ISSN 1732-2480

listopad 2015

nr 9 (319)

bezpłatne pismo informacyjne

Swarzędz liderem edukacji z Wycieczki w nagrodę
Teresa Zarzeczańska: „nie lubiłam wody…” z Nie pal śmieci!
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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• sprzedaż gotowych domów
• budowa domów „pod klucz”
• stan surowy
i deweloperski

509 29 60 92

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

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

Reklamy

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

Swarzędz, Osiedle Raczyńskiego 1/66
Telefon: 794 445 244

OTWARTE: Poniedziałek-Piątek: 8.00-20.00, Soboty: 8.00-14.00

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

Specjalista Laryngolog

www.hrformat.pl

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

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

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

ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI
Rok założenia 1994

Właściwy człowiek
na właściwym miejscu.
Pomożemy Ci
go znaleźć.

2

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

Sławomir Sławiński

Sprzedaż zegarków różnych marek m.in. Adriatica, Casio, Bisset
Pełny zakres usług zegarmistrzowskich:
Ø kompleksowa naprawa
starych zegarów i zegarków
Ø dorabianie szkiełek każdego typu
Ø markowe baterie
Ø paski i bransolety
godziny otwarcia: pon-pt: 10-18, sob: 10-13
Os. Raczyńskiego 12, 62-020 Swarzędz tel. 602 640 034
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Bezpłatne szczepienie przeciwko grypie

B
– już za trzy lata!

20

października w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyło się
pierwsze spotkanie Honorowego Komitetu Obchodów 380-lecia nadania
praw miejskich Swarzędzowi. Do pracy
w honorowym komitecie zaproszeni zostali: Andrzej Arentowski, Marek Baumgart, Henryk Błachnio, Wiesław Brodziszewski, Barbara Brodowska-Właźlińska,
Andrzej Bystry, Piotr Choryński, Aleksander Doba, Jerzy Gruszka, Stanisław
Kalemba, Antoni Kobza, Tadeusz Krug,
ks. Tadeusz Peliński, Barbara Kucharska,
Stanisław Łukowiak, Krystyna Łybacka,
Arkadiusz Małyszka, Paweł Pawłowski,
prof. Zbigniew Kundzewicz, prof. Ludwik
Malendowicz, prof. Bogdan Marciniec,
prof. Andrzej Mizgajski, Zbigniew Rybicki, Wojciech Staniszewski, Ireneusz
Szpot, Bożena Szydłowska, Jacek Szymczak, Anna Tomicka, Stanisław Witecki

oraz Jacek Wojciechowski. Szacowne to
gremium doradzać będzie burmistrzowi
w przygotowaniach do jubileuszu, który
przypada w 2018 roku.
Podczas pierwszego spotkania komitetu mówiono m.in. o potrzebie przygotowania książki o historii Swarzędza,
o przygotowaniach do utworzenia Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki
w budynku dawnej remizy strażackiej przy
ul. Bramkowej, gdzie urządzone zostaną
ekspozycje upamiętniające wybitnych
swarzędzan i dokumentujące nasze dzieje oraz tradycje. Padały także propozycje
imprez kulturalnych i sportowych, które
towarzyszyć mają obchodom jubileuszu,
mówiono też o rewitalizacji swarzędzkiej
starówki. Kolejne spotkanie komitetu ma
się odbyć z początkiem przyszłego roku.
/mw/
z Fot. T. Rybarczyk

Wybory parlamentarne 2015 – wyniki

O

to podane przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki wyborów
parlamentarnych, które odbyły się
25 października. W sejmie reprezentować
nas będą: PiS - 235 mandatów, PO - 138
mandatów, Kukiz’15 - 42 mandaty,
Nowoczesna - 28 mandatów, PSL - 16
mandatów. Jeden mandat otrzyma kandydat mniejszości niemieckiej. Frekwencja wyborcza w całym kraju wyniosła
50,92 proc.
► W okręgu nr 39 (Poznań i powiat
poznański)) mandaty posłów otrzymali:
Platforma Obywatelska: Szymon
Ziółkowski – 29760 głosów, Rafał Grupiński – 29122, Bożena Szydłowska – 15596,
Waldy Dzikowski – 27991, Jacek Tomczak – 10687;
Prawo i Sprawiedliwość: Tadeusz
Dziuba – 32910, Szymon Szynkowski
vel Sęk – 8676, Bartłomiej Wróblewski
– 14108;
Nowoczesna: Joanna Schmidt –

35202, Marek Ruciński 9508.
Senatorem z Poznania będzie Jadwiga
Rotnicka, a z powiatu poznańskiego ustępujący wojewoda Piotr Florek.
►W gminie Swarzędz frekwencja
wyborcza wyniosła ponad 59,59 proc.
Swarzędzanie w wyborach do Sejmu
RP głosowali następująco:
PO – 7927 głosów, PiS - 4993, Nowoczesna – 2873, Kukiz’15 – 1498,
Zjednoczona Lewica – 1321, KORWIN – 902, Razem – 874, PSL – 463,
JOW Bezpartyjni – 115.
W wyborach do Senatu RP swarzędzanie głosowali następująco: Piotr Florek
– 8890 głosów, Katarzyna Renata Kierzek-Koperska – 6003, Sławomir Michał
Hinc – 5651.
Szczegółowe informacje na temat wyborów parlamentarnych znajdą Państwo na
stronie Państwowej Komisji Wyborczej:
parlament2015.pkw.gov.pl
/mw/

Sygnalizacja świetlna
znów działa

O

d 23 października na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej, Średzkiej i Tysiąclecia w Swarzędzu
ponownie uruchomiona została sygnalizacja
świetlna. Na tym ruchliwym skrzyżowaniu
wielokrotnie dochodziło do wypadków. Z tego
powodu burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek
wystąpił do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z wnioskiem o włączenie
sygnalizacji. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się
do obowiązującego oznakowania.
Można się spodziewać, że po włączeniu sygnalizacji skrzyżowanie to będzie bezpieczniejsze,
jednak mogą tworzyć się tam większe „korki”.
Aby choć częściowo temu zaradzić, burmistrz
Swarzędza wystąpił do WZDW z wnioskiem
o modernizację sygnalizacji świetlnej – wprowadzenie tzw. „inteligentnego” sterowania.
/mw/

Aktualności

380 „urodziny” Swarzędza

ezpłatnym szczepieniem przeciwko grypie
objęci zostaną mieszkańcy naszej gminy
w wieku od 55 roku życia, zameldowani na
terenie powiatu poznańskiego. Rejestracja
w Przychodni „Diagter” przy ul. Piaski 8 w Swarzędzu pod numerem telefonu 61 8172 533, 61
8172 549 lub 694 609 386. Szczepienie wymaga
konsultacji z lekarzem. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczepienie finansowane jest ze środków
budżetowych Powiatu Poznańskiego. /rs/

USC na Poznańskiej

P

rzypominamy, że od 1 sierpnia 2015 roku
Urząd Stanu Cywilnego w Swarzędzu został
przeniesiony na ul. Poznańską 25 (II piętro, pok.
206, tel. 61 65 12 209). Swarzędzki USC przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 8.00-16.00,
we wtorki i piątki w godz. 7.30-11.00 oraz w środy
i czwartki w godz. 7.30-15.30 (powyższe godziny nie dotyczą zgłoszenia zgonu). Śluby nadal
udzielane są w ratuszu.
/usc/

Nieruchomości
na sprzedaż

B

urmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zachęca do
zapoznania się z bieżącą ofertą nieruchomości przygotowanych do sprzedaży. Szczegółowe
informacje: bip.swarzedz.eu - zakładka nieruchomości - przetargi na zbycie nieruchomości.
/umig/
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Swarzędz ponownie z tytułem:

Aktualności

Samorządowy Lider Edukacji

4

12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego
Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw„Samorządowy Lider Edukacji”. Wśród 51 gmin z całej Polskie wyróżnionych
tym zaszczytnym certyfikatem ponownie, już po raz drugi, znalazła się
nasza gmina. Nagrodę dla Swarzędza odebrał burmistrz Marian Szkudlarek, w towarzystwie wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego oraz Doroty
Zaremby – kierownika Referatu Edukacji UMiG.

P

rogram „Samorządowy Lider Edukacji” realizowany jest od 2011 roku,
wspólnie przez Fundację Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Jego
cele to identyfikowanie i promowanie
jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy
w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu
oświaty, promowanie gmin, powiatów
i samorządowych województw, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze
lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej,
a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej. Program ma
charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele
świata nauki – profesorowie reprezentujący
wybrane polskie uczelnie, specjalizujący
się w zagadnieniach zarządzania oświatą,
jakości kształcenia, polityki samorządowej
i marketingu edukacyjnego.
– Polityka oświatowa samorządów
uczestniczących w Programie poddawana

jest szczegółowej analizie Komisji. Ocena każdej gminy czy powiatu trwa około
trzech miesięcy. W tym czasie eksperci
zapoznają się m.in. z dokumentacją dotyczącą polityki oświatowej, wynikami
nauczania w szkołach prowadzonych przez
samorząd, opiniami środowisk lokalnych,
stanem bazy materialnej placówek oświatowych czy zakresem oferty edukacyjnej
samorządu – wylicza Grażyna Kaczmarczyk, prezes zarządu Fundacji Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
W Programie, poza Znakiem Jakości
„Samorządowy Lider Edukacji” gminy, powiaty i województwa mogą zdobyć certyfikat nadzwyczajny „Primus”.
Otrzymują go te samorządy, które w danej edycji Programu uzyskały najwyższą
liczbę punktów rankingowych. W tym
roku Statuetka „Primus” trafiła również
do Swarzędza.
/edu/

z Fot. M. Woliński
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ZAKRES OPRACOWANIA
TABLICA
INFORMACYJNA

ELEWACJA E2 - PÓŁNOCNA

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

P.P.U.H. MARKER

PROJEKTANT:

MAGDALENA STUŁÓW

ul.WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08

tel.: (61)866-02-86 tel: (61)866-33-10 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ
PRZY UL. BRAMKOWEJ 6 W SWARZĘDZU NA CELE
SWARZĘDZKIEGO CENTRUM HISTORII I SZTUKI
ul. Bramkowa 6, 62-020 Swarzędz

TEMAT:
ADRES:

Architektura

BRANŻA:

STADIUM:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Zbigniew Antczak

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Karolina Nowicka
mgr arch. Danuta Stułów

TREŚĆ RYSUNKU:

ELEWACJA E2
PÓŁNOCNA

KONCEPCJA
nr upr.: 70/89/PW

Skala:

Data:

1:100 10.2015

Nr. rys.:

A.5

Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy dawnej remizy strażackiej przy ul. Bramkowej na cele powstającego Swarzędzkiego
Centrum Historii i Sztuki. Pod koniec tego
roku spodziewane jest uzyskanie pozwolenia
na budowę.
Budynek, opuszczony niedawno przez strażaków, do 2018 roku, gdy świętować będziemy 380-lecie Swarzędza, zostanie porządnie
zmodernizowany, a w jego wnętrzach (w sumie
prawie 400 m kw.) urządzone zostaną ekspozycje poświęcone historii naszego miasta,
tworzącym go narodowościom, wybitnym swarzedzanom
a także bogatym meblarskim tradycjom.
W budynku zainstalowana zostanie winda,
na wieży urządzony
ma być punkt widokowy, a ściany na
zewnątrz ozdobione
muralami przedstawiającymi ważne
wydarzenia z naszej
historii.
/mw/

Prosto z budowy

Bramkowa
w nowej roli

OKNO ODDYMIAJĄCE

+0,46

ZAKRES OPRACOWANIA

ELEWACJA E1 - WSCHODNIA
UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU
BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW
TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
PROJEKTANT:

P.P.U.H. MARKER
MAGDALENA STUŁÓW

ul.WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08

tel.: (61)866-02-86 tel: (61)866-33-10 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl
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z Fot. M. Woliński

Prosto z budowy

PROSTO Z RATUSZA listopad 2015

Ulica Staniewskiego – przebudowa na ukończeniu. Na ukończeniu jest przebudowa ul.Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu. Na ok. 630-metrowym odcinku (od ul. Wilkońskich w Swarzędzu do ul. Średzkiej w Zalasewie) powstała kanalizacja deszczowa wraz z przepompownią, uzupełniono brakujące części
systemu wodociągowego, przebudowano też oświetlenie uliczne. Ulica będzie miała nawierzchnię bitumiczną, z obu stron chodnik, ścieżkę rowerową, zatoki postojowe
i dla autobusów. Wykonawcą jest firma Budownictwo Drogowe KRUG.
Wartość tej inwestycji to ponad 3,57 mln złotych, a na jej wykonanie Swarzędz otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego 50-procentowe dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Część kosztów inwestycji wzięła na siebie spółka AQUANET, która finansuje przebudowę należących do niej instalacji.
/mw/

Jaśminowa
do przebudowy

6

Kończy się procedura przetargowa
dotycząca przebudowy ul. Jaśminowej
w Bogucinie. W ramach tej inwestycji
wykonane zostaną: kanalizacja deszczowa o długości 300 m, która zapewni
odwodnienie ulicy, nawierzchnia jezdni
o długości 370 m i szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m oraz
wjazdy do posesji. Przy okazji zbudowany zostanie kanał technologiczny, który
umożliwi w przyszłości położenie tam np.
światłowodu.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie,

roboty powinny się rozpocząć w marcu
a zakończyć na początku lata przyszłego
roku.
/mw/

Chodniki do remontu
Na wiosnę 2016 r. zaplanowane zostały remonty dwóch, prawie 200-metrowych chodników po zachodniej stronie ulic
Zwycięstwa oraz Żytniej w Swarzędzu.
Zostaną tam wymienione krawężniki,
położona nowa nawierzchnia oraz wjazdy do posesji. Co roku, sukcesywnie,
remontowane będą w mieście następne,
wymagające tego chodniki.
/mw/

