wszystkie jednostki biblioteki
publicznej w naszej gminie.
Na razie razem z mieszkańcami cieszymy się z nowej, pięknej placówki
i zapraszamy do korzystania z niej i do
współtworzenia jej nowego oblicza.
Małgorzata Merczyńska
z fot. T.Radziszewska

Kobylnica – filia swarzędzkiej Biblioteki Publicznej, ul. Poznańska 99
kobylnica@biblioteka.swarzedz.pl
Czynna w godzinach:
poniedziałek:
09.00-15.00
wtorek:
11.00-18.00
środa:
11.00-19.00
czwartek:
11.00-18.00
piątek:
11.00-18.00
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Godło Promocyjne SWARZĘDZ
dla najlepszych mebli
Na początku lutego zaprosiliśmy wytwórców mebli do wzięcia udziału w IV edycji najważniejszego swarzędzkiego konkursu meblarskiego!
Od 2010 roku Godło Promocyjne SWARZĘDZ przyznawane jest za najlepsze
meble wyprodukowane przez swarzędzkich przedsiębiorców.

K

apituła konkursu, składająca się z zaproszonych autorytetów wzornictwa,
meblarstwa i marketingu już po raz
czwarty dokona wyboru najlepszych
propozycji. Koniecznie dodać trzeba, iż
przyznawany tytuł MEBEL ROKU wraz
z prawem do użytkowania godła SWARZĘDZ dobrze służy promocji oraz rozwojowi nagrodzonych przedsiębiorców.
Marka SWARZĘDZ bowiem, niezmiennie
od wielu lat, należy do tych najbardziej
rozpoznawalnych i cenionych w Polsce.
Nagrody wręczone zostaną zwycięz-

com 19 marca 2014 r. - podczas obchodów
Dnia Patrona Swarzędza – św. Józefa.
Konkurs o meblarskie Godło Promocyjne SWARZĘDZ organizowany jest
przez Urząd Miasta i Gminy pod patronatem burmistrza Anny Tomickiej.
Biorą w nim udział zarówno firmy
działające na skalę przemysłową, jak
i rzemieślnicze zakłady meblarskie. Pod
uwagę kapituły konkursu brane są: funkcjonalność, oryginalne wzornictwo, jakość
materiałów i wykonania.

Na ostatnie formularze zgłoszeniowe czekamy jeszcze do 28 lutego 2014 r.
w Referacie Promocji UMiG – Rynek 1.
promocja@swarzedz.pl
telefon 61 65 12 407
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu do pobrania na www.
swarzedz.pl
/tr/

Aktualności

Romowie z wizytą w ratuszu

8

27 stycznia w swarzędzkim Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie reprezentantów społeczności romskiej zamieszkującej naszą gminę
z przedstawicielami władz samorządowych Swarzędza i Kostrzyna.

W

spotkaniu, którego inicjatorem
było nowopowstałe Stowarzyszenie Społeczności Romskiej
z siedzibą w Swarzędzu, uczestniczył
zarząd stowarzyszenia z prezesem Bagirem Sadowskim, Pełnomocnik Wojewody
Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Patryk Pawełczak,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna
Tomicka wraz z zastępczynią Agatą Kubacką, Doradca Burmistrza ds. Strategii
w Zakresie Kultury, Sportu i Środków
Masowej Komunikacji Konrad Napierała, Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kostrzynie Urszula Kistowska.
W swarzędzkim ratuszu omówiono zasady
współpracy pomiędzy nowym stowarzyszeniem a samorządem. Burmistrz Anna
Tomicka podkreślała potrzebę dbałości
o edukację dzieci romskich, a Pełnomocnik
Wojewody Wielkopolskiego Patryk Pawełczak przedstawił możliwości pozyskiwania
środków finansowych z Funduszy Europejskich w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014 – 2020.
/mmm/
z fot. Magdalena Malińska-Murek

***
Bagir Sadowski, prezes nowego
Stowarzyszenia Społeczności Romskiej z Siedzibą w Swarzędzu podczas
rozmowy, po spotkaniu w swarzędzkim
urzędzie, opowiedział nam o priorytetach tej organizacji.
Od 2008 do 2012 r. działało na terenie
naszej gminy Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polskich
Romów. W efekcie zakończenia funkcjonowania tegoż stowarzyszenia powstała
sytuacja, trudna do zaakceptowania przez
społeczność romską. Swarzędzcy Romowie są ważną częścią historii i dnia codziennego Swarzędza, naszymi sąsiadami,
znajomymi, partnerami zawodowymi.
Jak każda mniejszość narodowa starają się łączyć elementy własnej kultury,
tradycji z możliwościami, jakie oferuje
swarzędzkie szkolnictwo, rynek pracy itp.
Bagir Sadowski mówił o wielu życiowych
problemach swoich rodaków oraz o tym,
że widzą wielką potrzebę wsparcia przez
nowo założone Stowarzyszenie. Ma ono
bowiem być prawdziwym rzecznikiem
interesów mniejszości romskiej.
Na czym zależy członkom stowarzy-

szenia najbardziej? Prezes Bagir Sadowski
oraz wiceprezes Banasi Longin określają
to jednoznacznie:
- po pierwsze - integracja społeczności
romskiej z terenu Gminy Swarzędz i zaprzyjaźnionych gmin okolicznych
- po drugie – edukacja dzieci i młodzieży romskiej
- po trzecie – intensywne działania
w celu tworzenia rynku pracy dla Romów: pozyskiwanie funduszy unijnych,
współpraca z władzami gminy, z władzami
województwa, pomoc organizacyjna
Zarząd Stowarzyszenia Społeczności Romskiej jest pełen zapału i wiary
w pozytywne efekty. Nie bez powodu,
bowiem spotkanie w swarzędzkim ratuszu
potwierdziło wolę współpracy wszystkich
zainteresowanych stron.
Przedstawiciele Stowarzyszenia proszą
przy tej okazji osoby chętne do współdziałania o kontakt: Jasin, ul. Wiejska
16, tel. 604 22 98 15.
/tr/
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Od stycznia 2014 r. można ubiegać się
o zryczałtowany dodatek energetyczny.

Z

ryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełni
łącznie następujące warunki:
• posiada ustalone prawo do dodatku
mieszkaniowego;
• jest stroną umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej;
• zamieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny przyznawany
jest na okres otrzymywania dodatku mieszkaniowego i wynosi miesięcznie:
• dla osoby samotnej - 11,36 zł
• dla rodziny 2-4 osobowej - 15,77 zł
• dla większych gospodarstw – 18,93 zł.
Do 30 kwietnia każdego roku minister
właściwy do spraw gospodarki ogłasza
w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
“Monitor Polski”, wysokość dodatku

energetycznego na kolejne 12 miesięcy,
biorąc pod uwagę środki finansowe przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie
1/12 tej kwoty.
Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny do
wniosku muszą dołaczyć następujące
dokumenty:
• kopię umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
• kopię decyzji przyznającej dodatek
mieszkaniowy;
• oświadczenie o zamieszkiwaniu
w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Druki wniosków o zryczałtowany
dodatek energetyczny można otrzymać
w Referacie Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych UMiG w Swarzędzu, pokój
109 i 113 w godzinach pracy urzędu.Informacja telefoniczna pod nr 61 651 23 11.
/edu/

Wsparcie Gminy Swarzędz
na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych

W

2013 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka realizowało
we współpracy z Gminą Swarzędz programy dotyczące „Rehabilitacji oraz kompleksowej opieki nad dziećmi i osobami
niepełnosprawnymi w celu przystosowania
ich do życia i wsparcie rodziny”. Program
obejmował następujące zadania: rehabilitację ruchową na salach i w domach dzieci
w cięższym stanie zdrowia, hipoterapię,
dogoterapię, terapię zaburzeń mowy, pomoc psychologiczną, ćwiczenia na pływalni, domowe zajęcia w popołudniowym
ośrodku rehabilitacyjno-terapeutycznym.
Wszystkie formy rehabilitacji i terapii są niezbędne do życia dzieci i osób
niepełnosprawnych, usprawniają ich rozwój psychoruchowy, usamodzielniają,
poprawiają stan zdrowia, uspołeczniają,
wspierają i odciążają finansowo rodzinę
w ponoszeniu wysokich kosztów rehabilitacji. Drugim ważnym programem realizowanym przy wsparciu Gminy Swarzędz
była „Wczesna interwencja i stymulacja
rozwojowa dzieci niepełnosprawnych”.
Zadanie to obejmowało najmłodsze dzieci
i polegało na usprawnianiu, wspieraniu
rozwoju psychoruchowego i przystosowy-

waniu do życia poprzez
specjalistyczne ćwiczenia rehabilitacyjne,
terapię sensoryczną i inne formy ćwiczeń.
Zajęcia odbywały się w salach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt zakupiony
dzięki wsparciu darczyńców, Gminy Swarzędz i wpłat 1%.
1% bardzo pomaga w uzupełnieniu
brakujących finansów na rehabilitację,
pozwala prowadzić systematyczną i kompleksową opiekę w ciągu całego roku.
Dziękujemy Państwu, którzy nas w ten
sposób wspierają i apelujemy o dalszą pomoc. Przypominamy nr KRS 0000021128.
W 2013 roku Gmina wsparła również
organizację „Anielskiego Śpiewogrania”,
olimpiady, Balu z Mikołajami i letniego
wypoczynku.
Dziękujemy!!!
Barbara Kucharska
– przewodnicząca Stowarzyszenia
Od redakcji:
W konkursach dla organizacji pozarządowych organizowanych przez Gminę
Swarzędz Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej troski w Swarzędzu otrzymało na 2013 rok łącznie 122,5 tys. zł
z przeznaczeniem na 5 różnych projektów.

1% Twojego podatku
może komuś pomóc!

P

amiętajmy, że sami możemy
decydować dla kogo przeznaczymy 1% naszego podatku
dochodowego. Poniżej zamieszczamy listę
instytucji działających na terenie gminy Swarzędz, które będą bardzo wdzięczne za Państwa
wsparcie (kolejność według numeru w KRS):
• STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
KRS 0000021128
• STOWARZYSZENIE CHÓR MĘSKI „AKORD” PRZY
CECHU STOLARZY SWARZĘDZKICH
ul. Wrzesińska 41/1, 62-020 Swarzędz
KRS 0000229852
• ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
KRS 0000266321
• SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”
ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz
KRS 0000281903
• TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań
KRS 0000322302
• RAZEM PONAD GRANICAMI
ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz-Jasin
KRS 0000346071
• FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
z dopiskiem 20936 Kubiak Nikola
ul. Łomańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904
• FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
z dopiskiem 12826, Józefowski Kacper
ul. Łomańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904

O pomoc proszą także:

Aktualności

Dodatek
energetyczny

• FUNDACJA „NADZIEJA” OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH
z dopiskiem „Wojtek Kurasz”
ul. Józefa Chełmońskiego 1 d/4, 63-400
Ostrów Wielkopolski, KRS 0000198280

Pełna lista Organizacji Pożytku Publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2013
dostępna jest na stronie http://www.mpips.gov.
pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego
/rpr/

Serdecznie dziękuję!

W

zamieszczonych przed miesiącem podziękowaniach dla osób i instytucji, które pomogły w zorganizowaniu tegorocznego
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przeoczyłem:
„Informator Swarzędzki” oraz „Fabo” – Zakład
Usługowo Handlowy Bogdan Dunajewski.
Filip Przepióra
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP

9
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu

Aktualności

28

10

stycznia 2014 roku w Ośrodku
Kultury odbyła się LIII sesja
Rady Miejskiej w Swarzędzu.
W obradach, które prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu,
Marian Szkudlarek, uczestniczyło 19
radnych.
Podczas obrad podjęto następujące
uchwały:
► Uchwałę Nr LIII/466/2014
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVI/336/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu,
► Uchwałę Nr LIII/467/2014 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
wchodzących w skład zasobu Gminy
Swarzędz,
► Uchwałę Nr LIII/468/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Po-

moc gminy w zakresie dożywiania” na
lata 2014-2020,
► Uchwałę Nr LIII/469/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020,
► Uchwałę Nr LIII/470/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020,
► Uchwałę Nr LIII/471/2014 w spra-

