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Reklamy

• sprzedaż gotowych domów
• budowa domów „pod klucz”
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Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
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SERWIS DOMOWY
Robert Arendarski

Drobne usługi
mieszkaniowe i tapicerskie
os. Kościuszkowców 23/30, 62-020 Swarzędz

tel. 782 903 905
Przyjmowanie i realizacja zleceń „24h”
Jeśli nie mogę odebrać telefonu,
oddzwaniam w ciągu godziny
lub pon-pt. 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00

MASZ TRUDNOŚCI W BANKACH,
Bezpłatny
dojazd
do klienta na
terenie Swarzędza!!!
ABY
UZYSKAĆ
POŻYCZKĘ
Realizacja zleceń – w miarę możliwości jak najszybciej!

REKLAMA

005848110

MASZ TRUDNOŚCI W BANKACH,
ABY UZYSKAĆ POŻYCZKĘ
PRZYJDŹ DO NAS
Firma Arpress Sp. z o.o.
oferuje pożyczki bankowe i pozabankowe
Klientom będącym w różnych sytuacjach finansowych.
Oferujemy udzielenie pożyczek pozabankowych Klientom:
- którzy nie mają stałego dochodu (pożyczka na dowód osobisty lub
oświadczenie)
- którzy mają zajęcia komornicze.
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Biuro czynne codziennie od pon. do pt. w godz. 12.00-17.00
W Poznaniu, przy ul. WILCZAK 13S, telefon 884-225-225.

ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI
Rok założenia 1994

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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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku 2016
składamy Państwu,
oraz Waszym rodzinom, bliskim
i znajomym, najlepsze życzenia.
Niech te Święta będą niezapomniane,
niech okażą się tak piękne, jak to tylko możliwe,
a także niech przyniosą wiele radości i spokoju.
Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek

Zapraszamy na Sylwestra!

S

erdecznie zapraszamy do wspólnego powitania Nowego roku 2016!
Sylwestrowa zabawa odbędzie się
na terenie swarzędzkiego targowiska

przy ul. Zamkowej. Imprezę rozpocznie koncert wokalistki Mikayla o godzinie 22:00, po niej wystąpi Markus P
– godzina 23:00.
/ok/

Pochwal się dekoracją świąteczną!

W

szystkich mieszkańców naszej gminy serdecznie
zapraszamy do udziału
w wielkim, świątecznym konkursie na najładniej udekorowaną
posesję lub balkon.
Święta Bożego Narodzenia oraz
Nowy Rok to tradycyjnie czas wspólnego biesiadowania, spotkań z najbliższymi, wypoczynku i radości. Przygotowania
do polskich świąt rozpoczynają się kilka
tygodni wcześniej i dotyczą prezentów,
planowanych potraw ale także dekoracji
naszych domów. Staramy się zadbać w ten
sposób o wyjątkową, godną zapamiętania
atmosferę. Po wielu latach wspominamy
piękne choinki, lampki, girlandy, światła
oraz ozdoby, które nawet z daleka rozpoznawaliśmy bezbłędnie.

Warto zachować te chwile nie tylko
w pamięci, warto zgłosić się do świątecznego konkursu z nagrodami!
Oto najważniejsze informacje:
- udział w konkursie jest bezpłatny
- dotyczy osób pełnoletnich
zamieszkałych na terenie Gminy
Swarzędz
- przedmiotem konkursu jest wykonanie zewnętrznej dekoracji świątecznej
nieruchomości prywatnej, mieszkania,
nieruchomości należących do instytucji
publicznych i podmiotów gospodarczych
- fantastyczne nagrody – wartościowe
bony na zakupy artykułów RTV i AGD
Regulamin oraz wszystkie szczegóły
znajdziecie Państwo tutaj…
/rpr/

Budżet Swarzędza na
2016 r. w rekordowej
wysokości

12

listopada burmistrz Marian Szkudlarek
przekazał na ręce przewodniczącej Rady
Miejskiej w Swarzędzu Barbary Czachury projekt
przyszłorocznego budżetu naszej gminy. Radni
w poszczególnych komisjach analizują ten dokument wnosząc własne uwagi i sugestie.
Projekt przyszłorocznego budżetu Swarzędza zakłada, iż dochody wyniosą 179,2 mln
zł, natomiast wydatki określono na poziomie
179,6 mln zł.
Głosowanie nad budżetem odbędzie się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej zaplanowanej
na 22 grudnia. W następnym wydaniu Prosto
z Ratusza przedstawimy Państwu szczegóły przyszłorocznego budżetu wraz z wyszczególnieniem
wszystkich planowanych inwestycji.
/mw/

Aktualności

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Swarzędzu
Barbara Czachura

Bez zmian podatki
od nieruchomości i
środków transportu,
podatek rolny ulega
obniżeniu

24

listopada podczas XVI sesji Rady Miejskiej
Swarzędzu radni podjęli uchwały w sprawie przyszłorocznych podatków. Zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez burmistrza
w 2016 roku nie ulegną zmianie stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, a niższy niż w 2015 r. będzie
podatek rolny.
– Są to decyzje zgodne z moim programem wyborczym. Staramy się tworzyć w Swarzędzu stabilne,
sprzyjające rozwojowi, warunki działania, a polityka podatkowa musi temu sprzyjać – podkreśla
burmistrz Szkudlarek.
/mw/
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Filia biblioteki w
Paczkowie już czynna
– zapraszamy!

12

.11.2015, z udziałem burmistrza Mariana
Szkudlarka odbyło się oficjalne otwarcie
nowej, filii Biblioteki Publicznej w Paczkowie.
Gruntownie wyremontowana placówka mieści
się przy ul. Szkolnej 14. Na Czytelników czeka
tam ok. 13 tys. książek, są też czasopisma. Filia
czynna jest od poniedziałku do piątku.
Filia Biblioteki Publicznej w Paczkowie
ul. Szkolna 14, tel. 61 2785-087
paczkowo@biblioteka.swarzedz.pl
poniedziałek: 14.00 - 19.00
wtorek, środa, czwartek: 13.00 - 18.00
piątek: 11.00-15.00
/mw/

Nieruchomości
na sprzedaż

B
Aktualności

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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Niedziela, 10 stycznia 2016 – zapraszamy!

24. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
W drugą niedzielę nowego roku tj. 10. 01. 2016, odbędzie się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego temat precyzuje cel najbliższej
zbiórki: „Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”.

Czytane od nowa…

1

grudnia do holu swarzędzkiego ratusza
dostarczone zostały pokaźne paczki z wyjątkową
zawartością. Nauczyciele
i uczniowie Gimnazjum
nr 3 w Swarzędzu postanowili podzielić się szkolnym księgozbiorem ze
swoimi polskimi rówieśnikami mieszkającymi
na Ukrainie. Po wnikliwym przeglądzie bibliotecznych półek wybrano książki, przeznaczone
dla młodego oraz nieco starszego czytelnika,
przede wszystkim z zakresu klasyki literatury
polskiej. Przesłane one zostaną do ukraińskiej
Kuklówki Radziejowickiej, gdzie działa Fundacja
Lwów i Kresy – opiekująca się Polakami żyjącymi
za naszą wschodnią granicą. Dla nich kontakt
z literaturą polską ma szczególne znaczenie, jest
bowiem bezpośrednim obcowaniem z kultywowanym językiem i kulturą ojczystą. Prezent od
gimnazjalistów swarzędzkiej „trójki” jest w Kuklówce serdecznie oczekiwany.
Burmistrz Marian Szkudlarek podziękował pedagogom oraz młodzieży za bardzo udany pomysł i zapewnił, że wielkie paczki z książkami
niezwłocznie wysłane zostaną w okolice Lwowa.
Teresa Radziszewska

J

ak co roku Swarzędz przyłącza się
do wsparcia tej szlachetnej idei. 16
listopada 2015 r. przy Ośrodku Kultury
w Swarzędzu został utworzony Sztab 24.
Finału WOŚP. Organizujemy na terenie
gminy Swarzędz zbiórkę publiczną, z której dochód przekazany zostanie na rzecz
Fundacji WOŚP. 10 stycznia na ulicach
Swarzędza i poszczególnych sołectw,
w marketach i innych najbardziej ruchliwych miejscach, spotkać będzie można
wolontariuszy ze Swarzędzkiego Sztabu ze
specjalnie oznaczoną puszką oraz identyfikatorami, natomiast w godz. 11:00-20:00
w hali sportowej przy ul. św. Marcina 1
trwać będzie zliczanie zebranych przez
nich pieniędzy, a towarzyszyć temu będzie
pełen atrakcji program artystyczny.

Wystąpią między innymi:
»» zespół Raggafaya,
»» Swarzędzka Orkiestra Dęta,
»» Sekcja Tańca i Piosenki Ośrodka
Kultury,

»» Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
Na zakończenie - „Światełko do nieba”!
W ramach swarzędzkiego finału odbędzie się również bieg „Policz się z cukrzycą”. Zgłoszenia: 507-444-455 – liczba
miejsc ograniczona!
Pamiętajcie, że mierzymy wysoko!
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mieliby ochotę podarować
na licytację bądź loterię jakiś prezent i w
ten sposób wesprzeć szlachetną ideę. Kontakt telefoniczny 61)65 10 219, e-mailowy: osrodekkultury@swarzedz.pl, lub po
prostu nas odwiedźcie: Ośrodek Kultury,
ul. Poznańska 14, Swarzędz (wejście od
ul. Jesionowej).
W zeszłym roku zebraliśmy
87 302,37 zł. ustanawiając tym samym kolejny rekord. Liczymy, że dzięki Państwa
Pomocy, uda nam się ten wynik poprawić.
Filip Przepióra
szef Swarzędzkiego Sztabu 24.
Finału WOŚP
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Ulgi komunikacyjne

Z

godnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 1 stycznia
2016 r. rozszerzony zostanie zakres uprawnień do
bezpłatnych przejazdów Swarzędzką Komunikacją Autobusową. Za darmo, jedynie na
podstawie dowodu osobistego lub innego
dokumentu z datą urodzenia, naszymi autobusami będą mogli jeździć pasażerowie,
którzy ukończyli 65 rok życia (dotychczas to uprawnienie przysługiwało od 70
roku życia), a także wszyscy członkowie

106 urodziny Pana
Edmunda Krenca!

rodzin wielodzietnych, biorących udział
w programie „Gmina Swarzędz Przyjazna
Rodzinie”. Aby korzystać z darmowych
przejazdów należy posiadać
Kartę Dużej Rodziny wydawana przez Ośrodek Pomocy
Społecznej. Przysługuje ona
rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci.
Warto dodać, że w listopadzie 2015
Rada Miejska uchwaliła 50-proc. ulgę na
bilety Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej dla doktorantów. Również ta ulga
zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016.
/mw/

Sportowa Gmina ponownie
dla Swarzędza, Ireneusz Szpot
Pasjonatem Sportowej Polski
26 listopada w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
odbyła się uroczysta gala finałowa VII edycji Wyróżnienia Sportowa Gmina
2015. W gali uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian
Szkudlarek w towarzystwie swarzędzkich sportowców - zasłużonej pływaczki Teresy Zarzeczańskiej-Różańskiej, pogromczyni Kanału La Manche
oraz Ireneusza Szpota – triatlonisty, zdobywcy Korony Ziemi.

W

tym roku, po raz kolejny, Swarzędz wyróżniony został tytułem
Sportowa Gmina 2015. Tytuły
te przyznawane są samorządom, które
umiejętnie łączą budowę nowoczesnych
obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Organizatorem programu jest Klub Sportowa
Polska. Nagrody objęte są honorowym
patronatem: Stowarzyszenia Architektów
Polskich, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Akademickiego Związku Sportowego,
Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego,
Centralnego Ośrodka Sportu.

Ireneusz Szpot otrzymał wyróżnienie
w kategorii Pasjonat Sportowej Polski. Pod
uwagę wzięto nie tylko jego sportowe osiągnięcia, ale również działalność z zakresu
organizacji i współorganizacji wielkich imprez sportowych – m.in. odbywającego się
u nas co roku biegu na 10 km, który ostatnio
przyciągnął ponad 4000 uczestników.
Wizyta w PKOL była okazją do rozmowy z przedstawicielami Muzeum Sportu
i Turystyki o podjęciu współpracy dotyczącej
przedstawienia społeczeństwo sportowych
osiągnięć Teresy Zarzeczańskiej-Różańskiej.
/mw, mm/

ieszkaniec Swarzędza, Pan Edmund Krenc
świętował niedawno swoje 106 urodziny.
Z tej niezwykłej okazji Jubilata odwiedził burmistrz Marian Szkudlarek. Pan Edmund przeżył
dotychczas ponad wiek polskiej historii, towarzyszył dorastaniu kolejnych pokoleń, zbierał ogrom
życiowych doświadczeń, którymi wciąż dzieli się
z najbliższymi. To wielka wartość, zarówno dla
niego samego, jak i osób, które się nim opiekują.
Jubilat z ulicy Pogodnej jest, prawdopodobnie,
najstarszym swarzędzaninem. Wizycie burmistrza w Jego domu towarzyszył bukiet kwiatów
i kosz słodyczy. Najważniejsze jednak były ciepłe
słowa, wspomnienia oraz wyrazy życzliwości.
Pan Edmund otrzymał także list z serdecznymi
życzeniami prosto z ratusza…
/ter-radz, mw/
z fot. M. Młodziński

Pamiętamy
o Powstańcach…

Aktualności

z Fot. T. Rybarczyk

M

W

poniedziałek, 28 grudnia, z okazji 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
na swarzędzkim Rynku odbędzie się uroczystość
upamiętniająca wydarzenia i bohaterów tamtych
dni. Zapraszamy: godz. 12:00, Rynek 12, tablica
pamiątkowa naprzeciwko ratusza…
/mw/

24 grudnia
UMiG nieczynny

U

przejmie informujemy, że 24 grudnia 2015 r.
Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny –
zgodnie z Zarządzeniem nr WSO.0050.1.4.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, w zamian
za święto przypadające w sobotę, 15 sierpnia br.
/umig/
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Staniewskiego gotowa. Zakończyła się budowa 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 ma teraz nawierzchnię bitumiczną, z obu stron chodnik, ścieżkę rowerową, zatoki postojowe i dla autobusów.
Wartość tej inwestycji to ok. 4 mln zł, a na jej wykonanie Swarzędz otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego prawie 1,8 mln zł dofinansowania w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonawcą była firma Budownictwo Drogowe KRUG. Część kosztów inwestycji wzięła na siebie spółka AQUANET, która kosztem
ponad. 200 tys. zł sfinansowała przebudowę należących do niej instalacji.
Należy się spodziewać, że nowa ul. Staniewskiego częściowo odciąży zakorkowany rejon ul. Średzkiej, Kórnickiej i Rabowickiej.
/mw/

z Fot. Janusz Gębarowski

Prosto z budowy

z Fot. Janusz Gębarowski
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Prosto z budowy

z Fot. Archiwum UMiG
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Dawna szkoła posłuży seniorom. Na zlecenie Gminy Swarzędz wykonany został projekt
adaptacji budynku dawnej szkoły podstawowej w Paczkowie przy ul. Dworskiej 1 na potrzeby domu
dziennego pobytu dla seniorów. Wydane zostało już pozwolenie na budowę. W ramach tej inwestycji
wykonany zostanie gruntowny remont elewacji oraz wnętrza budynku. Zmieni się również otoczenie
– w dawnym przyszkolnym parku postawione zostaną ławki, wiaty, grille, a także podest do tańca,
z czego korzystać będą mogli zarówno seniorzy, jak i mieszkańcy tej okolicy.
W przyszłym roku ogłoszony zostanie przetarg na realizację tej inwestycji.
/mw/

Nowe projekty przebudowy i remontów dróg

Gmina Swarzędz wystąpiła do biur
projektowych z zapytaniami ofertowymi
w sprawie wykonania projektów przebudowy następujących dróg na naszym terenie:
- ul. Polska w Zalasewie (projekt obejmie przebudowę istniejącej ul. Polskiej
oraz wytyczenie nowego jej przebiegu tak
aby połączyła ul. Średzką z ul. Kórnicką
i ul. Planetarną; połączenie planowanej ul.

