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PSYCHOTERAPIA
mgr Agata Pakuza

w Pobiedziskach
dla osób
uzależnionych
i ich bliskich
LĘKI, NERWICE,
DEPRESJE
ZABURZENIA
JEDZENIA
tel. 606 259 333

BIURO PRAWNE
Przekształcanie
działalności
w spółki,
Pomoc w sprzedaży nieruchomości,
Sprawdź OC/AC
Odpisy podatkowe

D. Nogalski,
P. Piątek
tel. 602 454 507

Pedicure leczniczy
i kosmetyczny
Z dojazdem do klienta
•
•
•
•
•

wrastające paznokcie
pękające pięty
pielęgnacja stopy cukrzycowej
rekonstrukcja paznokcia
pedicure kosmetyczny
tel. 501-495-121

Kompleksowa obsługa klienta:
• stan surowy, deweloperski
• formalności urzędowe
• projektowanie

tel. 509 29 60 92

Reklamy

BudowaDomow.com
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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Przewodnicząca

Burmistrz

Rady Miejskiej w Swarzędzu

Miasta i Gminy Swarzędz

Barbara Czachura

Marian Szkudlarek

Władze Miasta i Gminy Swarzędz
zapraszają na

KONCERT BOŻONARODZENIOWY
Niedziela, 4.01.2015, godz. 16:00
Kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych, ul. Poznańska 27

Współorganizacja:

Kwartet Smyczkowy Anova

i Basia Włodarska

Aktualności

Szanowni Państwo!
Święta Bożego Narodzenia to czas otuchy i nadziei.
Piękna jest radość, która im towarzyszy, ciepłe myśli o bliskich,
tych obecnych i nieobecnych przy wigilijnym stole.
Życzymy Państwu szczęśliwych, wartych pamięci,
przeżytych w zgodzie ze światem oraz z samym sobą świątecznych dni.
Niech nadchodzący 2015 rok spełni Wasze oczekiwania,
pozwoli ze spokojem patrzeć w przyszłość i realizować marzenia.

Parafia pw. Matki
Bożej Wspomożycielki
Wiernych

NOWE MIEJSCE MIEJSKIEGO SYLWESTRA!!! – zapraszamy
Władze Miasta i Gminy Swarzędz
zapraszają na NOC SYLWESTROWĄ
2014!
TEREN SWARZĘDZKIEGO
TARGOWISKA – ul. ZAMKOWA,
31 GRUDNIA
godz. 23:00 – 1:30.

Ś W I E T N A Z A B AWA G WA R A N T O WA N A !
W programie:
• zabawa taneczna
– zagra zespół FASTER,
• konkursy z nagrodami,
• pokaz sztucznych ogni.

Bardzo prosimy nie zabierać ze
sobą materiałów pirotechnicznych i nie
parkować pojazdów na parkingu przy
targowisku.
/ok/
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Marian Szkudlarek

Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz.

Barbara Czachura

Aktualności

Przewodniczącą Rady Miejskiej w Swarzędzu.

Na zdjęciu od lewej: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Majchrzak i Wanda Konys,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Hejnowski.
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Na zdjęciu od lewej: Rafał Słupiński – Przewodniczący Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi, Magdalena
Buchholz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Adrian Senyk – Przewodniczący Komisji
Gospodarki, Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Czachura, Teresa Rucińska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Krzysztof Szymanowski –
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ryszard Dyzma – Przewodniczący Komisji Budżetowej.

W drugiej turze wyborów Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz zwyciężył Marian Szkudlarek. Oto wyniki głosowania w dniu 30 listopada
2014 r.:
• Marian Szkudlarek – 7697 głosów (50,47
proc. głosów ważnych)
• Anna Tomicka – 7555 głosów (49,53 proc.
głosów ważnych)
Frekwencja wyniosła 43 proc. Na kadencję
2014-2018 mieszkańcy gminy Swarzędz wybrali
również nową Radę Miejską. Jej przewodniczącą została radna Barbara Czachura. Wszystkich
radnych przedstawiamy na str. 6-7
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grudnia 2014 r. w auli Zespołu
Szkół nr 1 w Swarzędzu odbyła się
pierwsza sesja nowo wybranej Rady
Miejskiej. Obrady prowadziła najstarsza
wiekiem radna – Teresa Rucińska. Z rąk
przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej, Doroty Zaremby, radni otrzymali
zaświadczenia o wyborze, po czym złożyli
uroczyste ślubowanie.
Wybrano przewodniczącą Rady Miejskiej – została nią jednogłośnie radna
Barbara Czachura. Następnie odbyły się
wybory trojga wiceprzewodniczących.
Funkcje te objęli radni: Wanda Konys,
Jacek Hejnowski i Zygmunt Majchrzak.
Marianowi Szkudlarkowi gratulowano
wygranej w wyborach Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz, a ustępującej z tego
stanowiska Annie Tomickiej dziękowano za wieloletnią pracę na rzecz gminy.
Anna Tomicka w tym dniu obchodziła okrągły jubileusz 20-lecia pracy na
rzecz swarzędzkiego samorządu. Marian
Szkudlarek wręczając jej okazały bukiet
kwiatów podkreślił wielkie doświadczenie,
umiejętności i zasługi odchodzącej pani
burmistrz.
4 grudnia 2014 r., również w ZS
nr 1, odbyła się II sesja Rady Miejskiej
w Swarzędzu. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara
Czachura. Miejska Komisja Wyborcza
wręczyła nowo wybranemu burmistrzowi
Marianowi Szkudlarkowi zaświadczenie
o wyborze. Następnie Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek
złożył uroczyste ślubowanie.
W swym wystąpieniu burmistrz Marian Szkudlarek pierwsze słowa skierował do swarzędzan, dziękując za poparcie
oraz zaufanie, i zapewnił, że wspólnie
z Radą Miejską będzie działał dla dobra
całej swarzędzkiej społeczności. Przedstawił też swój program dla Swarzędza
na najbliższe lata. Pełny tekst wystąpienia
burmistrza Mariana Szkudlarka zamieszczamy na str. 8.
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Rada Miejska wybrała następnie
przewodniczących swoich stałych komisji. W wyniku głosowania funkcje te
objęli radni:
»» Krzysztof Szymanowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
»» Ryszard Dyzma – Przewodniczący
Komisji Budżetowej,

»» Adrian Senyk – Przewodniczący Komisji Gospodarki,
»» Teresa Rucińska – Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych,
»» Rafał Słupiński – Przewodniczący
Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi,
»» Magdalena Buchholz – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Warto podkreślić, że w II sesji Rady
Miejskiej uczestniczyło wielu gości, m.in.
posłowie Bożena Szydłowska i Wojciech
Ziemniak, przybyli też poprzedni burmistrzowie Swarzędza – Jerzy Gruszka i Jacek Szymczak.
/mw, tr/
z fot. H. Błachnio

Aktualności

Przewodnicząca Barbara Czachura
i burmistrz Marian Szkudlarek, także
podczas tej sesji, serdecznie podziękowali ustępującej z urzędu burmistrz Annie
Tomickiej.
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Rada Miejska w Swarzędzu
– kadencja 2014-2018

Przedstawiamy Państwu (w kolejności alfabetycznej) radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu, wybranych w wyborach
samorządowych 16 listopada 2014 r. na kadencję 2014-2018. Mandat radnego uzyskał również dotychczasowy Przewodniczący Rady Miejskiej, Marian Szkudlarek. Wobec równoczesnego wyboru Mariana Szkudlarka na stanowisko
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w Radzie Miejskiej jego miejsce zajmie osoba, która otrzyma mandat radnego
w wyborach uzupełniających. Z dniem 9 grudnia 2014 na stanowisko I zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
powołany został radny Grzegorz Taterka, który w związku z przyjęciem tej funkcji zrzekł się mandatu radnego. Również
jego miejsce w Radzie Miejskiej zajmie osoba, która uzyska mandat radnego w wyborach uzupełniających.

Aktualności

/mw/
z Fot. Henryk Błachnio
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Magdalena
Buchholz

Barbara
Czachura

Ryszard
Dyzma

Anna
Graczyk

Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu
KW Prawo i Sprawiedliwość
279 głosów

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu
KW Platforma Obywatelska RP
523 głosy

Przewodniczący Komisji
Budżetowej
KWW Mariana Szkudlarka
429 głosów

KWW Anny Tomickiej
214 głosów

Jacek
Hejnowski

Rafał
Kamprowski

Wojciech
Kmieciak

Wanda
Konys

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
KWW Mariana Szkudlarka
254 głosy

KWW Mariana Szkudlarka
177 głosów

KW Platforma Obywatelska RP
208 głosów

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
KWW Mariana Szkudlarka
436 głosów

Tomasz
Majchrzak

Zygmunt
Majchrzak

Mateusz
Matuszak

Teresa
Rucińska

KWW Anny Tomickiej
287 głosów

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
KWW Anny Tomickiej
206 głosów

KW Platforma Obywatelska RP
281 głosów

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych
KWW Anny Tomickiej
298 głosów

Adrian
Senyk

Rafał
Słupiński

Maciej
Socha

Katarzyna
Szkudlarek

Przewodniczący
Komisji Gospodarki
KWW Mariana Szkudlarka
337 głosów

Przewodniczący Komisji
Środowiska i Rozwoju Wsi
KWW Mariana Szkudlarka
264 głosy

KWW Mariana Szkudlarka
207 głosów

KWW Mariana Szkudlarka
251 głosów

Krzysztof
Szymanowski

Ryszard
Wiczyński

Joanna
Wojtysiak

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
KWW Anny Tomickiej
354 głosy

KW Platforma Obywatelska
RP
215 głosów

KWW Anny Tomickiej
270 głosów

Aktualności
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z Fot. Henryk Błachnio

Wystąpienie Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz
Mariana Szkudlarka
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Szanowni Państwo,
Szanowni Goście,
niech będzie mi wolno, również przed
Państwem i w waszej obecności podziękować Mieszkańcom naszej gminy za udział
w wyborach i zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Z całego serca dziękuję im za to!
To właśnie dzięki woli Mieszkańców
mam zaszczyt stanąć przed Wami jako
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
Program wyborczy, który został bardzo
pozytywnie przyjęty przez Mieszkańców,
nie jest programem na tydzień, miesiąc lub
rok. Będzie on realizowany sukcesywnie.
Zarządzanie gminą wymaga długofalowej wizji i konsekwencji w jej realizacji.
Gmina Swarzędz zasługuje na dynamiczniejszy rozwój, budowany na potrzebach jej Mieszkańców.
Gmina Swarzędz jest największą gminą w powiecie poznańskim, a co za tym
idzie jako burmistrz stoję przed ogromnymi oczekiwaniami Mieszkańców.

Chciałbym, aby urząd był przyjazny
Mieszkańcom.
Głównym celem będzie stały wzrost
poziomu jakości życia w gminie. Tempo
gminnych inwestycji powinno być dostosowane do dynamicznie zmieniających się
potrzeb w zakresie podstawowych spraw,
tj. liczba miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Jednym z priorytetów
będzie infrastruktura techniczna, a więc
budowanie dróg, chodników, ścieżek
rowerowych, kanalizacji oraz obiektów
sportowych, terenów rekreacyjnych i placów zabaw.
Za szczególnie istotne uważam efektywne wykorzystanie środków europejskich w nowej perspektywie finansowej
2014-2020.
Nie wolno nam także zapomnieć
o poszerzeniu oferty w zakresie opieki
nad dziećmi do lat 3, o dostosowaniu
sieci przedszkoli i szkół do sytuacji demograficznej.

Nie wyobrażam sobie, żeby w tej kadencji poprawie nie uległ poziom opieki
nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Uważam, że w samorządzie lokalnym
ważna jest praca dla dobra Mieszkańców
ponad podziałami politycznymi.
To co najistotniejsze to fakt, że Mieszkańcy będą mieli zagwarantowaną przejrzystość władzy.
Będę korzystał z dobrych doświadczeń
moich poprzedników, jednocześnie mierząc się z wyzwaniami współczesności.
Dobra współpraca między Mieszkańcami, Radą Miejską a burmistrzem wraz
z urzędnikami będzie gwarancją realizacji
programu i naszego wspólnego sukcesu.
Dziękuję za wysiłek włożony na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej i życzę
dalszych sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym burmistrz Annie Tomickiej.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim.

z Fot. Henryk Błachnio

Aktualności

podczas II sesji Rady Miejskiej
4 grudnia 2014 r.
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23. Finał WOŚP

– zapraszamy 11 stycznia!
11 stycznia 2015 roku odbędzie się 23. Finał WOŚP. Tego dnia 120 tysięcy
wolontariuszy wyjdzie na ulice nie tylko polskich miast, ale i kilkudziesięciu
miast w wielu krajach na świecie, żeby zbierać pieniądze na zakup sprzętu
medycznego dla polskich szpitali. Fundacja WOŚP przez 22 lata działalności
zakupiła tysiące urządzeń za kwotę ponad 590 mln zł. Wszystko dzięki
hojności darczyńców.