69. rocznica wyzwolenia Swarzędza

W

środę, 22 stycznia 2014 r. o godz.
12.00 na swarzędzkim Rynku
odbyła się patriotyczna uroczy-

stość z okazji 69. rocznicy wyzwolenia
Swarzędza. Mimo mrozu w spotkaniu
wzięły udział liczne delegacje szkół,

wie zmiany statutu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO” z siedzibą w Kostrzynie,
► Uchwałę Nr LIII/472/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2014,
► Uchwałę Nr LIII/473/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2013 -2032.
W okresie międzysesyjnym złożono
następujące interpelacje:
- radny Grzegorz Taterka - w sprawie
utworzenia cyfrowego muzeum,
- radny Ryszarda Dyzma - w sprawie
korzystania z przystanku kolejowego
w Paczkowie,
- radna Barbara Czachura - w sprawie zimowego utrzymania dróg w Gminie
Swarzędz
- radny Zygmunt Majchrzak - w sprawie poszerzenia pomocy dla Komisariatu Policji w Swarzędzu oraz zapytanie
w sprawie wydatków poniesionych na
nauczycieli w 2013 roku.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
z fot. M.Woliński
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/
swarzędzkich organizacji, służb publicznych, stowarzyszeń, przedstawiciele władz
Swarzędza – burmistrz Anna Tomicka, wiceburmistrzowie Agata Kubacka i Adam
Trawiński oraz przewodniczący Rady
Miejskiej Marian Szkudlarek, radni.
Obchody miały uroczystą oprawę –
przybyły poczty sztandarowe, były wieńce,
płonęły znicze a Bractwo Kurkowe wystrzałem z armatki dopełniło całości. Wartę
honorową przy pomniku pełnili harcerze
z ZHP pod opieką druha Przemysława
Górnego.
Antoni Kobza, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Swarzędzkiej, przypomniał zebranym historię tamtych dni – ciekawie i barwnie opowiedział o wyzwoleniu
Swarzędza spod okupacji hitlerowskiej.
Burmistrz Anna Tomicka podziękowała
wszystkim serdecznie za udział w uroczystości i pamięć o naszej historii…
/mw, tr/
z fot. Teresa Radziszewska
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Pogotowie już
w nowej siedzibie

Podatki płaćmy tam
gdzie mieszkamy

Swarzędzkiego
Centrum Ratunkowego

F Bo MIESZKAM w gminie Swarzędz

mowaliśmy, w ubiegłym roku przeprowadziła się tam swarzędzka Straż Miejska, a w przyszłości przeprowadzka do
Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego
czeka również strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Swarzędzu.
W planach jest budowa dla służb ratowniczo-interwencyjnych nowych garaży,
które powstaną na miejscu wyburzonego już starego baraku i połączone zostaną z budynkiem dworca nowoczesnym,
przeszklonym łącznikiem.
/mw/

Odstrzał redukcyjny dzików
W związku z licznymi zgłoszeniami
mieszkańców o niebezpieczeństwie oraz
zniszczeniach spowodowanych przez
ponowne pojawienie się dzików na terenach Swarzędza, Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz złożył do Starosty
Poznańskiego wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na odstrzał redukcyjny
dzików na terenie miasta Swarzędz.
Odstrzały redukcyjne odbywać się
mają się będą w I kwartale 2014 roku na
terenach zrekultywowanego składowiska
odpadów przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu i wykonywane będą przez łowczych
wskazanych przez Koło Łowickie nr 34,
zaakceptowanych przez Polski Związek
Łowiecki. Odstrzały będą przeprowadzane
głównie wieczorami i nocą. Prosimy, aby
ze względu na Państwa bezpieczeństwo,
we wskazanym okresie nie uczęszczać na
tereny byłego składowiska w godzinach
wieczornych i nocnych.
Jednocześnie przypominamy:
Głównym powodem pojawiania się
dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Karmiony dzik szybko przyzwyczaja się do takiej sytuacji i będzie przekazywał taką postawę swojemu potomstwu.
Należy zadbać więc o to, aby opadłe liście,
skoszona trawa, owoce, resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne
i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach. W okolicy,
gdzie pojawiają się dziki, przydomowe
ogrody powinny być zamykane. W tym rejonie musimy wyeliminować dokarmianie

jakichkolwiek zwierząt, zarówno celowe,
jak i przypadkowe, poprzez wyrzucanie
odpadków żywnościowych w łatwo dostępnych dla dzików miejscach. Dziki są
zwierzętami, które chętnie zjadają resztki
ludzkiego pożywienia, w tym także chleb,
którym wiele osób dokarmia ptaki.
Apelujemy, aby:
- w żadnym wypadku nie zbliżać się
do dzików, które pojawiają się na terenach
zabudowanych, nie głaskać młodych, nie
próbować karmić z ręki,
- na widok dzików nie krzyczeć, ale
rozmawiać donośnym głosem.
- spacerując z psem trzymać go zawsze na smyczy. Ujadający i atakujący
pies może być przyczyną szarży dzika.
- nie przeganiać dzików w miejsca,
z których nie ma ucieczki. Zagrożone
mogą próbować ataku.
- nigdy nie dokarmiać dzików, nie wyrzucać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach - zbierać opadłe owoce
i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki
przy posesjach, nie pozostawiać worków
ze śmieciami obok kubłów.
Należy naprawić ogrodzenia, aby
zmniejszyć możliwość wejścia dzika na
posesję.
W szczególnych przypadkach należy
kontaktować się telefonicznie ze Strażą
Miejską w Swarzędzu (tel. 61 6510986
lub 607-365-266).
/ros/

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

S

zanowni Mieszkańcy! Budżet gminy umożliwia realizację zadań przewidzianych dla samorządu terytorialnego i tym samym pozwala
na spełnianie potrzeb i oczekiwań kierowanych
przez jej mieszkańców. Jednym z podstawowych
zadań Burmistrza jest efektywne gospodarowanie naszym wspólnym dobrem oraz dbanie
o to, aby środki do dyspozycji były jak największe. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na
to, że wiele osób zamieszkałych na naszym
terenie posiada zameldowanie w innej gminie
lub mieście. W takich przypadkach część płaconego przez tych mieszkańców podatku od osób
fizycznych (PIT) zasila budżet tych gmin i miast,
a nie budżet Swarzędza. Warto dodać, że część
płaconego przez każdego z nas podatku PIT jest
zasadniczym źródłem dochodu gminy, na terenie
której Państwo mieszkają.
Jeśli, przykładowo, płacicie Państwo 1000 zł
podatku dochodowego, to do budżetu gminy
lub miasta, które Państwo wskażecie w PIT trafia
około 400 zł. Jest to kwota, którą można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego otoczenia
i finansowanie usług publicznych, z których Państwo na co dzień korzystają, m.in. na: oświatę,
sport, budowę dróg czy też wsparcie działalności
kulturalno-oświatowej gminy.
Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców z prośbą
o wspólną odpowiedzialność za dochody naszej
Gminy i chcemy zachęcić do płacenia podatków
tu, gdzie na co dzień żyjemy. Aby Państwa podatki
trafiły do budżetu Swarzędza wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym
Urzędzie Skarbowym. Prosimy o wypełnienie
zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 wpisując
Swarzędz jako miejsce zamieszkania w części B.2.
Im szybciej dokonają Państwo aktualizacji
danych, tym szybciej Państwa podatki będą
pracować na rzecz naszej Gminy.
Od kilku lat wszyscy meldujący się w Gminie Swarzędz otrzymują drobne praktyczne upominki
- obecnie to pakiet materiałów promocyjnych
o Swarzędzu, wśród których jest pendrive z wirtualną wycieczką po naszej gminie.
Zbliża się termin składania zeznań podatkowych
za 2014 rok. Wykorzystajmy ten moment i zdecydujmy, gdzie powinna trafiać część płaconego przez nas podatku dochodowego. Wszyscy
pragniemy, by w naszej Gminie żyło się lepiej.
Dziękujemy Państwu za poparcie tej akcji.
/kd-umig/

Aktualności

Swarzędzka podstacja Pogotowia
Ratunkowego została przeniesiona
z dotychczasowej siedziby na os. Dąbrowszczaków 8/12 na ul. Dworcową 24,
do wyremontowanego przez kolejarzy
budynku dworca PKP, gdzie znajduje
się Swarzędzkie Centrum Ratunkowe.
Wyremontowany kosztem ponad
2 mln zł budynek zabytkowego dworca
PKP służy więc nie tylko obsłudze podróżnych kolei, ale daje porządną siedzibę
powstającemu właśnie Swarzędzkiemu
Centrum Ratunkowemu. Jak już infor-

Dlaczego wypełniam ZAP-3?
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Znów zagrali koncertowo!

Niedziela, 2 lutego, była w naszym mieście prawdziwym świętem Swarzędzkiej Orkiestry Dętej. Wszystko to za sprawą dorocznego koncertu
karnawałowego w hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Aktualności

S

12

warzędzanie, którzy swoją Orkiestrę Dętą po prostu kochają, stawili
się tłumnie, w hali nie było jednego
wolnego miejsca, mimo dodatkowo dostawionych krzesełek!
Podczas barwnego, żywiołowego
koncertu usłyszeliśmy wiele nowych
kompozycji, przygotowanych specjalnie
na tę okazję. Były to m.in.: „Free World
Fantasy”, „Tenorhorn Polka”, „Can`t Take
My eyes off you”, „Michael Jackson King
of Pop”, czy też niezapomniana muzyka
z filmu „Gladiator”. Na finał orkiestra
przygotowała bardzo energetyzujący hit
Shakiry, będący hymnem mundialu z 2010
roku pt. „Waka Waka”.
W przerwie występu głos zabrał prezes
orkiestry Janusz Walewski, który wręczył
przedstawicielom swarzędzkiego Ośrodka
Kultury certyfikat „Przyjaciel Swarzędz-

kiej Orkiestry Dętej”. Certyfikatem tym, do
tej pory, uhonorowana została Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka oraz Drukarnia Swarzędzka Stanisław
i Marcin Witecki.
Świetnie bawiącej się publiczności spodobało się wykonanie utworów

„Sway” oraz Can`t Take My eyes off you,
do których pierwszy raz w historii orkiestry zaśpiewali soliści: Joanna Tomczak
i Krzysztof Łęcki.
Orkiestra postarała się również o zaskakującą i zabawną inscenizację z robotnikiem przeszkadzającym w trakcie
koncertu, który okazał się następnie wyśmienitym barytonistą – Maciej Kubiak
znakomicie wykonał utwór „Tenorhorn
Polka”.
Gościnnie wystąpili także z pokazem
tańca towarzyskiego - Karolina Westfal
i Mateusz Gawron. Tego popołudnia słowa
wielkiego uznania zebrała nie tylko wspaniale grająca orkiestra pod batutą dyrygenta Łukasza Gowarzewskiego, ale również
grupa choreograficzna, prowadzona przez
Agnieszkę Filc i Mirosława Ogórka.
Warto dodać, iż muzycy zaprezentowali się w nowych kurtkach, ufundowanych
przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
Imprezę prowadził Lech Łukomski –
spiker MC Radio.
Filip Przepióra
z fot. Henryk Błachnio

Chór AKORD po jubileuszu
Miniony rok 2013 był rokiem jubileuszu dla męskiego chóru Akord. W tym
roku chór nasz świętował 55-lecie swego istnienie i działalności. Najprawdziwszymi światkami tego wydarzenia i istnienia chóru 55 lat, są
najstarsi członkowie naszego zespołu w osobach: Henryk Brodziszewski
i Roman Janicki, którzy w tym zespole działają od samego początku. Nie
zamierzam przytaczać całej historii chóru która jest bardzo bogata i obszerna, ale w paru własnych zdaniach chcę zaakcentować jaki był miniony,
jubileuszowy 2013 rok.

B

ył to okres wytężonej pracy całego
zespołu pod kierownictwem pani
Jadwigi Maćkowiak. Wszyscy
członkowie byli bardzo zmobilizowani
i zdyscyplinowani. Całym sercem zaangażowali się do pracy chóralnej, często
z wyrzeczeniem się innych, rodzinnych
spraw. Ambicją każdego członka chóru
było aby przeżyć ten jubileusz godnie, by

wszystko się odbyło jak najlepiej.
Rok jubileuszowy był niewątpliwie
bardzo pracowity. Członkowie chóru każdego tygodnia w poniedziałek i wtorek
spotykali się na lekcjach śpiewu. W całym roku uświetnialiśmy uroczystości
miejskie, branżowe i rodzinne takie jak
śluby. Kulminacją roku jubileuszowego
były uroczystości majowe w dniach 2-5

Koncert zespołu SEBASTIAN RIEDEL & CREE

O

środek Kultury w Swarzędzu
zaprasza na koncert zespołu SEBASTIAN RIEDEL & CREE.
Sebastian Riedel - syn wokalisty zespołu

DŻEM, Ryszarda Riedla - legendy polskiego bluesa. Koncert odbędzie się 15 marca
2014 r. o godz. 20:00 w holu Gimnazjum
nr 3 w Swarzędzu, os. Czwartaków 1. Bi-

maja 2013 roku. W uroczystościach tych
uczestniczył niemiecki chór Concordia z Ronnenbergu, z którym łączy nas
przyjaźń. Na jubileuszu tym obecnych
było wiele znanych osobistości z naszego
środowiska. W czasie uroczystości niektórzy chórzyści odznaczeni zostali złotymi
odznakami jubileuszowymi 55-lecia.
W gronie oznaczonych byli: Stanisław
Maćkowiak, Tadeusz Matuszak, Edmund
Nowacki, Roman Lewandowski, Zbigniew
Rychlewski i Andrzej Skrzypczak. Taką
samą złotą odznaką oznaczona została p.
Anna Tomicka - burmistrz naszego miasta.
Decyzją kapituły 7 członków zasłużonych
otrzymało srebrne odznaki jubileuszowe
55-lecia chóru Akord.
Przez cały czas chór nasz doskonali
swoje umiejętności. Dowodem tego były
warsztaty chóralne we wrześniu 2013. Na
przestrzeni minionego roku chór 25 razy
zaprezentował swój artystyczny dorobek,
nie tylko w naszym mieście. Członkowie
zespołu to prawdziwi pasjonaci śpiewu,
a dowodem tego jest długoletnia przynależność do chóru, wyrażająca się dziesiątkami lat twórczej aktywności. Na dzień
dzisiejszy zespół liczy 32 mężczyzn i jest
otwarty dla wszystkich chętnych lubiących
śpiew. Zapraszamy do naszego grona młodych mężczyzn.
M. Kaliszan
Na zdjęciu: podczas ubiegłorocznego
występu w Wierzenicy.
lety w cenie 20 zł. do nabycia w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14,
tel: 61 65 10 219 oraz na www.kupbilecik.
pl, www.biletynakabarety.pl
Więcej informacji na www.ok.swarzedz.pl.
/fp/

Aktualności
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Gminne Centrum
Informacji
w Swarzędzu

Dożywianie na lata 2014 - 2020

G

S

minne Centrum Informacji w Swarzędzu
świadczy usługi z zakresu doradztwa
zawodowego i pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje osób
bezrobotnych, prowadzimy bazę danych osób
bezrobotnych i ofert pracy przedsiębiorców
z naszego regionu.
Gminne Centrum Informacji jest placówką
ukierunkowaną na aktywizację społeczności
lokalnej oraz ożywienie lokalnego rynku pracy.