Polskiej z ul. Planetarną nastąpi w miejscu
istniejącego ronda w pobliżu Gimnazjum
w Zalasewie),
- ul. Krańcowa, odcinek ul. Katarzyńskiej (od ul. Swarzedzkiej do ul. Mechowskiej) oraz odcinek ul. Mechowskiej (od.
ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego)
w Gruszczynie,
- ul. Brzozowa w Kobylnicy,
- ul. Krawiecka w Swarzędzu,
- droga dojazdowa do kościoła w Wierzenicy wraz z parkingiem oraz pętlą au-

tobusową.
Oprócz tego przygotowany ma być
projekt budowy jednostronnego chodnika
w ul. Słocińskiego w Bogucinie oraz remontu chodników w nieprzebudowanym
odcinku ul. Napoleońskiej w Swarzędzu.
Dodatkowo zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na remont ul. Bliskiej
w Jasinie i Rabowicach oraz drogi łączącej
Paczkowo z Sokolnikami Gwiazdowskimi.
/mw/
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Grudzińskiego
i okolice – kanalizacja
rozdzielona

otrzyma odwodnienie, a dla poprawy
bezpieczeństwa wykonane mają być
progi spowalniające ruch.
/mw/

W listopadzie zakończyła się, trwająca
od wielu miesięcy, inwestycja polegająca
na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w rejonie
ul. Grudzińskiego (na całej długości),
Gruszczyńskiej, Górków, os. Władysława IV, Osiedlowej, Wąskiej i odcinka ul.
Grunwaldzkiej. Zbudowany został również
separator, który pozwala na odebranie wód
opadowych z północnych osiedli Swarzędza. Roboty te wykonała firma WUPRINŻ
z Poznania w ramach umowy ze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka
(etap III). W ramach tej inwestycji wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej
o długości 2056 m wraz z 126 przyłączami
oraz sieć kanalizacji deszczowej o długości
2071 m wraz z 81 przyłączami.
Dzięki dofinansowaniu z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska, kosztowało
to naszą gminę ok. 4,5 mln złotych, przy
czym kwota ta została rozłożona na 25 lat.
Dla porównania: w 2011 roku koszty do poniesienia przez budżet Swarzędza obliczono
na 17 mln zł. Równolegle, w ramach tej
samej inwestycji, spółka AQUANET wybudowała w wyżej wymienionych ulicach
sieć wodociągową o długości ok. 1730 m
wraz ze 120 przyłączami do posesji.
Po zakończeniu budowy odciążona została 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.
Jak już informowaliśmy, roboty kanalizacyjne w rejonie ul. Grudzińskiego
to początek znacznie większego procesu
porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Gmina Swarzędz wraz ze
spółką AQUANET przystępuje już do opracowania koncepcji rozdzielenia kanalizacji
ogólnospławnej w sąsiednim śródmieściu
Swarzędza – dotyczy to obszaru ograniczonego ulicami Cieszkowskiego, Nowy Świat,
Mickiewicza i Poznańska. Chodzi o 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/

Trochę ciszej
na wiadukcie

Oświetlenie ulic
► W pierwszej połowie 2016 r. realizowana będzie budowa oświetlenia
ulicznego w ul. Darniowej w Gortatowie, ul. Słocińskiego w Bogucinie oraz
ul. Złotopolskiej w Kruszewni.
► Od października trwa I etap modernizacji oświetlenia ul. Poznańskiej
w Swarzędzu. Prace te wykonuje firma
ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. W sumie
wymienione będą 64 słupy oświetleniowe wraz z kablami zasilającymi.
Celem tej inwestycji jest poprawa
bezpieczeństwa, gdyż stare słupy były
w bardzo złym stanie technicznym,
a latarnie często nie paliły się. ENEA
deklaruje, że zakończy te prace jeszcze
w tym roku.
/mw/

Glebowa w Zalasewie
– wniosek o dofinansowanie
W końcu października Gmina Swarzędz złożyła wniosek o dofinansowanie
przebudowy ul. Glebowej w Zalasewie
z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019, realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Już
wcześniej przygotowana została kompletna dokumentacja techniczna wraz
z pozwoleniem na budowę, co stanowiło
warunek wystąpienia o dofinansowanie.
Jeśli uda się je uzyskać (co powinniśmy
wiedzieć na początku 2016 r.) to inwestycja mogłaby zostać wykonana do
końca 2016 r.
Ul. Glebowa liczy 440 metrów. Jest
wąska, zatem projekt przewiduje budowę tzw. pieszojezdni składającej się
z 5,5-metrowej jezdni i obustronnych
ścieżek dla pieszych – każda o szerokości 1,75 m, wyodrębnionych od jezdni
innym kolorem kostki brukowej. Ulica

Od kilku miesięcy z inicjatywy burmistrza Mariana Szkudlarka w Swarzędzu
działa komisja, której celem jest zmniejszenie uciążliwości ruchu samochodowego
w rejonie wiaduktu w ul. Polnej. Jedną
z sugestii tego gremiun była zmiana nawierzchni asfaltowej na nową, przygotowaną ze specjalnej „cichszej” mieszanki.
W listopadzie br. w ekspresowym tempie
wykonano remont podjazdu i zjazdu na
wiadukt. Prace te sfinansowane zostały
z budżetu Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu.
Asfalt sfrezowany z nawierzchni
wiaduktu został wykorzystany do utwardzenia nawierzchni ul. Górków w Swarzędzu, o co od dawna wnioskowali
mieszkańcy.
/mw/

Przetarg na przebudowę ul. Zachodniej
Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni
ul. Zachodniej w Swarzędzu. W ramach
tej inwestycji, która zakończyć ma się
w połowie przyszłego roku, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, kanał
technologiczny oraz pieszojezdnia z kostki
brukowej. Przewidziano także progi spowalniające ruch.
/mw/

Zapłocie w Swarzędzu
– będzie bezpieczniej
Ogłoszony został przetarg nieograniczony, który wyłonić ma wykonawcę
przebudowy, niebezpiecznego dla kierowców, fragmentu ul. Zapłocie w Swarzędzu.
Chodzi miejsce, gdzie ulica ta dochodzi
do ul. Poznańskiej. Kierowcy mają tam
złą widoczność i aby temu zaradzić, wybudowany zostanie ok. 70-metrowy „pas
włączenia”, umożliwiający bezpieczny
wyjazd z ul. Zapłocie na ruchliwą drogę
krajową. Inwestycja ta ma być wykonana
w przyszłym roku.
/mw/

Rynek 23 – nowa elewacja kamienicy. Od połowy listopada br. trwa remont elewacji budynku położonego przy swarzędzkim Rynku pod numerem
23. Ze względu na zły stan starej elewacji Gmina Swarzędz została przez nadzór budowlany zobowiązana do pilnego remontu. Jeśli pogoda pozwoli to prace zakończą
się w połowie grudnia. Ich koszt to ok. 70 tys. zł. Po zakończeniu remontu na północnej części elewacji przywrócona zostanie „stara” organizacja ruchu w tym rejonie.
		
/mw/

Dofinansowanie do budowy
przyłączy kanalizacji sanitarnej

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 z urzędu postępowania w sprawie nakazania wykonania
obowiązku podłączenia nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyji sanitarnej.
Właściciele nieruchomości, które
można podłączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, proszeni są
o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wykonania ustawowego
obowiązku.
Uchylanie się od przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest
zagrożone karą grzywny w wysokości
do 10 000 zł, która może być nakładana

kilkukrotnie.
Jednocześnie informujemy, że dla
osób w trudnej sytuacji materialnej
Spółka Aquanet S.A. stworzyła ofertę
dofinansowania budowy podłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej
budynku z przyłączem kanalizacyjnym,
na nieruchomościach, gdzie istnieje już
przyłącze wraz ze studnią, wg następujacych warunków:
a) dofinansowanie będzie odbywać
się za pośrednictwem Funduszu Wodociągowego w oparciu o kryteria dochodowe
wnioskującego, analogicznie do przyjętych
dla usługi podłączenia do sieci kanalizacyjnej w ramach KPOŚK,
b) oferta dotyczy wszystkich posesji,
które mają wykonane przyłącza wraz ze
studnią na posesji,
c) wprowadzono dofinansowanie na

poziomie do 50% poniesionych nakładów właściciela, na podstawie faktury/
rachunku, jednak nie więcej niż 800 zł
brutto,
d) czas trwania oferty od 4.11.2015 r.
do 30.06.2016 r.
Jednocześnie informujemy, iż w dalszym ciągu obowiązuje Promocja Aquanet
S.A. na wykonanie podłączenia nieruchomości zabudowanych i zamieszkałych do
sieci kanalizacji sanitarnej za 1 785,00 zł
brutto.
Szczegóły ofert dostępne są na stronie
internetowej Aquanet S.A.: www.aquanet.
pl, a także pod numerem telefonu: 0 61 8
359 051. Szczegóły dotyczące dofinansowania dostępne są na stronie internetowej http://www.funduszwodociagowy.
pl/kposk/.
/ros/

Prosto z budowy

z Fot. M. Woliński
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Nie odkładamy problemów na później…
- To już rok, odkąd została Pani przewodniczącą Rady Miejskiej w Swarzędzu. Czym różni się ta kadencja
od poprzednich?
- Przypomnijmy, że przed rokiem wybory radnych odbywały, po raz pierwszy,
nie w czterech lecz w dwudziestu jeden
nowych okręgach jednomandatowych. To
musiało spowodować swego rodzaju „rewolucję” kadrową: mandatu nie uzyskało
wielu doświadczonych samorządowców,
ich miejsce w Radzie Miejskiej zajęły osoby nowe, często młode, które wcześniej
nie miały do czynienia z działalnością
samorządową. Nowi radni wnoszą świeżość spojrzenia, cechuje ich otwartość, są
pełni inicjatywy, nowych pomysłów. To
wartościowa kompozycja - w połączeniu
z doświadczeniem starszych koleżanek
i kolegów radnych. W nowym składzie
pracuje nam się dobrze, merytorycznie.
To ważne, jeśli pamiętać też, że do rady
weszły osoby wywodzące się z różnych
komitetów wyborczych, reprezentujące
odmienne opcje polityczne. Cieszy mnie
ogromnie, że różnice polityczne nie dominują, nie powodują konfliktów, że zawsze
potrafimy poszukać optymalnych rozwiązań, wypracować wspólne stanowisko kierując się nadrzędnym interesem, a jest nim
dobro całej swarzędzkiej społeczności.
- Nawet dla postronnego obserwatora widoczne jest, że sesje trwają teraz
na ogół krócej, a dyskusje nie są tak
burzliwe jak to bywało.
- Rzeczywiście, sesje przebiegają
sprawnie i mam nadzieję, że jest w tym
również jakaś moja zasługa. Przede
wszystkim jednak – w mojej ocenie – wynika to z naszej żmudnej, wytrwałej, często
wielogodzinnej pracy w poszczególnych
komisjach Rady Miejskiej, gdzie przed sesjami omawiane są wszystkie ważne sprawy, gdzie można wyjaśnić wszelkie wątpliwości, wypracować rozsądny kompromis,
wnieść ewentualne poprawki do propozycji
władzy wykonawczej. Uważam, że dla
sprawnego działania samorządu funkcjonowanie komisji Rady Miejskiej jest wręcz
kluczowe. Postanowiliśmy przeorganizować dotychczasowy model. Przykładem
nowa Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
gdzie problematyka oświaty znalazła się na
poczesnym miejscu, bo przecież oświata

to największa pozycja budżetu Swarzędza.
Inny przykład: zastąpienie Komisji Rolnictwa nową Komisją Środowiska i Rozwoju
Wsi. Generalnie celem tych zmian była
poprawa funkcjonalności komisji. Do tej
pory wszyscy radni w pewnym sensie zajmowali się wszystkim. Teraz staramy się
specjalizować, aby każda komisja mogła
bardziej dogłębnie i szczegółowo analizować zagadnienia, którymi się zajmuje. To
poprawia skuteczność, sprawność działania. Na sesje przychodzimy przygotowani,
z wypracowanym stanowiskiem.
W tej kadencji widać też wyraźnie,
że rośnie kultura dyskusji, nad czym cały
czas pracujemy. Prowadząc obrady staram się zawsze, aby były merytoryczne,
z szacunkiem dla odmiennych stanowisk,
a także temperamentu rozmówców. Jako
przewodnicząca pozwalam każdemu się
wypowiadać, choć byśmy zupełnie się ze
sobą nie zgadzali. Jeśli trzeba – objaśniam
przepisy, procedury, zasady, zgodnie z którymi pracujemy.
- Rada Miejska pracuje zgodnie
z przyjętym przez radnych planem…
- Oczywiście, pracując nad bieżącymi
sprawami nie możemy tracić z pola widzenia zagadnień wymagających cyklicznej
analizy. Każdego miesiąca pochylamy się
nad jakąś ważną problematyką. W mijającym roku były to, przykładowo, sprawy
ochrony przeciwpożarowej, działalność
związków międzygminnych, do których
należy Gmina Swarzędz, realizacja inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, komunikacja, oświata. Przed
nami, w planie na rok 2016 – m.in. cała
grupa zagadnień związanych z ochroną
środowiska, polityka mieszkaniowa, ocena
przygotowań do obchodów 380-lecia Swarzędza, realizacja planów zagospodarowania przestrzennego. To tylko przykłady.
Tworząc na każdy rok plan pracy Rady
Miejskiej kierujemy się potrzebą systematycznego analizowania kluczowych
dla naszej społeczności zagadnień. Chodzi
o to, aby nic istotnego nie umknęło – ani
radnym, ani władzy wykonawczej.
- Właśnie, w interesie całej społeczności jest dobra współpraca pomiędzy
władzą uchwałodawczą a wykonawczą. W Swarzędzu nie zawsze się to

udawało. Jak pod tym względem
ocenia Pani tę kadencję?
- Widzę, że jest duży postęp. Zawsze
stałam na stanowisku, że konfliktom najłatwiej zapobiegać jeśli się rozmawia, wyjaśnia wzajemne stanowiska. Jeśli będziemy sobie wzajemnie pomagać to wygrani
będą mieszkańcy. I my tak postępujemy.
Regularnie spotykam się z burmistrzem,
omawiamy najważniejsze sprawy i zawsze informuję radnych o działaniach
i zamiarach władzy wykonawczej. Nie
odkładamy problemów na później, lecz
staramy się rozwiązywać je na bieżąco,
reagować od razu – jeśli trzeba. Współpraca jest potrzebna – wszak w naszym
wspólnym interesie leży, aby radni mogli
podejmować najtrafniejsze decyzje, a w
gminie jak najlepiej się działo. I jeszcze
jedno: burmistrz Marian Szkudlarek w minionych latach doskonale poznał specyfikę
pracy w Radzie Miejskiej, co bez wątpienia
ułatwia nam dziś wzajemne relacje.
- Od lat godzi Pani pracę w Radzie
Miejskiej z funkcją sołtysa Gruszczyna i działaczki Platformy Obywatelskiej. Rodzina Panią czasem widuje?
- Rzeczywiście, mam sporo zajęć…
Aby móc dobrze funkcjonować w tylu
miejscach trzeba być dobrze zorganizowanym, ja zdążyłam się tego nauczyć.
Lubię i chcę pracować z ludźmi. Zawsze
podkreślam, że samemu, w pojedynkę nic
się nie zdziała. Potrzebna jest grupa, zespół, a ja bardzo lubię pracować w zespole.
Będąc wśród ludzi poznaję ich problemy,
a to pozwala mi lepiej ich reprezentować
i pomagać w rozwiązywaniu tych problemów. Myślę, że przeważnie zupełnie
dobrze się to udaje… Dziś natomiast,
korzystając z okazji, chciałabym życzyć
wszystkim naszym Mieszkańcom, spokojnych, udanych świąt Bożego Narodzenia
oraz spełnienia planów i marzeń na cały
Nowy Rok 2016!
z Fot. Włodzimierz Buczyński

Aktualności

Z Barbarą Czachurą, przewodniczącą Rady Miejskiej w Swarzędzu
rozmawia Maciej Woliński
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Z obrad Rady Miejskiej
w Swarzędzu

24
Aktualności

listopada 2015 roku w Ośrodku Kultury w Swarzędzu
odbyła się XVI sesja Rady
Miejskiej. W obradach, które prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu – Barbara Czachura,
uczestniczyło 20 radnych.

