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Mam na sprzedaż piękny dom, znajdujący się w miejscowości Obrzycko, 
50 km od Poznania i 15 km od Szamotuł. Dom znajduje się pod lasem 
(furtka prowadząca do lasu z tyłu działki) oraz ok 500 m od rzeki Warty. 
Idealne tereny spacerowe, rowerowe, wędkarskie itp.
Dom został zbudowany przez osobę pracującą w branży budowlanej, więc 
jest wykonany bardzo solidnie, z dbałością o szczegóły.
Ogród jest w pełni zagospodarowany, obsadzony dużą ilością drzewek, 
krzewów, itp. Na całości posadzona trawa.

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

jące wodę latem,
• kominek z płaszczem wodnym - 

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

• ogrzewanie podłogowe - korytarze, 

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

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

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

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

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

micznych POROTHERM + ocieplenie 
12cm styropianem,

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

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

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

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

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

gowe + płytki na podłodze i między 
szafkami,

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

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

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

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

• pokój - 13 m2, panele podłogowe, 
grzejnik,

• pokój - 20 m2, panele podłogowe, 
grzejniki,

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

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

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

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

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

Sprzedam piękny dom pod lasem 
(50 km od Poznania)

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

Cena: 479 000 złtel. 793 705 253
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Piotr Choryński 
i Piotr Baranowski 
uzyskali mandaty 
radnych Rady Miej-
skiej w Swarzędzu 

1 marca 2015 r. w okręgu 14 odbyły się wybory 
uzupełniające do Rady Miejskiej w Swarzę-

dzu. Mandat radnego uzyskał Piotr Choryński, 
na którego głos oddało 121 osób. Wyniki pozosta-
ły kandydatów: Dawid Książkiewicz – 110 głosów, 
Konrad Napierała – 29, Marcin Pawelczak – 8. 
W głosowaniu wzięło udział 268 osób spośród 
1650 uprawnionych, co oznacza, iż  frekwencja 
wyniosła 16,24 proc. 

Tydzień później, 8 marca 2015 r., wybory 
uzupełniające do Rady Miejskiej w Swarzę-

dzu odbyły się w okręgu nr 5. Zwyciężył w nich 
Piotr Baranowski, na którego głos oddało 235 
osób. Wyniki pozostały kandydatów: Tadeusz 
Witkowski  – 162 głosy, Roman Janicki – 38 
głosów, Maciej Tylkowski  – 36 głosów. Tym 
razem frekwencja wyniosła 25,91 proc. gdyż 
w głosowaniu uczestniczyło 476 osób spośród 
1837 uprawnionych.

/mw/

„Nie ma wolności bez samorządności” 

– Kongres XXV-lecia  
Samorządu Terytorialnego

W dniach 5-6 marca w Poznaniu odbył się Kongres XXV-lecia Samorządu 
terytorialnego. Udział w nim wzięli przedstawiciele władz samorządowych 
z całej Polski. Swarzędz był reprezentowany przez burmistrza Mariana 
Szkudlarka. 

W kongresie uczestniczyli prezy-
dent Bronisław Komorowski 
oraz premier Ewa Kopacz. Obo-

je kładli nacisk na konieczność sprawne-
go działania samorządów jako podstawy 
wolności w Polsce. Prezydent oświadczył, 
że nie ma w Polsce władzy cieszącej się 
większym zaufaniem społecznym, niż 

władza samorządowa. 
Obrady były okazją do wymiany do-

świadczeń poszczególnych gmin i porusze-
nia wielu tematów związanych z polityką 
lokalną. Jednym z nich była przyszła per-
spektywa  wykorzystania środków unij-
nych opiewających na kwotę 31 mld euro.

Tomasz Rybarczyk

Szanowni Państwo!
Z okazji zbliżających się  

świąt Wielkanocy  
życzymy Państwu ciepłej,  

rodzinnej atmosfery,  
mnóstwa optymizmu,  

a także  
słonecznych spotkań  

z budzącą się  
do życia przyrodą. 

Niech każdy z nas wykorzysta  
ten szczególny,  

świąteczny czas jak najlepiej. 

Z wyrazami szacunku,

 Barbara Czachura Marian Szkudlarek
 Przewodnicząca Rady Miejskiej  Burmistrz Miasta i Gminy 
 w Swarzędzu Swarzędz
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Uroczystości św. Józefa
Aleksander Doba honorowym obywatelem Swarzędza

W słoneczny czwartek, 19 marca, obchodziliśmy Święto Patrona Miasta i Gminy Swarzędz - św. Józefa. Opiekun 
Świętej Rodziny jest jednocześnie odwiecznym patronem stolarstwa, rzemiosła i ludzi ciężkiej pracy. Do dziś 
patronuje ludziom uprawiającym meblarskie rzemiosło, tak ważne dla Swarzędza. W tym roku wyjątkowym 
wydarzeniem obchodów było wyróżnienie honorowym obywatelstwem Swarzędza wybitnego podróżnika - ka-
jakarza, urodzonego w Swarzędzu Aleksandra Doby, któremu prestiżowy magazyn National Geographic przyznał 
tytuł Podróżnika Roku 2015. 

Jak każe tradycja, uroczystości rozpoczę-
ła rano msza święta w intencji stolarzy, 
ich rodzin i wszystkich swarzędzan, od-

prawiona w kościele pw. św. Marcina przez 
księży dekanatu swarzędzkiego. W południe 
przedstawiciele władz gminy, organizacji 
społecznych, braci stolarskiej, służb pu-
blicznych i młodzieży, w asyście pocztów 
sztandarowych, złożyli wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem św. Józefa – przy Centrum 
Meblowym Cechu Stolarzy Swarzędzkich. 
Wartę honorową przy pomniku wystawili 
swarzędzcy harcerze. W uroczystości tej 
uczestniczyła liczna delegacja Polic – mia-
sta, gdzie Aleksander Doba mieszka i skąd 
wyrusza na swe wyprawy. 

Kolejnym punktem uroczystości było 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświę-
conej Aleksandrowi Dobie. Tablica została 
umieszczona na ul. Kilińskiego, na ścianie 
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budynku, w którym urodził się i przez 29 
lat mieszkał nasz zasłużony podróżnik. 
Ojciec pana Aleksandra był jednym ze 
współzałożycieli i wieloletnim pracow-
nikiem fabryki Piórex. Jej prezes Stanisław 
Łukowiak wystąpił z inicjatywą i sfinan-
sował wykonanie tablicy.

O godzinie 13. w EuroHotelu, wystę-
pem chóru „Akord” rozpoczęła się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Gospodarz tego spotkania - Przewodniczą-
ca Rady Miejskiej Barbara Czachura, po-
witała wszystkich uczestników sesji, m.in. 
Starostę Jana Grabkowskiego, wicepre-
zesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marka 
Baumgarta, Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz, Mariana Szkudlarka wraz z za-
stępcami – Grzegorzem Taterką i Toma-
szem Zwolińskim, radnych Rady Powiatu 
Poznańskiego, radnych Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, wiceprezesa Polskiego 
Związku Rzemiosła i zarazem wicepre-
zesa Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, 
Antoniego Odzimka, cechmistrza Cechu 
Stolarzy Swarzędzkich, Zbigniewa Ry-
bickiego, dyrektorów swarzędzkich szkół 
i instytucji, przedstawicieli duchowieństwa 
oraz wszystkich zgromadzonych gości.

Ważnym punktem było wręczenie 
nowo wybranym radnym – Piotrowi Ba-
ranowskiemu i Piotrowi Choryńskiemu 
– zaświadczeń o wyborze oraz złożenie 
przez nich ślubowania.
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W swoim wystąpieniu burmistrz 
Marian Szkudlarek podkreślił znaczenie 
rzemiosła i przedsiębiorczości dla rozwoju 
gminy Swarzędz oraz zapowiedział po-
wołanie honorowego komitetu obchodów 
380-lecia nadania Swarzędzowi praw 
miejskich. Burmistrz Szkudlarek złożył 
też serdeczne życzenia imieninowe wszyst-
kim solenizantom - Józefinom i Józefom. 
(Treść wystąpienia burmistrza Mariana 
Szkudlarka zamieszczamy na str. 7). 

Głos zabrali także, gratulując swa-
rzędzanom dokonań, starosta Jan Grab-
kowski, wiceprezes Marek Baumgart oraz 
wiceprezes Antoni Odzimek. Miłym wy-
darzeniem było wystąpienie Burmistrza 
Miasta i Gminy Police, Władysława Dia-
kuna, który przyjechał do Swarzędza wraz 
z liczną delegacją z tego miasta. Burmistrz 
Diakun podkreślił przyjacielskie relacje 
z władzami Swarzędza, nawiązane przy 
okazji nadania honorowego obywatelstwa 
Aleksandrowi Dobie.

Z okazji Święta Patrona Swarzędza 
listy gratulacyjne nadesłali posłowie: do 
Parlamentu Europejskiego – Krystyna 
Łybacka oraz do Sejmu RP – Bożena 

Szydłowska i Stanisław Kalemba, a tak-
że Wojewoda Wielkopolski, Piotr Florek.

Kulminacyjnym punktem sesji było 
wręczenie wyróżnień:
 » Aleksandrowi Dobie – tytuł Hono-

rowego Obywatela Miasta i Gminy 
Swarzędz, 

 » Wandzie Wasik oraz Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka w Swarzędzu – 
tytułów Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz. 
(Uzasadnienia uchwał przyznających 

te wyróżnienia przedstawiamy na str. 8-9). 

Listy gratulacyjne od władz naszej 
gminy przyjęli prezesi firm z 70-letnią 
historią – Stanisław Łukowiak, szef 
Piórexu oraz Zygmunt Majchrzak, 
szef Gminnej Spółdzielni, a także Hen-
ryk Brodziszewski – były prezes chóru 
Akord, zasłużony rzemieślnik i radny.  
Uroczyste podziękowania skierowane 
zostały do wieloletnich sołtysów – Cze-
sławy Knypińskiej z Janikowa Dolnego, 
Barbary Kowalskiej z Uzarzewa, Mał-
gorzaty Molik z Gortatowa oraz Jacka 

Biernackiego z Sarbinowa.
Święto Patrona Gminy Swarzędz jest 

doskonałą okazją do ogłoszenia wyników 
V już edycji konkursu o Godło Promo-
cyjne Mebli Swarzędzkich SWARZĘDZ. 
Na uroczystej sesji przedstawił je Marcin 
Młodziński, kierownik Referatu Promocji 
UMiG. Statuetki, dyplomy i certyfikaty 
z rąk burmistrza otrzymali laureaci, któ-
rych prezentujemy na str. 18.

Cechmistrz Cechu Stolarzy Swa-
rzędzkich, Zbigniew Rybicki, w swoim 
wystąpieniu podziękował władzom Swa-
rzędza za dobrą współpracę, wspieranie 
i promowanie naszego rzemiosła. 

Wyróżnienia i odznaczenia branżowe 
otrzymali:
• Złote Medale za Zasługi w Rozwoju 

Rzemiosła: Krzysztof Szymanowski, 
Piotr Kasprzak, Grzegorz Zaremba 
oraz Aleksander Łoza,

• Srebrne Medale za Zasługi w Rozwoju 
Rzemiosła: Lilianna Łoza, Tomasz 
Przybylski, Zdzisław Zieliński, Je-
rzy Bielawiak, Roman Czarnecki, 
Krzysztof Klota, Mirosław Klota, 
Grzegorz Czerwonka i Jacek Ja-
błoński. 
Zarząd cechu przyznał również ho-

norowe odznaczenia dla emerytowanych 
członków: Bogdana Nowackiego oraz 
Bogusława Borowczyka.

Spotkanie zakończył występ wokalnie 
uzdolnionych uczennic – Julii Mężyńskiej 
(SP nr 4) i Sandry Paetz (Gimnazjum 
nr 3) – podopiecznych Jerzego Kota oraz 
dzieci ze swarzędzkiej szkoły muzycznej 
Yamaha.

Po sesji, na konferencji prasowej – 
zorganizowanej przez Referat Promocji 
UMiG – licznie przybyli dziennikarze 
mieli okazję do zadawania pytań Alek-
sandrowi Dobie.

Marcin Młodziński 
Maciej Woliński

fot. H. Błachnio
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Wystąpienie burmistrza Mariana Szkudlarka 
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej  
z okazji Święta Patrona Miasta i Gminy  
Swarzędz – św. Józefa

Wysoka Rado!
Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy 

Swarzędz!
19 marca to każdego roku ważne 

i oczekiwane wydarzenie – Święto Patrona 
Miasta i Gminy Swarzędz – św. Józefa, 
będące jednocześnie świętem patrona sto-
larzy. Niezależnie od mijającego czasu, 
zmieniających się okoliczności, warun-
ków gospodarczych – patronat św. Józefa 
doceniany jest przez kolejne pokolenia 
przedstawicieli stolarskiego rzemiosła.

Współczesne oblicze Swarzędza to 
dziś nie tylko meblarstwo. Nasza gmina, 
największa w powiecie poznańskim, impo-
nuje rozwojem oraz możliwościami, jakie 
stwarza mieszkańcom. Od lat staramy się 
sprostać intensywnemu napływowi ludzi, 
zainteresowanych życiem na tym terenie. 
Jako Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, 
jestem odpowiedzialny za podejmowa-
nie działań, które podnoszą jakość życia 
mieszkańców. 

Swarzędz poza wszystkim jest również 
doskonałym miejscem do prowadzenia 
biznesu. Działa tu kilka tysięcy podmiotów 
gospodarczych – zarówno firmy jednooso-
bowe jak i wielkie koncerny.