T

emat 23. Finału precyzuje cel najbliższej zbiórki – „DLA PODTRZYMANIA WYSOKICH
STANDARDÓW LECZENIA DZIECI
NA ODDZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH I ONKOLOGICZNYCH ORAZ
GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW”.
Fundacja WOŚP chce przede wszystkim przyczynić się do rozwoju DIAGNOSTYKI, bo to właśnie wczesna diagnoza
daje szanse na szybkie podjęcie leczenia
i wyprowadzenie pacjenta z choroby. Ze
środków, które uda się zebrać podczas
nadchodzącego finału chce wesprzeć
oddziały klinik wyspecjalizowanych w
takich dziedzinach jak m.in.: onkologia,
kardiochirurgia, pulmonologia oraz reumatologia. Diagnostyka dotyczy także wyleczonych pacjentów, którzy pozostają pod
opieką klinik i poradni onkologicznych,
stąd w onkologii niezwykle potrzebnym
jest zakup rezonansów magnetycznych
i tomografów.
Ponadto Fundacja WOŚP już po raz
trzeci postanowiła zagrać dla GERIATRII. Podobnie jak przed rokiem, deklaruje sprzętowe wsparcie dla wszystkich
nowo powstających oddziałów geriatrycznych, a także cały czas dbać będzie o te już
istniejące. W ramach wsparcia dla geriatrii
w 2013 roku WOŚP wyposażyła 67 ośrodków kupując dla nich 2270 urządzeń typu
łóżka geriatryczne, materace przeciwodleżynowe czy też pompy infuzyjne.

W SWARZĘDZU JAK NAJBARDZIEJ
PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO WSPARCIA
TEJ SZLACHETNEJ IDEI.
31 października 2014 r. przy Ośrodku Kultury w Swarzędzu został utworzony Sztab 23. Finału WOŚP. Organizujemy na terenie gminy Swarzędz zbiórkę
publiczną z której dochód przekazany
zostanie na rzecz Fundacji WOŚP.
11 stycznia 2015 r. na ulicach Swarzędza i poszczególnych sołectw, przy kościołach, marketach i innych najbardziej ruchliwych miejscach, spotkać będzie można
wolontariuszy ze Swarzędzkiego Sztabu
ze specjalnie oznaczonymi puszkami oraz
identyfikatorami, natomiast w godz. 11:00
– 20:00 w hali sportowej przy ul. Św.
Marcin 1 trwać będzie zliczanie zebranych
przez nich pieniędzy, a towarzyszyć temu
będzie specjalnie przygotowany, pełen
atrakcji program artystyczny. W trakcie
imprezy odbędą się dwie tury licytacji
oraz loteria fantowa.
Wolontariusze w liczbie ok. 500 (195
identyfikatorów imiennych z Fundacji
WOŚP ze zdjęciem plus po 2-3 osoby
towarzyszące z identyfikatorami Swarzędzkiego Sztabu) kwestować będą
w wyznaczonych rejonach w godzinach
8:00 – 19:30. Będą podzieleni na grupy,
a każda grupa ma swojego opiekuna.
Nad ich bezpieczeństwem czuwać będzie
swarzędzka Policja, Straż Miejska, Straż
Pożarna oraz członkowie Swarzędzkiego
Bractwa Kurkowego.

Jeśli jesteście zainteresowani i chcielibyście przekazać coś na licytacje lub
loterię, prosimy o kontakt telefoniczny
(61) 65 10 219, e-mailowy: osrodekkultury@swarzedz.pl, lub po prostu nas odwiedźcie: Ośrodek Kultury, ul. Poznańska
14, Swarzędz (wejście od ul. Jesionowej).
W zeszłym roku zebraliśmy
80.502,74 zł, ustanawiając tym samym
kolejny rekord. Liczymy, że dzięki Państwa pomocy, uda nam się ten wynik
poprawić.
Zachęcamy również bardzo gorąco do
wzięcia udziału w licytacjach, które już
zapowiadają się bardzo ciekawie – m.in.
dążymy do powrotu na swarzędzkie licytacje oryginalnego finałowego serduszka
WOŚP. Nie lada atrakcją będzie również
możliwość wylicytowania „dnia z życia”
asystenta rzecznika Lecha Poznań – dodajmy, że będzie to dzień meczowy, „dnia
z życia” Strażaka, czy też zwiedzanie makiety kolejowej w Borówcu. Dodatkowo
postaraliśmy się o płyty CD i DVD od
artystów, którzy występowali na organizowanych przez nas imprezach, z dedykacjami i autografami – będą to: Ania
Wyszkoni, De Mono, Afromental i Alicja
Majewska. Swoją płytę przekaże na licytację również występujący na Swarzędzkim
Finale zespół Muchy. Nie może zabraknąć,
oczywiście, koszulki i piłki z podpisami
piłkarzy Lecha Poznań. Atrakcje na licytacje cały czas spływają. W styczniu
na stronie www.ok.swarzedz.pl oraz na
naszym Facebooku postaramy się podać
ich pełną listę.
Filip Przepióra
Szef Swarzędzkiego Sztabu
WOŚP

Aktualności

ZWRACAM SIĘ DO PAŃSTWA
Z GORĄCĄ PROŚBĄ O WSPARCIE IDEI
23 FINAŁU WOŚP.

Program imprezy
w hali SCSiR:
11:05
11:40
12:10
12:50
13:15
14:00
15:00
16:00
17:20
18:00
19:30
20:00

Swarzędzka Orkiestra Dęta
Chór Męski Akord
Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
Sekcja tańca Ośrodka Kultury
Sekcja piosenki Ośrodka Kultury
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5
koncert zespołu MUCHY
licytacje
koncert zespołu MY
licytacje
pokaz zumby
pokaz laserowy
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Prosto z budowy

Obwodnica śródmieścia i garaże dla
Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego –
zakończenie budowy

10

9 grudnia 2015 r. odbył się końcowy odbiór tzw. obwodnicy śródmieścia
Swarzędza – układu komunikacyjnego
łączącego dworzec PKP z przebudowanym skrzyżowaniem drogi krajowej nr 92
(ul. Poznańska) z ul. Stawną. Wykonawcą
tej inwestycji, o łącznej wartości ok. 9,3
mln zł, była firma Budownictwo Drogowe
KRUG Sp. z o.o.
Budowa obwodnicy została sfinansowana głównie ze środków zewnętrznych:
dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (3,2 mln zł),
wkładu prywatnych inwestorów – firm
CLIP i Castim (3,7 mln zł), a wkład Gminy
Swarzędz wyniósł 2,4 mln zł.
Inwestycja polegała na budowie nowej
drogi od ul. Poznańskiej do ul. Dworcowej.
Jej długość wynosi 962,76 m, a jezdnia ma
szerokość 6 m. W tej ramach inwestycji
powstały również:
»» skrzyżowanie (typu rondo) koło dworca, a obok parking na 65 miejsc,
»» nowe skrzyżowanie z sygnalizacją
świetlną na drodze krajowej nr 92,
»» plac manewrowy do obsługi Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego,
»» zatoki autobusowe,
»» chodnik.
W związku z zakończeniem tej inwestycji odbyło się spotkanie władz gminy
z wykonawcami i przedstawicielami firm
współfinansujących całe przedsięwzięcie.

Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek
przybył w towarzystwie swego pierwszego
zastępcy Grzegorza Taterki, obecna była
także przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Czachura.
Była zarazem okazja do zwiedzenia
nowych garaży (inwestycję tę zakończono dzień wcześniej), zbudowanych dla
Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego,
a przylegających do budynku dworca
PKP i połączonych z nim przeszklonym
łącznikiem. W nowych garażach są dwa

stanowiska dla pojazdów straży miejskiej,
dwa dla pogotowia ratunkowego i cztery
dla straży pożarnej, jest także zaplecze socjalno-sanitarne. Inwestycja ta, radykalnie
poprawiająca warunki pracy naszych służb
ratunkowych, kosztowała 2,4 mln złotych.
Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany
KOMPLEX z Tulec.
Przy nowym parkingu w pobliżu
dworca PKP planowane jest stworzenie centrum przesiadkowego. Jest już
dokumentacja na budowę dworca autobusowego z dwoma podwójnymi peronami oraz dodatkowymi 69 miejscami
parkingowymi.
/mw/
z fot. M.Woliński

z Fot. M. Woliński
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Kanalizacja w Garbach, Rabowicach
i Kruszewni – umowa
podpisana
14 listopada w swarzędzkim ratuszu
podpisana została umowa na budowę kanalizacji na terenie gminy Swarzędz w sołectwach Garby, Rabowice i Kruszewnia.
W ramach umowy w przyszłym roku zostanie wykonane 5,9 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami
oraz kanalizacji tłocznej wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi,
a także 7 przepompowniami ścieków.
Wartość kontraktu wynosi ponad 10 mln
zł. Prace mają zakończyć się do 31 maja
2015 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest konsorcjum firm Marian Mielewczyk ELGRUNT Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe i Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Kanalizacja powstanie w ramach projektu „Kanalizacja Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic – etap III”,
realizowanego przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, do którego
należy Gmina Swarzędz. Cały projekt
obejmujący niemal 36 km kanalizacji,
o wartości 68,4 mln zł, odbywa się dzięki

pozyskaniu dofinansowania z UE w wysokości 30,2 mln zł.
/MM/

Budowa ul. Tadeusza
Staniewskiego
z 3-milionowym
dofinansowaniem

Złożony przez Gminę Swarzędz
wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego
w Swarzędzu i Zalasewie” znalazł się na
opublikowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego ostatecznej liście rankingowej
projektów przewidzianych do dofinansowania w 2015 roku w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój. Projekt znalazł się na 11 miejscu wśród 58 wniosków złożonych przez
gminy z całej Wielkopolski.

Planowana inwestycja obejmuje budowę nawierzchni ul. Tadeusza Staniewskiego na ok. 637 metrowym odcinku od ul.
Wilkońskich w Swarzędzu do ul. Średzkiej w Zalasewie wraz budową chodnika
z obydwu stron, ścieżki rowerowej, zatok
autobusowych oraz postojowych. Jezdnia
będzie miała nawierzchnie bitumiczną.
W ramach inwestycji powstanie kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią,
przebudowane zostanie też oświetlenie
uliczne.
Planowane i zatwierdzone dofinansowanie wyniesie prawie 3 miliony złotych,
a jego ostateczna wartość zależna będzie
od wyników przetargu na realizację tej
inwestycji.
Gmina Swarzędz ma już kompletną
dokumentację na przebudowę ul. Staniewskiego. Najpierw jednak konieczne
jest uzupełnienie tam brakującej części
systemu wodociągowego wraz z przyłączami. Na wiosnę 2015 r. ma być gotowy
projekt, który Gmina Swarzędz wykonuje w ramach inwestorstwa zastępczego,
a płaci za to spółka AQUANET. Wówczas
możliwe będzie ogłoszenie przetargu na
całość prac – budowę brakujących części
sieci wodociągowej oraz przebudowę całej
ul. Staniewskiego.
/ms, mw/

Prosto z budowy

Modernizacja układu drogowego w rejonie ul. Przybylskiego i Szumana oraz ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. 29 listopada 2014 r. zakończyła się modernizacja układu drogowego w rejonie ul. Przybylskiego i Szumana oraz Ronda Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. W związku z zakończeniem
inwestycji od 1 grudnia na swoją trasę wrócił autobus linii 55. W ramach inwestycji zmieniono przebieg ulicy Przybylskiego od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja do ul.
Szumana. Wzdłuż ulicy powstały obustronne chodniki i ścieżka rowerowa. W rejonie skrzyżowania z ulicą Piaskową wykonano obustronne zatoki autobusowe, a na
długości łuku łączącego ulicę Przybylskiego i Szumana poszerzono jezdnię. Wprowadzone zmiany zwiększą bezpieczeństwo pieszych, komfort przejazdu komunikacją
miejską, a także płynność ruchu w tym rejonie. Przebudowano ulicę Przybylskiego na odcinku 277 m, a na skrzyżowaniu ulicy Przybylskiego i 3 Maja został wybudowany
dodatkowy bezkolizyjny pas ruchu dla jadących od ronda w kierunku Poznania.
Na wiosnę planowane jest zagospodarowanie zielenią terenów między ul. Przybylskiego i ul. Kirkora.
/ms/
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27 grudnia 2015 o godz. 12.00
na swarzędzkim Rynku odbędzie
się uroczystość upamiętniająca
96. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Zapraszamy!

Pamiętamy o Powstańcach...

Aktualności

Kiedy pod koniec grudnia 1918 roku do Poznania przyjechał Ignacy Paderewski – symboliczna iskra, która zapaliła lont powodujący wybuch
Powstania Wielkopolskiego, w Swarzędzu już wcześniej narastać zaczęły nastroje niepodległościowe i swarzędzanie byli już w dużym stopniu
do tego przygotowani. Na terenie naszego miasta utworzono Rady
Robotniczo-Żołnierskie oraz Straż Obywatelską, później Straż Ludową.
Już w pierwszych dniach Powstania - 30 grudnia 1918 roku - na pomoc
powstańcom w Poznaniu oraz w celu zdobycia broni wyruszył pierwszy
oddział ochotników ze Swarzędza pod dowództwem Stanisława Kwaśniewskiego w liczbie około 40 osób.