12

Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr XVI/150/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2015.
► Uchwałę nr XVI/151/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2015 - 2036.
► Uchwałę nr XVI/152/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości.
► Uchwałę nr XVI/153/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta,
przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2016.
► Uchwałę nr XVI/154/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych.
► Uchwałę nr XVI/155/2015 w sprawie opłaty targowej.
► Uchwałę nr XVI/156/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku
leśnego.
► Uchwałę nr XVI/157/2015 w sprawie przyjęcia przez Gminę Swarzędz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej
biblioteki publicznej.
► Uchwałę nr XVI/158/2015 w sprawie: wyodrębnienia działającego w ramach
struktur Ośrodka Pomocy Społecznej
w Swarzędzu Miejsko - Gminnego Ośrodka Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu,
przekształcenia go i utworzenia Dziennego

Domu „Senior - WIGOR” w Swarzędzu.
► Uchwałę nr XVI/159/2015 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior - WIGOR” w Swarzędzu.
► Uchwałę nr XVI/160/2015 w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania i cofania oraz wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
► Uchwałę nr XVI/161/2015 w sprawie: zmiany uchwały nr XV/145/2015
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27
października 2015 r. 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 XVI/162/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy
najmu lokalu położonego w Swarzędzu
przy ul. Św. Marcina.
► Uchwałę nr XVI/163/2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.
► Uchwałę nr XVI/164/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XVI/165/2015 w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie
miasta Swarzędz.
► Uchwałę nr XVI/166/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29
marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami
swarzędzkiej komunikacji autobusowej,
opłat dodatkowych, określenia uprawnień

do korzystania z bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
► Uchwałę nr XVI/167/2015 w sprawie zmiany uchwały nr XI/99/2015 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca
2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu
Poznańskiego zadań związanych z zarządzaniem publicznymi drogami powiatowymi zlokalizowanymi w granicach administracyjnych miasta Swarzędza.
► Uchwałę nr XVI/168/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami
kolejnych umów dzierżawy i najmu na
części nieruchomości położonych w Swarzędzu i Jasinie na terenie cmentarza komunalnego.
► Uchwałę nr XVI/169/2015 w sprawie zmiany uchwały nr LX/365/2010 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 czerwca
2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu
dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli
szkół, placówek i jednostek, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz.
► Uchwałę nr XVI/170/2015 w sprawie zasad udzielania i wymiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze oraz w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Swarzędz.
Podczas sesji:
– radna Wanda Konys złożyła interpelację w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Swarzędz na przejściach
dla pieszych oraz zmiany kierunku ruchu drogowego na odcinku: wjazdu z ul.
Kwaśniewskiego w Swarzędzu w drogę
osiedlową w kierunku Szkoły Podstawowej nr 4, na drogę jednokierunkową
(BRM.0003.17.2015).
– radny Zygmunt Majchrzak złożył
interpelację w sprawie modernizacji przejścia pod torami na dworcu w Swarzędzu
(BRM.0003.18.2015).
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/
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Komisje Rady Miejskiej w Swarzędzu podsumowały swoją dotychczasową
pracę. Przedstawiamy Państwu nadesłane do redakcji sprawozdania.

Komisja Budżetu
Komisja Budżetu Rady Miejskiej, której mam zaszczyt przewodniczyć w roku
2015 pracowała w 9-osobowym składzie,
zgodnie z planem pracy uchwalonym na
sesji w dniu 27 stycznia 2015 r. Na dziewięciu spotkaniach z udziałem władz
samorządowych oraz zaproszonych gości radni komisji budżetu zajmowali się
między innymi:
»» analizą i opiniowaniem projektu budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową gminy,
»» realizacją wykonania założeń budżetowych w ciągu roku,
»» realizacją wykonania budżetu przez
jednostki organizacyjne gminy,
»» realizacją zaplanowanych inwestycji,
»» oceną skuteczności ściągalności podatków,
»» oceną pozyskania środków unijnych
oraz pozabudżetowych władzy wykonawczej.
Ważniejsze sprawy, które omawiali
radni na Komisji Budżetu to:
»» zagospodarowanie kamienicy przy
ulicy Wrzesińskiej, aby przynosiła
przychody,
»» funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej bez udziału
radnych. Pozytywna informacja jest
taka, że komisja pracuje bez udziału
radnych bez zmian, a tym samym koszt
jej funkcjonowania jest niższy.
»» bulwersująca sprawa związana z bardzo wysokim zadłużeniem GOAP-u,
»» realizacja zadań przez Spółkę Wodną w aspekcie przyznanych środków
finansowych,
»» projekt uchwały dotyczący bonifikat
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo
własności nieruchomości,
»» współpraca z firmą odzyskującą VAT
dla Gminy,
»» zbyt małą sprzedażą działek oraz
podjęcie działań w celu ich uatrakcyjnienia,
»» w sprawie wyrażenia zgody na roz-

wiązanie stosunku pracy z radnym,
na komisję zostały zaproszone strony
konfliktu.
Ryszard Dyzma
Przewodniczący Komisji Budżetu

Komisja Gospodarki
Komisja Gospodarki Rady Miejskiej
w Swarzędzu w roku 2015 wykonywała
prace zgodnie z określonym planem, który został przyjęty w br. i określał tematykę
posiedzeń. W swojej pracy członkowie
komisji koncentrowali się szczególnie na
wszystkich projektach uchwał, których
podjęcie nosiło skutki finansowe. Od
początku bieżącej kadencji Komisja Gospodarki odbyła już ponad 11 posiedzeń.
Przy ważnych tematach odbyto wizje lokalne np. podczas przeglądu stanu dróg
gminnych i planów ich utwardzeń oraz
w bazie transportowej w Garbach, zapoznając się ze stanem taboru i ogólnym
funkcjonowaniem komunikacji autobusowej w gminie. W minionym okresie
Komisja Gospodarki ukierunkowana była
na zapoznanie się i uzyskanie informacji
odnośnie udziału Gminy Swarzędz w ramach Związków Międzygminnych np.
w ZM GOAP czy ZM Puszcza Zielonka,
jak również perspektywami wspólnych
przedsięwzięć w ramach Aglomeracji
Poznańskiej. Na wielu posiedzeniach komisji udział brali dodatkowo zaproszeni
goście, którzy przedstawiali dodatkowe
informacje i dane w ramach omawianej
tematyki. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej
gminy cieszyły się spotkania, na których
omawiane były projekty planów zagospodarowania przestrzennego w gminie
Swarzędz. Komisja Gospodarki zapewnia, iż oprócz zaplanowanych tematów
na 2016 rok będzie dokonywać zmian
i wprowadzać nowe tematy w zależności od aktualnych potrzeb mieszkańców.
Adrian Senyk
Przewodniczący Komisji
Gospodarki

Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
w minionym roku zajmowała się następującymi tematami:
»» nowa rejonizacja szkół na terenie miasta i gminy Swarzędz;
»» plany pracy Ośrodka Kultury w Swarzędzu, Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji oraz Biblioteki
Publicznej, kalendarz imprez kulturalno-sportowych na rok 2015;
»» przegląd wydatków na miejskie imprezy;
»» analiza stanu terenów rekreacyjnych
i ścieżek rowerowych;
»» zmiany w regulaminie dotyczącym
przyznawania nagród, wyróżnień
i stypendiów sportowych;
»» nabór do przedszkoli i żłobka;
»» świetlice na terenie Miasta i Gminy
Swarzędz;
»» Akcja Lato;
»» warunki konkursu oraz dotacji dla
organizacji pozarządowych;
»» wieloletnie plany dotyczące placówek
kulturalnych, oświatowych i sportowych na terenie Gminy;
»» zajęcia dodatkowe finansowane przez
Gminę w poszczególnych szkołach
i przedszkolach;
»» osiągnięcia sportu szkolnego;
»» promocja Miasta i Gminy.
Magdalena Buchholz
Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu

Aktualności

Sprawozdania z pracy komisji
Rady Miejskiej w Swarzędzu

Komisja Spraw Społecznych
To był owocny rok dla Komisji Spraw
Społecznych, w skład której wchodzi pięcioro radnych Rady Miejskiej - Magdalena
Buchholz, Wanda Konys, Teresa Rucińska (Przewodnicząca), Ryszard Wiczyński
i Joanna Wojtysiak.
W czasie comiesięcznych spotkań
członkowie Komisji wiele uwagi poświęcili zagadnieniom z zakresu pomocy
społecznej, m.in. bezdomności na terenie
gminy Swarzędz oraz zapotrzebowaniu
na lokale socjalne i komunalne. Dzięki
udziałowi przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy oraz przedstawicieli jednostek
organizacyjnych posiedzenia komisji niejednokrotnie stawały się miejscem bardzo
ciekawych dyskusji na takie tematy jak:
profilaktyka uzależnień, problemy osób
niepełnosprawnych, aktywność seniorów,
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profilaktyka zdrowotna czy rynek pracy
na terenie gminy. W najbliższym czasie
głównym tematem spotkań komisji będą
prace nad projektem uchwały dotyczącej
Swarzędzkiej Rady Seniorów.
Z całą pewnością jest jeszcze wiele zagadnień, z którymi członkowie komisji powinni się zapoznać, dlatego też serdecznie
zapraszamy Mieszkańców oraz wszystkie
zainteresowane osoby do udziału w posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych.
Będzie nam bardzo miło poznać Państwa
opinie i oczekiwania.
Joanna Wojtysiak
Wiceprzewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych

Aktualności

Komisja Środowiska
i Rozwoju Wsi
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Rok 2015 jest pierwszym rokiem
działania Komisji Środowiska i Rozwoju
Wsi przy Radzie Miejskiej w Swarzędzu.
Powstała ona na mocy uchwalonej w poprzedniej kadencji rady zmiany Komisji
Rolnictwa. Wraz ze zmianą nazwy zmieniono także merytoryczny zakres jej pracy.
Nowa komisja działa teraz w zakresie:
»» spraw związanych z ekorozwojem,
»» spraw środowiska,
»» gospodarki rolnej,
»» działalności samorządu wiejskiego.
W nowej kadencji Rady Miejskiej
w Swarzędzu Komisja Środowiska
i Rozwoju Wsi działa w składzie: Rafał
Słupiński – przewodniczący, Ryszard Wiczyński – z-ca przewodniczącego, Jacek
Hejnowski, Zygmunt Majchrzak, Maciej
Socha – członkowie komisji.
W upływającym roku komisja pod
przewodnictwem Rafała Słupińskiego
zajmowała się szeregiem problemów
i spraw wpisujących się w zakres jej prac.
Jednym z pierwszych poważnych
tematów, z jakimi musieli zmierzyć się
radni zrzeszeni w komisji, był bardzo
ważny dla gminy dokument pt. Program Ochrony Środowiska. To prawie
100-stronnicowe opracowanie w dużych
detalach diagnozuje bieżącą sytuację
miasta i gminy pod względem stanu
środowiska naturalnego oraz wyznacza
główne kierunki rozwoju w tym zakresie. Na jego bazie radni we współpracy
z Referatem Ochrony Środowiska UMiG
Swarzędz zdefiniowali i określili główne
zadania stojące przed władzami miasta
w następnych latach w zakresie ochrony
środowiska naturalnego.
Kolejnym ważnym tematem podję-

tym przez komisję były zmiany przepisów
dotyczących rozdziału środków unijnych
w ramach perspektywy finansowej 20142020, w szczególności w zakresie dofinansowań dla sektora rolniczego. Zaproszenie
przewodniczącego komisji przyjęli m.in.
poseł na sejm RP Stanisław Kalemba, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Zofia Szalczyk oraz przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego, z udziałem
których odbyły się, dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy,
warsztaty na temat nowych zasad rozdziału środków unijnych w sektorze rolnym.
Obecni specjaliści wyjaśniali na bieżąco
mieszkańcom zasady wypełniania wniosków o dopłaty, odpowiadali na pytania
i rozwiewali wątpliwości.
W ramach swych prac komisja zebrała się także na posiedzeniu wyjazdowym,
podczas którego zapoznano się, z jednej
strony z walorami turystyczno-krajoznawczymi Wierzenicy oraz doliny rzeki Głównej, inwestycjami poczynionymi przez
Nadleśnictwo Babki w zakresie promowania atrakcji tej części gminy, z drugiej
zaś z problemami z jakimi borykają się
mieszkańcy tej urokliwej wsi w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej. Jako pozytywne uznać należy wypracowanie przy
tym przez strony sposobu na rozwiązanie
najpilniejszych problemów mieszkańców
i wpisanie odpowiednich zadań do projektu
budżetu gminy na następne lata.
W trakcie pracowitego roku pracy komisji przeanalizowano także działalność
świetlic wiejskich zlokalizowanych na
terenie sołectw w naszej gminie, formułując przy tym parę zaleceń i wniosków
co do dalszej ich pracy, a także zapoznano
się z imprezami kulturalnymi i rozrywkowymi dla mieszkańców organizowanymi
w ramach funduszy sołeckich.
W ostatnim czasie w ramach Komisji
Środowiska i Rozwoju Wsi pracowano nad
kolejnym ważnym i niezbędnym dla gminy
dokumentem – Programem Gospodarki
Niskoemisyjnej. Ten strategiczny dokument opracowany został w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań i posłużyć
ma jako baza do możliwości pozyskiwania
środków unijnych na programy związane
z ograniczeniem tzw. niskiej emisji pyłów do atmosfery. Spodziewamy się, że
m.in. dzięki temu programowi będziemy
mogli w niedalekiej przyszłości liczyć na
dofinansowania dla mieszkańców gminy
oraz innych podmiotów w zakresie zmian
sposobu ogrzewania, termomodernizacji
budynków czy wreszcie zakupu nowego
taboru komunikacyjnego.