Drodzy Państwo!
Złożyliśmy dziś, po tradycyjnej mszy 

św. w intencji stolarskich rzemieślników 
oraz przedstawicieli innych profesji, kwia-

ty pod pomnikiem św. Józefa, odsłoniliśmy 
tablicę pamiątkową przy ul. Kilińskiego, 
poświęconą podróżnikowi Aleksandrowi 
Dobie. Zwołana w dniu dzisiejszym Uro-
czysta Sesja Rady Miejskiej jest również 
wydarzeniem podkreślającym rangę ob-
chodów Święta Patrona, a jednocześnie 
stanowi okazję do wyrażenia słów podzię-
kowania mieszkańcom i instytucjom, któ-
rych zaangażowanie w wyjątkowy sposób 
przyczynia się do jego rozkwitu. Podczas 
Sesji wręczymy, po wieloletniej przerwie, 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy Swarzędz oraz wyróżnienia Za-
służony dla Miasta i Gminy Swarzędz. 
Ogłosimy także rozstrzygnięcie V edycji 
Konkursu o Godło Mebli Swarzędzkich 
Swarzędz, które służy przywróceniu należ-
nej rangi swarzędzkim wyrobom meblar-
skim, ich promocji w Polsce i za granicą.

Szanowni Państwo!
Wysoka Rado!
W 2008 r. wszyscy uroczyście obcho-

dziliśmy 370-lecie lokacji miasta Swarzę-
dza. Już dziś informuję Państwa o zamiarze 
powołania Honorowego Komitetu 380-lecia 
nadania naszej miejscowości praw miej-
skich, którego celem będzie odpowiednie 
przygotowanie przedsięwzięć związanych 
z obchodami tego wydarzenia. W 2018 r. 
dołożymy wszelkich starań, aby nie tylko 
wspólnie świętować, ale również zaskoczyć 
mieszkańców zupełnie nowymi pomysłami.

Drodzy Państwo!
Przed nami majowa, druga część 

obchodów Święta Patrona – zwana Jó-
zefinkami. Nie zabraknie w niej stałych 
elementów trzydniowego spotkania. Pod-
czas weekendu 1-3 maja zaprosimy miesz-
kańców na coroczne Spotkanie Józefów, na 
tradycyjną Strawę św. Józefa, Grę Miejską 
„Mebloberek” w nowej odsłonie lub na 
I Józefinkowy Samochodowy Rajd Flagi! 

W tym roku w maju obchodzimy 
25-lecie Samorządu Terytorialnego, z tej 
okazji wspólnie z Panią Przewodniczącą 
Rady Miejskiej chcielibyśmy zaprosić na 
uroczyste spotkanie wszystkich radnych 
siedmiu kadencji.

Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy!
Wielki amerykański przemysłowiec 

Henry Ford często mawiał:
„Połączenie sił to początek, pozo-

stanie razem to postęp, wspólna praca 
to sukces!”

Tego gorąco, jako Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz życzę nam wszystkim 
na co dzień – w prywatnych domach, 
w pracy, w społecznych działaniach, bo-
wiem pomyślność naszej małej ojczyzny 
to najważniejsze zadanie władz samo-
rządowych!   

Dzisiejszym solenizantom, Józefinom 
i Józefom, życzę zdrowia, pomyślności 
oraz wiele powodów do radości i uśmie-
chu, którym towarzyszyć będzie satysfak-
cja z faktu mieszkania w pięknym i wciąż 
rozwijającym się mieście!

Wszystkim Państwu dziękuję za obec-
ność na dzisiejszej, uroczystej Sesji Rady 
Miejskiej.

fot (2x) H.Błachnio
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Aleksander Doba 
Honorowy Obywatel Miasta 
i Gminy Swarzędz

Aleksander Doba jest znanym na ca-
łym świecie podróżnikiem, kajakarzem 
i człowiekiem wielu pasji. W swoim dorob-
ku posiada także drugą klasę wyszkolenia 
szybowcowego oraz trzecią klasę skoczka 
spadochronowego. Uzyskał patent sterni-
ka jachtowego z rozszerzonymi upraw-
nieniami na rejsy morskie. Zdobył złotą 
odznakę turystyki kolarskiej, wszelkie 
możliwe odznaki kajakowe wszystkich 
stopni organizacji krajowych oraz naj-
wyższe międzynarodowe organizacji ICF. 
Jest przodownikiem Turystyki Kajakowej 
PTTK I stopnia, Instruktorem Turystyki 
Kajakowej PZK Stopnia Związkowego, 
Instruktorem Rekreacji Ruchowej o spe-
cjalności Kajakarstwo. Zdobył tytuł Aka-
demickiego Mistrza Polski w kajakarstwie 
górskim, a wraz z synami tytuł Druży-
nowego Akademickiego Mistrza Polski 
w kajakarstwie górskim. Jest laureatem 
nagrody KOLOS 2000 – Wyczyn Roku za 
przepłynięcie kajakiem z Polic do Narwi-
ku, wyróżnienia w konkursie „Podróżnik 
Roku”, nagrody „Złote Stopy 2010” za 
wyprawę kajakową po Jeziorze Bajkał, na-
grody Super Kolos za całokształt osiągnięć 
kajakarskich. Otrzymał Dyplom Kapitana 
Żeglugi Honoris Causa, zaszczytny tytuł 
„Podróżnik im. Tonego Halika” i wielu 
innych. 

Lista osiągnięć Aleksandra Doby jest 
bardzo długa:

- Rok 1989 - w ciągu 13 dni przepły-
nął Polskę po przekątnej z Przemyśla do 
Świnoujścia, pokonując dystans 1189 km.

- Rok 1989 - pobił rekord Polski - 
przepłynął kajakiem 5125 km w jednym 
roku. Ten nieoficjalny rekord Polski jest 
aktualny do dziś.

- Rok 1991 - jako pierwszy kajakarz 

po II Wojnie Światowej przepłynął od trój-
styku granic Polski, Czechosłowacji i Nie-
miec Nysą Łużycką i Odrą trasę wzdłuż 
zachodniej granicy Polski. W tym samym 
roku jako pierwszy kajakarz przepłynął 
wzdłuż polskiej morskiej granicy oraz jako 
trzecia polska jednostka pływająca po II 
Wojnie Światowej przepłynął przez Cie-
śninę Pilawską koło Bałtijska i dopłynął do 
Elbląga (a potem do Gdyni). Jako pierwszy 
kajakarz, który przepłynął całą Wisłę.

- Rok 1998 – rzekami i kanałami 
przepłynął w ciągu 57 dni dystans 2719 
km podczas wyprawy „Kajakiem przez 
Niemcy i dookoła Danii z Polic do Polic”. 

- Rok 1999 – samotnie opłynął Bał-
tyk podczas wyprawy „Kajakiem dookoła 
Bałtyku z Polic do Polic”. Zajęło mu to 
80 dni, w czasie których pokonał 4227 
kilometrów.

- Rok 2000 - w ciągu 101 dni przebył 
samotnie trasę 5369 km z Polic do Narwiku 
podczas wyprawy „Kajakiem za Koło Pod-
biegunowe Północne z Polic do Narwiku.

- Rok 2009 – w ciągu 41 dni samotnie 
opłynął jezioro Bajkał podczas „Wyprawy 
DOOKOŁA BAJKAŁU”, pokonując pra-
wie 2000 km (1954 km linii brzegowej).

- Rok 2010 – po raz drugi, tym ra-
zem samotnie, postanowił zmierzyć się 
z Oceanem Atlantyckim, podczas wypra-
wy „Transatlantic kayak expedition”. Do 
mety w miejscowości Acarau w Brazylii 
dopłynął 2 lutego 2011, po 99 dniach rejsu 
i przepłynięciu 5394 km (2913 mil mor-
skich). Jako pierwszy człowiek na świe-
cie przepłynął kajakiem przez Atlantyk 
z kontynentu na kontynent (z Afryki do 
Ameryki Południowej) wyłącznie dzięki 
sile mięśni.

- Rok 2013/2014 – w dniach 5 paź-
dziernika 2013 r. – 17 kwietnia 2014 r. 
przepłynął ponownie Atlantyk, tym razem 
od portu w Lizbonie, z krótkim postojem 
na Bermudach, do portu Canaveral na 
Florydzie. Trasa miała długość 4500 mil 
morskich. 

Pan Aleksander Doba to człowiek 
wyjątkowy, o czym świadczą jego doko-
nania. Urodził się 9 września 1946 roku. 
Od urodzenia, przez wiele lat, mieszkał 
w Swarzędzu. Mimo przeprowadzki do 
Polic podkreśla swoje przywiązanie do 
rodzinnego Miasta, które często odwie-
dza i gdzie do dzisiejszego dnia mieszkają 
członkowie Jego rodziny. 

Przyznanie tytułu „Honorowego Oby-
watelstwa Miasta i Gminy Swarzędz” 
Panu Aleksandrowi Dobie jest w pełni 
uzasadnione.

/uzasadnienie do uchwały nr 
VI/60/2015 Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: 
nadania wyróżnienia „Honorowe Oby-
watelstwo Miasta i Gminy Swarzędz”/

Wanda Wasik
Zasłużona dla Miasta  
i Gminy Swarzędz

Pani Wanda A. Wasik jest pisarką, 
poetką i malarką mieszkającą od dzie-
ciństwa w naszej Gminie, w Kobylnicy. 
Jest córką powstańca wielkopolskiego. 
Z wykształcenia jest historykiem sztuki. 
Ukończyła studia na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
Studium Plastyczne.

Blisko pół wieku temu, w 1968 roku 
Pani Wanda A. Wasik dała się szerzej po-
znać jako osoba pisząca zamieszczając 
swoje utwory na łamach poznańskiego cza-
sopisma kulturalnego „Nurt” oraz w „Al-
manachu Wydawnictwa Poznańskiego”. 
Jej twórczość prezentowana była również 
w Polskim Radiu. Będąc na emeryturze 
mogła więcej czasu poświęcić pisaniu. 
Z ogromnym zainteresowaniem spotka-
ła się jej trylogia: „Dzieciństwo w Kraju 
Warty”, „Między łąką a ogrodem”, „Doj-
rzewanie w Słońcu”. To pisarska wizja 
przeżyć osobistych a zarazem do pew-
nego stopnia dokument dziejów naszej 
Gminy. Inne jej utwory pisane prozą to: 
„Spotkałam” (opowiadanie o Kazimierze 
Iłłakowiczównie), „Ona jest nasza”, „Mój 
Orfeusz”, cykl opowiadań „Z podróży”, 
wydana w małym nakładzie w 1998 roku, 
ostatnio wznowiona książka „Tajemnica 
Gór Świętokrzyskich – Kryptonim K-22”. 
Obok twórczości prozatorskiej wydała 
bardzo uczuciowe tomiki wierszy: „Bosą 
Stopą”, „Szeptem”, „Jak nefryt zielona”.

Pani Wanda Wasik również rysuje 
i maluje. Jej prace prezentowane były 
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na licznych wystawach w: Poznaniu, 
Gnieźnie, na Ostrowie Lednickim, Szre-
niawie, Stęszewie, Koszutach, w Merle-
bach - Francja. Swoje dokonania twórcze 
wielokrotnie prezentowała na terenie na-
szej Gminy, gdzie spotykały się z wiel-
kim zainteresowaniem. Jest członkiem 
Związku Literatów Polskich. 14 stycznia 
br. w Bibliotece Publicznej podczas wie-
czoru autorskiego wręczono jej Nagrodę 
Pracy Organicznej im. Marii Konopnickiej 
Związku Literatów Polskich.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty 
z życia Naszej Pisarki, Poetki i Malarki 
można śmiało stwierdzić, że wnosi ona 
olbrzymi wkład w rozwój życia kultural-
nego i intelektualnego naszej Gminy. Po-
pularyzuje naszą Gminę w regionie i kraju 
poprzez udział w programach TVP. Nie ma 
najmniejszej wątpliwości, że Pani Wanda 
zasługuje na tytuł „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz”. Będzie to znakomite 
uhonorowanie jej twórczości.

/uzasadnienie do uchwały nr 
VI/61/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: nada-
nia wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz”/

Stowarzyszenie Przy-
jaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. L. Grajka
Zasłużone dla Miasta  
i Gminy Swarzędz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka po-
wstało 15 grudnia 1990 roku. Rozpoczęło 
działalność z potrzeby pomocy dzieciom 
i osobom niepełnosprawnym, z przewle-
kłymi chorobami oraz ich rodzinom.

Stowarzyszenie prowadzi systema-
tyczną rehabilitację, hipoterapię, dogo-
terapię, zajęcia ruchowe na pływalni, 

zajęcia logopedyczne, psychologiczne 
i terapeutyczne grupowe. Dzieci mają 
możliwość uczestniczenia w letnich wyjaz-
dach wypoczynkowych i w półkoloniach. 
Opieką rehabilitacyjną oraz terapeutyczną 
otoczone są również dzieci w ciężkim sta-
nie, które nie mają możliwości uczestni-
czenia w zajęciach w Stowarzyszeniu. Od 
kilku lat funkcjonuje także system opieki 
specjalistycznej w ramach wczesnej in-
terwencji dla najmłodszych podopiecz-
nych. Od 15 lat Stowarzyszenie prowadzi 
Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 osób. 
Warsztat ten pełni rolę placówki rehabili-
tacji zawodowej i społecznej i ma wielkie 
znaczenie w życiu osób niepełnospraw-
nych. Zaznaczyć należy, że wszechstronną 
opieką otoczeni są również rodzice dzieci 
niepełnosprawnych. Mają zapewnioną 
pomoc specjalistów i prawnika. Stowa-
rzyszenie organizuje wiele imprez integra-
cyjnych, w tym baliki z Mikołajami, które 
dostarczają dzieciom mnóstwa radości. 
Podopieczni uczestniczą też w zabawach, 
konkursach, wystawach organizowanych 
wspólnie z placówkami oświatowymi, kul-
turalnymi, organizacjami społecznymi.

Początki nie były łatwe, ale dzięki bez-
interesownej pomocy Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Swarzędzu, rodziców, lekarzy 
i ludzi, którym bliskie były sprawy dzieci 
niepełnosprawnych, działalność Stowarzy-
szenia nabierała rozmachu. W czasie 25 
lat działalności Stowarzyszenie pozyskało 
wielu indywidualnych darczyńców, firmy, 
instytucje i duże grono wolontariuszy, któ-
rzy bezinteresownie wspierają działania 
Stowarzyszenia.