Boiska
zmodernizowane
Zakończyły sie prace związane
z modernizacją boisk sportowych do
piłki nożnej przy ul. Kórnickiej w Zalasewie. Naprawione zostało ogrodzenie,
zamontowano nowe piłkochwyty oraz
system nawadniania, przygotowana została nowa nawierzchnia z trawy. Boiska będą wyposażone w nowe bramki.
Inwestycja wykonana została w ramach
tegorocznego Budżetu Obywatelskiego
naszej gminy.
/mw/

z Fot. M. Woliński
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z Fot. M. Woliński

Po Grudzińskiego – projekty dla śródmieścia. Kończą się wielomiesięczne prace związane z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację
deszczową i sanitarną na całej długości ul. Grudzińskiego, oraz sąsiednich: Gruszczyńskiej, Górków, os. Władysława IV, Osiedlowej, Wąskiej oraz części ul. Grunwaldzkiej.
Jak już informowaliśmy, inwestycja ta jest wspólnym przedsięwzięciem gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym Puszcza Zielonka, a przy jej okazji wykonane
zostały roboty związane z wymianą i uzupełnieniem sieci wodociągowej na zlecenie spółki AQUANET.
Po zakończeniu tej inwestycji odciążona zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w części naszego miasta, gdyż wody opadowe po ich oczyszczeniu trafią bezpośrednio do
Jeziora Swarzędzkiego, a ścieki sanitarne do oczyszczalni w Koziegłowach.
Roboty kanalizacyjne w rejonie ul. Grudzińskiego były początkiem znacznie większego procesu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Gmina Swarzędz
wraz ze spółką AQUANET przystępuje teraz do opracowania koncepcji rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej w sąsiednim śródmieściu Swarzędza – dotyczy to obszaru
ograniczonego ulicami Cieszkowskiego, Nowy Świat, Mickiewicza i Poznańska. Powyższa koncepcja ma na celu określenie sposobu zagospodarowania wód deszczowych
z terenów ulic i parkingów. Na tej podstawie tworzony będzie projekt techniczny inwestycji. Koncepcja ma być gotowa w połowie przyszłego roku i wówczas wznowione
zostaną prace projektowe związane z przebudową ulic: Zamkowa, Nowy Świat, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa i Plac Powstańców Wlkp.
/mw/
Na zdjęciu: Ulica Osiedlowa po zakończeniu prac kanalizacyjnych.

Prosto z budowy

Skanska przebudowuje Zapłocie. Firma Skanska przystapiła do przebudowy ul. Zapłocie w Paczkowie, zleconej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Gmina Swarzędz sfinansuje połowę kosztów tej inwestycji. Ulica Zapłocie (odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Dworskiej otrzyma porządny chodnik wraz z zatokami
parkingowymi oraz autobusowymi, zostanie tu zbudowana kanalizacja deszczowa, a jezdnia otrzyma nową nawierzchnię.
Przebudowa ma być zakończona przed końcem tego roku.
/mw/
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Dzień Edukacji Narodowej
– podziękowania, gratulacje i nagrody
dla pedagogów

13 października w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zaproszenia władz naszej
gminy uczestniczyli w niej m.in. dyrektorzy swarzędzkich szkół i przedszkoli,
emerytowani nauczyciele i nauczyciele, którzy w tym roku zdobyli wyższy
stopień awansu zawodowego.

Aktualności

Z

okazji tego święta burmistrz Marian
Szkudlarek serdecznie podziękował
wszystkim swarzędzkim pedagogom
za ich trud i odpowiedzialną pracę:
„W Dniu Edukacji Narodowej życzymy
wszystkim nauczycielom, aby realizowali
się w misji kształtowania przyszłych pokoleń.
Wasza odpowiedzialność i Wasze poświęcenie są kamieniem węgielnym zmian
i rozwoju naszej ojczyzny.
To w głównej mierze do Was należy
rozbudzenie w najmłodszych uczniach pasji, umiejętności i krytycznego myślenia.To
dzięki Wam kolejni młodzi Polacy zostaną
profesorami, lekarzami, stolarzami…
Za to i za trud, któremu musicie
każdego dnia sprostać, serdecznie Wam
dziękujemy.”
W tym roku stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
uzyskali: Jolanta Jacek - Przedszkole
nr 5, Ewa Przyczynek - Przedszkole nr
5, Izabela Matela – Szkoła Podstawowa nr 4, Katarzyna Wagner – Szkoła
Podstawowa nr 4, Joanna Lewandow-
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ska – Szkoła Podstawowa nr 4, Katarzyna Mysior – Szkoła Podstawowa
w Zalasewie, Anna Rodziewicz –Szkoła Podstawowa w Wierzonce, Ewelina
Tyranowska – Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu, Anna Talarczyk – Gimnazjum nr
2, Maria Sadowska-Boniecka, Dorota
Jagielska-Ryszczyńska – Szkoła Podstawowa nr 4, Sylwia Tarasiewicz – Szkoła
Podstawowa nr 4, Maciej Chojnacki –
Gimnazjum nr 2, Ewelina Urbanek-Kaftan – Szkoła Podstawowa nr 1, Ewelina
Staszak – Zespół Szkół w Paczkowie
oraz Monika Matuszczak-Cierpisz –
Gimnazjum w Zalasewie.
Na stopień nauczyciela dyplomowanego awansowali: Agnieszka Graj
– Przedszkole nr 2, Grażyna Zaremba
– Przedszkole nr 2, Zofia Frąckowiak
– Gimnazjum w Zalasewie, Dorota Matusiak – Szkoła Podstawowa nr 4, Elżbieta Śrama – Szkoła Podstawowa nr 4
oraz Katarzyna Wątor – Zespół Szkół
w Paczkowie.
Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty otrzymał Maciej Chojnacki –
nauczyciel z Gimnazjum nr 2.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej szkoły oraz wykazaną aktywność zawodową nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz otrzymali
następujący nauczyciele: Małgorzata
Kruszona – Szkoła Podstawowa nr 1,
Sławomira Spirzewska – Szkoła Podstawowa nr 1, Natalia Brząkała – Szkoła
Podstawowa nr 4, Agnieszka Ewertowska
– Szkoła Podstawowa nr 4, Ewa Kubiak
– Szkoła Podstawowa nr 5, Elżbieta Domańska – Szkoła Podstawowa nr 5, Ewa
Idziak – Szkoła Podstawowa w Zalasewie, Joanna Szulc – Szkoła Podstawowa
w Zalasewie, Tomasz Szcześniak – Szkoła
Podstawowa w Kobylnicy, Ewa Błaszczyk
– Szkoła Podstawowa w Wierzonce, Iwona Kubiak – Zespół Szkół w Paczkowie,
Agnieszka Zawieja – Gimnazjum nr 2,
Maria Krzystanek – Gimnazjum nr 2,
Paulina Grzesiak – Gimnazjum nr 3,
Anna Filipiak-Morchat – Gimnazjum nr
3 w Swarzędzu, Daniela Jasińska – Gimnazjum w Zalasewie, Klaudia Gonciarz –
Gimnazjum w Zalasewie oraz Magdalena
Michalak – Przedszkole nr 5.
Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej
szkoły oraz wykazaną aktywność zawodową Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
przyznał również nagrody dyrektorom.
Otrzymali je: Danuta Makowiak – Przedszkole nr 1, Małgorzata Ćmakowska –
Przedszkole nr 2, Honorata Junikowska
– Przedszkole nr 3, Małgorzata Purol
– Przedszkole nr 4, Renata Lekowska
– Przedszkole nr 5, Jolanta Kubacka
– Przedszkole w Kobylnicy, Elżbieta
Nawrocka – Szkoła Podstawowa nr 1,
Elżbieta Wieczorek – Szkoła Podstawowa nr 4, Danuta Czosnowska – Szkoła
Podstawowa nr 5, Beata Hałas – Szkoła
Podstawowa w Zalasewie, Anna Bestyńska – Szkoła Podstawowa w Kobylnicy,
Ewa Madanowska – Szkoła Podstawowa w Wierzonce, Małgorzata Szomek
– Zespół Szkół w Paczkowie, Marlena
Adolp – Gimnazjum nr 2, Karolina Łyskawa – Gimnazjum nr 3 oraz Wojciech
Szulc – Gimnazjum w Zalasewie.
/mw, edu/
z Fot. (2x) T.Rybarczyk
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28 października 2015 r. odbyła się Sesja Rady Powiatu, na której radni uzyskali informacje o stanie oświaty w Powiecie Poznańskim. Na sesji zostały
wręczone Stypendia Rady Powiatu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego
dla najzdolniejszych uczniów szkól ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Powiat Poznański.

W

arunkiem otrzymania stypendium
jest średnia 5,0 na świadectwie
z poprzedniego roku szkolnego
w klasach technikum i liceum. Na wniosek

Komisji Oświaty i Wychowania wręczane były również Nagrody Starosty dla
uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Warunkiem otrzymania nagrody

Złota Żaba i Złota Żabka – nowa edycja

W

listopadzie rozpocznie się kolejna
edycja konkursów dla młodzieży
szkolnej, których organizatorem
jest swarzędzka Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”. „Złota Żaba”, konkurs
przeznaczony dla gimnazjalistów, rozgrywany będzie w roku szkolnym 2015/16 już
po raz dwudziesty trzeci, a „Złota Żabka”,
dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, po raz szesnasty.
Swarzędzkie konkursy od wielu lat
cieszą się uznaniem nauczycieli i sympatią uczniów. W ubiegłym roku szkolnym
do etapu szkolnego w „Żabie” i „Żabce”
przystąpiło łącznie 11 675 uczestników.
Konkursy rozgrywane są równolegle
w dwóch dziedzinach: języka polskiego
i literatury oraz matematyki. Organizatorzy
wysłali w tym roku zaproszenia do wszystkich gimnazjów w województwie wielkopolskim i w województwie lubuskim, a do
szkół podstawowych w Poznaniu i w 30
wielkopolskich powiatach.
Pierwszy etap przeprowadzony zostanie w szkołach 18.11.2015 r. (język polski
i literatura) i 19.11.2015 r. (matematyka),
etap drugi: 19.03.2016 r. w Swarzędzu.
Oryginalność i wysoki poziom merytoryczny stawianych przed uczestnikami
zadań zapewnia doświadczony zespół autorów zadań złożony z nauczycieli gimnazjalnych i licealnych oraz z pracowników
Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka

Polskiego UAM oraz Katedry Matematyki Stosowanej UE w Poznaniu. Poprzez
rodzaj zadań „Złota Żaba” i „Złota Żabka”
promują wśród młodzieży szkolnej umiejętność samodzielnego i niestereotypowego myślenia i rozwiązywania problemów,
zachęcają do twórczej zabawy.
Wszystkie zadania z lat ubiegłych
dostępne są na konkursowej stronie internetowej: www.ekos.edu.pl/konkurs.
Uroczyste ogłoszenie wyników
i rozdanie nagród przyznanych w tegorocznej edycji Konkursu odbędzie się
w Swarzędzu w siedzibie organizatorów
23 kwietnia 2016. Nagrodami będą: sprzęt
elektroniczny, książki, pomoce naukowe,
zniżki czesnego w swarzędzkich szkołach
prowadzonych przez Fundację Edukacji
Społecznej „EKOS”. Udział w konkursach jest całkowicie bezpłatny dla uczniów,
a jego przeprowadzenie w szkołach nie
wiąże się dla nich z jakimikolwiek kosztami. Organizator może to zapewnić dzięki
współfinansowaniu przez Województwo
Wielkopolskie, Gminę Swarzędz oraz
przez samorządy powiatów i innych miast
i gmin. Organizatorom pomagają także
sponsorzy prywatni, m. in. Drukarnia
Swarzędzka Stanisław i Marcin Witeccy,
„EVER”, „Żabka Polska”, „Terravita”,
„Biofarm”.
/wp/

Barbara Antoniewicz
Przewodnicząca Komisji
Oświaty i Wychowania

„Mały skaut”
– nowe przedszkole
w Zalasewie

Aktualności

Stypendia i nagrody dla uczniów szkół
prowadzonych przez Powiat Poznański

była bardzo dobra opinia zakładu pracy,
wzorowe zachowanie, średnia 4,0 z przedmiotów ogólnokształcących i średnia 4,25
z przedmiotów zawodowych.
Stypendium wynosi 250 zł netto miesięcznie przez cały rok szkolny, a nagroda
600 zł jednorazowo dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych.
Uczniowie wszystkich typów szkół
otrzymali też Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach. Jej
wartość była stopniowana w zależności od
rangi zawodów.
Wśród nagrodzonych z Zespołu Szkół
nr 1 w Swarzędzu było 9 stypendystów,
a 10 otrzymało nagrodę. Z Zespołu Szkół
nr 2 było 7 stypendystów, a nagrodę otrzymało 3 uczniów.
Nagrodzonym uczniom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

26

października 2015 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Niepublicznego Przedszkola „Mały skaut” w Zalasewie. Uczestniczył w niej m.in. Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. 3-oddziałowe przedszkole mieści się na Osiedlu Ułańskim
w Zalasewie, w nowym dwukondygnacyjnym
budynku pod numerem 26. Nauczyciele realizują
tu darmowe zajęcia z podstawy programowej,
logopedii, rytmiki, religii, codzienne spotkania
z językiem angielskim i, oczywiście, zajęcia survivalowe. W ofercie są także zajęcia dodatkowe:
balet, judo, sport i zajęcia artystyczne
Więcej informacji na www.malyskaut.pl
Karina Kłopocka
dyrektor przedszkola„Mały skaut”

9

Z prac Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Aktualności
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października 2015 roku odbyła się w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu XV sesja Rady
Miejskiej w Swarzędzu. W obradach,
które prowadziła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 21 radnych.
Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr XV/142/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2015.
► Uchwałę nr XV/143/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2015 - 2036.