Podsumowując rok 2015 powiedzieć
należy, iż Komisja Środowiska i Rozwoju
Wsi w swym nowym składzie podjęła się
pracy nad ważnymi dla gminy problemami
i dobrze wypełniła swą nową rolę w Radzie
Miejskiej Miasta i Gminy Swarzędz.
Rafał Słupiński
Przewodniczący Komisji
Środowiska i Rozwoju Wsi

Komisja Rewizyjna
W okresie ostatniego roku i zarazem
pierwszego po wyborze nowej Rady
Miejskiej, Komisja Rewizyjna odbyła
14 spotkań. Plan pracy komisji – ciała,
którego funkcjonowanie w ramach RM
jest obligatoryjne, został przyjęty na sesji
w dniu 27 stycznia 2015 r.
W oparciu o ten zatwierdzony plan
komisja, której mam zaszczyt przewodniczyć, przeprowadziła kontrole w różnych
obszarach i zakresach (merytorycznym,
rzeczowym oraz finansowym), jak również rozpatrzyła w ramach przypisanych
kompetencji, pięć skarg.
Przeprowadzone kontrole to:
1. Kontrola budżetu pod kątem udzielenia absolutorium za rok 2014.
2. Kontrola wydatkowania środków
przyznanych z budżetu gminy wybranym
organizacjom pozarządowym – Klub Sportowy Piast Kobylnica, Uczniowski Klub
Sportowy Lider w Swarzędzu.
3. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych w 2014 r. oraz
sposób organizacji pracy Straży Miejskiej
w Swarzędzu (akcent na działania prewencyjne).
4. Kontrola wykorzystania i rozliczenia funduszu sołeckiego w 2014 r. na podstawie wybranych sołectw – Kobylnica,
Gortatowo, Łowęcin.
5. Kontrola wydatkowania środków
finansowych w jednostkach organizacyjnych gminy w aspekcie stosowania Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych – Zakład
Gospodarki Komunalnej.
6. Kontrola wydatkowania środków
finansowych na realizację zadań remontowych w budynkach komunalnych przez
Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego.
Wszystkie zaplanowane i postawione
przed nami zadania zostały zrealizowane,
dzięki dużemu zaangażowaniu w pracę
komisji poszczególnych jej członków.
Krzysztof Szymanowski
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
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NORWEGOWIE W ZESPOLE SZKÓŁ
NR 1. W dniach 27-31 października Swarzędzka
Jedynka gościła grupę uczniów i nauczycieli z partnerskiej szkoły w Sande (Norwegia). Była to kolejna,
trzecia wizyta uczniów z Norwegii w Swarzędzkiej
Jedynce. Goście wzięli udział w zajęciach praktycznych
w szkolnych warsztatach, w wolnym czasie zaś tradycyjnie już zwiedzili poznańska starówkę, muzeum Brama
Poznania oraz uczestniczyli w zajęciach integracyjnych
z uczniami klas Technikum Mechatronicznego Zespołu
Szkół nr 1 w Swarzędzu.
MAŁŻEŃSKI JUBILEUSZ PAŃSTWA
DRAPIŃSKICH. Państwo Janina i Czesław Drapińscy niedawno świętowali piękny jubileusz 50-lecia
małżeństwa. Z tej okazji 30 października, odwiedził ich
burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek – z serdecznymi
życzeniami, kwiatami, koszem słodyczy oraz medalami
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanymi przez
Prezydenta RP. Państwu Drapińskim. Jeszcze raz życzymy Państwu Drapińskim wszystkiego najlepszego!
I MIEJSCE SABINE RABEN. Uczennica klasy I TE Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu Sabine Raben
zajęła I miejsce w XIII Prezentacjach Poezji Obcojęzycznej, które odbyły się 28 października w Zespole Szkół
w Bolechowie. Miłośnicy poezji pod okiem swoich
opiekunów zaprezentowali się w 3 kategoriach językowych: w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Sabine w sposób dojrzały i świadomy przestawiła wiersz
niemieckojęzyczny Ericha Kästnera pt.: „Kleines Solo”.
Jury konkursu, wśród których zasiadali nauczyciele
akademiccy, oceniało interpretację utworu, kulturę
słowa jak również wyraz artystyczny.
PIŁKARZE LIDERA SWARZĘDZ 2003
ZAGRAJĄ W GRUPIE MISTRZOWSKIEJ. W rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 w Lidze
Młodzików D1 Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
LIDERA SWARZĘDZ 2003 reprezentowały dwie drużyny.
LIDER I wygrał swoją grupę ligową i wiosną 2016 roku
zagra w Grupie Mistrzowskiej, gdzie w gronie ośmiu
najlepszych drużyn Wielkopolski rywalizować będzie
z siedmioma zespołami. LIDER II, którego w walce o ligowe punkty wspierali zawodnicy urodzeni w roku 2004,
po raz pierwszy mierzący się w meczach„o stawkę” ze
starszymi od siebie, zajął w swojej grupie 6 miejsce.
WSPÓŁPRACA UNIWERSYTETU Z ZESPOŁEM SZKÓŁ NR 1. 5 listopada odbyło się
uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a Swarzędzką Jedynką. To szansa dla uczniów, którzy zamierzają kontynuować naukę gastronomii na uczelniach
wyższych. Dzięki współpracy, uczniowie będą mogli
skorzystać z potencjału naukowego uczelni.

POKAZ TAEKWONDO. 6 listopada w hali
sportowej Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbył
się wyjątkowy występ grupy Kukkiwon Demo Team,
która zaprezentowała efektowne techniki sztuki walki
taekwondo. Publiczność oglądała m.in. pokazy samoobrony, rozbijania przedmiotów. Organizatorem był
Akademicki Związek Sportowy w Poznaniu oraz Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu.
KOŃW SZKOLE. 6 listopada w Szkole Podstawowej
nr 4 w Swarzędzu pojawił się koń - kuc Michu ze Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji, Ekologii i Ratowania Zwierząt
Rzeźnych Benek w Szewcach. Koń przybył na spotkanie
z uczniami klas specjalnych. Celem tego wydarzenia
była edukacja dzieci w zakresie opieki nad zwierzętami.
SAMOCHODOWY RAJD NIEPODLEGŁOŚCI. 7 listopada odbył sięV Rodzinny Samochodowy Rajd Niepodległości. Kierowcy odwiedzili trzy gminy
– Tarnowo Podgórne, Pobiedziska i Swarzędz wykonując
na trasie różnorodne zadania. Finał rajdu odbył się w auli
Szkoły Podstawowej w Zalasewie, gdzie nagrody wręczali
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek
oraz Wójt Tarnowa Podgórnego - Tadeusz Czajka.
TURNIEJ SAMORZĄDOWCÓW. 7 listopada w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Zalasewie
odbył się I Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządowców
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana
Szkudlarka. Łącznie w tej rywalizacji wzięło udział 6
drużyn. Najlepszą okazała się drużyna Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
SEZON MORSÓW OTWARTY. 8 listopada nad Jeziorem Swarzędzkim odbyło się uroczyste
otwarcie 13 sezonu Swarzędzkiego Klubu Morsów.
W wydarzeniu wzięli udział zaprzyjaźnieni członkowie
ze Stowarzyszenia Turek. Kąpiele w zimnych wodach to
sposób na integrację i dobrą zabawę, a także na zdrowy
styl życia. Sezon „morsów” potrwa do marca.
ROCZNICA HONOROWYCH KRWIODAWCÓW. 14 listopada odbyła się uroczystość
z okazji 30-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Wręczono aż 172 wyróżnienia dla
zasłużonych krwiodawców. Szacuje się, że dotychczas
dzięki akcjom organizowanym przez swarzędzki PCK
oddano łącznie ponad 4,5 tysiąca litrów krwi.
POŚWIĘCENIE KAPLICY. 15 listopada w Kościele pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu
uroczyście otwarto i poświęcono Kaplicę Codziennej
Adoracji. Utworzenie kaplicy było możliwe dzięki ofiarności parafian oraz sponsorów. Kaplica będzie otwarta
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 17.30
z wyłączeniem niedzielnej mszy przedpołudniowej.

RADNI ZWIEDZILI SCHRONISKO
W SKAŁOWIE. 17 listopada radni Rady Miejskiej
w Swarzędzu wraz z wiceburmistrzem Grzegorzem
Taterką zwiedzili otwarte niedawno schronisko dla
zwierząt w Skałowie. Celem wizyty (zorganizowanej
w ramach wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej) było sprawdzenie, jak funkcjonuje nowy obiekt
wybudowany przez związek międzygminny, którego
Swarzędz jest członkiem. Gmina Swarzędz ma w 2016
roku przeznaczyć na schronisko ponad 180 tys. złotych.
Na stronie http://schronisko-skalowo.pl można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami działalności tej
niezwykle potrzebnej placówki.
Złota Żaba i Złota Żabka – PIERWSZY
ETAP TEGOROCZNYCH KONKURSÓW.
18 i 19 listopada w 163 wielkopolskich i lubuskich szkołach
podstawowych i w 151 gimnazjach został przeprowadzony pierwszy – wewnątrzszkolny etap kolejnej edycji
konkursów dla młodzieży szkolnej „Złota Żaba” i „Złota
Żabka”. Uczniowie wzięli udział w konkursie z języka
polskiego i literatury oraz z matematyki. Konkursy, których organizatorem jest swarzędzka Fundacja Edukacji
Społecznej„EKOS”, odbywają się od 23 lat i cieszą wielką
popularnością. W tym roku szkolnym o prestiżową statuetkę i inne nagrody walczyło 11.178 uczestników: 6.042
uczniów starszych klas szkół podstawowych (w tym 244
w gminie Swarzędz) i 5.136 gimnazjalistów (166 w gminie Swarzędz). Najlepsi wezmą udział w drugim etapie,
który zostanie rozegrany 19 marca 2016 r. w Swarzędzu.
TURNIEJE HOKEJOWE. 21 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbył się I Turniej Eliminacyjny
Młodszych Juniorek w ramach eliminacji Wojewódzkiej
Ligii Unihokeja. Organizatorem tego turnieju był Zespół
Szkół w Paczkowie. Z kolei w niedzielę, 22 listopada
w hali sportowej SCSiR odbył się halowy turniej hokeja
na trawie dzieci. Udział wzięło 16 drużyn, a był UKS SP5
Swarek Swarzędz.

Aktualności

W skrócie z różnych stron

KABARET POD WYRWIGROSZEM. 22 listopada w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbył się
występ Kabaretu pod Wyrwigroszem. Publiczność bawiła się przy znanych skeczach i piosenkach. Organizatorem
występu był Ośrodek Kultury w Swarzędzu.
110 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WIERZONCE. 27 listopada odbyła się uroczystość z okazji 110-lecia powstania Szkoły Podstawowej
w Wierzonce. Uczniowie przygotowali przedstawienie
ukazujące historię swojego miejsca nauki.Wiele ciepłych
słów dotyczących placówki i nauczycieli wypowiedzieli
burmistrz Marian Szkudlarek oraz przewodnicząca rady
miejskiej, Barbara Czachura. Akcentowali rolę, jaką pełni edukacja najmłodszych mieszkańców i podkreślili
swoje pełne wsparcie w dostarczaniu im najlepszych
możliwych środków do pogłębiania wiedzy. W uroczystości wzięli udział również: poseł na sejm, Bożena
Szydłowska, radni, przedstawiciele swarzędzkich szkół
i przedszkoli oraz Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.
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Święto Niepodległości w Swarzędzu
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Swarzędzu 11 listopada 2015 r. miały
niezwykle uroczystą oprawę i przyciągnęły niespotykaną dotychczas liczbę uczestników.

Aktualności

N

16

a Rynku zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych
z burmistrzem Marianem Szkudlarkiem, I zastępcą burmistrza Grzegorzem
Taterką, sekretarzem gminy Agatą Kubacką i przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Czachurą. Obecna była poseł Bożena
Szydłowska oraz radni Rady Miejskiej
w Swarzędzu i Rady Powiatu Poznańskiego, reprezentanci wszystkich ważnych organizacji pozarządowych, służb
społecznych, stowarzyszeń. Najbardziej
cieszył jednak bardzo liczny udział harcerzy, dzieci i młodzieży szkolnej oraz, po
prostu, mieszkańców naszej gminy. Wrażenie robiły przypięte do ubrań biało-czerwone kokardy, chorągiewki w barwach
narodowych rozdawane przez uczniów,

piękne bukiety kwiatów, galowe stroje
pocztów sztandarowych. Trzeba też dodać, iż z okazji 97. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę wartę honorową przy pomniku ku czci Bohaterów
Poległych za Wolność i Ojczyznę pełnili
harcerze z ZHR, członkowie grup rekonstrukcji historycznej oraz strażacy z OSP.
Punktualnie o 11:30 rozległa się syrena alarmowa dając sygnał do rozpoczęcia
uroczystości. Po wspólnym odśpiewaniu
hymnu państwowego wprowadzone zostały, wyjątkowo tego dnia liczne, poczty
sztandarowe, po czym głos zabrał burmistrz Marian Szkudlarek. Przypomniał
krótko polską drogę do niepodległości,
wspominał wybitnych Polaków tamtego czasu - Józefa Piłsudskiego, Romana

Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, mówił również
o współczesnym wymiarze patriotyzmu.
Na Rynku przemawiał również proboszcz
swarzędzkiej parafii pw. św. Marcina ks.
Aleksander Brzeziński. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali krótkiego koncertu
pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru męskiego Akord, a następnie złożono
kwiaty pod pomnikiem. Swarzędzanie
z wielką przyjemnością obejrzeli występ
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej, przygotowany specjalnie na 11 listopada.
Na zakończenie patriotycznego swarzędzkiego spotkania burmistrz podziękował serdecznie przybyłym, zaprosił do
wspólnego przemarszu na mszę świętą
w kościele pw. św Marcina i okolicznościowy koncert w wykonaniu chóru Akord
oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Swarzędzu. Miłym akcentem były także
serdeczne życzenia dla wszystkich świętujących tego dnia Marcinów.
Uroczystym obchodom Święta Niepodległości w Swarzędzu towarzyszyła
prezentacja czterech grup rekonstrukcji
historycznej („Green Ligot”, Fallschirmjäger Rgt.1 Zielone Diabły, 44/100 - Poczta
Polowa i Sztab 1 Dywizji Pancernej oraz
Commando przy KŻR LOK w Swarzędzu). „Żołnierski” obóz był prawdziwą
lekcją historii: mundury, ekwipunek, broń,
pojazdy.
Teresa Radziszewska,
Maciej Woliński
z Fot. Henryk Błachnio
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Jubileusz 20-lecia TMZS
Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej świętowało Jubileusz.
Ta organizacja pozarządowa, skupiająca swarzędzkich regionalistów,
tropicieli historii Swarzędza, społeczników i prawdziwych entuzjastów
wszystkiego co swarzędzkie, działa w naszym mieście - nieprzerwanie
- już ponad 20 lat. I może pochwalić się sporym dorobkiem „ocalonych
od zapomnienia” pamiątek. I nie tylko.