Prosto z OPS

GCI dla osób bezrobotnych
Pracownicy Gminnego Centrum Informacji
pomagają w tworzeniu CV i listów motywacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Starają się pomagać mieszkańcom
lokalnej społeczności w znalezieniu pracy
odpowiedniej do ich kwalifikacji. Doradztwo
zawodowe świadczone jest w formie indywidualnej, a także podczas zajęć warsztatowych.
Gminne Centrum Informacji zapewnia
swobodny dostęp do Internetu i urządzeń
biurowych. Dzięki stanowiskom komputerowych połączonym do Internetu, klienci mają
możliwość poszukiwania ofert pracy w kraju
i zagranicą.
Każda osoba korzystająca z usług GCI
może także skorzystać z drukarki i kserokopiarki, w celu skompletowania swoich dokumentów aplikacyjnych.
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy
mogą również skorzystać z codziennej prasy
zawierającej aktualne ogłoszenia o pracę, materiałów informacyjnych oraz publikacji książkowych przydatnych w poszukiwaniu pracy.

GCI dla pracodawców
Gminne Centrum Informacji dysponuje
bazą danych osób bezrobotnych z terenu
miasta i gminy, w związku z czym możemy
odszukać odpowiedniego pracownika na
dane stanowisko pracy. Ponadto bezpłatnie
udostępniamy oferty pracy osobom poszukującym zatrudnienia.
Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, 62-020 Swarzędz
tel. 61 81817 30,
gci@swarzedz.pl
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Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu

Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z którego państwo wraz z samorządami zapewnia żywność najbardziej potrzebującym
dzieciom, będzie kontynuowany w latach 2014-2020.
trategicznym celem programu jest
ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących
się w trudnej sytuacji, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów z terenów
objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz
osób dorosłych, w szczególności osób
samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża
chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje
ośrodek pomocy społecznej właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania
ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Program
jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia finansowego
gmin w wypełnianiu zadań własnych
o charakterze obowiązkowym, poprawy
poziomu życia rodzin o niskich dochodach, stanu zdrowia dzieci i młodzieży
oraz kształtowania właściwych nawyków
żywieniowych.
Pomoc przyznawana jest w oparciu o kryteria dochodowe – do 150%
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej
(813 zł dla osób samotnych i 684 zł na
osobę w rodzinie w przypadku rodzin).
Program przewiduje pomoc w formie
posiłku, zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Aby otrzymać środki z budżetu na realizację programu, gmina
musi wyłożyć przynajmniej 40% przewidywanych kosztów. Na uzasadniony
wniosek wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) wojewoda może wyrazić zgodę
na zwiększenie dotacji, jednak udział
środków własnych gminy nie może
wynosić mniej niż 20%
W związku z realizacją na terenie
Gminy Swarzędz wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy
w zakresie dożywiania na lata 2014–
2020” Rada Miejska 28 stycznia 2014
roku podjęła uchwałę nr LIII/468/2014
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania, a w budżecie gminy na

rok 2014 zostały zarezerwowane odpowiednie środki finansowe. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających
z wsparcia systemu pomocy społecznej, Uchwałą nr LIII/469/2014 Rada
Miejska uchwaliła podwyższenie do
150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania.
W celu realizacji wieloletniego
programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata
2014–2020, konieczne jest łączenie
samorządowych i rządowych źródeł
finansowych. Koordynatorem i realizatorem Programu na terenie gminy
Swarzędz jest Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe,
gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne
samorządy gminne albo podmiotami
prowadzącymi szkoły lub przedszkola
niepubliczne, do których uczęszczają
dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Swarzędz.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność pogarszają
standard życia rodzin, a tym samym
ograniczają możliwość zabezpieczenia
podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu dzieci.
Z analizy danych z 2012 i 2013 r. wynika, że zwiększa się liczba osób i rodzin,
które wymagają świadczeń w formie
dożywiania. Zauważa się również
osoby, którym należy dostarczyć produktów żywnościowych w formie rzeczowej z powodu bezradności życiowej, wynikającej z różnych przyczyn,
m.in. długotrwałej choroby, niepełnosprawności, braku umiejętności gospodarowania budżetem domowym.
Realizowany od 2006 roku program
pozwala na skuteczne udzielanie pomocy uczniom i dzieciom oraz osobom
dorosłym wymagającym wsparcia
w zapewnieniu posiłku lub produktów
żywnościowych.
Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu
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Dzień Babci i Dziadka w Ośrodku Wsparcia

W

dniu 21 stycznia 2014 r. w Centrum Klubów Młodych Duchem
odbyła się międzypokoleniowa
uroczystość z okazji święta Dnia Babci
i Dziadka. W spotkaniu tym uczestniczyli seniorzy zrzeszeni w Klubach Mło-

dych Duchem z terenu Miasta i Gminy
Swarzędz, seniorzy z Domu Dziennego
Pobytu oraz dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej„ Nasza Dziupla” i Świetlicy
Wiejskiej z Uzarzewa. Dzieci pod okiem
swoich opiekunów zaprezentowały przy-

gotowane na tę uroczystość występy
artystyczne przeplatane piosenkami,
a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane laurki i upominki. Seniorzy wraz
z dziećmi wysłuchali także przepięknego wiersza napisanego specjalnie na tą
okazję przez p. Bolesię z Klubu Młodych
Duchem„Amorki” oraz przypomnieli sobie zabawy z dzieciństwa.
Również 28.01.2014 r. seniorów
z okazji Ich święta odwiedziły dziećmi
z Przedszkola „Pod Kasztanami”, które
specjalnie dla „Babci i Dziadka” przygotowały przepiękne przedstawienie.
Jest nam niezmiernie miło podziękować „wnukom” w imieniu wszystkich
„Babć i Dziadków” za pamięć każdego
roku, życzenia oraz wspólnie spędzony
czas.
Marta Szomek

3

lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia grupa teatralna „ÓW”
składająca się z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
zaprezentowała spektakl pod tytułem
„Wesołych Świąt”. Aktorzy wystąpili dla
zaproszonych przez siebie gości: rodziny,
przyjaciół i znajomych. Przygotowania
do spektaklu były naprawdę ogromne

– uczestnicy wspólnie z terapeutą przygotowali barwne zaproszenia i rozdali je
osobiście gościom. Warto wspomnieć,
że w ramach zajęć teatralnych odbywających się w Środowiskowym Domu
Samopomocy uczestnicy biorą czynny
udział w tworzeniu wszystkich swoich
spektakli.
B.C. - MGOW

Zaproszenie do Klubu Integracji Społecznej

K

lub Integracji Społecznej (KIS) to
jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji
zawodowych, jako wartości na rynku
pracy. KIS działa na rzecz integrowania
się osób o podobnych trudnościach

i problemach życiowych. To jednostka
pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne
inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie
aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.
Klub Integracji Społecznej mieści się
w Gminnym Centrum Informacji przy
ul. Działkowej 61a w Swarzędzu. KIS jest
miejscem, gdzie można podnosić swoje
kwalifikacje, zdobywać nowe umiejęt-

Płatny staż dla osób niepełnosprawnych

O

soby bezrobotne, do 30 roku życia, z orzeczonym II lub III stopniem niepełnosprawności, korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy
Społecznej mogą wziąć udział w projekcie zakładającym nabycie doświadczenia
zawodowego na stanowisku robotnik
gospodarczy, w formie płatnego stażu.
Warunki propozycji:
• 6 - miesięczny staż z możliwością
zatrudnienia (wynagrodzenie: 1450
netto)
• zwrot kosztów dojazdu na staż/opie-

ki nad osobami zależnymi
praca na stanowisku robotnika gospodarczego
• miejsce wykonywania pracy: obiekty
w Poznaniu, np. Termy Maltańskie
• liczba osób, które mogą wziąć udział
w stażu - 40
• praca od poniedziałku do piątku
w systemie jednozmianowym lub
dwuzmianowym.
Z płatnego stażu mogą skorzystać
też osoby niepełnosprawne powyżej 30
roku życia.
•

ności, rozwijać zainteresowania, odnajdywać talenty.
Obecnie 2 grupy osób pogłębiają
tajniki obsługi komputera i Internetu.
W piątki miłośnicy zajęć twórczych uczą
się, jak„ożywiać” stare, zniszczone przedmioty metodą decoupage. Zajęcia są
bezpłatne i można dołączyć do grup na
każdym etapie. Serdecznie zapraszamy!
Zapisy: Gminne Centrum Informacji,
tel. 61 818 17 30. Zapraszamy!
Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej

Prosto z OPS

Przedstawienie grupy teatralnej „ÓW”

Projekt realizowany jest przez Clar
System S. A., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowe informacje i zgłoszenia:
Monika Dębska, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, tel. 61 6 512 650
/ops/

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel. 61 651 26 50, 51, 52, 53
fax. 61 651 26 54
ops@swarzedz.pl
www.opsswarzedz.pl
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200-lecie urodzin
Augusta Cieszkowskiego

Aktualności

W roku 2014 przypada 200-lecie urodzin Augusta Cieszkowskiego. Określany przez wielu jako najgenialniejszy polski umysł XIX wieku, August
Cieszkowski to też najwybitniejszy mieszkaniec ziemi swarzędzkiej.

N
16

ie był Wielkopolaninem z urodzenia, został nim z wyboru. Urodzony 12 września 1814 r. w Suchej
(dziś Nowa Sucha) na Podlasiu. Od 1842
r. związał swoje życie z Wierzenicą. Miał
ogromne zasługi dla sprawy narodowej.
Przy tym haśle zwykle nasuwa się skojarzenie z walką w którymś z przegranych
powstań narodowych. Nie walczył orężem,
ale myślą i słowem tworząc podstawy ideowe pracy organicznej, w której wzorem
dla niego był Karol Marcinkowski. Działał
na wielu płaszczyznach, choćby jako pomysłodawca Ligi Polskiej, współtwórca
i trzykrotny prezes Poznańskiego Towa-

rzystwa Przyjaciół Nauk, parlamentarzysta usilnie zabiegający w sejmie pruskim
o polski uniwersytet w Poznaniu. Podczas
zjazdu polskiego (międzydzielnicowego)
we Wrocławiu w 1848 r. ułożył a zjazd
uchwalił, pierwszą w dziejach odezwę do
parlamentów nawołującą do powszechnego porozumienia między państwami
i powszechnego rozbrojenia.
W nowatorski sposób uczcił pamięć
przedwcześnie zmarłej żony zakładając
własnym kosztem Wyższą Szkołę imienia Haliny w Żabikowie. Tym krokiem
powołał do życia jedyną polską wyższą
uczelnię na ziemiach zaboru pruskiego.

