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bezpłatne pismo informacyjne

Zapraszamy na Józefinki 1-3 maja z Budżet obywatelski
Sołtysi w komplecie z Wiadukt i co dalej?
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Reklamy
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Stomatologia – protetyka

509 29 60 92

Swarzędz, os. Działyńskiego 38
(pawilon obok apteki)

• sprzedaż gotowych domów
• budowa domów „pod klucz”
• stan surowy
i deweloperski

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

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym
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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

BudowaDomow.com
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

Władze Miasta i Gminy Swarzędz zapraszają na

Współorganizatorzy:

Święto Patrona Swarzędza św. Józefa
1– 3 maja, Rynek
Jarmark, koncerty
VI Swarzędzkie Spotkanie Józefów
Mebloberek – Gra Miejska

Patronat medialny:

www.jozefinki.swarzedz.pl

interesująco, wyjątkowo – w Swarzędzu.

Początek tegorocznej wiosny nie rozpieszczał nas piękną pogodą, podczas
Świąt Wielkanocy niewiele było okazji do
rodzinnych spacerów i długich pobytów
w plenerze. Tym serdeczniej zapraszam
wszystkich Państwa na swarzędzkie Józefinki 2015 – wspólną weekendową zabawę
1-3 maja.
Józefinki, będące od kilku lat rekreacyjną kontynuacją marcowego Święta
Patrona Swarzędza – św. Józefa, cieszą
się dużym zainteresowaniem mieszkańców
naszej gminy. Trudno dziś wyobrazić sobie
kalendarz swarzędzkich imprez miejskich
bez tradycyjnego Spotkania Józefów, Józefowej Strawy, Józefowego Placka… A przecież w programie majowego spotkania są
także wydarzenia artystyczne, sportowe,
gra miejska!
Nie trzeba dalekich wypraw, aby
w pierwszy weekend maja bawić się wyśmienicie, wypoczywać z rodziną i przyjaciółmi,

A oto najważniejsze propozycje programu józefinkowego:

piątek – 1 maja

- dla miłośników muzycznej tradycji
– Sekcja Regionalna „Olszyna” i Chór
Męski „Akord”
- dla Józefin i Józefów – VI Swarzędzkie Spotkanie Józefów, pamiątkowe zdjęcie,
poczęstunek
- dla smakoszy – Strawa i Placek św.
Józefa
- dla wszystkich – folkowy koncert
zespołu Redlin oraz fantastyczna Biesiadashow w wykonaniu Jacka Kawalca
z grupą Loola

sobota – 2 maja

- Józefinkowy Samochodowy Rajd Flagi – dla wielbicieli motoryzacji, rywalizacji
i ciekawych nagród
- na scenie artystycznej: Swarzędzka

Orkiestra Dęta, Swarzędzka Orkiestra
Flażoletowa, Sekcja Piosenki Ośrodka
Kultury, Sekcja Tańca Dance Hall
- gwiazdy wieczoru: Kabaret Kałamasz
(aktorzy z serialu Ranczo) oraz Zespół Modesta Pastiche

niedziela – 3 maja

- ulubiona Józefinkowa Gra Miejska
swarzędzan – Mebloberek – nowa formuła,
super atrakcje, super nagrody
- wieczorny koncert Andrzeja Cierniewskiego
Codziennie, niebanalne przedmioty
artystyczne, upominki, zdrową żywność
oferować będzie Jarmark św. Józefa, na
najmłodszych zaś czekają atrakcje wesołego miasteczka i ukochane kucyki!
Do zobaczenia na swarzędzkim rynku
podczas józefinkowej, wspólnej zabawy!
Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Aktualności

Szanowni Państwo!

Możemy wygrać
plac zabaw!

23

lutego br. zgłosiliśmy uczestnictwo w konkursie, którego
organizatorem jest firma Nivea, a nagrodą jest wybudowanie placu
zabaw. Konkurs polega na głosowaniu
internetowym na zgłoszone przez gminy
lokalizacje placów.
Głosowanie trwać będzie do maja
br. i polega na:
1. wejściu na stronę organizatora konkursu 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 osoby dorosłe oddając dziennie maksymalnie
1 głos na wskazaną lokalizację.

Bardzo Państwa proszę o pomoc
i oddanie głosu na nasz projekt.
Głosujmy codziennie!
Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Władze Miasta i Gminy Swarzędz zapraszają na

JÓZEFINKI

Święto Patrona Swarzędza św. Józefa, 1– 3 maja, Rynek
Jarmark św. Józefa – codziennie od 12:00
Piątek, 1 maja

Niedziela, 3 maja

15:00 – Sekcja Regionalna „Olszyna”
Chór Męski „Akord”
15:30 – VI Swarzędzkie Spotkanie Józefów
– wspólne zdjęcie
16:00 – Strawa św. Józefa – poczęstunek
16:30 – ZESPÓŁ REDLIN – koncert
18:00 – BIESIADASHOW
z Jackiem Kawalcem i zespołem Loola

10:00 – 12:00 – „Mebloberek” Józefinkowa
Gra Miejska – start
15:00 – Ogłoszenie wyników „Mebloberka”
– nagrody
16:00 – ANDRZEJ CIERNIEWSKI – koncert

Sobota, 2 maja
08:30 – Józefinkowy Samochodowy
Rajd Flagi – odprawa i start
– parking przy pływalni
„Wodny Raj” (trasa ok. 3 h)
14:30 – Swarzędzka Orkiestra Dęta
15:20 – Ogłoszenie wyników Rajdu Flagi
– nagrody
15:50 – Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
16:40 – Sekcja Piosenki Ośrodka Kultury
17:30 – Sekcja Tańca Dance Hall
18:00 – KABARET KAŁAMASZ
(aktorzy z serialu Ranczo)
19:30 – ZESPÓŁ MODESTA PASTICHE – koncert
i zabawa taneczna

www.jozefinki.swarzedz.pl
Współorganizatorzy:

Partner:

Patronat medialny:

Józefinkowa Gra Miejska, 3 maja

Eliksir czasu
Zapisy przez internet:
www.jozefinki.swarzedz.pl
Start - Rynek:
10:00, 11:00, 12:00
Kategorie:
indywidualna
rodzinna
grupowa

Atrakcyjne nagrody:
bon na zakup mebli
rodzinny weekend
w gospodarstwie agroturystycznym
lot samolotem An-2
rower
bony na zakupy do Castoramy
inne

Finał - Rynek:
15:00
Koszulka gratis,
udział bezpłatny

Regulamin i szczegóły na www.jozefinki.swarzedz.pl
Fundatorzy nagród:
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Budżet obywatelski Swarzędza na rok 2016
– harmonogram i zasady

B

udżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, ma na celu
przekazanie mieszkańcom części
kompetencji związanych z dzieleniem
i inwestowaniem dochodów gminy. Jest
to kierunek dążący do aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, dający możliwość bezpośredniego decydowania nad
wybraniem priorytetów rozwoju w ramach
naszej społeczności.
W Swarzędzu na ten cel zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na
rok 2016. Budżet obywatelski zostanie
podzielony na dwie części. Głosować
będziemy nad projektem głównym, na
który zostanie przeznaczony 1 mln zł
oraz nad projektami dodatkowymi, których
suma nie przekroczy 500 000 zł, a wartość
jednostkowa 100 000 zł.
Każdy z mieszkańców naszej gminy,
który ukończył 18 rok życia, będzie miał

prawo do zgłoszenia jednego projektu.
Przygotowano specjalne formularze,
w których będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację i założenie
inwestycji. Projekty będzie weryfikowała
pod względem formalnym i merytorycznym 7-osobowa komisja, powołana z 5
przedstawicieli poszczególnych referatów
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz
2 radnych, wybranych przez przewodniczącą Rady Miejskiej.
W głosowaniu będą mogli wziąć udział
wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz,
którzy najpóźniej 18.09.2015 roku kończą 16 rok życia. Odbywać się będzie ono
drogą internetową i tradycyjną, na kartach
do głosowania dostępnych w ratuszu.
Projekty, które uzyskają największą
liczbę głosów, zostaną przedstawione
do akceptacji burmistrzowi Marianowi
Szkudlarkowi.

Aktualności

Szkoła Podstawowa w Zalasewie
już z dyrektorem

26

marca 2015 r. odbył się konkurs
na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Komisja
konkursowa, w skład której wchodzili
przedstawiciele organu prowadzącego
oraz organu sprawujacego nadzór pedagogiczny, wyłoniła kandydata na dyrektora szkoły. Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz podjął decyzję o powierzeniu
z dniem 1 września 2015 r. na okres 5 lat
szkolnych stanowiska dyrektora szkoły
pani Beacie Hałas.
Pani Beata Hałas (na zdjęciu) pracę
zawodową jako nauczyciel rozpoczęła 1

września 1993 r.
w Szkole Podstawowej nr 1
w Swarzędzu.
W szkole tej pracuje do chwili obecnej jako nauczyciel
języka angielskiego. W roku 2003 uzyskała
stopień awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego. W roku 2014 ukończyła
kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w zakresie zarządzania
oświatą. Pracę szkoły i pracę nauczyciela
poznała we wszystkich obszarach. Jest rodowitą swarzędzanką. Zna mieszkańców,

10 maja 2015 – wybory Prezydenta RP
UWAGA! Zmiana siedziby Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 5 w Swarzędzu

W
6

związku z planowanym w hali
Unii uroczystym zakończeniem
4. biegu 10 km Szpot Swarzędz,
nastąpiła zmiana siedziby OKW Nr 5
w Swarzędzu na Ośrodek Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.
Mieszkańcy ulic:
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dworcowa, Działkowa, Harcerska, Henryka
Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Kasprowicza, Jesionowa,

Krańcowa, Kręta, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Malinowa, Meblowa, Miodowa,
Morelowa, Napoleońska,
Piotra Skargi, Poznańska,
Rzemieślnicza, Stanisława
Kirkora, Stawna, Strzelecka (od numeru 17 do końca), Wiśniowa
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja
2015 r. oddają swój głos w Ośrodku

Harmonogram konsultacji
w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Gminy Swarzędz na rok 2016:

► kampania informacyjna: (od
22.04.2015 do zakończenia konsultacji),
► zgłaszanie propozycji projektów
wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Swarzędz (od 4. 05.2015 do 29.05.2015),
► powołanie zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do
29.05.2015),
► weryfikacja złożonych propozycji
przez zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 1.06.2015 do
29.06.2015),
► podanie do publicznej wiadomości
listy projektów obejmującej pozytywnie
zweryfikowane propozycje (30.06.2015),
► głosowanie (od 01.07.2015 do
18.09.2015),
► ogłoszenie wyników konsultacji
(30.09.2015).
Tomasz Rybarczyk
ich radości i problemy. Wierzy, że z pomocą ludzi życzliwych stworzy szkołę XXI
wieku – Szkołę Podstawową w Zalasewie,
która będzie służyła całej społeczności.
Dyrektor Beata Hałas pełni dyżury
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu (pok. 310) w poniedziałki i czwartki
w godz. 14.15-15.30 (osoby zainteresowane spotkaniem z p. dyr. Hałas prosimy
o wcześniejsze umówienie terminu – tel.
61 65 12 312). Kontakt e-mail: halas.beata@zalasewo.swarzedz.pl i dyrektor@
zalasewo.swarzedz.pl
Pod adresem www.szkola.zalasewo.
swarzedz.pl działa już strona internetowa
szkoły, gdzie umieszczane będą wszystkie
ważne informacje.
/edu, mw/
Kultury w Swarzędzu przy
ul. Poznańskiej 14.
Lokal dostosowany jest dla
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Lokale wyborcze będą
otwarte w dniu głosowania
10 maja 2015 r. w godz. od
7:00 do 21:00.
Na str. 16-17 zamieszczamy poświęcone wyborom Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.
/umig/

z Fot. M. Woliński
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UWAGA! Utrudnienia
komunikacyjne
w rejonie ul. Grudzińskiego
W połowie kwietnia rozpoczął się kolejny etap prac przy budowie kanalizacji
w rejonie ul. Grudzińskiego w Swarzędzu.
Wiąże się to z poważnymi komplikacjami
komunikacyjnymi w tej okolicy. Kierownik budowy – Bartosz Sobczak z firmy
WPRINŻ S.A. – informuje, że przez co
najmniej kilka najbliższych tygodni obowiązywać tu będą utrudnienia i objazdy,
wyznaczane wraz z postępem robót. Cała
ulica Grudzińskiego będzie nieprzejezdna
przez okres prowadzenia robót kanalizacyjnych, a o szczegółach i kolejnych etapach robót będziemy Państwa informować
na bieżąco na www.swarzedz.pl
Tymczasem bardzo prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej
ostrożności, a za kłopoty uprzejmie przepraszamy.
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 przedsięwzięcia gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka (etap
III). Równocześnie, na zlecenie spółki
AQUANET, w tym rejonie prowadzone
są roboty związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
/mw/