T

owarzystwo Miłośników Ziemi
Swarzędzkiej od ponad dwudziestu już lat działa na rzecz lokalnej
społeczności, naszej małej Ojczyzny, upo-

ochronę zabytków i pamiątek, stanowiących dziedzictwo kulturowe miasta
i gminy oraz jej mieszkańców.
Z okazji jubileuszu 20 – lecia istnienia TMZS 23 października, w gościnnych
progach swarzędzkiego EuroHotelu odbyła
się rocznicowa uroczystość organizacji.
Obszerną relację znajdą Państwo na
www.swarzedz.pl
/kt/
z Fot. Henryk Błachnio

wszechniając wiedzę o mieście i gminie
Swarzędz, jej dotychczasowym dorobku
i historii, jednocześnie kładąc nacisk na
popieranie twórczości regionalnej, na

Aktualności

Dwa nowe radiowozy
dla swarzędzkiej policji
16 listopada, na Rynku w Swarzędzu odbyło się uroczyste przekazanie
swarzędzkim policjantom dwóch nowych radiowozów marki Škoda Yeti.
Połowę ceny tych aut (85 tys. zł) zapłacił swarzędzki samorząd, połowa
pochodzi ze środków Komendy Głównej Policji.

B

urmistrz Marian Szkudlarek – przekazując kluczyki do radiowozów
komendantowi komisariatu policji
w Swarzędzu podkomisarzowi Eugeniuszowi Sierańskiemu – zapewnił, iż stróże
prawa w naszej gminie zawsze mogą liczyć
na wsparcie. Burmistrz Szkudlarek podkreślił też znaczenie dobrej współpracy
między samorządem a policją, co przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa w całej
gminie. Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Czachura przypomniała, że nasi

radni zawsze głosowali za wydatkami
służącymi poprawie bezpieczeństwa, i że
policja także w przyszłości może liczyć na
pomoc z budżetu Swarzędza. Następnie
komendant miejski policji w Poznaniu
insp. Roman Kuster przekazał na ręce
burmistrza okolicznościowy list z podziękowaniami za wsparcie, dotychczasową
współpracę, życzliwość i zrozumienie.
Uroczystość była okazją do poświęcenia radiowozów (a także nowego vw
caddy, przekazanego niedawno swarzędz-

kim strażnikom miejskim) przez księdza
kanonika Marka Frąszczaka.
W spotkaniu, oprócz licznej reprezentacji swarzędzkich policjantów i strażników miejskich, uczestniczyli także zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka i Tomasz
Zwoliński, sekretarz gminy Agata Kubacka
oraz radni.
/mw/
z Fot. T. Rybarczyk
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wstępie do monodramu napisała: „ …
niektórym uzależnionym udaje się pomóc
wytrzeźwieć. A właściwie każdemu, kto
szczerze tego zapragnie i zechce skorzystać
z pomocy. To zapewne dlatego w trakcie
przedstawienia tyle razy miałam ochotę
wejść na scenę i powstrzymać piekło bohatera…”

Teatralny wieczór w Zalasewie

Aktualności

A

18

ula audiowizualna w nowej szkole
podstawowej w Zalasewie doskonale spełnia funkcję profesjonalnej sceny teatralnej. Przekonali się o tym
widzowie dwóch spektakli w wykonaniu
znanego, warszawskiego aktora Jacka
Kawalca. Monodram zatytułowany „Ta
cisza to ja…”, którego premiera odbyła
się parę lat temu w warszawskim teatrze
Kamienica, jest mocnym opisem ludzkiej
bezsilności wobec nałogu alkoholowego.
Jan Jakub Należyty – autor tekstu, poeta
i dramaturg przyznaje, iż pisał na podstawie własnych doświadczeń, własnej
walki z nałogiem. Dziś, po latach życia
w trzeźwości, doskonale odtworzył dramat
takiego uwikłania.
13 listopada Jacek Kawalec na przed-

stawieniu przedpołudniowym spotkał się
z uczniami swarzędzkich szkół, wieczorem
zaś z publicznością dorosłą.
Wielką niewiadomą była reakcja młodzieży na temat trudny, brutalny, mało
widowiskowy. Okazało się jednak, iż na
widowni panowała absolutna, skupiona cisza, aktorowi udało się nawiązać tę kruczą,
magiczną więź z młodymi widzami. Jest
to bez wątpienia zasługa świetnej kreacji
aktorskiej, o której, także po spektaklu
wieczornym, długo dyskutowano.
Jacek Kawalec chętnie także odpowiedział na wszystkie uczniowskie pytania,
rozdał dziesiątki autografów, pozował do
wielu wspólnych fotografii.
Ewa Woydyłło, wybitna psychoterapeutka, specjalista terapii uzależnień we

O miłości nigdy nie za wiele…

P

ierwsze w tym sezonie spotkanie
z cyklu Środowe wieczory w Pałacyku Pod Lipami to wieczór prawdziwie wyjątkowy, poświęcony miłości,

którą tak pięknie opisywała i o której
śpiewała świętej pamięci Renata Zaradna - bohaterka koncertu „O miłości nigdy
nie za wiele”. Autorka sercem związana

Dziękujemy Jackowi Kawalcowi za
wizytę artystyczną w Swarzędzu – to był
kawałek dobrego, prawdziwego TEATRU!
Teresa Radziszewska
z Fot. H. Błachnio
z gminą Swarzędz. Napisała 12 piosenek
promujących nasze miasto, tworzyła także
piosenki dla dzieci i dla młodzieży.
4 listopada usłyszeliśmy m.in. takie
przeboje jak: „Powrócisz do mnie”, „Spacer w deszczu”, „Wielka zabawa trwa”,
a dla tłumnie zgromadzonej publiczności
wystąpili: Piotr Kuźniak, Maciej Szpalik,
Agata Szalik, Krystyna Gozdowska, Ewelina Tyranowska, Weronika Świątczak – lat
12 i Wiktoria Świątczak – lat 10… Z repertuarem Renaty Zaradnej wystąpić miał
także polski wokalista, gitarzysta, kompozytor Wojciech Korda jednak w związku
z przedłużającą się rekonwalescencją nie
mógł dzielić tych chwil z nami.
Podczas koncertu panowała niezwykle
ciepła i rodzinna atmosfera, która – mam
nadzieję – towarzyszyła wszystkim już
do końca...
Dziękujemy wszystkim zgromadzonym gościom i artystom za wspólnie
spędzony czas.
/ok/
z Fot .H. Błachnio
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Lokalne zniżki na podstawie
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

O

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, iż rodziny wielodzietne,
zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, posiadające Ogólnopolską
Kartę Dużej Rodziny, w ramach programu„Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie
– wspieranie i ochrona rodzin wielodzietnych”, mogą korzystać z następujących ulg:
Oferta

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2, Swarzędz

Dzieci z rodzin wielodzietnych – bezpłatne przejazdy Swarzędzką Komunikacją
Autobusową
Rodzice z rodzin wielodzietnych – ulgowe przejazdy Swarzędzką Komunikacją
Autobusową (50%)
UWAGA! Od 1.01.2016 r. wszyscy
członkowie rodzin wielodzietnych
będą mogli jeżdzić za darmo.

Swarzędzkie Centrum Sportu
i Rekreacji
ul. Kosynierów 1, Swarzędz

Bilet na basen - 6zł/os/75 min/
dopłata 10 gr/min
Kręgle - 10zł/1 tor/60 min
Bilet na lodowisko - 6 zł/os./sesja 1,5
godz

Market Intermarche w C.H.ETC Jasin 5% rabatu na zakupy w markecie dla
ul. Poznańska 6, Swarzędz
członków rodzin będących użytkownikami Karty – za okazaniem tejże Karty
przy kasie
„ZBYMAR” ul. Warszawska 1,
Swarzędz
(przy RYNKU)

7% zniżki na cały asortyment: art.
szkolne, papiernicze, biurowe,
książki, gry, zabawki, puzzle, art.
kreatywne

Cukiernia „MAGDALENKA”
Plac Powstańców 3, Swarzędz

10% rabatu na zakupy wyrobów
cukierniczych własnej produkcji

M – STUDIO HAIR&BEAUTY GROUP,
os. Czwartaków 24, Swarzędz

10% zniżki na wszystkie usługi
salonu

Księgarnia „Remedium” Os.
Czwartaków 13 (lokal na tyłach
BIEDRONKI), Swarzędz

10% rabatu na całą ofertę sklepu

ZDROWA - DOMOWA KAWIARNIA
15% zniżki na cały asortyment
os. Dąbrowszczaków 8/18, Swarzędz kawiarni
oraz
ZDROWA-DOMOWA KAWIARNIA
ul. Tysiąclecia 4B, Swarzędz
Brama Poznania
ul. Gdańska 2, Poznań

1) Bilet wstępu na ekspozycję
w Bramie Poznania dla posiadaczy
Karty – 5 zł
2) Bilet na audiowycieczkę po
Ostrowie Tumskim dla posiadaczy
Karty – 1 zł

Podmioty wyrażające chęć przystąpienia do Programu
„Gmina Swarzędz Przyjazna Rodzinie – wspieranie i ochrona
rodzin wielodzietnych”, mogą zgłaszać się w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Swarzędzu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu (61) 651 26 50, drogą elektroniczną ops@swarzedz.
pl, a także w siedzibie Ośrodka, ul. Poznańska 25, pokój nr 16.

Pracownia Artystyczna Ceramiki 10% zniżki na warsztaty ceramiczne
i Rzeźby, ul. Rynek 23/1, Swarzędz
Ośrodek Szkolenia Kierowców
„AUTO START”
ul. Rynek 23/1, Swarzędz

10% zniżki na kurs prawo jazdy kat. B

OGRÓD I WODA
15% zniżki na wszystkie produkty
Agnieszka Żurek-Tomaszewska
– Kwiaciarnia KWIATY Z POMYSŁEM
os. Kościuszkowców 9a/4, Swarzędz
Sklep Vilo Modi
os. Dąbrowszczaków 8/13,
Swarzędz („Manhatan”)

25% zniżki na cały asortyment

Księgarnia Pinokio
ul. Grudzińskiego 7/6 (Manhattan),
Swarzędz
Księgarnia Pinokio
os. Cegielskiego 29, Swarzędz

5% zniżki od cen detalicznych na
książki, podręczniki, zabawki, Lego,
gry, puzzle, art. papiernicze i szkolne,
art. kreatywne

Delikatesy Rybne LIMANDA
ul. Grudzińskiego 7/8
(wejście od os. Dąbrowszczaków),
Swarzędz

10% rabatu na cały asortyment
sklepu

Księgarnia ATLAS
Os. Zygmunta III Wazy 17
(przy Banku PKO)
oraz ul. Graniczna 63/35, Nowa
Wieś, Centrum Handlowe Agrobex

6% rabatu na całą ofertę sklepu

CASCADER PARK
AVANA Sp. z o.o
ul. Poznańska 44, Kobylnica

10% zniżki na trasy linowe i zjazdy
tyrolką

2B Active Fitness Sp. z o. o.
Jasin, ul. Poznańska 6, Swarzędz
(CH ETC)

20% rabatu na opiekę nad dziećmi
w centrum zabaw KullKids
20% rabatu na organizację imprez
okolicznościowych (urodziny, imieniny itp.) w centrum zabaw KullKids
20% rabatu na karnety roczne oraz
bezterminowe (*oferta nie łączy się
z innymi promocjami)

Prosto z OPS

Nazwa podmiotu

Centrum Usług Edukacyjnych Jacek 10% zniżki na kursy językowe
Wawrzyniak – Szkoła Językowa OFF w Szkole Językowej OFF SCHOOL
SCHOOL, os. Dąbrowszczaków 8, Swarzędz; ul. Sienkiewicza 7, Poznań

Deklarację udziału w programie można pobrać ze strony
www.opsswarzedz.pl
Pełen wykaz ulg przyznawanych na podstawie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny i Wielkopolskiej Karty Rodziny
dostępny jest na stronie www.opsswarzedz.pl
/ops/
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Dzienny Dom „Senior – WIGOR”

Prosto z OPS

W

grudniu br. rozpocznie działalność Dzienny Dom„Senior- WIGOR”, którego siedziba znajduje
się w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21.
Dzienny Dom„Senior – WIGOR” (współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) prowadzony będzie w ramach Wieloletniego Programu
„Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. Ze
świadczeń Domu mogą korzystać osoby
nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący
mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz,
w szczególności osoby, które spełniają
jeden z wymienionych warunków:
1. posiadają niskie dochody,
2. są samotne lub posiadają rodziny
poza miejscem swojego zamieszkania,
3. posiadają złe warunki mieszkaniowe,
4. wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
Celem działalności Domu jest zapew-

„La Familia” pomaga teraz
3-letniej Melanie z Niemiec…
Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „La Familia” w Swarzędzu, organizuje pobyty terapeutyczne również dla dzieci z krajów europejskich.
Pierwszymi z gości, którzy zdecydowali się na skorzystać z tej oferty byli
Austriacy, którzy w sierpniu przyjechali na dwutygodniowy cykl terapeutyczny ze swoim synem Csabim.

O

20

nienie wsparcia uczestnikom, poprawa
jakości ich życia, a także zapobieganie
dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez:
1. aktywizowanie i koordynowanie
przejawów aktywności,
2. ograniczenie skutków niepełnosprawności,
3. pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających
funkcjonowanie,
4. utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,
5. stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji uczestników
przy wykorzystaniu ich wiedzy
i umiejętności.
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” jest
ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 30 miejscami, zapewnia co
najmniej 8 - godzinną ofertę usług oraz
codziennie ciepły posiłek.
Skierowanie do Dziennego Domu„Senior – WIGOR”następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela

becnie gościmy 3-letnią Melanie
z Niemiec. Celem
wizyty dziewczynki
jest praca nad rozwojem mowy z dr Beatą Urbaniak – dyrektorem placówki,
a także opracowanie indywidualnego
programu terapeutycznego, który będzie mogła kontynuować po powrocie
do domu. Podczas swojego dwutygodniowego pobytu Melanie, będzie miała
możliwość uczestnictwa w części zajęć
prowadzonych w placówce i poznania
swoich rówieśników ze swarzędzkiej
La Familii, natomiast jej mama będzie
miała dzięki temu okazję aby uzyskać
wszelkie informacje na temat terapii
swojego dziecka.