Zajmował się tragiczną sytuacją dzieci
wiejskich pisząc O ochronach wiejskich
i zakładając w Wierzenicy ochronkę czyli przedszkole wiejskie. Zapoczątkowało
to proces ich powstawania. Na tej płaszczyźnie współdziałał z błogosławionym
Edmundem Bojanowskim.
Powołując do życia jedno z pierwszych
w Wielkopolsce kółek rolniczych współtworzył podwaliny ruchu, który później
znakomicie rozwinął się pod patronatem
Maksymiliana Jackowskiego. Inne swoje
przemyślenia realizował wespół z wieloma
osobami, w tym Hipolitem Cegielskim, Tytusem Działyńskim. Przyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim, który odwiedzał go
w Wierzenicy.
Nazwisko Cieszkowski w historii
polskiej XIX wiecznej myśli naukowej
w zakresie ekonomii i filozofii jest wyznacznikiem postępu na miarę europejską,
co w tamtym czasie równało się światowej.
Rewizja myśli Hegla i własne przemyślenia Augusta Cieszkowskiego pozwalają
zaliczyć go do grona najbardziej kluczowych myślicieli w dziejach polskiej
filozofii. Proces rozwoju nauki sprawił,
że jego bardziej znaczące, ale i szybciej
dezaktualizujące się rozwiązania ekonomiczne znalazły się w cieniu poglądów
filozoficznych. Te, choć nie ujawnione do
końca za jego życia – wydanie Ojcze nasz
zlecił synowi na łożu śmierci - cechują
większy uniwersalizm i możliwości interpretacyjne.
Można zapytać: skoro był tak znaczący
to dlaczego tak mało o nim wiemy i jego
postać nie jest w skali regionu i kraju
pierwszoplanową, czasami zapomnianą?
Był osobowością wielowątkową. Miał
ogromne dokonania na wielu płaszczyznach – polityka, nauka, oświata, prawo
(doktorat honoris causa z Uniwersytetu
Jagiellońskiego z tej dziedziny), historia.
Większość z nich, tych w odniesieniu do
działań dla rodaków można zmieścić
w ramach pracy organicznej czy filozofii
czynu. Nie można jednak w żaden sposób
zamknąć ich w jednym łatwo identyfikowalnym wyznaczniku jego postaci. Gen.
Dezydery Chłapowski to powszechne
kojarzony napoleończyk, Hipolit Cegielski od razu kojarzy się z fabryką, gdzieś
daleko pojawiają się przy ich osobach
rolnictwo i filologia. Zdecydowanie łatwiej odbieramy postać działającą jedno
czy dwuwątkowo. Na dodatek to, co
osiągnął August Cieszkowski, zawdzięczał mrówczej, spokojnej pracy. Walczył
siłą argumentów a nie argumentem siły.
W powszechnej świadomości szermujący
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Przygotowania do jubileuszu
Augusta Cieszkowskiego

O

d września 2010 r. Parafia Wierzenica – ks. Przemysław Kompf,
zespół redakcyjny pisma „Wierzeniczenia” – Grażyna i Maciej Dominikowscy, Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy,
rodzina Kundzewiczów, Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego
z prezes Ireną Prokop podjęli przygotowania do obchodów 200. rocznicy urodzin
Augusta Cieszkowskiego. Ich namacalny
efekt na dziś to odnowienie krypty Cieszkowskich i powstanie w Wierzenicy wiaty
mającej służyć wiernym i turystom. Został
też wysiłkiem właścicieli przywrócony
do życia Dwór Augusta Cieszkowskiego
w Wierzenicy (na zdjęciu).
Od ubiegłego roku działania mają
szerszy zasięg. Podczas spotkania od-

bytego15 kwietnia 2013 r. na zaproszenie ks. P. Kompfa, zawiązał się Komitet
obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego z siedzibą w Wierzenicy. Kolejne spotkania odbyły się:
3 czerwca 2013 r. w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu, na zaproszenie Anny Tomickiej - Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, 16 października 2013 r. we Dworze
Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy, na
zaproszenie Witolda Kundzewicza, jego
właściciela oraz
20 stycznia 2014 r. w Sali Senatu na
III piętrze gmachu Collegium Maximum
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
na zaproszenie rektora prof. Grzegorza
Skrzypczaka.
Do działań włączyły się: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz z burmistrz Anną
Tomicką i wiceburmistrz Agatą Kubacka,
Rada Powiatu Poznańskiego z wiceprzewodniczącym Markiem Lisem, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Klub
Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy,
Rada Miejska i Urząd Miasta Lubonia,
szkoły podstawowe: w Wierzonce z dyr.
Ewą Idziak, odpowiedzialnymi za konkursy Genowefą Springer, Marią Maciołek,
szkoła im. Augusta hr. Cieszkowskiego
w Luboniu, szkoła im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie a także Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk.
Na dobrej drodze są: wystawa przedstawiająca życie i dokonania Augusta
Cieszkowskiego, kartka pocztowa beznominałowa, ulotka, specjalne wydanie
„Wierzeniczeń”, wydawnictwo albumowo-informacyjne o nim, w Luboniu łączące jego postać z Edmundem Bojanowskim,
publikacje: z wierszami A. Cieszkowskiego i z nim związanych i druga o roboczym tytule „Co po A. Cieszkowskim”,
wystąpienie w Sejmie i okolicznościowa
uchwała, strona internetowa obchodów,
dalsze oznakowanie Alei Filozofów, prze-

pisywanie Ojcze nasz. Być może uda się
uzyskać patronat Prezydenta RP nad obchodami.

Najważniejsze,
już zaplanowane
wydarzenia w 2014 roku:
16 marca - inauguracja obchodów
w Wierzenicy mszą z udziałem abpa
Stanisława Gądeckiego (godz. 11.00),
18 marca - okolicznościowa sesja
Rady Powiatu Poznańskiego (godz.
11.00, Poznań ul. Jackowskiego 18),
21-22 marca - obchody rocznicowe
w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu,
26 marca - finał konkursów szkolnych ogłoszonych przez Szkołę Podstawową w Wierzonce, we Dworze
Wierzenica,
28 kwietnia - wykład prof. Stanisława Kozłowskiego o A. Cieszkowskim
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu,
3 maja - w Wierzenicy nadanie wyróżnienia Przyjaciel Wierzenicy, uroczyste otwarcie wiaty (od mszy o 11.00),
1-3 maja - akcenty związane z A.
Cieszkowskim w ramach „Józefinek”,
lipiec-sierpień - otwarcie Szlaku
A. Cieszkowskiego między Wierzenicą i Kicinem,
6 września - koncert w Wierzenicy
w ramach Nocy Kościołów Drewnianych, recital. Mieczysława Szcześniaka,
13 września - kulminacja obchodów
w Wierzenicy (godz. 11.00),
27 września - XXI rajd „Witamy
jesień u A. Cieszkowskiego”,
21-23 listopada w ramach Dnia
Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego
zakończenie obchodów.

Aktualności

słowem przegrywa w rankingu popularności z wymachującym szablą. Nie „zarobił” dodatkowo na popularność żadnymi
skandalami politycznymi, towarzyskimi
czy obyczajowymi. Można powiedzieć,
że był za mało medialny. Nie miał też
glorii męczennika zesłanego na Sybir (o
dwóch aresztowaniach przez Rosjan i pobycie w warszawskiej cytadeli mało kto
wie) czy więźnia berlińskiego Moabitu.
W przypadku Augusta Cieszkowskiego
służba narodowi myślą i słowem sprawiła, że u schyłku swoich dni był otoczony
powszechnym szacunkiem i uznaniem nie
tylko w zaborze pruskim.
Po 1945 r. też zabrakło mu dobrych
notowań, najczęściej postrzegano go
jako filozofa religijnego, tym samym
niechcianego. A i dziś etykietka filozofa
to już gwóźdź do trumny popularności,
dla większości to ciężka i niestrawna nauka. Warto jednak przywracać Augusta
Cieszkowskiego zbiorowej pamięci i to
nie tylko tej naszej, lokalnej, gdzie jest
postacią sztandarową. Paradoksalnym, ale
prawdziwym jest to, że współcześnie jego
dzieła są częściej wydawane na zachodzie
niż w kraju (www.abebooks.com). Cudze
chwalicie…, a może to świat ma nam na
nowo odkryć Augusta Cieszkowskiego?
Czekamy na to, czy robimy to sami? Pamiętajmy też, że z ziemią swarzędzką
związane są inne mniej lub więcej znane
postaci: Józef Rivoli, Paulina Wilkońska,
Zygmunt Myrton-Michalski, Józef Trenarowski, ks. Aleksander Żychliński, ks.
Aleksander Woźny.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Włodzimierz Buczyński

17

PROSTO Z RATUSZA luty 2014

Ukazało się w 2013 roku

Aktualności

z Ziemią Wierzenicką w tle

18

► Znakomita gawęda
Barbary Wachowicz Sucha
Augusta Cieszkowskiego
i Marka Kwiatkowskiego
znajduje się w pierwszym
tomie książki Siedziby wielkich Polaków od Reja do Kraszewskiego. Pięknie przedstawia dokonania Augusta
Cieszkowskiego i działania
prof. M. Kwiatkowskiego na
rzecz uratowania i odrodze-

nia dworu – miejsca narodzin
Augusta. Całość połączona
z wątkami osobistymi, bo
Sucha to każe miejsce części rodzinnej historii autorki.
W rozdziale Opinogóra –
romantyczna siedziba Krasińskich można przeczytać
o grobie pani de la Haye
przy którym siadywał Zygmunt Krasiński z Augustem
Cieszkowskim oraz kamiennymi foteliku Cieszkowskiego
znajdującym się pod starym
modrzewiem. Wśród pozycji w bibliografii znajdują się
„Wierzeniczenia”.
► Wanda A. Wasik
w swojej kolejnej książce Mój
Orfeusz sięga po temat wierzenickiego obrazu Madonny przewijającej Dzieciątko.
W oparciu o swoje badania
stawia tezę, że malował go
śląski malarz Neunhertz.
► Przewodnik Puszcza
Zielonka i okolice, doczekał
się trzeciego, poprawionego
wydania.
► Marlena Giż yck a
i Tomasz M. Sobalak stworzyli przewodnik Śladami
wiary po Puszczy Zielonka.
Wśród drewnianych świątyń
poczesne miejsce zajmuje
Wierzenica. Jest też odnotowana kaplica w Karłowicach. Z Ziemi Wierzenickiej

opisane są figury i kapliczki,
krzyże, cmentarze zanikające
czyli ewangelickie i wybrane
katolickie miejsca pochówku, tym kaplica mauzoleum
Cieszkowskich.
dla pisma – „Wierzeniczenia”
nagrodzone „Znakiem Dobra”, Ewa Strycka opublikowała zaktualizowaną wersję
artykułu August Cieszkowski
(1814-1894) mecenas edukacji rolniczej. Dalsze teksty
naszego autorstwa to: Wiersze o Cieszkowskim w Wierzenicy i kolejne statuetki,
Więzień August Cieszkowski,
Ulica Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.
► Na łamach wydawnictwa UMiG w Swarzędzu
Zeszyty Swarzędzkie. Rocznik
regionalny. Nr 4 w szeregu
tekstów są odniesienia do
Ziemi Wierzenickiej, w dwóch
zdecydowanie więcej. Tomasz
Łuczak w artykule Wojenne
losy kościelnych dzwonów
gminy Swarzędz sporo miejsca poświęca tym z Wierzenicy. Nazwy wodne w gminie
Swarzędz przedstawił Antoni
Kobza. W tekście wiadomości
o rzece Głównej, niektórych
jej bezimiennych dopływach
i innych elementach sieci
hydrograficznej w tej części
gminy.
► W czasopiśmie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu Wieści Akademickie tradycyjnie ukazało
się w ramach działu WIEŚCI
O NASZYM PATRONIE kilka
artykułów związanych z Ziemią Wierzenicką. Rocznicowa
msza, o mszy odprawionej
w 119 rocznicę śmierci A.
Cieszkowskiego napisał W.
Buczyński. Wspólny tekst E.J.
i W. Buczyńskich o nagrodzie

► Pod redakcją Marka
Rezlera powstała Historia
wsi Czerwonak zapisana
w dokumentach, kronikach
i starych fotografiach. Ujmuje kilka miejsc i osób z Ziemi
Wierzenickiej. Przypomniana
jest też samorządowo-administracyjna funkcja Wierzonki,
w 1954 r. stała się ona siedzibą
gromady.
► Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej ubiega się
o nadanie imienia Augusta
Cieszkowskiego. Jeszcze na
etapie wyboru spośród sześciu kandydatów, Monika
Nagowska – bibliotekarka
w ZSCKR opracowała folder
August Cieszkowski prezentujący jego postać. Autorka ta
popularyzuje też A. Cieszkow-
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► Po pięciu latach od
Postęp bez rozboju … Wiesława Sajdek z KUL książką
Polski Sokrates. Pojęcie
czynu w filozofii Augusta
Cieszkowskiego stworzyła
najobszerniejszą z ubiegłorocznych publikację poświęconą jego postaci. Przedmiotem analizy jest przede
wszystkim tekst Ojcze nasz,
ale też i inne jego dzieła filozoficzne. Jest ona dokonana

► Wierzenickie katechezy domowe autorstwa
ks. Przemysława Kompfa.
To jedna z trzech propozycji
lektur na przyszły rok duszpasterski do wszystkich parafii w Polsce. Ilustrowane
grafikami Albrechta Dürera,
dobranymi przez Macieja Dominikowskiego – redaktora
odpowiedzialnego „Wierzeniczeń”. We wstępie do tego
wydania ks. Przemysław
nawiązuje do Wierzenicy
i postaci A. Cieszkowskiego,

człowieka niezwykle mądrego i pobożnego.