„Białe plamy”
AQUANET-u do
stopniowej likwidacji
Gmina Swarzędz, wspólnie ze spółką
AQUANET, przystąpiła do inwentaryzacji sieci wodno-kanalizacyjnej na naszym
terenie. Chodzi tu o wskazanie rejonów,
gdzie w pierwszej kolejności należałoby
uzupełnić bądź rozbudować system wodno-kanalizacyjny. Na tej podstawie spółka
AQUANET, dokonując uprzedniej weryfikacji zgłoszonych potrzeb oraz analizując czynniki ekonomiczne ew. inwestycji,
będzie umieszczać je w swoich planach
na kolejne lata.
/mw/

Gruszczyn, Gortatowo
i Jasin – kanalizacja
z dofinansowaniem
Jak już informowaliśmy, 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 z 19 przyłączami
w Gruszczynie (ulice: Krańcowa, Świt,
Brzask i Katarzyńska), a także kanalizacji tłocznej w Gortatowie i Jasinie (ponad
1200 m).
Szacunkowy koszt tych inwestycji
to około 2,5 mln złotych. Nasze wnioski
zostały pozytywnie rozpatrzone i gmina
otrzyma pożyczkę w kwocie prawie 500
tys. zł. Pożyczka ta może zostać umorzona
(w wysokości 40 proc. jej wartości), o ile
do końca czerwca br. zostaną zawarte umowy z wykonawcami inwestycji. W związku
z tym Gmina Swarzędz przystąpi, po dokonaniu korekty w budżecie, do procedury związanej z ogłaszaniem przetargów.
Roboty powinny być zakończone jeszcze
w tym roku.
/mw/

Prosto z budowy

Szkoła w Zalasewie – pora na wyposażenie i przebudowę ul. Heweliusza. Kwiecień to pora ogłaszania przetargów na wyposażenie
nowej Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Kupione zostaną m.in. meble, armatura sanitarna, komputery, tablice interaktywne, rzutniki, sprzęt sportowy i wszystko, co
potrzebne do funkcjonowania takiej placówki. Dostawy zakończyć się mają w sierpniu.
Ogłoszony został również przetarg na przebudowę ul. Heweliusza w Zalasewie (droga prowadząca do nowej szkoły podstawowej). Przebudową objęty zostanie odcinek
tej ulicy od ul. Planetarnej do końca nieruchomości, na której wznoszona jest szkoła. Zaprojektowano budowę odwodnienia, oświetlenia, asfaltową jezdnię, chodniki
i zatoki parkingowe z kostki brukowej. W ramach tego zadania uwzględniono również budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Planetarną, co poprawi
bezpieczeństwo w tym miejscu. Powstanie także zatoka pozwalająca na bezpieczny dojazd przed wejście do nowej szkoły.
Dodatkowo, w ramach tej samej inwestycji, zostanie wykonane połączenie światłowodem szkoły z Gimnazjum w Zalasewie. Zbudowany zostanie też system monitoringu
okolicy nowej szkoły.
Budowa ma być ukończona przed 1 września br..
/mw/
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4. bieg 10 km Szpot Swarzędz
4000 biegaczy i wielki piknik
– serdecznie zapraszamy w niedzielę, 10 maja 2015 r.
► Start godz. 10.30 – ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu, meta - Stadion Miejski w Swarzędzu ► Miasteczko Samochodowe
Szpot ► Świat produktów marki Romet ► Kino 5D ► Symulator dachowania samochodu ► Akademia Reissa ► Zjeżdżalnie dla
dzieci ► Biegi dziecięce - płyta główna stadionu, ul. św. Marcina 1 ► Animacje Akademia Castorama ► Zabawy językowe z Językownia.eu ► Zapraszamy na Wielki Piknik przy pływalni Wodny Raj w godzinach 11.30 - 15.00. ► Wszystkie atrakcje GRATIS!
Szczegółowe informacje o nieuniknionych utrudnieniach w ruchu i objazdach, związanych z organizacją tej wielkiej imprezy,
znajdą Państwo na www.swarzedz.pl
Szanowni Państwo!

Aktualności

Nikogo już dziś nie trzeba przekonywać, jak wielkie znaczenie dla zdrowia
i szeroko rozumianego zdrowego stylu
życia ma uprawianie sportu. Świadomość korzyści płynących z aktywności
ruchowej oraz czynnej rekreacji charakteryzuje również mieszkańców gminy
Swarzędz. W imponującym tempie przybywa nam terenów sportowych, boisk,

ścieżek pieszo-rowerowych, zorganizowanych miejsc rekreacyjnych, imprez
sportowych. Zapraszamy do udziału
w gminnych rajdach rowerowych, biegach przełajowych, marszach nordic
walking. Tytuł „Sportowej Gminy”,
którym szczycimy się od kilku lat, cieszy
oraz, po prostu, zobowiązuje. Rozwój
klubów sportowych, sportu szkolnego,
corocznie przyznawane nagrody i stypendia sportowe, to dowód trafnie po-

dejmowanych działań, służących młodemu pokoleniu swarzędzan.
Jednym z najważniejszych swarzędzkich wydarzeń sportowych jest bieg „10 km
Szpot Swarzędz”. Fantastyczna inicjatywa
firmy Szpot, wsparta dobrą współpracą
z władzami samorządowymi, procentuje
doskonale organizowaną imprezą sportową. Majowy bieg gromadzi kilka tysięcy
uczestników z całej Polski i zagranicy. Są
wśród nich amatorzy
i zawodowcy, wszyscy
połączeni wspólną pasją, radością wynikającą z pokonywania własnych słabości. Bieganie
to niezwykle powszechny sport – w Swarzędzu
podziwiamy seniorów,
młodzież, osoby niepełnosprawne. To wielka
radość witać w naszej
gminie wszystkich zawodników, wspierać
ich, dopingować na
całej trasie!
Właśnie o ten
doping, życzliwość,
a także wyrozumiałość
dla pewnych ograniczeń, wynikających
z organizacji biegu,
serdecznie wszystkich
Państwa proszę! Biegaczom zaś życzę siły,
wytrwałości oraz sukcesu – tego na podium
i tego tylko we własnej
ocenie!
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Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz

W

trzech spośród dwunastu kościołów szlaku zabrzmi muzyka chrześcijańska, którą zagrają
zespoły: 33 i Pinokio Brothers oraz grupa
wokalno – muzyczna Wielbienie. „Noc”
rozpocznie się o godzinie 18.00 i potrwa do
północy. W trakcie wieczoru zaplanowano także zwiedzanie drewnianych świątyń
w towarzystwie księdza lub regionalisty.
Zwiedzanie możliwe będzie pół godziny
przed i po każdym z koncertów.
•
•

•

W programie:
godz. 18.00 – koncert Zespołu 33
w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Uzarzewie
godz. 20.00 – koncert grupy wokalno
– muzycznej Wielbienie w kościele
parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie
godz. 22.00 – koncert zespołu Pinokio Brothers w kościele parafialnym
pw. Bożego Ciała w Łagiewnikach
Kościelnych.

Powstały w 2007 roku Zespół 33 tworzą muzycy od lat zaangażowani w ważne
inicjatywy chrześcijańskiej sceny muzycznej w Polsce (m.in. Na Fali Wielbienia).
Artyści „33” są dobrze znani publiczności z uczestnictwa w takich zespołach jak
TGD, Gospel Joy, Pinokio Brothers, Lumen czy Bogu Jedynemu Chwała. Muzyka
zespołu to autorskie kompozycje i teksty

inspirowane fragmentami Pisma Świętego.
Utrzymana jest w przyjemnym dla ucha
stylu, zawierającym elementy popu, jazzu
i muzyki gospel. Dużą rolę odgrywają także odniesienia do muzyki wielbienia oraz
klimatów praise i worship, dominujących
we współczesnej muzyce chrześcijańskiej.
Poznańska grupa wokalno – muzyczna
Wielbienie została założona przez Leopolda Twardowskiego – wokalistę, gitarzystę, aranżera, kompozytora, organizatora
i koordynatora Inicjatywy Poznańskich
Muzyków „Bogu Jedynemu Chwała” oraz
Poznańskich Zaduszek Jazzowych.
Pinokio Brothers - to zespół istniejący
od roku 2000. W skład zespołu Pinokio
Brothers wchodzą osoby świeckie i 3 księży! Grają koncerty ewangelizacyjne połą-

Zachęcamy do zwiedzania świątyń
i uczestnictwa w bezpłatnych koncertach.
Wraz z początkiem maja rusza kolejny
sezon turystyczny na Szlaku Kościołów
Drewnianych wokół Puszczy Zielonka
oraz w obiektach na Szlaku Cysterskim.
Drewniane kościoły, kościół św. Jana
Chrzciciela w Owińskach i Sanktuarium
Matki Bożej Pocieszenia w Dąbrówce
Kościelnej można zwiedzać w soboty
w godzinach 10.00 – 15.00 i niedziele
w godzinach 14.00 – 17.00. Sezon potrwa
do 19 października br.
Szczegóły na stronie www.puszcza-zielonka.pl

Aktualności

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka oraz gminy Swarzędz,
Kiszkowo i Pobiedziska już po raz piąty zapraszają na Noc Kościołów
Drewnianych, która odbędzie się w piątek, 15 maja br.

czone z modlitwą i świadectwem w czasie dni młodzieży, rekolekcji, festynów
parafialnych itp. na terenie całego kraju.
Tworzą własne kompozycje i aranżują znane piosenki religijne, czasami „chrzczą”
piosenki nadając im nowy sens. Teksty to
najczęściej słowo Boże, połączone z rockowym brzmieniem, które nie zawsze jest
utożsamiane z religijnym przekazem, co
tym bardziej intryguje…

z Fot. H. Błachnio

V Noc Kościołów Drewnianych

z Fot. M. Kaczmarczyk
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Sokolniki Gwiazdowskie

Wybory sołeckie
Od 10 lutego odbywały się w sołectwach naszej gminy zebrania wiejskie,
na których mieszkańcy wybierali sołtysów i członków rad sołeckich. W poprzednim wydaniu„Prosto z Ratusza”przedstawiliśmy Państwu wszystkich
sołtysów i członków rad sołeckich wybranych do 19 marca, kiedy musieliśmy
już oddać gazetę do druku. A oto pozostali, wybrani po tym terminie:

Aktualności

Zalasewo

SOŁTYS: Adrian Senyk
RADA SOŁECKA: Bartosz Bryk,
Marcin Kłopocki, Jan Krych, Joanna
Markowska, Piotr Nowakowski, Dariusz Podsiad, Zbigniew Staniszewski

SOŁTYS: Irena Prokop
RADA SOŁECKA: Ewa Buczyńska,
Bogdana Cywińska, Władysław Miękina, Dariusz Nolberczak, Magdalena
Szcześniak, Jadwiga Wojtasiak, Grzegorz Zamelczyk
Bogucin
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Rabowice

Wierzonka

Łowęcin

SOŁTYS: Bogumiła Kaczmarek
RADA SOŁECKA: Anita Białasik,
Kazimierz Kropek, Zygmunt Majchrzak, Włodzimierz Nowak, Magdalena Olejniczak, Radosław Tylski

SOŁTYS: Gabriela Iglińska
RADA SOŁECKA: Andrzej Jankowiak, Jacek Kociura, Maria Toboła

SOŁTYS: Adam Borówczak
RADA SOŁECKA: Jan Brzoza,
Katarzyna Okupnik, Józef Olszewski,
Maria Paszczak, Tomasz Staniszewski

SOŁTYS: Katarzyna Szaferska
RADA SOŁECKA: Agata Nawrot,
Eleonora Niechciałkowska, Sławomir
Skrzypczak, Jacek Strzelczak, Łukasz
Strzelczak, Irena Tyblewska, Iwona
Tyblewska

* * *

Gratulujemy
i dziękujemy…
Ostatnie z 20 zebrań odbyło się 1
kwietnia w Rabowicach. Najwięcej
mieszkańców uczestniczyło w zebraniu
w Kobylnicy (231 osób), a najwyższą
frekwencję miało zebranie w Sarbinowie
(63,7%). Łącznie na 11965 uprawnionych do głosowania w zebraniach wzięło
udział 1596 osób, co oznacza, że średnia
frekwencja wyniosła 13,3%.
Łącznie wybranych zostało 20 sołtysów i 115 członków rad sołeckich. W 7
sołectwach zmienił się sołtys, w tym w 4
przypadkach dotychczasowy sołtys nie
kandydował w wyborach.
Wśród sołtysów serdecznie witamy:
»» Włodzimierza Koniecznego, nowego
sołtysa Janikowa Dolnego,
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www.zalasewo.
swarzedz.pl

Na kolejne kadencje wybrani zostali:
»» Małgorzata Glabas-Gruszka, sołtys
Paczkowa,
»» Małgorzata Markiewicz, sołtys
Kruszewni,
»» Ryszard Wiczyński, sołtys Janikowa
Górnego,
»» Maria Drozda, sołtys Jasina,
»» Krzysztof Nowak, sołtys Puszczykowa Zaborze,
»» Henryk Borski, sołtys Karłowic,
»» Grażyna Orpińska, sołtys Kobylnicy,
»» Maciej Dominikowski, sołtys Wierzenicy,
»» Barbara Czachura, sołtys Gruszczyna,
»» Bogdan Krych, sołtys Garbów,
»» Bogumiła Kaczmarek, sołtys Łowęcina,
»» Irena Prokop, sołtys Wierzonki,
»» Gabriela Iglińska, sołtys Sokolnik
Gwiazdowskich.