12

C

zęść z nich powróciła do Swarzędza,
gdzie w tym samym czasie w sali
w ogrodzie „Marco” trwał wiec, na
którym oficjalnie ogłoszono koniec rządów
niemieckich. Po ogłoszeniu tych radosnych
wiadomości ruszono pochodem na swarzędzki rynek, gdzie pan Tadeusz Staniewski - jeden z głównych organizatorów ruchu
powstańczego w naszym mieście - wręczył
ufundowany przez siebie biało-czerwony
sztandar powstańcowi Stanisławowi Kwaśniewskiemu, który unosząc go dumnie
nad głowami zebranych przemaszerował
wokół rynku do swarzędzkiego ratusza.
Przy współudziale innych powstańców,
m.in. Franciszka Jaśkowiaka, Jana Chałupki, Ignacego Doreckiego oraz innych,
po zrzuceniu pruskich symboli władzy,
zawiesił na ratuszu sztandar w polskich
barwach, na widok którego wielu zebranym popłynęły łzy. Również na innych
kluczowych budynkach miasta załopotały
polskie biało-czerwone sztandary, między
innymi na budynku poczty - sztandar ufundowany przez pana Schleicherta. Tak jak
na ratuszu flagę zawiesił Stanisław Kwaśniewski, na budynku dworca kolejowego
zrobili to samo tamtejsi pracownicy.
12 stycznia 1919 roku ksiądz proboszcz kościoła parafialnego p.w. św. Marcina, Tadeusz Mroczkowski na niedzielnej
mszy zaapelował do mieszkańców miasta

i okolicy o udzielenie czynnej pomocy
Powstańcom Wielkopolskim. Na apel
ten w ciągu kilku dni zgłosiło się wielu
ochotników i w dniu 16 stycznia około
120 osób udało się do Poznania, aby zasilić szeregi wojsk powstańczych - wśród
nich najmłodszy, siedemnastoletni Leon
Jarnuszkiewicz, który mimo błagań swojej
matki, aby zawrócił do domu, nie zmienił
swojej patriotycznej decyzji, która jak się
w jego dalszym dorosłym życiu okazało,
nie była przypadkowa.
Swarzędzcy ochotnicy, którzy dotarli do Poznania zostali przydzieleni
głównie na front północno-wschodni
w okolice Szubina i Rynarzewa, wykazali się wielką odwagą i walecznością,
między innymi brali udział w zdobyciu
niemieckiego pociągu pancernego. Powstaniec Ignacy Obarski uratował z pola
walki swojego rannego kolegę. Znaczna
część swarzędzkich ochotników walczyła na froncie zachodnim koło Zbąszynia,
Kopanicy oraz Grójca, dziewięciu z nich
zginęło i spoczywają na tamtejszych cmentarzach. Pod Grójcem Wielkim w dniu
podpisania zawieszenia broni, 16 lutego
1919 roku zginął osiemnastoletni wówczas powstaniec, Józef Kunert, który jako
jedyny z poległych swarzędzan spoczywa
na cmentarzu w naszym mieście.
Kolejnym tragicznym rozdziałem ży-

cia powstańców stały się represje podczas
okupacji hitlerowskiej, kiedy to w pierwszej kolejności aresztowano uczestników
powstania i w wielu miejscowościach
miały miejsce publiczne egzekucje. Stanisław Kwaśniewski za swoje patriotyczne
czyny z pierwszych dni trwania Powstania
został w lutym 1940 roku aresztowany,
osadzony w Froncie VII, gdzie został
bestialsko zakatowany w kwietniu tego
samego roku. Do dnia dzisiejszego nie ma
swojego grobu.
16 lutego 2015 roku przypada kolejna rocznica złożenia uroczystej przysięgi
Straży Ludowej na swarzędzkim rynku,
gdzie oddział w liczbie około 1000 osób
złożył przysięgę, którą przyjął głównodowodzący Powstaniem Wielkopolskim
gen. Józef Dowbor Muśnicki. Jednym ze
składających przysięgę na sztandar był
swarzędzanin - Władysław Napieralski.
W czasie tej podniosłej uroczystości, podczas odprawiania mszy polowej na rynku
przez księdza dziekana z Uzarzewa, Stefana Baiserta, został poświęcony sztandar
swarzędzkiej Straży Ludowej ufundowany przez swarzędzkie kobiety, działające
w stowarzyszeniu „Samopomoc”. Sztandar
ten od roku 1923 jako swój znak przyjęło
powstałe wówczas Towarzystwo Powstańców i Wojaków im. Księcia Józefa Poniatowskiego i używało go do roku 1939.
W czasie okupacji hitlerowskiej sztandar
został zakopany i ukryty na jednej z posesji w Swarzędzu, między innymi przez
najmłodszego swarzędzkiego Powstańca,
Leona Jarmuszkiewicza. Po zakończeniu
drugiej wojny światowej od 1946 do 1949
roku sztandar używany był przez Koło Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu,
następnie od roku 1949 sztandar ten służył
Związkowi Bojowników o Wolność i Demokrację, 20 grudnia 1966 roku przekazano go do zbiorów Muzeum Narodowego
w Poznaniu. Obecnie można oglądać go
w stałej ekspozycji Muzeum Wojskowego
w Poznaniu. Być może kiedyś znajdzie
godne miejsce i powróci tam, gdzie się
narodził, będąc żywym elementem historii
naszego miasta...
Mieczysław Staniszewski
z Na zdjęciu: przysięga Straży Ludowej na
Rynku w Swarzędzu -16 lutego 1919 r.
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Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, OSP w Kobylnicy oraz
kierowcy Zakładu Gospodarki Komunalnej po kolejny włączyli się do
ogólnopolskiej akcji świątecznej Szlachetna Paczka…

W

szystko zaczęło się 14 lat temu od
inicjatywy Duszpasterstwa Akademickiego. Następnie każdego
roku licznie dołączali kolejni ofiarodawcy – po to, aby pomagać rodzinom znaj-

dującym się w trudnej sytuacji życiowej
i finansowej. Wszyscy pragnęli również
przekonywać w ten sposób o ludzkiej
solidarności, uczyć optymizmu i wiary
w siebie.

Szczupaki wspierają oczyszczanie
Jeziora Swarzędzkiego

20

listopada do Jeziora Swarzędzkiego zostało wpuszczonych
400 kg małych szczupaków. Zadaniem tych drapieżników jest wspomóc
proces oczyszczania jeziora i przywracania równowagi biologicznej tego akwenu. To działanie, zwane biomanipulacją,
przeprowadzone zostało w Swarzędzu
po raz czwarty, a czuwają nad nim naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu. Zarybianie drapieżnikami jest
częścią długofalowego procesu uzdrawiania Jeziora Swarzędzkiego, realizowanego
przez Gminę Swarzędz przy współpracy
z Volkswagen Poznań.
400 kg żywych szczupaków pochodzących z Gospodarstwa Rybackie w Bogucinie, wpuszczonych zostało do naszego
akwenu w ekologicznym celu. Drapieżniki
pełnić będą funkcję swoistego regulatora
zasobów planktonu w jeziorze, kontrolując
ilość ryb roślinożernych. Aerator, od kilku lat pracowicie napowietrzający wody
Jeziora Swarzędzkiego, ponownie zyskał
więc nowych sojuszników.

Stypendia sportowe
– wnioski do końca stycznia
2015 r.

U

Do pomocy zaproszone zostały dzieci
z Szkoły Podstawowej nr 1 z opiekunami.
Zadanie potraktowały bardzo poważnie.
Widzieliśmy ciekawe przebrania z rybimi motywami, hasła, banery i plakaty.
Zupełnie niezwykłym przeżyciem dla
najmłodszych okazało się własnoręczne
wpuszczanie do jeziora małych szczupaków. Dzieci mówiły o tym, że to bardzo
miłe zwracać rybom wolność i czekać na
efekty ich działań…
/mw/
z Fot. M.Woliński

przejmie informujemy, że do 31
stycznia br. do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz można składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych w 2015 r. (w przypadku osobistego złożenia wniosku ostatecznym terminem
będzie 30 stycznia 2015 r., tj. piątek; w przypadku
wysłania wniosku pocztą decydować będzie data
nadania przesyłki). Podmioty uprawnione do
składania przedmiotowych wniosków to: stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i kluby
sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Swarzędzu. Wnioski można składać
osobiście lub listownie pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Rynek 1, 62- 020 Swarzędz
Treść regulaminu i wniosek w przedmiotowej
sprawie znajdą Państwo na stronie internetowej urzędu: www.swarzedz.pl. Treść regulaminu
znajduje się też na tablicy ogłoszeń w ratuszu,
a wnioski można pobrać w naszym Biurze Obsługi
Interesanta.
/wd/

Aktualności

Szlachetna Paczka
– dołączamy kolejny raz z pomocą!

W grudniu 2014 po raz drugi Swarzędz wpisał się w tę świąteczną akcję
charytatywną.
Pracownice Referatu Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych ze swarzędzkiego magistratu zajęły się organizacją całości
przedsięwzięcia. Wybrana została potrzebująca naszej pomocy rodzina z dwójką
dzieci, zamieszkująca w gminie Swarzędz,
która zgodnie z zasadami programu określiła swoje najpilniejsze potrzeby. Były
wśród nich kuchenka gazowa, mikser,
żywność, obuwie i odzież zimowa, podstawowe środki czystości.
Uczyniliśmy wszystko, aby spełnić te
świąteczne marzenia. Ze zbiórki pieniędzy
wystarczyło na potrzebne przedmioty, a nawet na wiele więcej! W przyznawanych
ofiarodawcom certyfikatach potwierdzających przynależność do Drużyny Szlachetnej Paczki czytamy:
„Paczka, którą otrzymała wybrana
przez Was rodzina to coś więcej niż prezent, który spełnia materialne potrzeby.
To przede wszystkim wyraz prawdziwej
miłości, tego, że ktoś dostrzegł w nich coś
wyjątkowego i uwierzył w nich…”
Serdecznie dziękujemy w imieniu
obdarowanych!
/tr/
z Fot. M.Woliński
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Bal z Mikołajami

7
Aktualności

grudnia w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu odbył się „Bal z Mikołajami” dla
podopiecznych naszego stowarzyszenia w integracji z młodszymi dziećmi objętymi opieką OPS-u. Na nasz bal przybyli:
burmistrz Marian Szkudlarek, wiceburmistrz Agata Kubacka i przewodnicząca

14

Rady Miejskiej Barbara Czachura, którzy
przynieśli dużo słodyczy oraz wicestarosta
Zygmunt Jeżewski, pełnomocnik do spraw
osób niepełnosprawnych Elżbieta Tonder,
dyrektor PCPR-u Elżbieta Bijaczewska,
radni, darczyńcy.
Uczestników zabawy mikołajkowej

powitała Barbara Kucharska. Gościom
zadedykowano utwór „Człowieczy los”
– wzruszająco zaśpiewała go Sandra Paetz.
Nie zawiodły nas przyjazne „Mikołaje”
z firmy Blum. Podziękowaliśmy również
naszym wolontariuszom. Zatańczyliśmy
dla nich taniec, który poprowadziła Roma
Jakubowska. Po tańcu wystąpiła Halina
Benedyk. Swoim występem, śpiewem
i tańcem przygotowała nas do mikołajkowej dyskoteki. Oprawą muzyczną i zagrzewaniem wszystkich zebranych do skocznej
zabawy zajmował się Robert Olszewski
i Jego zespół „Music Max”. Przez cały
wieczór wspaniale grali najlepsze polskie
i zagraniczne przeboje bawiąc wszystkich.
W tym roku tradycja również została
podtrzymana i na zakończenie balu podopieczni stowarzyszenia otrzymali paczki
z prezentami. W imieniu uczestników zabawy przekazuję serdeczne podziękowania dla osób, które pomogły zorganizować
„Bal z Mikołajami” i sprawiły, że mogliśmy przeżyć kolejne cudowne popołudnie!
To dla nas bardzo ważne!
Dziękujemy darczyńcom balu: władzom naszej gminy i powiatu, panu burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi, firmie
Blum, pani Małgorzacie Nowak z cukierni
„Magdalenka”, pani Barbarze Antoniewicz,
Spółdzielni Mieszkaniowej, Gimnazjum nr
3, panu Krzysztofowi Wróblowi, panu Tadeuszowi Krug, pani Łucji Kamieńskiej, pani
Katarzynie Szkudlarek, panu Robertowi
Majewskiemu ze Skórzewa oraz Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
Michał Ogoniak
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka w Swarzędzu

PROSTO Z RATUSZA grudzień 2014

• do uczestnictwa w sekcjach
–– INTARSJA – kontakt: Jan Kułakowski,
tel. 511 160 604,
–– KRAWIECKA – kontakt tel. 512 457 750,
–– FILMOWA – kontakt tel. 694 209 476,
–– TEATRALNA „Cóż, że ze Swarzędza” – kontakt tel. 694 350 703.

• do studia nagrań

Z

apraszamy na bezpłatne badania mammograficzne sfinansowane przez NFZ dla
kobiet (w wieku 50-69 lat), które
w ciągu ostatnich dwóch lat nie
korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.
Badania prowadzone będą w ambulansie medycznym 8.01.2015 roku przy
Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,
Rynek 1, od godziny 9.00.
Zapisy pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 160 168 lub 61 855 75 28,

61 851 30 77 (niezbędne podanie
numeru PESEL) od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00 do
15.00.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny
dokument ubezpieczenia.
Wyniki badań zostaną przesłane na
adres domowy.
Badania przeprowadzi Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
w Poznaniu.
/rs/

Terminy poboru krwi

Kościuszkowców 13, w godz. 8.00 –
15.00. Wszystkie akcje są organizowane
w soboty:
7 marca 2015 r., 6 czerwca 2015 r.,
5 września 2015 r., 5 grudnia 2015 r.
Akcje poboru krwi w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kostrzynie Wlkp., ul. Poznańska w godz.
8.00 – 14.00. Wszystkie akcje są organizowane w piątki:
27 lutego 2015 r., 29 maja 2015 r.,
28 sierpnia 2015 r., 27 listopada 2015 r.
Serdecznie zapraszamy!
Eugeniusz JACEK
Prezes Klubu HDK PCK

K
Zapraszamy do STUDIA NAGRAŃ w ośrodku Kultury w Swarzędzu. Szczegóły pod numerem tel.
505 257 626.