► Uchwałę nr XV/144/2015 w sprawie udzielenia w udzielenia w 2015 roku
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
► Uchwałę nr XV/145/2015 w sprawie rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
rok 2016.
► Uchwałę nr XV/146/2015 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych (ulica Glebowa w Zalasewie).

Ukłony dla wybitnej pływaczki

N

a XV sesji Rady Miejskiej gościła
wybitna pływaczka, Teresa Zarzeczańska-Różańska wraz z małżonkiem, Teofilem Różańskim. Z rąk
przewodniczącej Barbary Czachury oraz
burmistrza Mariana Szkudlarka pani Teresa otrzymała okazały bukiet kwiatów,
bezterminowy karnet na pływalnię Wodny
Raj oraz okolicznościowy list, w którym
czytamy:
„Niedawno minęło 40 lat od Pani
wielkiego wyczynu sportowego, kiedy to
30 sierpnia 1975, jako pierwsza z Polski
(zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn)
oraz czwarta kobieta w historii, przepłynęła
Pani Kanał La Manche. Na morskiej trasie
z Dover do Wissant uzyskała Pani wówczas
znakomity czas 11 godzin 10 minut.
Lista Pani osiągnięć sportowych jest
imponująca. W pamięci mamy wszak sześciokrotne mistrzostwo Polski w wyścigach na 100 i 200 m stylem klasycznym.
Pamiętamy również o organizowanych
przez Panią startach pływackiej sztafety

kobiecej, która m.in. w 1992 pobiła rekord
świata w przepłynięciu Kanału La Manche, a w 1993 w przepłynięciu tego kanału
w dwie strony. Pamiętamy o wszystkich
innych osiągnięciach…
Dobrze się stało, że tu w Swarzędzu,
podczas okolicznościowej wystawy, mogliśmy niedawno przypomnieć Pani wybitne

► Uchwałę nr XV/147/2015 w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości
Gortatowo i Łowęcin – ul. Swojska.
► Uchwałę nr XV/148/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI” w Garbach.
► Uchwałę nr XV/149/2015 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w alei pomnikowej
drzew rosnących w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 2407P, ul. Gminna w miejscowości Wierzonka.
► Stanowisko nr 1/2015 w sprawie
zmiany położenia bramownic systemu
poboru opłat Viatoll zlokalizowanych
wzdłuż drogi krajowej nr 92 na terenie
Gminy Swarzędz.
Podczas sesji radne Magdalena Buchholz i Joanna Wojtysiak złożyły interpelację w sprawie budowy dróg na „osiedlu
ptasim” w Swarzędzu.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: pełne teksty wszystkich
uchwał wraz załącznikami dostępne są
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/
sukcesy sportowe. Jestem przekonany, że
nasi młodzi swarzędzcy sportowcy zawsze
będą mieli w Pani osobie wzór do naśladowania.
Serdecznie dziękujemy za sportowe dokonania, za dostarczone nam wspaniałe
emocje i satysfakcję. Wszystkiego dobrego,
Pani Tereso!”
/mw/
Na str. 11 zamieszczamy rozmowę
z Teresą Zarzeczańską-Różańską

z Fot. M. Woliński

z Fot. M. Woliński
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Jak to zrobiłam…

Rozmowa z Teresą Zarzeczańską-Różańską

– Dalej było już coraz łatwiej…
– W moim przypadku najważniejsze
okazały się ambicja oraz konsekwencja.
To cechy charakteru, które pozwalały
mi w różnych sytuacjach życiowych iść
do przodu, pokonywać trudności, nie
poddawać się nigdy. Inni byli lepsi – ja
musiałam udowodnić sobie samej, że
mogę być jeszcze lepsza! I tak szybko
zostałam zawodniczką sekcji pływackiej
Lecha Poznań. Obok łucznictwa i biegania
(mistrzostwo Poznania szkół średnich),
pojawiły się pierwsze prawdziwe sukcesy
pływackie: mistrzostwo Polski i rekord
Polski na 400 m stylem zmiennym, kilkakrotne mistrzostwo Polski na różnych
dystansach stylem klasycznym.
– Treningi stały się Pani codziennością…
– Codziennością, trudem i radością
– wszystkim naraz. Powoli przerastałam
swoich trenerów, wyprzedzałam konkurentów, trenowałam nawet w nocy, przy złej
pogodzie. Przygotowując się do przepłynięcia Kanału La Manche hartowałam się
w lodowatej wodzie (choćby w wannie)!
– Jakie wspomnienia tego sportowego wyczynu są dla Pani dziś najważniejsze…
– W 1975 roku przepłynęłam Kanał La
Manche przy pierwszej próbie – to zupełny
wyjątek. Pierwsza kobieta, Amerykanka,
która w 1926 roku płynęła z Francji do
Anglii pokonała ten dystans dopiero za

szóstym razem. La Manche jest jak Mount Everest, tylko kanału nie przepłynął
dotychczas żaden amator – a wielu próbowało!
Dobrze pamiętam zmagania z potężnymi falami, piekielnie zimną wodę (około
10 stopni). Płynęłam bez pianki, w zwykłym stroju pływackim, nasmarowana
lanoliną. Przeżywałam ciężkie kryzysy,
czasami nie czułam rąk, nóg, nie mogłam
się ruszać… Na trasie z Dover do Calais
trzeba pokonać 37 prądów morskich znoszących pływaka w różnych kierunkach,
siła takiego prądu to około 11 km/h. Pilot
z asekuracją płynął tuż za mną, zawsze łodzie pomocowe towarzyszą zawodnikom.
Jednak prawdziwie ambitny pływak nie
podnosi ręki po pomoc …i czasami przegrywa. Ratownicy wyciągają człowieka
z wody i już niestety nie odratowują. Tak
też się zdarza.

– Dlaczego więc ryzykować, męczyć
się…
– Ponieważ warto w życiu robić to,
co się kocha! Wszystko można pokonać,
jeśli walczymy, jeśli jesteśmy aktywni.
Powtarzam często swoim młodym wychowankom: trenuj ciężko i wytrwale, bądź
uparty, ambitny, także rozważny, dobrze
przygotowany. Ale przede wszystkim
zawsze wierz, że będzie super, że ty sam
jesteś super!
Sportowi zawdzięczam swoją sprawność oraz radość życia – do dziś biegam,
jeżdżę na rowerze, pływam. I wszystkim
to polecam!
Rozmawiała:
Teresa Radziszewska

Nagrody sportowe
Burmistrza Swarzędza – wnioski do
30 listopada

Nagrody sportowe
Starosty Poznańskiego – wnioski do
16 listopada

U

Z

przejmie informujemy, że do 30 listopada
br. do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 r.
Podmioty uprawnione do składania wniosków to:
stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i kluby
sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady
Miejskiej w Swarzędzu. Wnioski można składać
osobiście lub listownie pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Treść regulaminu oraz formularz wniosku znajdą
Państwo na www.swarzedz.pl
Treść regulaminu znajduje się też na tablicy ogłoszeń w swarzędzkim ratuszu, a wnioski można
również pobrać w naszym biurze podawczym.
/wd/

arząd Powiatu w Poznaniu ogłosił przyjmowanie wniosków o przyznanie nagród dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz
regulaminem.
Wnioski można składać od dnia 21 października 2015 do dnia 16 listopada 2015 roku
do godziny 12.00 (decyduje data wpływu do
urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania
na stronie www.powiat.poznan.pl oraz www.
bip.powiat.poznan.pl
/nad/

Aktualności

– Wyobrażam sobie dziecko lubiące pływanie od najwcześniejszych lat
życia…
– No, niestety, prawda wyglądała zupełnie inaczej! Jeszcze w szkole podstawowej nie potrafiłam utrzymać się na wodzie!
Wstyd po prostu. Nie lubiłam wody, bałam
się jej. Nie wiedziałam jeszcze wówczas,
że woda może być przyjacielem, sprzymierzeńcem. Później okazało się, iż wystarczy zachować spokój, minimum rozsądku
i miłość do pływania przychodzi sama.

z Fot. T. Rybarczyk

Wybitna pływaczka, mistrzyni sportu, pierwsza Polka, która przepłynęła
wpław Kanał La Manche – Teresa Zarzeczańska-Różańska była gościem
naszej redakcji. Korzystając z okazji zapytaliśmy o jej drogę do niezwykłych
sukcesów sportowych, o bardzo osobiste wspomnienia.
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IRA wystąpi podczas Dni Swarzędza `2016

O

to wyniki sondy „Wybierz Gwiazdę na Dni Swarzędza 2016”, którą
Ośrodek Kultury przeprowadził
w dniach 11 września – 2 października
2015 roku:
Ira 354 głosy,
Coma 353 głosy,
Mrozu 243 głosy,
Grubson 187 głosów,
Sarsa 86 głosów,
Natalia Nykiel 40 głosów.
Choć żaden z zespołów nie przekroczył progu 1000 głosów, zasugerowaliśmy
się oddanymi przez Państwa głosami. Miło
nam poinformować, że w podczas przyszłorocznych Dni Swarzędza jako gwiazda
wystąpi zespół IRA, który wygrał z COMĄ
jednym głosem…
/ok/

Szukając Talentów `2015
Aktualności

III edycja Konkursu Ceramiki i Rzeźby

12

21 listopada Fundacja ARTiFAKT we współpracy z Pracownią Ceramiki
i Rzeźby w Swarzędzu zaprasza dzieci i młodzież do udziału w III edycji
Konkursu Ceramiki i Rzeźby ,,Szukając Talentów’’ 2015 , który odbędzie
się w holu Szkoły Podstawowej nr 4, im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.

K

onkurs skierowany jest do dzieci
z przedszkoli (dopuszczalny wiek od
5 lat), uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i liceum oraz szkół specjalnych
woj. wielkopolskiego. Uczestnicy konkursu będą oceniani w 4 kategoriach. Nie ma
ograniczeń, co do liczby uczestników startujących z jednej jednostki edukacyjnej.
Tematem pracy w tym roku jest: MÓJ
SKARB.
Zgłoszenia uczestnika dokonuje placówka wychowawcza lub rodzic. Zgłoszenia (imię i nazwisko oraz wiek, szkoła) należy przesyłać na adres mailowy:
konkurs.artifakt@onet.pl lub dostarczyć do Biura Konkursu (ul. Rynek.21,
62-020 Swarzędz) do 9 listopada. Karta
zgłoszeniowa i regulamin udostępnione
są do pobrania na stronie internetowej:
www.artifakt.org.pl oraz www.ceramikawanat.pl.
Kartę zgłoszeniową ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego prosimy dostarczyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia
konkursu.

III edycja konkursu z cyklu „Szukając
Talentów”, obok kolejnej odsłony konkursu
skierowanego do dzieci i młodzieży, została wzbogacona o dodatkową kategorię –
„twórczość samorodna”. Konkurs ten skierowany jest do osób tworzących amatorsko,
z potrzeby serca, twórców „nieuczonych”
o talencie „samorodnym”, których prace
powstają często w sekrecie i samotności...
Zapraszamy do nadsyłania prac osoby, które tworzą w zaciszu domowym
oraz osoby, które na skutek różnych
zdarzeń losowych (takich jak choroba,
niepełnosprawność intelektualna czy ruchowa, zaburzenia psychiczne, trauma,
czy trudna sytuacji życiowa) realizują
się w sposób twórczy: rzeźbiąc, malując,
budując formy przestrzenne, prace tworzą
zarówno z materiałów profesjonalnych jak
i znalezionych na swojej drodze, tworzą
za pomocą różnych narzędzi i technik
nową jakość, swój przekaz i opowieść.
Bardzo często działania, które wynikają
ze swoistych natręctw stają się nieodzowną częścią i potrzebą ich życia. Bywa, że

przez innych działania te postrzegane są
jako „dziwactwa’’.
Do współpracy zapraszamy ośrodki
WTZ, OPS, DPS, szkoły specjalne, szpitale psychiatryczne i inne instytucje, które
na co dzień współpracują z takimi osobami
z całej Polski. Nie ma ograniczeń, co do
liczby uczestników startujących z jednej
jednostki. Prace prosimy nadsyłać do 21
listopada.
Wernisaż oraz wystawa prac konkursowych odbędzie się w grudniu w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu. Tam też zostaną
wręczone nagrody i wyróżnienia.
Zapraszamy!
Konkurs dofinansowany jest ze
środków Gminy Swarzędz, Powiatu Poznańskiego i Samorządu Województwa
Wielkopolskiego
Więcej informacji:
Ewa Wanat
Prezes Fundacji
tel. 501 428 903
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20-lecie Sekcji Regionalnej „Olszyna”

R

egionalny Zespół „Olszyna” obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej
okazji w niedzielne popołudnie 11
października w auli Szkoły Podstawowej
w Zalasewie odbyła się piękna uroczystość.
Przybyli między innymi: poseł na sejm
Bożena Szydłowska, Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara
Czachura, radna Rady Powiatu Barbara
Antoniewicz. Były też zaprzyjaźnione
zespoły: „Stokrotki”, „Kleszczewianki”,
„Łańcuszek Wspomnień”, „Szarotki”,
„Złota Jesień”, chóry „Melodia” i „Kanon”.