N i e p u b l i c z ny
Specjalny Punkt
Przedszkolny „La
Familia” powstał
w marcu bieżącego
roku w Swarzędzu. Placówka zajmuje
się wspieraniem rozwoju i terapią dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością
sprzężoną. Praca z dziećmi odbywa się tu
w większości w systemie: dziecko – terapeuta. La Familia zakłada, że intensywna
praca indywidualna jest podstawą wprowadzania dzieci na późniejszym etapie
do grup rówieśniczych w przedszkolach
i szkołach.
Beata Białecka
„La Familia” w Swarzędzu
Szczegółowe informacje o przedszkolu:
www.lafamilia.com.pl

ustawowego złożony w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Swarzędzu. Przyjęcie do
Domu odbywa się na podstawie decyzji
administracyjnej wydanej przez Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu
z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz. W przypadku, gdy placówka nie
będzie dysponowała wolnymi miejscami,
osoba zakwalifikowana zostanie wpisana
na listę oczekujących.
Korzystanie ze świadczeń Domu jest
odpłatne. Zasady odpłatności za pobyt
uczestnika w Domu określa uchwała Nr
XVI/159/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior – WIGOR” w Swarzędzu.
Osoby zainteresowane udziałem
w zajęciach w Dziennym Domu „Senior
– WIGOR” proszone są o składanie wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 –
15.30. Szczegółowe informacje na temat
rekrutacji można uzyskać pod numerem
telefonu 61 651 26 50.
Wniosek zgłoszeniowy można pobrać na stronach internetowych: swarzedz.pl oraz opsswarzedz.pl.
/ops/

Środowiskowy Dom
Samopomocy

Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu typu A (dla osób chorych psychicznie) znajduje się w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Dom przeznaczony
jest dla osób, które aktualnie nie wymagają
hospitalizacji. Głównym i najważniejszym
zadaniem ŚDS jest przystosowanie uczestników do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia, wykształcenie umiejętności
niezbędnych do codziennego funkcjonowania,
m.in.: przygotowanie posiłków, dbanie o higienę, rozporządzanie budżetem domowym,
obsługa sprzętów gospodarstwa domowego,
załatwianie spraw w urzędach, nawiązywanie kontaktów interpersonalnych, aktywne
spędzanie czasu wolnego, podjęcie pracy itp.
ŚDS zakłada również wspieranie rodzin
i bliskich osób chorych, dostosowując ofertę
pomocy do ich potrzeb. ŚDS nie zapewnia
specjalistycznych usług pielęgnacyjnych.
Więcej informacji pod numerem telefonu 61 651 05 84 lub podczas dyżurów
pracowników od wtorku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.00.
/ops/
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N

azywam się Janina Becht.
Mam 19 lat i pochodzę
z południowo-zachodnich Niemiec. Tego lata ukończyłam szkołę i na początku
września przyjechałam do Polski jako wolontariusz programu
Erasmus+. Pozostanę tutaj do
końca czerwca 2016 roku. Mieszkam w Poznaniu w akademiku
Politechniki Poznańskiej, a pracuję w trzech
różnych świetlicach dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Swarzędz (w
Gruszczynie, Uzarzewie oraz Swarzędzu).
W mojej pracy staram się pomagać
w codziennym funkcjonowaniu placówek (gram z dziećmi w różne gry, uczest-

niczę w zajęciach plastycznych
oraz innych). Poza moją pracą
uczęszczam trzy razy w tygodniu na kurs języka polskiego,
prowadzony na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Byłam też w Warszawie
na szkoleniu; to bardzo duże
miasto, ale udało mi się z niego wrócić W Poznaniu powoli
czuję się jak w domu, a to dzięki Ewelinie
- mojej mentorce, która mi we wszystkim
pomaga. W grudniu rozpocznę pracę z seniorami i będę prowadzić zajęcia w języku
niemieckim. Bardzo mi się podoba w Polsce i z niecierpliwością czekam na kolejne
miesiące…

Jesienny Bal Seniora

riana Szkudlarka oraz zastępcę burmistrza Tomasza Zwolińskiego. Miło nam,
że panowie zechcieli towarzyszyć nam
podczas zabawy, a swarzędzcy seniorzy
usłyszeli od burmistrza wiele ciepłych
słów.
Warto podkreślić, że zabawy taneczne cieszą się ogromnym powodzeniem
i zawsze możemy liczyć na obecność
seniorów. Każdego roku udowadniają,
że lubią się wspólnie bawić do ostatnich
minut, ale niestety też, za każdym razem
ciężko jest się pożegnać.
Do zobaczenia na kolejnym balu już
w przyszłym roku!
Magdalena Tyblewska
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października w Pałacyku Pod
Lipami w Jesiennym Balu
wzięło udział 130 uczestników z Klubów Młodych Duchem, Domu
Dziennego Pobytu i Środowiskowego
Domu Samopomocy. Już po raz 19 mogliśmy się spotkać i wspólnie bawić. Nie
zabrakło dobrej muzyki, o którą zadbał
profesjonalnie przygotowany DJ, były
konkursy, wspólne biesiadowanie i co
najważniejsze - bardzo dobre humory.
Można powiedzieć, że każdy znalazł dla
siebie coś miłego.
Na balu gościliśmy burmistrza Ma-

II Swarzędzkie Targi Pracy
16 listopada 2015 r. odbyły się II Swarzędzkie Targi Pracy, które zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w Swarzędzu, działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej, w ramach
projektu „Nie jesteś sam”.

W

Targach Pracy wzięło udział 19
pracodawców: Swarzędzkie
Centrum Sportu i Rekreacji, Dramers S. A., Blum Polska Sp. z o.o., Castorama, UNIMA Plus Sp. z o o., EWA SZPOT Sp.
z o. o., ZAKŁAD ZIELENIARSKO – DROGOWY ABRAMOWSKI, McDonald’s, SKAREM
POZNAŃ, Clar System, Stowarzyszenie
Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO
SALUS, Ever Grupa Sp. z o. o, Tylkowski
Meble – Swarzędzkie Przedsiębiorstwo
Stolarsko – Tapicerskie, Agencja Pracy
Headhunters Sp. z o.o., Pramerica Życie
TUiR SA, IDEA HR Doradztwo Personalne
s. c., Agencja Zatrudnienia Trenkwalder,
KS Service Sp. z o. o. - Agencja Zatrudnie-

nia i Doradztwa Personalnego, Randstad
Polska Sp. z o.o. Ponadto podczas Targów
Pracy zwiedzający mogli porozmawiać
z pracownikami Powiatowego Urzędu
Pracy w Poznaniu oraz Gminnego Centrum Informacji w Swarzędzu.
Wszystkim Wystawcom serdecznie
dziękujemy za udział w II Swarzędzkich
Targach Pracy i zapraszamy w przyszłym
roku.
Projekt „Nie jesteś sam” finansowany
jest ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
będących w 2015 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
/ops/

Czujka tlenku węgla
może uratować
Twoje życie

Z

apraszamy wszystkich mieszkańców
Powiatu Poznańskiego od wzięcia
udziału w IV edycji konkursu „Czujka tlenku
węgla może uratować Twoje życie”. Konkurs
zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
w Poznaniu i Komendę Miejską Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu, cieszył się do tej
pory dużą popularnością wśród mieszkańców
naszego Powiatu i w związku z tym rusza już
IV edycja konkursu. Osoby, które prawidłowo
odpowiedzą na 5 pytań i złożą ankietę konkursową osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań z dopiskiem„Czujka czadu”, lub
za pośrednictwem formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.powiat.
poznan.pl oraz www.kmpsp.poznan.pl,
wezmą udział w losowaniu czujek.
Konkurs trwał będzie do wyczerpania czujek
czadu, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani na stronie www.powiat.poznan.pl
Źródło: Powiat Poznański

Klub Integracji
Społecznej zaprasza!

K

lub Integracji Społecznej działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej
w Swarzędzu i mieści się w budynku Gminnego Centrum Informacji przy ul. Działkowej
61a. Oferta zajęć skierowana jest m. in. do
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie miasta i gminy
Swarzędz.
W Klubie Integracji Społecznej odbywają
się następujące zajęcia:
»» warsztaty komputerowe – poziom podstawowy,
»» warsztaty ekonomii społecznej,
»» warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
»» kreatywne warsztaty twórcze (rękodzieło).
Udział w zajęciach jest bezpłatny!
Dodatkowe informacje i zapisy:
Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, Swarzędz
tel. 61 8181730
e-mail: gci@opsswarzedz.pl
Monika Dębska

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

Janina Becht, wolontariuszka z Niemiec
pomaga najmłodszym swarzędzanom
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Zimowe utrzymanie dróg
UMiG w Swarzędzu informuje, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015-2016
na terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane w następujący sposób:

Aktualności

1) Dla drogi krajowej nr
92 - „akcję zima” prowadzi
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, nr
tel. 61 426 55 61 wew. 16 (p.
Bartosz Zakrzewski)
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2) Dla drogi wojewódzkiej nr 433 oraz drogi nr
5 - „akcję zima” prowadzi
Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu,
nr tel. 61 826 50 98, 61 225 81
17 (p. Artur Dekiert)
- droga nr 433:
●● ul. Polna – odcinek od drogi nr 92
do ul. Średzkiej
●● ul. Średzka
●● ul. Kórnicka
●● ul. Tulecka
- droga nr 5:
●● ul. Gnieźnieńska (Bogucin, Janikowo, Wierzenica, Kobylnica)
●● ul. Poznańska (Kobylnica, Uzarzewo)
3) Dla dróg powiatowych
na terenie miasta i gminy Swarzędz (wg poniższego zestawienia) „akcję zima” prowadzi
Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu,
nr tel. 508 236 315 (osoba
dyżurująca całodobowo)
- na terenie miasta Swarzędz:
●● ul. Rabowicka
- na terenie gminy Swarzędz:
●● 2407P - Koziegłowy-Swarzędz
●● 2408P - Wierzonka-Pobiedziska
●● 2410P - Swarzędz-Środa
●● 2432P - Sarbinowo-Tarnowo
●● 2435P - Swarzędz-Biskupice
●● 2436P - Swarzędz-Sarbinowo
●● 2437P - Biskupice-Paczkowo
●● 2439P - Paczkowo-Trzek
●● 2449P - Wierzenica-Kobylnica
4) Dla dróg gminnych:
w sezonie 2015/ 2016 zimowe utrzymanie przejezdności
ulic na terenie miasta i gminy
Swarzędz prowadzone będzie

przez konsorcjum firm: Zakład
Usługowo-Handlowy Bud-Hanex Sobierajka – Nowacka Hanka Maria, ul. Wojska
Polskiego 18, 62-035 Kórnik.
Poniżej podajemy numery
telefonów do osób przyjmujących Państwa zgłoszenia:
– Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu - Agata Natywa, Alicja Smelka, tel. 61 65
12 410
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek – piątek: 7.30 –
15.30
– Straż Miejska - telefon
interwencyjny 61 65-10-986
poniedziałek – piątek 6.00
– 22.00
Poza godzinami pracy
urzędu oraz w soboty, niedziele
i święta zgłoszenia przyjmować
będzie Swarzędzkie Centrum
Ratunkowe – dyspozytor - tel.
500 250 998.

Plan akcji
zimowej
2015/2016
- obejmuje wykaz poszczególnych ulic miasta
i gminy Swarzędz, objętych
zimowym utrzymaniem
z podziałem na 3 standardy
utrzymania zimowego.
I standard
(sieć strategiczna)
- to drogi i ulice na których odbywa się ruch komunikacji autobusowej oraz na
terenie utwardzonych przystanków autobusowych.
Obejmuje on:
»» posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej,
»» w przypadku wystąpienia
nagłego bądź niespodzie-

wanego zjawiska przystąpienie do akcji odśnieżania
i usuwania śliskości zimowej w czasie 30 minut licząc od momentu wydania
polecenia telefonicznego
przez Zamawiającego bądź
jednostki przez niego upoważnionej.
Wykaz ulic i dróg w pierwszym standardzie ,,sieci strategicznej”:
SWARZĘDZ:
●● Armii Poznań
●● Bronisława Geremka
●● Graniczna
●● prof. Stanisława Kirkora
●● Kosynierów
●● Kórnicka
●● Kupiecka
●● Adama Mickiewicza
●● Plac Niezłomnych
●● Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej
●● Nowy Świat
●● Plac Powstańców Wielkopolskich
●● Jakuba Przybylskiego
●● Rynek
●● Stawna
●● Henryka Szumana
●● Tysiąclecia
●● Zapłocie
●● pętla na os. Kościuszkowców
●● droga do ogródków działkowych
- odcinek od ulicy Kirkora wzdłuż
wiaduktu (ul. Poznańska)
●● droga dojazdowa do Zespołu Szkół
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich na Os. Mielżyńskiego
●● Średzka
●● Cmentarna
●● Dworcowa
●● Kościuszki
●● Piaski
●● Wrzesińska
●● Jesionowa
●● św. Marcina
●● Grudzińskiego
●● Zamkowa
●● Strzelecka
●● Nowowiejska (na odcinku: od ul.
Kórnickiej do ul. Fredry)
●● Os. Tysiąclecia
●● Cieszkowskiego

●● Polna
●● Kwaśniewskiego
ZALASEWO:
●● Armii Poznań
●● Transportowa
●● Planetarna
GARBY:
●● Podleśna (odcinek od ul. Tuleckiej
do pętli autobusowej)
●● Transportowa
●● Działka nr ewid. 74
PACZKOWO:
●● Dworska,
●● Sokolnicka (od ul. Dworskiej do
Sokolnik Gwiazdowskich)
JASIN:
●● Bliska
BOGUCIN:
●● Władysława Słocińskiego (zjazd z dr.
nr 5 + pętla autobusowa)
RABOWICE:
●● Bliska
●● Bukowa
●● Olszynowa
●● Świerkowa
KRUSZEWNIA:
●● Czarnoleska
●● Spółdzielcza
GORTATOWO:
●● Swarzędzka
UZARZEWO:
●● Akacjowa
WIERZENICA:
●● Wierzenicka
WIERZONKA:
●● Działkowa
KARŁOWICE:
●● Topolowa
JANIKOWO:
●● Asfaltowa
●● Podgórna
●● Swarzędzka
SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE:
●● Łubinowa (Sokolnicka - Truskawkowa),
●● Sokolnicka (Sokolnicka - Truskawkowa)
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Wykaz ulic i dróg w drugim standardzie ,sieci podstawowej’’
SWARZĘDZ:
●● gen. Józefa Bema
●● Boczna
●● Bramkowa
●● Jana Brzechwy
●● Brzoskwiniowa
●● Cechowa
●● Marii Curie Skłodowskiej
●● Cybińska
●● Czereśniowa
●● Jarosława Dąbrowskiego
●● Działkowa
●● Aleksandra Fredry
●● Jurija Gagarina
●● Gołębia
●● Grunwaldzka
●● Gruszczyńska
●● Gryniów
●● Gwiaździsta
●● plac Handlowy
●● Harcerska
●● Jasińska
●● Teofila Kaczorowskiego
●● Jana Kasprowicza
●● Jana Kilińskiego
●● Kobylnicka
●● Jana Kochanowskiego
●● Marii Konopnickiej
●● Wojciecha Kossaka