Wszystkim dwudziestu sołtysom
wybranym na kadencję 2014-2018 serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej
współpracy z władzami naszej gminy oraz
realizacji wszystkich zamierzeń.
Jednocześnie składamy podziękowania wszystkich ustępującym sołtysom
i członkom rad sołeckich za współpracę
w minionej kadencji i życzymy wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym
i zawodowym, prosząc jednocześnie
o udzielanie, w miarę możliwości,
wsparcia swoim następcom. Szczególne
podziękowania za wieloletnią pracę na
rzecz społeczności wiejskiej na terenie
naszych sołectw składamy na ręce pań:
Marii Kowalskiej – wieloletniej sołtys
Uzarzewa, Małgorzaty Molik – wieloletniej sołtys Gortatowa, dziś członka rady
sołeckiej, Ireny Tyblewskiej – wieloletniej sołtys Rabowic, dziś członka rady
sołeckiej, Haliny Sołowiej – wieloletniej
sołtys Zalasewa, Czesławy Knypińskiej
– wieloletniej sołtys Janikowa Dolnego,
dziś członka rady sołeckiej oraz panów:
Zbigniewa Kaczmarka – wieloletniego
sołtysa Bogucina i Jacka Biernackiego,
wieloletniego sołtysa Sarbinowa,
W trakcie zebrań wiejskich mieszkańcy przedstawili również swoje wnioski
i prośby do władz Gminy. Wnioski znalazły się w protokołach z zebrań i po ich
przeanalizowaniu zostaną podjęte decyzje
odnośnie ich realizacji.
/MS, MW/
z Fot. T.Rybarczyk i Archiwum UMiG

Z

alasewo ma już własną stronę internetową: www.zalasewo.swarzedz.pl
– Warto tam zaglądać w poszukiwaniu aktualnych informacji o sprawach
naszego sołectwa – zachęca Adrian Senyk,
niedawno wybrany sołtys Zalasewa i zarazem radny Rady Miejskiej w Swarzędzu.
Kontakt: soltys@zalasewo.swarzedz.pl
/mw/

„Wieści sarbinowskie”

…to tytuł nowej gazetki sołectwa
Sarbinowo. Pierwszy numer okazał się 1
kwietnia w nakładzie 105 egzemplarzy.
Na 4 stronach tego biuletynu informacyjnego rady sołeckiej znajdziemy m.in.
szczegółowe informacje o wynikach wyborów w sołectwie i interesujący artykuł
na temat historii wsi Sarbinowo.
Dewiza redakcji: „Wszystko dla
Mieszkańców Sarbinowa”. Życzymy powodzenia, wielu następnych wydań i grona
wiernych czytelników!
/mw/

Aktualności

»» Adriana Suchomskiego, nowego
sołtysa Uzarzewa,
»» Hannę Andrzejewską, nową sołtys
Sarbinowa,
»» Filipa Molika, nowego sołtysa Gortatowa,
»» Adriana Senyka, nowego sołtysa
Zalasewa,
»» Adama Borówczaka, nowego sołtysa
Bogucina,
»» Katarzynę Szaferską, nową sołtys
Rabowic.

Sprostowanie

J

ak już informowaliśmy, 23 lutego
2015 r. w Puszczykowie Zaborzu odbyły się wybory sołeckie. Sołtysem
został Krzysztof Nowak. Wspierać go
będzie rada sołecka złożona z: Jarosława
Dudziaka, Iwony Sadowskiej i Przemysława Zająca. W poprzednim wydaniu
Prosto z Ratusza w informacji na ten temat
podaliśmy jednak omyłkowo inny skład
rady sołeckiej. Przepraszamy.
Tomasz Rybarczyk
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Organizacja ruchu
na wiadukcie przy ul. Polnej

Aktualności

– konsultacje i zespół roboczy

12

Zgodnie z zapowiedzią Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Mariana
Szkudlarka, 31 marca 2015 o godzinie 18.00 w swarzędzkim Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców Swarzędza z przedsiębiorcami
z okolic ulicy Rabowickiej. Przybyli też przedstawiciele: władz powiatu,
zarządu dróg wojewódzkich, policji – łącznie około 150 osób.

W

prowadzenie wygłoszone przez
wicestarostę Tomasza Łubińskiego przygotowało podłoże
merytoryczne pod dyskusję. Wymienił
klasyfikacje poszczególnych dróg
i infrastruktury z nimi związanymi. Dla
przypomnienia: wiadukt na ulicy Polnej

jest elementem drogi wojewódzkiej nr 433,
a nowy wiadukt w Jasinie jest elementem
drogi powiatowej 2512P. Opisano również
mechanizm przyznawania i rozliczania
dotacji unijnych, dzięki którym powstał
nowy wiadukt. Priorytetem projektów infrastrukturalnych jest zwiększenie przepu-

stowości dróg, wyeliminowanie korków
i podwyższenie bezpieczeństwa.
Policjanci podkreślili, że dla nich
najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców i wyrazili ubolewanie z powodu
braku takich konsultacji przed powstaniem
nowego wiaduktu.
Przedstawiono również racje firm
usytuowanych przy ulicy Rabowickiej.
Przykładowo – Volkswagen działa w cyklu „Just in time” – czyli dostarczania
elementów produkcji o wyznaczonym
czasie, co obniża koszt magazynowania
komponentów i jako element składowy
zarządzania jakością prowadzi do niższej
ceny produktu końcowego. Wydłużenie
czasu przejazdu obniża efektywność produkcji i podwyższa koszty logistyczne.
Mieszkańcy okolicy starego wiaduktu
i zakładów przy ulicy Rabowickiej byli podzieleni w kwestii pomysłu zamknięcia ul.
Polnej dla ruchu ciężarówek. Jeden z nich
przedstawił własne wyliczenia dotyczące
ilości przejeżdżających dziennie samochodów ciężarowych. Twierdzi, że pomimo
spadku ich liczby hałas w dalszym ciągu
jest bardzo uciążliwy.
Mieszkańcy przychylili się do pomysłu
pełnomocnik spółki Volkswagen, Moniki
Olejniczak, stworzenia grupy roboczej,
w której skład wejdą mieszkańcy, przedstawiciele firm oraz władz i opracują rozwiązania przyczyniające się do poprawy
komfortu życia mieszkańców w okolicy
starego wiaduktu. Również burmistrz
Marian Szkudlarek przychylił się do tego
pomysłu.
Kolejne spotkanie jest wstępnie planowane na czerwiec, gdy ukończone będą
badania nad pomiarem hałasu, zlecone
przez starostwo powiatowe.
Tomasz Rybarczyk
z fot. Tomasz Rybarczyk

z Fot. T. Rybarczyk
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cina 1 wraz z terenem przyległym.
► Uchwałę nr VIII/72/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu położonego w Gruszczynie przy ul. Katarzyńskiej.
► Uchwałę nr VIII/73/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.
► Uchwałę nr VIII/74/2015 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2015-2017.
► Uchwałę nr VIII/75/2015 w sprawie
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2014
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16
grudnia 2014r. w sprawie powołania
składów osobowych Komisji Rewizyjnej
i stałych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu.
► Uchwałę nr VIII/76/2015 w sprawie
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz.

* * *

W okresie międzysesyjnym radny
Zygmunt Majchrzak złożył 2 interpelacje:
– w sprawie sytuacji Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, nr spr.
BRM.0003.3.2015,

Od redakcji: pełne teksty wszystkich
uchwał wraz załącznikami dostępne są
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/

Aktualności

31

marca 2015 r. w Ośrodku
Kultury odbyła się VIII sesja
Rady Miejskiej w Swarzędzu.
W obradach, które prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara
Czachura, uczestniczyło 19 radnych.
Podczas sesji podjęto :
► Uchwałę nr VIII/66/2015 w sprawie
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu na realizację
zadania w zakresie likwidacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu
Poznańskiego na rok 2015.
►Uchwałę nr VIII/67/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2015.
► Uchwałę nr VIII/68/2015 w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015
-2036.
► Uchwałę nr VIII/69/2015 w sprawie
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Swarzędz.
► Uchwałę nr VIII/70/2015 w sprawie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu położonego
w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza.
► Uchwałę nr VIII/71/2015 w sprawie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy budynku położonego w Swarzędzu przy ul. św. Mar-

– w sprawie parkingu przy kościele pw.
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu, nr spr.
BRM.0003.4.2015.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

Ukłony
dla sołtysów

P

odczas sesji 31 marca 2015 r. przewodnicząca Barbara Czachura oraz
burmistrz Marian Szkudlarek serdecznie podziękowali wszystkim sołtysom – byłym i obecnym, za ich pracę na
rzecz lokalnych społeczności.
/mw/

z Fot. M. Woliński

Z prac Rady Miejskiej
w Swarzędzu
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VI edycja targów Aktywni 50+

Prosto z OPS

W

14

dniach 27-28 marca 2015 r. już
po raz szósty mogliśmy uczestniczyć w targach Aktywni 50+,
które odbyły się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie
nr 15. W tym roku hasło targów brzmiało
“Rozsmakuj się w zdrowiu!”, nawiązywało
do kampanii społecznej “We Love Eating.
Rozsmakuj się w zdrowiu” zainicjowanej
przez Komisję Europejską i realizowanej
w siedmiu krajach Europy (w tym, już po
raz szósty, w Poznaniu). Organizatorami
Targów byli: Samorząd Województwa
Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Centrum
Inicjatyw Senioralnych oraz Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej. A ich celem
było zebranie w jednym miejscu jak największej liczby firm komercyjnych, organizacji pozarządowych, klubów seniora

działających na rzecz osób dojrzałych
i starszych, stwarzając mieszkańcom
Poznania i Wielkopolski możliwość zapoznania się z ofertą adresowaną do
osób kończących aktywność zawodową.
Organizacje pozarządowe oraz
kluby seniora mogły bezpłatnie zaprezentować swoją ofertę, zorganizować
krótkie warsztaty, przedstawiając swoją
działalność szerszej grupie odbiorców.
W tym roku szczególny nacisk położono
na promocję zdrowia (zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna).
Było dużo stoisk (ponad 120), można
było zmierzyć ciśnienie, zbadać wzrok,
słuch, uzyskać informacje w zakresie
osteoporozy, zdrowego odżywiania. Zachęcano do aktywności fizycznej: nordic
walking, salsa, tai chi, tańce, joga śmiechu. Było mnóstwo ofert turystycznych

i leczniczych. Kluby seniora informowały o różnych formach podejmowanych
działań, wystawiały swoje prace. Targom
towarzyszyły imprezy kulturalne (występy solistów, muzyczne), a ich ofertę
opracował Teatr Muzyczny z Poznania.
Stoisko miały też Kluby Młodych
Duchem ze Swarzędza (nr 102), prezentujące propozycje kulturalne oraz
prace w wykonaniu swoich uczestników. Seniorzy oglądali oferty innych
klubów podglądając jak funkcjonują, co
ciekawego robią, co można podpatrzeć
i wykorzystać u siebie.
Było mnóstwo zwiedzających, gwaru, kolorów, zapachów, smaków, śmiechu
i pytań.
Danuta Wereszczyńska-Choryńska

Zakończenie projektu „SCHEMATOM STOP!”

W

grudniu 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
przystąpił do pilotażowego
projektu „SCHEMATOM STOP!” - Wspólne działania instytucji pomocy społecznej
i instytucji rynku pracy - pilotaż” realizowanego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2
Wsparcie systemowe instytucji pomocy
i integracji społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Liderem projektu w powiecie poznańskim było Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Poznaniu, a partnerami, oprócz Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, były także: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu,
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Luboniu.
Celem nadrzędnym projektu było
utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec
wielodzietnych rodzin zagrożonych

wykluczeniem społecznym z tytułu
bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń
pomocy społecznej poprzez testowe
wypracowanie i wdrożenie nowych
instrumentów oraz narzędzi rodzinnej
aktywizacji i integracji społecznej. Z instytucji realizujących projekt wyłoniono dwa zespoły: Mobilną Grupę Interdyscyplinarną oraz Powiatowy Zespół
Koordynujący Współpracę.
Członkowie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) opracowali
i wdrożyli rodzinne programy dla wybranych rodzin wielodzietnych. W Swarzędzu wsparciem objętych zostało 5
rodzin. Z każdą z nich pracowali specjaliści rekrutowani w zależności od
indywidualnych potrzeb i problemów
rodziny. Zwiększył się poziom efektywności działań obejmujących osoby
korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej oraz konstruktywna współpraca pracowników instytucji pomocy
i integracji społecznej oraz instytucji

rynku pracy z wykorzystaniem filaru
reintegracji społecznej i zawodowej
na poziomie powiatu i gminy wobec
rodzin. Rodziny wielodzietne zostały
objęte wsparciem w ramach 4 modułów: społeczno-integracyjnego, prozatrudnieniowego, rodzinnego oraz
sportu i kultury.
W ramach projektu w Gminnym
Centrum Informacji w Swarzędzu, przy
ul. Działkowej 61a, został uruchomiony
Punkt Przyjazny Rodzinie, który będzie
miejscem kompleksowych informacji dla
rodzin oraz miejscem spotkań.
Zaproponowane i przetestowane
instrumenty stanowić będą bazę i wytyczne dla instytucji pomocy społecznej
i rynku pracy do systemowego, skoordynowanego wspierania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, zwiększając
w przyszłości stopień ich usamodzielnienia.
Katarzyna Zaremba
Monika Dębska
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Warsztaty genealogiczne dla seniorów
26 marca br. w Centrum Młodych Duchem w Swarzędzu odbyły się warsztaty
genealogiczne dla seniorów, które przeprowadziła Bogna Jokiel.