• do skorzystania z Sali Mozaikowej

lub Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Swarzędzu podaje terminy poboru krwi
w 2015 r.
Akcje poboru krwi w Zespole Szkół
nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a,
w godz. 9.00 - 13.00. Wszystkie akcje są
organizowane w piątki:
23 stycznia 2015 r., 17 kwietnia 2015 r.,
25 września 2015 r., 18 grudnia 2015 r.
Akcje poboru krwi w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Swarzędzu, os.

50-lecie Koła Pszczelarzy w Swarzędzu
Zapraszamy do skorzystania z Sali Mozaikowej
w Ośrodku Kultury. Sala idealnie nadaje się na
zajęcia dodatkowe – są jeszcze wolne wtorki.
Szczegóły pod numerem telefonu: (61) 65 10 219.
/ok/

Poczekalnia na
dworcu w Paczkowie

I

nformujemy mieszkańców Paczkowa,
że w wyniku negocjacji
UMiG w Swarzędzu
z PKP od 28 listopada 2014 r. znów czynna jest
poczekalnia na dworcu kolejowym w Paczkowie.
Zgodnie z zawartym porozumieniem podróżni mogą korzystać z poczekalni w dni robocze
w godz. 6:00-19:00 oraz w soboty w godz. 6:0014:00. Niestety, kolejarze na razie nie planują
przywrócenia tam kasy…
/ms/
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października 2014 r. w swarzędzkim Ośrodku Kultury odbyła się
uroczystość jubileuszowa 50-lecia Koła Pszczelarzy w Swarzędzu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy Poznań: prezes Piotr Borowiak, Zdzisław Smól, Joanna Bogusz,
prezes swarzędzkiego koła Stanisław
Moliński, prezesi sąsiednich kół: Poznań
Wschód, Kostrzyn, Pobiedziska, członkowie Koła Pszczelarzy w Swarzędzu,
zrzeszającego ponad czterdziestu właścicieli pasiek, zaproszeni goście. Obecni byli także reprezentanci władz samorządowych Swarzędza. Po uroczystym

wprowadzeniu sztandaru przeznaczono
czas na wystąpienia gości oraz ciekawie
przedstawioną historię swarzędzkich
pszczelarzy w prezentacji prezesa Stanisława Molińskiego.
Następnie przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy uhonorowali
za działalność w dziedzinie pszczelarstwa: Grzegorza Jędroszyka, Andrzeja
Wójczaka, Jerzego Kubiaka, Kazimierza
Kozłowskiego, Stanisława Molińskiego.
Wszyscy uczestnicy jubileuszowego
spotkania otrzymali pamiątkowe rzeźby
św. Ambrożego oraz słodkie, miodowe
upominki.
/tr/

Aktualności

Bezpłatne badania mammograficzne

Ośrodek Kultury
zaprasza:

VI Bal Charytatywny w Gimnazjum nr 3

J

uż po raz szósty dyrektor i Rada Rodziców Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów zapraszają na Bal Charytatywny, który odbędzie się w sobotę,
14 lutego 2015 roku. Tradycyjnie gwarantujemy świetną zabawę, doskonałą mu-

zykę, wyśmienitą kuchnię i wiele niespodzianek. Bilety w cenie 215 zł do nabycia
w sekretariacie szkoły, rezerwacja także
telefonicznie: 61 817 49 50 i 512 180 412.
/wb/
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Spotkania z psychologiem w ramach
projektu „Nie jesteś sam...”

W

ramach projektu „Nie jesteś sam
– edukacja, integracja i sztuka
sposobem na łamanie uprzedzeń
i oporów społecznych” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej
zakończył cykl spotkań z psychologiem.

Spotkania ze specjalistami odbywały się
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia
w Swarzędzu i dotyczyły tematyki związanej z objawami i specyfikacją zaburzeń
psychicznych, codziennym funkcjonowaniem osób z zaburzeniem psychicznym,
ich leczeniem, zdrowia psychicznego,

Prace społecznie użyteczne

Prosto z OPS

O

d 1 marca do 30 listopada 2014
roku 10 mieszkańców naszej
gminy wykonywało prace społecznie użyteczne w Gimnazjum nr 3,
Gimnazjum nr 2, Przedszkolu w Kobylnicy, Żłobku „Maciuś”, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 1,
Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji,
Zespole Szkół w Paczkowie, Przedszkolu
„Pod Kasztanami”oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej. Ponadto, w okresie od 1

października do 30 listopada, 10 bezrobotnych wzięło udział w Programie Aktywizacja i Integracja, w ramach którego
wykonywali prace społecznie-użyteczne
oraz uczestniczyli w zajęciach z zakresu
integracji społecznej, tj. w warsztatach
aktywnego poszukiwania pracy, warsztatach komputerowych oraz w warsztatach
umiejętności społecznych.
Celem prac społecznie użytecznych
oraz PAI jest aktywizacja społeczno–za-

Krok po kroku…

M
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am na imię Helena. Mam 18 lat
i jestem Niemką. Przyjechałam
do Polski 1 października i pozostanę tutaj do końca czerwca. Pracuję
jako wolontariusz w Ośrodku Pomocy
Społecznej - w świetlicach znajdujących
się w Swarzędzu, Gruszczynie oraz Uzarzewie, jak również uczęszczam na rozmaite aktywności dla seniorów. Podczas
mojego pobytu mieszkam w akademiku
Politechniki Poznańskiej.
Po dwóch miesiącach mieszkania
w Poznaniu i pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu jestem już
w stanie odpowiedzieć na pytania, które często zadają mi ludzie: „jak się tutaj
czuję oraz jak się zaaklimatyzowałam?”
Myślę, że ludzie przyjeżdżający do nowego kraju powinni znaleźć jakąś rutynę
. Dla mnie znalezienie rutyny nie było
łatwe na początku , ponieważ byłam

rozdarta. Z jednej strony czułam się jak
turysta, a z drugiej strony wiedziałam,
że nie jestem tutaj na wakacjach, tylko
przyjechałam pracować przez dłuższy
czas. Dlatego na początku próbowałam
się zaaklimatyzować w moim „nowym
życiu”. Najważniejsze było to, aby odwiedzić typowe miejsca, spróbować
tradycyjnej żywności, zapoznać się ze
sklepami i zobaczyć, jak działa komunikacja miejska.
Oczywiście cały czas pogłębiam

higieny życia psychicznego oraz uzależnień i form terapii. Spotkania skierowane
były do całej społeczności lokalnej, osób
z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin
i bliskich oraz do pracujących z chorymi
i ich otoczeniem. Spotkania prowadzili
wykwalifikowani psychologowie, którzy
na co dzień pracują w Środowiskowym
Domu Samopomocy oraz w Poradniach
Leczenia Uzależnień.
Informacje dotyczące pomocy
i wsparcia dla osób chorujących lub
mających w swoim otoczeniu problem
związany z zaburzeniami psychicznymi
znajdziecie Państwo w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy
ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz
tel. 61 651 05 84
mgow@opsswarzedz.pl
www.opsswarzedz.pl
/ops/
wodowa osób bezrobotnych, które
nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych
i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
Prace społecznie użyteczne finansowane są przez Powiatowy Urząd Pracy
w Poznaniu oraz przez Miasto i Gminę
Swarzędz. Dziękujemy placówkom, które
przyjęły pracowników, mając nadzieję
na dalszą współpracę w przyszłym roku.
Jolanta Osada
Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej
swoją wiedzę na temat ludzi oraz miejsc,
które mnie otaczają. Mieszkam w dużym
polskim mieście, poznaje ciągle nowych
ludzi, odwiedzam różne miejsca, a moje
lekcje języka polskiego pomagają mi
w codziennym życiu. Moja praca koncentruje się na pracy z dziećmi, młodzieżą
i osobami starszymi w Swarzędzu, Gruszczynie oraz Uzarzewie.
Spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach są również bardzo dobrym sposobem na ćwiczenie języka polskiego
i poznawanie polskiej tradycji i kultury.
A kiedy spaceruję po Swarzędzu
i obserwuję ulice, budynki, sklepy oraz
Jezioro Swarzędzkie, lub kiedy zamawiam drożdżówkę po polsku w cukierni, to naprawdę czuję, że posiadam nie
tylko informacje na temat polskiego
stylu życia, ale także powoli zaczynam
żyć w ten sposób…
Helena Link
wolontariuszka
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Zmiany w Specjalnym
Zasiłku Opiekuńczym

O

W

Centrum Młodych Duchem
w Swarzędzu 11 listopada
odbyły się warsztaty radiowe,
które przeprowadzili specjaliści w tej
dziedzinie – dziennikarze pracujący na
co dzień w radiu Zet Gold z Poznania.
Seniorzy zrzeszeni w Klubach Młodych
Duchem oraz Domu Dziennego Pobytu,
dowiedzieli się, jak wygląda praca w radio „od kuchni”, w jaki sposób i gdzie
tworzone są poszczególne audycje
oraz jak prezenterzy przygotowują się
do prowadzenia swoich audycji. Dziennikarze radia przeprowadzili kilka ćwiczeń
logopedycznych, rozciągających mięśnie
twarzy, aby tym samym pokazać swoje

przygotowania do pracy. Chętni seniorzy
spróbowali swoich sił przeprowadzając
krótkie wywiady i ankiety, a także nagrali
prognozę pogody.
Myślę, że wszyscy uczestnicy będą
z rozrzewnieniem wspominać ten dzień
jeszcze przez długi, długi czas, a zdobyta
wiedza przyda się wszystkim w codziennym życiu, przede wszystkim naszym
artystom z grupy teatralno – kabaretowej
„Sfajki”, zespołu muzycznego „Cellulit”
oraz redaktorom strony internetowej
swarzedzkisenior.pl

W zdrowym ciele
„młoda duchem”

roku nasze modelki poddane były szczegółowemu wywiadowi medycznemu,
omawiane były dokładnie dolegliwości
każdej z uczestniczek. Często o stanie naszych pięt decyduje rodzaj przewlekłych
chorób np. nadciśnienie, cukrzyca czy
zaburzenia ze strony układu krwionośnego. Panie zostały poddane badaniu
na podoskopie, w trakcie którego pod
okiem specjalisty – podologa prezentowane były deformacje kostne. Podczas
tej diagnostyki uczestniczki warsztatów
mogły skorzystać z porad na temat wad
postawy. Do najczęściej wskazanych rozbieżności od norm zdrowotnych zaliczyć
można było: odchylenie do środka ścięgna Achillesa na zewnątrz, szpotawość
kolan.
Panie po warsztatach wróciły zadowolone z wypisanymi zaleceniami do
stosowania w domu. Wiedza zdobyta
na tych spotkaniach posłuży nam przy
organizowaniu zajęć„Akademia Piękna”
w Centrum Klubów Młodych Duchem
w Swarzędzu.
Serdecznie zapraszamy!

J

uż po raz czwarty seniorki z Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia oraz
Klubów Młodych Duchem w Swarzędzu skorzystały z bezpłatnych warsztatów podologicznych w WSZUiE w Poznaniu. Zabiegi te są zawsze połączone
z pełną diagnostyką medyczną. W tym

Marta Szomek
Miejski-Gminny Ośrodek Wsparcia

M. Pawlik (KMD)

Klub Integracji
Społecznej zaprasza

W

budynku Gminnego Centrum Informacji przy ul. Działkowej 61a w Swarzędzu działa Klub Integracji Społecznej.
Placówka stanowi odpowiedź na potrzeby
osób indywidualnych i ich rodzin w ramach odbudowywania i podtrzymywania umiejętności
uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
pomocy w powrocie do pełnienia ról i funkcji
społecznych oraz zawodowych. Oferta KIS
skierowana jest m.in. do osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na
terenie miasta i gminy Swarzędz.
Rozpoczynamy rekrutację do Klubu Integracji Społecznej na 2015 rok!
Od stycznia w KIS odbywać się będą:
»» warsztaty komputerowe na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym,
»» warsztaty ekonomii społecznej, przygotowujące do założenia spółdzielni socjalnej,
»» warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób
poszukujących pracy
»» kreatywne warsztaty twórcze, na które zapraszamy także rodziców z dziećmi.

Prosto z OPS

Warsztaty radiowe
dla swarzędzkich seniorów

d 1 stycznia 2015 roku osoby ubiegające się o przyznanie Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego nie będą musiały spełniać
warunku rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, tak jak było to dotychczas.
Oznacza to, że wniosek może złożyć osoba, która nie posiada zatrudnienia spełniając przy tym
pozostałe warunki tj. osoba, nad którą ma być
sprawowana opieka legitymuje się znacznym
stopniem niepełnosprawności i dochód całej
rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
664,00 zł.
Beata Pacholczak
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. 61 6512650
e-mail: gci@opsswarzedz.pl
Monika Dębska
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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rozmiarów – blisko 2 metry wysokości
projektu pamiątkowego tableau (potocznie
tablo) Augusta Cieszkowskiego, prezesa
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk ze zbiorów Muzeum Historii Miasta
Poznania. Były też odczytane Listy C.K.
Norwida, K. Libelta i innych do Augusta
Cieszkowskiego.