► W Nie tylko orężem.
Bohaterowie wielkopolskiej
drogi do niepodległości Marek Rezler nie pominął postaci Augusta Cieszkowskiego.
Rzetelnie i pragmatycznie
przedstawia jego dokonania na różnych płaszczyznach
działalności, podkreśla jego
uniwersalizm i fascynację
postępem. Eksponuje to,
że stworzył on podstawy
ideowe i filozoficzne pracy
organicznej. Bardzo ładnie
podsumowuje dokonania
Augusta: W miarę upływu
lat A. Cieszkowski coraz bardziej stawał się żywym, sędziwym, symbolem, otoczonym
powszechnym szacunkiem
i uznaniem nie tylko w zaborze
pruskim, ale i w Galicji.
► Ryszard Karolczak
napisał Małe kompendium
wiedzy o regionalizmie
swarzędzkim - w tej publikacji zostały dostrzeżone
„Wierzeniczenia” jako (…)

znakomity przykład regionalistyki, dotyczącej zwłaszcza
okolic Wierzenicy, Wierzonki
i Karłowic.

► W Kronice Powiatu
Poznańskiego nr 4 – 2013
Kościoły drewniane w powiecie poznańskim opisał
Zbigniew Szmidt. Wierzenica
jest obszernie przedstawiona
i bardzo ładnie zilustrowana.

***

Niestety niektórzy spośród autorów oparli się na
zdecydowanie starszych
źródłach, albo nie doczytali
zapisów, na których bazują,
stąd zdarzają się w przedstawianych pracach błędne
datowania i opisy. Bywa, że
rzutują one na wyciągane
wnioski. Niekiedy również
autorzy nie do końca realizują zakreślony tytułem temat. Z tym większą radością
odnotowujemy poprawnie
wydrukowane zdjęcie z wierzenickiego kościoła w Puszcza Zielonka i okolice.
Jak zawsze mamy świadomość, że mogliśmy nie
natrafić na wszystkie ubiegłoroczne publikacje w różnym
stopniu związane z Ziemią
Wierzenicką. Tradycyjnie nie
przedstawiamy artykułów
opublikowanych na łamach
powszechnie dostępnych
periodyków o miesięcznym
lub krótszym cyklu wydawniczym ukazujących się w gminie Swarzędz.
Ewa J. i Włodzimierz
Buczyńscy

Aktualności

skiego na łamach Czasopisma
Artystycznego „Nestor” ukazującego się w Krasnymstawie. Opublikowała w nim dwa
artykuły. Pierwszy to August
Cieszkowski – jubilat roku
2014. Na wstępie zostały
przedstawione jego związki
z ziemią krasnostawską. Dalej
czytelnicy poznają go jako patriotę, społecznika, reformatora rolnictwa i pracowitego
europejczyka. Obraz jego postaci uzupełnia obszerne kalendarium życia i działalności.
W drugim pt. Człowiek czynu
znajduje się recenzja książki
W. Sajdek, Polski Sokrates(…) .

z uwzględnieniem czynu
w myślach Adama Mickiewicza i Z. Krasińskiego a także
tego co łączy światopogląd
oraz podobieństwo postawy
Sokratesa i Cieszkowskiego.
To książka filozoficzna stąd
niełatwa w odbiorze dla
wielu czytelników. Jednak
jak bardzo trafnie ujęła to M.
Nagowska w swojej recenzji
tej publikacji (…) mimo naukowego języka książki, warto
po nią sięgnąć choćby w geście
sympatii dla dawnego mieszkańca regionu, który – choć
filozof – pochylał się z uwagą
nad ludzką codziennością.
Książka zawiera ogrom interesujących ocen, spostrzeżeń i odniesień do naszych
czasów. Przykładem słowa
Cieszkowskiego jakże i dziś
aktualne. Ludzie skądinąd dobrej woli, ale należący do różnych stronnictw politycznych
(…) lżą się o nieuczciwość (…)
służą za ślepe narzędzie tym,
którzy tylko swego szukając,
wzajemnie jednych przez drugich oszukują.
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„Wołanie kukułki”
Robert Galbraith (J.K. Rowling)

Biblioteka Publiczna poleca:
żony szesnastoletnią siostrzenicę,
monotonne życie Natalii wywraca się
do góry nogami. Jednak problemy
Natalii zaczynają się dopiero wtedy,
gdy któregoś wieczoru do jej drzwi
zapuka dawny narzeczony…

„Awantura
o pieniądze albo życie”

Prosto z Biblioteki

Eduardo Mendoza

Powieść kryminalna J. K. Rowling
wydana pod pseudonimem. Ciało
supermodelkinazywanej Kukułką,
zostaje znalezione pod oknem balkonu jej londyńskiej rezydencji. Policja
uznaje, że kobieta popełniła samobójstwo. Jednak jej brat nie wierzy
w tę wersję wydarzeń i zwraca się
o pomoc do prywatnego detektywa.
Detektyw wchodzi w skomplikowany
świat wyższych sfer, milionerów,
gwiazd rocka i projektantów mody,
nie podejrzewając nawet, jak wielkie
wiąże się z tym niebezpieczeństwo.

„Blask trawy
pampasowej”
Karolina Janowska

„Czas honoru. Pożegnanie z Warszawą”
Jarosław Sokół

Damski fryzjer najchętniej spędziłby
upalne lato na słodkim lenistwie
w swoim bankrutującym salonie.
Jednak kiedy jego bliski przyjaciel
niespodziewanie znika, detektyw-amator postanawia zacząć działać.
Fryzjera czeka nie lada wyzwanie.
Okaże się bowiem, że zaginięcie
wiąże się z międzynarodową aferą,
w której stawką jest życie samej
Angeli Merkel, a kanclerz Niemiec
odkryje przed bohaterem swoje
nieznane, romantyczne oblicze.

„Muzeum porzuconych
sekretów”
Oksana Zabużko
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Natalia wychodzi za mąż i całkowicie
poświęca się pracy oraz domowi, ale
po kilku latach dochodzi do wniosku,
że jest rozczarowana małżeństwem
z człowiekiem, który stanowi
całkowite jej przeciwieństwo. Gdy
jej mąż nieoczekiwanie oznajmia,
że wyjeżdża za granicę w celach
zarobkowych i zostawia pod opieką

Bohaterką jest niezależna kobieta,
niemająca zamiaru przytakiwać mężczyznom i rezygnować
z prawdziwej miłości. Dwaj równie
silni, ale empatyczni mężczyźni będą
zaprzeczeniem tradycyjnego patriarchatu. Jak potoczą się ich losy? Czy
Ukraina ostatniego stulecia skrywa
przed nami jakieś tajemnice? Zabużko
zabiera nas w podróż w czasie
i przestrzeni przez zakamarki pamięci
narodowej, zbiorowej i indywidualnej, podzielonej na damską i męską,
emocjonalną i faktograficzną. Będzie
przekonywać, że historię można
interpretować wielotorowo i że nikt
nie ma monopolu na prawdę.

Trzeci tom znakomitego cyklu
powieściowego, którego bohaterami są czterej cichociemni: Janek
Markiewicz, Bronek Woyciechowski
oraz bracia Konarscy. Po raz kolejny
zmierzą się ze starymi wrogami,
wśród których najgroźniejsi są szef
Gestapo Lars Rainer oraz sowiecki
oficer - Sorokin. W tym tomie będą
ukazane ich losy w trakcie przygotowań Armii Krajowej do powstania
przeciwko okupantowi i podczas
samego powstania warszawskiego.
Walka z komunistyczną agenturą,
euforia pierwszych dni powstania,
rzeź Woli, tragiczny koniec polskiej
stolicy - wątki te nie znalazły się
w telewizyjnym serialu.

„Seks, sztuka
i alkohol. Życie
towarzyskie lat 60”
Andrzej Klim

Autor zabiera nas w podróż do barwnych lat sześćdziesiątych. Pokazuje
szerokie spektrum życia kulturalnego ponurym PRL-u, zaprasza do
kultowych miejsc, kabaretów, klubów
studenckich, odsłania kulisty życia
towarzyskiego w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach, a także
osobliwości rozrywek kultywowanych
w kręgach dyplomatycznych.
W książce przeczytamy wspomnienia
takich osób, jak: Maryla Rodowicz,
Daniel Olbrychski, Jerzy Gruza, Zofia
Czerwińska, Janusz Głowacki, Marek
Hłasko, Andrzej Łapicki, Agnieszka
Osiecka, Urszula Sipińska.
Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu

Dwie wystawy

Z

apraszamy do galerii
Wielokropek na os.
Czwartaków 1 gdzie prezentujemy wystawę fotograficzną Bieliki. Ptaki widziane
obiektywem Bogusława Kaźmierczaka oglądać można
do 14 marca.
atomiast w kobylnickiej
galerii Dwukropek prezentujemy gwasze Wandy
Wasik (otwarcie wystawy
miało miejsce w dniu 19 lutego podczas promocji książki
„Mój Orfeusz. Opowiadania
niezwykłe”). Zapraszamy!
/bibl/

N

O swarzędzkim regionalizmie

T

owarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej oraz Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu zaprosiły miłośników
regionalizmu, w piątek 31 stycznia 2014 r.
do Ośrodka Kultury na promocję książki
dr Ryszarda Karolczaka Małe kompendium
wiedzy o regionalizmie swarzędzkim. Gości szczelnie wypełniających salę, a wśród
nich przewodniczącego Rady Miejskiej
Mariana Szkudlarka, wiceburmistrza Adama Trawińskiego, powitał prezes TMZS
Antoni Kobza. O publikacji R. Karolczaka
i kwestiach związanych z teraźniejszością
swarzędzkiego regionalizmu mówił Janusz Mrula. Rozważania przedmówców
o swoim dziele uzupełnił sam autor. Gratulacje R. Karolczakowi, obok zarządu
TMZS, składali Paweł Pawłowski, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej, A. Trawiński,
M. Szkudlarek. Odnosili się oni też do
niektórych spośród spraw zasygnalizowanych w trakcie prezentacji.
Włodzimierz Buczyński
z Fot. W. Buczyński
Od redakcji:
Książkę Małe kompendium wiedzy...
p. Karolczaka można nabyć w Księgarni
Swarzędzkiej Remedium na os. Czwartaków (budynek „Biedronki”) oraz wypożyczyć w Bibliotece Publicznej, także
we wszystkich jej filiach.

W

***

e wstępie do Małego kompendium wiedzy o regionalizmie
swarzędzkim czytamy:
„Dbałość o upamiętnienie tradycji
i zdobyczy kultury zarówno tych przeszłych, jak i obecnych oraz troska o udane życie mieszkańców regionów, tzw.
„małych ojczyzn” - to główne przesłania
działalności stowarzyszeń funkcjonujących na terenie naszego kraju, a nawet
w wymiarze międzynarodowym.
Społeczny ruch, oparty na działalności
stowarzyszeń społecznych, miał swój początek na przełomie wieku XIX i XX, a powszechnie został nazwany regionalizmem.

Działalność związaną z naszym
regionem rozpoczęło Swarzędzkie Towarzystwo Kulturalne, a kontynuowało powstałe w 1994 roku Towarzystwo
Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. W ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi
Swarzędzkiej działało też forum obywatelskie, które przyjęło nazwę „Klub
Swarzędza” Spotkania dyskusyjne tego
klubu odbywały się w latach 2003 - 2011.

Podsumowując lata działalności wymienionych stowarzyszeń można przyjąć, że lokalny ruch regionalizmu ziemi
swarzędzkiej ma już 30-letnie tradycje.
To zarazem dużo i mało. Zdaniem
autora, gdyby udało się ocalić i zebrać
przechowywane w wielu miejscach, na
ogół prywatne zbiory, często w postaci
notatek, opisów, pamiątek rzeczowych,
zdjęć czy obrazów, związanych z ziemią
swarzędzką, stanowiłoby to olbrzymi sukces. Społeczny ruch regionalizmu wiąże
się przecież z życiem mieszkańców regionu i pamiątkami ich losów.
Zapoznanie się z licznymi, często nieusystematyzowanymi zbiorami historycznych zapisów, notatek, protokołów, itp.
przyczyniło się do sporządzenia niniejszej
publikacji, porządkującej i upamiętniają-

cej wszystkie dotychczasowe działania
związane z lokalnym regionalizmem.
Tym samym opracowanie stanowi próbę wypełnienia luki w tym zakresie. Niewątpliwym impulsem były też osobiste
zainteresowania autora problematyką
lokalnego regionalizmu.
Prezentując działalność towarzystw
społecznego ruchu regionalizmu, w opracowaniu przypomniano istotę regionu
i ziemi lokalnej, czyli tzw.„małej ojczyzny”.
W skazano też na najistotniejsze przemiany w dziejach ziemi swarzędzkiej. Wiele
miejsca poświęcono również treściom
samego regionalizmu i regionalistyki,
które w literaturze nie zostały dotąd
jednolicie zinterpretowane.
Charakterystyka swarzędzkich stowarzyszeń regionalnych w założeniu
nie ma pełnić funkcji pamiętnika, czy
też kroniki z ich działalności. W pracy
opisano najistotniejsze kierunki i formy
działania tych towarzystw. Przyjęta konwencja kompendium dotycząca działalności stowarzyszeń jest następstwem
wykorzystania dostępnych materiałów
źródłowych.
W części końcowej umieszczone
zostały załączniki, stanowiące istotny
materiał uzupełniający do treści zawartych w poszczególnych rozdziałach.
Przedstawione dokonania regionalistów
swarzędzkich z pewnością zaciekawią
liczne grono czytelników, dla których
wartości lokalnej kultury są niewątpliwie bardzo cenne.”