Dziś pierwsi podopieczni swarzędzkie-
go Stowarzyszenia są już osobami doro-
słymi – jednak nazwa pozostała w wersji 
sprzed 25 lat. Tu swoje miejsce i pomoc 
znajdują bowiem wszyscy niepełnospraw-
ni, niezależnie od wieku.

Patrząc z perspektywy ćwierćwiecza 
można być dumnym, że praca Zarządu Sto-
warzyszenia, specjalistów, pracowników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i dużego 
grona wolontariuszy dała tak niezwykłe 
efekty, o dużej wartości społecznej. Dzieci 
i osoby z niepełnosprawnościami czują 
się zdrowsze, akceptowane, wartościowe, 
mają swoje miejsca nauki, usprawniania, 
pracy, możliwość uczestniczenia w życiu 
społecznym, religijnym i po prostu są 
szczęśliwe.

W związku z powyższym całkowicie 
zasadne jest nadanie tytułu „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Swarzędz” Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka.

/uzasadnienie do uchwały nr 
VI/62/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: nada-
nia wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz”/
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Kanalizacja – 
koniecznie spójrzmy 
na mapę

Jak już wielokrotnie informowali-
śmy, na terenie naszej gminy powstaje 
sieć kanalizacyjna w ramach projektu 
„Kanalizacja Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic – etap III”. 
Projekt ten, realizowany jest przez 
Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka”, do którego należy Gmina Swa-
rzędz. Cały etap III obejmuje budowę 
niemal 36 km kanalizacji, o wartości 
68,4 mln zł, na co pozyskane zostało 
dofinansowanie z UE w wysokości 30,2 
mln zł. 

Przypomnijmy, że kanalizacja sani-
tarna wraz z przyłączami powstaje na 
terenie sołectw: Gruszczyn, Gortatowo, 
Jasin, Łowęcin, Rabowice, Kruszewnia 
i Garby. Dodatkowo prowadzona jest in-
westycja związana z rozdzieleniem ka-
nalizacji ogólnospławnej na kanalizację 
deszczową i sanitarną w swarzędzkich 
ulicach: Grudzińskiego (na całej długości), 
Gruszczyńskiej, Górków, os. Władysława 
IV, Osiedlowej, Wąskiej i na odcinku ul. 
Grunwaldzkiej. 

Na stronie www.swarzedz.pl za-
mieszczona została interaktywna mapa 
z zakresem wykonywanej kanalizacji 
sanitarnej. Warto zapoznać się z tą mapą 

– każdy zainteresowany znajdzie tam 
wszystkie szczegóły w dużym powiększe-
niu. Na mapie (ilustrujemy nią ten artykuł) 
zaznaczono również działki, do których 
wykonane będą przyłącza. W przypadku 
stwierdzenia braku w projekcie przyłącza 
do nieruchomości, prosimy o kontakt 
z Referatem Inwestycji UMiG w Swa-
rzedzu, tel. 61 651 24 02 lub mailowo na 
adres: inwestycje@swarzedz.pl 

UMiG w Swarzędzu jest w stałym kon-
takcie z inwestorem (ZM Puszcza Zielon-
ka), z którym uzgadniany jest na bieżąco 
zakres wykonywanych robót dodatko-
wych. W ramach wspólnych ustaleń Gmina 
Swarzędz w 2016 roku zabezpiecza środki 
do wysokości do 250 tys. zł na uzupełnie-
nie brakujących przyłączy, które zostaną 
wykonane w trakcie realizowanego kon-
traktu. ZM Puszcza Zielonka jest tym or-
ganem, który będzie weryfikował wnioski 
właścicieli działek i decydował o koniecz-
ności wykonania dodatkowych przyłączy. 

Warto też wiedzieć, że wykonawcy 
inwestycji, zgodnie z zapisami zawartymi 
w umowach, mają obowiązek zapewnić 
przejezdność drogi i dojazd mieszkańcom 
do posesji. Szczegółowa informacja na ten 

temat umieszczona jest na stronie Związku 
Międzygminnego Puszcza Zielonka: www.
puszcza-zielonka.pl/2015/02/interwen-
cje-drogowe-2/ /mw/

Gruszczyn, Gortatowo 
i Jasin – szansa na 
dofinansowanie 
budowy kanalizacji

W grudniu 2014 Gmina Swarzędz 
złożyła do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu trzy wnioski o dofinansowanie 
budowy kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości prawie 500 m wraz z19 przyłą-
czami w Gruszczynie (ulice: Krańcowa, 
Świt, Brzask i Katarzyńska), a także ka-
nalizacji tłocznej w Gortatowie i Jasinie 
(ponad 1200 m). 

Szacunkowy koszt tych inwestycji to 
około 2,5 mln złotych. Jeśli nasze wnioski 
zostaną pozytywnie rozpatrzone, to gmina 
może liczyć na dofinansowanie (w formie 
pożyczki) w wysokości 90 proc. wartości 
przedsięwzięcia netto. Pożyczka taka może 
być umorzona w wysokości 45 proc. jej 
wartości. Decyzja Zarządu WFOŚiGW 
w Poznaniu zapadnie prawdopodobnie 
w drugiej połowie br.

/mw/
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Ulica Grudzińskiego – utrudnienia komunikacyjne. 16 marca br. rozpoczęły się roboty kanalizacyjne w ul. Grudzińskiego w Swarzędzu, na odcinku 
od ul. Cieszkowskiego do ul. Żytniej. Ten fragment ul. Grudzińskiego będzie wyłączony z ruchu co najmniej do 19 kwietnia br., co przedstawia zamieszczony poniżej plan. 
Wykonawca robót wyznaczył objazdy przez ulice Wrzesińską oraz Kobylnicką. 
Równocześnie trwają roboty kanalizacyjne w rejonie ul. Św. Marcin (dojście do kościoła), które zaplanowano do końca marca. Nie powoduje to jednak utrudnień dla 
kierowców, gdyż roboty prowadzone są poza jezdnią. 
Przypomnijmy, że inwestycja ta jest związana z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną na całej długości ul. Grudzińskiego oraz 
sąsiednich ulic: Gruszczyńskiej, Górków, os. Władysława IV, Osiedlowej, Wąskiej i na odcinku ul. Grunwaldzkiej. Prace wykonywane są w ramach wspólnego przedsię-
wzięcia gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka (etap III). Równocześnie, na zlecenie spółki AQUANET, w tym rejonie prowadzone będą roboty 
związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
O kolejnych etapach planowanych robót i związanych z tym, nieuniknionych utrudnieniach komunikacyjnych, będziemy Państwa informowali na bieżąco. Tymczasem 
prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności, a za kłopoty uprzejmie przepraszamy. /mw/
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7,00

7,00

U-20b WYGRODZENIE Z SIATKI

B-1

C
-4

C-2

droga wewnętrzna

A
-12b

A
-14

A-12c

A-14

TREŚĆ RYSUNKU: RYS. NR:

17/23

SKALA:

1:600

10.2014

TEMAT: DATA:

TREŚĆ RYSUNKU: RYS. NR:

SKALA:

TEMAT: DATA:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

W ULICY ŚW. MARCINA I GRUDZIŃSKIEGO
W SWARZĘDZU

ETAP 17 - UL. GRUDZIŃSKIEGO

Projektowane oznakowanie pionowe

Budowana sieć KD (wykop otwarty)

LEGENDA:
A-14 Projektowane oznakowanie pionowe

Istniejące oznakowanie pionowe

Budowana sieć KD (przecisk)

Budowana sieć KS (wykop otwarty)
Budowana sieć KS (przecisk)

Istniejące oznakowanie poziome

Uwaga:
1.Przyłącza należy wykonywać wraz z budową sieci KD i KS
z zachowaniem ciągłości przejścia na chodnikach (poprzez
ułożenie kładek na chodnikach lub wykonanie przyłączy przeciskami)
2. Na czas robót w etapie 17 należy zasłonić oznakowanie poziome
w ul. Cieszkowskiego (strzałkie kierunkowe skrętów w ul. Grudzińskiego)
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Ul. Tadeusza 
Staniewskiego 
z 3-milionowym 
dofinansowaniem

Złożony przez Gminę Swarzędz 
wniosek o dofinansowanie projektu pn. 
„Przebudowa ul. Tadeusza Staniewskiego 

w Swarzędzu i Zalasewie” otrzymał na 
początku marca br. pozytywną decyzję 
o dofinansowaniu w 2015 roku w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Do-
stępność - Rozwój. Przypomnijmy, że 
planowana inwestycja obejmuje budowę 
nawierzchni ul. Tadeusza Staniewskiego na 
ok. 637-metrowym odcinku od ul. Wilkoń-
skich w Swarzędzu do ul. Średzkiej w Za-
lasewie wraz budową chodnika z obydwu 
stron, ścieżki rowerowej, zatok autobuso-
wych oraz postojowych. Jezdnia będzie 
miała nawierzchnię bitumiczną. W ramach 
inwestycji powstanie kanalizacja deszczo-
wa wraz z przepompownią, przebudowane 
zostanie też oświetlenie uliczne. 

Zatwierdzone dofinansowanie wynie-
sie prawie 3 miliony złotych, a jego osta-
teczna wartość zależna będzie od wyników 
przetargu na realizację tej inwestycji.

Gmina Swarzędz ma już kompletną 
dokumentację na przebudowę ul. Sta-
niewskiego. Najpierw jednak konieczne 
jest uzupełnienie tam brakującej części 
systemu wodociągowego wraz z przy-
łączami. Gotowy jest już projekt, który 
Gmina Swarzędz wykonała w ramach in-
westorstwa zastępczego, na koszt spółki 
AQUANET. Teraz rozpoczyna się proce-
dura związana z ogłoszeniem przetargu na 
całość prac – budowę brakujących części 
sieci wodociągowej oraz przebudowę całej 
ul. Staniewskiego.  /mw/

Budowa szkoły w Zalasewie. Na budowie szkoły podstawowej w Zalasewie cały czas trwają prace budowlane i wykończeniowe. W czerwcu br. budynek 
szkoły ma być ukończony, a 1 września br. ma się tam rozpocząć nauka. /mw/

Stop dla wandalizmu!

Swarzędz – miasto przyjazne ludziom, 
dbające o ekologię, zieleń, tereny 
rekreacyjne i sportowe. Włoda-

rze gminy dokładają wielu starań, aby 
mieszkańcy mogli wypoczywać, a także 
uprawiać sporty na własnym terenie.

 Widać jednak, ciągle jeszcze, są tacy, 
którym wadzi porządek i bezpieczeństwo, 
a publiczne dobro mają za nic.

W ostatnich tygodniach dwukrotnie 
dokonano aktów wandalizmu w pobliżu 
swarzędzkiego skateparku. Jak już pisa-
liśmy wcześniej na www.swarzedz.pl 
doszczętnie zniszczona została skrzyn-
ka energetyczna, a następnie latarnie na 
ścieżce przy skateparku! Rozbijano je 
w drobny mak przy pomocy drewnia-
nych kołków wspierających niedawno 
zasadzone drzewka.  Od zakończenia 
budowy obiektu w 2014 r. koszty napra-
wy zniszczeń wyniosły prawie 12 tys. zł.

Kolejne „popisy” awanturniczych 
wandali dotyczyły wypożyczalni sprzętu 
wodnego nad Jeziorem Swarzędzkim…

Dewastacji ulegają na terenie naszej 
gminy nie tylko lampy. Dotyczy to rów-
nież ławek, klombów, koszy na śmie-
ci, krawężników. Wszyscy płacimy za 
utrzymanie porządku w mieście, a zależy 
nam, aby żyć w ładnym otoczeniu. Nie 
tolerujmy niszczenia wspólnego dobra, 
jeśli widzimy takie zachowanie lub o nim 
wiemy – dzwońmy do straży miejskiej 
na numer komórkowy 607 365 266, albo 
na policję na numer ogólny 997 prosząc 
o połączenie ze Swarzędzem, lub bez-

pośrednio na komendę swarzędzką tel. 
61 8414800.

Swarzędzka straż miejska zintensy-
fikowała również swoje działania wy-
mierzone przeciwko aktom wandalizmu. 
Ważne jest sąsiedzkie, społeczne współ-
działanie, informacja o dzielnicowych 
odpowiadających za poszczególne rejony.

Wspólna postawa mieszkańców oraz 
służb porządkowych przyniesie na pewno 
dobre rezultaty.

Teresa Radziszewska 
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Z prac Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu

24 lutego 2014 roku w Ośrodku 
Kultury odbyła się VI sesja 
Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

W obradach, które prowadziła Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 
17 radnych.
Podczas obrad podjęto:

► Uchwałę nr VI/44/2015 w sprawie 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej dla Województwa Wielkopol-
skiego na zadanie z zakresu kultury.

► Uchwałę nr VI/45/2015 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2015.

► Uchwałę nr VI/46/2015 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 
-2036.

► Uchwałę nr VI/47/2015 w spra-
wie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
części nieruchomości gruntowej na okres 
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy.

► Uchwałę nr VI/48/2015 w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości wchodzą-
cych w skład zasobu Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr VI/49/2015 w sprawie 
nadania nazwy ulicom w miejscowości Bo-
gucin – Jabłonowa, Gruszowa, Jagodowa.

► Uchwałę nr VI/50/2015 w sprawie 
nadania nazwy ulicom w miejscowości 
Gortatowo i Jasin – Kosiarzy, Bartników, 

Żniwna.
► Uchwałę nr VI/51/2015 w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Gor-
tatowo – Sezamowa.

► Uchwałę nr VI/52/2015 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Gruszczyn – Kraina.

► Uchwałę nr VI/53/2015 w sprawie 
nadania nazwy osiedlu w miejscowości 
Zalasewo – Osiedle Ułańskie.

► Uchwałę nr VI/54/2015 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Za-
lasewo – Siewna.

► Uchwałę nr VI/55/2015 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Za-
lasewo – Zagajnikowa.