200-lecie urodzin
Augusta Cieszkowskiego
Przez cały 2014 rok relacjonowaliśmy na łamach„Prosto z Ratusza”wydarzenia związane z obchodami 200. rocznicy urodzin wybitnego mieszkańca
ziemi swarzędzkiej – Augusta Cieszkowskiego. Oto kolejne informacje…
Dni Patrona Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu

Aktualności

O

18

d 20 do 22 listopada 2014 roku
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obchodził Dni Patrona,
którym jest August Cieszkowski. Przypadały one w 144 rocznicę rozpoczęcia
funkcjonowania Szkoły Rolniczej im.
Haliny w Żabikowie.
20 listopada zostało uroczyście otwarte wyremontowane Kolegium Cieszkowskich. Natomiast dzień później podczas
wieczornicy poświęconej pamięci patrona
– Natchnienie, wiedza i czyn, o Auguście
Cieszkowskim opowiadała Barbara Wachowicz. Spotkaniu towarzyszyły wystawy. Wśród wydawnictw obok już wydanych w tym roku były dwie nowości: Nie
tylko Wierzenica O Auguście Cieszkowskim
w dwusetną rocznicę urodzin oraz Wybitni Wielkopolanie bł. Edmund Bojanowski
i hr. August Cieszkowski w 200. rocznicę
urodzin.
Wierzenica, w pracach studentów architektury krajobrazu była zaprezentowana
na planszach, którym towarzyszył portret
hr. Augusta namalowany przez studentkę
Lidię Szuster (wzorowany na obrazie Kazimierza Pochwalskiego).
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły
się: wystawa rysunków i komiksów powstałych na konkursy zorganizowane pod
egidą Szkoły Podstawowej w Wierzonce
oraz ręcznie przepisane Ojcze nasz z lubońskiej Cieszkowianki (SP nr 2).
Zwieńczeniem ciągu wystawienniczego była wystawa jubileuszowa po
raz pierwszy zaprezentowana 16 marca
w Wierzenicy (autorstwa H. Błachnio, W.
i E.J. Buczyńskich).
Ukazało się specjalne wydanie uczel-

nianego pisma „Wieści Akademickie”,
które od 2009 r. systematycznie prezentuje patrona uczelni. Numer w całości jest
poświęcony jego osobie. Przed południem
tego dnia podczas tradycyjnej uroczystości
związanej z uhonorowaniem pracowników i osób zasłużonych dla uczeni oraz
awansami naukowymi, Fundacja Zakłady
Kórnickie przekazała kopię portretu namalowanego przez Marcelego Krajewskiego
na uroczystość 50-lecia pracy naukowej
Augusta Cieszkowskiego w 1893 roku.
Na zakończenie uroczystych obchodów
22 listopada, odbył się V Koncert Galowy
z okazji 200-lecia urodzin Patrona Uczelni
Augusta hr. Cieszkowskiego. Osnową jego
pierwszej części był młodzieńczy wiersz
Augusta Cieszkowskiego – Śpiew na nutę
piosnki o maju.

Popołudnie z dokumentem…
Do najpiękniejszej z sal poznańskiego
ratusza, renesansowej Sali Wielkiej, zawitało 14 listopada 2014 roku blisko 70 osób
na już piąte spotkanie z cyklu „Popołudnie
z dokumentem” zatytułowane: August
Cieszkowski – w 200 rocznicę urodzin.
Zorganizowały je: Archiwum Państwowe w Poznaniu wraz z Muzeum Historii
Miasta Poznania oraz Uniwersytetem
Przyrodniczym w Poznaniu. Większość
z ośmiu wystąpień, bardzo merytorycznych i ciekawie ilustrowanych, dotyczyła
archiwaliów związanych z Cieszkowskimi
czy ich konserwacji. Tylko ks. Przemysław
Kompf opowiadał o konserwacji spuścizny materialnej – krypty Cieszkowskich.
Niektóre z przedstawianych dokumentów
można było obejrzeć „na żywo” na wystawie: August Cieszkowski (1814-1894)
– ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Poznaniu. Podobnie jak okazałych

Konferencja Wydziału Zamiejscowego
KUL w Stalowej Woli
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II zorganizował międzynarodową
konferencję naukową na temat Aktualność
myśli Augusta Cieszkowskiego (18141894) w dwusetną rocznicę urodzin. Na
stronie internetowej KUL napisano: August Cieszkowski, ze względu na rozległość
tematyczną zainteresowań i prac, może
zostać przedstawiony jako historiozof, filozof społeczny, myśliciel religijny, ekonomista, historyk, działacz społeczny, polityk,
a także jako prekursor pracy socjalnej. We
wszystkich tych obszarach był on nadto
wybitnym Europejczykiem i chrześcijaninem. W niczym nie pomniejszało to jego
patriotyzmu i przywiązania do polskości.
O wolną Polskę walczył metodami legalnymi, na forum parlamentarnym, a także
całym swoim życiem, wypełnionym troską
o najbardziej pokrzywdzonych i potrzebujących. Jako polski arystokrata poczuwał
się do odpowiedzialności za ich los, łącząc
„kwestię socjalną” z przyszłością Polski,
Europy i świata. Obrady konferencji toczyły się 16 października 2014 roku w budynku Auli im. Solidarności.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

PROSTO Z RATUSZA grudzień 2014

60.000 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu!
2 grudnia 2014 r., w imieniu pracowników Volkswagen Poznań, Prezes
Zarządu Jens Ocksen przekazał na ręce pani Barbary Kucharskiej,
Przewodniczącej Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu, czek na kwotę 60 000 zł!
Program wolontariatu pracowniczego
w Volkswagen Poznań 1+1=3
rogram 1+1=3 w Volkswagen Poznań
ma już swoją 5-letnią tradycję. Od
samego początku cieszy się rosnącą popularnością. Z roku na rok do akcji
włącza się coraz większa liczba pracowników! Schemat działania programu jest
niezwykle prosty. W pierwszym kroku
większością głosów pracownicy Volkswagen Poznań wybierają działającą na
terenie Wielkopolski organizację pożytku
publicznego, która ich zdaniem zasługuje
na wsparcie. Jeśli wyrazi ona zgodę na
udział w programie przez cały kolejny
rok, każdy z pracowników Volkswagen
Poznań, który wcześniej dobrowolnie
przystąpi do akcji, z comiesięcznego
wynagrodzenia przekaże na jej rzecz
symboliczną złotówkę. Kolejne złotówki to dar serca osób, które przybywają do
Volkswagen Poznań z zewnątrz – gości,
kontrahentów, dostawców. Wynik tego
równania, delikatnie zawyżony, to nie
tylko osiągnięta satysfakcja i dobre samopoczucie, ale przede wszystkim wdzięcz-

P

ność i uśmiech podopiecznych programu.
To wartość dodana, którą ciężko byłoby
przeliczyć na pieniądze.
W ciągu pięciu edycji programu
1+1=3:
- zakupiono specjalistyczną windę na
potrzeby pacjentów dziecięcej poradni onkologicznej w Poznaniu, po to aby ułatwić
im poruszanie po całym obiekcie;
- wyremontowano placówkę w Kole,
w której na co dzień przebywają podopieczni Terenowego Koła Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym;
- dofinansowano Stowarzyszenie
Wspierania Rozwoju Transplantacji Szpiku u Dzieci, które nieustannie pracuje nad
polepszeniem warunków do całodobowego pobytu rodziców przy dzieciach leczonych w Klinice Onkologii, Hematologii
i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w ramach
programu „W szpitalu chce być z mamą”;
- wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi

sfinalizowano zakup specjalistycznego
sprzętu rehabilitacyjnego.
- dofinansowano zajęcia z rehabilitacji
i terapii dzieci i osób niepełnosprawnych
oraz zakup pomocy niezbędnych w procesie usprawniania podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu.
2.12 2014 oficjalnie zakończyliśmy
V edycję programu 1+1=3. W imieniu
pracowników Volkswagen Poznań na
ręce pani Barbary Kucharskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka
w Swarzędzu, symboliczny czek na kwotę 60 000,00 zł przekazał Prezes Zarządu
VWP, Jens Ocksen. Już teraz wiemy, że
z Panią Przewodniczącą spotkamy się również za rok, gdyż decyzją pracowników
Stowarzyszenie ze Swarzędza drugi rok
z kolei otrzyma wsparcie w ramach VI
edycji programu.
W sumie na przełomie minionych pięciu lat, na rzecz wybranych organizacji,
pracownicy Volkswagen Poznań przekazali ponad 288 000,00 PLN. W tym
roku gest ten doceniły również władze
Poznania. W piętnastej edycji konkursu o tytuł Poznańskiego Wolontariusza
Roku pracownikom Volkswagen Poznań
przyznano wyróżnienie w nowej kategorii
wolontariatu pracowniczego.
Mikołaj Jóźwiak
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
z Na zdjęciu: W imieniu pracowników, Jens Ocksen
Prezes Zarządu Volkswagen Poznań przekazał symboliczny czek na kwotę 60 000 zł na ręce pani Barbary
Kucharskiej, Przewodniczącej Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu.

Aktualności

Prezent od pracowników
Volkswagen Poznań
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Czas na postanowienia
noworoczne

C

hcesz sprawić bliskiej osobie miły prezent
na Nowy Rok? Kup karnet SCSiR lub kupon
upominkowy na wybrane usługi! Postanowienia
noworoczne czas zacząć!
Do wyboru:
»» karnet SCSiR o określonej wartości (szczegóły
w cenniku)
»» kupon na dowolny masaż z oferty gabinetu
„MANOESPALDA”
»» kupon na jeden z trzech wybranych zestawów
(masaż+sauna, masaż+basen, basen+sauna)
Szczegóły w kasie pływalni.
/scsir/

Ogłoszenie o wynajmie
lokalu w SCSiR

Prosto z Centrum Sportu

S

20

warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji posiada
do wynajęcia lokal użytkowy składający się
z 1 pomieszczenia o powierzchni 7,1 m2, usytuowany na parterze Pływalni Wodny Raj przy ul.
Kosynierów 1 w Swarzędzu. Lokal przeznaczony
jest na prowadzenie nieuciążliwej działalności
gospodarczej (sprzedaż akcesoriów sportowych,
strojów i sprzętu sportowego, środków do higieny
osobistej oraz innych artykułów niespożywczych
za wyjątkiem suplementów diety i odżywek dla
sportowców). Punkt sprzedaży na pływalni otwarty będzie przez 7 dni w tygodniu od godz. 9:00
do 21:00. Informacje pod nr tel. 61 65 09 520 lub
marketing@scsir.swarzedz.pl
/scsir/

Zapraszamy na lodowisko!

L

odowisko czynne codziennie od
10:00 do 21:30. Sesje z DJ-ami
w piątki i soboty o 18:00 i 20:00.
Na miejscu:
– wypożyczalnia łyżew,
– ostrzenie łyżew,
– bezpłatna szatnia.

Szkółka łyżwiarska – zajęcia prowadzone przez trenera w każdą sobotę
o godz. 8:00 oraz 9:00 – informacje tel.
61 65 09 520.
Zapraszamy!
/scsir/

Pływalnia i lodowisko w okresie świątecznym

U

waga – zmiany funkcjonowania
pływalni i lodowiska w okresie
świątecznym:
»» 31 grudnia – pływalnia czynna od
6:30 do 14:00, lodowisko czynne od
10:00 do 13:30,
»» 1 stycznia – pływalnia i lodowisko
nieczynne,
»» 6 stycznia – pływalnia czynna od

6:30 do 22:00, lodowisko od 10:00
do 21:30 (cennik świąteczny),
»» pozostałe dni bez zmian.
Od 22 grudnia 2014 r. do 6 stycznia
2015 r. nie odbywają się zajęcia z nauki
i doskonalenia pływania oraz aerobiku,
aqua aerobiku i aqua senior.
/scsir/

Półkolonie
zimowe w SCSiR

Z

apisy na półkolonie zimowe
w Swarzędzkim Centrum Sportu
i Rekreacji przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od
7:30 do 15:00 pod nr tel. 61 65 09 523.
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do
12 lat.
I TURNUS – 16.02 - 20.02.2015
II TURNUS – 23.02 - 27.02.2015
Koszt 280 zł za jeden turnus.
Opłaty za półkolonie przyjmujemy
od 9.12.2014 r. do 18.01.2015 r. codziennie od godziny 9:00 do 22:00:
– 220 zł - płatność w kasie pływalni
wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną
uczestnika półkolonii;
– 60 zł - śniadania i obiady – płatność
w kawiarence pływalni.