G

enealogia rodziny, czy inaczej historia rodziny, to wspaniałe hobby
milionów osób na całym świecie.
Źródłami wiedzy o rodzinie mogą być
przekazy ustne, archiwa kościelne (parafialne, diecezjalne), archiwa państwowe
(tu akta stanu cywilnego), akta szkolne,
dokumenty i pamiątki rodzinne, cmentarze.

Bogna Jokiel na początku wyjaśniła
kilka pojęć, niezbędnych w szukaniu
swoich korzeni, jak: genealogia rodziny,
materiały archiwalne, kwerenda archiwalna, sygnatura archiwalna, katalog,
rewers, digitalizacja. Przedstawiła etapy
poszukiwań genealogicznych, mówiła
o bazach danych, wskazując jako najbardziej przydatną i sprawdzoną, skupioną

na księgach metrykalnych bazę Pradziad
(http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/pradziad.php).
Prelegentka w jasny i zwięzły sposób
wyjaśniła, jak tworzyć drzewo genealogiczne rodziny, podkreśliła, że pracę
ułatwi korzystanie z odpowiedniego
programu internetowego, do którego
należy wprowadzić wszystkie uzyskane
dane. A programów tych jest wiele, płatnych i darmowych (przydatne są takie
jak: Drzewo Genealogiczne i Drzewo
przodków). Są też różne układy drzew
genealogicznych (w układzie poziomym,
kołowym).
W części drugiej spotkania, warsztatowej, prelegentka pokazała z jakich
stron internetowych korzystać w trakcie
tworzenia drzewa rodziny, jak je przeglądać, przeszukiwać. Prezentacja była
ciekawa, zrozumiała, uzupełniona przykładami, odwołaniami do konkretnych
stron internetowych.
Danuta Wereszczyńska-Choryńska

Od 16.06.2014 r. rodziny z minimum trójką dzieci bez względu na dochód mogą
składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny
przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym
i rodzinnym domom dziecka.

K

arta Dużej Rodziny przyznawana
jest dzieciom do ukończenia 18 roku
życia lub 25 r. ż jeżeli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą
korzystać z Karty dożywotnio. Osobom
niepełnosprawnym Karta wydawana
jest na czas obowiązywania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Wniosek o wydanie Karty może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Składając wniosek o przyznanie Karty okazuje
się oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających uprawnienia do jej
przyznania, w szczególności:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający
tożsamość,
- w przypadku dzieci do ukończenia
18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie
ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej
placówce,
- w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności

w wieku powyżej 18 r. ż – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie
o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny wydawana jest
bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we
wniosku. W przypadku zagubienia Karty
można na wniosek otrzymać duplikat za
opłatą 9,21 zł.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do
zniżek, które oferowane są zarówno
przez instytucje państwowe jak i firmy
prywatne. Miejsca oferujące zniżki będą
opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę
Dużej Rodziny”.
Z Karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie, co oznacza,
że nie trzeba być całą rodziną w jednym
miejscu. Karta jest spersonalizowana,
znajduje się na niej imię i nazwisko oraz
nr PESEL jej posiadacza.
Ponadto rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz posiadające ogólnopolską
Kartę Dużej Rodziny, w ramach programu „Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych”, mogą korzystać ze zniżek
lokalnych, których lista dostępna jest
pod adresem:

http://opsswarzedz.pl/karta-duzej-rodziny/lokalna-karta-duzej-rodziny
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznańska
25, tel. 61 651 26 50-53, osoby do kontaktu - pok. nr 16: Jolanta Osada i Monika
Dębska.
Formularz wniosku można otrzymać
w OPS lub pobrać ze strony http://www.
opsswarzedz.pl/kdr/ogolnopolska-karta-duzej-rodziny.
Lista miejsc i wysokości zniżek ogólnopolskich dostępna jest pod adresem
https://rodzina.gov.pl.
Anna Renda
Dyrektor Ośrodka 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

Prosto z OPS

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
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Gimnazjum Nr 2
Swarzędz, ul. Polna 21

Gimnazjum Nr 2
Swarzędz, ul. Polna 21

Cech Stolarzy
Swarzędz, ul. Wrzesińska 41

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz, ul. Zamkowa 20
Gimnazjum Nr 3

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Arkadego Fiedlera, Boczna, Bursztynowa, Diamentowa, Elizy Orzeszkowej, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Gwiaździsta, Jana Brzechwy, Jana Matejki, Jarosława
Dąbrowskiego, Józefa Kraszewskiego, Józefa Poniatowskiego, Karola Marcinkowskiego, Kórnicka (od drogi krajowej 92 do torów kolejowych trasy E-20),
Księżycowa, Kwiatowa, Pauliny i Augusta Wilkońskich, Platynowa, Pogodna (od ul. Średzkiej do ul. Kórnickiej), Polna, Południowa, Promykowa, Rabowicka,
Słoneczna, Srebrna, Szmaragdowa, Średzka, Tadeusza Kościuszki, Tadeusza Staniewskiego, Władysława Sikorskiego, Wschodnia, Złota

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Aleksandra Fredry, Bednarska, Bolesława Prusa, Bronisława Geremka, Ciesielska, Garbarska, Garncarska, Graniczna, Ignacego Krasickiego,
Jana Kochanowskiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Wybickiego, Kowalska, Kórnicka (od torów kolejowych trasy E 20 do końca), Krawiecka, Kupiecka,
Kuśnierska, Leona Wyczółkowskiego, Łąkowa, Marii Curie-Skłodowskiej,Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Mikołaja Reja, Miła, Murarska, Nowowiejska,
Okrężna, Płóciennicza, Pogodna (od ul. Kórnickiej do końca), Rolna, Romualda Traugutta, Spokojna, Stefana Żeromskiego, Sukiennicza, Szewska, Ślusarska,
Tysiąclecia, Warzywna, Władysława Reymonta, Wojciecha Kossaka, Zachodnia, Zielona

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Augusta Cieszkowskiego (z wyłączeniem budynków 37A do G), Cicha, Cmentarna, Cybińska, Grunwaldzka, Jasińska, Juliusza Słowackiego, Jurija Gagarina,
Kobylnicka, Leonida Teligi, Osiedlowa, Prof. Jana Rutkowskiego, Różana, Skryta, Sporna, Wąska, Wrzesińska, Zacisze, Zwycięstwa, Zygmunta Grudzińskiego
(z wyłączeniem budynków 7A do 7F), Żwirki i Wigury, Żytnia

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Adama Mickiewicza, Bramkowa, Cechowa, Gołębia, Górków, Gruszczyńska, Jana Kilińskiego, Kącik, Kosynierów, Kórnicka (od Rynku do drogi krajowej 92),
Krótka, Mała Rybacka, Mylna, Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaski, Plac Niezłomnych, Plac Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, Rynek, Strzelecka
od nr 1 do 13, Św. Marcina, Warszawska, Wiankowa, Wielka Rybacka, Zamkowa od nr 1 do 26, Zapłocie

MIASTO SWARZĘDZ,

8

9

10

7

6

Ośrodek Kultury
Swarzędz, ul. Poznańska 14

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Brzoskwiniowa, Czereśniowa, Dworcowa, Działkowa, Harcerska, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego, Jana Kasprowicza, Jesionowa, Krańcowa,
Kręta, Ks. Piotra Wawrzyniaka, Malinowa, Meblowa, Miodowa, Morelowa, Napoleońska, Piotra Skargi, Poznańska, Rzemieślnicza, Stanisława Kirkora, Stawna,
Strzelecka (od numeru 17 do końca), Wiśniowa

5

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz, Os. Macieja Mielżyńskiego 3a

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz, Os. Macieja Mielżyńskiego 3a

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz, Os. Macieja Mielżyńskiego 3a

Szkoła Podstawowa Nr 5
Swarzędz, Os. Macieja Mielżyńskiego 3a

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedla: Macieja Mielżyńskiego, Tytusa Działyńskiego nr 1 i od nr 2 do końca

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedla: Hipolita Cegielskiego,Tytusa Działyńskiego od nr 1A do 1K

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedle Edwarda Raczyńskiego

MIASTO SWARZĘDZ, ulice:
Armii Poznań, Gen. Józefa Bema, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Szumana, Jakuba Przybylskiego, Jaskółcza, Jędrzeja i Jana Śniadeckich,
Józefa Pieprzyka, Józefa Rivoliego, Leśna, 3 Maja, Orla, Pawia, Piaskowa, Plac Handlowy, Plac Zielony, Porzeczkowa, Poziomkowa, Słowicza, Sosnowa,
Stanisława Konarskiego, Stanisława Staszica, Teofila Kaczorowskiego, Topolowa, Tortunia, Żurawia

Granice obwodu głosowania

4

3

2

1

Nr obwodu
głosowania

Na podstawie art. 16 §1 i 2 oraz art. 53 a i 54 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.),
– podaje się do publicznej wiadomości informację dla wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

z dnia 1 kwietnia 2015 r.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

OBWIESZCZENIE

Świetlica Wiejska
Zalasewo, ul. Kórnicka 220
Przedszkole Publiczne
Zalasewo, ul. Spacerowa 4
Szkoła Podstawowa
Wierzonka, ul. Karłowicka 3

WIEŚ
Zalasewo

WSIE:
Garby, Kruszewnia, Rabowice

WSIE:
Karłowice, Wierzonka

17

18

19
20

Klub Rolnika
Janikowo, ul. Asfaltowa 7a

WSIE:
Bogucin, Janikowo, Wierzenica

23

Druk: Drukarnia Swarzędzka, tel. 61-651-57-02, www.drukarniaswarzedzka.pl

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty
lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00

Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
(-) Marian Szkudlarek

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu Referat Spraw Obywatelskich w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 pok. 208 i 209 telefony: 61-65-12-304, 61-65-12-310 e-mail: elud@swarzedz.pl

UWAGA !
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika oraz na podstawie zaświadczenia jest wyłączone.

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2011 r.
Nr 217, poz.721, ze zm..) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do 4 maja 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
w jego imieniu w wyborach.
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a
wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r.

Obwód oznaczony symbolem został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 12a
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.)

Obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Szkoła Podstawowa
Kobylnica, ul. Poznańska 50

Świetlica Wiejska
Gruszczyn, ul. Swarzędzka 40

WIEŚ
Kobylnica

WIEŚ
Gruszczyn

22

21

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz, ul. Zamkowa 20

WSIE:
Gortatowo, Katarzynki, Łowęcin, Uzarzewo

16

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół
Paczkowo, ul. Szkolna 16

Szkoła Podstawowa Nr 1
Swarzędz, ul. Zamkowa 20

WIEŚ
JASIN

15

WSIE:
Paczkowo, Puszczykowo Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki Gwiazdowskie

Przedszkole Nr 2
Swarzędz, Os. Czwartaków 8

Szkoła Podstawowa Nr 4
Swarzędz, os. Kościuszkowców 4

Szkoła Podstawowa Nr 4
Swarzędz, os. Kościuszkowców 4

MIASTO SWARZĘDZ:
ulice: Augusta Cieszkowskiego od nr 37A do 37G, Gryniów, Osiedle Czwartaków 2, 3, 4, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedle Kościuszkowców od nr 14 do końca

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedla: Czwartaków nr 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, Kościuszkowców od nr 1 do 12

Gimnazjum Nr 3
Swarzędz, Os. Czwartaków 1

Gimnazjum Nr 3
Swarzędz, Os. Czwartaków 1

MIASTO SWARZĘDZ,
Osiedla: Dąbrowszczaków od nr 19 do końca, Władysława IV, Zygmunta III Wazy

MIASTO SWARZĘDZ:
Osiedle Dąbrowszczaków od numeru 1 do 18, ul. Zamkowa od nr 27 do końca, ul. Zygmunta Grudzińskiego 7A do 7F

Swarzędz, ul. Zamkowa 20

Krótka, Mała Rybacka, Mylna, Nowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaski, Plac Niezłomnych, Plac Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, Rynek, Strzelecka
od nr 1 do 13, Św. Marcina, Warszawska, Wiankowa, Wielka Rybacka, Zamkowa od nr 1 do 26, Zapłocie

14

12
13

10
11

9
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Dofinansowanie pokrywa 100% kosztów demontażu i utylizacji

Usuwajmy azbest!

Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy Swarzędz do składania
wniosków o udział w Programie likwidacji wyrobów zawierających azbest,
koordynowanym przez Powiat Poznański. Program ma na celu pomoc
w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, demontażu i odbiorze tych
wyrobów z terenu nieruchomości.

Aktualności

D

18

o udziału w akcji uprawnieni są właściciele i użytkownicy wieczyści,
którzy nie prowadzą działalności
gospodarczej; spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe; jednostki organizacyjne
zaliczane do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszenia ogrodowe.
W przypadku, gdy podmioty określone
powyżej nie wykorzystają limitu dotacyjnego, uprawnione do udziału w akcji staną
się rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
Dofinansowanie w ramach programu pokrywa 100% kosztów demontażu i utylizacji wyrobów zawierających
azbest.
Jednocześnie informujemy Państwa,
że w ramach likwidacji wyrobów zawierających azbest NIE BĘDĄ finansowane
koszty związane z zakupem i montażem
nowych pokryć dachowych.
Podstawą uzyskania dofinansowania
jest wypełnienie wniosku i złożenie go
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu. O zakwalifikowaniu wniosku oraz
przyznaniu dotacji decyduje kolejność
zgłoszeń. Termin składania wniosków wyznaczono na 15 września 2015 r.
Do wniosku obowiązkowo należy
dołączyć:
- dokument potwierdzający posiadanie
tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał lub poświadczona
przez gminę kopia aktu notarialnego,
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 najmniej 30 dni przed planowanym terminem
ich 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 2013r., poz 1409 ze zm.)
Wszelkie szczegółowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 4 lub pod numerem
telefonu: (61) 65 10 714.
Skorzystajmy z dofinansowania!
Usuńmy azbest już teraz!!!
/ros/

Dlaczego azbest jest
niebezpieczny?
Wyroby azbestowe, popularnie zwane
eternitem, znajdują się niemal wszędzie
w naszym otoczeniu. Są obecne na naszych dachach, stanowią okładziny domów. Stosowano je powszechnie, bo były
tanie, trwałe, odporne na wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień
i korozję. Jednak każda płyta azbestowo-cementowa stanowi źródło uwalniania
się włókien rakotwórczego azbestu, który
stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzi.
W 1997 roku w Polsce wprowadzono
zakaz stosowania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zapobiegło to dalszemu stosowaniu wyrobów zawierających
azbest. Pomimo zakazu stosowania i produkcji azbestu, konieczne jest minimalizowanie negatywnego działania wyrobów
już nagromadzonych w naszym otoczeniu.
Wyroby azbestowe będące w dobrym
stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie
jednak pojawia się wówczas, gdy zaistnieją
warunki stwarzające możliwość uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia.
Do sytuacji takich dochodzi najczęściej
w wyniku mechanicznego uszkadzania
materiałów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szlifowanie itp.),
a także wskutek naturalnego starzenia się
materiału pod wpływem oddziaływania

czynników atmosferycznych. Wówczas
uwalniane są do powietrza włókna azbestu, które mogą zostać przeniesione przez
układ oddechowy do płuc. Oddychanie
powietrzem skażonym włóknami azbestowymi prowadzi do szeregu chorób układu
oddechowego:
- pylicy azbestowej (azbestozy)
- łagodnych zmian opłucnowych
- raka płuc
- międzybłoniaka opłucnej i otrzewnej.
Zachorować mogą osoby, które miały
kontakt z azbestem ze względu na rodzaj
wykonywanej pracy oraz osoby narażone
na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych. Choroby mogą wystąpić nawet
po 30 latach od momentu kontaktu z pyłem
azbestowym. Dlatego też azbest został
uznany za jeden z najbardziej rakotwórczych czynników mających wpływ na
organizm ludzki.
Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają w/w wyroby azbestowe, powinny one
zostać usunięte ze wszystkich obiektów
w kraju do końca 2032 roku (§ 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów
zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest – Dz.U.
z 2011 r., nr 8, poz. 31)
Ww. rozporządzenie Ministra Gospodarki nakazuje właścicielom i zarządcom
obiektów budowlanych prowadzenie okresowych kontroli i ocenę stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz
corocznego (do 31 stycznia) przekazywania właściwym jednostkom informacji
o ilości, stanie i miejscu występowania
azbestu (załącznik nr 3 do Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2010 r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających
azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były
lub są wykorzystywane wyroby zawiera-
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ników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu
i wymianie materiałów zawierających
azbest. Wykonawcy powinni posiadać
zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady
niebezpieczne.
Prace związane z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest należy prowadzić
w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestu do środowiska. Należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, lecz odpowiednio zabezpieczony nie
stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia.
Wykonywanie tych prac wyłącznie przez
wyspecjalizowane i uprawnione w tym
zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające z nieprawidłowego
ich prowadzenia.
Nie zwlekajmy więc i skorzystajmy
z dofinansowania demontażu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest w ramach Programu likwidacji wyrobów
zawierających azbest na terenie Powiatu
Poznańskiego w 2015r.
/ros/

Informacja dla mieszkańców korzystających z usług wodnokanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

Zmiana cen wody i ścieków

O

d 1 maja 2015 r. będzie obowiązywać nowa taryfa opłat za dostawę
wody i odprowadzanie ścieków.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu w dniu 20.02.2015r. wystąpił
z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres od 1.05.2015r.
do 30.04.2016r. Zgromadzenie Związku
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”
w dniu 1 kwietnia 2015 r. uchwałą nr 20/
LXXVIII/2015 zatwierdziło taryfy.
W nowej taryfie opłat wyodrębniono
grupy taryfowe:
- dla zaopatrzenia w wodę:
Grupa 1 – odbiorcy rozliczani za
pobraną wodę w oparciu o wskazania
wodomierza głównego lub wskazania
wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej;
Grupa 2 – odbiorcy rozliczani za
pobraną wodę na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody;
- dla odprowadzania ścieków:
Grupa 1 – odbiorcy rozliczani za

ilość odprowadzonych ścieków ustaloną
na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniem wodomierza
głównego lub na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia
wody, których Zakład zaopatruje w wodę;
Grupa 2 – odbiorcy rozliczani za
ilość odprowadzanych ścieków ustaloną
zgodnie ze wskazaniem urządzenia pomiarowego i odbiorcy rozliczani za ilość
odprowadzonych ścieków na podstawie
zużycia wody określonego zgodnie ze
wskazaniem wodomierza głównego,
których Zakład nie zaopatruje w wodę.
Ceny obowiązujące w nowej taryfie
opłat:
opłata za pobraną wodę
4,54 zł/m3
opłata abonamentowa za wodę dla odbiorców:
Grupy 1
6,59 zł/m-c
Grupy 2
5,94 zł/m-c
opłata za
odprowadzone ścieki

7,08 zł/m3

Zgłaszajmy szamba
i przydomowe
oczyszczalnie ścieków
– to obowiązek
Uprzejmie przypominamy o obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych (szamba) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.
ormularze zgłoszeń dostępne są w Urzędzie
Miasta i Gminy w Swarzędzu (Biuro Obsługi
Interesanta - stanowisko 4). Formularz można
również pobrać z www.swarzedz.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie
Miasta i Gminy w Swarzędzu - w Biurze Obsługi
Interesanta (stanowisko 4) lub pod numerami
telefonów (61) 65 10 714 i (61) 65 12 403.
Wspomniany obowiązek wynika z Uchwały
Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/360/2013
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
/ros, mw/

F

Zmiana czasu pracy
delegatury ZM GOAP

J

ak informuje Związek Międzygminny
Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej zmianie ulegają dni pracy delegatur. Delegatura ZM GOAOP w Swarzędzu,
mieszcząca się w Urzędzie Miasta i Gminy (Rynek
1, 62-020 Swarzędz) jest do Państwa dyspozycji
w czwartki i piątki w godz. 7:30 – 15:30. Biuro
Obsługi Interesanta - Piotr Skrzypczak, tel. 616
512 301, e-mail: bok@goap.org.pl
/mw/

Aktualności

jące azbest). W przypadku osoby fizycznej
niebędącej przedsiębiorcą, informację taką
należy złożyć do wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, natomiast przedsiębiorcy informację składają do marszałka
województwa.
Informujemy ponadto, że usuwanie
wyrobów zawierających azbest z obiektu
musi odbywać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, o których
mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz.U. z 2004 nr 71, poz. 649 ze zm.).
Usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy lub na
własną rękę zwiększa zagrożenie pyłem
azbestowym dla mieszkańców. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie (zabezpieczeniu) wyrobów zawierających azbest
mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykonawców posiadających odpowiednie
wyposażenie techniczne do prowadzenia
takich prac oraz zatrudniających pracow-

opłata abonamentowa za ścieki dla odbiorców:
Grupy 1
7,35 zł/m-c
Grupy 2
8,54 zł/m-c
Odbiorców wody odprowadzających
ścieki do kanalizacji sanitarnej obowiązuje
opłata abonamentowa równa sumie opłat
abonamentu za wodę i ścieki.
Podane ceny są cenami brutto (wraz
z należnym podatkiem VAT).
Taryfa obowiązuje odbiorców z terenu
Gminy Swarzędz obsługiwanych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
Izabela Gruszczewska-Gonet
Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu
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„Mamy dwa miejsca
do terapii i rehabilitacji…”
– list ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

7

Aktualności

kwietnia był szczególnym dniem
dla naszego stowarzyszenia. Odwiedził nas burmistrz Swarzędza,
pan Marian Szkudlarek ze swoimi zastępcami – panami Grzegorzem Taterką
i Tomaszem Zwolińskim oraz sekretarzem Gminy - panią Agatą Kubacką.
Przybyły również władze powiatu poznańskiego - pan wicestarosta Zygmunt
Jeżewski oraz panie Aldona Janyszak-Laska - wicedyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie i Elżbieta
Tonder - pełnomocnik do spraw osób
niepełnosprawnych.
…15 grudnia rozpoczęły działalność

XVII Swarzędzkie Spotkanie Flażoletowe

W
20

pracownie Warsztatu Terapii Zajęciowej
w budynku użyczonym przez władze
naszej gminy w Kobylnicy. Władze powiatu przeznaczyły fundusze na przyjęcie
nowych osób z niepełnosprawnościami
do WTZ. Od grudnia zagospodarowywaliśmy nowe, piękne miejsce do terapii
i rehabilitacji, a 7 kwietnia ksiądz biskup
Grzegorz Balcerek z towarzyszącymi kapłanami poświęcił nowe pomieszczenia.
Mieliśmy okazję podziękować władzom
gminy i powiatu za nową placówkę, służącą potrzebom osób z niepełnosprawnościami, i pokazać jak wielkie znaczenie
ma takie miejsce w ich życiu.

sobotnie przedpołudnie 11 kwietnia w hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyło
się XVII Swarzędzkie Spotkanie Flażoletowe pt. „1050 rocznica Chrztu Polski - inspiracje dla wielkopolskich szkół”. Wielkie
muzyczne świętowanie zgromadziło dzieci
i młodzież oraz pedagogów - głównie ze
szkół podstawowych w Szamotułach,
Tulcach, Kicinie, Dusznikach, Otorowie,
Jerce, Poznaniu, Lusówku, Golęczewie,
Suchym Lesie, Szczepankowie, Płoskach,
Wąsoszu, Rokietnicy, Rogaliku, Chrzyp-

sku Wielkim i Swarzędzu.
Gospodarz spotkania, działająca przy
naszym Ośrodku Kultury, Swarzędzka
Orkiestra Flażoletowa to grupa wspólnie
muzykujących młodych ludzi, założona
i prowadzona przez Wojciecha Wierzyńskiego. Od lat łączy uroki i wyjątkowość
muzyki dawnej ze współczesnymi i energetycznymi rytmami. Skupia młodych
i starszych miłośników flażoletowego
brzmienia.
Podczas wspólnego ucztowania wybrzmiewały takie pieśni jak: „Danse de

Dziękowaliśmy również ludziom i firmom, które wspomagały nas w urządzaniu
pracowni terapeutycznych - panom Jerzemu Ossowskiemu, Ireneuszowi Szpotowi,
Jackowi Wojciechowskiemu, Robertowi
Nowickiemu, firmie Nivea Beiersdorf
Manufacturing Poznań oraz Zarządowi
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
Dziękujemy pani dyrektor Marii Krupeckiej i słuchaczom Szkoły Pracowników
Służb Społecznych, którzy prowadzili dla
nas ciekawy program adaptacyjny, pomagający nam poznać sąsiadów – uczniów
ze szkoły w Kobylnicy, przedszkolaków,
strażaków – nauczyli nas pierwszej pomocy i prowadzili wiele ciekawych zajęć.
Na parterze sąsiaduje z nami biblioteka, w której mamy ciekawe zajęcia. Kadra
pracowników WTZ w Kobylnicy i uczestnicy swoją pracą upiększyli nowe miejsce.
Po oficjalnym otwarciu i poświęceniu pracowni, goście, uczestnicy warsztatu przeszli do restauracji „Ossowski” i wspólnie
z uczestnikami WTZ ze Swarzędza spotkali się na uroczystym i pysznym śniadaniu
wielkanocnym…
Barbara Kucharska
kierownik, kadra i uczestnicy
WTZ w Kobylnicy i Swarzędzu
l’Ours”, „Da que Deus mamou”, „Quen
a omagen da Virgen”, „Kto się w opiekę
odda Panu swemu” i wiele innych. Pomiędzy tymi utworami Swarzędzka Orkiestra
Flażoletowa zagrała tradycyjne utwory irlandzkie: „O’gallagher’s Frolics”, „The
fermoy Lassem”, „Drowsy Maggie”,
„Cooley’s Reel”. Usłyszeliśmy też utwór
wywodzący się z kultury bizantyjskiej –
„Ghazali” – zagrany na saksofonie przez
Michała Klimaszewskiego. Przepiękny
koncert zakończyła protestancka pieśń religijna „Amazing Grace”, którą zaśpiewała
Zuzanna Olszewska.
Dziękujemy wszystkim za przybycie
i uczestnictwo w tej artystycznej i irlandzkiej podróży w czasie.
/ok/
z Fot. Eliza Iwańska
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Otwarcie specjalistycznego punktu
przedszkolnego La Familia