Część oficjalną rozpoczął burmistrz
Szkudlarek, który złożył najserdeczniejsze
życzenia „Olszynie” i powitał wszystkich
gości w nowej sali audiowizualnej Szkoły
Podstawowej w Zalasewie. Po przemowach przybyłych gości przyszła pora na
wręczenie nagród dla członkiń Zespołu
„Olszyna”.
Podziękowanie i gratulacje otrzymały
Panie: Aniela Podolak, Bożena Solecka,
Genowefa Mrugas, Helena Tomczyk,
Maria Klensport, Irena Motała, Gabriela Bączkowska, Łucja Konstańczak,
Barbara Kwiatkowska, Regina Matuszak, Maria Gronowska, Urszula Kubińska, Zofia Deka, Sabina Kurowska

P

aństwo Maria i Feliks Pankowscy ze
Swarzędza obchodzili w tym roku
piękny jubileusz 70-lecia małżeństwa.
Z tej okazji otrzymali mnóstwo gratulacji,
kwiatów i serdecznych życzeń. W środę,
28 października Dostojnych Jubilatów

z Fot. T. Rybarczyk

70 wspólnych, małżeńskich lat!

odwiedził burmistrz Swarzędza Marian
Szkudlarek w towarzystwie sekretarza
naszej gminy Agaty Kubackiej oraz kierowniczki Urzędu Stanu Cywilnego Anny
Wiśniowieckiej-Gronowskiej. Wśród wielu serdecznych słów, przy lampce szam-

pana i wspaniałym słodkim poczęstunku
był czas na małżeńskie wspomnienia,
a rozmawiano przede wszystkim o tym,
jak żyć, by w harmonii i dobrej kondycji
móc doczekać tak wspaniałego jubileuszu.
W okolicznościowym liście od burmistrza do Państwa Marii i Feliksa Pankowskich czytamy m.in.:
Z okazji pięknej 70. rocznicy ślubu
proszę przyjąć szczere wyrazy szacunku
i uznania dla tak długiej, wspólnej, życiowej drogi.
To wielkie szczęście, gdy można przez
70 lat zawsze liczyć na miłość i wsparcie
współmałżonka. Problemy, jakie niesie codzienność, wydają się wówczas mniejsze,
a świat oglądany we dwoje jest piękniejszy
i bardziej przyjazny.
Życzę, aby następne lata upływały
Państwu w dobrym zdrowiu i radości,
przy życzliwości rodziny, przyjaciół i najbliższych.

Aktualności

Prowadząca sekcję „Olszyna” Pani
Anieli Podolak, za 30 lat pracy na rzecz
Swarzędza otrzymała Odznakę Honorową
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Cały zespół, obdarowany prezentami, dyplomami, kwiatami, nie krył wzruszenia
i radości.
Kolejnym punktem programu był
występ zaproszonych zespołów.
Po koncercie wszyscy goście zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek.
/ok/
z Fot. Henryk Błachnio

Do tych serdecznych słów skierowanych do Jubilatów burmistrz Szkudlarek
dołączył kwiaty, kosz słodyczy i ciepłe
kołdry ufundowane przez firmę Piórex.
/mw/
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Kabaret Pod Wyrwigroszem – zapraszamy
22 listopada

Aktualności

K

rakowski Kabaret pod Wyrwigroszem
to jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce. Występuje w czwórkę: Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski,
Maurycy Polaski, Łukasz Rybarski. W procesie twórczym uczestniczy także Tomasz
Olbratowski, dziennikarz - satyryk z radia
RMF FM. W najnowszym, tegorocznym
programie Kabaretu pod Wyrwigroszem
– „Variaté” znajdą Państwo najnowsze ske-

www.kobylnica.info

K
14

obylnica jest kolejnym swarzędzkim sołectwem, które „dorobiło
się” własnej strony internetowej.
Pod adresem www.kobylnica.info znajdą Państwo aktualne informacje o sprawach interesujących dla mieszkańców.
Jest też historia Kobylnicy, rozkład
jazdy autobusów, forum. – Serdecznie
zapraszamy do odwiedzin – mówi sołtys
Grażyna Orpińska.
/mw/

cze, monologi i piosenki. Błyskawiczne
tempo programu, szereg inteligentnych
skojarzeń i mnóstwo dowcipnych aktualności stanowią o jego powodzeniu na estra-

dach całego kraju. Spotkanie z Kabaretem
pod Wyrwigroszem to absolutna gwarancja
śmiesznie spędzonego wieczoru.
/ok/
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SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA NA SPOTKANIU W PACZKOWIE.
2 października w Zespole Szkół w Paczkowie odbyły
się spotkania uczniów sędzią Anną Marią Wesołowską.
Spotkania zostały zorganizowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w celu zapoznania uczniów z przepisami
prawa oraz najczęstszymi wykroczeniami. Pani sędzia
opowiadała o swoich poradnikach, opisujących najciekawsze historie ludzi, którym wymierzała karę. Mówiła
również o młodzieży, która popełniając czyn karalny,
bardzo skomplikowała sobie życie.
ŚWIĘTO LATAWCA W KOBYLNICY. 3 października na terenie lotniska w Kobylnicy odbyło się
Święto Latawca. Tego dnia dla uczestników imprezy
przygotowano wiele atrakcji i konkursów. Zwycięzcą
został konstruktor latawca, który najszybciej wzbił się
w górę. Organizatorem był Aeroklub Poznański oraz
Rada Sołecka Janikowa Górnego.
GIMNAZJALIŚCI POMAGALI W ORGANIZACJI MARATONU. 11 października
160-osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum nr 2
w Swarzędzu pod opieką nauczycieli pojechała do
Poznania, aby aktywnie uczestniczyć w organizacji
16. PKO Poznań Maratonu. Do zadań wolontariuszy
należało przygotowanie i obsługa dwóch z ośmiu
punktów odżywiania oraz dwóch punktów z wodą.
POWIATOWA GALA KRWIODAWCÓW.
13 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala Honorowych
Krwiodawców. Jej celem było uhonorowanie tych, którzy oddali najwięcej krwi potrzebującym, a także tych,
którzy przyczynili się rozpropagowania honorowego
krwiodawstwa na terenie Powiatu Poznańskiego. Wśród
nich znalazł się również Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.
UCZCILI ŚW. JANA PAWŁA II. Każdego
roku, 16 października, obchodzony jest, ustanowiony
przez Sejm RP, „Dzień Papieża Jana Pawła II”. Święto
przypomina rocznicę wyboru ks. kard. Karola Wojtyły
na papieża. O swoim patronie pamiętali zwłaszcza
uczniowie i grono pedagogiczne Zespołu Szkół im.
św. Jana Pawła II w Paczkowie, którzy obchody rozpoczęli w niedzielę, 11 października Wieczornicą
Papieską.
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKÓW. 21 października w swarzędzkim Przedszkolu
Miś Uszatek, zgodnie z tradycją, odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Tej ważnej uroczystości towarzyszył bogaty program artystyczny. Tym samym
kolejny rocznik maluchów został przyjęty w poczet
przedszkolaków.

20 LAT TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW
ZIEMI SWARZĘDZKIEJ. 23 października
w swarzędzkim EuroHotelu odbyła się uroczystość
z okazji 20-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi
Swarzędzkiej. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło
licznych gratulacji oraz znakomitego występu artystycznego. Oprócz władz gminy Swarzędz, z burmistrzem
Marianem Szkudlarkiem, w uroczystości wzięli udział
Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz poseł na Sejm
RP Bożena Szydłowska.
SZKOLENIE STRAŻY MIEJSKIEJ Z RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. W pażdzierniku swarzędzcy strażnicy miejscy wzięl udział
w szkoleniu z ratownictwa medycznego. W kursie
uczestniczyli także strażnicy miejscy z innych gmin
Powiatu Poznańskiego.
TECHNIK LOGISTYKI W ZS1. Technik logistyki, według prognoz specjalistów, będzie jednym
z najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy. Te
prognozy bierze pod uwagę Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu uruchamiając kolejne specjalizacje. We wtorek, 20
października dokonano uroczystego otwarcia drugiego
rocznika klasy patronackiej.
110 LAT ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA
POLSKIEGO. 23 października w Szkole Podstawowej w Zalasewie odbyły się obchody 110 lat Związku
Nauczycielstwa Polskiego. Przedstawiona została prezentacja na temat historii związku i jego zadań w latach
obecnych. Obchody zostały uświetnione sztuką wystawioną przez uczniów szkoły. W spotkaniu udział wzięli
burmistrz Marian Szkudlarek oraz przewodnicząca rady
miejskiej w Swarzędzu, Barbara Czachura.
UCZNIOWIE ZS NR 1 NA STAŻU
W KORBACH. Od 4 do 24 pażdziernika uczniowie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności elektromechanik pojazdów samochodowych przebywali w ramach
programu„Erasmus Plus”w BBZ Kreishandwerkerschaft
Waldeck-Frankenberg w miejscowości Korbach na terenie Niemiec. Uczestnicy projektu poznawali nowoczesne
technologie informatyczne, specjalistyczny sprzęt związany z diagnostyką pojazdów, poszerzając swoją wiedzę
w zakresie mechatroniki pojazdów samochodowych.
FORUM SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH GMINY SWARZĘDZ. 22 października w Szkole Podstawowej w Wierzonce odbyło się
I Forum Samorządów Uczniowskich Gminy Swarzędz.
Organizatorem była Rada Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Wierzonce wraz z opiekunkami
– Małgorzatą Zawilską i Katarzyną Wolnicą. Patronatem
objął imprezę burmistrz Marian Szkudlarek. W forum
wzięli udział przedstawiciele i opiekunowie samorządów uczniowskich większości szkół w gminie (SP 1,

SP 4, SP 5, SP Kobylnica, SP Zalasewo oraz, oczywiście, gospodarze – SP Wierzonka). Głównym celem
forum było zaprezentowanie dorobku samorządów
i wymiana doświadczeń dotyczących rozwoju działalności uczniowskiej.
WIZYTY PRZEDSZKOLAKÓW. 22 października w swarzędzkim ratuszu gościliśmy przedstawicieli
Przedszkola Pod Kasztanami. Nasi młodzi mieszkańcy
mieli okazję przyjrzeć się pracy urzędników, wcielić się
w rolę burmistrza czy zasiąść na fotelu w sali ślubów. Audyt przeszliśmy bez zarzutu. Kilka dni później odwiedziły
nas dzieci z niepublicznego przedszkola Dzieciątka Jezus.
Czekamy na kolejne wizyty.
EKO-SUKCES SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZALASEWIE. 23 października 2015 r. zostały
ogłoszone wyniki konkursu EKO-SZKOŁA 2015, organizowanego przez Głos Wielkopolski. Wśród laureatów
znalazła się także SP w Zalasewie. Nagrodą za uzbieranie
400 kg makulatury było 18 sadzonek sosen, które upiększą teren wokół szkoły. Do zbiórki makulatury włączyła
się cała społeczność uczniowska, a także rodzice. Zbiórka
trwała od 29 września do 19 października.
MACIEJ SZALATY Z ZS NR 1 NAGRODZONY PRZEZ KONCERN VW. Maciej
Szalaty - absolwent Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu
znalazł się w gronie 45 młodych osób z 19 krajów i 5 kontynentów - najlepszych uczniów nagrodzonych w tym
roku przez koncern Volkswagen w ramach programu
kształcenia zawodowego. Maciej Szalaty po ukończeniu programu znalazł zatrudnienie w VW Poznań
w spawalni w Zakładzie 4 w Swarzędzu. Od 2001 roku
koncern uhonorował już blisko 400 uczniów zawodu,
którzy wyróżniają się swoimi umiejętnościami, wiedzą
i osiągają znakomite wyniki w nauce. Zorganizowana
przez VW uroczysta gala„Best-Apprentice-Award 2015”
odbyła się Wolfsburgu.

Aktualności

W skrócie z różnych stron

„OBRAZY SPOD POWIEK” – SPOTKANIE Z AGATĄ BŁACHNIO. 9 listopada Biblioteka Publiczna w Swarzędzu zaprosiła na spotkanie
z Agatą Błachnio – naukowcem, psychologiem, podróżniczką, fotografikiem. W programie spotkania znalazła
się relacja z podróży do Izraela i Jordanii oraz promocja
książki „OBRAZY SPOD POWIEK”.
SWARZĘDZKA PRZEDSZKOLADA. 29
października na terenie obiektów SCSiR odbyła się II edycja
Przedszkolady„Ruch to zdrowie”- zawodów sportowych
z udziałem 5 przedszkoli. Organizatorem był Klub Sportowy Piast Kobylnica oraz Urząd Miasta i Gminy Swarzędz.
ROWERY I PIĘĆ ZMYSŁÓW. 3 rowery trójkołowe – taki prezent od fundacji Eco Textil otrzymało
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im.
Leszka Grajka w Swarzędzu. W ostatnim czasie podopieczni stowarzyszenia wzięli także udział w warsztatach teatralnych w ramach projektu Pięć Zmysłów
wykazując się wieloma talentami aktorskimi.
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Aktualności

EKO nagrody dla najlepszych

16

EKO BABIE LATO to swarzędzkie święto ekologii, impreza miejska, która
uwrażliwia i uczy troski o środowisko naturalne. Tegoroczna, piąta już
edycja, spotkała się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców miasta
i gminy, stawiającej w coraz większym stopniu na nowoczesne rozwiązania
proekologiczne. Swarzędzanie podczas EKO festynu nie tylko uczą się, ale
przede wszystkim doskonale bawią, biorąc udział w rodzinnych grach,
konkursach, koncertach muzycznych.