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii oraz plan poszczególnych grup
dostępne są w kasie pływalni lub do pobrania na stronie www.scsir.swarzedz.pl
/scsir/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

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

Andrzejkowe Wodne Party

29

listopada na Pływalni Wodny
Raj odbyło się Rodzinne Wodne Party. W rytmach świetnej
muzyki granej przez DJ-a Miczu Pichu
można było aktywnie spędzić czas, pływając na dmuchanych fotelach, grając
w piłkę plażową, a także wypić bezalkoholowego drinka serwowanego przez
Bistro Foodface.
Dzieci, całe rodziny, a nawet sami
dorośli brali udział w licznych konkurencjach. Każdy uczestnik został obdarowany drobnymi upominkami ufun-

dowanymi przez: ZBYMAR, księgarnię
PINOKIO, supermarket Piotr i Paweł,
salon fryzjerski Butterfly, Urząd Miasta
i Gminy w Swarzędzu oraz Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji.
Nie zabrakło wspólnych atrakcji:
aqua kids-zumba oraz rodzinny mecz
waterpolo.
Świetna zabawa, super atmosfera i uśmiech na Waszych twarzach, to
najlepsza nagroda dla organizatorów.
Dziękujemy wszystkim za liczny udział…
/scsir/

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

6

grudnia na lodowisku w Swarzędzu odbyło się Mikołajkowe Ice
Party. Wszyscy uczestnicy imprezy
mogli skorzystać z bogatego programu
zabaw i konkurencji sprawnościowych,
w których można było wygrać drobne
upominki. Klimat muzyczny zapewnił Dj

Of Line Resist. Dziękujemy wszystkim za
szałową jazdę i świetną zabawę.
Następna impreza na lodowisku już
w styczniu – BAL PRZEBIERAŃCÓW –
szczegóły na www.scsir.swarzedz.pl
– przebranie obowiązkowe, bądź najlepszy :)
/scsir/

Prosto z Centrum Sportu

Mikołajki na lodowisku

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520 godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
www.scsir.swarzedz.pl info@scsir.swarzedz.pl
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TAJEMNICA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Kryptonim „K-22”
– polecamy opowiadanie Wandy A. Wasik

Prosto z Biblioteki

N

akładem poznańskiego Wydawnictwa BONAMI, przy finansowym
udziale Gminy Swarzędz, ukazała
się właśnie kolejna książka mieszkanki
Kobylnicy, dobrze znanej wielu swarzędzanom, pani Wandy A.Wasik. „Niniejsze
opowiadanie jest historią prawdziwą. Jest
ono relacją ze spotkania, całkiem przypadkowego, dwojga nieznanych sobie
ludzi, kobiety i mężczyzny, w znanym,
górskim uzdrowisku, czterdzieści lat po
wojnie. Mężczyzna, jak się później okaże,
jest byłym szpiegiem niemieckim, agentem
Gestapo, osławionym „K-22” działającym
w latach wojny na terenie Warszawy i Gór
Świętokrzyskich, z czego spotkana kobieta
do końca nie zdaje sobie sprawy, ani z grożącego jej niebezpieczeństwa.
Autorka dochodzi do zaskakujących
relacji i powiązań faktów z lat 1939-1944
w Lasach Świętokrzyskich i nie tylko, z osobą tego agenta. Opowiadanie TAJEMNICA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH Kryptonim „K-22”
jest książką dla wszystkich, w szczególności
jednak dla tych, którym dzieje AK i oddziałów partyzanckich „Ponurego” są bliskie,
lub co najmniej znane. Jest w nim o walce
i bohaterstwie, o zdradzie i podłości i, o dziwo, nawet o miłości. Są i inne przesłanki,
które mogą zainteresować historyków”
– czytamy w przedmowie.
Jak informuje autorka, książkę można kupić w księgarni Remedium na os.
Czwartaków 13 w Swarzędzu lub wypożyczyć w bibliotece.
/mw/

Wanda A. Wasik
TAJEMNICA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Kryptonim „K-22”
Wydawnictwo BONAMI, Poznań 2014
Książka wydana przy udziale finansowym
Gminy Swarzędz

***
Wanda A. Wasik, urodzona w Poznaniu
pisze wiersze i prozę. Od 1968 r. publikowała w takich czasopismach kulturalnych,
jak „Nurt” i Almanachach Wydawnictwa
Poznańskiego, a także w Polskim Radio,
oraz w prasie regionalnej. W roku 1992
wydała opowiadania „Z podróży” i dwa
tomiki wierszy, a w 1998 książkę„Krypto-

Mikołaj i jego pomocnicy

nim K 22”o dramatach Polski podziemnej.
W 2008 roku wydała„Dzieciństwo w Kraju
Warty” o życiu dzieci w Wartegau i tomiki
wierszy:„Bosą Stopą”i„Szeptem”. W 2009 r.
na podstawie„Dzieciństwa w Kraju Warty”
powstał w TVP3 film krótkometrażowy
„Z pamiętnika Wandy”, emitowany przez
różne telewizje. W roku 2010 nakładem
Wydawnictwa„Bonami” ukazało się opowiadanie o Kazimierze Iłłakowiczównie
„Spotkałam” oraz tom wierszy„Jak nefryt
zielona”z ilustracjami ZofIi Nałęcz-Jaweckiej (wydanie drugie w 2013). W kolejnym
roku napisała, dającą początek dziewczęcej trylogii„Miedzy łąką a ogrodem”. Ostatnią częścią tej trylogii jest „Dojrzewanie
w słońcu” (2012). W roku 2013 opublikowała opowiadania niezwykłe w książce
pod tytułem: „Mój Orfeusz”. W przygotowaniu „A jednak powroty” i „Ona jest
nasza”, o dziejach Drzeczkowa w powiecie
leszczyńskim.
Z Wydawnictwem „Bonami” współpracuje przy wydawaniu debiutanckich
tomików poetyckich poznańskich autorów. Mieszka i pisze w Kobylnicy koło
Poznania. Członek ZLP.
Studia w zakresie historii sztuki Wanda A. Wasik ukończyła na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
3-letnie Studium plastyczne pod kierunkiem profesorów Stanisława Szczepańskiego i Wacława Twarowskiego. Uprawia
rysunek i malarstwo. Ma za sobą liczne
wystawy indywidualne. Najciekawszymi
były wystawy w Muzeum Ziemi Średzkiej
w Koszutach i w poznańskim Muzeum
im. J.I. Kraszewskiego w 2011 roku. Wiele
lat pracowała w Muzeum Narodowym
w Poznaniu.

9

grudnia do biblioteki przybył
niezwykły gość – Święty Mikołaj!
W spotkaniu uczestniczyły dzieci
z przedszkola Miś Uszatek i Żołędziowe
Skrzaty. Pomogły elfom w pakowaniu
prezentów i uwolniły Mikołaja, który
utknął w kominie...
W role elfów i Mikołaja wcielili się aktorzy z krakowskiego teatru EDU-ARTIS.
Monika Wojciechowska-Ratajczak
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Elisabetta Flumeri,
Gabriella Giacometti

Gotowanie to wielka radość i pasja
Margherity. Również teraz, kiedy odeszła od męża i wróciła do rodzinnej
wsi, gdzie wiele lat temu jej matka
prowadziła małą restaurację. Dziś na
drzwiach wisi tabliczka “Zamknięte”,
ale to wciąż kawałek życia Margherity
wywołujący cudowne wspomnienia
z dzieciństwa. Jednak na horyzoncie
pojawia się przyjezdny z miasta.
Plotkują o nim wszyscy, a zwłaszcza
kobiety, bowiem Nicola Ravelli jest
przystojny, bogaty, bezczelny i przyjechał wykupić winnice miejscowych
rolników. W swojej pięknej willi
urządza wykwintne kolacje i poszukuje dobrej kucharki. Jego wybór pada
na Margheritę...

„Francuski romans”
Jennifer Robson

Elizabeth jest zauroczona przystojnym lekarzem - Robertem Fraserem.
Niestety, mężczyzna nie pochodzi
z arystokratycznej sfery, więc na

Biblioteka Publiczna poleca:
drodze tego uczucia staje wierna
konwenansom matka dziewczyny,
marząca o zupełnie innej partii dla
swojej córki. W celu pokrzyżowania
planów kochankom, sprytnie manipuluje informacjami i przechwytuje
korespondencję. Wybucha wojna,
która okazuje się dla Elizabeth wybawieniem. Nie mogąc wytrzymać
presji rodziny, wyprowadza się
z domu i zostaje kierowcą karetki
w Pomocniczym Korpusie Wojskowym Kobiet. Wysłana do szpitala
polowego we Francji, dziewczyna
ponownie spotyka ukochanego. Czy
ich miłość będzie w stanie przetrwać
w obliczu wojny i różnic klasowych?

„O krok za daleko”
Tina Seskis

„Jamnik z Kluskami”
Ola Trzeciecka
narodzoną córkę. Kiedy większość
jego przyjaciół imprezowała i chodziła
na randki, Travis siedział w domu,
zmieniał pieluszki i martwił się o byt,
nigdy jednak nie żałował tej decyzji.
Kiedy jednak mężczyzna traci pracę
i dom, przyszłość jego ukochanej
córki staje przed wielkim znakiem
zapytania. Nagle następuje cud: pojawia się propozycja pracy, która może
poprawić ich los. Jednak gdy Travis
przyjeżdża do miasta, przekonuje się,
że nie chodzi o legalną pracę, lecz
o udział w przestępstwie, które ma
zapewni szybkie i łatwe pieniądze.
Jaką podejmie decyzję?

„Blue drink”
Marta Pustuł
Pasjonujący dreszczowiec, który
zachwyci fanów nieoczekiwanych,
zaskakujących zakończeń. Pozorne
szczęście: zgodne małżeństwo,
ukochany synek, piękna posiadłość.
Co więc sprawia, że Emily Coleman
pewnego ranka jak gdyby nigdy
nic porzuca swoje życie, by zacząć
wszystko od nowa? Czyżby przeżyła
załamanie nerwowe? Chce uciec
przed dysfunkcyjną rodziną –
szczególnie przed zaburzoną siostrą
bliźniaczką? Trudno zrozumieć, co
oznacza prześladująca ją data, a nikt
dotąd nie odkrył jej tajemnicy…

„Dobry ojciec”
Diane Chamberlain
Dziewiętnastoletni Travis Brown
zdecydował, że sam wychowa nowo

dwa tygodnie z all inclusive, drinkami
i wylegiwaniem na plaży. Okazuje się,
że Hammamet to urokliwe, bogate
w rozrywki miejsce, które nigdy nie
chodzi spać, a tutejsza ludność jest
energiczna, serdeczna i pogodna.
Dziewczyny szybko doceniają
życzliwość pracowników hotelu, a oni
postanawiają dać się poznać z najlepszej strony i pokazać turystkom swoją
kulturę. Dziewczyny przekonując się,
że Arabowie to nie tylko nachalni
naciągacze i podrywacze, za jakich
uważa ich większość turystów.

Marta i Dunia to przebojowe,
kochające życie nastolatki, które
zawsze trzymają się razem. Kiedy
zbliżają się wakacje, postanawiają
spełnić swoje marzenia i wylatują
do Tunezji. Zapowiadają się leniwe

Wyobraź sobie, że zupełnie
przypadkowo znajdujesz pod swoim
małżeńskim łóżkiem przewiązany
kokardką kartonik z erotyczną bielizną. Czar pryska, kiedy okazuje się, że
rozmiar jest mocno zawyżony, a imię
na bileciku dołączonym do prezentu
nie jest twoim imieniem... Dla Anki,
żony doktora Adama Kluska, jest to
punkt zwrotny, który zmusza ją do
przeanalizowania katastrofy swojego
małżeństwo. Problem jest podwójny,
bo w pakiecie z nieudanym mężem
otrzymała teściową, heterę rodem
z najgorszego koszmaru. Anka musi
stoczyć batalię z rodziną Klusków,
mając u swego boku tylko przyjaciółkę Magdę i wiernego Zaworka,
miniaturowego jamnika o wielkim
sercu.

Prosto z Biblioteki

„Miłość jest
jak toskański deser”

Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna
w Swarzędzu
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Zimowe utrzymanie dróg
UMiG w Swarzędzu informuje, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie 20142015 na terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane w następujący sposób:
1) Dla drogi krajowej nr 92 – „akcję zima” prowadzi Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
nr tel. 61 426 55 61 wew. 16

Aktualności

2) Dla drogi wojewódzkiej nr 433
– „akcję zima” prowadzi Wielkopolski
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
nr tel. 61 826 50 98, 61 225 81 17
Droga nr 433:
●● ul. Polna – odcinek od drogi nr 92 do ul. Średzkiej
●● ul. Średzka
●● ul. Kórnicka
●● ul. Tulecka
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3) Dla dróg powiatowych na terenie
miasta i gminy Swarzędz (wg poniższego
zestawienia) „akcję zima” prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu:
nr tel. 508 236 315 (osoba dyżurująca
całodobowo)
– na terenie miasta Swarzędz:
●● ul. Cieszkowskiego (granica Miasta – ul. Cmentarna; ul. Cmentarna - ul. Grudzińskiego; ul.
Grudzińskiego - ul. Wrzesińska)
●● ul. Polna
●● ul. Średzka (DW 433 - granica miasta)
●● ul. Kwaśniewskiego
●● ul. Cmentarna
●● ul. Dworcowa
●● ul. Kościuszki
●● ul. Piaski
●● ul. Wrzesińska (ul. Polna - granica miasta; m. Jasin
na odcinku: granica miasta Swarzędz - skrzyżowanie z ul. Łowęcińską DP 2436P)
●● ul. Jesionowa
●● ul. Św. Marcina
●● ul. Grudzińskiego (ul. Cieszkowskiego - granica
miasta)
●● ul. Zamkowa (ul. Grudzińskiego-Rynek)
●● ul. Strzelecka (granica Miasta - ul. Jesionowa;
ul. Jesionowa - ul. Św. Marcina; ul. Św. Marcina
- granica miasta)
●● ul. Rabowicka (ul. Średzka - granica miasta; granica
miasta - do granicy działek oznaczonych w ewidencji jako 306/1 i 306/2)
– na terenie gminy Swarzędz:
●● 2407P - Koziegłowy - Swarzędz
●● 2408P - Wierzonka - Pobiedziska
●● 2410P - Swarzędz - Środa
●● 2432P - Sarbinowo - Tarnowo
●● 2435P - Swarzędz - Biskupice
●● 2436P - Swarzędz - Sarbinowo
●● 2437P - Biskupice - Paczkowo

●● 2439P - Paczkowo-Trzek
●● 2449P - Wierzenica-Kobylnica
4) Dla dróg gminnych
W sezonie 2014/ 2015 zimowe utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz prowadzone będzie
przez konsorcjum firm:
Technika Sanitarna Sp. z o. o., ul. Jasielska 7 B, 60-476 Poznań
Budownictwo Drogowe KRUG Sp.
z o.o. sp.k.,ul. Świerkowa 48, 62-020
Rabowice.
Poniżej podajemy numery telefonów
do osób przyjmujących Państwa zgłoszenia:
– Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu - Agata Natywa, Alicja Smelka – tel.
61 65 12 410
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.30 -15.30
– Straż Miejska - telefon interwencyjny - 61 65-10-986
poniedziałek – piątek 6.00 - 22.00
Poza godzinami pracy urzędu oraz
w soboty, niedziele i święta zgłoszenia
przyjmować będzie: Swarzędzkie Centrum
Ratunkowe - dyspozytor - tel. 500 250 998.
Opracowany plan obejmuje wykaz
poszczególnych ulic miasta i gminy Swarzędz, objętych zimowym utrzymaniem
z podziałem na 3 standardy utrzymania
zimowego.