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

Prosto z Biblioteki
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XX Wieczór przy samowarze
14 stycznia 2014 r. w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbył się jubileuszowy XX Wieczór przy samowarze. Tematem tegorocznego spotkania:
Polska i Rosja - wspólnota kultur. Wieczór przy samowarze to impreza
wpisana w kalendarz szkolnych wydarzeń artystycznych. Celem spotkań
jest zapoznanie ze sztuką, kulturą i literaturą Rosji. Jednym z założeń jest
przełamywanie stereotypów o naszych wschodnich sąsiadach, w myśl
zasady, że akceptujemy to, co znamy i rozumiemy.

Aktualności

W
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latach ubiegłych tematami spotkań były: Kuchnia rosyjska,
Rosyjska sztuka ludowa, Teatr
rosyjski, Muzyka kompozytorów rosyjskich, Malarstwo rosyjskie, Tradycje Świąt
Bożego Narodzenia w Rosyjskim Kościele
Prawosławnym, Moskwa, jak wiele jest
w tym słowie, Petersburg - Wenecja Północy, Ślady polskości w krajach byłego

ZSRR i wiele innych.
Podczas tegorocznego spotkania
szukaliśmy aspektów łączących kulturę
rosyjską i polską. Młodzi wykonawcy
zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, wokalne, instrumentalne, taneczne
i kulinarne. Uczniowie zapoznali widzów
z twórczością A. Mickiewicza i A. S. Puszkina, A. Osieckiej i B. Okudżawy. Szuka-

jąc wspólnych elementów kulturowych
znaleźliśmy również wiele wspólnego
w kinematografii polskiej i rosyjskiej
oraz w tradycjach kulinarnych obydwu
narodów. Mieliśmy okazję skosztować rosyjski rossolnik. Kulinarną ucztę zwieńczył
okolicznościowy tort malinowy. Piękne
dekoracje, wspaniała atmosfera rosyjskiej
kawiarni z samowarami a także liryzm
i humor, który był obecny w ciągu całego
spotkania, dostarczyły niezapomnianych
wrażeń zarówno wykonawcom jak i gościom.
Pomysłodawczynią, autorką scenariusza i reżyserką była pani Grażyna Strużyńska. Piękną scenografię przygotowała
pani Aldona Kaliszuk. Aranżacje muzyczne opracowali panowie Robert Borowik,
Wojciech Ostojski i Mikołaj Kosmalski.
Oprawę fotograficzną i graficzną zapewnili
pan Paweł Szulczewski i Agata Napierała.
Za ucztę kulinarną były odpowiedzialne
panie Gabriela Pepeta i Dorota Witecka
wraz z klasami gastronomicznymi.
XX Wieczór przy samowarze swoją
obecnością zaszczycili wyśmienici goście: Konsul Federacji Rosyjskiej pan
Igor Oszczepkow, posłanka na Sejm RP
pani Bożena Szydłowska, przedstawiciele
władz powiatowych i lokalnych.
G. S.
Fot. Agata Napierała

Do Teatru przez dziurkę od klucza

F

undacja ARTiFAKT zakończyła realizację projektu ,,Do Teatru przez
dziurkę od klucza’’ dofinansowanego przez Gminę Swarzędz oraz Fundację
PZU, który skierowany był do dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych
z gmin Swarzędz i Kostrzyn. W wyjazdach do teatru oraz warsztatach w 2013 r.
wzięło udział ok. 370 dzieci i młodzieży.
W bieżącym roku będziemy kontynuować
przygodę z teatrem…
Celem projektu było kreatywne postrzeganie teatru oraz tego, co z nim związane, propagowanie nowoczesnej edukacji
kulturalnej. W programie wykorzystano
nowatorskie narzędzia oraz niekonwencjonalne metody nauczania i edukowania.
Działania rozpoczęliśmy warsztatami
plastycznymi tworząc elementy składowe scenografii - marionetki. Prace zostały wykonane w technikach plastycznych
łączonych z ceramiką. Z gliny powstały:
maski, rączki, nóżki i inne detale, które po
wypaleniu i szkliwieniu zostały zmontowane w całość tworząc przepiękne lalki.

Kolejnym etapem programu były wyjazdy do teatrów. Poprzez odpowiednio
zaplanowaną kolejność, dostosowaną do
stopnia i trudności odbioru, mogliśmy
przełamać panującą opinię ,,że teatr to
nuda’’.
Począwszy od baletu, teatru ulicznego,
opery przemierzaliśmy drogę pokazując
różne typy spektakli. Większość uczestników po raz pierwszy w życiu miała okazję
obejrzenia spektaklu baletowego, który
był dla nich dużym zaskoczeniem poprzez
swoją formę wypowiedzi. Największą
radością oraz zainteresowaniem uczestników - niezależnie od wieku - cieszyły
się jednak wyjazdy do Teatru Animacji. Po
spektaklu dzieci i młodzież miały okazję
spotkać się z aktorem, który przybliżył
im tajniki swojej pracy oraz prezentował
różne formy lalek: marionetki, pacynki.
Zainspirowanie uczestników teatrem
i warsztatami wywołało pragnienie
udziału w kolejnych edycjach programu.
W bieżącym roku będziemy kontynuować
rozpoczętą przygodę z teatrem. Zostanie

również ogłoszony konkurs poświęcony
tematyce teatralnej do którego serdecznie
zapraszamy.
Zachęcamy do śledzenia zamieszczanych informacji o aktualnych wydarzeniach, warsztatach, organizowanych
wycieczkach, oraz innych aktualnych
wydarzeniach na stronie www.ceramikawanat.pl oraz www.artifakt.org.pl.
Ewa Wanat
***
W 2013 r. Fundacja ARTiFAKT
na projekt „Do Teatru przez dziurkę
od klucza” otrzymała dotację z Gminy
Swarzędz w wysokości 4250 zł.
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a nami ferie zimowe. Szkoły z terenu
Gminy Swarzędz przygotowały dla
uczniów szereg atrakcji.
W zajęciach organizowanych przez
Szkołę Podstawową nr 1 udział wzięło
około 100 uczniów. Nauczyciele zorganizowali im zajęcia sportowe, plastyczne
oraz świetlicowe. Uczniowie obejrzeli seans filmowy w czytelni, odwiedzili Ośrodek Kultury, brali udział w warsztatach
teatralnych oraz festiwalu piosenki.
W Szkole Podstawowej nr 4 w akcji
udział wzięło 70 uczniów. Dzieci brały
udział w zajęciach sportowych, plastycznych oraz licznych wycieczkach.
W zajęciach w Szkole Podstawowej
nr 5 udział wzięło 100 uczniów. Nauczyciele z SP 5 zorganizowali wyjazdy do
kina, na pływalnię Wodny Raj w Swarzędzu, a także do Kluczewa gdzie dzieci
uczyły się wyrabiania masła i sera w „Starej Chacie Kowala”. Uczniowie wzięli
również udział w warsztatach muzealnych
w Muzeum Początków Państwa Polskiego.
W Szkole Podstawowej w Wierzonce
27 uczniów w ramach zajęć sportowych
korzystało z lodowiska i pływalni Wodny

Raj w Swarzędzu, uczestniczyły też wraz
ze swoimi wychowawcami w przedstawieniu teatralnym w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu.
30 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Kobylnicy uczestniczyło w zajęciach
plastycznych oraz sportowych. Dzieci brały udział w zabawach z językiem angielskim oraz poznały zasady bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Jedną z atrakcji był
również wyjazd do kina.
Nauczyciele Zespołu Szkół w Paczkowie przygotowali dla 45 uczniów zajęcia
świetlicowe oraz sportowo-rekreacyjne.
Dzieci wybrały się także do kina Malta
w Poznaniu oraz na lodowisko i basen
w Swarzędzu.
Zajęcia podczas ferii zorganizowane
zostały również w sołectwie Gruszczyn,
Kobylnica, Kruszewnia oraz Uzarzewo.
Dla dzieci przygotowano szereg atrakcji.
W Gruszczynie były to: wyjazd do Manufaktury słodyczy „Bon bon” w Poznaniu,
wizyta w stadninie koni „Podkowa” oraz
w grocie solnej „Jantar”. W Kobylnicy
uczestnicy Akcji Zima 2014 r. brali udział
w zajęciach sportowych i świetlicowych
oraz licznych wycieczkach. Główną atrakcją Kruszewni był wyjazd do Ośrodka
Kultury na przedstawienie teatralne oraz

do kina w Poznaniu. Dzieci z Uzarzewa uczestniczyły natomiast w zajęciach
w świetlicy oraz na świeżym powietrzu.
***
W Ośrodku Kultury w Swarzędzu podczas ferii odbyły się dwa przedstawienia
teatralne zaprezentowane przez krakowską
grupę teatralną „ART RE”. W pierwszą
środę ferii dzieci uczestniczyły w spektaklu
„Pan Twardowski”, natomiast tydzień później poznały „Legendę o Kniaziu Popielu
i Piaście Kołodzieju”. Oba przedstawienia
spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem i sala Ośrodka Kultury wypełniona
była po brzegi.
W ostatni czwartek ferii odbył się
długo wyczekiwany balik przebierańców.
Zainteresowanie balikiem było tak duże, że
zapisy skończyły się już na tydzień przed
terminem! Podczas baliku, dzieci przebrane w swoje ulubione postacie z bajek i nie
tylko, bawiły się przy muzyce i programie
przygotowanym przez grupę artystyczną
„SAPART”.
Oprócz tego, podczas ferii dzieci korzystały z zajęć sekcji tańca, sekcji plastycznej oraz szachowej.
/edu, fp, mw/
O feriach piszemy także na str. 24
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Już po feriach…

Muzyka kluczem, śpiew myślami
– Przegląd Piosenki Polskiej w „Trójce”

K

iedy Mikołaj Rej doszedł do wniosku: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż
swój język mają!”, kierowała nim duma
z bycia Polakiem oraz zachwyt nad mową
rodzinną, dlatego i dziś na uwagę zasługują wszystkie projekty, które wspierają
promowanie tego, co polskie. Człowiek
pięknie mówiący, potrafi pięknie myśleć,
a jeśli umie to również zaśpiewać, potrafi
przeżywać, współodczuwać.
Niewątpliwie powyższymi cechami wyróżniali się uczestnicy trzeciego
Gminnego Przeglądu Piosenki Polskiej,

którzy 29.01 br. pojawili się w Gimnazjum
nr 3 w Swarzędzu. Udział w nim wzięli
przedstawiciele gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych z całej gminy. Jury
w składzie: Agata Kubacka, Zygmunt
Majchrzak, Ryszard Tomaszewski, Paweł Gruszczyński (który wraz ze swoim
Duetem Muzycznym Cantare umilał czas
pełnego napięcia oczekiwania na werdykt)
i Beata Adamska postanowiło przyznać
wyróżnienia: Kasi Wanat z Gimnazjum
nr 2 w Swarzędzu, Julii Kamińskiej z ZS2
w Swarzędzu, zespołowi wokalnemu ZS1
w Swarzędzu.

„Poczekalnia” zaprasza

Ś

wietlica młodzieżowa „Poczekalnia”
zapewnia ciekawe spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z gminy
Swarzędz, ma kształtuje upodobania i zainteresowania z różnych dziedzin społecznych
m.in. sportu i kultury oraz integruje poprzez
wspólną zabawę. W świetlicy odbywają się

coroczne turnieje w darta oraz bilard, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody. Do
dyspozycji jest komputer z dostępem do Internetu, telewizja satelitarna z bogatą ofertą
programową, stół bilardowy, sprzęt fitness,
gry planszowe, dart, „piłkarzyki”. Odwiedzający informowani są na bieżąco o ofercie

Dodatkowo zostały przyznane nagrody dla Kingi Mendelskiej z Gim-3,
Kasi Wanat oraz zespołu wokalnego
z ZS1. Wszystkim uczestnikom ufundowano upominki i dyplomy pamiątkowe.
Dziękujemy tym, którzy zaangażowali się
w tworzenie naszego przeglądu i zapraszamy za rok.
K.S.
Ośrodka Kultury oraz najbliższych imprezach organizowanych w Swarzędzu. Nad
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwa
p. Zdzisław Kulczyński – wybitny sportowiec, niegdyś reprezentant Polski w rugby.
Świetlica młodzieżowa „Poczekalnia”
(Swarzędz, os. Czwartaków 1A) zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.
16:00 - 21:00.
/fp/
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Zapraszamy
na lodowisko

Z

apraszamy na zadaszone lodowisko przy
Pływalni Wodny Raj. Sesje (1,5 h) codziennie
o godz. 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 i 20:00.
Dodatkowo w piątki i soboty na sesjach o godz.
18:00 i 20:00 muzyka na żywo serwowana przez
Dj Of Line Resist.
/scsir/

FOODFACE Bistro Wodny Raj

Z

apraszamy, codziennie od 9:00 do
22:00, wszystkich naszych klientów do bistro na drugim piętrze
Pływalni Wodny Raj. W menu szybkie
dania obiadowe i przekąski oraz szeroki

wybór napojów i słodkości. Nastrojowe
wnętrze pozwoli każdemu na chwilę
relaksu, popijając jedną z pysznych kaw
serwowanych przez miłą obsługę.
/scsir/

Prosto z Centrum Sportu

Półkolonie zimowe za nami...
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J

uż po raz kolejny w Swarzędzkim
Centrum Sportu i Rekreacji odbyły
się zimowe półkolonie. W I i II turnusie uczestniczyło łącznie 120 dzieci. Program zajęć obejmował naukę jazdy na
łyżwach, gry w hali sportowej, codzienną

zabawę w basenie oraz wiele innych
atrakcji. Pod okiem doświadczonych
wychowawców dzieci mogły w sposób aktywny spędzić ferie. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom i zapraszamy już
latem na kolejne półkolonie.
/scsir/

PROSTO Z RATUSZA luty 2014

3. bieg 10 km Szpot Swarzędz
– niedziela, 11 maja 2014 r.
Zapisy już niemal na półmetku
Drogie Biegaczki i Drodzy Biegacze! Już 11 maja spotkamy się na 3. edycji Biegu Szpot Swarzędz, organizowanego przez firmę Szpot oraz Urząd Miasta
i Gminy w Swarzędzu.
stwo nagród,
meta na stadionie miejskim przy
ulicy św. Marcin,
a zatem doskonałe warunki dla
kibiców, relacja
w TVP Poznań. To
będzie kolejny bieg po i na medal!
Zapraszamy na stronę www.biegi.
szpot.pl, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje.