S

tałym i bardzo oczekiwanym elementem wrześniowego spotkania
są ekologiczne konkursy szkolne.
Uczniowie szkół podstawowych oraz
gimnazjów rywalizowali tym razem
w Ekociuszku i Ekozwierzu. Zachwycili
skalą pomysłów, wyobraźnią, starannością wykonania szkolnych prezentacji!
Wszyscy zasłużyli na wielkie gratulacje.
Referat Promocji Urzędu Miasta i Gminy
dba każdego roku o ciekawe i atrakcyjne
propozycje dla zwycięzców w obu konkurencjach.
W kategorii wiekowej I-III oraz IV-VI
szkół podstawowych zdobywcy pierwszych miejsc wzięli udział w Warsztatach
Robotyki LEGO. Wywodząca się z Politechniki Poznańskiej grupa pasjonatów
Go4Robot przygotowała świetne 90 minut
podstaw prawdziwej wiedzy o programowaniu robotów zbudowanych z klocków
LEGO. Wszyscy uczniowie aktywnie
uczestniczyli w zajęciach i ogromnie ża-

łowali, iż nie trwają one dłużej!
Gimnazjaliści – zwycięzcy w ekologicznych konkursach uczestniczyli
w warsztatach o wyższym stopniu trudności – „Pojedynki robotów” na bazie
klocków LEGO mindstorms.

Kolejne konkursowe miejsca nagrodzone zostały wycieczkami klasowymi do
urokliwych i inspirujących miejsc. Dzieci
odwiedziły Dziewiczą Bazę w nadleśnictwie Łopuchówko, a także Ośrodek Edukacyjny „Łysy Młyn” w gminie Suchy
Las. Dla swarzędzkich wycieczek przygotowany został bardzo ciekawy program
edukacyjno – wypoczynkowy. W Dziewiczej Bazie uczniowie z przejęciem
słuchali opowieści leśniczego, oglądali
zdjęcia, uczyli się rozpoznawania śladów
na piasku. Na zajęciach plastycznych powstawały fantastyczne portrety zwierząt,
a wyprawa na Dziewiczą Górę, z wieżą
widokową, dostarczyła wielu emocji.
Ognisko z pieczonymi kiełbaskami było
miłym akcentem na „do widzenia”.
Pracownicy Ośrodka Edukacyjnego
„Łysy Młyn” także zorganizowali dla najmłodszych wiele atrakcji: lekcje przyrody, podchody w lesie, wyprawę „szlakiem
bobrów”, zajęcia w sali mikroskopowej.
Wycieczki cieszyły uczniów, nauczycieli
oraz organizatorów. Dostarczyły niezapomnianych wrażeń i długo będą wspominane.
Warto dodać, że pozostali młodzi
uczestnicy konkursów ekologicznych
obdarowani zostali biletami do kina, słodyczami, grami planszowymi.
Za rok kolejne EKO BABIE LATO
i następne nagrody! Zapraszamy do aktywnego udziału w naszej wspólnej ekologicznej zabawie – na pewno warto!
Teresa Radziszewska
z Fot. Teresa Radziszewska i Go4Robot
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– ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz

N

a podstawie art. 17 pkt 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199,
ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu poniższych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach
od 12 listopada 2015 r. do 3 grudnia
2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu, ul. Rynek 1, Biuro Obsługi
Interesanta (stanowisko nr 3), w godzinach
urzędowania.
»» zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone
w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta
Grudzińskiego, Zamkowej, Św.
Marcina oraz Strzeleckiej w tym
osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta
III Wazy, w zakresie działki nr ewid.
58/6 w Swarzędzu
• Dyskusja publiczna nad przyjęty-

mi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się 18 listopada 2015 r. w sali 207 Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul.
Rynek 1, o godzinie 11:00.
»» terenów położonych w rejonie ulic
Morelowej, Stawnej i Poznańskiej
w Swarzędzu
• Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 1 grudnia
2015 r. w sali 207 Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek
1, o godzinie 14:00.
»» w rejonie ulicy Rzepakowej i tzw.
osiedla Europejskiego w Zalasewie
• Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 1 grudnia
2015 r. w sali 207 Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek
1, o godzinie 15:00.
Uwagi do projektów planów należy
wnieść na piśmie do Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz w nieprzekraczalnym
terminie 17 grudnia 2015 r. Uwaga powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę
jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot
uwagi oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
/ez/

Wycinka drzew dla bezpieczeństwa

W

związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi
wycinki drzew nad Jeziorem
Swarzędzkim - Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu informuje, że drzewa zakwalifikowane do usunięcia to topole
obcego pochodzenia o bardzo rozłożystych konarach, które osiągnęły wiek rębny
i stanowiły zagrożenie dla przybywających
w pobliżu osób.
Drzewa objęte były w ostatnich latach pracami pielęgnacyjnymi jednak
z uwagi na trudne warunki pogodowe
(susze i występujące sezonowo silne
wiatry) drzewa zaczęły zrzucać konary
stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla
życia i zdrowia osób przebywających na

ścieżce spacerowej. Ponadto zrzucanie
kilkutonowych konarów z wysokości ok
20 m spowodowało zniszczenie podszytu. Mając na względzie przede wszystkim
bezpieczeństwo mieszkańców podjęto decyzję o wycince.
Informujemy ponadto, że drzewa rosną
na terenie leśnym objętym uproszczonym
planem urządzania lasu natomiast prace
wykonywane są na zlecenie Gminy Swarzędz jako zarządcy i właściciela terenu.
Wycinka drzew miała miejsce po spotkaniu
przedstawicieli UMiG w Swarzędzu oraz
Nadleśnictwa Łopuchówko, z którego został spisany protokół określający zakres
prac w drzewostanie.
/as/

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów
z domu dla mieszkańców miasta Swarzędz

Z

epsuta lodówka, stary telewizor czy niedziałająca
pralka to przykłady elektroodpadów, których każdy
mieszkaniec miasta Swarzędz
może się pozbyć w prosty sposób:
wystarczy zadzwonić pod numer 2222 333 00,
by zgłosić potrzebę odbioru dużych eklekrtoodpadów. Pracownicy wyniosą elektrośmieci z domu
lub mieszkania - nie ma konieczności wynoszenia
ich przed posesję. Odbierając wielkogabarytowe sprzęty, odbiorą drobne elektroodpady, np.
suszarkę do włosów, telefon, monitor, a także
zużyte świetlówki.
Więcej informacji na stronach internetowych
www.goap.org.pl oraz www.elektrośmieci.pl
/ros, goap/

Można oddać krew…

K

lub Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Spółdzielni
Mieszkaniowej w Swarzędzu
podaje terminy poboru krwi
w 2015 r.
► W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Kostrzynie Wlkp., ul. Poznańska, w godz.
8.00 – 14.00 piątek, 27 listopada 2015 r.
► W Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 13,
w godz. 8.00 – 15.00 sobota, 5 grudnia 2015 r.
► W Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu,
os. Mielżyńskiego 5a, w godz. 9.00 - 13.00
piątek, 18 grudnia 2015 r.
Serdecznie zapraszamy!
Eugeniusz JACEK
Prezes Klubu HDK PCK

Aktualności

Plany zagospodarowania
przestrzennego

Ty też możesz grać
i tańczyć!

Z

apraszamy chętnych do gry na instrumentach
dętych i perkusyjnych. Czekamy również na
dziewczyny chcące tańczyć. Kandydat/ka musi
mieć ukończone 9 lat. Gwarantujemy fachowość
instruktorów oraz miłą, rodzinną atmosferę. Nie
przegap szansy – to my pomożemy odkryć Twój
talent!
Wszelkie informacje pod nr tel. 694-858 026.
Z muzycznym pozdrowieniem,
Łukasz Gowarzewski
Swarzędzka Orkiestra Dęta
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Apelujemy o podłączanie nierucho- Podpisujmy umowy!
mości do kanalizacji sanitarnej
W

Aktualności

P

rzypominamy, że zgodnie z art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
W przypadku stwierdzenia niewykonania tego obowiązku, burmistrz wydaje
decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kanalizacji (zgodnie z art. 5 ust.
7 i 9 ww. ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach). Wykonanie tej
decyzji podlega egzekucji w trybie ustawy
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Z obowiązku przyłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
zwolnieni są tylko właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania
określone w odrębnych przepisach.
Uchylanie się od obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 10.000,00 zł, która może być
nakładana kilkukrotnie.

Jednocześnie informujemy, że
w związku z obowiązkiem realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych oraz obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz zmuszony jest wszczynać postępowania w sprawie nakazania
wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej
w Swarzędzu będą kontrolować posesje
pod kątem prawidłowego pozbywania się
nieczystości ciekłych. Celem tych kontroli
jest przede wszystkim uświadomienie bądź
przypomnienie właścicielom nieruchomości o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Właściciele nieruchomości, które
można podłączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej, proszeni są o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do
tego celu.
Właściciele posesji, położonych przy
sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez
AQUANET S.A., mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty spółki na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji

Zgłaszajmy szamba
i przydomowe
oczyszczalnie ścieków

Zgłoś dzikie wysypisko!

U

18

przejmie przypominamy o obowiązku
zgłoszenia zbiornika bezodpływowego
nieczystości ciekłych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji
gminnej.
Formularze zgłoszeń dostępne są
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,
na stronie internetowej urzędu – www.
swarzedz.pl w zakładce Ochrona Środowiska>Komunikaty.
Szczegółowe informacje udzielane są
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu –
w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko 4)
lub pod numerem telefonu (61) 65 10 714.
Powyższe wynika z Uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu Nr XLI/360/2013
z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz.
/ros/

związku z kończeniem na terenie
gminy Swarzędz projektu kanalizacyjnego realizowanego przez Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” apelujemy do mieszkańców posesji objętych projektem o podpisywanie umów
na odbiór ścieków. Tylko osoby posiadające podpisane umowy będą mogły
korzystać z kanalizacji.
Od połowy września 2015 r. w Biurze Obsługi Interesanta na parterze
w swarzędzkiego ratusza (Swarzędz,
Rynek 1) działa punkt informacyjny,
w którym można pobrać niezbędne do
podpisania umów dokumenty. Informacji, w godzinach pracy urzędu, udziela
p. Magdalena Dudzińska. Formularze
dokumentów można również pobrać ze
strony www.puszcza-zielonka.pl
W razie pojawienia się dodatkowych
pytań prosimy o kontakt ze Związkiem
pod numerami telefonów: 61 811 41 42
lub 512 844 133.
/mw/

sanitarnej. Osoby zainteresowane ofertą
mogą skontaktować się z AQUANET
S.A., w celu uzyskania szczegółowych
informacji.
/ros/

„Puszcza Zielonka dla Mieszkańców” zaprasza do wspólnego
sprzątania Zielonki!

W

ramach projektu „Puszcza Zielonka
dla Mieszkańców” Fundacja ZAMIASTem prowadzi konsultacje i zbiera
opinie na temat rozwoju Puszczy Zielonki
i potrzeb osób z niej korzystających. Jednym z najczęstszych problemów zgłaszanych przez mieszkańców i turystów jest
problem śmieci w lesie. Zorganizowana
przez Fundację debata pokazała, że problem sprzątania lasów jest złożony i wynika po części z ułomnego ustawodawstwa.
Nie czekając zatem na rozwiązania
„odgórne” Fundacja ZAMIASTem podejmuje działania, aby śmieci było coraz
mniej w naszych lasach i zaprasza do
uczestnictwa w akcjach ekologicznych
na terenie Puszczy Zielonki.
Jak można się przyłączyć?
Akcja monitorowania dzikich wysypisk.
Jeśli spacerując, biegając czy jeż-

dżąc na rowerze po leśnych duktach i na
terenach całej gminy zauważysz dzikie
wysypiska – ZGŁOŚ TO do nas. Określ
lokalizację, jeśli to możliwe to zrób zdjęcie i napisz: biuro@puszczazielonka.org
lub skontaktuj się z nami na Facebooku:
PuszczaZielonkaTwojaSąsiadką a my postaramy się, aby jak najszybciej zostały
zlikwidowane.
Termin akcji: wrzesień 2015 – marzec
2016.
Dbajmy wspólnie o naszą Puszczę
Zielonkę!
/nad/

z Fot. M. Michalak
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► Czym palić w piecu?

Paliwami opałowymi:
»» pelletem dowolnego rodzaju;
»» drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym;
»» brykietem;
»» węglem dowolnego rodzaju;
»» olejem opałowym i gazem.

► Czego nie wrzucać do pieca?

»» drewna z mebli i ram okiennych
oraz jakiegokolwiek malowanego
lub impregnowanego drewna;
»» płyt wiórowych, paździerzowych,
paneli podłogowych, klepek parkietowych, dykt;
»» podkładów kolejowych i słupów
drewnianych;
»» plastiku, odzieży, opon, pianek
tapicerskich;
»» papieru zadrukowanego w kolorze.
(Papieru używaj jedynie do rozpałki,
najlepiej takiego z gazet codziennych, tj.
szarego i mało zadrukowanego. Każdy
inny papier lepiej oddać do recyklingu).

► Spalanie śmieci w domowym piecu
truje i rujnuje!
Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie
odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma
zagospodarowania” odpadów.
Podczas spalania śmieci powstają
tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki,
cyjanowodór, metale ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te
zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię

oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute mleko,
jajka, warzywa i owoce.
Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie
odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca
i przewodów kominowych. Niedrożność
komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.
Spalając odpady niszczymy świat,
w którym obecnie żyjemy oraz świat,
w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.
Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na
działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich
zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca
lub ogniska.
Co roku na choroby wywołane złym
stanem powietrza umiera ok. 28 tys.
Polaków! Toksyczny wpływ substancji
(powstających podczas spalania śmieci)
na zdrowie człowieka może objawić się
dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu
latach, np. w postaci astmy oskrzelowej,
alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.

► Sąsiad pali śmieci. Co robić?

Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu
śmieci jakie są skutki spalania odpadów.
Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie
z palącym śmieci większą grupą. Poinformujcie go, że takie postępowanie jest
naganne i nie przymykacie na to oczu,
a w razie potrzeby powiadomicie odpowiednie służby.