C

zym jest autyzm? Jest to całościowe
zaburzenie rozwoju dziecka. Dotknięte nim dzieci wykazują objawy nieprawidłowego funkcjonowania we
wszystkich obszarach rozwoju. Zaburzenia
autystyczne są bardzo zróżnicowane i nie
tworzą jednolitego obrazu symptomatologii i głębokości zaburzeń. Z tego powodu w literaturze światowej jest określany
jako „spektrum zaburzeń autystycznych”.
Najłatwiej rozpoznawalne objawy to: zaburzenia mowy, niechęć do kontaktów,
upodobanie do schematów i rutynowych
czynności, problem ze zrozumieniem norm
społecznych i niezdolność do nauki poprzez naśladownictwo. Rzadziej spotykane, ale wliczane do spektrum zaburzeń:
nadpobudliwość ruchowa, agresja, brak
wstydu i lęku przed obcymi ludźmi i nieznanymi sytuacjami.
27 marca 2015 roku w Swarzędzu odbyło się uroczyste otwarcie Punktu Przedszkolnego „La Familia”. Jest to placówka
nastawiona na prowadzenie specjalistycznej terapii dla dzieci powyżej 3 roku życia
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
oraz z autyzmem. Ścisła współpraca i lokalizacja w tym samym budynku co Klinika Rehasol (ul. Cieszkowskiego 100/102)
pozwala na korzystanie z wiedzy, kadry,
oferty zajęć rehabilitacyjnych i zajęć na
pływalni.
Twórca Kliniki Rehasol i współinicjator utworzenia Punktu Przedszkolnego
„La Familia”, Mirosław Horla, rozpoczął
spotkanie od podziękowań dla wszystkich
osób dobrej woli, które doprowadziły do
powstania placówki. Dr Beata Urbaniak,
główna inicjatorka powstania przedszkola,
nie ukrywając wzruszenia powiedziała:

„marzenia się spełniają”. Ta myśl jest
kwintesencją wypowiedzi i ukoronowaniem dzieła jakim niewątpliwe jest doskonale wyposażona placówka. Miejsce, którego mogą nam pozazdrościć rehabilitanci
i lekarze w całej Europie i na świecie. Dr

Aktualności

Marzenia się spełniają:

Urbaniak potwierdziła, że na płaszczyźnie
badań nad autyzmem możemy poszczycić
się niebywałymi osiągnięciami. Wyrazem
tego są zaproszenia na konferencje w całej Europie w szczególności do Austrii,
Francji i Niemiec.
Burmistrz Marian Szkudlarek zapewnił o dalszej współpracy i wsparciu
ze strony gminy. Jako strażnika tej obietnicy pozostawił na miejscu wielkiego,
pluszowego misia…
La Familia zaprasza Maluchy do pracy
w dwu i trzyosobowych grupach:
GRUPY I- IV (dwuosobowe) – pobyt
5 godzinny z rozszerzonymi godzinami
terapii indywidualnej oraz rozszerzonym
programem współpracy z domem (szczegóły w zakładce terapia i rehabilitacja)
GRUPA V (trzyosobowa) – pobyt 10
godzinny (w godzinach od 7.00 – 17.00)
(szczegóły w zakładce terapia i rehabilitacja)
Więcej szczegółów: www.lafamilia.
com.pl i pod numerem kontaktowym
668 462 889.
Tomasz Rybarczyk
z fot. Tomasz Rybarczyk
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Majowy aerobik na
świeżym powietrzu

Z

apraszamy wszystkich na wspólne
zajęcia aerobiku, które odbędą się
przy budynku sceny plenerowej.
Tylko 5 zł od osoby za jedne zajęcia (płatne w kasie pływalni przed rozpoczęciem
aerobiku). Nie obowiązują zapisy!!! Prosimy o zabranie ze sobą na każde zajęcia
ręcznika (może być mały kocyk) i przynajmniej małej butelki wody do picia.
Harmonogram zajęć w maju:
Wtorek:
18:00 - BODY WORKOUT
19:00 - ZUMBA
Czwartek:
18:00 - ANTYCELLULIT
19:00 - ZUMBA
Piątek:
18:00 - BODY SHAPE
19:00 - ZUMBA

Prosto z Centrum Sportu

Bliższe informacje tel. 61 65 09 520,
523, www.scsir.swarzedz.pl oraz www.
facebook/wodnyraj.com
/scsir/
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Przystań wodna nad Jeziorem
Swarzędzkim

S

zanowni Państwo, rozpoczyna się
sezon na przystani wodnej. Startujemy 1 maja o godz. 11:00 (otwarcie
uzależnione od warunków atmosferycznych). Zapraszamy wszystkich do wypożyczalni sprzętu wodnego. Do Państwa
dyspozycji są kajaki, rowery wodne oraz
łódź wiosłowa. Dodatkowo na przystani
można wypożyczyć tradycyjny rower.
Przystań otwarta 1-3 maja oraz
pozostałe majowe soboty i niedziele,
w godz. 11:00 – 20:00 (uzależnione od

warunków atmosferycznych).
Cennik:
kajak rodzinny
– 10 zł/1 godz. (50 zł cały dzień),
rower wodny
– 15 zł/1 godz. (75 zł cały dzień),
łódź wiosłowa
– 20 zł/1godz (100 zł cały dzień)
rower tradycyjny
– 6 zł/1 godz., 12 zł/2godz., 15 zł/3
godz., 18 zł/4 godz., 20 zł/5 godz.
/scsir/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

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

Zapraszamy na korty

Z

apraszamy na korty tenisowe położone przy Pływalni Wodny Raj
w Swarzędzu. Do dyspozycji są
cztery korty o nawierzchni ceglastej,
czynne codziennie od 9:00 do 21:00.
Otwarcie planujemy 1 maja (przy sprzyjającej pogodzie i planowo przebiegających pracach renowacyjnych, korty
mogą zostać otwarte wcześniej – więcej
informacji na www.scsir.swarzedz.pl).

Rezerwacja kortów pod numerem
telefonu 61 65 09 527.

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

Cennik:
poniedziałek - piątek
15 zł/60 minut w godzinach 9:00-15:00
20 zł/60 minut w godzinach 15:00-21:00
soboty, niedziele i święta
20 zł/60 minut w godzinach 9:00-21:00
/scir/

z Fot. M.Paulus

O

d 1 czerwca rozpoczynamy zapisy na naukę i doskonalenie
pływania dla dzieci i dorosłych.
Pierwszy etap rozpoczyna się w drugiej
połowie września. Zapisy telefoniczne

Prosto z Centrum Sportu

Nauka i doskonalenie pływania

od poniedziałku do piątku w godz. 8:0015:00 pod numerem telefonu 61 65 09
520/523.
Więcej na www.scsir.swarzedz.pl
/scsir/

II konkurs ofert na rok 2015

II

Otwarty konkurs ofert na realizację
zadań z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji,
ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w roku 2015 ogłoszony!
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, które wskazuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zapraszamy do składania ofert
w ramach II otwartego konkursu ofert na
realizację zadań powiatu poznańskiego
z obszaru kultury i sztuki, kultury fizycznej i turystyki, edukacji, ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej
w roku 2015.

Oferty można składać osobiście lub
drogą pocztową w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 4 maja 2015 roku, do
godz. 12.00 (decyduje data wpływu do
urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań.
Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się
nie wcześniej niż 15 czerwca 2015 roku
a kończy nie później niż 10 grudnia 2015
roku. Ze trony http://powiat.poznan.pl
(rubryka: ogłoszenia, komunikaty) można
pobrać wszystkie niezbędne dokumenty.
/nad – pb/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520 godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
www.scsir.swarzedz.pl info@scsir.swarzedz.pl
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Ukazało się w 2014 roku:

Z Augustem Cieszkowskim
i Ziemią Wierzenicką w tle
kowskiego przez wiersze o nim poetów
jemu współczesnych po nam współczesne.
Wiersze zebrali, opracowali i przygotowali
do druku Józef Banaszak, Dariusz Tomasz
Lebioda i Ewa Strycka.
Stanisław Kozłowski w wierszowanym utworze Nasz Ojcze przedstawia
Augusta Cieszkowskiego bardzo uczuciowo, po części w formie jego rozmowy
z rodzicami.

Aktualności

► W albumie Hr. August Cieszkowski
autorzy: Henryk Błachnio, Ewa Jarosława
Buczyńska, Włodzimierz Buczyński starali się pokazać jego postać w nowatorski
sposób. Miejsce zwykle przeważającego
słowa pisanego zajęło 486 obrazów uzupełnionych opisem.

► Teksty kilkorga autorów zostały
zawarte w książce pod redakcją Józefa
Banaszaka Nie tylko Wierzenica O Auguście Cieszkowskim w dwusetną rocznicę
urodzin.
► Uzupełnienie albumu w warstwie
opisowej stanowi numer specjalny „Wierzeniczeń” 6[111]2014 zatytułowany
August hrabia Cieszkowski z Wierzenicy
autorstwa Ewy Jarosławy i Włodzimierza
Buczyńskich.
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Rzeczypospolitej Polskiej, Kadencja VII
w związku z pracami nad uchwała okolicznościową czczącą pamięć Augusta
Cieszkowskiego podjętą jednomyślnie
przez Sejm 12 września 2014 roku.
► W numerze 3 kwartalnika „Nauka”
wydawanego przez Polską Akademię Nauk
ukazał się obszerny niezwykle merytoryczny artykuł Zbigniewa W. Kundzewicza
Mędrzec z Wierzenicy W dwusetną rocznicę
urodzin Augusta Cieszkowskiego.
► Iks –Poznański Informator Kulturalny, Sportowy i Turystyczny w numerze
z września zawiera artykuł Grażyny Wrońskiej Myśliciel z Wierzenicy Rok Augusta
Cieszkowskiego. Jej artykuł 200 lat temu
urodził się August Cieszkowski filozof,
społecznik, ekonomista polityk Patronuje
Uniwersytetowi Przyrodniczemu i jednej
z podolańskich ulic ukazał się w 6/177
numerze „Na skraju”.
► Marek Lis w kwietniowym numerze „Biuletynu Powiatu Poznańskiego”
zamieścił artykuł 2014 – Rok Augusta
Cieszkowskiego nawiązujący do uchwały
podjętej przez Radę Powiatu.