► Uchwałę nr VI/56/2015 w spra-
wie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Zalasewo.

► Uchwałę nr VI/57/2015 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIII/195/2008 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
9 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminów korzystania z lodowiska 
w Swarzędzu.

► Uchwałę nr VI/58/2015 w sprawie 
założenia Szkoły Podstawowej w Zala-
sewie.

► Uchwałę nr VI/59/2015 w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę 
Swarzędz publicznych przedszkoli, szkół 
podstawowych z oddziałami przedszkol-

nymi i gimnazjów oraz określenia granic 
ich obwodów.

► Uchwałę nr VI/60/2015 w sprawie 
nadania wyróżnienia „Honorowe Obywa-
telstwo Miasta i Gminy Swarzędz”.

► Uchwałę nr VI/61/2015 w sprawie 
nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Mia-
sta i Gminy Swarzędz”.

► Uchwałę nr VI/62/2015 w sprawie 
nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Mia-
sta i Gminy Swarzędz”.

► Uchwałę nr VI/63/2015 w sprawie 
zasad udzielania dotacji spółkom wodnym 
ze środków budżetu Gminy Swarzędz na 
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wod-
nych oraz realizację inwestycji na terenie 
Gminy Swarzędz, trybu postępowania 
w sprawie udzielania dotacji oraz sposo-
bu jej rozliczania.

► Uchwałę nr VI/64/2015 w spra-
wie zmiany uchwały nr XLVIII/289/2009 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 
października 2009r. w sprawie przyjęcia 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków.

► Uchwałę nr VI/65/2015 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz. 

*  *  *
W okresie międzysesyjnym radny 

Zygmunt Majchrzak złożył 2 interpelacje:
- w sprawie kanalizacji budowanej 

w Łowęcinie i Gortatowie w ramach III 
etapu programu „Puszcza Zielonka”, nr 
spr. BRM.0003.1.2015,

- w sprawie rozwiązania problemu 
z inwestycją firmy Bros w Janikowie 
po wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Poznaniu, nr spr. 
BRM.0003.2.2015.

Hanna Mełeń 
Biuro Rady Miejskiej

fot. Tomasz Rybarczyk

Od redakcji: pełne teksty wszystkich 
uchwał wraz załącznikami dostępne są 
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/
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Akcja bezpłatnej 
sterylizacji i kastracji 
kotów wolno żyjących

Gmina Swarzędz rozpoczęła realizację pro-
gramu, który ma na celu zapobieganie 

bezdomności zwierząt oraz ograniczenie ich 
niekontrolowanego rozrodu. Wolno żyjące 
koty i kotki z terenu naszej gminy mogą zostać 
poddane sterylizacji lub kastracji w jednej ze 
wskazanych przez Urząd Miasta i Gminy Swa-
rzędz lecznic. Osoby, które chciałyby się podjąć 
tego zadania, muszą w pierwszej kolejności 
zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu. Akcja obejmuje również, w uzasadnio-
nych przypadkach, usypianie ślepych miotów 
bezdomnych kotek. 
Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na 
terenie Gminy Swarzędz również mogą uzyskać 
dofinansowanie kosztów sterylizacji bądź kastra-
cji w wysokości 30% ceny zabiegu dla jednego 
zwierzęcia rocznie. Całość akcji finansowana jest 
z Budżetu Miasta i Gminy Swarzędz. 
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze 
Obsługi Interesanta UMiG, stanowisko nr 4, 
nr tel. (0-61) 65-10-714.  /ros/

USC, ewidencja 
ludności i dowody 
osobiste – zmiany 
od 1 marca 2015 r. 

Z dniem 1 marca 2015 r. weszły w życie trzy 
nowe ustawy: prawo o aktach stanu cywilne-

go, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa 
o ewidencji ludności. 
Nowe rozwiązania, pomimo że mają być dla 
klientów korzystne, w początkowym okresie 
po ich wprowadzeniu mogą powodować, że 
czas załatwienia spraw wydłuży się.  
Prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozu-
miałość w tym trudnym okresie wdrażania no-
wych rozwiązań. Dokładamy wszelkich starań, 
aby realizacja zadań związanych z wdrożeniem 
nowego systemu informatycznego przebiegała 
w należyty sposób i przy zachowaniu odpowied-
niej staranności. 
Wszelkie wątpliwości i pytania w sprawach 
rejestracji stanu cywilnego prosimy kierować 
osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego w Swarzę-
dzu, Rynek 1 lub telefonicznie: (61) 65 12 209. 
W sprawach dowodów osobistych i ewidencji 
ludności należy zgłaszać się do Referatu Spraw 
Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu, przy ul. Poznańskiej 25 lub telefonicznie (61) 
65 12 309 (dowody), (61) 65 12 310 (ewidencja).

/umig/

Usuwajmy  
azbest

Gmina Swarzędz po raz kolejny przy-
stąpiła do zadania koordynowanego 
przez Powiat Poznański, które ma 

na celu bezpieczne usunięcie wyrobów 
zawierających azbest z naszego terenu.

Mieszkańcy mogą skorzystać z dofi-
nansowania na usunięcie, wywóz i utyli-
zację płyt azbestowych.  Dofinansowanie 
to pokryje 100% kwoty usługi.

Do udziału w programie uprawnieni 
są: właściciele i użytkownicy wieczyści 
nieprowadzący działalności gospodarczej, 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
jednostki organizacyjne zaliczane do sek-
tora finansów publicznych, stowarzyszenia 
ogrodowe.

Podstawą uzyskania dofinansowania 
jest wypełnienie wniosku i złożenie go 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu. O zakwalifikowaniu wniosku oraz 
przyznaniu dotacji decyduje  kolejność 
zgłoszeń. Termin składania wniosków wy-
znaczono na 15 września 2015 r.

Do wniosku obowiązkowo należy 
dołączyć:

• dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do dysponowania nie-
ruchomością (oryginał lub poświad-

czona przez gminę kopia aktu nota-
rialnego, oryginał lub poświadczona 
przez gminę kopia  aktualnego odpisu 
z księgi wieczystej lub inne),

• zgodę ewentualnych współwłaścicieli.

W przypadku, gdy o dofinansowanie 
będzie starał się przedsiębiorca rolny, 
pomoc będzie udzielana jako pomoc de 
minimis w sektorze rolnym. 

Przypominamy, że wnioskodawca jest 
zobowiązany, w zależności od charakteru 
wykonywanych robót, zgłosić je co naj-
mniej 30 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia lub uzyskać pozwolenie na 
budowę od Starosty Poznańskiego, jako 
organu administracji architektoniczno-bu-
dowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2013 r., poz 1409 ze zm.)

Wszelkie szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu, w Biurze Obsługi In-
teresanta na stanowisku nr 4 lub pod 
numerami telefonów: 61 65 10 714 i 61 
65 12 403.

Niezbędne załączniki (formularz 
wniosku, zasady likwidacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie Powiatu 
Poznańskiego na rok 2015, formularz dot. 
pomocy de minimis oraz oświadczenie 
o pomocy de minimis) można pobrać ze 
strony www.swarzedz.pl.

/ros/

Możemy wygrać plac zabaw…

Informuję, że 
w dniu 23 lu-
tego br. zgłosi-

liśmy uczestnic-
two w konkursie, 
którego organiza-
torem jest firma 
Nivea, a nagrodą 
jest wybudowa-
nie placu zabaw. 
Konkurs polega 
na głosowaniu 
internetowym na 
zgłoszone przez gminy lokalizacje placów. 
Głosowanie trwać będzie od kwietnia do 
maja br.

Głosowanie polega na: 
1. wejściu na stronę organizatora kon-

kursu http://www.nivea.pl/,
2. skorzystaniu z zakładki „100 placów 

zabaw na 100 lat Nivea”,
3. odszukaniu w zestawie „plac zabaw 

przy ul. Staniewskiego w Swarzędzu”,

4. oddaniu głosu na ten właśnie plac 
zabaw.
W głosowaniu mogą wziąć udział oso-

by dorosłe oddając dziennie maksymalnie 
1 głos na wskazaną lokalizację. 

Bardzo Państwa proszę o pomoc i od-
danie głosu na nasz projekt. 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek



PROSTO Z RATUSZA  marzec 2015

15

A
kt

u
al

n
o

śc
i

BIURO PODAWCZE – 
punkt informacyjny 
zaprasza do ratusza 
w poniedziałki 
w godz. 8:00-17:00

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz informuje, 
że od 1 marca 2015 r. w każdy poniedziałek 

BIURO PODAWCZE – PUNKT INFORMACYJNY 
w holu ratusza na parterze jest czynny w godz. 
8:00-17:00. Zapraszamy! 

/umig/ 

Codzienny, całodo-
bowy dyżur apteki 
„Osiedlowej” na os. 
Kościuszkowców 13 
(pawilon)

Uprzejmie przypominamy, że od początku 
lutego br. w Swarzędzu codzienny, całodo-

bowy dyżur – przez 365 dni w roku! - pełni apteka 
„Osiedlowa” (os. Kościuszkowców 13 – pawilon, 
tel. 61 8 174 111). 

/mw/

Przypominamy:
Zmiana numeru 
rachunku bankowego  
Urzędu Miasta 
i Gminy Swarzędz 

Z dniem 16 października 2014 r. zmianie uległ 
numer rachunku bankowego Urzędu Miasta 

i Gminy Swarzędz. Od tego dnia prosimy o do-
konywanie wpłat na nowy rachunek bankowy, 
który podajemy poniżej: 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 
13 1600 1084 1843 0348 6000 0004 
Jednocześnie zmianie uległy numery rachun-
ków bankowych jednostek organizacyjnych 
Gminy Swarzędz, tj. żłobka, przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Kultury, 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji, Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, Biblioteki, Schroniska. 
Wpłat można dokonywać w punkcie kasowym, 
który znajduje się w budynku ratusza na parterze 
oraz w placówce banku BNP Paribas Bank Polska 
S.A. ul. Rynek 32 w Swarzędzu. 
Za wpłaty dokonywane w tych punktach na nowe 
rachunki (w BNP Paribas) urzędu oraz jednostek 
organizacyjnych gminy nie są pobierane opłaty. 

/kd/ 

Uwaga! Kolejne plany miejscowe

Od 5 do 27 marca w UMiG w Biurze 
Obsługi Interesanta w godzinach 
pracy urzędu wywieszony został 

do publicznego wglądu miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego pn. 
„Dolina rzeki Głównej”. Natomiast 
od 12 marca do 3 kwietnia br. również 
do publicznego wglądu dostępny będzie 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego południowej części Bogucina 
i Janikowa.

Każdy z mieszkańców gminy, a w 
szczególności mieszkańcy objęci gra-
nicami ww. planów mają prawo do 
zapoznania się z projektami oraz do 
wypowiedzenia się na piśmie w sprawie 
przyjętych rozwiązań. I z tego prawa po-
winni skorzystać, by uniknąć w przyszłości 
rozczarowania związanego ze sposobem 
zagospodarowania własnej gminy, sołec-
twa, czy własnej nieruchomości. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości, bądź krytycz-
nej oceny planowanych rozwiązań każdy 
mieszkaniec powinien złożyć w urzędzie 
stosowną pisemną uwagę. Są dwa termi-
ny przewidziane na składanie uwag do 
planów. W przypadku planu miejscowego 
dotyczącego Doliny rzeki Głównej  nie-
przekraczalnym terminem jest 10 kwietnia, 
natomiast w przypadku planu dotyczącego 
Bogucina i Janikowa do 17 kwietnia.

Ponadto istnieje jeszcze możliwość 
wzięcia udziału w publicznej dyskusji 

z udziałem przedstawicieli włądz gminy 
i projektanta planu. W przypadku ww. pla-
nów terminy dyskusji publicznych, które 
odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy 
w sali 207, są następujące:

- mpzp „Dolina rzeki Głównej” - 26 
marca 2015 r. o godzinie 16,

- mpzp „Bogucin, Janikowo”- 2 kwiet-
nia 2015 r. również o godzinie 16. 

Z chwilą obowiązywania plan miej-
scowy na wiele najbliższych lat prze-
sądzi o sposobie zagospodarowania 
wszystkich działek budowlanych, któ-
re obejmuje swoim zasięgiem. Dlatego 
tak istotnym jest, by każdy mieszkaniec 
naszej gminy sprawdził, czy ustalenia 
przygotowanego projektu planu odpo-
wiadają jego planom życiowym, a w 
razie niezgodności złożył swoje uwagi 
w terminach wyżej podanych.

Informacje o wszystkich planowa-
nych czynnościach proceduralnych Urząd 
Miasta i Gminy publikuje na łamach Ty-
godnika Swarzędzkiego oraz na stronie 
internetowej http://bip.swarzedz.eu w za-
kładce „zagospodarowanie przestrzenne”. 
Ponadto, od wielu już lat dodatkowym 
źródłem informacji są sołtysi, poprzez któ-
rych ww. informacje trafiają na sołeckie 
tablice ogłoszeń lub w inne miejsca przez 
nich wybrane.

Tadeusz Jurga

Podatki płaćmy tam, gdzie mieszkamy

Szanowni Mieszkańcy! Budżet gminy 
umożliwia realizację zadań przewi-
dzianych dla samorządu terytorial-

nego i tym samym pozwala na spełnianie 
potrzeb i oczekiwań kierowanych przez jej 
mieszkańców. Jednym z podstawowych 
zadań Burmistrza jest efektywne gospoda-
rowanie naszym wspólnym dobrem oraz 
dbanie o to, aby środki do dyspozycji 
były jak największe. Pragniemy zwrócić 
Państwa uwagę na to, że wiele osób za-
mieszkałych na naszym terenie posiada 
zameldowanie w innej gminie lub mieście. 
W takich przypadkach część płaconego 
przez tych mieszkańców podatku od osób 
fizycznych (PIT) zasila budżet tych gmin 
i miast, a nie budżet Swarzędza. Warto 
dodać, że część płaconego przez każdego 
z nas podatku PIT jest zasadniczym źró-
dłem dochodu Gminy, na terenie,której 
Państwo mieszkają. 