Jeśli rozmowa nie daje efektów poinformuj:
• Straż Miejską (61) 65 10 986
• Policję (61) 841 48 00
• Referat Rolnictwa, Melioracji
i Ochrony Środowiska UMiG
w Swarzędzu (61) 65 12 403
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz
spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500
zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.

► Co zrobić z odpadami?

Odpady komunalne, których nie można posortować, wrzuć do pojemnika na
odpady zmieszane.
Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:
»» odpadów, które podlegają segregacji: makulatury, szkła, tworzyw
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;
»» odpadów zielonych;
»» odpadów wielkogabarytowych;
»» materiałów budowlanych i rozbiórkowych;
»» odzieży;
»» sprzętu RTV i AGD;
»» baterii, płyt CD, przeterminowanych
leków;
»» odpadów niebezpiecznych.
Jeśli nie wiesz, jak zagospodarować
dany odpad, zapytaj! Informacje uzyskasz:
»» ZM GOAP (61) 65 12 301
»» UMiG Swarzędz - Biuro Obsługi
Interesanta, stanowisko 1.
/ros/

Aktualności

Nie pal śmieci – bądź EKO!
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Bezpłatna
sterylizacja
i kastracja kotów
wolno żyjących

Aktualności

G

20

mina Swarzędz realizuje program, który
ma na celu zapobieganie bezdomności
zwierząt oraz ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu. Wolno żyjące koty i kotki z terenu
naszej gminy mogą zostać poddane sterylizacji lub kastracji w jednej z wskazanych przez
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz lecznic. Osoby,
które chciałyby się podjąć tego zadania i stać
się społecznym opiekunem zwierzęcia muszą
w pierwszej kolejności zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i wypełnić deklarację
opiekuna społecznego oraz wniosek o uzyskanie
skierowania na zabieg kastracji/sterylizacji. Następnie wraz z otrzymanym z urzędu skierowaniem, należy udać się do wybranej lecznicy, gdzie
zwierzę zostanie poddane zabiegowi. Po krótkiej
rekonwalescencji, opiekun wypuszcza kota lub
kotkę w miejscu ich pochwycenia. Akcja obejmuje również, w uzasadnionych przypadkach,
usypianie ślepych miotów bezdomnych kotek.
Właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na
terenie Gminy Swarzędz również mogą uzyskać
dofinansowanie kosztów sterylizacji bądź kastracji w wysokości 30% ceny zabiegu dla jednego
zwierzęcia rocznie. Aby otrzymać takie dofinansowanie należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu wypełniony wniosek o uzyskanie
skierowania na zabieg. W przypadku sterylizacji
lub kastracji psów należy posiadać dowód poddania psa szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Całość akcji finansowana jest z Budżetu Miasta
i Gminy Swarzędz.
Bliższe informacje można uzyskać w Biurze
Obsługi Interesanta UMiG, stanowisko nr 4,
nr tel. (0-61) 65-10-714.
/ros/

Nie dokarmiajmy dzików!

W

związku ze zgłoszeniami o pojawianiu się dzików na terenach
miejskich, m.in. na granicy Swarzędza i Poznania (ul. Działkowa, ul. Strzelecka, ul. Stawna, rejon w pobliżu trasy
nr 92) prosimy o zwrócenie szczególnej
uwagi na sposób postępowania w takiej
sytuacji. Ograniczenie bytowania dzików
na terenach zabudowanych, w dużej mierze
zależy od mieszkańców okolicy, w której
pojawiają się dziki.
Głównym powodem pojawiania
się dzików w mieście jest łatwy dostęp
do pożywienia. Karmiony dzik szybko
przyzwyczaja się do najłatwiejszego dla
siebie sposobu zdobywania pożywienia
i będzie przekazywał taką postawę potomstwu. Dzik nauczony dokarmiania,
może zaczepiać ludzi w celu wymuszenia
jedzenia i stanowić zagrożenie dla nieprzygotowanych na taką sytuacje osób,
w tym także dzieci! Należy zadbać, aby
opadłe liście, skoszona trawa, owoce,
resztki pożywienia, obierki oraz inne odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych
ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się
dziki, przydomowe ogrody powinny być
zamykane, a opłotowanie odpowiednio
zabezpieczone. Istnieje konieczność wyeliminowania dokarmiania jakichkolwiek zwierząt w łatwo dostępnych dla
dzików miejscach, zarówno celowego,
jak i przypadkowego, poprzez wyrzucanie odpadków żywnościowych. Dziki są zwierzętami, które chętnie zjadają
resztki ludzkiego pożywienia, w tym
także chleb, którym wiele osób dokarmia ptaki.
Dopiero, gdy dziki przestaną znajdować w mieście łatwe źródła pożywienia,
powrócą do lasu, który zapewni im wystarczającą ilość pożywienia i gdzie nie
niepokojone przez ludzi pozostaną.
Nie wyrzucajmy odpadków pożywienia w miejscach do tego nie przeznaczonych! Straż Miejska będzie karać
osoby, które dopuszczą się tego typu
działań.

Sposoby postępowania:

- W przypadku zauważenia dzika, nie
wolno wykonywać gwałtownych ruchów.
Należy spokojnie się oddalić.
- W przypadku bezpośredniego spotkania dzików, nie należy ich niepokoić.
Nie uciekać, gdyż może to sprowokować
atak. Najlepiej stać bez ruchu, a następnie
powoli się wycofać w bezpieczne miejsce.
- Należy być szczególnie ostrożnym
w przypadku spotkania lochy z młodymi,
gdyż gdy uzna, iż zagrożone jest bezpieczeństwo jej potomstwa może stać się
bardzo agresywna. W żadnym wypadku
nie zbliżać się do młodych, nie głaskać,
nie próbować karmić z ręki.
- Nie należy próbować samodzielnie
przeganiać dzików. Zagrożone mogą próbować ataku.
- Psy należy wyprowadzać na smyczy.
Bezpośrednie spotkanie psa z dzikiem,
może skończyć się tragicznie nie tylko
dla psa, ale również dla próbującego go
ratować właściciela.
- Należy pamiętać, że nawet jeśli dzik
sprawia wrażenie oswojonego, to wciąż
pozostaje bardzo niebezpiecznym zwierzęciem.
- Nigdy nie dokarmiać dzików, nie
wyrzucać odpadów żywnościowych
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
- Należy utrzymywać czystość i porządek na posesjach – zbierać opadłe owoce
i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki
przy posesjach, nie pozostawiać worków
ze śmieciami obok kubłów.
- Należy zgłaszać wszystkie dzikie
wysypiska, zwłaszcza wysypiska odpadów komunalnych do Straży Miejskiej lub
Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu.
- Należy naprawić ogrodzenia, aby
zmniejszyć możliwość wejścia dzika na
posesję.
- W szczególnych przypadkach kontaktować się telefonicznie ze Strażą Miejską w Swarzędzu ((61) 65-10-986 – telefon
interwencyjny).
/ros/
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X Jubileuszowy Koncert na Srebrną Nutę
3 października zespół muzyczno-kabaretowy „Celulit” oraz seniorzy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu po raz drugi zostali zaproszeni
do Grodziska Wielkopolskiego, tym razem na X Jubileuszowy Koncert na
Srebrną Nutę. Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Jana Pawła II działające przy OPS w Grodzisku.

W poszukiwaniu wielkiego skarbu…
W poszukiwanie wielkiego skarbu 8 i 9 października udała się młodzież z Gimnazjum w Zalasewie. Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program
profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcamy młodzież do
unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii. Archipelag Skarbów
pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż
o młodzieży mówią masowe media.

D

wa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają
grupę młodzieży w poszukiwaczy
skarbu, jakim jest głębokie szczęście,
trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Punktem wyjścia
w pracy z młodzieżą jest uświadomienie
uczestnikom ich najgłębszych pragnień
i marzeń, w tym zwłaszcza marzenia
o pięknej, trwałej miłości na całe życie,
która nie tylko nigdy się nie skończy, ale
z biegiem lat będzie rosła. Doświadczenia Archipelagu Skarbów pokazują, że
uczestnicy programu nie boją się wymagań, wysiłku, pracy nad sobą. Potrzebują tylko logicznego wytłumaczenia, że
„opłaca się” te wyrzeczenia ponieść, bo
tylko one prowadzą do realizacji marzeń.

W trakcie dwóch dni warsztatów
przekazywana jest młodzieży wiedza
o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku.
W ramach programu wyjaśniane są
młodzieży najważniejsze prawa rządzące miłością. Omawiane są też problemy
takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.
Wszystkie te tematy są poruszane z dużą
delikatnością i powagą, tak, by nie zranić
tych, którzy mają takie doświadczenia,
a zarazem przestrzec tych, którzy ich
jeszcze nie mają.
Ważnym aspektem programu jest
trening asertywności, w którym uczestnicy mogą ćwiczyć umiejętność prze-

ciwstawiania się negatywnej presji rówieśników. Jednym z celów programu
jest odczarowanie przekazu mediów
oraz stylu życia celebrytów. Archipelag
Skarbów umacnia w młodzieży przekonanie, że najważniejsi przewodnicy,
od których mogą się wiele nauczyć
w życiu, są wokół nich. Są to rodzice,
dziadkowie, ciocia, wujek, wychowawcy, trenerzy, instruktorzy harcerscy, duchowni. Program uczy młodych ludzi, by
starali się brać od życzliwych dorosłych
ze swojego otoczenia to, co w każdym
z nich jest najlepsze i nie przekreślali tych
autorytetów z kretesem w momencie,
gdy dostrzegą w nich jakąkolwiek rysę
czy wadę.
Program Archipelag Skarbów jest
realizowany w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest
rekomendowany przez Krajowe Biuro
Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Ośrodek Rozwoju
edukacji. W Gminie Swarzędz będzie
jeszcze realizowany w klasach drugich
w Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 3.
Lidia Chałasiak

Prosto z OPS

W

programie spotkania był występ 10 zespołów z 4 powiatów
Wielkopolski. Przedstawiciele
Swarzędza – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Dziennego Pobytu oraz Klubów Młodych
duchem wystąpili razem jako czwarty
zespół prezentując swój nowy repertuar.
Po muzycznych prezentacjach zespołów był czas na zwiedzanie wystawy
rękodzieł artystycznych prezentowanych
przez seniorów z Domów Dziennego Pobytu oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Kolejnym punktem programu było
podsumowanie konkursu plastycznego,
w którym uczestnicy Domu Dziennego
Pobytu ze Swarzędza zajęli II miejsce za
piękną pracę wykonaną metodą quillingu.
Na zakończenie odbyła się biesiada
integracyjna, a jej punktem kulminacyjnym był przepyszny jubileuszowy tort.
Po smacznym poczęstunku uczestnicy
koncertu oddali się zabawie tanecznej.
Swarzędzcy seniorzy wrócili zmęczeni, ale we wspaniałych nastrojach, a w
drodze powrotnej śpiewali jeszcze swoje
ulubione piosenki. Trzeba przyznać, że
są „nie do zdarcia”.
B. Chmiela
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„Świetlica – Dzieci – Praca”
Projekt na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminach
Od lipca 2015 roku w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nasza Dziupla” jest realizowany projekt „Kompleksowy rozwój oferty programowej Świetlicy
Socjoterapeutycznej„Nasza Dziupla” w Swarzędzu”. Gmina Swarzędz otrzymała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie w kwocie
40 tysięcy złotych.

Prosto z OPS

D

zięki otrzymanemu wsparciu finansowemu dzieciom z „Naszej
Dziupli”zorganizowano tygodniowy pobyt na obozie socjoterapeutycznym w Białce Tatrzańskiej, na którym,
obok zajęć socjoterapeutycznych, było

wiele atrakcji turystycznych m.in. zwiedzanie okolicznych stron, wycieczki
górskie, odwiedziny w termach tatrzańskich. W obozie wzięło udział 35 dzieci.
Świetlica wzbogaciła się również o kącik
malucha, kącik socjoterapeutyczny do

Kim jest Zippy?

i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program,
w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat
śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji
utraty kogoś bliskiego.
Realizatorzy zajęć, nie
mówią dzieciom, co mają
robić, ani:„To rozwiązanie jest
dobre a tamto złe”. Natomiast
zachęcają dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad
możliwościami postępowania w tych
sytuacjach.
Program pokazuje także, jak ważna
jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również
jak ważne jest słuchanie innych, kiedy

„P

rzyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji
zdrowia psychicznego, który
jest wprowadzany we współpracy z angielską fundacją Partnerstwo dla Dzieci.
Uczy różnych sposobów radzenia sobie
z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym
życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na
dzieciach z konkretnymi problemami
czy trudnościami, ale promuje zdrowie
emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Program „Przyjaciele Zippiego” uczy
dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty

którego zakupiono w ramach dotacji
kolorowe fotele, nowe gry planszowe,
zabawki, piłkarzyki, laptop wraz z oprogramowaniem a także szereg materiałów
plastycznych.
W ramach projektu w świetlicy do
końca roku odbywają się warsztaty dla
rodziców. Inauguracją i zaproszeniem
do warsztatów był wrześniowy piknik
rodzinny na którym dzieci wraz z rodzicami uczyły się, jak można wspólnie bawić
się i spędzać razem czas wolny. Projekt
potrwa do końca grudnia 2015 roku.
Lidia Chałasiak

oni przeżywają trudne chwile.
Zippy to nikt inny jak przesympatyczny patyczak,
którego przyjaciółmi są
wszystkie dzieci biorące
udział w programie 
Jest to program rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz
przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkolenie dla 20 nauczycieli
odbyło się 15 i 16 października w gościnnej Szkole Podstawowej w Zalasewie. Program „Przyjaciele Zippiego”
zrealizowany został w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Lidia Chałasiak

Wyższe kryterium dochodowe, zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku

O

22

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
– Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 listopada 2015 roku zmienia się
kryterium dochodowe uprawniające przyznanie zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku
pielęgnacyjnego.
Od nowego okresu zasiłkowego 2015/2016
dochód na osobę w rodzinie wynosi 674,00 zł,
a gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności to
dochód nie może przekraczać 764,00 zł na
osobę w rodzinie.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi

miesięcznie:
89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia
5. roku życia,
118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5.
roku życia do ukończenia 18. roku życia,
129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18.
roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego
wynosi miesięcznie:
185,00 zł – samotne wychowywanie,
90,00 zł – wielodzietność,
80,00 zł – kształcenie i rehabilitacja na
dziecko do ukończenia 5. roku życia,

100,00 zł - kształcenie i rehabilitacja na
dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia
24. roku życia,
105,00 zł – zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
ponadgimnazjalnej,
63,00 zł – dojazd z miejsca zamieszkania
do miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej.
Wysokość pozostałych świadczeń i dodatków nie ulega zmianie.
Beata Pacholczak
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Wizyty domowe psychiatry i psychologa
w ramach NFZ

IV Marsz Seniora
Pierwsza sobota października upłynęła swarzędzkim seniorom oraz aktywnym
mieszkańcom miasta w sportowym stylu. Piękna pogoda i wspaniały nastrój
towarzyszyły uczestnikom podczas IV Marszu Seniora i III Jesiennego Rajdu
Rowerowego. Tegoroczny marsz był spotkaniem wielopokoleniowym, ponieważ swoją obecnością zaszczycili nas nie tylko seniorzy, ale również dzieci.