●● Krańcowa
●● Ignacego Krasickiego
●● Józefa Kraszewskiego
●● Kręta
●● Krótka
●● Księżycowa
●● gen. Tadeusza Kutrzeby
●● Kwiatowa
●● Malinowa
●● Mała Rybacka
●● Karola Marcinkowskiego
●● Jana Matejki
●● Meblowa
●● Miła
●● Miodowa
●● Morelowa
●● Mylna
●● Napoleońska
●● Nowa
●● Ogrodowa
●● Okrężna
●● Elizy Orzeszkowej
●● Osiedlowa
●● Ignacego Paderewskiego
●● Piaskowa
●● Józefa Pieprzyka
●● Podgórna
●● Pogodna
●● Południowa
●● Józefa Poniatowskiego
●● Promykowa
●● Bolesława Prusa
●● Mikołaja Reja
●● Władysława Reymonta
●● Rolna
●● Różana
●● prof. Jana Rutkowskiego
●● Rzemieślnicza
●● Henryka Sienkiewicza
●● Władysława Sikorskiego
●● Piotra Skargi
●● Skryta
●● Słoneczna
●● Juliusza Słowackiego
●● Sosnowa
●● Spokojna
●● Sporna
●● Tadeusza Staniewskiego
●● Stanisława Staszica
●● Jędrzeja i Jana Śniadeckich
●● Leonida Teligi
●● Tortunia
●● Romualda Traugutta
●● Warszawska
●● Warzywna

●● ks. Piotra Wawrzyniaka
●● Wąska
●● Wiankowa
●● Wielka Rybacka
●● Pauliny i Augusta Wilkońskich
●● Wiśniowa
●● Wschodnia
●● Józefa Wybickiego
●● Zacisze
●● Zwycięstwa
●● Stefana Żeromskiego
●● Żwirki i Wigury
●● Żytnia
●● Osiedle Hipolita Cegielskiego
●● Osiedle Czwartaków
●● Osiedle Dąbrowszczaków
●● Osiedle Tytusa Działyńskiego
●● Osiedle Kościuszkowców
●● Osiedle Macieja Mielżyńskiego
●● Osiedle Edwarda Raczyńskiego
●● Osiedle Zygmunta III Wazy
●● 3 Maja
●● Obwodnica Śródmieścia
●● Łąkowa
ZALASEWO:
●● Jeżynowa
●● prof. Józefa Kostrzewskiego
●● Osiedle Leśne
●● Osiedle Wielkopolskie
●● Józefa Rivoliego (Heweliusza - Armii
Poznań)
●● Tadeusza Staniewskiego
BOGUCIN:
●● Janikowska
●● Jodłowa
●● Olchowa
●● Władysława Słocińskiego (poza
pętlą i zjazdem z dr. nr 5)
●● Sosnowa
●● Wiśniowa
●● Wrzosowa
GARBY:
●● Podleśna
GORTATOWO:
●● Cicha,
●● Fabryczna
GRUSZCZYN:
●● Katarzyńska (Swarzędzka - Krańcowa)
●● Kolejowa

●● Leśna
●● Łąkowa
●● Mechowska (Zielińska - Katarzyńska)
●● Okrężna (Swarzędzka - Kolejowa)
●● Polna
●● Spadochronowa
●● Wieżowa
●● Zielińska
●● Żwirki i Wigury
JANIKOWO:
●● Pilotów
JASIN:
●● prof. Jana Rutkowskiego
●● Sadowa
●● Sołecka
●● Stolarska
●● Szklarniowa
●● Wiosenna
●● droga dojazdowa - Spiral, Szpot i in.
KOBYLNICA:
●● Szkolna (Poznańska - przejazd
kolejowy)
●● Żwirki i Wigury
PACZKOWO:
●● Polna
●● Szkolna
RABOWICE:
●● Dębowa
WIERZONKA:
●● Gminna - domy
III standard (sieć lokalna)
- to drogi i ulice gminne
o nawierzchni nieutwardzonej, utwardzone gruzobetonem bądź kruszywem
kamiennym.
W zakresie III standardu
przewiduje się:
»» usunięcie śliskości zimowej wyłącznie poprzez
odpłużenie i uszorstnienie
piaskiem w ciągu 3 godzin
od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki
przez niego upoważnionej,
»» zlecenie dla firmy odpowiedzialnej za utrzymanie
zimowe dróg będzie uruchamiane po potwierdzeniu
nieprzejezdności drogi.

Aktualności

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

J

Prosto z Biblioteki

erozolima to magia i tajemnica. Miejsce do którego wciąż wraca Agata
Błachnio. Autorka książki Obrazy
spod powiek, zabrała nas w podróż po
Izraelu. W podróż niezwykłą, bo przez
pryzmat smaków, zapachu sziszy, magii
arabskiego suku i piasku pustyni mieniącego się wieloma barwami w zależności
od pory dnia.
Poprowadziła uliczkami starej Jerozolimy, do miejsc, gdzie stykają się trzy
religie. Miejsca odwiedzane podczas
podróży i wspomniane przez autorkę
podczas spotkania, to przede wszystkim
gwarne targi pełne kolorowych owoców, niespotykanych u nas przypraw.
Bazary pełne kolorów, doznań i przede
wszystkim emocji udzielających się od
sprzedających i kupujących. Pobyt na
targu to dla podróżniczki jak dotknięcie
serca miasta.

Maksymilian Jackowski – wybitny
Wielkopolanin w 200. rocznicę urodzin.

17
24

Mur Zachodni, czyli słynna Ściana
Płaczu, najświętsze sposród wszystkich
żydowskich miejsc kultu, odwiedzany
o różnych porach. Dzielnica Mea Szearim,
zamieszkiwana przez ultraortodoksyjnych
Żydów, założona pod koniec XIX wieku
przez przybyszy z Europy Wschodniej.
Mieszkańcy wyznają odłam judaizmu
zwanego haredi. Całe życie podporządkowali sprawom religijnym i przestrzeganiu prawa żydowskiego. Są odizowlowani
od świata zewnętrznego. Nie korzystają
z nowinek technicznych. Dzielnica przypomina uwiecznione na czarbo-białych fotografiach dzielnice i miasteczka z przedwojennej Polski. Autorka zabiera nas też
do innych dzielnic, m.in. ormiańskiej z syryjskim klasztorem św. Marka; arabskiej,

listopada w Bibliotece Publicznej
w Swarzędzu na os. Czwartaków 1 miał miejsce wykład prof.
Janusza Karwata z okazji 200-lecia urodzin Maksymiliana Jackowskiego. Prof.
dr. hab. Janusz Karwat jest kierownikiem
Zakładu Studiów Gnieźnieńskich w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Gnieźnie. Jest
członkiem Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego.

Wykładowca przedstawił zgromadzonym słuchaczom sylwetkę tego
wybitnego Wielkopolanina. Maksymilian Jackowski urodził się 11.X.1815 r.
w Słupi k/Jarocina. Po skończonej nauce
pracował w kilku majątkach ziemskich
w Wielkopolsce a później na Podolu. Wrócił do Wielkopolski i osiedlił się w 1850 r.
w Pomarzanowicach k/Pobiedzisk. Zaangażował się w działania społeczne
i niepodległościowe. Był pierwszym patronem kółek rolniczych w Wielkopolsce.

gdzie słychać nawoływania muezinów
z pobliskich meczetów.
Brama damasceńska, Golgota, Bazylika Grobu Pańskiego, Bazylika Narodzenia
Pańskiego, Wzgórze Świątynne, ludzie
przeciskający się na Via Dolorosa i wiele
innych niezwykłych miejsc uwiecznionych w obiektywie aparatu, zapisanych
na kartach książki Obrazy spod powiek
- to zaproszenie do podróży po Izraelu
i Jordani, widzianej oczami autorki, uczy
otwartości, tolerancji i dostrzegania detali.
Oprócz zabytków, miejsc niezwykłych, znanych i tych mniej znanych dla
przeciętnego czytelnika w Obrazach nie
zabrakło też opisu zwyczajów i obrzędów
towarzyszących wyznawcom trzech stykających się w Jerozolimie religii.
Spotkanie promujące książkę Obrazy
spod powiek miało miejsce 9 listopada
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu na
os. Czwartaków.
Książkę można, oczywiście, wypożyczyć w naszej bibliotece. Zapraszamy
wszystkich pasjonatów podróżowania.
Monika Wojciechowska-Ratajczak
Wydawał czasopismo Orędownik
oraz zainicjował wydawanie
Poradnika Gospodarskiego.
Działania, które podejmował
ten wybitny Wielkopolanin,
przyczyniały się nie tylko
do szerzenia oświaty rolniczej ale także miały wpływ na
podnoszenie kultury i świadomości społecznej. Za swą działalność
zyskał przydomek„Król chłopów”. Zmarł
w 14.01.1905 r. Został pochowany we
Wronczynie.
Podczas spotkania wykładowca
przeprowadził krótki konkurs wiedzy
o życiu i działalności tego wybitnego
Wielkopolanina a nagrodą były książki
„Maksymilian Jackowski” z podpisem
autora - Janusza Karwata.
Rada Powiatu Poznańskiego ustanowiła rok 2015 Rokiem Maksymiliana
Jackowskiego.
Wykład w naszej bibliotece był zorganizowany w ramach uczczenia jubileuszu i został sfinansowany ze środków
Powiatu Poznańskiego.
SN

os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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„Benedykt Polak,
Pierwszy polski podróżnik”

Benedykt Polak to pierwszy znaczący
polski podróżnik. Na dekadę przed
urodzeniem Marco Polo odbył osiemnastomiesięczną podróż do Mongolii,
towarzysząc papieskiemu legatowi,
Janowi di Carpini, w poselskiej misji.
Piechotą i konno, z wrocławskiego
klasztoru franciszkanów, przez Ruś
i dzisiejszy Kazachstan dwaj mnisi,
eskortowani przez tatarskich wojowników, dotarli do nieznanego Europie
świata koczowniczych plemion,
przemierzając niemal całe terytorium
największego podówczas lądowego
imperium świata.

Biblioteka Publiczna poleca:
podaje podstawowe informacje na
temat historii islamu, jego doktryny
i odłamów, zawiera też rzeczowy
komentarz do ostatnich wydarzeń
związanych z narastającym integryzmem religijnym. Pierwsza wersja
książki powstała pod wpływem
pytań, jakie dziesięcioletnia córka
autora zadawała mu po zamachach
z 11 września. Później autor dołączył
do tej rozmowy teksty, które w ciągu
kolejnych lat pisał dla zachodniej
prasy. Polskie wydanie książki zostało
poszerzone o sześć niepublikowanych
dotąd tekstów, komentujących m.in.
zamachy na „Charlie Hebdo” i koszerny sklep w Paryżu oraz zamachy
w Tunezji.

Elif Şafak

„Czterdzieści zasad
miłości”

Jelloun Tahar Ben

„Co to jest islam.
Książka dla dzieci
i dorosłych”

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć
o islamie, ale wstydzicie się zapytać.
W ostatnim czasie media bezustannie
informują nas o zamachach terrorystycznych i działalności tzw. państwa
islamskiego. Strach i pośpiech
sprawiają, że w gąszczu informacji
mylone są podstawowe pojęcia,
a obraz rzeczywistości coraz bardziej
się zamazuje. Książka Tahara Ben Jellouna w niezwykle przystępny sposób

Co może wyniknąć ze spotkania
rozczarowanej życiem Amerykanki
z trzynastowiecznym perskim poetą?
Ella Rubinstein ma wiele powodów,
by uważać swoje życie za porażkę.
Właśnie skończyła czterdzieści lat, jej
małżeństwo rozpada się, a dzieci już
jej nie potrzebują. Jakaż pustka…
Wszystko się zmieni gdy zatrudniona
w agencji literackiej Ella dostanie do
rąk maszynopis powieści opowiadającej o życiu słynnego mistyka i poety,
Rumiego.

siątych, w wyimaginowanym Saint
Louis, dwudziestym siódmym pod
względem wielkości mieście Ameryki.
Martin Probst, wzorowy obywatel,
szanowany przedsiębiorca i budowniczy słynnego Gateway Arch, wraz
z piękną żoną i piękną córką mieszka
na uroczym przedmieściu. Jednak
z chwilą gdy miasto decyduje się
zatrudnić na stanowisku komendanta
policji charyzmatyczną młodą kobietę
z Indii o imieniu Dżammu, jego życie
ulega drastycznym zmianom.
Wraz z Dżammu w mieście pojawia
się bowiem grupa wpływowych
Hindusów o wielkich ambicjach politycznych, którzy zaczynają infiltrować
miejskie urzędy. Nowa komendantka
szybko zdobywa popularność,
zatrudniając rekordową liczbę czarnoskórych w policji i doprowadzając
do poprawienia statystyk policyjnej
walki z przestępczością. Niezbędny do
realizacji celów nowej komendantki
Probst staje się obiektem jej intryg,
a kiedy próbuje się temu przeciwstawić, zaczynają się brutalne naciski…

Helen Andelin

„Potęga kobiecości”

„Potęga kobiecości” to poradnik
dla wszystkich, którzy pytają: „Jak
być szczęśliwą/ym”. Uprzedzam:
gotowej recepty tu nie znajdziemy,
ale najważniejsze są poszukiwania,
w których pomoże Helen Andelin.

Bez David

„Sałatlove”

Janusz L. Wiśniewski

„I odpuść nam
nasze...”

To nie jest zwykła książka kucharska,
a jej autor nie jest żadnym słynnym
szefem kuchni. „SałatLove” jest formą
protestu – wobec byle jakich obiadów
zjadanych w pośpiechu, szybkich dań
na wynos, zupek w proszku, niezdrowych przekąsek. Dla mięsożerców,
wegetarian, wegan i witarian. Dla
zdrowia i dobrego samopoczucia.

Jonathan Franzen

„Dwudzieste siódme
miasto”
To pierwsza powieść Jonathana Franzena, jednego z najbardziej znanych
dzisiaj pisarzy amerykańskich. Powieść dzieje się w latach osiemdzie-

tragiczna wiadomość. Andrzej Zaucha, popularny piosenkarz i muzyk,
zginął zastrzelony pod krakowskim
Teatrem „Stu”. Jego towarzyszka
Zuzanna Leśniak umiera w chwilę
potem w karetce pogotowia. Strzelał
mąż Zuzanny. Zabójstwo genialnego
polskiego muzyka jazzowego stało się
inspiracją do stworzenia opowieści
o miłości, rozpaczy i zazdrości. Historii
o tym, jak miłość może doprowadzić
do zbrodni. Książka Janusza Leona
Wiśniewskiego to opowieść, jak silne
mogą być emocje i do czego może się
posunąć zraniony człowiek.