Zwracamy się do wszystkich Miesz-
kańców z prośbą o wspólną odpowiedzial-
ność za dochody naszej Gminy i chcemy 
zachęcić do płacenia podatków tu, gdzie 
na co dzień żyjemy. Aby Państwa podatki 
trafiły do budżetu Swarzędza wystarczy 
zaktualizować swój adres zamieszkania 
we właściwym Urzędzie Skarbowym. 
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia aktu-
alizacyjnego ZAP-3 wpisując Swarzędz 
jako miejsce zamieszkania w części B.2. 

Z końcem kwietnia mija termin skła-
dania zeznań podatkowych za 2014 rok. 
Wykorzystajmy ten moment i zdecyduj-
my, gdzie powinna trafiać część płaconego 
przez nas podatku dochodowego. Wszyscy 
pragniemy, by w naszej Gminie żyło się 
lepiej.

Dziękujemy Państwu za poparcie tej 
akcji.

/umig/
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Paczkowo 
SOŁTYS: 
Małgorzata Glabas-Gruszka 

RADA SOŁECKA:  
Iwona Boroch, Ryszard 
Dyzma, Krzysztof Kowalski, 
Artur Mokracki, Sabina 
Nowak, Waldemar Prządak 
i Aniela Strzelczyk

Kruszewnia
SOŁTYS:  
Małgorzata Markiewicz

RADA SOŁECKA:  
Anna Brodowska, Justyna 
Marcinkowska, Sandra Ner-
giz, Agnieszka Waligórska 
i Janusz Wojciechowski

Janikowo Górne
SOŁTYS:  
Ryszard Wiczyński

RADA SOŁECKA:  
Jadwiga Biniak, Ryszard 
Kuszak, Jadwiga Wiczyńska 
i Tadeusz Zandecki

Jasin
SOŁTYS:  
Maria Drozda

RADA SOŁECKA:  
Dawid Książkiewicz, Hanna 
Łoza, Zdzisław Niemyt, 
Maciej Najewski, Stefania 
Skrzypczak, Krzysztof 
Szymanowski i Anna 
Wietrzykowska

Janikowo Dolne
SOŁTYS:  
Włodzimierz Konieczny

RADA SOŁECKA:  
Sławomira Michalczyk, Cze-
sława Knypińska, Grażyna 
Knypińska, Renata Rumiń-
ska i Włodzimierz Świergiel

Puszczykowo Zaborze
SOŁTYS:  
Krzysztof Nowak

RADA SOŁECKA: 
Marta Lechowicz, Norbert 
Matela i Teresa Nowak

Wybory sołeckie 
10 lutego 2015 r.  rozpoczęły się wybory sołeckie w gminie Swarzędz. 
Do chwili zamknięcia tego wydania Prosto z Ratusza (19 marca), 
poświęcone im zebrania wiejskie odbyły się w 14 wsiach. 

Wybory, w zależności od sołectwa, 
cieszą się różną frekwencją. Są 
miejsca takie jak Puszczykowo 

Zaborze, gdzie frekwencja przekroczyła 
60%, ale na ogół jest to ok. 15%. Na więk-
szość zebrań, oprócz burmistrza Mariana 
Szkudlarka, przyjeżdżają radni oraz kie-
rownicy poszczególnych referatów UMiG, 
przedstawiciele służb miejskich, policji. 
Najczęściej pojawiające się tematy poru-
szane przez mieszkańców to inwestycje, 
a zwłaszcza sprawa dróg i kanalizacji na 
terenie gminy Swarzędz. 

Przedstawiamy Państwu sołtysów 
i członków rad sołeckich, wybranych (do 
19 marca) na kadencję 2014-2018.
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Uzarzewo
SOŁTYS: 
Adrian Suchomski

RADA SOŁECKA: 
Paweł Furmaniak, Konrad 
Kaszubowicz, Monika Ma-
licka, Mirosław Małyszka, 
Krzysztof Stawowy, Krzysz-
tof Szuliński i Małgorzata 
Wojciulewicz

Karłowice
SOŁTYS: 
Henryk Borski

RADA SOŁECKA: 
Przemysław Bagrowski, To-
masz Drozdowski, Elżbieta 
Paczyńska i Kamila Górecka

Kobylnica
SOŁTYS: 
Grażyna Orpińska

RADA SOŁECKA: 
Małgorzata Gąsiorowska, 
Wojciech Jabłoński, Agniesz-
ka Maciejowicz, Zdzisław 
Okrajek, Rafał Słupiński, 
Grzegorz Stachowiak i Ma-
riusz Wyskiel

Wierzenica
SOŁTYS: 
Maciej Dominikowski

RADA SOŁECKA: 
Jacek Czerwiński, Prze-
mysław Krzyszczyk, Paweł 
Rajewicz, Wojciech Springer 
i Joanna Wala

Sarbinowo
SOŁTYS: 
Hanna Andrzejewska

RADA SOŁECKA: 
Marcin Fornalkiewicz, 
Dawid Frąckowiak, Rena-
ta Jędrzejczak, Agnieszka 
Jóźwiak, Karol Stasiak, 
Wojciech Stasiak i Mikołaj 
Wittke

Gruszczyn
SOŁTYS: 
Barbara Czachura

RADA SOŁECKA: 
Wojciech Andrzejewski, 
Dorota Czerwińska, Marcin 
Foltyński, Alicja Jagielska, 
Marek Lis, Piotr Michalak 
i Andrzej Maciuba

Garby
SOŁTYS: 
Bogdan Krych

RADA SOŁECKA: 
Eugeniusz Kucharski, Maria 
Nowomiejska, Stefan Ma-
tuszczak, Anna Przystańska, 
Leszek Staniewski i Aleksan-
der Szaroleta 

Gortatowo
SOŁTYS: 
Filip Molik

RADA SOŁECKA: 
Marcin Andrzejak, Małgo-
rzata Księżopolska, Marcin 
Malanowski, Przemysław 
Małecki, Małgorzata Molik, 
Bartosz Marciniak i Natalia 
Kruszyńska-Stajkowska

Wszystkim serdecznie gratulujemy 
wyboru.

W kolejnym wydaniu Prosto z Ratu-
sza przedstawimy Państwu wyniki wy-

borów w sołectwach: Zalasewo (zebranie 
20 marca), Łowęcin (23 marca), Wie-
rzonka (25 marca), Bogucin (27 marca), 
Sokolniki Gwiazdowskie (30 marca) 

oraz Rabowice (1 kwietnia). 

Tomasz Rybarczyk, Maciej Woliński
z fot. Tomasz Rybarczyk i Archiwum UMiG
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Wyniki V edycji konkursu  
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz  
o Godło Promocyjne  
Mebli Swarzędzkich SWARZĘDZ

Nagrody przyznawane są w 2 kategoriach: Produkcja Przemysłowa  
oraz Rzemiosło.  Producenci nagrodzeni główną nagrodą otrzymują tytuł Mebel Roku 2014  
wraz ze statuetką i prawem posługiwania się godłem SWARZĘDZ w promocji nagrodzonych mebli.

Laureaci w kategorii  
Produkcja Przemysłowa:

► wyróżnienie – ARISmebel Ry-
szard Włodarczyk za zestaw mebli wy-
poczynkowych FRESCO

W tym roku nie przyznano tytułu Me-
bel Roku 2014 w tej kategorii.

Laureaci w kategorii Rzemiosło:
► wyróżnienie – Stolarstwo Me-

blowe Tomasz Przybylski za komodę 
na wysoki połysk w okleinie czeczot

► tytuł Mebel Roku 2014 – Stolar-
stwo Jerzy Grzeczka za zestaw mebli 
ELEGANCE

Kryteriami oceny mebli, decydującymi 
o przyznaniu nagród w konkursie były: 
estetyka i wzornictwo, jakość wykonania, 
jakość użytych materiałów, funkcjonalność 
(w tym możliwość własnej konfiguracji), 
innowacyjność, ergonomia, bezpieczeń-
stwo użytkowania, zgodność z obowią-
zującymi normami.

W tym roku do konkursu o Godło 
Mebli Swarzędzkich SWARZĘDZ 2014 
zgłosiło się  9 producentów: zakład pro-
dukcyjny - ARISmebel Ryszard Włodar-
czyk oraz zakłady rzemieślnicze zrzeszone 
w Cechu Stolarzy Swarzędzkich. Są to: 
Wytwórnia Mebli inż. Zbigniew Kuchar-
ski, Stolarstwo Meblowe Tomasz Przybyl-

ski, Stolarstwo Jerzy Grzeczka, P.H.AL-
DO Zbigniew Rybicki, „Stollux” Zakład 
Stolarsko-Tapicerski Jarosław Lesiński, 
Zakład Stolarski Grzegorz Czerwonka, 
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Stolar-
sko-Tapicerskie Ryszard Tylkowski oraz 
Swarzędzki Klaster Producentów Mebli 
przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich.

Razem zgłoszono 12  zestawów me-
bli, wśród których znalazły się zestawy 
wypoczynkowe, zestawy mebli pokojo-
wych, witryna, regał na książki oraz łoże 
małżeńskie.

Skład Kapituły Godła Promocyjnego 
SWARZĘDZ: prof. dr hab. Halina Szulce 
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
prof. dr hab. Jerzy Smardzewski – Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. zw. 
Marek Owsian – Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu, Małgorzata Błachowiak-Dłu-
gosz – Kierownik Biura Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich, Marian Szkudlarek– Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz (Prze-
wodniczący Kapituły).

/rp/

Stolarstwo Jerzy Grzeczka – zestaw mebli ELEGANCE (tytuł Mebel Roku 2014).
Stolarstwo Meblowe Tomasz Przybylski – komoda 
na wysoki połysk w okleinie czeczot (wyróżnienie).

ARISmebel Ryszard Włodarczyk – zestaw mebli wypoczynkowych FRESCO (wyróżnienie).
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Stypendia sportowe 
– z życzeniami sukcesów w 2015 r.

Swarzędzki Ośrodek Kultury na przełomie każdego roku gości dwukrotnie 
sportowców będących mieszkańcami naszej gminy. Tak więc w styczniu 
wręczone zostały tutaj nagrody sportowe za 2014 rok, a 5 marca pozna-
liśmy zawodników wyróżnionych stypendiami sportowymi na 2015 rok.

Regulaminy dotyczące nagród oraz sty-
pendiów wyraźnie określają koniecz-
ne do spełnienia warunki, dotyczące 

np. osiągniętych wyników sportowych. 
Systematycznie rośnie liczba składanych 
wniosków, co jest wyrazem intensywnego 
rozwoju swarzędzkiego sportu i zaplecza 
sportowego. 5 marca, podczas uroczystego 
spotkania z młodymi zawodnikami Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian 
Szkudlarek wręczył 19 stypendiów, za-
pewniając jednocześnie o woli zdecydo-
wanego zwiększenia kwot przeznaczonych 
na ten cel w 2016 r. Reakcja sportowców, 
ich rodzin i przyjaciół mówiła sama za 
siebie – pomysł burmistrza przyjęto en-
tuzjastycznie! 

Warto przypomnieć, iż wnioski 
o stypendia sportowe analizuje szcze-
gółowo Komisja ds. Stypendiów Spor-
towych, w składzie: Agata Kubacka 
- przewodnicząca, sekretarz Gminy,  
Marcin Młodziński - kierownik referatu 
promocji, Zygmunt Majchrzak - wice-
przewodniczący Rady Miejskiej, Jacek 
Hejnowski - wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej oraz Mateusz Matuszak - radny 
Rady Miejskiej. 13 lutego 2015 r. komisja 
pozytywnie zaopiniowała 19 wniosków 
(wybranych spośród 40 złożonych) i prze-
kazała je burmistrzowi, który podpisał za-
rządzenie przyznające stypendia następu-
jącym zawodnikom: Wojciech Adamek 
– tenis ziemny, Magdalena Biadała – 
pływanie synchroniczne, Maciej Echaust 
– zapasy, Damian Goździk – pływanie, 

Maciej Katarzyniak – zapasy, Kajetan 
Kierstein – kick boeing, Barbara Knade 
– kajak polo, Michał Kowalczyk – ko-
larstwo, Kacper Majchrzak – pływanie, 

Sebastian Nowicki – zapasy, Krzysztof 
Paterka – pływanie, Zuzanna Popiela – 
pływanie synchroniczne, Joanna Radosz 
– pływanie, Olga Rusinek – pływanie syn-
chroniczne, Stanisław Sadowski – wio-
ślarstwo, Krzysztof Schiller – kajak polo, 
Mikołaj Szaferski – taekwondo olimpij-
skie, Remigiusz Wiatrowski – pływanie 
oraz Joanna Wittke – hokej na trawie.

W listach gratulacyjnych burmistrza 
Mariana Szkudlarka, adresowanych do wy-
różnionych sportowców, czytamy m.in.: 
„Sport we wszystkich swoich odmianach 
nigdy nie jest dla ludzi słabych. To sztuka 
wyboru i prawdziwa szkoła charakteru.” 
Bez wątpienia każdy z tych młodych za-
wodników podpisałby się pod łacińską 
maksymą, rozpoczynającą gratulacje:

„Nikt nie jest dobry w czymś przez 
przypadek”. Talent wymaga wsparcia 
ogromną pracą, konsekwencją, uporem 
w dążeniu do celu. Tego właśnie tego-
rocznym stypendystom serdecznie gra-
tulujemy! 