P

rzed startem rozdano dzieciom balony, dzięki czemu było kolorowo
i wesoło, o dobry humor zadbała
również maskotka miasta „Sękuś”, a całe
spotkanie poprowadził profesjonalnie
przygotowany konferansjer - pan Oskar.
Zanim wyruszyliśmy w drogę, energii dodał wszystkim pyszny, owocowy placek
od pani Bożeny Szydłowskiej – Przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet,
posłanki na Sejm RP, pod której patronatem odbywał się kolejny już marsz.
Gośćmi specjalnymi byli również radna
Rady Powiatu Poznańskiego - Barbara

Antoniewicz oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu - Anna
Renda.
Trasa marszu w promieniach jesiennego słońca prowadziła ulicami: Piaski,
Podgórna, Strzelecka, trasą wzdłuż jeziora i dalej deptakiem do Sceny Nad
Jeziorem. Na miejscu czekała na wszystkich gorąca zupa, można było skorzystać
z porad dietetyka, ofertę swoich zajęć
zaprezentował Klub 2B Active Fitness ze
Swarzędza oraz pensjonat z rehabilitacją
MED-POL. Spółdzielnia socjalna „Pomagajmy Razem” z Poznania swoją działalność zaprezentowała ze szczególnym
uwzględnieniem ćwiczeń z przyrządem
o nazwie„SMOVEY”, który służy ochronie
zdrowia, fitnessowi i terapeutyce.
Nie zabrakło atrakcyjnych nagród,
dobrej zabawy, co spotęgowało doskonały nastrój w ten piękny, słoneczny
dzień... I z takim nastawieniem odliczamy dni do kolejnego marszu, już za rok.
Magdalena Tyblewska

Zapraszamy na II Swarzędzkie Targi Pracy

S

towarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej, działające
przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Swarzędzu ma zaszczyt zaprosić
Przedsiębiorców z terenu miasta i gminy
Swarzędz oraz osoby poszukujące zatrudnienia do udziału w II Swarzędzkich
Targach Pracy, realizowanych w ramach
projektu„Nie jesteś sam”, finansowanego
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Targi Pracy odbędą się 16 listopada

2015 r. w godz. 10:00-13:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14.
Udział w targach, zarówno dla wystawców jak i odwiedzających, będzie
całkowicie bezpłatny. Przedsiębiorców
zainteresowanych udziałem w targach
w charakterze Wystawców prosimy
o zgłoszenie telefoniczne do dnia 12
listopada 2015 r.
Osoba do kontaktu: Monika Dębska,
tel. 505 912 340.
/ops/

d lipca 2015 r. w ramach usług zdrowotnych, finansowanych przez NFZ,
istnieje możliwość leczenia psychiatrycznego
w naturalnym środowisku pacjenta (leczenie
środowiskowe).
Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – to forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.
Obszarem działania Zespołu Leczenia
Środowiskowego (ZLŚ) w ramach NSZOZ Diamed jest Gniezno i okolice (po konsultacji indywidualnej istnieje możliwość objęcia opieką
osób z terenu Poznania, Pobiedzisk, Swarzędza
i Wrześni). Zespół zajmuje się pacjentami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, z rozpoznanymi
zaburzeniami psychicznymi - ze znacznym
zaburzeniem funkcjonowania społecznego,
w tym m.in.
»» schizofrenia,
»» zaburzenia depresyjne i in. zaburzenia afektywne ze znacznym zaburzeniem funkcjonowania społecznego,
»» zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, w tym choroba Alzheimera lub inne
choroby otępienne,
»» zaburzenia ze spektrum autyzmu, diagnozy
dzieci z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju i terapia,
»» inne zaburzenia psychiczne ze znacznym
zaburzeniem funkcjonowania społecznego.
Zgłoszenie do leczenia jest możliwe przez
samego pacjenta, jego rodzinę, oddział szpitalny, pomoc społeczną lub inne instytucje i osoby
zainteresowane osobiście, telefonicznie: tel.
kom.: 883-701-769, tel. 61 / 425-04-55.
Zgłoszenia przyjmuje rejestracja poradni.
Po zgłoszeniu odbywa się wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry (bez skierowania). Do korzystania z porad psychologów
lub terapii w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego konieczne jest skierowanie od
lekarza psychiatry lub od lekarza rodzinnego.
Każdy z Pacjentów ma opracowywany
przez Zespół indywidualny program terapii.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę
internetową: www.zls.diamedpzp.pl
/nad/

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
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Mali odkrywcy

N

a jesienne dni proponujemy maluchom z Grupy zabawowej sporo
atrakcji.
W bibliotece nigdy nie jest nudno! Do
wspólnej zabawy wykorzystujemy dary
jesieni: piękne kolorowe liście i kasztany.
Na kolejnych spotkaniach eksperymenty z kaszą, ryżem, makaronem i ziarnami kawy. Zamieniamy się w artystów
i malujemy farbami portrety, a do tego
wszystkiego zabawy z chustą animacyjną, klocki, książki i oczywiście mnóstwo
radości z poznawania wszystkiego, co nas
otacza i jest jeszcze nie odkryte.

Do odkrywania świata, zawierania
nowych znajomości zaprosiliśmy kolejne
maluchy z mamami i opiekunkami. To
już IV edycja spotkań dla najmłodszych
w ramach Grup zabawowych.

Spotkania odbywają się w Bibliotece
głównej oraz w filiach na os. Raczyńskiego i w Kobylnicy.
Monika Wojciechowska-Ratajczak

„Leciutko dotykam słowami”
– polecamy nowy tomik wierszy Wandy A. Wasik

Prosto z Biblioteki

N

akładem poznańskiego Wydawnictwa BONAMI, przy finansowym
udziale Gminy Swarzędz, ukazał
się właśnie nowy tomik wierszy mieszkanki Kobylnicy, dobrze znanej wielu
swarzędzanom, pani Wandy A.Wasik.
„Najpierw powstaje myśl, potem refleksja,
potem słowo, wreszcie - wiersz. Jeśli w ogóle powstaje. Wiersz, to refleksja, ubrana
w odpowiednie słowa. Najważniejsza jest
jednak myśl. Bezkompromisowa, szczera,
zatrzymana w locie. Tacy jesteśmy, prawdziwi bez upiększeń.
Zbiorek ten jest autentycznym zapisem
stanów ducha, krzykiem myśli, wyrażanych
krótkimi zdaniami pełnymi znaczeń. Mówi

Czytejcie
po naszymu!

W
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bibliotece na os. Czwartaków
można oglądać nietypową wystawę książek. Inspiracją były tytuły filmów w gwarze poznańskiej, na które natrafiliśmy w sieci. Większość tytułów
przetłumaczyłyśmy na naszą gwarę same.
Zapraszamy do oglądania i wypożyczania
książek z „wystawy z przymrużeniem oka”.
Wśród propozycji znajdziemy :
Co widziały wrony – Co spycły glapy
Galopem na przełaj – Ruk cuk na szage
Hobbit. Tam i z powrotem – Kakalud
w te i wewte
Zaułek łgarza – Fyrtel wichłacza
Historia brudu – Jak to z utytłaniem było
Wstyd – Poruta
/bibl/

o samotności, o zagubieniu i rozpaczy,
o buncie i tęsknocie za drugim człowiekiem, wreszcie o nadziei, może i miłości...
I taki właśnie jest ważny, dla zatrzymania w pamięci minionego, znaczącego
w życiu czasu. To chwila zadumy i refleksji.”
– czytamy w słowie wstępnym.
Jak informuje autorka, książkę można kupić w swarzędzkich księgarniach
Remedium i Pinokio lub wypożyczyć
w bibliotece.
/mw/
Wanda A. Wasik – „Leciutko dotykam słowami”
Wydawnictwo BONAMI, Poznań 2015
Książka ukazała się przy udziale
finansowym Gminy Swarzędz

Maksymilian
Jackowski – wybitny
Wielkopolanin

B

iblioteka Publiczna w Swarzędzu
zaprasza na wykład prof. dr hab. Janusza Karwata, który przedstawi sylwetkę wybitnego Wielkopolanina, Maksymiliana Jackowskiego w 200. rocznicę
jego urodzin. Spotkanie odbędzie się 17
listopada 2015 o godz. 11:00 w czytelni
biblioteki na os. Czwartaków 1.
/mw/

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

„Audrey i Bill”

Biblioteka Publiczna poleca:

kształt… W tym świetnym kryminale
Nele Neuhaus opowiada wstrząsającą
historię związaną z domem dziecka
prowadzonym przez niezwykle
zasłużoną fundację.

Christian Jungersten

„Znikasz”

Swietłana Aleksijewicz

dech w piersiach afgańskich krajobrazów rozgrywają się ludzkie dramaty,
a odwaga i braterstwo przeplatają się
z niegodziwością i okrucieństwem.

Marek Hłasko

„Wilk”

Marek Bieńczyk

Czy rzeczywiście posiadamy duszę?
Jungersten z niemal perwersyjną
precyzją portretuje najdrobniejsze
gesty bohaterów, stawiając najważniejsze pytania o znaczenie zjawisk,
takich jak miłość, dusza, wolna wola,
wina i odpowiedzialność, wierność
i zdrada.

„Jabłko Olgi, stopy
Dawida”

„Czasy second-hand.
Koniec czerwonego
człowieka”

Zbiór reportaży tegorocznej
białoruskiej laureatki nagrody Nobla
ukazuje historię przemian gospodarczo-społecznych, jakie miały miejsce
po upadku Związku Radzieckiego.
Książka otrzymała nagrodę im.
R. Kapuścińskiego oraz francuską
nagrodę Médicis.

Swietłana Aleksijewicz

„Cynkowi chłopcy”
W opowieściach weteranów,
pielęgniarek, prostytutek, matek i żon
„afgańców”, tegoroczna noblistka
ukazuje wstrząsający obraz niepotrzebnej wojny; wśród zapierających

O czarach, które nas porywają i o
marach, które nas nachodzą. O zaczarowaniach, którym ulegamy i o
grozie, od której uciekamy. Postacie
literackie i postacie rzeczywiste. Co
za różnica. Czy wyszliśmy z brzucha
kobiety, czy z drukowanych stron,
wszyscy jesteśmy źle i zarazem
dobrze – urodzeni.

Niepublikowana debiutancka powieść
Marka Hłaski. Jej bohater dorasta
w środowisku lumpenproletariatu
dwudziestolecia międzywojennego.
Zapatrzony w westerny, szuka dla
siebie szlachetnego wzorca do
naśladowania. Śni o lepszym życiu,
nie do końca wiedząc, czym to „lepsze
życie” ma być.

„Żywi i umarli”

Nele Neuhaus

„Zły wilk”
To jedna z najlepszych książek w serii
kryminalnej Nele Neuhaus. Posiada
wszystkie zalety poprzednich: trzymającą w napięciu akcję, wiarygodne
postaci i ważki społecznie problem
prowokujący do refleksji. Tym razem
jest to sprawa przeszczepu organów
i dylematów temu zagadnieniu
towarzyszących.

McEwan Ian

„W imię dziecka”
Czy sędzia może mieć wątpliwości?
Czy prawo zawsze jest najważniejsze?
I jaką cenę trzeba zapłacić za wydanie
wyroku, gdy przestanie się słuchać
jedynie rozumu? McEwan po raz
kolejny szuka odpowiedzi na wiele
ważnych pytań.

Nele Neuhaus

Prosto z Biblioteki

Ona – ulubienica Ameryki, ikona stylu
i gwiazda szklanego ekranu. On –
amant z wojenną przeszłością, złoty
chłopiec Hollywoodu. Obydwoje –
zdobywcy Oscarów. Historia romansu,
jaki rozpoczął się na planie filmowym
i przerodził we wzruszającą love story.
Choć nie trwał długo, był punktem
zwrotnym w życiu obojga.