Prosto z Biblioteki

Jacek Pałkiewicz, Krzysztof Petek

W październiku 1991 Polskę obiegła

Renata Czarnecka-Pyła
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Pływalnia
i lodowisko w okresie
świątecznym

U

waga, zmiany funkcjonowania pływalni i lodowiska w okresie świątecznym:
»» 24 grudnia - pływalnia i lodowisko nieczynne,
»» 25 grudnia - pływalnia i lodowisko nieczynne,
»» 26 grudnia - pływalnia czynna od 6:30 do 22:00,
lodowisko czynne od 10:00 do 20:30,
»» 31 grudnia – pływalnia czynna od 6:30 do 14:00,
lodowisko czynne od 10:00 do 13:30,
»» 01 stycznia - pływalnia i lodowisko nieczynne,
»» 06 stycznia - pływalnia czynna od 6:30 do 22:00,
lodowisko czynne od 10:00 do 21:30 (cennik
świąteczny),
pozostałe dni bez zmian.
Od 23 grudnia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. nie odbywają się zajęcia z nauki i doskonalenia pływania
oraz aqua aerobiku. Zajęcia aqua senior odbywają
się zgodnie z grafikiem za wyjątkiem 24 i 31 grudnia
(odwołane).
/scsir

Zapraszamy
na lodowisko!
Prosto z Centrum Sportu

S

26

erdecznie 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 ,
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.
/scir/

Gala Swarzędz Heavyweight Fight Night

14

listopada 20 wojowników
skrzyżowało rękawice w hali
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji na gali Swarzędz Heavyweight Fight Night. Walki stoczyli:
walka wieczoru
»» 120 kg: Andrzej Kulik - Michał Andryszak (mma)
pozostałe walki
»» 120 kg: Miłosz Wodecki - Damian
Dardas (boks)
»» 78 kg: Rafał Siedlecki - Łukasz Szala
(k-1)
»» 75 kg: Bartłomiej Domagała - Mariusz Łatacz (boks)
»» 93 kg: Damian Skarżyński - Tymoteusz Piwowarczyk (mma)
»» 75 kg: Krystian Langer - Daniel Pempera (mma)

»» 77 kg: Franciszek Słupski - Dominik
Szalczyk (mma)
»» 81 kg: Wiktor Borysewicz - Paweł
Cieciora (boks)
»» 77 kg: Hubert Drzyzga - Jakub Labiak
(mma)
»» 91 kg: Łukasz Szałecki - Dawid Kosiorek (boks)
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Pierwszą swarzędzką galę odwiedziło około 700 osób. Liczymy na kolejne
imprezy tego typu w naszym mieście.
Gala odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, Mariana
Szkudlarka.
T. Rybarczyk
z Fot. Marcin Paulus

Półkolonie
zimowe w SCSiR

P

ółkolonie zimowe w SCSiR organizowane są dla dzieci w wieku od 6
do 12 lat. Jeden turnus trwa pięć
dni, podczas których dzieci spędzają
czas aktywnie ze swoimi rówieśnikami. W harmonogramie przewidujemy:
zajęcia zumba kids, gry drużynowe na
hali sportowej SCSiR, nauka jazdy na łyżwach, zabawa na kręglach i w świetlicy
(rysowanie, malowanie, gry planszowe,
tenis stołowy itp.), wyjazd do kina oraz
zabawa w basenie.
Zapisy przyjmujemy od 1 grudnia,
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15:00 pod nr tel. 61 65 09
538/520
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.
(niedokonanie wpłaty w powyższym
terminie skutkuje skreśleniem z listy zapisów)
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
Udane „wodne” andrzejki

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.

28

Karty honorowane
w SCSiR:

listopada na Pływalni Wodny
Raj odbyło się Rodzinne Wodne Party. W rytmach świetnej
muzyki można było aktywnie spędzić
czas pływając na dmuchanych fotelach,
biorąc udział w aqua zumbie lub wypocząć na leżakach pod parasolkami, pijąc
bezalkoholowego drinka serwowanego
przez Bistro Foodface.
Dzieci, całe rodziny a nawet sami
dorośli, brali udział w licznych konkurencjach. Każdy uczestnik został ob-

darowany drobnymi nagrodami i upominkami ufundowanymi przez: Salon
Fryzjerski Butterfly, Zdrową Kuchnię
Domową, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
Świetna zabawa, super atmosfera i uśmiech na Waszych twarzach, to
najlepsza nagroda dla organizatorów.
Dziękujemy wszystkim za liczny udział
w wodnym party.
/scsir/

/scsir/

W tym roku odbywa się pierwszy plebiscyt na„Najpopularniejszego Sportowca
Miasta i Gminy Swarzędz w 2015 roku”. Organizatorami są Urząd Miasta
i Gminy w Swarzędzu we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Swarzędzkiej.
lebiscyt obejmuje 4 kategorie:
»»najpopularniejszy sportowiec szkoły podstawowej lub gimnazjum,
»» najpopularniejszy sportowiec od 17
do 35 roku życia,
»» najpopularniejszy sportowiec od 35
roku życia,
»» najpopularniejsza drużyna sportowa
miasta i gminy Swarzędz.
Prosimy o przesyłanie kandydatur na
adres plebiscyt.swarzedz@o2.pl do 17
grudnia 2015 roku. Zgłoszenia powinny
zawierać notkę biograficzną wraz z wymienionymi osiągnięciami sportowymi
oraz zdjęcie.
W następnym etapie plebiscytu – do
końca roku, kapituła złożona z działaczy
społecznych, sportowych i przedstawicieli UMiG w Swarzędzu, wytypuje
w każdej z kategorii do 10 kandydatów,
czysta gala wraz z wręczeniem nagród
na których będzie można oddać głos
odbędzie się w auli szkoły podstawowej
w głosowaniu elektronicznym, które odw Zalasewie.
będzie się w terminie 4.01 - 31.01.2016.
Plebiscyt odbywa się pod patronaUprawnieni do oddania głosu będą
tem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy do
- Mariana Szkudlarka.
31 stycznia ukończą 16 rok życia. Uro/TR/

Prosto z Centrum Sportu

Wybieramy najpopularniejszego
sportowca Swarzędza

P

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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]]Urząd Miasta i Gminy

w Swarzędzu
Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30 (w pon. kancelaria biuro podawcze do 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.

Informator

]]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 ]
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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 ]

ISSN 1732-2480

Przydatne adresy i telefony
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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Rok Rady Miejskiej z Swarzędz z tytułem Sportowa Gmina
Koncert Haliny Młynkowej z Zimowe utrzymanie dróg
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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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:
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 7.12.2015 r.
i oddano do druku: 8.12.2015 r.
Nakład: 10 500 egz.
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DO WYGRANIA:

12x

4x
Aktualności

OPEL
ASTRA

OPEL
INSIGNIA

84x
iPAD AIR 2

72x
LENOVO ThinkPad

1. Zrób jednorazowo zakupy* za min. 10 zł i odbierz paragon ﬁskalny.
2. Zarejestruj paragon ﬁskalny w miesiącu zakupu na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
3. Pamiętaj, zachowaj wszystkie zgłoszone paragony ﬁskalne!

WEŹ PARAGON,
GRAJ O NAGRODY!
Weź udział w loterii od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Szczegóły i regulamin na www.loteriaparagonowa.gov.pl.
Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.
Organizatorem loterii promocyjnej jest Unique One Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.
* Dotyczy zakupów towarów i usług potwierdzonych
paragonem skalnym.
Losowania samochodów oglądaj na antenie TVP Regionalna.
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Rokietnicki flesz
Konsultacje z wykorzystaniem geoankiety

Informator Gminy Rokietnica

Rok 2015 Rokiem Antoniego z Napachania
„Antoni z Napachania. Rektor Akademii Krakowskiej, jego życie i dzieło”
Konferencja Naukowa pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza oraz Starosty Poznańskiego. Napachanie 20 listopada 2015 r.

Informator Gminy Rokietnica

N

30

a mocy Uchwały Rady Gminy z dnia 26 października 2015 r. Gmina Rokietnica przystąpiła
do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru mieszczącego
się w centrum miejscowości Rokietnica. Jest on
położony pomiędzy ulicami Szamotulską, Szkolną
i Traktem Napoleońskim.
Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Rokietnica
z 2011 r. na terenie tym przewidziane są funkcje
mieszkaniowe wielorodzinne, usługowe i rekreacyjne. Warto wykorzystać ten zapis i stworzyć
w naszej miejscowości Centrum z prawdziwego
zdarzenia – z zaplanowaną zabudową mieszkaniową, terenami zielonymi i usługami. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego pozwoli z jednej
strony ochronić tę przestrzeń przed chaotyczną
zabudową, a z drugiej racjonalnie wykorzystać
środki publiczne i prywatne, aby stworzyć zespół
urbanistyczny będący wizytówką gminy.
We współpracy z Centrum Badań Metropolitalnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Biurem
Projektowym Armageddon z Poznania, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym
w Szczecinie oraz Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy przygotowano
Geoankietę internetową na temat kierunków
zagospodarowania obszaru Centrum Rokietnicy.
Na stronie internetowej zostanie również zamieszczona wizualizacja 3 koncepcji zagospodarowania
przestrzennego terenu Rokietnica Centrum.
To nowatorskie internetowe narzędzie konsultacji
pozwoli na uzyskanie opinii i preferencji mieszkańców gminy. Ich zebranie umożliwi projektantom
planu dysponowanie szerszą wiedzą na temat ich
postaw, oczekiwań i postulatów.
Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

Bartosz Derech, Tadeusz Zwiefka, prof. Bronisław Marciniak

„J

eszcze nigdy w Gminie nie przypadło
tylu dostojnych gości, przedstawicieli
świata nauki na jeden metr kwadratowy jak na tej konferencji” stwierdził z dumą
Bartosz Derech Wójt Gminy Rokietnica.
Miło nam było gościć: Tadeusza Zwiefkę posła do PE; Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu prof. dr hab. Bronisława Marciniaka; prof. dr. hab. Andrzeja Gulczyńskiego – Prezesa Poznańskiego Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie reprezentował prof. dr hab.
Stanisław Sroka - Prodziekan Wydziału
Historycznego; prof. dr. hab. Daniel Makowiecki reprezentował Uniwersytet im.
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - prof. dr
hab. Jean Bernard Diatta, Uniwersytet Zielonogórski - prof. dr hab. Wiesław Leoński.
W gronie uczestników znaleźli się: także
Dziekani Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Wydziału Historycznego
- prof. dr. hab. Kazimierz Ilski, Wydziału Filologii Klasycznej - prof. dr hab. Bogumiła
Kaniewska, Wydziału Teologicznego - ks.
prof. dr. hab. Jan Szpet, a także Dyrektor
Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu - prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska
oraz prof. dr hab. Marzena Szmyt - dyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, Henryk Krystek – Dyrektor Archiwum
Państwowego w Poznaniu i Michał Błasz-

czyński – przedstawiciel Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
W konferencji udział wzięli także
przedstawiciele władz samorządowych województwa, powiatu poznańskiego, gminy
Rokietnica, a także mieszkańcy Napachania
z sołtysem Maciejem Szymkowiakiem, dyrektorzy i nauczyciele gminnych placówek
oświatowych oraz młodzi naukowcy – absolwenci napachańskiej szkoły, zajmujący
stanowiska na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, Uniwersytecie Przyrodniczym
i Politechnice Poznańskiej.
Organizatorami Konferencji Naukowej
byli: Wójt Gminy Rokietnica Bartosz Derech oraz Zarząd Stowarzyszenia Forum
Antoniego z Napachania w składzie: prezes
Kazimierz Łukasik, wiceprezesi: Aleksandra Kurczewska i Mirosław Skrzypczak,
skarbnik Daniel Goroński i sekretarz Anna
Skrzypiec we współpracy z Sekretarzem
Gminy Danutą Potrawiak .
Warto dodać, że jej prowadzącym i moderatorem był Zbigniew Grochal – aktor
Teatru Nowego w Poznaniu i profesor – m.in.
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
Na zakończenie konferencji wystąpił
Chór Dziewczęcy „Skowronki” pod dyrekcją
Alicji Szelugi.
Kazimierz Łukasik
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Forum Antoniego z Napachania
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(50 km od Poznania)

INNE INFORMACJE:

tel. 793 705 253
Na sprzedaż piękny dom, znajdujący się w miejscowości Obrzycko, 50 km
od Poznania i 15 km od Szamotuł. Dom znajduje się pod lasem (furtka
prowadząca do lasu z tyłu działki) oraz ok 500 m od rzeki Warty. Idealne
tereny spacerowe, rowerowe, wędkarskie itp.
Dom został zbudowany przez osobę pracującą w branży budowlanej, więc
jest wykonany bardzo solidnie, z dbałością o szczegóły.
Ogród jest w pełni zagospodarowany, obsadzony dużą ilością drzewek,
krzewów, itp. Na całości posadzona trawa.
Dom posiada wiele ekologicznych rozwiązań, m.in.:
• przydomowa oczyszczalnia ścieków,
• kolektory słoneczne x2 - podgrzewające
wodę latem,
• kominek z płaszczem wodnym - podgrzewa wodę i w razie potrzeby ogrzewa dom jesienią i wiosną,

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

• ogrzewanie podłogowe - korytarze,
łazienki, garderoba, salon, kuchnia,
przedsionek oraz pralnia z możliwością ustawienia temperatury w każdym
pomieszczeniu,
• piec na EKO-GROSZEK, praktycznie bezobsługowy + programator temperatury
w domu.

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.

•

• MEDIA: woda, prąd, telefon / internet,
TV Cyfrowa, oczyszczalnia,
• dom zbudowany z pustaków ceramicznych POROTHERM + ocieplenie 12cm
styropianem,
• strop ocieplony wełną - 25cm,
• dachówka ceramiczna,
• drewniane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne robione na zamówienie,
• okna plastikowe w kolorze jasny dąb +
rolety zewnętrzne, w tym dwie rolety
tarasowe sterowane na pilota,
• wysokość pomieszczeń - 275cm

•
•
•
•

•
•

POMIESZCZENIA:
• salon - 45 m2, ogrzewanie podłogowe
+ płytki na podłodze,
• kuchnia - 13 m2, ogrzewanie podłogowe
+ płytki na podłodze i między szafkami,
• toaleta - 1,75 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze i ścianie,
podwieszane wc, umywalka,
• łazienka - 8 m2, ogrzewanie podłogowe

•

•

+ płytki na podłodze i ścianie, podwieszane wc + bidet, umywalka, wanna,
meble na wymiar, grzejnik drabinkowy,
pralnia - 4,5 m2, ogrzewanie podłogowe + grzejnik drabinkowy, płytki
na podłodze
pomieszczenie gospodarcze - 3 m2,
płytki na podłodze, meble na wymiar,
pokój - 13 m2, panele podłogowe,
grzejnik,
pokój - 20 m2, panele podłogowe,
grzejniki,
garderoba - 5 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze, meble na
wymiar,
wiatrołap - 5 m2, ogrzewanie podłogowe + płytki na podłodze
hall - 8 m2, ogrzewanie podłogowe +
płytki na podłodze
piwnica - 20 m2, składająca się z kotłowni i oddzielnego pomieszczenia
gospodarczego,
wolnostojący garaż jednostanowiskowy wielkości 35 m2, z możliwością zrobienia drugiego miejsca postojowego
pod dachem, dachówka ceramiczna,
obłożony starą ciętą cegłą.

Metraż domu: 128 m2 + 20 m2 piwnica + 35 m2 garaż.
Taras: ok. 50 m2 Metraż działki: 1314 m2.
Cena: 479 000 zł

Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:

Reklamy

Sprzedam piękny dom pod lasem

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?

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

Szczegóły i ceny:

tel. 662 698 422

ÎÎ telefonicznie:
ÎÎ mailem:
ÎÎ faksem:

607 566 555
mn@kreator.com.pl
61 648 26 49

ODKRYJ
SWÓJ TALENT

i PRACUJ w POLSCE
21-55 lat współpracownik doradcy

602 454 507

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