Teresa Radziszewska
z Fot. Tomasz Rybarczyk 
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90 urodziny zasłużonego pedagoga

6 lutego 2015 r. znanego swarzędzkiego 
pedagoga, pana Kazimierza Kulcza-
ka, z okazji jego dziewięćdziesiątych 

urodzin odwiedzili burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek oraz prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Paweł Pawłowski. Sole-
nizant przyjął od gości życzenia urodzino-
we, okolicznościowe gratulacje i bukiety 
kwiatów. Przy kawie panowie prowadzili 
dyskusję na tematy dotyczące szkolnic-
twa i inwestycji w Swarzędzu, sytuacji 
oświaty w kraju, potrzeby aktywizowania 

osób starszych. Pan Kazimierz zdumiewał 
wszystkich błyskotliwością, znajomością 
aktualnych zagadnień i bardzo dobrą w tym 
wieku kondycją fizyczną.

Kazimierz Kulczak był dyrektorem 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pra-
cujących w Swarzędzu i miał znaczny 
wpływ na rozwój szkolnictwa zawodo-
wego i średniego w naszym mieście. Został 
uhonorowany m.in. odznaczeniem „Za-
służony dla Miasta i Gminy Swarzędz”, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski za 30-letnią, szczególnie wyróżnia-
jącą pracę nauczycielską, Złotą Odznaką 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej, na-
grodami Ministra Oświaty i Wychowania, 
wpisem do księgi pamiątkowej „Zasłużeni 
dla Oświaty i Wychowania” Urzędu Wo-
jewódzkiego w Poznaniu.

za: www.sm-swarzedz.pl

Ireneusz Szpot i Stanisław Wieczorek 
laureatami „Labor Omnia Vincit”

„Labor Omnia Vincit” („Praca Zwycięża Wszystko”) to medale przyznawane 
przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu osobom, które w sposób 
szczególny, dzięki determinacji i własnej pracy, osiągnęły niecodzienne wyniki 
w dziedzinach, w których działają. Do grona wyróżnionych medalem „Labor Omnia 
Vincit” dołączyli dwaj mieszkańcy naszej gminy: 

Ireneusz Szpot – człowiek, który 
łącząc pracę zawodową przedsiębiorcy 
i menedżera z szeroką, wyczynową dzia-
łalnością sportową, osiągnął sukcesy na 
miarę międzynarodową, przynosząc za-
szczyt i sławę Wielkopolsce oraz naszemu 
krajowi.

Stanisław Wieczorek – mieszkają-
cy w Puszczykowie Zaborzu właściciel 
Gospodarstwa Szkółkarsko-Rolnego, 
którego działalność, umiejętność łącze-
nia wiedzy, ciężkiej pracy i korzystanie 
z nowych możliwości zostały tak wysoko 
ocenione. 

„Serdecznie gratuluję odznaczenia 
zaszczytnym Srebrnym Medalem „Labor 
Omnia Vincit”, przyznawanym przez To-
warzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Po-
znaniu. Towarzystwo to powstało z woli 
działania na rzecz szeroko rozumianego 
postępu gospodarczego i cywilizacyjnego 
naszego regionu, działania na rzecz godne-
go członkostwa Polski w Unii Europejskiej, 
działania na rzecz społeczeństwa obywa-
telskiego miast oraz obszarów wiejskich. 
Idee pracy organicznej i pozytywistycznej 
realizowane w przeszłości przez Hipolita 
Cegielskiego są pięknym przykładem dla 
współczesnych przedsiębiorców, menadże-
rów, ludzi sztuki i gospodarki. Przyznawa-
ne przez wielkopolskie Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego medale i odzna-
czenia nagradzają liderów nowocześnie 
pojmowanego społeczeństwa obywatel-
skiego, dla których rozwój gospodarczy, 
pomyślność społeczności, w której żyją 
wykraczają daleko poza osobiste sukcesy. 
Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit” (…) 
jest dowodem wielkiego uznania, a dla 
gminy Swarzędz – ważnym powodem do 
dumy. 

Dziękuję i życzę (…) realizacji wszyst-
kich śmiałych planów – wzorem Hipolita 
Cegielskiego, jednego z największych wi-
zjonerów postępu gospodarczego” – czy-
tamy w liście gratulacyjnym od burmistrza 
Mariana Szkudlarka. 
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Sprawdzian wiedzy 
o bezpieczeństwie

W kwietniu odbędzie 
się po raz szósty 

konkurs wiedzy o bez-
pieczeństwie dla uczniów 
szkół podstawowych klas 
IV -VI pn. „Bezpieczny 
w szkole i na drodze”. Organizatorem konkursu 
jest jak zawsze Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina 
Swarzędz przy udziale Komisariatu Policji, Straży 
Miejskiej i Straży Pożarnej w Swarzędzu. 
Tematyka konkursu dotyczy znajomości przepi-
sów ruchu drogowego, przepisów przeciwpoża-
rowych, udzielania pomocy poszkodowanym. 
Pierwszy etap konkursu wyznaczony został na 
9  kwietnia, kiedy to we wszystkich szkołach 
podstawowych młodzież odpowiadać będzie 
na pytania zawarte w teście. Najlepszych pię-
ciu uczestników w każdej ze szkół przechodzi 
do II etapu, którym jest finał gminny, który od-
będzie się 23 kwietnia w Szkole Podstawowej 
nr. 5 w Swarzędzu. Na zwycięzców konkursu 
czekają atrakcyjne nagrody, a dla najlepszej 
drużyny puchar stowarzyszenia. 
W konkursie każdorazowo uczestniczy kilkuset 
uczniów. Zapewne nie inaczej będzie w tegorocz-
nej edycji. Uczniów serdecznie zapraszamy do 
udziału w konkursie, sprawdzamy swoją wiedzę. 
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia. 

Marek Kamiński

Bezpłatne badania 
mammograficzne 

Zapraszamy na bezpłatne 
badania mammograficz-

ne sfinansowane przez NFZ 
dla kobiet (w wieku 50-69 
lat), które w ciągu ostat-
nich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej 
mammografii opłacanej przez NFZ. 
Badania prowadzone będą we wtorek, 
7.04.2015 r. w ambulansie medycznym przy 
Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 
1, od godziny 9.00.
Zapisy pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 
160 168 lub 61 855 75 28 oraz 61 851 30 77 (nie-
zbędne podanie numeru PESEL ) od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.
Podstawą wykonania badania jest dowód oso-
bisty oraz ważny dokument ubezpieczenia. 
Wyniki zostaną przesłane na adres domowy.
Badania zostaną przeprowadzone przez Ośro-
dek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
w Poznaniu.

/rs/

To był piękny bukiet…

11 marca podczas koncertu z cyklu 
„Środowe wieczory w Pałacyku 
Pod Lipami” mieliśmy okazję 

przeżyć piękne chwile wzruszenia i no-
stalgii. Wszystko to za sprawą artystów, 
którzy z okazji Dnia Kobiet dobrali reper-
tuar iście kobiecy. Zagrali takie utwory jak: 
„Pod Papugami” Czesława Niemena, „Jej 
portret” Bogusława Meca, „Kiedy nie ma 
miłości” Marysi Sadowskiej, „Wonderful 
Word” Louisa Amstronga czy „Prząśnicz-
ka”- pieśń skomponowaną przez Stanisła-
wa Moniuszkę. Wystąpili: Maciej Ścibor 
- wokal, Jan Adamczewski - saksofony, 
Jacek Winkiel - fortepian, Piotr „Max” 
Wiśniewski - kontrabas, Sławek Tokłowicz 

- perkusja. Sala Wiejska wypełniona była 
po brzegi, a publiczność chętnie dołączała 
się do śpiewania znanych piosenek. Dzięki 
emocjonalnej interpretacji utworów i cie-
płej barwie głosu wokalisty przenieśliśmy 
się w inny wymiar.

Każda z Pań otrzymała w prezencie 
muzyczny prezent w postaci płyty Jana 
Adamczewskiego „Around the world”, 
dzięki którym mogła przedłużyć koncer-
towy klimat w domowym zaciszu.

Dziękujemy artystom za cudow-
ne chwile, a publiczności za tak liczne 
przybycie. 

Eliza Iwańska 
Ośrodek Kultury w Swarzędzu 

1% Twojego podatku  
może komuś pomóc…

Pamiętajmy, że sami możemy decy-
dować dla kogo przeznaczymy 1% 
naszego podatku dochodowego. Po-

niżej zamieszczamy listę organizacji dzia-
łających na terenie gminy Swarzędz, które 
będą bardzo wdzięczne za Państwa wspar-
cie (kolejność według numeru w KRS): 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Dzie-
ci Specjalnej Troski Im. Leszka 
Grajka W Swarzędzu, os. Kościusz-
kowców 13, 62-020 Swarzędz, KRS 
0000021128 

• Związek Harcerstwa Polskiego - 
Chorągiew Wielkopolska, ul. Św. 
Marcin 80/82, 61-809 Poznań, KRS 
0000266321 

• Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”, 
ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz, 
KRS 0000281903 

• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Wielkopolski Oddział Regionalny, 
ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań, 
KRS 0000322302 

• Razem Ponad Granicami, ul. Wrze-
sińska 191, 62-020 Swarzędz-Jasin, 
KRS 0000346071 

• Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Po-
mocą” z dopiskiem 20936 Kubiak 
Nikola, ul. Łomiańska 5, 01-685 War-
szawa, KRS 0000037904 

• Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Po-
mocą” z dopiskiem 12826 Józefow-
ski Kacper, ul. Łomiańska 5, 01-685 
Warszawa, KRS 0000037904 
Pełna lista organizacji pożytku pu-

blicznego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych za rok 2014 dostępna jest na stronie 
http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-orga-
nizacji-pozytku-publicznego 

Organizacje pożytku publicznego, 
które chciałyby umieścić wpis o możli-
wości przekazywania 1% podatku, prosi-
my o wysłanie informacji na adres poczty 
elektronicznej: pozytek@swarzedz.pl 

/wd/ 
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To był bal!
Karnawał osób 55+ 

Bale karnawałowe w Polsce i na 
świecie odbywają się od wielu lat. 
Pamiętamy - niegdyś na karnawa-

łowe szaleństwo czekali wszyscy. 17 
lutego tegoroczny okres karnawału za-
kończyło 140 osób 55+ z miasta i gminy 
Swarzędz, które bawiły się w Gimnazjum 
nr 3 w Swarzędzu. Śpiew, liczne atrakcje 
z upominkami oraz pląsy i tańce sprawiły, 
że ten wieczór był magiczny, a polonez 
przy udziale dwóch przystojnych, profe-
sjonalnych wodzirejów pewnie będzie 
niezapomniany.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
a szczególnie osobom, które po raz 
pierwszy zechciały przyłączyć do rado-
snej integracji. Do zobaczenia za rok. 

Magdalena Tyblewska

Dla kogo specjalny zasiłek opiekuńczy,  
a komu świadczenie pielęgnacyjne? 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przy-
sługuje osobom, na których zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.) 
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 
małżonkom. Zgodnie z wyżej wymienio-
ną ustawą dostarczanie środków utrzy-
mania, a w miarę potrzeby także środków 
wychowania (obowiązek alimentacyjny), 
obciąża krewnych w linii prostej (synowa, 
zięć nie są w tej grupie krewnych) oraz 
rodzeństwo.  

Prawo do specjalnego zasiłku opie-
kuńczego przysługuje, gdy osoba upraw-
niona nie podejmuje zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej.

Aby uzyskać prawo do specjalnego 
zasiłku opiekuńczego, osoba uprawniona 
musi sprawować stałą opiekę nad osobą 
wymagającą tej opieki. 

Osoba wymagająca opieki musi le-
gitymować się orzeczeniem:

 » o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, albo

 » o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przy-

sługuje, jeżeli łączny dochód rodziny 
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 
osoby wymagającej opieki w przeli-
czeniu na osobę nie przekracza kwoty 
664,00 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 
przysługuje w wysokości 520,00 zł 
miesięcznie. 

Świadczenie pielęgnacyjne przy-
sługuje, gdy osoba uprawniona nie po-
dejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej – w celu 
sprawowania stałej opieki na osobą le-
gitymującą się orzeczeniem:

 » o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, albo

 » o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniem: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodziel-
nej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień 
opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Prawo do świadczenie pielęgnacyjne 

przysługuje, jeżeli niepełnosprawność 
osoby wymagającej opieki powstała:

 » nie później niż do ukończenia 18 roku 
życia, lub

 » w trakcie nauki w szkole lub w szkole 
wyższej, jednak nie później niż do 
ukończenia 25 roku życia. 

Świadczenie pielęgnacyjne przy-
sługuje niezależnie od dochodu ro-
dziny, a jego wysokość to 1200,00 zł 
miesięcznie.

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

Cześć Helen!

Na początku mojego wolontariatu od-
bywałam z innymi wolontariuszami 

trening, który powinien nas przygotować na  
pobyt w Polsce. Trenerzy powiedzieli nam, że 
będziemy mieli zmiany nastroju, co oznacza, że 
zaczniemy odczuwać tęsknotę za domem, złościć 
się na trudny język, ludzi, tradycje czy  żywność, 
bo tutaj nie jest tak samo, jak „w domu”… 

Mówili, że to normalna reakcja  każdego, 
kto mieszka w obcym kraju, ale ważne jest to, że 
będziemy na pewno potrafili znaleźć sposób na 
radzenie sobie z tym i z czasem będzie łatwiej.

Mogę potwierdzić, że było kilka dni na-
prawdę ciężkich, kiedy wolałabym pozostać 
pod kołdrą w moim łóżku, a nie cały czas kon-
frontować się ze światem zewnętrznym.

Dla mnie ważne są małe rzeczy, które za-
wsze sprawiają, że się uśmiecham, nawet jeśli 
mam gorszy dzień.

Wszystko zaczyna się od jedzenia - bo ko-
cham polską żywność. Zawsze przed pójściem 
do pracy mogę sobie kupić coś z piekarni przy 
Rondzie Śródka. Moją ulubioną jest drożdżów-
ka ze śliwką. Nie tylko dobry smak się dla mnie 
liczy, ale również sam proces zamawiania cze-
goś w języku polskim, który sprawia mi wiele 
przyjemności.