Czasami zły wilk opuszcza karty
książek z baśniami i przybiera realny

oprac. Grażyna Sobańska
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W

Prosto z Centrum Sportu

listopadzie rozpoczynamy III edycję akcji
zachęcającej do korzystania z zajęć aqua
aerobiku. Promocja przeznaczona jest zarówno dla
stałych jak i nowych klientów. Każdy kto zakupi
jeden z karnetów dostępnych w ofercie zyskuje
dodatkowe zajęcia. Warto pamiętać, że regularne
ćwiczenia w wodzie odciążają kręgosłup, likwidują
stres i napięcie oraz wysmuklają sylwetkę, rozwijają
mięśnie i pozwalają zachować gibkość. Niewątpliwie tego rodzaju trening jest godny polecenia
wszystkim, którzy w zdrowy sposób chcą zadbać
o swoje ciało. Dodatkową zaletą jest także fakt, że
aqua aerobik to nie tylko trening, ale także świetna
zabawa dająca przyjemność i satysfakcję.
/scsir/
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Zapraszamy
na lodowisko

O

d 14 listopada zapraszamy na lodowisko przy
pływalni Wodny Raj, które czynne będzie
codziennie od 10:00 do 21:30. Niezapomniane wrażenia, imprezy, nauka jazdy na łyżwach, wszystko to
dla Was w nowym sezonie 2015/2016.
Sesje na lodowisku trwają 1,5 godziny i rozpoczynają się co 2 godziny:
10:00 - 11:30, 12:00 - 13:30, 14:00 - 15:30, 16:00
- 17:30, 18:00 - 19:30, 20:00 - 21:30
Bilet wstępu umożliwia nieograniczone korzystanie z lodowiska przez okres 1 sesji, tj. 1,5 godziny.
Opłaty:
od poniedziałku do piątku:
10 zł - normalny; 8 zł - ulgowy
soboty, niedziele i święta:
12 zł - normalny; 10 zł - ulgowy
Wypożyczenie łyżew – 7 zł, ostrzenie łyżew - 10 zł.
UWAGA – 14 i 15 listopada obowiązuje
dla wszystkich bilet ulgowy!
/scir/

z Fot. T. Rybarczyk

Aqua aerobik
– listopadowa
promocja!

„Uzależnia mnie
tylko sport”

17

października br. w Swarzędzu
przy Scenie nad Jeziorem
odbyła się kolejna impreza
z cyklu „Uzależnia mnie tylko sport”.
Rozegrano zawody w bieganiu na różnych dystansach dla przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Biegali również ich rodzice.
Organizatorem imprezy był Urząd
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wspólnie z Urzędem
Miasta i Gminy w Swarzędzu. Nadrzędnym celem kampanii „Uzależnia mnie
tylko sport” jest promowanie aktywności sportowej jako alternatywy wobec
używek. Aktywny udział samorządów
lokalnych w organizacji spotkań ma prowadzić do integracji mieszkańców gmin
poprzez wspólną edukację i zabawę oraz
wypromować zdrowy styl życia. Imprezy
z tego cyklu odbywają się w całej Wielkopolsce.
Tego samego dnia o godz. 11:00
na pływalni Wodny Raj odbyły się zawody pływackie dla dzieci i młodzieży
„Swarzędzki delfin” pod patronatem

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
Mariana Szkudlarka. Zawody zorganozował Uczniowski Klub Sportowy Fala
ze Swarzędza.
Swarzędzka impreza była okazją
do przypomnienia wybitnych dokonań
pływackich p. Teresy Zarzeczańskiej-Różańskiej, która 40 lat temu jako pierwsza Polka przepłynęła wpław Kanał La
Manche. Pani Teresa była honorowym
starterem zawodów pływackich, a także wręczała młodym pływakom swoją
książkę pt.„Kraulem przez Kanał La Manche i dalej…”.
Zawodom towarzyszyła wystawa
poświecona sportowej karierze Teresy
Zarzeczańskiej-Różańskiej.
/mw/

Półkolonie zimowe w SCSIR

Z

apisy na półkolonie zimowe przyjmujemy od 1 grudnia, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15:00 pod nr tel. 61 65 09
544/520.
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do
12 lat.
I TURNUS – 18.01 - 22.01.2016.
II TURNUS – 25.01 - 29.01.2016.
Koszt 320 zł za jeden turnus.
Opłaty za półkolonie przyjmujemy od 2.01.2016 r. do 10.01.2016 r.

codziennie od godziny 9:00 do 22:00:
- 250 zł - płatność w kasie pływalni
wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną
uczestnika półkolonii;
- 70 zł - śniadania i obiady - płatność
w kawiarence pływalni.
Karta kwalifikacyjna uczestnika
półkolonii oraz plan poszczególnych
grup dostępne będą w kasie pływalni
lub do pobrania na stronie www.scsir.
swarzedz.pl
/scsir/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

S

warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji po raz kolejny zorganizowało
turniej siatkówki w celu popularyzacji tej dyscypliny. W turnieju udział
wzięły cztery drużyny które rywalizowały
między sobą systemem każdy z każdym.
Po sześciu godzinach walki najlepszym
zespołem okazała się drużyna Piasta
z Łubowa, która reprezentowała najwyższy poziom umiejętności siatkarskich.
Drugie miejsce wywalczył zespół JAKŚ-BUD a trzecie miejsce drużyna SANDRY.
Czwarte miejsce przypadło drużynie
GŁOWICE składającej się z uczniów Swa-

rzędzkiego EKOSU.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Mateusz Samojeden występujący
w drużynie PIASTA ŁUBOWO.
Drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki oraz drobne upominki promujące
Swarzędz.
Organizatorzy bardzo dziękują
wszystkim uczestnikom za udział, wspaniałą atmosferę, walkę w duchu „fair
play” i zapraszają na kolejne zmagania
przy siatce w hali SCSiR.
/scsir/

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

Prosto z Centrum Sportu

Piast z Łubowa wygrał
amatorski turniej siatkówki

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.

Rodzinne Wodne Party
z okazji andrzejek

28

listopada na Pływalni Wodny
Raj organizowane jest Rodzinne Wodne Party z okazji
andrzejek. W tym dniu od godziny 16:30
udostępnimy specjalny bilet na basen
o wartości 13 zł (bez dopłaty) ważny do

godziny 22:00. Wodne Party odbywać się
będzie od 17:00 do 20:00. W programie:
konkursy dla dzieci z nagrodami, aqua
kids i świetna zabawa. Zapraszamy całe
rodziny!!!
/scsir/

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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Zatrucia czadem można uniknąć
– oto przestrogi strażaków

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

•

Aktualności

•

28

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

•

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

•

RADZIMY

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

•

•

•
•

•

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

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

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

PAMIĘTAJMY!

Od stosowania się do powyższych rad
może zależeć nasze zdrowie i życie oraz
zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
(Opracowano na podstawie materiałów
Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej)
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w Swarzędzu
Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30 (w pon. kancelaria biuro podawcze do 17.00)
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

]]Ochotnicza Straż ]

Pożarna w Swarzędzu
ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

]]Ochotnicza Straż ]

Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

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

]]Pogotowie Ratunkowe

Podstacja Swarzędz ul. 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

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

]]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 ]

Rentgenowska „Kwant”
Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85
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
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Swarzędz liderem edukacji z Wycieczki w nagrodę
Teresa Zarzeczańska: „nie lubiłam wody…” z Nie pal śmieci!
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. Go4Robot
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]]Swarzędzkie Centrum

Kolegium redakcyjne:
Jacek Hejnowski, Marcin
Młodziński, Teresa Radziszewska,
Maciej Woliński

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

Wydawca:
Gmina Swarzędz

]]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, Ewa J. Buczyńska,
Włodzimierz Buczyński, Lidia Chałasiak, Bartłomiej Majchrzak, Hanna
Mełeń, Magdalena Michalak, Bolesława Nawrocka, Beata Pacholczak, 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 5.11.2015 r.
i oddano do druku: 6.11.2015 r.
Nakład: 10 500 egz.
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Rokietnicki flesz

Informator Gminy Rokietnica

Muzyczne przechadzki we wspomnieniach lata.

Kolejny kierski koncert Fundacji
EUROPEJCZYK

Informator Gminy Rokietnica

T
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e koncerty mają wszystko to, co sprzyja
pięknu, wrażliwości i poetyce. Pierwszym z całej gamy zalet jest klimat
miejsca. Odbywają się bowiem w świątyni pw. Michała Archanioła, która choć
miniaturowa w formie, wręcz domaga się
dostrzeżenia jej atutów. Od przyjaznych
warunków akustycznych, przez spójny barokowy wystrój, po zawsze szczery patronat
jej duszpasterzy dla wydarzeń pięknych, wartościowych, odwołujących się do kanonów
wiary, tradycji i kultury.
To otoczenie jest prologiem. Wstępem,
który pozwala zaistnieć kolejnym atutom:
organizacyjnym i wreszcie artystycznym.
I tu nie da się działać dwutorowo. O sukcesie
mierzonym satysfakcją, skalą doznań i głębią
emocji decyduje bowiem harmonia. Nie jest
o nią łatwo. Musi bowiem znajdować oparcie
w idei, wiedzy, zapale, profesjonalizmie,
pracy i współpracy, którą na dodatek udaje
się zarazić kolejnych partnerów. Okazuje się
jednak, że wcale nie trzeba jej szukać daleko.
I że osadzona w znamienitych instytucjach
i gremiach, może działać także poza nimi.
Ogniskiem musi być pasja. Fundacja Europejczyk pokazała, że jest jej wierną emanacją
i że dzięki temu wiele przedsięwzięć, z pozoru niewyobrażalnych i trudnych, udaje się

nie tylko wymyślić, ale i po mistrzowsku
zaplanować i przeprowadzić.
Wszystkie kolejne odsłony pór roku,
towarzyszące organizowanym w kierskim
kościele koncertom, są tego dowodem. Ich
atutem jest pieczołowitość anturażu, który
podkreślają ciekawie zaprojektowane koncertowe grafiki i każdorazowe staranne adaptowanie kościelnego wnętrza nie burzące
jego istoty. Dalej elegancja i gala - z pięknie
prowadzoną słowną oprawą, której mistrzem
jest Piotr Niewiedział. No i muzyka. Starannie i z zamysłem dobrana i wykonana. Przez
jej mistrzowskich wirtuozów i ich żonglujących talentem uczniów. Idących w parze.
Niczym sprzężona wzajemnym związkiem
kształtu, formy i treści układanka, której
finalne zespolenie staje się oczekiwanym
z satysfakcją apogeum, nie wymagającym
już epilogu czy komentarza.
Październikowe „Wspomnienie lata”
było takim doznaniem. Rozpoczętym klasycznie od barokowych mistrzów: statecznego mistrza J.S. Bacha i lubiącego nieco
bardziej barwne opowieści Händla. Ta narracja snuta klasyką fortepianu w wykonaniu
Duo La Valse’89 (Anna Haas-Niewiedział
i Piotr Niewiedział), wzbogacona śpiewnym
głosem fletu przez Martę Dzięcioł była jak

tchnące ciepłem barw i wielością kolorów
celebrowanie letniego wieczoru. Z kolei doskonały koncert d-moll J.S Bacha na dwoje
skrzypiec wiódł od prezentowanej w muzycznym współzawodnictwie dynamiki,
przez ekspresyjne bogactwo brzmienia do
rozładowującego napięcie finału, co dzięki
doskonałemu duetowi Mistrza – Doroty
Kwiecińskiej-Erenz (I skrzypce) i Ucznia
– Joanny Dzięcioł (II skrzypce) miało swój
rzeczywisty, autentyczny wymiar i rejestrowany bezbłędnie przez słuchacza efekt.
W letnich wspomnieniach kierskiego
koncertu nie zabrakło także skocznego romantycznego niepokoju, dźwięcznego i eksperymentującego skalą (M. Ravel Tzigane),
przypominającego nieco niepokorną dzikość,
prezentowaną z wigorem i ekspresją przez
Jana Bałabana przy akompaniamencie fortepianu. Królem finału był zaś bezsprzecznie
Astor Piazzola. Czyż bowiem można wyobrazić sobie nabrzmiałe ekspresją dojrzałe
lato bez tęsknych, dotykających najgłębszych
pokładów serca taktów tanga? Namiętnych,
wielowątkowych, przenikliwych i rzewnych.
„Oblivion” i „Cztery pory roku” Lato wykonane przez Lecha Bałabana (altówka),
Agnieszkę Bałaban (wiolonczela) i Piotra
Niewiedziała (fortepian), było kulminacyjnym i bezwzględnie właściwym akcentem
wspominanego muzycznie lata, które odbija
się z nostalgią, ale i nadzieją, w kolejnych,
towarzyszących ludzkim losom cyklach
przyrody.
D.P.
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Morze! Plaża!
Kołobrzeg!
Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie. Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:

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

Szczegóły i ceny:

tel. 662 698 422

telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

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

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

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

Reklamy

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

ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego

LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Wawerska 16
www.lanservice.com.pl

Certyfikaty:

31

PROSTO Z RATUSZA listopad 2015

KARCZMA NA LEDNICY
ORGANIZUJEMY:
aa Andrzejki (28.11.), Sylwestra,
zabawy karnawałowe
aa Wigilie i spotkania firmowe
aa Konferencje i szkoIenia
aa Imprezy rodzinne (wesela,
komunie, roczki, chrzciny itp)
aa Imprezy zasiadane do 340 osób
Karczma na Lednicy jest obiektem niespotykanym. Nawiązuje swą architekturą
do tradycyjnego budownictwa ludowego z XVIII i XIX wieku. Naszym atutem jest
piękne i relaksujące otoczenie oraz oryginalne i zachwycające wnętrze Karczmy.

A wszystko to przy profesjonalnej
obsłudze i mistrzowskiej kuchni
staropolskiej.

Reklamy

KARCZMA NA LEDNICY • Dziekanowice 34a, Lednogóra • www.karczmanalednicy.pl • Rezerwacja: 692-265-895 • Manager: 692-266-541

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

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
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SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
śr., czw. 15.00-19.00

FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal
Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70
Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