►…Na skrzydłach myśli… August
Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji
to poezje. Poczynając od dwóch zachowanych wierszy samego Augusta Ciesz-

► Książka Wybitni Wielkopolanie bł.
Edmund Bojanowski i hr. August Cieszkowski w 200. rocznicę urodzin powstała
pod redakcją Janusza Karwata w Luboniu.
► Została wznowiona (PWN, wydanie drugie) publikacja samego Augusta
Cieszkowskiego Prolegomena do historiozofii w opracowaniu Jana Garewicza
i Andrzeja Walickiego.
► Nazwisko Augusta Cieszkowskiego i Wierzenica pojawiły się kilkakrotnie
w Sprawozdaniu Stenograficznym Sejmu

► Pokonkursowe prace uczniów (konkursy organizowane przez Szkołę Podstawową w Wierzonce) zostały przedstawione
w: August Cieszkowski w oczach dzieci
i młodzieży, zebrały i przygotowały Maria
Maciołek, Genowefa Springer.
► Od numeru kwietniowego „Wieści
Lubońskie” zamieściły szereg artykułów
i notatek związanych z rocznicą Augusta
Cieszkowskiego.
► Leśnikom, w lutowym numerze
pisma „Przegląd Leśniczy” Władysław
Kusiak przedstawił hr. Augusta artykułem
200-lecie urodzin August hr. Cieszkowski
(1814-1894) – mocarz ducha i człowiek
czynu.
► We wrześniowym numerze pisma
parafii Kicinie „Nasz Patron” Leszek Lesiczka zamieścił obszerny artykuł o Auguście Cieszkowskim Polski Sokrates.
► Puszcza Zielonka i okolice – ścieżki
dydaktyczne. Praktyczny przewodnik wy-
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cieczek przyrodniczo-historycznych wraz
z kartami pracy (koordynatorzy Danuta
Śliwa, Arkadiusz Bednarek). W już trzecim, zmienionym wydaniu obok leśnej
klasy jest ujęta ścieżka im. Augusta Cieszkowskiego łącząca Kicin i Wierzenicę.
► Józef Banaszak wydał dalszy ciąg
swoich osobistych zapisków Pochwała
codzienności Dzienniki 2009-2013. Nie
zabrakło w nich odniesień do Augusta
Cieszkowskiego i Wierzenicy.
► W ramach cyklu Sylwetki Swarzędzan „Informator Spółdzielczy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Swarzędzu” artykułem
Ewy Jarosławy i Włodzimierza Buczyńskich przedstawił spółdzielcom z kilku
miejscowości Augusta Cieszkowskiego.
► Jerzy Świgoń na łamach „Kroniki Powiatu Poznańskiego” opublikował
artykuł Cieszkowscy i ich zasługi dla
Wielkopolski.

autorka przedstawiała Augusta Cieszkowskiego w artykule pod nieco przewrotnym
tytułem Nieoczekiwane skutki emigracji
na Zachód. Następny numer zawiera
niepodpisane sprawozdanie z jubileuszu
i nadania imienia Augusta Cieszkowskiego
siennickiej szkole rolniczej 50-lecie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej.
► Podzielone na 3 części wydanie
specjalne internetowej gazetki szkolnej
„Inter-odgłosy z Cieszkowianki” (część
tekstów ukazała się też drukiem) przygotowywanej przez uczniów z kółka
dziennikarskiego pod kierunkiem Alicji
Walenciak-Galińskiej znakomicie prezentowało postać patrona szkoły i dokumentowało obchody. Patronem Szkoły
Podstawowej nr 2 w Luboniu jest August
hr. Cieszkowski.
► Folder 1818-2014 200 Lecie Urodzin Augusta Cieszkowskiego wydany
przez Gminę Swarzędz zawiera podstawowe informacje, w tym kalendarium.
► Jubileuszowa kartka pocztowa wydana przez Pocztę Polską powinna przy-

pomnieć Wielkopolanom wizerunek tego
wybitnego mieszkańca regionu.
Taka ilość publikacji niewątpliwie
cieszy, zwłaszcza kiedy w większości są
one poprawne merytorycznie. Niestety
nie wszystkim autorom i wydawcom ta
sztuka udała się.
Jak zawsze mamy świadomość, że mogliśmy nie natrafić na wszystkie ubiegłoroczne publikacje związane z Augustem
Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką.
Nie przedstawiamy artykułów opublikowanych na łamach dość powszechnie
dostępnych periodyków ukazujących się
w gminie Swarzędz oraz w wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl jak
też codziennych gazetach regionalnych
i ogólnopolskich. Spośród pism w tej
grupie obszernie i rzetelnie wydarzenia
związane z obchodami 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego przedstawiał miesięcznik „Prosto z Ratusza” za co
w imieniu Komitetu obchodów i własnym
dziękujemy.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

► Już od 2009 roku „Wieści Akademickie” Uniwersytetu Przyrodniczego
przybliżają społeczności nie tylko akademickiej postać patrona uczelni. W roku
jubileuszu ilość artykułów była rekordowa,
ponad 30. Ich autorami byli: Ewa Strycka,
Joanna Pietrowicz, Ewa J. i Włodzimierz
Buczyńscy, arcybiskup Stanisław Gądecki,
Stanisław Kozłowski, Mariusz Polarczyk.
ks. Bogdan Reformat, Mariusz Chorzępa,
Monika Nagowska, Piotr Łakomy.
► August Cieszkowski jako patron
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Siennicy Różanej sprawił, że na Lubelszczyźnie pojawiło się
zainteresowanie jego osobą. Poczynając
od książki Moniki Nagowskiej Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Siennicy Różanej 1964-2014. z zawartą w niej informacją o patronie. Czasopismo Artystyczne „Nestor” ukazujące się
w Krasnymstawie nr 2 (28) zamieściło
artykuł Moniki Nagowskiej Gorąca linia,
w następnym numerze ukazało się omówienie albumu Hr. August Cieszkowski.
Z kolei w Czasopiśmie Społeczno-Kulturalnym „Ziarno” nr 1 (37) ukazującym
się w gminie Siennica Różana ta sama

Aktualności

Kartki z historii Nowej Wsi

W

swarzędzkiej Bibliotece Publicznej 25 marca br. odbyło
się otwarte zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej,
poświęcone historii swarzędzkiej Nowej
Wsi. Wykład wygłosił prezes Towarzystwa, Antoni Kobza, który mówił o jej
początkach i kształtowaniu się. Zwrócił
uwagę, że najstarszą częścią Nowej Wsi
był Nowy Młyn (XIV w.), w XVIII w.
powstał folwark z osadą jako Nowa Wieś,
w XIX w. folwark Antonin, a później dworzec kolejowy Antoninek. Na terenie Nowej Wsi znajdowały się co najmniej trzy
folwarki oraz dwie cegielnie. Wielokrotnie
zmieniali się właściciele tych terenów.

Swoje wystąpienie prelegent uzupełnił
slajdami, pokazał mapy z miejscami, o których mówił, fotografie budynków. Temat
wywołał duże zainteresowanie zgromadzonych, którzy wspominali czas II wojny
światowej na tym terenie, losy Zakładu
Badania Chorób Owadów Użytkowych
Instytutu Weterynarii i parku ciągnącego
się od trasy 92 do obecnej hali „Unii”.
Na zakończenie spotkania zebrani
obejrzeli nadal sprawną, ręczną maszynkę
do kręcenia lodów, którą wyprodukowano
w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Danuta Wereszczyńska-Choryńska
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„Wiry czasu” zaklęte w poezji
Haliny Dziszyńskiej-Błachnio

Prosto z Biblioteki
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marca w Bibliotece Publicznej
w Swarzędzu na os. Czwartaków 1, odbyła się uroczysta
promocja najnowszego tomiku poezji
Haliny Dziszyńskiej- Błachnio pt. „Wiry
czasu”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się przedstawiciele władz miasta: burmistrz Marian Szkudlarek oraz sekretarz
Agata Kubacka. Recenzent tomiku, Paweł
Kuszczyński - przedstawiciel Związku Literatów Polskich w Poznaniu, podkreślił
niezwykłą wrażliwość literacką poetki.
Słowa uznania wyraził również prof. dr
hab. Stanisław Kowalik, psycholog społeczny, socjolog, autor wprowadzenia do
tomiku. Ocenił przesłanie wierszy, jako
próbę wychodzenia z depresji oraz znale-

zienia symbiozy pomiędzy cielesnością,
a duchowością człowieka. Autorka, która
jest osobą niezmiernie empatyczną, inspirowała się rozmowami z ludźmi, uwikłanymi w różnorakie problemy, takie jak:
niepełnosprawność, alkoholizm, przemijanie, śmierć. Nie zabrakło też ciepłych
wspomnień o bliskich, których porwały
„wiry czasu”, a którzy zataczają koło, aby
powrócić we wspomnieniach i anegdotach. Tomik wierszy Haliny Dziszyńskiej-Błachnio, zawiera również przesłania
dobra, radości, spontaniczności i piękna.
Poetka pisze w jednym z wierszy:
„w popiele pogrzebanej wiary tli się mała
iskra żaru - daje nadzieję na płomień ostatniej szansy”.
Stronę graficzną książki podkreślają

Międzynarodowy Dzień Teatru
z przedszkolakami

27
26

marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru biblioteka
zaprosiła dzieci ze swarzędzkich przedszkoli na przedstawienia teatralne: Śnieżkę i Dinozaurusia sapartowskiego teatru lalek DUDULA.

Śnieżka to klasyka, o której zapomnieć
nie wypada, dlatego przypomniano tę
baśń naszym gościom, przedszkolakom
z Tęczowego Portu i Misia Uszatka. Losy
pięknej Śnieżki, złej królowej i siedmiu
krasnoludków: Wesołka, Gburka, Śpiosz-

biało-czarne fotografie artysty - fotografika, Henryka Błachnio, który uświetnił
wieczór wielobarwną instalacją fotogramów pt.„Metamorfoza czasu”. Iluminacja
świetlna jeszcze bardziej podkreśliła zatrzymaną w kadrze zjawiskowość natury.
Piękno poezji przeplatało się z nastrojową muzyką w wykonaniu znakomitego Aresa Chadzinikolau, poety,
pianisty, kompozytora i tłumacza języka
greckiego. Muzyka, poezja, obraz i światło, porwały wszystkich gości w „wiry
czasu” i w świat sztuki, a kto wie, może
nawet przyspieszyły słoneczne nadejście
wiosny?
Na zakończenie wieczoru każdy z zaproszonych gości otrzymał tomik wierszy
wraz z dedykacją autorki.
Książka „Wiry czasu” powstała dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz.
Agata Widzowska

ka , Gapcia, Mędrka, Apsika i Nieśmiałka ukazane w tajemniczej scenografii,
otulone nastrojową muzyką oczarowały
swym pięknem. Dzieci przeżyły chwile
napięcia, ale i radości.
Dinozauruś wprowadził publiczność
w czasy prehistoryczne. To opowieść
o przetrwaniu, przyjaźni i miłości. Bohaterowie, małe dinozaury przeżywają
trzęsienie ziemi, które rozdziela je z rodzicami. Nie poddają się i wyruszają na
poszukiwanie Zielonej doliny i swoich
najbliższych... Niezapomnianą historię
z dinozaurami przeżyły dzieci z przedszkoli: Jarzębinka i Żołędziowe Skrzaty.
Międzynarodowy Dzień Teatru – święto uchwalone w 1961 roku, na pamiątkę
otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które
miało miejsce 27 marca 1957 roku.
Monika Wojciechowska -Ratajczak

os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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Nie będzie połączenia dwóch
filii Biblioteki
Publicznej

Prosimy o przyjęcie naszych serdecznych gratulacji z okazji pięknego jubileuszu
70-lecia Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.
Z przyjemnością i uznaniem przyglądamy
się pracy całego zespołu biblioteki pod Pani
kierownictwem. Cieszy nas zwłaszcza, iż
wśród regałów z książkami widzimy coraz
więcej najmłodszych czytelników, dla których biblioteka staje się silnym magnesem.
To niezwykle ważne, że Biblioteka Publiczna potrafi zaoferować swarzędzanom
dużo więcej, niż tylko możliwość wypożyczenia książki. Spotkania autorskie,
imprezy, konkursy i wystawy sprawiają,

iż biblioteka stała się jeszcze jednym, znaczącym ośrodkiem kultury w naszej gminie.
Choć kreowanie mody na czytanie to obowiązek bibliotekarzy, jednak działalność
powierzonej Pani instytucji postrzegana
jest przez wszystkich jako niezwykle kreatywna, realizująca ciekawe pomysły.
Dziękujemy za wspaniałą pracę całego
zespołu swarzędzkiej Biblioteki Publicznej
i życzymy wielu nowych, interesujących
dokonań, a zwłaszcza stale rosnącej rzeszy
czytelników.
/mw/
z Fot. M.Woliński

Książki dla bibliotek...

K

sięgozbiór Biblioteki Publicznej
w Swarzędzu oraz jej 6 filii liczy
115628 woluminów.Z naszych usług
korzystało w 2014 r. 6681 czytelników,
którzy odwiedzili biblioteki 59644 razy,
wypożyczając 127 864 książek. Statystyczny mieszkaniec Gminy Swarzędz
przeczytał w ubiegłym roku ok. 3 książki.
Biblioteka działa w oparciu o dotację
podmiotową z budżetu Gminy Swarzędz.
W 2014 r. z nowości książkowych zakupione zostały 3692 książki, a z darów od
czytelników przyjęliśmy 1761.
Ale ta zainwentaryzowana liczba darów to tylko niewielka część, jaką przynoszą czytelnicy. Dziękujemy serdecznie
tym czytelnikom, którzy przynoszą książki nowe, wydane w ciągu ostatnich 2-3
lat. Starszymi wydaniami książek biblioteka nie jest zainteresowana! Dobrego,
wartościowego księgozbioru, zgodnego
z oczekiwaniem lokalnej społeczności
nie zbuduje się z darów. W polityce gromadzenia księgozbiorów bibliotecznych
liczy się nie tyle jego ilość co jakość.