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/

Karty honorowane
w SCSiR:

Patronat honorowy nad imprezą objęli: Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Starosta Poznański Jan
Grabkowski, Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz Anna Tomicka, Wielkopolski
Związek Lekkiej Atletyki.
/mw/

Prosto z Centrum Sportu

W niespełna
5 tygodni od uruchomienia zapisów do udziału
w 3. biegu 10 km
Szpot Swarzędz
na liście startowej jest już ponad
1000 biegaczy. Oznacza to, że pozostało
niespełna 1.500 wolnych miejsc. Warto się pospieszyć, bowiem górny limit
uczestników ustalony został na 2.500
biegaczy.
Poza nagrodami finansowymi w 10
kategoriach wiekowych, bodaj po raz
pierwszy w Polsce do wygrania w biegu
ulicznym na dystansie 10 km będzie
samochód osobowy!
Niedziela, 11 maja 2014 roku, zmodyfikowana, bardzo szybka trasa, mnó-

Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

Dzień Kobiet na pływalni

Z

apraszamy wszystkie Panie, niezależnie od wieku, na Wodne Party
z okazji Dnia Kobiet. 8 marca (sobota) od godziny 19:00 do 22:00 pływalnia i sauna będą dostępne TYLKO
DLA KOBIET !!!
Przygotowaliśmy na ten dzień dla
wszystkich Pań specjalny bilet na czas

Wodnego Party. Cała impreza tylko 16 zł.
W cenie biletu: basen, sauna oraz aqua
aerobik. Wejście już od 18:30. O godzinie
21:00 odbędzie się losowanie atrakcyjnych nagród. Aby wziąć udział w losowaniu prosimy przed wejściem wypełnić
kupon (do odbioru przy kasie pływalni).
/scsir/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scsir.swarzedz.pl,
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
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Śmieci po nowemu

– aktualne informacje ZM GOAP

Aktualności

► Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej
przypomina właścicielom i zarządcom
nieruchomości o obowiązku składania
i aktualizacji deklaracji.
Ich nie złożenie spowoduje, że ZM
GOAP wyda decyzję administracyjną
o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Wydanie decyzji
administracyjnej w stosunku do właścicieli
nieruchomości, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku, naraża ich na kary
wynikające z ustaw Ordynacja podatkowa
oraz Prawo karne skarbowe.
► W 2014 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nie zmieniają się. ZM GOAP utrzymał
je na ubiegłorocznym poziomie, wynoszącym 12 zł miesięcznie od osoby przy
selektywnym zbieraniu odpadów oraz 20 zł
przy jego braku. Utrzymana zostaje stawka
degresywna umożliwiająca obniżenie opłat
w gospodarstwach domowych liczących
4 i więcej osób oraz prowadzących selektywną zbiórkę odpadów. Nie zmieniają się
także stawki opłat za zagospodarowanie
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.
► Zgodnie z regulaminem w 2014
roku obowiązuje dwumiesięczny cykl
wnoszenia opłat. Należy je uiścić w terminach: za styczeń i luty – do 17 lutego,
za marzec i kwiecień – do 15 kwietnia, za

maj i czerwiec – do 16 czerwca, za lipiec
i sierpień – do 18 sierpnia, za wrzesień
i październik – do 15 października, za
listopad i grudzień – do 15 grudnia.
Przypominamy, że opłaty należy wnosić na indywidualne konta. Otrzymują je
wszyscy, którzy złożyli deklaracje. O zmianach liczby osób zobowiązanych do wnoszenia opłat właściciele nieruchomości
powinni powiadamiać GOAP składając
deklarację korygującą.
► Szanowny mieszkańcu Gminy
Swarzędz! W przypadku braku pojemnika/worka na terenie nieruchomości lub
problemów z odbiorem odpadów komunalnych lub segregowanych, poinformuj ZM
GOAP osobiście w Delegaturze w Swarzędzu (na parterze ratusza, do końca lutego
czynna w poniedziałek i wtorek, a od 1
marca ponownie we wszystkie dni robocze
w godzinach pracy Urzędu tel. 61 6512-301) lub elektronicznie poprzez stronę
internetową www.zmgoap.org.pl – w celu
skrócenia czasu reakcji
Zgodnie Regulaminem utrzymania
czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze
gmin wchodzących w skład ZM GOAP,
właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są
gromadzić odpady komunalne zmieszane
w pojemnikach wyłącznie do tego celu
przeznaczonych, o pojemności uwzględniającej normę 0,06 m3 na mieszkańca

Uwaga, dbajmy o dane
dotyczące tożsamości!

W
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związku z dochodzącymi sygnałami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz dokumentów tożsamości, Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może
zatrzymywać dowodu osobistego, chyba,
że możliwość taka wynika z wyraźnego
uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mają
podstawy prawnej, aby żądać od swoich
klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie nie

znajduje umocowania w obowiązujących
przepisach prawa oraz wiąże się z dużym
niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym
(lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do
popełnienia przestępstwa na szkodę osoby,
której dane zostały wykorzystane.
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz przypomina, że utrata dowodu osobistego powinna zostać zgłoszona
w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza gra-

(tj. 60 litrów na osobę, przy częstotliwości
wywozu raz na dwa tygodnie).
Na podstawie ww. regulaminu to
Związek decyduje o podstawieniu pojemników, kontenerów lub worków do
gromadzenia odpadów komunalnych na
teren nieruchomości, z której odpady mają
być odbierane. Wykonawca świadczący
usługi w imieniu ZM GOAP, na podstawie
zawartej umowy został zobowiązany do
dostarczenia pojemników lub kontenerów
lub worków zgodnie ze wskazaniami ZM
GOAP (zgodnie z normatywami i uchwałami Zgromadzenia Związku).
► Harmonogram wywozu odpadów
z terenu miasta i gminy Swarzędz dostępny jest na stronie internetowej Związku
Międzygminnego GOAP www.goap.org.
pl oraz na stronie firmy PUK Artur ZYS
www.puk-zys.pl w zakładce www.puk-zys.
pl/strona.aspx
Również na www.swarzedz.pl (w zakładce ŚMIECI PO NOWEMU) znaleźć
można:
– podział Swarzędza na sektory,
– harmonogram wywozu odpadów zbieranych selektywnie w okresie styczeń-czerwiec 2014,
– harmonogram odbioru odpadów zmieszanych w gminie Swarzędz,
– harmonogram odbioru odpadów zmieszanych w mieście Swarzędz.
Opr. /Bogumiła Tyblewska, mw/
nicami kraju - w urzędzie konsularnym.
Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co
daje posiadaczowi dokumentu gwarancję
bezpieczeństwa, że nie zostanie obciążony negatywnym skutkami w przypadku
nielegalnego posłużenia się dokumentem
przez nieuczciwego znalazcę. Dla większego bezpieczeństwa osoby, która utraciła
dowód osobisty fakt ten należy zgłosić
do dowolnego banku. Powyższe zostanie
odnotowane w systemie informatycznym,
do którego mają dostęp wszystkie banki,
co skutkować będzie uniemożliwieniem
zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych
poszkodowanej osoby.
/elud/
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Zimowe utrzymanie dróg
Poniżej podajemy telefony do osób, z którymi należy się kontaktować:
- Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu - Alicja Smelka tel. 61 65 12 410, poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek-piątek 7.30 - 15.30
- po 15:30 w ciągu tygodnia oraz w soboty, niedziele i święta tel. 500-250- 998
- Straż Miejska telefon interwencyjny tel. 61 65-10-986, poniedziałek-piątek
6.00 - 22.00
Plan obejmuje wykaz poszczególnych ulic miasta i gminy Swarzędz, objętych
zimowym utrzymaniem z podziałem na 3 standardy utrzymania zimowego.

Plan akcji zimowej 2013 /2014 - Swarzędz
I standard
(sieć strategiczna)

II standard
(sieć podstawowa)

– to drogi i ulice, na których odbywa
się ruch komunikacji autobusowej oraz
na terenie utwardzonych przystanków
autobusowych. Obejmuje on:
• posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
• w przypadku wystąpienia nagłego
bądź niespodziewanego zjawiska
przystąpienie do akcji odśnieżania
i usuwania śliskości zimowej w czasie
1 godziny licząc od momentu wydania
polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego
upoważnionej

– to drogi ulice gminne o nawierzchni
bitumicznej bądź z kostki brukowej (wyjątek ul. Bliska Jasin – Rabowice).
Standard ten obejmuje:
• posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
• przystąpienie do usuwania śliskości zimowej oraz odpłużenie musi nastąpić
w czasie 2 godziny licząc od momentu wydania polecenia telefonicznego
przez Zamawiającego bądź jednostki
przez niego upoważnionej
• podczas opadu może wystąpić warstwa
zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca
ruchu
• podczas ciągłych opadów działania
muszą być ponawiane, aż do czasu
ustania opadu z częstotliwością zapewniającą przejezdność drogi

Wykaz ulic i dróg w pierwszym standardzie ,,sieci strategicznej’’:
była droga krajowa nr 5 (w granicach gminy Swarzędz), ul. Cieszkowskiego, ul. Polna,
ul. Kwaśniewskiego, ul. Nowowiejska, ul. Tysiąclecia, ul. Średzka, ul. Cmentarna (do granic
administracyjnych miasta), ul. Grudzińskiego,
ul. Dworcowa, ul. Piaski, ul. Kościuszki, ul. Strzelecka, ul. św. Marcin, ul. Wrzesińska, ul. Zamkowa,
ul. Jesionowa, ul. Armii Poznań, ul. Graniczna,
ul. Kirkora, ul. Kosynierów, ul. Kórnicka (od Rynku do ul. Średzkiej), ul. Mickiewicza, ul. Nowy
Świat, Plac Niezłomnych, Plac Powstańców Wlkp.,
ul. Przybylskiego (od ul. Szumana do ul. Geremka), ul. Rabowicka, ul. Rynek, ul. Sołecka (od
ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 92), ul. Szumana, ul. Zapłocie, ul. Transportowa, ul. Planetarna, Garby (od ul. Tuleckiej do ul. Podleśnej),
ul. Dworska, ul. Sokolnicka (od ul. Dworskiej do
Sokolnik Gwiazdowskich), ul. Bliska, ul. Bukowa,
ul. Olszynowa, ul. Świerkowa, ul. Czarnoleska,
ul. Spółdzielcza, ul. Swarzędzka (Gortatowo),
ul. Akacjowa, ul. Wierzenicka, ul. Działkowa
(Wierzenica/Wierzonka), ul. Topolowa.