Plan akcji zimowej
2014 /2015
I standard (sieć strategiczna)
to drogi i ulice na których odbywa
się ruch komunikacji autobusowej oraz
na terenie utwardzonych przystanków
autobusowych. Standard ten obejmuje:
»» 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

●● BOGUCIN - Władysława Słocińskiego (zjazd z drogi
nr 5 + pętla autobusowa)
●● GARBY - Podleśna (odcinek od ul. Tuleckiej do pętli
autobusowej)
●● GARBY - Transportowa
●● GARBY - teren działki nr ewid. 74
●● GORTATOWO - Swarzędzka
●● JANIKOWO - Asfaltowa
●● JANIKOWO - Podgórna
●● JANIKOWO - Swarzędzka
●● JASIN - Bliska
●● KARŁOWICE - Topolowa
●● KRUSZEWNIA - Czarnoleska
●● KRUSZEWNIA - Spółdzielcza
●● PACZKOWO - Dworska
●● PACZKOWO - Sokolnicka
●● RABOWICE - Bliska
●● RABOWICE - Bukowa
●● RABOWICE - Olszynowa
●● RABOWICE - Świerkowa
●● SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE - Łubinowa (Sokolnicka - Truskawkowa)
●● SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE - Sokolnicka (Sokolnicka - Truskawkowa)
●● UZARZEWO - Akacjowa
●● WIERZENICA - Wierzenicka
●● WIERZONKA - Działkowa
●● ZALASEWO - Armii Poznań
●● ZALASEWO - Planetarna
●● ZALASEWO - Transportowa
●● SWARZĘDZ - Armii Poznań
●● SWARZĘDZ - Bronisława Geremka
●● SWARZĘDZ - Graniczna
●● SWARZĘDZ - Prof. Stanisława Kirkora
●● SWARZĘDZ - Kosynierów
●● SWARZĘDZ - Kórnicka
●● SWARZĘDZ - Kupiecka
●● SWARZĘDZ - Adama Mickiewicza
●● SWARZĘDZ - Plac Niezłomnych
●● SWARZĘDZ - Nowowiejska
●● SWARZĘDZ - Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
●● SWARZĘDZ - Nowy Świat
●● SWARZĘDZ - Plac Powstańców Wielkopolskich
●● SWARZĘDZ - Jakuba Przybylskiego
●● SWARZĘDZ - Rynek
●● SWARZĘDZ - Henryka Szumana
●● SWARZĘDZ - Tysiąclecia
●● SWARZĘDZ - Zapłocie
●● SWARZĘDZ - Pętla Kościuszkowców
●● SWARZĘDZ - Obwodnica Śródmieścia
●● SWARZĘDZ - Droga do ogródków działkowych
●● SWARZĘDZ - Droga dojazdowa do Z. SZ. nr 1
●● DROGA nr 5
II standard (sieć podstawowa)
to drogi ulice gminne o nawierzchni
bitumicznej bądź z kostki brukowej.
Standard ten obejmuje:
»» posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
»» przystąpienie do usuwania śliskości zi-

mowej 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 drugim standardzie ,,sieci podstawowej’’
●● BOGUCIN - Janikowska
●● BOGUCIN - Jodłowa
●● BOGUCIN - Olchowa
●● BOGUCIN - Władysława Słocińskiego (poza pętlą
i zjazdem z drogi nr 5)
●● BOGUCIN - Sosnowa
●● BOGUCIN - Wiśniowa
●● BOGUCIN - Wrzosowa
●● GARBY - Podleśna
●● GORTATOWO - Cicha
●● GORTATOWO - Fabryczna
●● GRUSZCZYN - Katarzyńska (Swarzędzka- Krańcowa)
●● GRUSZCZYN - Kolejowa
●● GRUSZCZYN - Leśna
●● GRUSZCZYN - Łąkowa
●● GRUSZCZYN - Mechowska (Zielińska- Katarzyńska)
●● GRUSZCZYN - Okrężna (Swarzędzka- Kolejowa)
●● GRUSZCZYN - Polna
●● GRUSZCZYN - Spadochronowa
●● GRUSZCZYN - Wieżowa
●● GRUSZCZYN - Zielińska
●● GRUSZCZYN - Żwirki i Wigury
●● JANIKOWO - Pilotów
●● JASIN - Prof. Jana Rutkowskiego
●● JASIN - Sadowa
●● JASIN - Sołecka
●● JASIN - Stolarska
●● JASIN - Szklarniowa
●● JASIN - Wiosenna
●● KOBYLNICA - Szkolna (ul. Poznańska- przejazd
kolejowy)
●● KOBYLNICA - Żwirki i Wigury
●● PACZKOWO - Polna
●● PACZKOWO - Szkolna
●● RABOWICE - Dębowa
●● ZALASEWO - Jeżynowa
●● ZALASEWO - Prof. Józefa Kostrzewskiego
●● ZALASEWO - Osiedle Leśne
●● ZALASEWO - Osiedle Wielkopolskie
●● ZALASEWO - Józefa Rivoliego (Heweliusza- Armii
Poznań)
●● SWARZĘDZ - Gen. Józefa Bema
●● SWARZĘDZ - Boczna
●● SWARZĘDZ - Bramkowa
●● SWARZĘDZ - Jana Brzechwy

●● SWARZĘDZ - Brzoskwiniowa
●● SWARZĘDZ - Cechowa
●● SWARZĘDZ - Marii Curie Skłodowskiej
●● SWARZĘDZ - Cybińska
●● SWARZĘDZ - Czereśniowa
●● SWARZĘDZ - Jarosława Dąbrowskiego
●● SWARZĘDZ - Działkowa
●● SWARZĘDZ - Aleksandra Fredry
●● SWARZĘDZ - Jurija Gagarina
●● SWARZĘDZ - Gołębia
●● SWARZĘDZ - Grunwaldzka
●● SWARZĘDZ - Gruszczyńska
●● SWARZĘDZ - Gryniów
●● SWARZĘDZ - Gwiaździsta
●● SWARZĘDZ - Plac Handlowy
●● SWARZĘDZ - Harcerska
●● SWARZĘDZ - Jasińska
●● SWARZĘDZ - Teofila Kaczorowskiego
●● SWARZĘDZ - Jana Kasprowicza
●● SWARZĘDZ - Jana Kilińskiego
●● SWARZĘDZ - Kobylnicka
●● SWARZĘDZ - Jana Kochanowskiego
●● SWARZĘDZ - Marii Konopnickiej
●● SWARZĘDZ - Wojciecha Kossaka
●● SWARZĘDZ - Krańcowa
●● SWARZĘDZ - Ignacego Krasickiego
●● SWARZĘDZ - Józefa Kraszewskiego
●● SWARZĘDZ - Kręta
●● SWARZĘDZ - Krótka
●● SWARZĘDZ - Księżycowa
●● SWARZĘDZ - Gen.Tadeusza Kutrzeby
●● SWARZĘDZ – Kwiatowa
●● SWARZĘDZ – Łąkowa
●● SWARZĘDZ - Malinowa
●● SWARZĘDZ - Mała Rybacka
●● SWARZĘDZ - Karola Marcinkowskiego
●● SWARZĘDZ - Jana Matejki
●● SWARZĘDZ - Meblowa
●● SWARZĘDZ - Miła
●● SWARZĘDZ - Miodowa
●● SWARZĘDZ - Morelowa
●● SWARZĘDZ - Mylna
●● SWARZĘDZ - Napoleońska
●● SWARZĘDZ - Nowa
●● SWARZĘDZ - Ogrodowa
●● SWARZĘDZ - Okrężna
●● SWARZĘDZ - Elizy Orzeszkowej
●● SWARZĘDZ - Osiedlowa
●● SWARZĘDZ - Ignacego Paderewskiego
●● SWARZĘDZ - Piaskowa
●● SWARZĘDZ - Józefa Pieprzyka
●● SWARZĘDZ - Podgórna
●● SWARZĘDZ - Pogodna
●● SWARZĘDZ - Południowa
●● SWARZĘDZ - Józefa Poniatowskiego
●● SWARZĘDZ - Promykowa
●● SWARZĘDZ - Bolesława Prusa
●● SWARZĘDZ - Mikołaja Reja
●● SWARZĘDZ - Władysława Reymonta
●● SWARZĘDZ - Rolna
●● SWARZĘDZ - Różana

●● SWARZĘDZ - prof. Jana Rutkowskiego
●● SWARZĘDZ - Rzemieślnicza
●● SWARZĘDZ - Henryka Sienkiewicza
●● SWARZĘDZ - Władysława Sikorskiego
●● SWARZĘDZ - Piotra Skargi
●● SWARZĘDZ - Skryta
●● SWARZĘDZ - Słoneczna
●● SWARZĘDZ - Juliusza Słowackiego
●● SWARZĘDZ - Sosnowa
●● SWARZĘDZ - Spokojna
●● SWARZĘDZ - Sporna
●● SWARZĘDZ - Tadeusza Staniewskiego
●● SWARZĘDZ - Stanisława Staszica
●● SWARZĘDZ - Stawna
●● SWARZĘDZ - Jędrzeja i Jana Śniadeckich
●● SWARZĘDZ - Leonida Teligi
●● SWARZĘDZ - Tortunia
●● SWARZĘDZ - Romualda Traugutta
●● SWARZĘDZ - Warszawska
●● SWARZĘDZ - Warzywna
●● SWARZĘDZ - Ks. Piotra Wawrzyniaka
●● SWARZĘDZ - Wąska
●● SWARZĘDZ - Wiankowa
●● SWARZĘDZ - Wielka Rybacka
●● SWARZĘDZ - Pauliny i Augusta Wilkońskich
●● SWARZĘDZ - Wiśniowa
●● SWARZĘDZ - Wschodnia
●● SWARZĘDZ- Józefa Wybickiego
●● SWARZĘDZ - Zacisze
●● SWARZĘDZ - Zwycięstwa
●● SWARZĘDZ - Stefana Żeromskiego
●● SWARZĘDZ - Żwirki i Wigury
●● SWARZĘDZ - Żytnia
●● SWARZĘDZ - Osiedle Hipolita Cegielskiego
●● SWARZĘDZ - Osiedle Czwartaków
●● SWARZĘDZ - Osiedle Dąbrowszczaków
●● SWARZĘDZ - Osiedle Tytusa Działyńskiego
●● SWARZĘDZ - Osiedle Kościuszkowców
●● SWARZĘDZ - Osiedle Macieja Mielżyńskiego
●● SWARZĘDZ - Osiedle Edwarda Raczyńskiego
●● SWARZĘDZ - Osiedle Zygmunta III Wazy
●● SWARZĘDZ - 3 Maja

Aktualności
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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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NIE PAL ŚMIECI
NIE PAL
Bądź
EkoŚMIECI
!
Bądź Eko !

Spalanie odpadów to najgorsza,
najdroższa
i najbardziej
szkodliwa
Spalanie odpadów
to najgorsza,
i najbardziej
szkodliwa
dla najdroższa
zdrowia „forma
zagospodarowania”
dla zdrowia „forma zagospodarowania”
odpadów.

m palić w piecu?
Czym palić w piecu?
opałowymi:

wami
Paliwami
opałowymi:
lletem dowolnego
rodzaju;
• pelletem dowolnego rodzaju;
ewnem nieprzetworzonym
• drewnem nieprzetworzonym
ieimpregnowanym;
i nieimpregnowanym;
ykietem;
• brykietem;
• węglem
dowolnego rodzaju;
ęglem dowolnego
rodzaju;
•
opałowym i gazem.
ejem opałowymolejem
i gazem.

odpadów.

Podczas
spalania
powstają
tlenki
Podczas
spalania śmieci
śmieci powstają
tlenki
węgla
i azotu,
siarki,
węgla
i azotu,dwutlenek
dwutlenek siarki,
cyjanowodór,metale
metale ciężkie,
cyjanowodór,
ciężkie,
a także
rakotwórcze dioksyny
i furany.
a także
rakotwórcze
dioksyny
i furany.
Substancje te zanieczyszczają powietrze,

Czego nie wrzucać do pieca?

Substancje
te zanieczyszczają powietrze,
wodę i ziemię oraz przyczyniają się do
wodę
i
ziemię
oraz przyczyniają
się do
kwaśnych deszczy.
Dlatego spożywamy
kwaśnych
deszczy.
zatrute mleko,
jajka,Dlatego
warzywaspożywamy
i owoce.
zatrute
warzywazdrowie,
i owoce.
Paląc mleko,
śmieci wjajka,
piecu rujnujemy

go nie wrzucać do pieca?

• drewna z mebli i ram okiennych

Aktualności

ewna z mebli i ram
okiennych malowanego
oraz jakiegokolwiek
lub malowanego
impregnowanego drewna;
az jakiegokolwiek
• płyt wiórowych,
b impregnowanego
drewna; paździerzowych,
paneli podłogowych, klepek
yt wiórowych, paździerzowych,
parkietowych, dykt;
neli podłogowych,
klepekkolejowych i słupów
• podkładów
rkietowych, dykt;
drewnianych;
• plastiku;
odzieży; opon; pianek
dkładów kolejowych
i słupów
tapicerskich;
ewnianych;
• papieru zadrukowanego w kolorze.
astiku; odzieży; opon; pianek
(Papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej
picerskich;
takiego z gazet codziennych, tj. szarego i mało
pieru zadrukowanego
w kolorze.
zadrukowanego.
Każdy inny papier lepiej oddać

środowisko, piec i komin.
Paląc
śmieci w piecu rujnujemy zdrowie,
Spalanie odpadów
jest bardzo drogie.
środowisko,
piec i komin.
Zdrowia i życia nie da się odkupić,

Spalanie
odpadów
jest bardzo
drogie.
natomiast
szybko czeka
nas kosztowna
wymiana
piecanie
i przewodów
Zdrowia
i życia
da się odkupić,
kominowych.
Niedrożność
komina
może
Spalanie śmieci natomiast
szybko
czeka nas
kosztowna
też doprowadzić do zaczadzenia,
pieca i przewodów
a nawet do pożaru.
w domowym piecuwymiana
kominowych. Niedrożność komina może
odpady niszczymy świat,
truje i rujnuje! też Spalając
doprowadzić do zaczadzenia,
w którym obecnie żyjemy oraz świat,
a nawet
do będą
pożaru.
w którym
żyły nasze dzieci i wnuki.

Spalanie śmieci

do recyklingu).

NIEwPAL
ŚMIECI
domowym
piecu
Bądź
!
trujeEko
i rujnuje!

eru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej
Piec nie jest
śmietnikiem!
go z gazet codziennych,
tj. szarego
i mało
ukowanego. Każdy inny papier lepiej oddać
ecyklingu).

nie jest śmietnikiem!

Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu śmieci
jakie są skutki spalania odpadów.
Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie
z palącym śmieci większą grupą.
Poinformujcie go, że takie postępowanie
jest naganne i nie przymykacie na to
oczu, a w razie potrzeby powiadomicie
odpowiednie służby.
Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na
działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich
zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca
lub ogniska.
Co roku na choroby wywołane złym
stanem powietrza umiera ok. 28 tys.
Polaków!
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Sąsiad pali śmieci.
Co robić?

Spalając odpady niszczymy świat,
w którym obecnie żyjemy oraz świat,
w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.

Toksyczny wpływ substancji
(powstających podczas spalania śmieci)
na zdrowie człowieka może objawić się
dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu
latach, np. w postaci astmy oskrzelowej,
alergicznego zapalenia skóry, alergii
pokarmowych, a nawet chorób
nowotworowych.

Jeśli rozmowa nie daje efektów
poinformuj:




Straż Miejską (61) 65 10 986
Policję (61) 841 48 00
Referat Rolnictwa, Melioracji
i Ochrony Środowiska UMiG
w Swarzędzu (61) 65 12 403

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz
spalania odpadów w urządzeniach
nieprzystosowanych do tego celu.
Za spalanie odpadów grozi mandat
w wysokości do 500 zł lub grzywna
w wysokości do 5000 zł.

Co zrobić z odpadami?
Odpady komunalne, których nie można
posortować, wrzuć do pojemnika na
odpady zmieszane.
Do odpadów zmieszanych nie
wrzucamy:

odpadów, które podlegają segregacji:
makulatury, szkła, tworzyw
sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych;

odpadów zielonych;

odpadów wielkogabarytowych;

materiałów budowlanych
i rozbiórkowych;

odzieży;

sprzętu RTV i AGD;

baterii, płyt CD, przeterminowanych
leków;

odpadów niebezpiecznych.
Jeśli nie wiesz jak zagospodarować dany
odpad, zapytaj!
Informacje uzyskasz:
ZM GOAP (61) 65 12 301
UMiG Swarzędz BOI stanowisko 1
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– oto przestrogi strażaków

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego
czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku
i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych. Trwa okres
grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!
OSTRZEGAMY – PRZYPOMINAMY
•
•
•

•
•

Czyszczenie kominów!
cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem,
drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego
żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy
zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
co najmniej raz w roku okresowa
kontrola, stanu technicznego instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych przez osobę uprawnioną

•

niedostosowania istniejącego systemu
wentylacji do standardów szczelności
stosowanych okien i drzwi, w związku
z wymianą starych okien i drzwi na
nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet
do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast
wydostawać się przewodem kominowym
na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

•

RADZIMY

Skąd się bierze czad i dlaczego jest
tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów
palnych, w tym paliw, które występuje
przy niedostatku tlenu w otaczającej
atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny
i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu,
poprzez zajmowanie jego miejsca
w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu
(w większych dawkach) śmierć przez
uduszenie.
Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność
przewodów kominowych: wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych
przewodów może wynikać z:
• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,

•

•

•
•

•

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności
przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego
ciągu powietrza,
użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces
spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
stosować urządzenia posiadające
stosowne dopuszczenia w zakresie
wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach
wątpliwych należy żądać okazania
wystawionej przez producenta lub
importera urządzenia tzw. deklaracji
zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie
stosowania danego urządzenia,
nie zaklejać i nie zasłaniać w inny
sposób kratek wentylacyjnych,
w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania
wentylacji, ponieważ nowe okna są
najczęściej o wiele bardziej szczelne
w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać
wentylację,
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki
papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji,
kartka powinna przywrzeć do wyżej

wspomnianego otworu lub kratki,
często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet
niewielkie, rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizować objawów duszności,
bólów i zawrotów głowy, nudności,
wymiotów, oszołomienia, osłabienia,
przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpieczeństwo,
warto rozważyć zamontowanie w domu
czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie
niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest
nasze życie).
•

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem
węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla
należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego
powietrza; w skrajnych przypadkach
wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to
zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie
akcji służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie
ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy
natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz
masaż serca,
• nie wolno wpadać w panikę, kiedy
znajdziemy dziecko lub dorosłego
z objawami zaburzenia świadomości
w kuchni, łazience lub garażu; należy
jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

Aktualności

Zatrucia czadem można uniknąć

PAMIĘTAJMY!

Od stosowania się do powyższych rad
może zależeć nasze zdrowie i życie oraz
zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
(Opracowano na podstawie materiałów
Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej)
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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 (w pon. kancelaria /
biuro podawcze do 18.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 13-17
oraz w czwartki w godz. 12-14.

]]Biuro Rady Miejskiej

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

]]Pomoc doraźna ]

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

Rynek 1, tel. 61 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczaca@swarzedz.pl
Przewodnicząca RM Barbara Czachura
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.0015.00 w Biurze Rady.

]]Laboratorium Analiz ]

]]Telefony alarmowe

Rentgenowska „Kwant”
Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

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: 502-577065, 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

Lekarskich „Jaromed”
os. Dąbrowszczaków 8/19
tel/fax 61 817 46 08

]]Pracownia ]

grudzień 2014

nr 11 (311)

bezpłatne pismo informacyjne

tel. 61 651 26 50, 51, 52, 53
fax. 61 651 26 54, ops@swarzedz.pl
www.opsswarzedz.pl

]]Gminne ]

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

]]Zakład ]

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

]]Ośrodek Kultury

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

Nowy samorząd Swarzędza z Zimowe utrzymanie dróg
Sylwester miejski w nowym miejscu z 23. Finał WOŚP
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

PROSTO Z RATUSZA
Swarzędzki
miesięcznik regionalny.
ISSN 1732-2480

]]Biblioteka Publiczna

Redaktor naczelny:
Maciej Woliński
Adres redakcji: 62-020 Swarzędz,
Rynek 1 (pokój 110)

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

]]Swarzędzkie Centrum

Kontakt z redakcją:
tel. 61 651 09 11,
e-mail: rzecznik@swarzedz.pl

]]Centrum Medyczne ]

]]Lotnisko Aeroklubu ]

]]Zespół Przychodni Leka-

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.-sob. 7.30-23.00, niedz.
9.00-18.00.

]]Ośrodek ]

Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

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

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
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, cechstolarzy@wp.pl
www.meble-swarzedzkie.com.pl

]]Starostwo Powiatowe

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

]]Ośrodek Interwencji

Kryzysowej
Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Rokietnicki flesz

Informator Gminy Rokietnica

Rokietnickie InteGRAcje nagrodzone

B

ycie weteranem Konkursu Działania
Proekologiczne i Prokulturowe organizowanego już po raz XV przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
nie może oznaczać rutyny. I to nie tylko ze
względu na rygorystyczne zapisy regulaminowe. Znany w Wielkopolsce konkurs
ogniskuje bowiem i nagradza projekty
nietuzinkowe. Wpisane w środowiskową
przestrzeń – przyrodniczą i społeczną.
Rokietnickie InteGRAcje zyskały wysoką ocenę Kapituły konkursowej jako alternatywny pomysł na obchody 10-lecia polskiej
obecności w Unii Europejskiej. Przesłanie
otwartości, wielorakiej oferty pozwalającej

na wszechstronna aktywizację całych rodzin, połączone z umiejętnością włączenia
w projekt wielu społecznych partnerów przy
finansowo minimalnym wkładzie własnym,
okazało się trafionym patentem. Interesujący
okazał się pomysł, symbolika i oryginalny
przebieg. Zresztą projekt obronił się sam
– nie miałby sensu, gdyby nie spotkał się
z tak licznym i pozytywnym odzewem ze
strony Mieszkańców.
Rokietnickie InteGRAcje to już czwarty
projekt realizowany przez Urząd Gminy w
Rokietnicy, który zgłoszony do konkursu,
otrzymał nagrodę. W 2008 r. wyróżniany
został „RUMPUĆ”, 2009 – Biegi Rodzinne

Informator Gminy Rokietnica

KONCERT
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im. Dominiki i Rodzinny Rajd Rowerowy,
zaś w r. 2011 – Wielkopolski Konkurs Koszy
Wielkanocnych. Jednak najwyższy laur –
pierwsze miejsce wśród jednostek samorządowych w kategorii działań prokulturowych
– otrzymały właśnie tegoroczne Rokietnickie InteGRAcje. Znaleźć się w gronie 36
najlepszych wielkopolskich projektów to
niewątpliwie zaszczyt. To także satysfakcja
z otrzymanej nagrody – 8 000 zł z budżetu
Województwa Wielkopolskiego. To jednak
przede wszystkim bodziec do tego, by jeszcze
bardziej się starać. Tak podczas kolejnego
Rokietnickiego Dnia Rodzin (to już 23 maja
2015 ), jak i poprzez nowe propozycje i
projekty. By być po prostu „PRO”.
Konkurs „Działania proekologiczne i
prokulturowe w ramach strategii rozwoju
obszarów wiejskich” to przedsięwzięcie realizowane przez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego od 15 lat. Do konkursu
przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy
miejsko-wiejskie i powiaty oraz podległe
im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie
województwa wielkopolskiego. Jedna jednostka (instytucja) może zgłosić wyłącznie
jeden projekt. Zgłoszony projekt powinien
być w takim stopniu zaawansowania jego
realizacji, który umożliwi ocenę Zespołowi
Sędziów Sprawozdawców. Musi również
wykazywać bezsprzeczny społeczny sposób
realizacji projektu przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie może być projektem
nagrodzonym uprzednio w zakończonych
już edycjach konkursu.
Konkurs wspiera Wielkopolski Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Nagrody laureatom tegorocznej
XV jego edycji 4 listopada 2014 r. wręczali:
Tomasz Bugajski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Hanna Grunt
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu.
D.P.
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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.

JOR-DENT NZOZ Poradnia

STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną
pon.-pt. 9:00-18:00

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Zakład

Szczegóły i ceny:

tel. 662 698 422

Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

Stomatologia – protetyka
Swarzędz, os. Działyńskiego 38
(pawilon obok apteki)

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

Reklamy

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.

( 604 423 508

lek. stom.
Dorota Łukaszyk
pon. 9-14
wt., czw. 15-20

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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
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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

Laboratorium STOMATOLOGIA

Analiz Medycznych
Szeroki zakres badań

Zapraszamy:
poniedziałek-piątek od godz. 18.00-11.00
Czynne również
soboty, niedziele i święta – dyżur 24h

Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

Reklamy

tel: 61 817-46-71

Turbo Garage
Warsztat
Rowerowy

...rowery z duszą

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

www.stronka.twojastomatologia.eu

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

Tel. 61-818-60-74 602-607-971
Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska
RENTGEN, LECZENIE, PROTETYKA
pon., wt., czw.: 14.00-20.00, śr., pt.: 10.00-15.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz

SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
śr., czw. 15.00-19.00

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze,
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie, RTG zębów
Leczenie i bezpłatne protezy
Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00
inne godziny do uzgodnienia czynne też w soboty

FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal
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Szylinga 8, Poznań, tel. 794 011 830
Facebook: turbogarage.poznan

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