Ofiarodawcy przynoszą swe książki
do biblioteki zwykle po remontach, przy
okazji przeprowadzki czy też likwidacji
mieszkania po rodzicach. Są oburzeni, że
bibliotekarze książek nie chcą, ale przecież biblioteka nie jest powołana do ich
archiwizowania, nie jesteśmy składnicą
książek niechcianych, z którymi nie chcą
już „mieszkać” ich właściciele.
Współczesna biblioteka, by właściwie
spełniać wyznaczoną misję publiczną,
powinna odpowiadać swoją ofertą na
aktualne potrzeby czytelników. Systematycznie wyłączamy z własnych księgozbiorów książki zniszczone i z nieaktualnymi treściami. W 2014 r. ubytkowaliśmy
2392 książki. Selekcja książek to ważny
proces w bibliotekach, to my mamy
kształtować przyszłego czytelnika i aby
zachęcać dziecko do czytania, oferować
mu książki ładnie wydane, z kolorową
szatą graficzną, która będzie przyciągać
ich wzrok i uwagę. Dążymy do tego aby
nasze biblioteki były nowoczesne, dobrze wyposażone z ciągle aktualnym
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księgozbiorem. Nie chcemy proponować
„składnic makulatury” z pożółkniętymi
kartkami i nieaktualnymi treściami. Do
biblioteki czytelnicy przychodzą po nowości wydawnicze i takie gromadzimy.
Księgozbiory poszczególnych filii
uwzględniają ich możliwości lokalowe
a także liczbę korzystających czytelników.
Przez lata Filia na os. Kościuszkowców,
dysponująca odpowiednim lokalem, zaopatrywana była w nowości książkowe
na równi z biblioteką główną. Niewielki
księgozbiór jakim dysponuje obecnie Filia na os. Raczyńskiego wynika nie z braku
funduszy na zakup książek, ale z metrażu,
na jakim przez 35 lat funkcjonowała Filia
przy ul. Tortunia. Wypożyczalnia miała
17 m² powierzchni!
Obecnie Filia na os. Raczyńskiego
będzie naszym priorytetem w zakupach
nowości wydawniczych. Mieszkańcy tej
części miasta wreszcie po latach mają
bibliotekę z prawdziwego zdarzenia
i będzie ona systematycznie powiększała
swój księgozbiór, aby czytelnik nie był
zmuszony„wyprawiać się” po potrzebną
mu książkę do innej. odległej filii.
Bolesława Nawrocka

Prosto z Biblioteki

31 marca 2015 r., podczas sesji Rady Miejskiej, serdeczne podziękowania
i gratulacje, skierowane do wszystkich pracowników Biblioteki Publicznej
w Swarzędzu, wraz z bukietem kwiatów odebrała jej dyrektor, Bolesława
Nawrocka. W okolicznościom liście od przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Czachury i burmistrza Mariana Szkudlarka czytamy:

lutego br. Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz Marian
Szkudlarek zwrócił się do
pani dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Poznaniu, Leny Bednarskiej, z prośbą o wydanie opinii na temat
planowanego połączenia dwóch filii
funkcjonujących w strukturach Biblioteki Publicznej w Swarzędzu – na os.
Kościuszkowców 6 i os. Raczyńskiego
19. Zamiar połączenia tych filii został
podany do publicznej wiadomości
w obwieszczeniu burmistrza z dnia 27
lutego br.
W wyniku konsultacji społecznych,
mimo otrzymania pozytywnej opinii
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, burmistrz Marian Szkudlarek postanowił nie
zmieniać obecnie funkcjonującej struktury Biblioteki Publicznej w Swarzędzu,
o czym poinformował podczas sesji Rady
Miejskiej 31 marca.
/mw/
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„Jak pomóc dziecku,
które się boi”
Cynthia G.Last

Biblioteka Publiczna poleca:
„Czerwone liście”
Paullina Simons

Książka „Jak pomóc dziecku, które się
boi” pomoże Wam zorientować się,
czy lęk u Waszego dziecka przekracza
granicę normy, oferując jednocześnie
konkretne, klarownie opisane metody
przyjścia mu z pomocą.

„Wiadomość”

Prosto z Biblioteki

Tove Jansson
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to debiut powieściowy pisarki
znanej głównie z trylogii „Jeździec
miedziany”.
Na terenie uniwersyteckiego kampusu w Nowej Anglii pod warstwą
śniegu zostaje znalezione nagie,
zamarznięte ciało pięknej studentki.
Dlaczego nikt z jej znajomych nie
zgłosił zaginięcia?
Spencer O’Malley, detektyw
prowadzący śledztwo, szybko zostaje
wciągnięty w niepokojący świat
czwórki studentów: Jima, Connie,
Alberta i Kristiny. O’Malley odkrywa,
że przyjaciele, którzy wspólnie się
bawili, studiowali i, od czasu do
czasu, sypiali ze sobą, mieli własne
sekrety, z plątaniny których zaczyna
się wyłaniać szokująca prawda.

„Maria i Paul”
Autorski wybór najlepszych
opowiadań Tove Jansson – autorki
Muminków. Tworzą one portret jednej
z najbardziej twórczych artystek XX
wieku.
Książka (wydana po raz pierwszy
w oryginale w 1997 roku) była pożegnaniem Tove z twórczością pisarską,
ostatnią wiadomością wysłaną do
czytelników.
We wstępie do książki Philip Teir
pisze: „Szkoda mi ludzi, którzy znają
Tove Jansson tylko jako autorkę Muminków. Oczywiście chronologicznie
trolle pojawiły się przed książkami
dla dorosłych. Ale jeśli nie czytało się
jej powieści i opowiadań, to jakby nie
znało się Tove Jansson. Naprawdę.
Z drugiej strony – jak miło pomyśleć,
że ma się jeszcze tyle do odkrycia”.

Maciej Karpiński

mężczyzny żonatego, ojca czworga
dzieci. Jean Perrin, świadek i uczestnik tamtych zajść, także wybitny fizyk
i laureat Nagrody Nobla, wspomina
po latach minione zdarzenia. Proza
biograficzna Macieja Karpińskiego –
ujęta w formę fikcyjnych wspomnień
Perrina – dokumentuje ten dramatyczny i wciąż mało znany epizod
z życia sławnej polsko-francuskiej
uczonej, równocześnie będąc opowieścią o wielkiej, namiętnej miłości.

„Oberki do końca
świata”
Wit Szostak

Odchodzący w zapomnienie świat
wiejskich muzykantów. Książka
napisana piękną frazą, w rytmie
oberków, pełna melodii słów i magii
muzyki wygrywanej na skrzypcach.
To opowieść o życiu i śmierci, o miłości
i o przemijaniu. To proza osadzona
mocno w polskiej tradycji, sięgająca
korzeni muzyki ludowej i zarazem
bardzo nowoczesna. Rodzimy realizm
magiczny, nostalgiczna podróż do
świata, który umarł, a któremu Wit
Szostak podarował nieśmiertelność.

„Ochojska. Świat
według Janki”
Marzena Zdanowska
Powieść Macieja Karpińskiego
obejmuje fragment życia słynnej
Noblistki – a dokładnie okolice roku
1910, kiedy to Francją wstrząsnęła
wieść o romansie niedawno owdowiałej sławnej Madame Curie i Paula
Langevina, wybitnego fizyka, ale

Wywiad – rzeka z Janiną Ochojską,
założycielką Polskiej Akcji Humanitarnej, od wielu lat niosąca pomoc na
obszarach największych konfliktów
i klęsk żywiołowych.
Jedna z najbardziej znanych polskich
działaczek społecznych szczerze
i przenikliwie opowiada o świecie,

którego nie zobaczymy w mediach.
O miejscach, w których najgorsze zło
spotyka się z największym dobrem.
O determinacji, która próbuje tę szalę
przeważyć.

„Płaczący chłopiec”
Agnieszka Bednarska

Czy to możliwe, by na portrecie
dziecka ciążyła straszliwa klątwa?
A jeśli nie, to dlaczego wszystkie
domy, w których pojawił się obraz,
spłonęły?
Portret Dominika owiany jest mroczną tajemnicą, podobnie jak jego
losy. Wiele osób szuka odpowiedzi
na pytanie, czy pogłoski o klątwie są
prawdziwe, czy stanowią jedynie wytwór wyobraźni. Prawdę chcą zgłębić
Danielle, realistka od lat samotnie
zmagająca się z życiem, i Susan
Sparks, angielska arystokratka, która
za błąd popełniony w przeszłości
płaci wysoką cenę. Wywodzące się
z odmiennych środowisk i różniące
się niemal wszystkim kobiety łączy
miłość do chłopca uwiecznionego
na portrecie, a także pewność, że
wyjaśnienie tajemnicy leży w historii
dziecka sprzed lat.
Renata Czarnecka-Pyła
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w Swarzędzu
Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30 (w pon. kancelaria biuro podawcze do 18.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 14.0017.00 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. 13.0015.00 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: 502-577065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat Policji ]

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

]]OSP w Swarzędzu

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

]]Ochotnicza Straż ]

Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 510 031 946

]]Centrum Informacji ]
Medycznej Tel-Med
24h/dobę - tel. 94 94
lub tel. 61 853 53 52

]]Pogotowie Ratunkowe

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

]]Pomoc doraźna ]

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

]]Laboratorium Analiz ]

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

]]Pracownia ]

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

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

]]Zespół Przychodni Leka-

]]Biblioteka Publiczna

]]Centrum Medyczne ]

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

]]Centrum Medyczne –

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

]]Rehasol Clinic Medyczno-

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

]]Dyżury całodobowe

aptek
Apteka „Osiedlowa” (Swarzędz os. Kościuszkowców 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

bezpłatne pismo informacyjne

]]Ośrodek ]

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

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

kwiecień 2015

nr 3 (314)

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

Zapraszamy na Józefinki 1-3 maja z Budżet obywatelski
Sołtysi w komplecie z Wiadukt i co dalej?
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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]]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

Stale współpracują:

Informator

]]Urząd Miasta i Gminy

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony

Henryk Błachnio,Włodzimierz Buczyński,
Lidia Chałasiak, Bartłomiej Majchrzak,
Hanna Mełeń, Magdalena Michalak,
Bolesława Nawrocka, Beata Pacholczak,
Bernard Piskorz, Filip Przepióra, Tomasz
Rybarczyk, Mariusz Szrajbrowski, Agata
Widzowska, Monika Wojciechowska-Ratajczak, Dorota Zaremba.

Projekt graficzny:
DONAR Tadeusz Donarski
Skład, reklamy, druk:
Studio Kwadrat, tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl
Wydawca nie wypłaca honorariów za
zamieszczone teksty i zdjęcia. Redakcja
zastrzega sobie prawo skracania tekstów
i dokonywania w nich zmian. Prosimy
o dostarczanie materiałów (tekstów
i ilustracji) w formie elektronicznej.

Numer zamknięto 16.04.2015 r.
i oddano do druku: 17.04.2015 r.
Nakład: 10 500 egz.
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Sprzedam piękny dom pod
lasem
(50 km od Poznania)

tel. 793 705 253

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

Reklamy

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.
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Cena: 479 000 zł
Dom posiada wiele ekologicznych rozwiązań, m.in.:
• przydomowa oczyszczalnia ścieków,
• kolektory słoneczne x2 - podgrzewające 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 możliwością ustawienia temperatury w każdym pomieszczeniu,
• piec na EKO-GROSZEK, praktycznie
bezobsługowy + programator temperatury 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 ceramicznych POROTHERM + ocieplenie
12cm styropianem,
• strop ocieplony wełną - 25cm,
• dachówka ceramiczna,
• drewniane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne robione na zamówienie,
• okna plastikowe w kolorze jasny dąb
+ rolety zewnętrzne, w tym dwie rolety tarasowe sterowane na pilota,
• wysokość pomieszczeń - 275cm
POMIESZCZENIA:
• salon - 45 m2, ogrzewanie podłogowe
+ płytki na podłodze,
• kuchnia - 13 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze i między
szafkami,
• toaleta - 1,75 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze i ścianie,
podwieszane wc, umywalka,
• łazienka - 8 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze i ścianie,
podwieszane wc + bidet, umywalka,
wanna, meble na wymiar, grzejnik
drabinkowy,
• pralnia - 4,5 m2, ogrzewanie podłogowe + 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 podłogowe + płytki na podłodze, meble
na wymiar,
• wiatrołap - 5 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze
• hall - 8 m2, ogrzewanie podłogowe
+ płytki na podłodze
• piwnica - 20 m2, składająca się z kotłowni i oddzielnego pomieszczenia
gospodarczego,
• wolnostojący garaż jednostanowiskowy wielkości 35 m2, z możliwością
zrobienia drugiego miejsca postojowego pod dachem, dachówka ceramiczna, obłożony starą ciętą cegłą.
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Specjalista Laryngolog

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

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

Docieplenia
i elewacje budynków
Konkurencyjne ceny
Projekt elewacji gratis
ptbud.pl
508-33-22-20
piotr.tatka@op.pl

Morze! Plaża!
Kołobrzeg!
Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie. Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto.

Szczegóły i ceny:

Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:
www.hrformat.pl

Jak zamówić reklamę?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

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

STUDIO
REKLAMOWE
poszukuje osób
do akwizycji
reklam do
czasopism.
Brak limitu,
wysoka prowizja,
samodzielność.
Dodatkowe
informacje, kontakt:
mn@kreator.com.pl

Poszukujemy od zaraz
magazynierów- operatorów wózka widłowego w Swarzędzu.
Wynagrodzenie: 2800,00 zł
brutto + dodatki.
Mile widziana książeczka
sanepidowska.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny:
510 012 145 bądź mailowy:
a.skrzypczak@impel.pl.

Reklamy

tel. 662 698 422

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

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

www.stronka.twojastomatologia.eu

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

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz

Reklamy

SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
śr., czw. 15.00-19.00

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

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

FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal
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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