Wykaz ulic i dróg w drugim standardzie ,,sieci podstawowej’’:
droga dojazdowa do Zespołu Szkół nr 1, ul. 3 Maja,
ul. Bema, ul. Boczna, ul. Bramkowa, ul. Brzechwy,
ul. Brzoskwiniowa, ul. Cechowa, ul. Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Cybińska, ul. Czereśniowa,
ul. Dąbrowskiego, ul. Działkowa, ul. Fredry,
ul. Gagarina, ul. Gołębia, ul. Grunwaldzka,
ul. Gruszczyńska, ul. Gwiaździsta, ul. Harcerska,
ul. Jasińska, ul. Kaczorowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Kilińskiego, ul. Kobylnica, ul. Konopnickiej, ul. Kochanowskiego, ul. Kossaka, ul. Krótka, ul. Krańcowa, ul. Kutrzeby, ul. Kwiatowa,
ul. Krasickiego, ul. Księżycowa, ul. Kraszewskiego, ul. Malinowa, ul. Mała Rybacka, ul. Matejki,
ul. Marcinkowskiego, ul. Meblowa, ul. Miła,
ul. Miodowa, ul. Modrzejewskiej, ul. Morelowa,
ul. Mylna, ul. Napoleońska, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Okrężna, ul. Orzeszkowej, os. Cegielskiego,
os. Dąbrowszczaków, os. Zygmunta III Wazy, os.
Działyńskiego, os. Czwartaków, os. Gryniów (ga-

raże), os. Kościuszkowców, os. Mielżyńskiego, os.
Raczyńskiego, ul. Osiedlowa, ul. Paderewskiego,
ul. Piaskowa, ul. Pieprzyka, ul. Piotra Skargi,
Plac Handlowy, ul. Podgórna, ul. Pogodna,
ul. Południowa, ul. Poniatowskiego, os. Promykowe, ul. Prusa, ul. Reja, ul. Reymonta, ul. Rolna,
ul. Rutkowskiego, ul. Różana, ul. Rzemieślnicza,
ul. Sadowa, ul. Sienkiewicza, ul. Sikorskiego,
ul. Skryta, ul. Słoneczna, ul. Słowackiego, ul. Spokojna, ul. Sporna, ul. Staniewskiego, ul. Stawna, ul. Staszica, ul. Stolarska, ul. Szklarniowa,
ul. Śniadeckich, ul. Teligi, ul. Topolowa, ul. Tortunia, ul. Traugutta, ul. Warszawska, ul. Warzywna,
ul. Wąska, ul. Wiankowa, ul. Wiejska, ul. Wielka
Rybacka, ul. Wilkowskich, ul. Wiosenna, ul. Wiśniowa, ul. Wybickiego, ul. Wschodnia, ul. Zacisze,
ul. Zachodnia, ul. Zwycięstwa, ul. Żeromskiego,
ul. Żwirki i Wigury, ul. Żytnia, ul. Podleśna, os. Leśne, ul. Radosna, os. Wielkopolskie, ul. Kostrzewskiego, ul. Rivoliego, ul. Łowiecka, ul. Dębowa,
ul. Sołecka, ul. Sadowa, ul. Stolarska, ul. Szklarniowa, ul. Rutkowskiego, ul. Wiejska, ul. Wiosenna, ul. Cicha, ul. Fabryczna, ul. Katarzyńska,
ul. Kolejowa, ul. Leśna (Gruszczyn), ul. Łąkowa,
ul. Mechowska, ul. Okrężna (Gruszczyn), ul. Polna
(Gruszczyn), ul. Zielińska, ul. Wieżowa, ul. Szkolna (Kobylnica), ul. Żwirki i Wigury (Kobylnica),
ul. Barcińska, ul. Gminna, ul. pomiędzy blokami (Wierzonka), ul. Asfaltowa, ul. Janikowska,
ul. Podgórna (Janikowo), ul. Swarzędzka (Janikowo), ul. Pilotów, ul. Grzybowa, ul. Helikopterowa, ul. Jodłowa, ul. Olchowa, ul. Słocińskiego,
ul. Wiśniowa, ul. Wrzosowa, ul. Polna (Paczkowo),
ul. Polna (Paczkowo), ul. Łubinowa, ul. Truskawkowa, droga z Karłowic do Jerzykowi.

Aktualności

W sezonie 2013/2014 zimowe utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz
prowadzone będzie przez: Technika Sanitarna Sp. z o. o. ul. Jasielska 7 B 60-476 Poznań.

III standard (sieć lokalna)
– to drogi ulice gminne o nawierzchni
nieutwardzonej, utwardzone gruzobetonem bądź kruszywem kamiennym.
W zakresie III strategii przewiduje się:
• usunięcie śliskości zimowej wyłącznie
poprzez odpłużenie i uszorstnienie piaskiem w ciągu 3 godzin od momentu
zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego
upoważnionej
• zlecenie dla firmy odpowiedzialnej
za utrzymanie zimowe dróg będzie
uruchamiane po potwierdzeniu nieprzejezdności drogi.
/RGK/
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Prezent na urodziny!
6 letnia swarzędzanka, Nikola Kubiak ma powód do wielkiej radości!
Spełniło się bowiem jej dziecięce, urodzinowe marzenie o tym, aby
otrzymać jak najwięcej kartek z życzeniami.

W

Aktualności

e wtorek, 4 lutego do mieszkania
dziewczynki zawiezione zostały
setki takich kartek, które przygotowali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu, uczniowie swarzędzkich
szkół i przedszkoli. Przedstawicielki
naszego magistratu oraz przedstawiciel
swarzędzkiej Straży Miejskiej, pełniący
tego dnia rolę posłańców, mogli razem
z Nikolą cieszyć się i podziwiać pokój
szczelnie wypełniony wzruszającymi
dowodami pamięci! Urodzinowe kartki
napływały przez kilka dni i dosłownie ze
wszystkich stron.
Nikola Kubiak od kilku lat ciężko choruje na nowotwór złośliwy. Na szczęście
otacza ją bardzo kochająca rodzina, wielu
przyjaciół, ludzi dobrej woli. Wspaniały
uśmiech, wielki optymizm i radość życia
tej małej dziewczynki powodują, że sami
inaczej patrzymy na nasze problemy. Moż-

organizując 2 lutego kolejne spotkanie
z kolędami.
– Również Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu wsparł finansowo leczenie
małej Nikoli – mówi burmistrz Anna Tomicka, przekazując zarazem serdeczne
podziękowania dla wszystkich, którzy
wykazali się w tej sprawie szlachetną
postawą…
/tr/

czącym Rady Miejskiej Marianem Szkudlarkiem, radni Rady Powiatu Barbara
Antoniewicz oraz Marek Lis kierownicy
referatów UMiG Mariusz Szrajbrowski
i Hanna Ostant-Jaskuła. Poczęstunek

smakował wszystkim, a dobra muzyka
i konkursy wprawiały nastrój tak dobry,
że impreza zakończyła się tańcami…
Małgorzata Glabas-Gruszka
sołtys Paczkowa

w bazylice Santa Croce we Florencji matka
Augusta Cieszkowskiego – Zofia z Kickich oraz autor jej pomnika nagrobnego
– Teofil Lenartowicz. Bezpośrednimi - my,
korzystający z jej obecności w Poznaniu.
W Wierzenicy spoglądała na dwór Cieszkowskich z Alei Filozofów, następnie
zwiedziła go, oprowadzona przez prof.
Zbigniewa Kundzewicza. W kościele
zobaczyła wszystkie jego najcenniejsze
zabytki i kryptę Cieszkowskich. Ze szczególnym zainteresowaniem oglądała to, co
wiązało się z Cieszkowskimi, a zarazem

łączy Wierzenicę i Florencję. Tym elementem łączącym są drzwi pomnika nagrobnego Augusta Cieszkowskiego wykonane
we Florencji przez T. Lenartowicza. Była
również bardzo zainteresowana rocznicą
200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego. Materiały, które uzyskaliśmy dzięki M.
Gratkowskiej Scarlini pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć kwestię, które drzwi
– wierzenickie czy florenckie powstały
jako pierwsze…

Paczkowo

Noworoczne
spotkanie sołtysów

S

ołtysi z całej Gminy Swarzędz, co
roku w innym sołectwie, organizują,
tradycyjne już, spotkanie noworoczne, służące wytchnieniu, integracji i wymianie doświadczeń. W tym roku takie
niezwykle udane spotkanie odbyło się 25
stycznia w gościnnym Paczkowie. Rada
Sołecka zaprosiła na nie wszystkich sołtysów, a zaproszenia skorzystała również
m.in. burmistrz Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata Kubacka, radni z przewodni-

Wierzenica
Gość z Florencji
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na się od Nikoli uczyć woli walki oraz
szczęścia, które warto przeżywać mimo
wszystko…
Przyjaciele Nikoli wspierają ją również finansowo. Podczas imprezy miejskiej
Eko Babie Lato 2013 zbieraliśmy fundusze
na jej dalsze leczenie, wcześniej podobna zbiórka odbyła się w kościele pw. św.
Mikołaja w Wierzenicy.
24 stycznia uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu
dedykowali swój doroczny koncert kolęd
nowej uczennicy – Nikoli. W kolędowaniu
wzięli również udział koledzy z oddziału
przedszkolnego Jeżyki, którzy w strojach
uroczych aniołków zbierali fundusze dla
chorej koleżanki.
Do noworocznego koncertowania charytatywnego przyłączył się także ksiądz
proboszcz z kościoła pw. Matki Bożej
Miłosierdzia na os. Kościuszkowców,

grudnia 2013 r. do Wierzenicy zawitał szczególny gość
z Włoch. Była nim Maria
Gratkowska Scarlini, wiceprezes Związku
Polaków we Włoszech, a równocześnie
prezes Stowarzyszenia Kulturalno Włosko-Polskiego w Toskanii. Pośrednimi
sprawcami jej wizyty byli - pochowana

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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w Swarzędzu

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG:
pon. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30-15.30
Burmistrz Anna Tomicka przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 12-16.

]]Biuro Rady Miejskiej

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

]]Telefony alarmowe

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

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

]]Straż Miejska

62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00,
sobota 14.00 - 22.00
W okresie od maja do września godziny pracy w piątki i soboty mogą ulec
zmianie. W niedzielę i święta zgłoszenia przyjmuje dyżurny Komisariatu
Policji w Swarzędzu tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak, tel: 502577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat Policji ]
w Swarzędzu

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

]]OSP w Swarzędzu

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

]]Ochotnicza Straż ]

Pożarna w Kobylnicy

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 510 031 946

]]Centrum Informacji ]
Medycznej Tel-Med

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

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Ośrodek ]

]]Pomoc doraźna ]

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

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

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC

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

]]Laboratorium Analiz ]

Lekarskich „Jaromed”

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

]]Pracownia ]

Rentgenowska „Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]]Zespół Przychodni Leka-

rza Rodzinnego DIAGTER
Sp. z o.o.

Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski
8, tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. 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

]]Rehasol Clinic Medyczno-

-Rehabilitacyjna sp. z o.o.

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

]]Dyżury całodobowe
aptek w Poznaniu:

Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18,
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6,
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw.
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4,
tel. 61 852-52-44
Apteka „Przyjazna”, Swarzędz, ul. 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.
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nr 2 (302)

bezpłatne pismo informacyjne

Pomocy Społecznej

]]Gminne ]

Centrum Informacji

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

]]Zakład ]

Gospodarki Komunalnej

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

]]Ośrodek Kultury

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

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

]]Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji

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

]]Lotnisko Aeroklubu ]
Poznańskiego

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

]]Skansen i Muzeum
Pszczelarstwa

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

Łowieckie w Uzarzewie

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

]]Cech Stolarzy ]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

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

Już po feriach… z 200-lecie urodzin Augusta Cieszkowskiego
Będzie nowe przedszkole! z Swarzędz „Przyjazną Gminą 2013”
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Reklamy
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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. Wawerska 16
www.lanservice.com.pl
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ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

Stomatologia ogólna, dziecięca, chirurgia, protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów (prywatnie)

Oferujemy od stycznia 2011
bezpłatne usługi stomatologiczne
w ramach NFZ

W dni powszednie wizyty prywatne
od godz. 18.00 po uprzednim umówieniu się.

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Specjalista Laryngolog

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

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

Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:

Studio Reklamowe Kwadrat zaprasza Państwa do zamieszczenia reklamy
w miesięcznikach gminnych„Rokickie Wiadomości”i„Prosto z Ratusza”, oficjalnych
informatorach samorządowych wydawanych przez Urząd Gminy Rokietnica
i Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
Każde z czasopism jest darmowe, rozprowadzane na całym terenie gmin.
Nakłady pism to: Rokickie Wiadomości - 4.700 egz., Prosto z Ratusza - 10.500 egz.
Reklama w nich to najlepszy sposób, aby skutecznie trafić z ofertą
swojej firmy do mieszkańców i firm podpoznańskich gmin.
Jak zamówić reklamę?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

607 566 555
mn@kreator.com.pl
61 648 26 49
Studio Reklamowe Kwadrat,
ul. Szylinga 6/4, 60-787 Poznań

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

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

Zakład

( 604 423 508

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym
Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w. k o l o n o s k o p i a . c o m
Barczak

& Osiński

Rolety zewnętrzne
oraz ich serwis,
markizy
tarasowe,
moskitiery,
bramy garażowe,
okna PCV

Reklamy

Stomatologia JOR-DENT

ul.Osinowa 12D
61-451 Poznań
tel. 61 830-37-38,
605 091 545

SWIAT-MODELI.com

www.

sklep internetowy
nie tylko dla modelarzy
modele do sklejania • gry planszowe
• puzzle • modele gotowe • LEGO •
kolejki PIKO • tory samochodowe
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AGENCJA OBROTU
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NIERUCHOMOŚCIAMI

G

Laboratorium STOMATOLOGIA

Analiz Medycznych
Szeroki zakres badań

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

Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

Reklamy

tel: 61 817-46-71

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

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

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA
śr., czw. 15.00-19.00

GABINET STOMATOLOGICZNY
www.hrformat.pl

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

Właściwy człowiek
na właściwym miejscu.
Pomożemy Ci
go znaleźć.
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NFZ
www.stronka.twojastomatologia.eu

RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

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

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

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