Następna rzecz, która poprawia mi sa-
mopoczucie, to jazda autobusem. Kiedy jadę 
z Ronda Śródka, to po 24 minutach jestem 
w Swarzędzu, po 25 minutach w Gruszczynie i po 
60 minutach w Uzarzewie. W tym czasie mogę 
podziwiać, jak zmienia się krajobraz podczas 
jazdy, ale również uczyć się słówek lub spotkać 
dzieci z Uzarzewa i wspólnie jechać do świetlicy. 

W ciągu dnia w Swarzędzu mogę pić herba-
tę z mojego ulubionego kubka. I nie tylko moja 
ulubiona filiżanka wpływa na mnie pozytyw-
nie, ale również ulubione gry. Moja ulubioną 
jest Rummikub i nie ma dnia w Gruszczynie, 
abyśmy w nią nie grali razem. 

Ale oprócz tych małych rzeczy  jest jeszcze 
coś, co naprawdę pomaga mi najbardziej. Jest 
to: „Cześć Helen!”. Dzieci zawsze sprawiają, że   
czuję się jak w domu i  przynależę do nich. Każ-
da chwila spędzona 
w Polsce pokazuje mi, 
że warto tu być.

Helena Link 
Wolontariuszka 

Programu 
ERASMUS +

Przyszli goście, tralala,  
każdy gość laurkę ma…

Dzieci z Przedszkola Nr 3 „Pod kasz-
tanami” zrobiły miłą niespodzian-
kę wszystkim seniorom z Ośrodka 

Wsparcia w Swarzędzu. Wystąpiły z pro-
gramem artystycznym z okazji „Dnia 
babci i dziadka”. Trzeba dodać, że na 
scenie wystąpiła najmłodsza grupa dzie-
ci z przedszkola. Recytowały, śpiewały, 
czarowały, a nawet zachęciły zebranych 
do wspólnej zabawy. Przygotowały rów-
nież laurki z kolorowych guziczków, co 

spotkało się z dużym zachwytem wszyst-
kich obdarowanych. Za tak udany debiut, 
dla każdego przedszkolaka znalazły się 
pyszne łakocie. Oprócz pochwał Panie już 
zapowiedziały, że zjawią się w przedszko-
lu by umilić popołudniowy odpoczynek 
czytaniem wierszy i bajek. 

Takie spotkania łączą pokolenia… 

Ewa Seifert, Emilia Szymańska 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2015
Gmina Swarzędz przyłączyła się do 15., jubileuszowej kampanii „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł”. Uczniowie swarzędzkich szkół zarówno podstawowych 
jak i ponadpodstawowych od samego początku biorą udział w kampanii. 
Warto tu nadmienić, że swarzędzcy uczniowie wygrali kilka razy ogłoszone 
przez ZTU konkursy ogólnopolskie i zostali nagrodzeni. 

Tegoroczna Kampania również jest 
skierowana do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. Orga-

nizatorzy kampanii, czyli Stowarzyszenie 
Producentów i Dziennikarzy Radiowych, 
szczególny nacisk położyli na kształtowa-
nie pozytywnego myślenia wśród dzie-
ci i młodzieży. Istotną rolę w osiąganiu 
sukcesów życiowych odgrywa umiejęt-
ność pozytywnego myślenia. Osiągnięcia 
w tym obszarze wymagają poznania sie-
bie i kierowania swoim zachowaniem, ale 
przede wszystkim otwarcia się na innych 
– rozpoznawania i rozumienia emocji 
i motywacji innych ludzi, nastawienia 
na pomoc i współpracę. 

Celem tegorocznej kampanii jest 
uzmysłowienie młodym ludziom, że 
stosowanie używek to droga na skróty – 
donikąd. Podstawą mądrego życia są ak-
tywność fizyczna, aktywność intelektu-
alna, rozwijanie pasji i zainteresowań, 
zdrowy tryb życia bez używek. Chodzi 
o uświadomienie dzieciom i młodzieży, 
że człowiek nie jest samotną wyspą 
(żyjemy w społeczeństwie i jesteśmy po-
trzebni innym, a inni są potrzebni nam). 

Bardzo ważne jest angażowanie się 
w zadania wymagające współdziałania 
w grupie. Granie w jednej drużynie po-
zwala często na osiągnięcie lepszych 
rezultatów i daje dużo satysfakcji. Do-
bre współdziałanie to umiejętność po-
trzebna na etapie szkolnym, ale i bardzo 
doceniana w późniejszych etapach życia, 
w tym przez potencjalnych pracodaw-
ców. Tematyka 15 jubileuszowej kam-
panii ZTU zwraca szczególną uwagę 
na kształtowanie osobowości uczniów 
przy zachowaniu równowagi między roz-
wojem indywidualnym a umiejętnością 
współpracy w grupie. 

Lidia Chałasiak
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70 lat biblioteki
24 marca 1945 r. rozpoczęła działalność Biblioteka Miejska w Swarzędzu. Jej 

siedziba mieściła się w b. „Hotelu Polskim” (obecnie ul. Piaski 4), a kierow-
nikiem był Florian Majerowicz. Księgozbiór liczył niespełna 150 książek… 

Pierwszy zapis w księdze inwentarzo-
wej biblioteki swarzędzkiej znaleźć 
można z datą 29 grudnia 1945 roku. 

Jest to nowela Henryka Sienkiewicza „Za 
chlebem”. W 1947 r. biblioteka została 
przeniesiona do Ratusza. Reaktywowano 
także działalność biblioteki Towarzystwa 
Czytelni Ludowych przy ul. Wielkiej Ry-
backiej, która działała do 1949 r. a jej 
zbiory po likwidacji przejęła Biblioteka 
Miejska. W 1947 r. otwarto Gminną Biblio-
tekę w Łowęcinie, a w 1950 r. Gromadzką 
Bibliotekę Publiczną w Paczkowie, która 
przejęła zbiory zlikwidowanej biblioteki 
z Łowęcina. 

W 1955 r. księgozbiór biblioteki liczył 
ok. 4800 tomów, korzystało zeń 1020 
czytelników. Kierownikiem wówczas była 
Franciszka Penczyńska.

Biblioteka przeżywała ciągłe kłopoty 
lokalowe i ponownie została przenie-
siona w 1964 r. do pomieszczeń Domu 
Kultury przy ul. Piaski 4. Powróciła do 
swarzędzkiego Ratusza w 1970 r., jednak 
oddział dziecięcy w latach 1986-1991 
miał siedzibę w Szkole Podstawowej nr 
1 przy Placu  Niezłomnych.

W roku 1968 dyrektorem została 
Eugenia Kowalczyk i pełniła tę funkcję 
do 1996 r.

Na przestrzeni lat powstawały ko-
lejno filie biblioteczne: w 1964 r. w Za-
lasewie, w 1965 r. w Kobylnicy, w 1976 r. 
w Swarzędzu Nowej Wsi, w 1985 r. Filia os. 
Czwartaków, która w 1987 r. przeniesiona 
została na os. Kościuszkowców 6 oraz 
w 1987 r. Filia w Uzarzewie. Biblioteka 

prowadziła również punkty biblioteczne 
m. in. w Wierzonce, Wierzenicy, Janikowie 
i Garbach.

W latach 1996 - 2003 dyrektorem 
biblioteki była Ewa Szczepańska.

W 2006 r. decyzją ówczesnych władz 
samorządowych biblioteka z Ratusza zo-
stała przeniesiona do zaadaptowanego, 
przestronnego lokalu w pomieszcze-
niach Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu. 
Był to okres, kiedy biblioteka pod kie-
rownictwem Małgorzaty Merczyńskiej 
rozpoczęła wiele działań wykraczają-
cych poza tradycyjne 
działania biblioteki. 
Praca bibliotekarzy, 
ich zaangażowanie  
i kreatywna posta-
wa zostały docenio-
ne w wojewódzkich 
konkursach.

W 2009 r. - biblio-
teka zajęła I miejsce 
w konkursie orga-
nizowanym przez 
WBPiCAK w Poznaniu 
za projekt „Czytanie 
to moja pasja”, a w 
2010 r. – zajęliśmy II 
miejsce w konkursie 
„Jak cię widzą, tak cię 

piszą – zmieniamy wizerunek”.
Dyrektor Małgorzata Merczyńska zo-

stała uhonorowana w 2010 r. odznaką 
„Zasłużony dla kultury polskiej”.

Biblioteka Publiczna od 70 lat działa 
na rzecz upowszechniania czytelnictwa 
w gminie Swarzędz. Jest w dobrej kondy-
cji, po modernizacji, odpowiednio wypo-
sażona, z bogatym, liczącym ponad 115 
tys. woluminów księgozbiorem, z którego 
korzysta ponad 6,5 tys. czytelników. 

Dziś biblioteka to nie tylko wypo-
życzalnia, ale także różnorodna działal-
ność kulturalno-oświatowa. To wystawy 
plastyczne i fotograficzne, na których 
swoje prace prezentują lokalni artyści 
oraz amatorzy, to spotkania autorskie, 
wykłady i prelekcje. W swych działaniach 
współpracujemy ze szkołami, przedszko-
lami, organizacjami społecznymi i sto-
warzyszeniami działającymi na terenie 
gminy.

Obecnie w bibliotece oraz jej filiach 
pracuje 18 osobowe grono pracowników, 
którzy wkładają w swoją pracę serce, wie-
dzę i umiejętności. Ale na przestrzeni tych 
70 lat pracowało znacznie większe grono 
oddanych ludzi. To oni tworzyli historię 
biblioteki. Pracując przez kilkadziesiąt lat, 
pozostawili swój trwały ślad oraz naszą 
pamięć o nich. 

Wszystkim pracownikom swarzędz-
kiej biblioteki, którzy pracowali i pracują 
na jej rozwój – dziękuję!

Bolesława Nawrocka
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Pracownicy biblioteki w roku 2003.

Spotkanie z pisarzami 
środowiska poznańskiego, 

zorganizowane przez bi-
bliotekę w 1992 r.   z okazji 

Dni Oświaty, Książki i Prasy.
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1 marca obchodzony jest Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Dzień ten poświęcony jest pamięci bohaterom - żołnierzom 
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, 
którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego 

przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzucaniu siłą reżimu 
komunistycznego.

„Dziewczyny wyklęte”
Szymon Nowak

Pierwsza książka o dziewczynach 
z antykomunistycznego podziemia. 
To szesnaście opowieści o ich walce, 
dramatycznych wyborach i więziennej 
wegetacji. To opowieść o tych, które 
nie zawahały się by oddać krajowi swą 
młodość, a niejednokrotnie i życie. 

„Żołnierze wyklęci. 
Niezłomni bohate-
rowie”
Joanna Wieliczka-Szarkowa

Niezłomni bohaterowie - ścigani, 
prześladowani, więzieni i mordowani 
przez władze komunistyczne. Autorka 
przedstawia dramatyczne losy ponad 

30 żołnierzy, którzy w 1945 r. nie 
złożyli broni, wciąż stawiając opór 
komunistom. 

„Niewidzialni”
Sebastian Reńca

To powieść, w której autor podejmuje 
tematykę rozliczeń z przeszłością 
i nie zamkniętymi rozdziałami 
z naszej historii, to czasy PRL-u lat 
osiemdziesiątych, gdzie walka z nie-
podległościową opozycją przybierała 
brutalną i bezpardonowa formę, aż po 
czasy nam współczesne, gdzie wiele 
z tych zbrodni wciąż okryte jest mgłą 
tajemnicy i zmową milczenia.

„Asymetria. Rosyjska 
ruletka”
Piotr Gibowski

„Tematyką książki jest historia alter-
natywna. Dwie świeżo poznane gru-
py Polaków - maturzyści i żołnierze, 
przez przypadek, zamiast zwiedzić 
CERN, przenoszą się w czasie 
do 1927 roku. Chcąc nie chcąc, 
muszą się włączyć w poprawianie 
historii. Powieść uwzględnia realia 
historyczne, polityczne, militarne, 
ekonomiczne i obyczajowe. Akcja 
toczy się w Europie, Ameryce i Azji. 
Główny wątek to walka wywiadów 
oraz wojna ekonomiczna i militarna. 
Podwójni agenci, nieoczekiwanie 
zwroty akcji, odrobina humoru oraz 
zaskakujące zakończenie.”

Sławka Nawrocka

Biblioteka Publiczna poleca:

Fotograficzna podróż po Nepalu

4 marca w podróż po Nepalu za-
brali nas Państwo Halina i Henryk 
Błachnio. Podróż pełna zachwytu 

nad kulturą, obyczajami i niezwykłymi 
górskimi krajobrazami zaowocowała nie-
zwykłą wystawą fotograficzną Nepal. 
Czas zatrzymany.

Podczas spotkania w bibliotece, au-
torzy przybliżyli nam miejsca gdzie czas 
się zatrzymał, a ludzie żyją w zgodzie 
z religią, naturą. Wyznacznikiem życia 
Nepalczyków jest właśnie wiara w bó-
stwa, a ołtarze ku ich czci budowale są 
niemal wszędzie, pełne świeżych kwia-
tów, składanych tam codziennie. 

Rytualne pogrzeby wyznawców 
hinduizmu, publiczne kremacje, męż-
czyźni żyjący w odosobnieniu, w nędzy, 
zgodnie z wymogami ich religii, ośrodki 
życia religijnego uchodźców tybetań-
skich – to tylko wycinek z podróży jaki 
został przybliżony licznie zgromadzonym 

sympatykom twórczości Haliny i Henry-
ka Błachnio. To poczucie smakowania 
Nepalu, wywołało też tęsknotę za po-
dróżami dalekimi, szczególnie do miejsc 
tak odległych kulturowo od naszych eu-
ropejskich.

Niezwykle ciekawą częścią spotkania 
była historia żywej bogini Kumari. Szcze-
gólnie proces selekcji Kumari , który jest 
bardzo rygorystyczny. Słowo “kumari” 
w języku nepali znaczy “dziewica”. Ku-
mari to dziewczynka, która nie weszła 
jeszcze w okres dojrzewania, pochodząca 
z kasty śaków nepalskiego ludu Newa-
rów, specjalnie wybrana i uznawana za 
inkarnację bogini Taledźu. Bogini jest 
czczona przez nepalskich hinduistów 
i część buddystów. Wyznawcy wierzą, 
że Kumari jest wcieleniem bogini Taledźu, 
aż do pierwszej miesiączki, kiedy bogini 
opuszcza jej ciało. Wierzy się także, że 
poważna choroba dziewczynki lub strata 

dużej ilości krwi także jest znakiem, że 
bogini ją opuściła. Najbardziej znana jest 
“Kumari królewska” z Katmandu.

 W programie spotkania był również 
pokaz slajdów Himalaje spektrum światła, 
ukazujący niecodzienny spektakl “zapa-
lania szczytów”.

Podczas spotkania nastąpiło uro-
czyste otwarcie wystawy fotograficz-
nej Nepal czas zatrzymany. Wystawę 
można oglądać w galerii Wielokropek 
swarzędzkiej Biblioteki Publicznej na os. 
Czwartaków 1 do końca marca 2015 r.

Monika Wojciechowska-Ratajczak
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Promocja  
dla naszych fanów  
z FACEBOOK’A SCSiR

Już od 1 kwietnia na naszym fanpage (www.
facebook.com/wodnyraj) ruszamy z akcją 

promocyjną! Każda osoba, której nie przysługują 
żadne zniżki na pływalni, będzie mogła wydruko-
wać z facebook’a Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji kupon upoważniający do wejścia na 
basen w cenie biletu ulgowego (opłata za bilet 
ulgowy zgodnie z podziałem na strefy czasowe). 
Polub nas, wydrukuj kupon, skorzystaj z ulgi! To 
nie jest prima aprilis…!

/scsir/

Pływalnia w okresie 
świątecznym

Szanowni Klienci SCSiR! W okresie świątecznym 
pływalnia czynna będzie według poniższego 

harmonogramu:
 » 4 i 5 kwietnia – nieczynne,
 » 6 kwietnia – czynne od 6:30 do 22:00 (obowią-

zuje cennik świąteczny),
 » pozostałe dni bez zmian.

Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i do-
rosłych: przerwa w zajęciach od 2 do 7 kwietnia. 

/scsir/

4. bieg 10 km  
Szpot Swarzędz
– Kia Picanto nagrodą główną

W niedzielę, 10 maja 2015 r., na 
ulice Swarzędza wybiegną 
uczestnicy 4. biegu 10 km 

Szpot Swarzędz. Organizatorzy (firma 
Szpot wraz z Gminą Swarzędz) spo-
dziewają się, iż tym razem w biegu 
weźmie udział nawet 4000 zawod-
ników…

Serdecznie zapraszamy! Wszelkie 
szczegółowe informacje dostępne są 
na stronie www.biegi.szpot.pl. 

/mw/

Wodne Party z okazji Dnia Kobiet

7 marca na Pływalni Wodny Raj od-
było się Wodne Party z okazji Dnia 
Kobiet. W tym dniu od godziny 

18:00 basen i sauna dostępne były tyl-
ko dla Pań. Już na samym wejściu, każda 
z uczestniczek otrzymała drobny upomi-
nek od firmy Natur House.

Imprezę rozpoczęliśmy aqua aerobi-
kiem w basenie sportowym. Wszystkie 
uczestniczki (około 100 Pań) ćwiczyły 
zgodnie z wytycznymi instruktorek. Po 
krótkiej przerwie, podczas której można 
było delektować się bezalkoholowym 
drinkiem, siedząc na leżaku pośród 
tropikalnych palm, wystartowaliśmy 
z konkurencjami sportowymi. Zarów-
no na małym, jak i na dużym basenie, 
można było wykazać się sprawnością 
i kondycją, a najlepsze uczestniczki 
otrzymały nagrody ufundo-
wane przez Salon fryzjerski 
Butterfly oraz Gabinet Masażu 
Mano Espalda. Nie zabrakło 
również drobnych upomin-
ków ufundowanych przez Fir-
mę Kosmetyczną Mary Kay, 
Natur House, Urząd Miasta 
i Gminy w Swarzędzu, oraz 
nagrody głównej (samochód 
na weekend) ufundowanej 
przez  Szpot Miasteczko Sa-
mochodowe Swarzędz.

Kolejny aqua aerobik, a ści-
ślej gorąca aqua zumba, odbył 
się na małym basenie. Tym nie-
zwykle szalonym i pełnym eks-
presji akcentem zakończyliśmy 
część sportowo-rekreacyjną na 
terenie hali basenowej. Pomi-
mo tego przez cały czas, aż do 
22:00 można było bawić się 
w rytm muzyki granej przez 
Dj’a Michu Piczu oraz korzystać 
z sauny.

Od godziny 20:00 dla uczestniczek 
Wodnego Party otworzyliśmy strefę od-
nowy biologicznej. Można było skorzy-
stać z porad kosmetycznych pani Beaty 
Kaźmierczak, doradcy Mary Kay, i dodat-
kowo przejść zabieg pielęgnacyjny dłoni 
składający się z trzech etapów. W sali 
fitness odbywały się zajęcia zumby pro-
wadzone przez naszą wspaniałą instruk-
torkę Paulinę Fiedler, a w gabinetach 
masażu Mano Espalda, Panie Dżekina 
i Zuzanna Klupsh udzielały fachowych 
porad z zakresu diagnostyki kręgosłupa 
i oceny kondycji skóry.

Dziękujemy wszystkim Paniom za 
tak liczne przybycie i świetną zabawę. 
Zapraszamy za rok!

/scsir/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

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

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat
Szanowni Państwo! Karnet 

upoważnia do korzystania 
z całego kompleksu pływalni 
poza kawiarenką. Upoważnia 
do zapłaty należności za fak-
tyczny czas korzystania z ba-
senu. Z wejścia na karnet może 
korzystać maksymalnie 5 osób. 
Nie trzeba mieć przy sobie gotówki. /scsir/

Turniej hokeja zakończył  
sezon na lodowisku SCSiR

9 marca odbył się Amatorski Turniej 
Hokeja na lodzie o puchar SCSiR. 
Na lodowisku stawiło się 6 dobrze 

przygotowanych drużyn. W każdym se-
zonie zawodnicy regularnie, dwa razy 
w tygodniu, od listopada do marca, 
uczestniczą w treningach na lodowisku 
SCSiR. Dzięki temu poziom sportowy 
i organizacyjny podnosi się z sezonu na 
sezon. Ubrani w stroje hokejowe, kaski 
, ochraniacze i osłony na zęby, sprawiali 
wrażenie zawodowych hokeistów!

Po sześciu godzinach zaciętej walki 
wyłonił się zwycięzca turnieju, który za-
kończył zmagania na lodzie w sezonie 
2014/2015. Pierwsze miejsce zdobyli 

Mastersi (Września) pokonując w fina-
le team Dniem i Nocą (Września), po 
rzutach karnych. Miejsce trzecie zajęła 
ekipa z Kicina, która pokonała zespół go-
spodarzy Dobrze Trafiłeś Swarzędz. Piąte 
miejsce wywalczyły Tygrysy z Gostynia 
pokonując zespół Diabły Swarzędz.

W tym roku wyróżnionych zostało 
sześciu zawodników, po jednym z każ-
dego zespołu.

Serdecznie dziękujemy za świetną 
atmosferę, rywalizację prowadzoną 
w duchu fair play i zapraszamy na kolej-
ny sezon hokejowy na lodowisku SCSiR 
już w listopadzie 2015 r.

/scsir/

Aerobik na świeżym powietrzu

Od maja rusza wiosenna akcja 
promocyjna „Schudnij z nami 
zdrowo do wakacji”. Już teraz 

zapraszamy wszystkich na wspólne za-
jęcia aerobiku (między innymi ZUMBA, 
ANTYCELLUIT), które przenosimy z bu-
dynku pływalni pod namiot przy sce-
nie plenerowej. Od maja będzie można 
ćwiczyć na świeżym powietrzu razem 

z naszą instruktorką Pauliną Fiedler. Nie 
prowadzimy zapisów, miejsca wystarczy 
dla wszystkich. Koszt za jednorazowy 
wstęp na zajęcia to tylko 5 zł od osoby. 
Szczegółowy harmonogram zajęć do-
stępny będzie na stronie internetowej 
www.scsir.swarzedz.pl

Bliższe informacje pod nr tel. 61 65 
09 520/523. /scsir/
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Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

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

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

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

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

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

]]OSP]w]Swarzędzu]
ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

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

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 510 031 946

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

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

]]Pogotowie]Ratunkowe]
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 zdrowot-
na od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 18.00 do 8.00, w soboty, niedziele i 
święta przez całą dobę (dla mieszkańców 
miast i gmin: Swarzędz, Pobiedziska, 
Kostrzyn i Kleszczewo).

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

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

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

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

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

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

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

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

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

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

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

]]Dyżury]całodobowe]
aptek

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

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

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

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

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

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

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

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

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

]]Ośrodek]Interwencji]
Kryzysowej]

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

Wybieramy sołtysów z Azbestowi mówimy „nie”
Kanalizacja – spójrzmy na mapę… z 70 lat biblioteki

Święto Patrona  
Swarzędza – św. Józefa

– str. 4-9

Aleksander Doba:
kajakarz – pogromca oceanów, 
Honorowy Obywatel  
Swarzędza…

] Fot. Marcin Kowalik
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz

20
15

XIII WYSTAWA STOŁÓW WIELKANOCNYCH 
„STÓŁ WIELKANOCNY PIĘKNIE NAKRYTY”

Dostępna dla zwiedzających w poszczególnych sołectwach  
w godzinach 9.00-17.00.  
Harmonogram na www.rokietnica.pl.

Klub Sołecki Mrowino-Cerekwica, ul. Szamotulska 7
• godz. 10.00-11.00  przyjmowanie koszy i rejestracja  
  uczestników konkursu
• godz. 12.00-15.00  wystawa koszy
• godz. 15.00  wręczenie nagród  
  i podsumowanie konkursu

29 MARCA 2015 ROKU – NIEDZIELA PALMOWA

VII WIELKOPOLSKI KONKURS KOSZY WIELKANOCNYCH

www.rokietnica.pl

KONTAKT:
Tel.: (61) 89 60 619 e-mail: katarzyna.filipowiak@rokietnica.pl
  e-mail: katarzyna.sokulska@rokietnica.pl

PATRONAT HONOROWY IMPREZY:
• Wicewojewoda Wielkopolski
• Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły
• Wójtowie Gmin Kaźmierz, Rokietnica i Tarnowo Podgórne

PATRONAT  
MEDIALNY:

PARTNERZY i FUNDATORZY NAGRÓD:
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
• Delikatesy 34

ORGANIZATORZY:
• Urząd Gminy w Rokietnicy
• Sołectwo Mrowino – Cerekwica

WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA:
• ZUK ROKBUS Sp. z o.o.
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy 
• Fundacja IBRAS 
• Biblioteka Gminna w Rokietnicy

I RODZINNA GRA PLENEROWA 
„Rokietnickie podchody z JAJEM”
•	dla kogo: zespoły rodzinne lub grupy przyjaciół
•	trasa: szlak sołeckich stołów wielkanocnych; do 

poszczególnych punktów zawiezie nas wesoły wielkanocny 
ROKBUS

•	START: 29 marca 2015 r. ok. godziny 9.30 spod Biblioteki 
Gminnej im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

•	rejestracja: między 9.00 a 9.30 w Bibliotece Gminnej
•	zapisy: do 20 marca 2015 r. w Bibliotece Gminnej
•	zapraszają: Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w 

Rokietnicy oraz Fundacja IBRAS
KONTAKT: Biblioteka Gminna w Rokietnicy, ul Pocztowa 8,  
tel. (61) 8 145 212, gminna.biblioteka.publiczna@neostrada.pl, 
www.bibrok.neostrada.pl

Atrakcje towarzyszące:
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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

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

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

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

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

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

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

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

ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI
 Rok założenia 1994 Sławomir Sławiński
Pełny zakres usług zegarmistrzowskich:

- kompleksowa naprawa starych zegarów i zegarków
- renowacja kopert i tarcz
- sprzedaż zegarków:
 • szwajcarskich,
 • japońskich. 
- dorabianie szkiełek każdego typu
- markowe baterie
- paski i bransolety

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

  509 29 60 92

BudowaDomow.com

• sprzedaż gotowych domów 
• budowa domów „pod klucz”

• stan surowy  
i deweloperski

SERWIS DOMOWY
Robert Arendarski

Drobne usługi 
mieszkaniowe i tapicerskie

os. Kościuszkowców 23/30, 62-020 Swarzędz

Nie możesz doprosić się, aby ktoś z domowników naprawił 
albo zrobił coś w domu? • Nie posiadasz odpowiednich na-
rzędzi? • Stan zdrowia Tobie na to nie pozwala albo po prostu 
Ci się nie chce? • Nie potrafisz albo nie masz na to czasu?

A...
Zapchał Ci się zlew, zepsuł kontakt - gniazdko, nie działa 
mechanizm otwierania wersalki, coś się zepsuło - rozpruło 
albo urwał się guzik w meblu tapicerowanym? • Potrzebu-
jesz pomocy przy zmontowaniu mebli, powieszeniu półki, 
umyciu okien...

DZWOŃ!!!
Masz wątpliwości czy sprawa, w której potrzebujesz 

pomocy znajduje się w zakresie usług 
firmy?

ZADZWOŃ!!!  
– ZAPYTAJ!!!

tel. 782 903 905
Przyjmowanie i realizacja zleceń „24h”

Jeśli nie mogę odebrać telefonu,  
oddzwaniam w ciągu godziny  

lub pon-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00
Realizacja zleceń – w miarę możliwości jak najszybciej!
Bezpłatny dojazd do klienta na terenie Swarzędza!!!
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FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70

Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

STOMATOLOGIA
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

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

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

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

śr., czw. 15.00-19.00

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

Leczenie i bezpłatne protezy

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

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

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

inne godziny do uzgodnienia czynne też w soboty

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej


