ISSN 1732-2480

styczeń 2016

nr 1 (321)

bezpłatne pismo informacyjne

Zebraliśmy aż 123 407 zł! z Spotkanie noworoczne burmistrza
Budżet Swarzędza na 2016 r. z Nagrody i wyróżnienia sportowe
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

PROSTO Z RATUSZA styczeń 2016

509 29 60 92

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

JOR-DENT NZOZ Poradnia

STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną

BudowaDomow.com

Specjalista Laryngolog

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

Reklamy

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

Zapraszamy do zamieszczania
reklam w miesięcznikach gminnych:

Jak zamówić reklamę?
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
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telefonicznie:
mailem:
faksem:
listownie:

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

pon.-pt. 9:00-18:00

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym
Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w. k o l o n o s k o p i a . c o m
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Swarzędzka Komunikacja Autobusowa od 1 stycznia 2016:
► Rozszerzony zakres uprawnień

Od 1 stycznia 2016:

Z

godnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 1 stycznia 2016 r. rozszerzony został 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 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.

W

związku z przejściem Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej
na nową numerację linii autobusowych, dostosowaną do numeracji linii
w Aglomeracji Poznańskiej, od 1.01.2016
roku obowiązują nowe numery linii:
- linia S13 oznaczona została jako
linia 491
- linia S2 => 492
- linia S3 => 493
- linia S14 => 490
- linia S4 => 484
- linia S6 => 486
- linia S8 => 498
- linia S9 => 499
- linia S11 => 497

* * *

N

owy rozkład jazdy Swarzędzkiej
Komunikacji Autobusowej, obowiązujący od 1 stycznia 2016 roku
można pobrać z www.swarzedz.pl (zakładka KOMUNIKACJA).
/mw/

Terminy bezpłatnych badań
mammograficznych – zapraszamy!

P

odajemy Państwu terminy badań
mammograficznych, które będą
przeprowadzone w mammobusach
na swarzędzkim rynku przy ratuszu. Badania w ramach Programu Profilaktyki Raka
Firma wykonująca badanie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARGO Sp. z o.o.,
ul. Za Groblą 3/4 Poznań
Mammo-Med Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki i Usług
Medycznych, ul. Schuberta 104, Gdańsk
NS ZOZ Diagnostyk Szyiński & Kwiecień s.c.,
ul. Wazów 42, Zielona Góra
NS ZOZ Diagnostyk Szyiński & Kwiecień s.c.,
ul. Wazów 42, Zielona Góra
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARGO Sp. z o.o.,
ul. Za Groblą 3/4 Poznań
NS ZOZ Diagnostyk Szyiński & Kwiecień s.c.,
ul. Wazów 42, Zielona Góra
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LARGO Sp. z o.o.,
ul. Za Groblą 3/4 Poznań
NS ZOZ Diagnostyk Szyiński & Kwiecień s.c.,
ul. Wazów 42, Zielona Góra

Piersi dla kobiet z przedziału wiekowego
50-69 lat finansuje Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Na badania należy się zarejestrować
pod nr telefonu podanym w tabeli.
Termin

Kontakt telefoniczny

1 lutego 2016 r.

61 222 37 01
507 773 087
58 325 76 02
58 325 76 05
68 452 77 19
668 814 679
68 452 77 19
668 814 679
61 222 37 01
507 773 087
68 452 77 19
668 814 679
61 222 37 01
507 773 087
68 452 77 19
668 814 679

3 lutego 2016 r.
9 lutego 2016 r.
19 kwietnia 2016 r.
10 maja 2016 r.
24 maja 2016 r.
2 czerwca 2016 r.
13 czerwca 2016 r.

/edu/

Z

godnie z zapowiedzią, 1 stycznia 2016 weszła
w życie, podjęta w kwietniu 2015, uchwała nr IX/84/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu
w sprawie warunków udzielania i wysokości
stawek procentowych bonifikat od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Wlkp.poz.3004 z dn.04.05.2015
r.). Uchwała ta określa nowe, korzystne warunki
udzielania osobom fizycznym oraz spółdzielniom
mieszkaniowym bonifikat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe i wysokość stawek procentowych.
Liczba
wykorzystanych lat
9-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56 i więcej

Wysokość
bonifikaty w %
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

Aktualności

do bezpłatnych przejazdów
► Zmiana numeracji linii autobusowych
► Nowy rozkład jazdy

Korzystne bonifikaty
od opłaty z tytułu
przekształcenia
prawa użytkowania
wieczystego
w prawo własności
nieruchomości

Pełną treść uchwały znaleźć można pod adresem:
http://bip.swarzedz.eu/fileadmin/BIP/Prawo/Uchwaly/2015/84_2015.pdf
„Udzielenie bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego ma pomóc mieszkańcom
gminy, których nie stać na zapłacenie pełnej stawki za przekształcenie wieczystego użytkowania
w prawo własności” – czytamy w uzasadnieniu
do uchwały.
/mw/

Rynek 6 – nowy adres punktu kasowego

U

przejmie informujemy, że od 1 lutego punkt
kasowy „Monetia” zostaje przeniesiony z holu
ratusza do nowego miejsca – Rynek 6 w Swarzędzu.
Od wpłat należności na rzecz UMiG w Swarzędzu
nadal nie będzie pobierana prowizja.
/umig/
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Noworoczne spotkanie burmistrza

Aktualności

W sobotę, 16 stycznia 2016 r. w nowej Szkole Podstawowej w Zalasewie odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka z przedstawicielami środowisk gospodarczych, naukowych
i oświatowych, kulturalnych, reprezentantami instytucji i urzędów współpracujących z naszym samorządem.
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M

arianowi Szkudlarkowi towarzyszyli przewodnicząca Rady
Miejskiej w Swarzędzu Barbara
Czachura, wiceburmistrz Grzegorz Taterka, sekretarz gminy Agata Kubacka,
skarbnik Maciej Narłowski. Zaproszenie
na to uroczyste popołudnie przyjęli m.in.
senator Piotr Florek, posłanki Bożena
Szydłowska i Joanna Schmidt, Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek
Woźniak, wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, Starosta Poznański Jan
Grabkowski, radni Rady Powiatu Poznańskiego, burmistrzowie i wójtowie
sąsiednich gmin, radni Rady Miejskiej
w Swarzędzu, konsulowie honorowi –
Królestwa Danii Krystian Ziemski, Republiki Włoskiej Karolina Pinna oraz RPA
Czesław Fiedler.
Burmistrz Szkudlarek, po serdecznym
powitaniu wszystkich przybyłych, przedstawił dokonania minionego roku i plany
rozwoju Miasta i Gminy Swarzędz na rok
2016. Wystąpieniu burmistrza towarzyszył, przygotowany przez referat promocji
UMiG i Swarzędzką Telewizję Kablową,
film stanowiący syntezę osiągnięć naszego
samorządu.
O ważnych dla naszej społeczności
sprawach mówili także: senator Piotr Florek, posłanki Bożena Szydłowska i Joan-
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burmistrz Marian Szkudlarek, przy noworocznym toaście, złożył wszystkim
gościom serdeczne życzenia na 2016 rok,
ciepłe słowa kierując zarazem do całej społeczności Swarzędza i wszystkich naszych
przyjaciół.
Na zakończenie spotkania jego

Wystąpienia burmistrza Mariana Szkudlarka
na spotkaniu noworocznym w Zalasewie

Szanowni Państwo! Drodzy Goście!
Witam wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu
noworocznym w siedzibie Szkoły Podstawowej w Zalasewie. To najnowocześniejszy w regionie obiekt
oświatowy z halą widowiskowo - sportową oraz salą
audiowizualną, doskonale wyposażony i stwarzający
warunki do nauki na miarę współczesnych oczekiwań. Pierwsze miesiące funkcjonowania szkoły
pozwoliły docenić jej możliwości, także w zakresie
rozwoju kultury i sportu.
Spotykając się z Państwem rok temu mówiłem
o najważniejszych zadaniach nowej kadencji.
Pozwólcie zatem na małe podsumowanie naszej
pracy w 2015 roku oraz przedstawienie planów na
bieżący, 2016 rok.
Realizując wyborcze hasło „Po pierwsze mieszkańcy” otworzyliśmy przede wszystkim drzwi ratusza!
Wspólnie z moimi zastępcami przyjęliśmy ponad
1000 osób. Szerokim konsultacjom społecznym (z wykorzystaniem nowoczesnych sposobów komunikacji)
poddana została kwota budżetu obywatelskiego, na
który przeznaczyliśmy 1,5 mln zł. W głosowaniu wzięło udział prawie 9000 mieszkańców. W jego wyniku
w 2016 roku zrealizowana zostanie budowa ścieżki
pieszo-rowerowo-biegowej nad Jeziorem Swarzędzkim oraz 5 innych projektów wskazanych przez głosujących. Konsultowaliśmy z mieszkańcami sprawy
nowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz organizacji ruchu na wiadukcie przy ul. Polnej.
Priorytetowo traktujemy sferę spraw i problemów

społecznych. Od 1 stycznia 2016 roku Uchwała Rady
Miejskiej umożliwia wprowadzenie bonifikat od
opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Tak, jak obiecywałem,
bezpłatną komunikacją miejską objęte zostały rodziny wielodzietne oraz osoby, które ukończyły 65
rok życia. Planujemy te uprawnienia w 2017 roku
przyznać także swarzędzkim uczniom i studentom.
Wprowadziliśmy z sukcesem Kartę Dużej Rodziny.
W 2016 r. powstanie program rozwoju mieszkań
komunalnych, a Swarzędzki Ośrodek Pomocy
Społecznej wkrótce otrzyma nową, funkcjonalną
siedzibę. W ostatnich tygodniach z przyjemnością
uczestniczyłem w otwarciu Domu Dziennego Pobytu
„Senior-Wigor” przy ul. Sienkiewicza.
Miniony rok to również czas kontynuacji rozwoju
oświaty, kultury i sportu w naszej gminie. Piękna,
nowoczesna szkoła podstawowa, w której dziś
przebywamy to najlepszy tego przykład. Dbamy
o sprzyjające warunki gospodarczo-ekonomiczne
wspierające budowę i funkcjonowanie niepublicznych ośrodków oświatowych dla dzieci. Pochwalić
się możemy 3 nowymi przedszkolami prywatnych
operatorów, w tym jedno dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto wszystkim maluchom ze żłobków niepublicznych przyznano dofinansowanie z budżetu
gminy. W 2016 r. rozpoczniemy rozbudowę szkoły
w Kobylnicy wraz z salą gimnastyczną, a także dalszą
modernizację innych obiektów oświatowych. Na modernizację czeka również stadion nad Jeziorem Swarzędzkim – będzie sztuczna nawierzchnia, szatnia,
oświetlenie i bieżnia lekkoatletyczna! Uchwalając
nowy budżet zwiększyliśmy dotacje dla swarzędzkich klubów sportowych, fundusze na nagrody oraz
stypendia sportowe.
Podjęliśmy działania proekologiczne. Niezwykle
ważną inwestycją było rozdzielenie kanalizacji sanitarno - deszczowej w rejonie ul. Grudzińskiego. Przed
nami kolejne przedsięwzięcia gminy oraz Aquanetu.
W ramach międzygminnego projektu „ Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic” systematycznie rozwijamy sieć kanalizacji
sanitarnej. Opracowaliśmy program gospodarki
niskoemisyjnej. Zapewniam, że poczynimy wszelkie starania, aby pozyskać środki unijne na ten cel.
W ostatnim czasie znacznej poprawie uległa struktura i jakość sieci drogowej i komunikacyjnej – mam
przede wszystkim na myśli budowę ul. Staniewskie-

uczestnicy otrzymali kalendarze, wydane
przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ilustrowane efektownymi zdjęciami
przedstawiającymi kulturalne, sportowe
i rekreacyjne oblicze Swarzędza.
MW
z Fot. Marek Błachnio
go, ul. Heweliusza wraz z miejscami parkingowymi oraz szereg nowych odtworzeń nawierzchni na
terenie gminy. Planowane są inwestycje drogowe
dotyczące budowy pasa włączenia ul. Zapłocie do
drogi krajowej nr 92, ul. Orlej, Pawiej, Zachodniej
i Modrzejewskiej w Swarzędzu. Glebowej i Transportowej w Zalasewie, Sokolnickiej w Paczkowie
i Sokolnikach Gwiazdowskich, ul. Jaśminowej
w Bogucinie, ul. Dworcowej w Kobylnicy, ul. Bliskiej w Jasinie – Rabowicach oraz ul. Modrzewiowej
w Gruszczynie. Konieczna jest także modernizacja
bazy transportowej i zakup nowych autobusów. Nie
zapominamy o wsparciu działań straży miejskiej,
straży pożarnej oraz policji. W roku 2015 służby te
otrzymały już nowe samochody.
Zrównoważony budżet oraz fundusze zewnętrzne
dla Swarzędza to warunki dobrego funkcjonowania miasta i gminy. Utrzymujemy stały wzrost
dochodów budżetowych, stały poziom podatków,
równomierny wzrost wydatków publicznych oraz
dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych. To
recepta na rozwój przedsiębiorczości! Dodatkowo
opracowany zostanie gminny program rewitalizacji, wspierający pozyskiwanie funduszy na kolejne
inwestycje.
Szanowni Państwo!
Cele, które zostały już zrealizowane to sukces całej
gminy! Bardzo doceniam dobrą współpracę z Radą
Miejską, Radą Powiatu, Urzędem Marszałkowskim,
Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym,
miastem Poznaniem oraz mieszkańcami miasta
i gminy Swarzędz. Panie Starosto – dziękuję za
wspólne działania przy remoncie ul. Kościuszki
w Swarzędzu oraz przebudowy ul. Zapłocie w Paczkowie. Przed nami nawierzchnia na ul. Kwaśniewskiego i rondo w Gruszczynie! Słowa wdzięczności
kieruję także do pana Marszałka Marka Woźniaka
oraz wszystkich posłów i senatorów oraz wójtów
i burmistrzów sąsiednich gmin.
Dziękuję za współpracę i tak liczne przybycie
swarzędzkim przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, pozarządowym, służbom publicznymi
mundurowym, przedstawicielom świata nauki,
duchowieństwu, radnym Powiatu i Rady Miejskiej,
sołtysom oraz pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych.
To wielki zaszczyt spotkać się dziś z Państwem
i złożyć Wam podziękowania!
Życzę miłego wieczoru oraz pomyślnego, szczęśliwego 2016 roku!

Aktualności

na Schmidt, marszałek Marek Woźniak,
starosta Jan Grabkowski, przewodnicząca
Barbara Czachura.
Zebrani głośnymi oklaskami nagrodzili nastrojowy występ wokalno-instrumentalnego duetu Simplefields (Krzysztof
Antkowiak i Marcin Domurat), po czym
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Prosto z budowy

Ul. Zapłocie – przebudowa na wiosnę. Rozstrzygnięty został przetarg na budowę pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu.
Wygrała firma Budownictwo Drogowe KRUG, która podjęła się realizacji tego zadania za niespełna 260 tys. zł. Prace mają się rozpocząć w marcu i zakończyć w połowie
maja br. Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu, gdyż obecnie kierowcy mają tam złą widoczność, przez co dochodzi do niebezpiecznych
sytuacji.		
/mw/
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Nowe projekty
przebudowy dróg
W ostatnim czasie zostali wyłonieni
wykonawcy następujących dokumentacji
projektowych:
»» przebudowy ul. Brzozowej w Kobylnicy,
»» przebudowy ul. Krańcowej w Gruszczynie,
»» przebudowy odcinka ul. Katarzyńskiej
(od ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej) w Gruszczynie,
»» przebudowy odcinka ul. Mechowskiej
(od. ul. Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) w Gruszczynie,
»» budowy ul. Polskiej 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),
»» przebudowy ul. Zielonej w Swarzędzu.
Pełnobranżowe dokumentacje techniczne będą gotowe w połowie roku 2017,
po czym – w miarę posiadanych funduszy
– Gmina Swarzędz przystępować będzie
kolejno do realizacji tych inwestycji.
/mw/

Pora na ul. Zachodnią

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na
przebudowę nawierzchni ul. Zachodniej
w Swarzędzu. W ramach tej inwestycji,
która zakończyć ma się w połowie tego
roku, na odcinku ok. 150 m wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, kanał
technologiczny oraz pieszojezdnia z kostki
brukowej. Przewidziano także progi spowalniające ruch. Planowane rozpoczęcie
robót to początek II kwartału br.
/mw/

Ul. Jaśminowa
do przebudowy
W połowie stycznia trwała jeszcze
procedura przetargowa dotycząca przebudowy ul. Jaśminowej w Bogucinie.
Jak już informowaliśmy, w ramach tej
inwestycji wykonane zostaną: kanalizacja deszczowa o długości 300 m, która
zapewni odwodnienie ulicy, nawierzchnia jezdni o długości 370 m i szerokości
5,5 m, jednostronny chodnik o szerokości
2 m oraz wjazdy do posesji. Przy okazji
zbudowany zostanie kanał technologiczny,
który umożliwi w przyszłości położenie
tam np. światłowodu. Roboty powinny
się rozpocząć w marcu, a zakończyć na
początku lata br.
/mw/

Modernizacja kompleksu sportowego
przy ul. Św. Marcina
w Swarzędzu
Trwają przygotowania (postępowanie
przetargowe) do dużej inwestycji - modernizacji kompleksu sportowego przy ul.
Św. Marcina w Swarzędzu. W jej zakres
wchodzą:
»» remont istniejącego trawiastego boiska
treningowego z zamianą na nawierzchnię ze sztucznej trawy i wykonaniem
odwodnienia,
»» remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej z wymianą nawierzchni na
poliuretanową,
»» montaż systemu nawadniania trawiastego boiska głównego z odtworzeniem murawy,
»» wykonanie bieżni do skoku w dal,
»» budowa oświetlenia boiska głównego
oraz remont oświetlenia boiska treningowego,
»» budowa zaplecza sportowego – parterowego budynku szatniowego o powierzchni zabudowy 287,39 m2,
»» roboty elektroenergetyczne,
»» wykonanie przyłączy do budynku,
»» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i wjeździe na
stadion.

z Fot. M. Woliński
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Na realizację tej inwestycji będziemy
starali się uzyskać fundusze z zewnątrz
– w ramach Programu Rozwoju Bazy
Obiektów Sportowych Województwa
Wielkopolskiego (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – Fundusz Rozwoju

Kultury Fizycznej).
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to budowa rozpocznie się wiosną
a zakończy jesienią br.
/mw/

Ścieżka pieszo-rowerowa w ramach Budżetu
Obywatelskiego
Trwa procedura związana z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż
Jeziora Swarzędzkiego od tzw. „parku
botanicznego” w okolicy ul. Św MarciLEGENDA:
na do ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu.
Ścieżka, o długości prawie 1350 m, przebiegać będzie trasą istniejącego już starego
chodnika nad brzegiem Jeziora Swarzędzkiego.W ramach tego zadania wybudowany zostanie dwumetrowy chodnik z kostki
brukowej dla pieszych oraz tej samej szerokości dwukierunkowa ścieżka rowerowa
o nawierzchni asfaltowej. Ponadto, na całej
długości ścieżki, wybudowane zostanie
oświetlenie z nowoczesnymi oprawami
typu LED. Wzdłuż ścieżki ustawione zostaną ławki, kosze, tablice edukacyjne etc.
Budowa ma się zacząć wiosną i zakończyć latem br. Niewykluczone, że na tę
inwestycję uda się uzyskać dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
/mw/
BILANS POWIERZCHNI:
Powierzchnia zabudowy:
- projektowana na poziomie terenu

287,40m²

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych:
grysik:
chodniki projektowane:
drogi projektowane:
powierzchnia bieżni:

3185,80 m²
19,80 m²
257,90 m²
122 m²
2786,10 m²

mur oporowy przy budynku szatni:
krawężniki wokół szatni:
krawężniki wokół bieżni:
krawężniki wbieg na stadion:

11,66 m
222,42 m
696,11 m
25,04 m

Granica działek

Prosto z budowy

Nowa świetlica w Paczkowie. 11 grudnia 2015 odbyło się uroczyste oddanie do użytku świetlicy w Paczkowie, urządzonej – kosztem ponad 120 tys. zł
z budżetu naszej gminy – w przyszkolnym budynku, mieszczącym już nową filię biblioteki Publicznej. Symbolicznego przekazania kluczy pani sołtys, Małgorzacie Glabas-Gruszce dokonał burmistrz Marian Szkudlarek w towarzystwie wiceburmistrza Tomasza Zwolińskiego i sekretarz gminy Agaty Kubackiej. Udział w spotkaniu wzięli
przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu, Barbara Czachura wraz z radnymi Rady Miejskiej w Swarzędzu, radni Rady Sołeckiej Paczkowa oraz przedstawiciele Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu. Pomieszczenia przeznaczone na świetlicę zostały gruntownie wyremontowane – nowa jest stolarka, podłoga, powstał podjazd dla osób
niepełnosprawnych. Meble (stoły, krzesła, komoda, szafy) i sprzęt (m.in. 55-calowy telewizor LED) kupione zostały z funduszu sołeckiego Paczkowa z kilkutysięcznym
dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu: „Świetlica w Paczkowie meble i sprzęt nowy dostanie – na mieszkańców
zebrania, młodzieży zajęcia i imprezowanie”.		
/mw/

Zakres terenu będącego przedmiotem
opracowania

budynek szatni

Stacja transformatorowa

Istniejące budynki

Wyburzenia

Chodniki
Schody, rampy

Jezdnie - asfalt

wbieg na stadion - powierzchnia poliuretanowa

Zieleń niska

Powierzchnia boiska

fragment murka
do wyburzenia

Powierzchnia kortów

mur oporowy

Wejścia do budynku
Wyjście ewakuacyjne

Projektowane trybuny

Ogrodzenie boiska treningowego

trybuna stacjonarna zewnętrzna w konstrukcji
stalowej, ocynkowanej ogniowo, siedziska z
oparciem niskim H=11cm, 66 miejsc

Piłkochwyty

Projektowane oświetlenie

murek do wyburzenia
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BUDOWA SZATNI ORAZ OŚWIETLENIA STADIONU MIEJSKIEGO IM. MARIANA ZAPOROWSKIEGO
PRZY UL. ŚW. MARCINA W SWARZĘDZU WRAZ Z DOPROJEKTOWANIEM SKOCZNI W DAL

Inwestor

GMINA SWARZĘDZ
UL. RYNEK 1, 62-020 SWARZĘDZ

Branża
Architektura

Adres budowy

STADION MIEJSKI IM. MARIANA ZAPOROWSKIEGO
UL. ŚW. MARCINA 1, 62-020 SWARZĘDZ

Rys. Nr.

PBW_PZT_01

Stadium

Data

PROJEKT BUDOWALNY

23.12. 2015r.

Rysunek

Skala

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:500
Arkusz/m.kw.
-

Projektant

78/86/Pw

mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski

Opracował
Sprawdzający

mgr inż. arch. Michał Moch
mgr inż. arch. Monika Wojtczyk

7131/33/P/2004

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
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Z prac Rady Miejskiej
w Swarzędzu

22
Aktualności

grudnia 2015 roku w Szkole
Podstawowej w Zalasewie
odbyła się XVII sesja Rady
Miejskiej w Swarzędzu. W obradach,
które prowadziła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 21 radnych.

8

Podczas obrad podjęto:
► Uchwałę nr XVII/171/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2015.
► Uchwałę nr XVII/172/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2015 - 2036.
► Uchwałę nr XVII/173/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2016 - 2036.
► Uchwałę nr XVII/174/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy
Swarzędz na 2016 rok .
► Uchwałę nr XVII/175/2015 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
► Uchwałę nr XVII/176/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych
szkół o uprawnieniach szkół publicznych
oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne
niż jednostka samorządu terytorialnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania.
► Uchwałę nr XVII/177/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu na terenie
kompleksu sportowego Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji.
► Uchwałę nr XVII/178/2015
w sprawie wydzierżawienia nieruchomo-

ści wchodzącej w skład zasobu Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XVII/179/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Swarzędzu w rejonie ulic Słowackiego
– Cybińska.
► Uchwałę nr XVII/180/2015 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XVII/181/2015
w sprawie uchwalenia zmiany części
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego tereny
położone w Swarzędzu w rejonie ulic
Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta
Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina
oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków
i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki
nr ewid. 58/6 w Swarzędzu (łączna pow.
zmiany ca. 2,84 ha) - punkt wprowadzony
do porządku obrad.

Sesja zakończyła się spotkaniem opłatkowym, które poprowadzili Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu, Barbara Czachura oraz Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek. Prawdziwą
ozdobą tej części spotkania był okolicznościowy występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5.

PROSTO Z RATUSZA styczeń 2016

► Stanowisko nr 2/2015 w sprawie
wydania negatywnej opinii dotyczącej
zakupu lekkiego samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego z modułem
rozpoznania radiacyjnego i biologicznego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014
-2020 Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno - ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek
wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub
poważnych awarii.
► Stanowisko nr 3/2015 w sprawie
wydania negatywnej opinii dotyczącej zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo –
gaśniczego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 -2020 Poddziałanie 4.1.5 Wsparcie
systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek
wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub
poważnych awarii.

Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
z Fot. T. Rybarczyk
Na stronach 9-12 przedstawiamy
pełny wykaz tegorocznych wydatków
majątkowych.

Budżet Swarzędza na 2016 r.
– w rekordowej wysokości

22 grudnia w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbyła się ostatnia
w 2015 roku sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Najważniejszym punktem
obrad było uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2016 rok.
Dokument ten zakłada, iż dochody budżetu wyniosą 179.585.837 zł,
natomiast wydatki oszacowano na kwotę 180.030.837 zł, z czego na
wydatki majątkowe przypada 35.303.570 zł. Deficyt budżetowy w kwocie
445.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji
komunalnych. Oto:

Aktualności

W okresie międzysesyjnym:
- radna Wanda Konys otrzymała
odpowiedź na 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 otrzymał odpowiedź na interpelację w sprawie modernizacji przejścia pod torami na
dworcu w Swarzędzu.
(BRM.0003.18.2015)
- radna Anna Graczyk złożyła i otrzymała odpowiedź na interpelację w sprawie
uporządkowania brzegów Jeziora Swarzędzkiego i rzeczki Cybiny.
(BRM.0003.19.2015)
- radny Jacek Hejnowski złożył dwie
interpelacje :
- w sprawie poprawy bezpieczeństwa
na terenie gminy Swarzędz
(BRM.0003.20.2015)
- w sprawie przywrócenia organizacji
Jarmarku Bożonarodzeniowego na swarzędzkim rynku
(BRM.0003.21.2015)

Wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku
► Opracowanie dokumentacji na
budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie
Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie,
realizowane w latach 2011-2019, znajdujące się w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowane środki finansowe na rok
2016 wynoszą 100.000 zł (finansowanie
ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy Prawo
ochrony środowiska). Przeznaczone zostaną m.in. na opracowanie koncepcji kanalizacji deszczowej w rejonie śródmieścia
Swarzędza oraz dokumentacji na budowę
brakującego odcinka sieci wodociągowej
w ul. Modrzewiowej w Gruszczynie.

► Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej z przyłączami
w Gruszczynie i Kobylnicy – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2019,
znajdujące się w WPF. Planowane środki
finansowe na rok 2016 to 700.000 zł. Ze
środków rozliczona zostanie inwestycja:
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Brzask, Świt, Krańcowej,
Katarzyńskiej w Gruszczynie”. Pozostałe
środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę
sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
► Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej z przyłączami
dok. na str. 10 Ü
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Aktualności

Û c.d. ze str. 9
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w Zalasewie, Garbach, Rabowicach,
Kruszewni i Łowęcinie – zadanie realizowane w latach 2015-2019, znajdujące
się w WPF. Planowane środki finansowe
na rok 2016 wynoszą 350.000 zł (kwota 143.000 zł - finansowanie ze środków
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska). Środki zostaną przeznaczone na
rozbudowę kanalizacji sanitarnej, w tym
budowę tzw. „dodatkowych przyłączy”,
które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej w projekcie realizowanym w ramach Związku Międzygminnego
Puszcza Zielonka, etap III.
► Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie – zadanie realizowane
w latach 2015-2019, znajdujące się w WPF.
Planowane środki na rok 2016 wynoszą
1.163.000 zł. Przeznaczone zostaną na rozliczenie inwestycji: „Budowa rurociągu tłocznego w miejscowości Jasin i Gortatowo”.
Pozostałe środki zostaną przeznaczone na
rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Gortatowie, w tym budowę tzw. „dodatkowych
przyłączy”, które nie były uwzględnione
w dokumentacji projektowej w projekcie
realizowanym w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, etap III.
► Budowa kanalizacji sanitarnej
w Wierzonce i Wierzenicy – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące
się w WPF. Planowane środki na rok 2016
wynoszą 800.000 zł, przeznaczone są na
zakończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz na
budowę kanalizacji sanitarnej oraz zbiorczej biologicznej oczyszczalni ścieków
w Wierzenicy.
► Modernizacja bazy transportowej oraz zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu
publicznego – zadanie realizowane w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF.
Zwiększenie środków w poszczególnych
latach pozwoli na wykonanie modernizacji oraz w kolejnych latach zakupu autobusów komunikacji miejskiej. W roku
2016 na realizację zadania zabezpiecza
się 1.000.000 zł.
► Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – zadanie wieloletnie, realizowane
w latach 2008-2017. Zadanie znajduje
się w WPF. Na rok 2016 zabezpiecza się
2.000.000 zł na rozpoczęcie realizacji
I etapu inwestycji (od ul. Swarzędzkiej
do ul. Słonecznikowej), który będzie kontynuowany w roku 2017.

► Projektowanie przebudowy ulic
i dróg gminnych – zadanie realizowane w latach 2012-2020, znajdujące się
w WPF. Plan na rok 2016 wynosi 200.000
zł. Środki przeznaczone na kontynuację
prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych dotyczących
przebudowy ul. Nowy Świat, Zamkowej,
Adama Mickiewicza i Placu Powstańców
Wielkopolskich, Mylnej, Bramkowej i Gołębiej w Swarzędzu oraz rozpoczęcie prac
projektowych związanych z przebudową
ulic: Polskiej w Zalasewie, Krańcowej,
Mechowskiej i Katarzyńskiej w Gruszczynie, Brzozowej w Kobylnicy, drogi
dojazdowej z parkingiem w Wierzenicy
w rejonie kościoła.
► Przebudowa ulic w Bogucinie –
zadanie wieloletnie, realizowane w latach
2012-2019, znajduje się w WPF. Planowe
środki na rok 2016 wynoszą 1.600.000 zł
i przeznaczone są na przebudowę ulicy
Jaśminowej w Bogucinie.
► Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na
terenie miasta i gminy Swarzędz – zadanie realizowane w latach 2011-2019,
znajdujące się w WPF. Zabezpiecza się
w 2016 roku 1.400.000 zł na rozpoczęcie
kolejnego etapu przebudowy ciągu komunikacyjnego na terenie osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców
w Swarzędzu.
► Przebudowa ul. Grudzińskiego
w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej
w Łowęcinie – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF.
W roku 2016 przeznacza się 100.000 zł na
kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej
przebudowy ul. Zygmunta Grudzińskiego
w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej
w Łowęcinie, a także na opracowanie projektów podziałów nieruchomości.
► Przebudowa ul. Transportowej
w Garbach – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2019, znajdujące
się w WPF. Zabezpiecza się 900.000 zł
na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz
rozpoczęcie realizacji zadania.
► Przebudowa drogi dojazdowej
po północnej stronie drogi krajowej nr
92 – zadanie realizowane w latach 20142018, znajdujące się w WPF. W budżecie
na 2016 rok zabezpieczono 100.000 zł na
kontynuację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej.
► Przebudowa i modernizacja
ulic w Swarzędzu (Zachodniej, Złotej,
Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebr-

nej, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja,
Nowy Świat, Zamkowej, Mickiewicza,
Mylnej, Bramkowej, Plac Powstańców
Wielkopolskich, Krawieckiej, Szewskiej,
Kowalskiej, Ślusarskiej) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2015-2020.
Zadanie znajduje się w WPF. W roku 2016
planuje się 1.000.000 zł na przebudowę
ulicy Zachodniej w Swarzędzu.
► Przebudowa i modernizacja ulic
w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2015-2020.
Zadanie znajduje się w WPF. Do budżetu
na rok 2016 wprowadza się 1.000.000 zł
na realizację zadania.
► Przebudowa nawierzchni ulic
w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego,
Leśnej, Kaczorowskiego) – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018,
znajdujące się w WPF. W budżecie na 2016
rok zabezpiecza się 2.100.000 zł na przebudowę ulicy Modrzejewskiej w Swarzędzu.
► Przebudowa nawierzchni ulic:
Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej,
Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu – zadanie realizowane w latach 20152019, znajdujące się w WPF. Zabezpiecza
się kwotę 1.300.000 zł na rozpoczęcie
realizacji I etapu zadania. Kontynuacja
zadania w kolejnych latach.
► Przebudowa i modernizacja ulic
w Janikowie – zadanie wieloletnie, realizuje się w latach 2015-2018. Zadanie
znajduje się w WPF. Planowane środki na
rok 2016 wynoszą 500.000 zł i zostaną
przeznaczone na wykup nieruchomości
przeznaczonych pod poszerzenie ulicy
Swarzędzkiej w Janikowie oraz rozpoczęcie realizacji I etapu inwestycji.
► Przebudowa i modernizacja ulic
w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich - inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2014-2019, znajdująca
się w WPF. W roku 2016 przeznacza się
800.000 zł na opracowanie dokumentacji
na remont drogi Paczkowo – Sokolniki
Gwiazdowskie wraz z realizacją.
► Przebudowa i modernizacja ulic
w Rabowicach – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2014-2018, znajdujące
się w WPF. Na opracowanie dokumentacji
i modernizację ul. Bliskiej do budżetu na
rok 2016 wprowadza się kwotę 500.000 zł.
► Przebudowa i modernizacja ulic
w Gruszczynie - zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2013-2020, znajdujące
się w WPF. Planowane środki na rok 2016
wynoszą 1.100.000 zł z przeznaczeniem na
przebudowę ulicy Modrzewiowej.

► Budowa kładki nad drogą krajową nr 92 – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-2019, znajdujące
się w WPF. W roku 2016 zaplanowano
150.000 zł na kontynuację prac związanych z opracowaniem dokumentacji
technicznej.
► BUDŻET OBYWATELSKI –
WPF, lata 2016-2020. W budżecie na rok
2016 zaplanowano 100.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania pn. Postawienie dwóch
sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej –
przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum
im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
► BUDŻET OBYWATELSKI –
WPF, lata 2016-2020. W budżecie na
rok 2016 zaplanowano kwotę 1.000.000
zł na realizację zadania pn. Modernizacja ścieżki rowerowo - biegowej wzdłuż
Jeziora Swarzędzkiego.
► Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych - zadanie
jednoroczne. Na realizację w budżecie na
rok 2016 zaplanowano 40.000 zł.
► Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu – zadanie jednoroczne. Na realizację w budżecie na rok 2016 zaplanowano
300.000 zł.
► Budowa zintegrowanego węzła
przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Kobylnicy – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie
na rok 2016 zaplanowano 450.000 zł.
► Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu - zadanie jednoroczne.
Na realizację w budżecie na rok 2016 zaplanowano 300.000 zł, tj. planowaną kwotę
dotacji celowej od Starosty Poznańskiego.
► Nabywanie nieruchomości do
gminnego zasobu – zadanie jednoroczne. Na realizację w budżecie na rok 2016
zaplanowano 100.000 zł.
► Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane
w latach 2012-2020. Zadanie znajduje się
w WPF. Na kontynuację zadania zaplanowano 150.000 zł. W roku 2016 środki
przeznaczone są na kontynuację programu
modernizacji kamienic wokół Rynku.
► Budowa budynków komunalnych
– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2016-2018, znajdujące się w WPF.
Do budżetu na rok 2016 wprowadza się
kwotę 100.000 zł na adaptację pełnobranżowej dokumentacji technicznej budynku,
na podstawie której będzie realizowana
budowa budynku komunalnego przy ul.
Staniewskiego w Swarzędzu.
► Adaptacja i wyposażenie budyn-

ku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób
starszych i niepełnosprawnych – zadanie
realizowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. Na realizację na rok 2016
zaplanowano 500.000 zł, kontynuacja zadania w roku następnym.
► Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 i os.
Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS
w Swarzędzu – zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące się w WPF.
W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się
400.000 zł na opracowanie dokumentacji
technicznej i realizację inwestycji.
► Modernizacja nieruchomości –
ul. Poznańska 15 w Swarzędzu – zadanie
jednoroczne. Na realizację w budżecie na
rok 2016 zaplanowano 20.000 zł.
► Modernizacja budynku Ratusza
wraz z wyposażeniem - zadanie realizowane w latach 2016-2017, znajdujące
się w WPF. Na rok 2016 zaplanowano
kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na
zakup i montaż klimatyzatorów.
► Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy – zadanie jednoroczne, plan na 2016 rok wynosi 70.000
zł. W ramach zadania planowana jest adaptacja pomieszczenia po „bankomacie”
na zaplecze socjalne oraz modernizacja
kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza w pomieszczeniach
Biura Rady.
► Zakup sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla
UMiG – zadanie jednoroczne. Na realizację zadania, w budżecie na rok 2016
zaplanowano kwotę 120.000 zł, która
zostanie przeznaczona na zakup sprzętu
teleinformatycznego, min. zestawów komputerowych, UPS w serwerowni Urzędu
Miasta i Gminy.
► Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu – zadanie majątkowe
jednoroczne. W budżecie na rok 2016
zabezpiecza się 60.000 zł, z przeznaczeniem na zakup nowych przełączników
sieciowych oraz punktów dostępowych,
świadczących usługi bezprzewodowego
dostępu do Internetu.
► Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu
i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem
– zadanie wieloletnie, realizowane w latach
2015-2020. Zadanie znajduje się w WPF.
Na realizację w roku 2016 zaplanowano
kwotę 250.000 zł.
► Zakup sprzętu pożarniczego

i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu
i w Kobylnicy – zadanie jednoroczne.
W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się
10.000 zł, celem doposażenia jednostek
OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.
► Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w
Kobylnicy (dotacja dla OSP) – zadanie
majątkowe jednoroczne. Na realizację
w budżecie na rok 2016 zaplanowano
15.000 zł.
► Zakup sprzętu i wyposażenia
w ramach zarządzania kryzysowego
– zadanie jednoroczne. Na realizację
w budżecie na rok 2016 zabezpiecza się
60.500 zł, na modernizację systemu łączności - przejścia na łączność cyfrową oraz
na doposażenie sprzętowe Zarządzania
Kryzysowego.
► Wykonanie systemu nadzoru
wizyjnego dla miasta Swarzędz – zadanie majątkowe jednoroczne. Do planu
na rok 2016 wprowadzono 60.000 zł. W ramach zadania planowana jest rozbudowa
miejskiego monitoringu, min. na Rynku
w Swarzędzu, na skrzyżowaniu ulic Kórnickiej/Transportowej (Garby/Zalasewo),
na skrzyżowaniu ulic Cieszkowskiego/Słowackiego oraz w miejscach wg zaleceń
Policji i Straży Miejskiej.
► Modernizacja placówek oświatowych – zadanie majątkowe jednoroczne.
W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się
500.000 zł na modernizację parkietu w sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr
1 i Gimnazjum nr 3 oraz remont części
dachu w Gimnazjum w Zalasewie.
► Wykonanie zaplecza socjalnego
dla boisk zewnętrznych przy Szkole
Podstawowej w Zalasewie – zadanie
jednoroczne. Na realizację w budżecie
na rok 2016 wprowadza się 100.000 zł.
► Zakup sprzętu na plac zabaw
przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy – zadanie jednoroczne. Do planu na
rok 2016 wprowadzono 7.000 zł.
► Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Paczkowie – zadanie jednoroczne.
W budżecie na rok 2016 zabezpiecza się
67.000 zł.
► Modernizacja pomieszczenia
administracyjnego w Zespole Szkół
w Paczkowie – zadanie jednoroczne. Do
planu na rok 2016 wprowadzono 11.316 zł
na zakup i montaż klimatyzatora.
► Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Kobylnicy – zadanie realizowane w latach 2014-2019, znajdujące się w WPF.
W budżecie na rok 2016 zaplanowano
dok. na str. 12 Ü
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1.500.000 zł na zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie realizacji zadania
z kontynuacją w roku 2017.
► Zakup pieca konwekcyjnego dla
Przedszkola nr 2 w Swarzędzu – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2016
zaplanowano 13.000 zł.
► Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu – zadanie
jednoroczne. W budżecie na rok 2016
zaplanowano 8.610 zł.
► Zakup maszyny do polerowania
posadzek w Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie – zadanie jednoroczne,
do planu na rok 2016 na zakup maszyny
wprowadzono kwotę 8.384 zł.
► Kanalizacja obszaru Parku KrajobrazowegoPuszcza Zielonka i okolic.
Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację – inwestycja wieloletnia obejmująca
lata 2013-2018, znajduje się w WPF. Do
budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę
3.787.000 zł, na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej,
które w ramach inwestorstwa zastępczego
Gminy Swarzędz realizuje Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
► Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic.
Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania, etap III - inwestycja wieloletnia
obejmująca lata 2013-2018, znajduje się
w WPF. Do budżetu na rok 2016 wprowadzono kwotę 585.280 zł.
► BUDŻET OBYWATELSKI WPF lata 2016-2020. Do planu na rok
2016 wprowadzono 100.000 zł na opracowanie skróconej dokumentacji i realizację zadania pn. Urządzenie wybiegu
dla psów na terenie byłego wysypiska
śmieci.
► Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Swarzędz
– inwestycja wieloletnia, realizowana
w latach 2003-2020, znajduje się w WPF.
W roku 2016 zabezpieczono 500.000 zł
na planowaną budowę oświetlenia w ulicach: Darniowej w Gortatowie, Szkolnej
i Błotnej w Łowęcinie, Słowiańskiej lub
Złotopolskiej w Kruszewni, Słocińskiego
w Bogucinie, Bliskiej w Rabowicach.
► Modernizacja świetlic wiejskich
– zadanie jednoroczne. Na realizację w budżecie na rok 2016 zaplanowano 40.000 zł.
► Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki
Gwiazdowskie, Garby) – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach 2016-2020.

Planowane środki na rok 2016 wynoszą
100.000 zł, na opracowanie dokumentacji
technicznej, która będzie wykorzystywana w realizacji zadania w poszczególnych
sołectwach gminy Swarzędz.
► Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Św. Marcina
w Swarzędzu, obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie – inwestycja wieloletnia, realizowana w latach
2012-2017. Zadanie znajduje się w WPF.
Planowane środki na rok 2016 wynoszą
4.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę
bieżni lekkoatletycznej oraz budowę boiska treningowego na terenie kompleksu
boisk przy ul. Św. Marcina – Kosynierów
w Swarzędzu.
► BUDŻET OBYWATELSKI –
WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok
2016 zaplanowano 100.000 zł na opracowanie koncepcji, projektu i realizację zadania pn. Budowa infrastruktury sportowo
– rekreacyjnej na boisku sportowym
w Wierzonce.
► BUDŻET OBYWATELSKI –
WPF lata 2016-2020. W budżecie na rok
2016 zabezpieczono 100.000 zł, w tym
środki na opracowanie skróconego projektu technicznego na zadanie pn. Budowa
dziecięco-młodzieżowego placu zabaw
na os. Kościuszkowców w Swarzędzu.
► BUDŻET OBYWATELSKI –
WPF lata 2016-2020. Na realizację w roku
2016 zaplanowano 100.000 zł, w tym środki na opracowanie skróconego projektu
technicznego na zadanie pn. Budowa
placu zabawowo-rekreacyjnego przy
Zespole Szkół w Paczkowie.
► Budowa i doposażenie placów
zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem – zadanie
jednoroczne. W budżecie na rok 2016
zabezpieczono 150.000 zł.
► Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na terenie sołectwa Bogucin
(m. in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna,
ogrodzenia, ławki) – zadanie jednoroczne,
w roku 2016 zaplanowano 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń siłowni zewnętrznej oraz ławek; zadanie realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego.
► Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym – zadanie jednoroczne,
w roku 2016 zaplanowano 8.000 zł na
doposażenie placu zabaw w urządzenia
zabawowe; zadanie realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego.
► Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej, w tym terenu placu zabaw
w Gruszczynie – zadanie jednoroczne, na
rok 2016 zaplanowano 15.000 zł z prze-

znaczeniem na doposażenie placu zabaw
przy boisku sportowym w urządzenia zabawowe; zadanie realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego.
► Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w sołectwie Gortatowo – zadanie jednoroczne, na montaż piłkochwytów i ogrodzenie boiska przy świetlicy
w roku 2016 zaplanowano 10.980 zł; zadanie realizowane w ramach Funduszu
sołeckiego.
► Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu
oraz wykonanie zadaszenia w Garbach
– zadanie jednoroczne, zaplanowaną na
rok 2016 kwotę 18.000 zł przeznacza się
na wykonanie zadaszenia na placu rekreacyjnym; zadanie realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego.
► Rozbudowa placu zabaw w Zalasewie – zadanie jednoroczne, plan na rok
2016 wynosi 7.000 zł; zadanie realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego
► Budowa siłowni zewnętrznej przy
boisku sportowym w Karłowicach – zadanie jednoroczne, zaplanowaną na rok
2016 kwotę 9.000 zł przeznacza się na
zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy
boisku sportowym; zadanie realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego.
► Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w sołectwie Kobylnica – zadanie jednoroczne, zaplanowaną na rok
2016 kwotę 8.500 zł przeznacza się na
budowę placu rekreacyjnego (budowa plenerowej siłowni – zakup min. 2 urządzeń);
zadanie realizowane w ramach Funduszu
sołeckiego.
► Ustawienie siłowni zewnętrznej
w Uzarzewie – zadanie jednoroczne, plan
na rok 2016 wynosi 12.000 zł, zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.
Planowany jest zakup i montaż urządzeń
siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Uzarzewie.
► Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej Sołectwa Wierzenica – zadanie jednoroczne, plan na rok 2016 wynosi
7.000 zł; zadanie realizowane w ramach
Funduszu sołeckiego. W ramach zadania
planowane jest doposażenie w urządzenia siłowni zewnętrznej placu zabaw przy
świetlicy w Wierzenicy.
► Modernizacja saun, monitoringu
i kręgielni pływalni „Wodny Raj” – zadanie realizowane w latach 2016-2017,
znajdujące się w WPF. W budżecie na rok
2016 zaplanowano 200.000 zł.
/opr. mw/
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zanowni Państwo, chcielibyśmy
serdecznie podziękować za okazane serce i pomoc dla podopiecznych
schroniska dla zwierząt w Skałowie. Przez
dwa tygodnie zebraliśmy z Państwa pomocą karmę mokrą i suchą, żwirek dla kotów,
zabawki, gazety dla szczeniąt.
Ilość przerosła nasze najśmielsze

oczekiwania. Straż Miejska, która pomogła nam z transportem musiała jechać, aż
dwa razy. Uroczystego przekazania darów, którego dokonał burmistrz, odbyło
się w asyście uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu.
Za zaangażowanie chcielibyśmy
podziękować: Mieszkańcom, Straży Po-

Nowe zasady wycinania drzew,
krzewów i ochrony zieleni

P

rzypominamy i informujemy, że
z dniem 28 sierpnia 2015 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie
przyrody. Obecnie konieczność uzyskania
zezwolenia na wycinkę uzależniona jest
od wielkości obwodu pnia drzewa, a nie
jak dotychczas od jego wieku. Zezwolenia na usunięcie nie wymagają drzewa,
których obwód pnia na wysokości 5 cm
nie przekracza:
35 cm – w przypadku topoli, wierzb,
kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
25 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów
przydomowych. Jednak na krzewy rosnące
na terenach innych niż ogrody przydomowe, a przekraczające wiek 10 lat należy
uzyskać zezwolenie na ich usunięcie. Nie
ma już obowiązku uzyskiwania zezwolenia na drzewa powalone lub złamane
przez wiatr. Złomy i wywroty będą mogły
być usunięte po oględzinach pracownika
urzędu, przeprowadzonych po otrzyma-

niu zgłoszenia. Obumarłe drzewa nadal
wymagają zgody organu gminy na ich
usunięcie. Nowe prawo zapewnia także
ochronę zadrzewień przed niepotrzebną
wycinką w sytuacji, gdy zaplanowana
inwestycja nie jest realizowana. Drzewa
i krzewy będą mogły być usunięte tylko
na dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. pod
warunkiem uzyskania przez inwestora
prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia/pozwolenia na budowę.
Ponadto, nowe przepisy regulują sprawę
niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew. Prace w obrębie korony drzewa
nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi
w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie
rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
utrzymywanie uformowanego kształtu
korony drzewa,
wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
(Zabieg ten wykonuje się na podstawie
dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność

żarnej, Straży Miejskiej, swarzędzkim
Szkołom i Przedszkolom, Tygodnikowi
Swarzędzkiemu, Swarzędzkiej Telewizji
Kablowej, TVP3, radnym Rady Miejskiej
w Swarzędzu i wszystkim innym, dzięki
którym te Święta w schronisku mogły być
przyjemniejsze dla psiaków i kociaków.
Będziemy w przyszłości ponawiać akcje
wsparcia podopiecznych schroniska.
PS. Na zdjęciach znajdują się dary
tylko z jednego z dwóch transportów...
/tr/
z Fot. Tomasz Rybarczyk
jego przeprowadzenia. Dokumentację
przechowuje się przez okres 5 lat od końca
roku, w którym wykonano zabieg.)
Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50 % korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa,
w celach innych niż określone powyżej,
stanowi zniszczenie drzewa.
Administracyjną karę pieniężną wymierza się za:
»» usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
»» usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
»» zniszczenie drzewa lub krzewu,
»» uszkodzenie drzewa spowodowane
wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.
W związku z powyższym zmianie
uległ formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,
który jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
Szczegółowe informacje zainteresowani
mogą uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku 4 (tel. 61 65 10 714)
lub w Referacie Rolnictwa, Melioracji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu (tel. 61 65 12 403).
/ros/
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dlarek z zastępcami Grzegorzem Taterką
i Tomaszem Zwolińskim, sekretarzem
gminy Agatą Kubacką i przewodniczącą
Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbarą Czachurą, przybyli też radni Rady Miejskiej,
członkowie organizacji społecznych, stowarzyszeń, pracownicy służb publicznych,
mieszkańcy naszego miasta. W uroczystości uczestniczyli także harcerze ze Swarzędzkiego Szczepu Harcerskiego Dukt
– ZHR. Wartę honorową pełniły harcerki
z 28. Swarzędzkiej Drużyny Harcerskiej
HKT „Azymut” „WIGRY” ze Związku
Harcerstwa Polskiego. Po wprowadzeniu
pocztów sztandarowych oraz wspólnym
odśpiewaniu hymnu państwowego o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim pięknie opowiedział Antoni Kobza – prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. Burmistrz Marian Szkudlarek
podziękował wszystkim zgromadzonym
za patriotyczną postawę wyrażoną przez
udział w tym święcie.
Pod tablicą pamiątkową złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalone znicze.
/mw, tr/
z Fot. M.Woliński

Uczciliśmy rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego

28

Aktualności

grudnia uczciliśmy w Swarzędzu 97. rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.

Chwała
bohaterom…
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej,
Tobie Polsko tych serc naszych bicie
Tobie każdy cień myśli gorącej,
Tobie wszystko na śmierć i życie”

T

Udział mieszkańców
Swarzędza i okolic
w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919

Powstańca Wielkopolskiego”, zaprezentowana 14 stycznia w Bibliotece Publicznej
w Swarzędzu przez Marcina Wachowiaka,
prawnuka Czesława Kunerta - brata Józefa
Kunerta. Przybliżyła nam ona historię Powstania Wielkopolskiego i udziału w nim
mieszkańców Swarzędza. Wielu z nich,
jak swarzędzanin Józef Kunert, zapłaciło
najwyższą cenę za polską Wielkopolskę…
Czytaj także na str. 26: „Józef Kunert
– Powstaniec Wielkopolski.”
/tr, mw/
z Fot. T. Rybarczyk

ymi słowami Romana Wilkanowicza
zaczyna się publikacja pt. „Chwała
bohaterom – pamięci Józefa Kunerta,

Na Rynku, przed tablicą poświęconą Powstańcom, zgromadzili się przedstawiciele
władz gminy – burmistrz Marian Szku-
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- to tytuł nowej,
niezwykle potrzebnej publikacji,
powstałej z inicjatywy swarzędzkiego
Koła Towarzystwa
Pamięci Powstania
Wielkopolskiego.
Książka, której wydanie sfinansowane
zostało przez Gminę Swarzędz, przypomina historię Powstania Wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nim naszych
mieszkańców. Znajdziemy tu obszerny słownik
biograficzny poświęcony tym, którzy w latach
1918-1919 poszli walczyć o polskość, przyłączając
się do powstania, które rozpoczęło się w grudniu
1918 r. w Poznaniu.
16 lutego w Ośrodku Kultury w Swarzędzu
odbędzie się spotkanie zespołu redakcyjnego oraz wszystkich, którzy brali udział w powstaniu publikacji, a także członów rodzin
przedstawionych w niej Powstańców.
/mw/
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W

grudniu 2015 r. po raz trzeci
zorganizowano akcję w swarzędzkim magistracie. Organizacją całości przedsięwzięcia zajęli się
pracownicy Referatu Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych. Wybrana została potrzebująca naszej pomocy rodzina z trójką
dzieci, zamieszkująca w gminie Swarzędz,
która zgodnie z zasadami programu określiła swoje najpilniejsze potrzeby. Były
wśród nich kuchenka gazowo-elektrycz-

Konkurs na dekorację
świąteczną rozstrzygnięty!
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stycznia 2016 roku zakończone
zostało internetowe głosowanie
na najładniejszą zewnętrzną
dekorację świąteczną w naszej gminie.
Głosowaliście Państwo na wyłonione
w pierwszym etapie konkursu zdjęcia
przystrojonych świątecznie domów, mieszkań oraz instytucji. Ogromnie cieszy nas
wielka ilość oddanych głosów- aż 1780! To
internauci dokonali wyboru zwycięzców!
Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy
przysłali cyfrowe zdjęcia swoich dekoracji, dziękujemy za Wasze zaangażowanie,
chęć wspólnej zabawy, poczucie humoru.
A oto nagrodzeni w naszym konkursie:
► kategoria mieszkanie:
I miejsce - Wojciech Paulus – bon na
zakupy artykułów RTV i AGD o wartości
700 zł
II miejsce - Robert Roszyk – bon na
zakupy artykułów RTV i AGD o wartości
400 zł
III miejsce – Krystyna Barańska
- bon na zakupy artykułów RTV i AGD
o wartości 200 zł
► kategoria nieruchomość prywatna:
I miejsce – Sebastian Lach – bon na
zakupy artykułów RTV i AGD o wartości
700 zł
II miejsce – Katarzyna Dudzińska
– bon na zakupy artykułów RTV i AGD
o wartości 400 zł
III miejsce – Jerzy i Barbara Gruszka – bon na zakupy artykułów RTV i AGD
o wartości 200 zł

► kategoria instytucja:
I miejsce – Przedszkole
nr 2 „Miś Uszatek” – bon na zakupy
artykułów RTV i AGD o wartości 700 zł
II miejsce – Przedszkole nr 3 – bon
na zakupy artykułów RTV i AGD o wartości 400 zł
III miejsce – Kwiaciarnia „Kwiaty
z pomysłem” – bon na zakupy artykułów
RTV i AGD o wartości 200 zł
Wyróżnieniami w postaci zestawu

na, obuwie, odzież, żywność, podstawowe
środki czystości oraz zabawki.
Uczyniliśmy wszystko, aby spełnić te
świąteczne marzenia. Ze zbiórki pieniędzy wystarczyło na potrzebne przedmioty,
a nawet na wiele więcej!
Bardzo dziękujemy za ogromne zaangażowanie i możliwość sprawienia, aby
dla wybranej przez nas rodziny te święta
były magiczne i szczęśliwe!
/RED/
upominków od Miasta i Gminy Swarzędz,
uhonorowani zostali dodatkowo: Maria
Olszewska, Jolanta Nowakowska, Tadeusz Mańkowski, Jakub Bednarczyk,
Agnieszka Nobik, Wojciech Jarczyński,
Filip Małyszka, Rzemieślnicza Firma
Stolarska STOLMAR s.c.
Szczegółowe wyniki internetowego
głosowania zamieszczamy na www.swarzedz.pl
Wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym odbyło się 19 stycznia 2016
w ratuszu podczas okolicznościowego
spotkania uczestników konkursu z burmistrzem Marianem Szkudlarkiem.
/radz/

60 lat to za mało!...

5

stycznia gośćmi burmistrza Mariana
Szkudlarka i sekretarz gminy Agaty
Kubackiej byli Państwo Maria i Jerzy
Tomaszewscy, świętujący 60. rocznicę ślubu. Do ratusza z serdecznymi życzeniami
przybyła także Anna Wiśniowiecka-Gronowska, kierownik USC w Swarzędzu.

Dostojni Jubilaci otrzymali pamiątkowy
list gratulacyjny wraz z kwiatami i koszem
słodyczy.
Państwu Marii i Jerzemu Tomaszewskim – przemiłej parze wszyscy życzymy
wielu jeszcze wspólnych lat!
/rpr/
z Fot. T. Rybarczyk

Aktualności

Pracownicy
Urzędu Miasta
i Gminy
w Swarzędzu,
OSP w Swarzędzu i Kobylnicy
po raz kolejny włączyli się
do ogólnopolskiej akcji
świątecznej Szlachetna Paczka.

z Fot. Joanna Szar

Szlachetna
Paczka – znów
dołączyliśmy
z pomocą
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Zebraliśmy aż 123.407 zł!

Aktualności

Swarzędzanie zagrali, jak zawsze,
z wielkim sercem!

16

Swarzędzki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku znów
okazał się rekordowy! Zebraliśmy aż 123 407 zł! Cel tegorocznej zbiórki:
„Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”. Wszystkim serdecznie
dziękujemy! Dla przypomnienia: w zeszłym roku w Swarzędzu zebraliśmy
87 302,37 zł.

J

ak co roku zbiórce pieniędzy (wielkie
brawa dla 500 wolontariuszy!) towarzyszył bogaty program artystyczny
i sportowy. Imprezę otworzył bieg „Policz
się z cukrzycą” (piszemy o nim na str. 18).
W hali Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji, gdzie odbywał się swarzędzki
finał WOŚP wystąpili: Swarzędzka Orkiestra Dęta, Chór Męski Akord, dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Zalasewie,
młodzież z Sekcji Piosenki oraz Sekcji
Tańca Ośrodka Kultury. Dużą atrakcją
był koncert popularnej Marty Podulki.
RSP Kruszewnia, jak co roku, wspierała
orkiestrę sprzedażą pysznej grochówki
(dochód z w całości został przekazany na
24. Finał WOŚP). W lodowatej wodzie
kąpały się swarzędzkie „morsy”. Grupa animatorów opiekowała się dziećmi
- było malowanie twarzy, warsztaty plastyczne, konkursy, gry i zabawy. Wielką
popularnością cieszyła się loteria: 2000
losów rozeszło się w mgnieniu oka, zasilając orkiestrę o kolejne 5000,00 zł.
Licytowano, między innymi, złote ser-

duszko od JK Biżuteria, zegarki, dzień
z życia strażaka czy kosz wędlin od RSP
Kruszewnia. Następnie zagrała dla wszystkich gwiazda wieczoru - zespół Raggafaya.
Pomiędzy godz. 18 a 21 emocje sięgały
zenitu: zlicytowano wówczas oryginalne

złote serduszko 24. Finału WOŚP za 10
tys. zł, rower, talon na pieczonego dzika,
koszulki piłkarzy Lecha Poznań: Dawida
Kownackiego i Karola Linetty, piłkę nożną z autografami piłkarzy Lecha Poznań,
dzień z życia asystenta rzecznika Lecha
Poznań. Punktualnie o godz. 20 także
ze Swarzędza wysłane zostało do nieba
symboliczne światełko – piękny pokaz
fajerwerków!
24 Finał WOŚP w Swarzędzu zakończył się wielkim sukcesem ponieważ udało
się zebrać 123 407,00 zł (o 36 281,80 zł
więcej niż w roku 2015).

Oto najważniejsze liczby:
»» licytacje: 41 130,00 zł,
»» kwesta (wolontariusze z puszkami):
70 809,00 zł,
»» loteria: 5 000,00 zł,
»» wpływy z biegu „Policz się z cukrzycą”: 3 703,00 zł,
»» sprzedaż grochówki od RSP Kruszewnia: 2 765,00 zł.
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»» Złote Serduszko od Fundacji WOŚP:
10 000,00 zł (wylicytowane przez Ireneusza Szpota),
»» koszulka Dawida Kownackiego:
2 500,00 zł,
»» koszulka Karola Linetty: 1 500,00 zł,
»» dzień z życia asystenta rzecznika Lecha Poznań: 650,00 zł,
»» rower: 630,00 zł,
»» złoty pierścionek: 600,00 zł,
»» talon na pieczonego dzika: 600,00 zł,
»» złote serduszko od JK Biżuteria:
590,00 zł,
»» piłka z autografami piłkarzy Lecha
Poznań: 500,00 zł,
»» zegar WOŚP: 500,00 zł,
»» spotkanie z Aleksandrem Dobą:
500,00 zł,
»» dzień z życia strażaka: 400,00 zł,
»» kosze ufundowane przez RSP Kruszewnia: 310,00 zł i 220,00 zł,
»» naszyjnik z bursztynem: 380,00 zł.
/mw, tr/
z Fot. H. Błachnio

W

* * *

spaniali sponsorzy, wolontariusze, darczyńcy oraz obsługa
techniczna zasługują na wyrazy
uznania. Oto oni: burmistrz Swarzędza
Marian Szkudlarek, poseł Bożena Szydłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Czachura, senator Piotr Florek,
radni - Paweł Bocian, Zygmunt Majchrzak,
Mateusz Matuszak, Adam Adamczak, firma Szpot i Ireneusz Szpot, J.K. Biżuteria
- Janusz Kamieński, Volkswagen Poznań,
RSP Kruszewnia, restauracja „Między
Nami”, restauracja Słoneczna Przystań

- Przemysław Górny, rzecznik KKS
Lech Poznań, Jan Kułakowski, Zakład
Przetwórstwa Dziczyzny Laspol, Cech
Stolarzy Swarzędzkich, firma Mabor,
Zakład Pierzarski Piórex, Zakłady Mięsne
A. Bystry, sklep rowerowy Brodex, sklep
rowerowy FogtBike, Strefa Sportu Tenis
& Fitness, 2bActive, Studio Foto Video
Henryk Błachnio, Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea, Centrum Edukacji
i Turystyki „Sokrates” Swarzędz, Zdrowa
Domowa Kuchnia, cukiernia Magdalenka,
cukiernia Kandulski, cukiernia Grzeczka, cukiernia Hoffmann, cukiernia „Cafe
Pączek” Artur Ostrowski, piekarnia Jankowscy, Pałacyk Pod Lipami, Lookmania Pracownia Piękna Anna Jędrzejczak,
Salon Urody Mariusz Nowacki, Salon
Mody Cybina, Studio Paznokci „Aga”
Agnieszka Gawarecka, Gabinet masażu
Aleksandra, Salon Kosmetyczny De Looks Daria Wittke, Salon Kosmetyczny
Marlena, Tranzico, Językownia, Akces
Benefit Learning Systems, Koło wędkarzy Swarzędz Zatorze, Optyk Przybylski,
Taxi Swarzędz, Sadva, autoczescirowerowy.pl Magdalena Zimna, Kwiaciarnia
Artystyczna Swarzędz, Złotnictwo- Piotr
Jurkiewicz, Bodo Sport, Salonik fryzjerski
dla psów - Karolina Jurkiewicz, Studio Wik-

toria - Małgorzata Lesińska, Szymon Cieśla,
Katarzyna Plenzler, Eko - Stolarz, Firma
handlowa Jerzy Zys, restauracja Oskoma,
Wydawnictwo My Music, Sławex Poznań,
Bogdan Junikowski, Kasia i Mariusz Starosta, Firma handlowa Majo, JRG 7 Poznań,
Marzena Potrawiak, Drukarnia Swarzędzka
Stanisław i Marcin Witeccy, Swarzędzka
Orkiestra Dęta, MC Radio, GO4 Robot,
Car Wash Paweł Banaszak, Szkółka drzew
i krzewów owocowych i ozdobnych Misiorny i Olejniczak, Kulkidsklub dla dzieci
w Swarzędzu, Salon Urody Mariusz, Piotr
Gulczyński, Mobilna Strefa Przyjemności
Natalia Wudarzewska, EuroHotel, Drogeria
Mika, Myjnia Samochodowa Maciej Doziński, Fit and Jump Swarzędz, Uczniowski
Klub Sportowy SP 5 SWAREK Swarzędz,
Vex TATTOO Tatuaż Artystyczny, Bosch
Service Maciejewski, Bartcar Swarzędz,
Duda Watex Magda Sikora.
Składam serdeczne podziękowania instytucjom i osobom, pomagającym przy
organizacji 24. Finału WOŚP w Swarzędzu: Urzędowi Miasta i Gminy Swarzędz,
Straży Miejskiej, Policji, Ochotniczej
Straży Pożarnej z Kobylnicy, Ochotniczej Straży Pożarnej ze Swarzędza, Swarzędzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji,
Zakładowi Gospodarki Komunalnej,
Dariuszowi Łuczków i całej ekipie Restauracji „Między Nami”, firmie Gigant
Sound, Zbyszkowi Zielińskiemu i firmie
„Violex”, redakcji portalu Swarzędz Na
Sygnale, Swarzędzkiej Telewizji Kablowej, członkom Sekcji Fotograficznej, Henrykowi Błachnio, Swarzędzkiemu Bractwu
Kurkowemu, Stowarzyszeniu Morsy, Ratownikom Drogowym PZM z Automobilklubu Wielkopolskiego, Leszkowi Łukomskiemu, Mariuszowi Urbańczykowi.
Bardzo pomogli nam: Piotr i Izabela Nowak, Andria Zygmunt, Krzysztof Rybak,
Jacek Jagielski, Paweł Pawlak, Katarzyna
Wichtowska, Agnieszka Matela, Andrzej
Rutaski, Krzysztof Nowak, Klaudia Piotrowska, Bogdan Junikowski, Grażyna
dok. na str. 18 Ü

Aktualności

Najciekawsze Licytacje:
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Aktualności

Û dok. ze str. 17
Nowak, Natalia Brząkała, Magdalena
Kostuch, Izabela Skowron, Konrad Chudziński, Dariusz Nazim, Janusz Wanat,
Łukasz Jędrzejczak, Tomasz Dembiński, Emilia Przydryga, Dona Dolińska,
Przemysław Rutkowski, Adrian Wasiak,
Łukasz Czarnecki, Adam Mądrecki, Dominika Piechowicz, Anna Barańska, Patrycja

Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP
Filip Przepióra

Policzyli się z cukrzycą...!

Podziękowania
burmistrza
Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tak aktywnie
zaangażowali się w swarzędzki 24.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Wyrazy ogromnego uznania
kieruję w stronę rzeszy młodych wolontariuszy, darczyńców, sponsorów, osób
uczestniczących w licytacjach, wreszcie
organizatorów ze swarzędzkiego sztabu
WOŚP.
Dzięki Państwa zaangażowaniu, entuzjazmowi i dobrym sercom możemy
znów cieszyć się imponującym wynikiem
zbiórki pieniężnej na rzecz dzieci i osób
w podeszłym wieku.
Raz jeszcze serdecznie Państwu
dziękuję.
Z wyrazami głębokiego szacunku,

18

Kańdula, Paulina Brosz, Klaudia Stanisławska, Monika Małkowska, Gabriela
Sokół, Patryk Karpiński, Maria Greser,

Anita Frąckowiak, Eliza Tarasiewicz, Michał Klimaszewski, Mateusz Gawarecki,
Adam Fryzowski, Grażyna Borowicz, Dorota Wróbel.
Na szczególne podziękowania zasługują artyści i zespoły występujący podczas
swarzędzkiego 24. Finału. Dziękuję dyrektorom swarzędzkich szkół oraz opiekunom
wolontariuszy.
Szczególnie gorąco dziękuję dzielnym wolontariuszom, kwestującym na
rzecz 24. Finału WOŚP. Nie przestraszyli
się nieciekawej pogody i w liczbie ok.
500 wyszli na ulice naszego miasta. Dzięki nim kwota, którą zebraliśmy wynosi
ponad 120 tys. zł. Ich wkład w ten wynik
jest przeogromny. Łącznie wolontariusze
zebrali bowiem ponad 70 tysięcy złotych!

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz

J

edną z imprez towarzyszących 24.
Finałowi WOŚP w Swarzędzu był
I Bieg „Policz się z cukrzycą!”. 250
uczestników pokonało trasę wiodącą dolną
i górną ścieżką nad Jeziorem Swarzędzkim. Niekorzystne warunki atmosferyczne
nie popsuły nastrojów wśród uczestników.
Do „Puszki biegacza” trafiło ponad 3700
zł - kwota ta zasili program autorski Fundacji WOŚP – „Policz się z cukrzycą”,

a także Program Leczenia Osobistymi
Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą.
Bieg z czasem 16:57 wygrał mieszkaniec Swarzędza, Radosław Pluciński. Na
podium zameldowali się również Zbigniew
Miś oraz Maciej Zandecki. Do zobaczenia
za rok na trasie biegu!
Mateusz Matuszak

Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
już otwarty
30 grudnia odbyło się w Swarzędzu uroczyste otwarcie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, którego siedziba znajduje się 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.

J

ak poinformowała Anna Renda – dyrektor Ośrodka Opieki Społecznej, ta
niezwykle potrzebna placówka służyć będzie około 30 seniorom, oferując
rozmaite formy rehabilitacji i aktywizacji.
Koszt jej uruchomienia to ok. 250 tys.
złotych, z czego 200 tys. zł pochodzi
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Burmistrz Marian Szkudlarek podkreślił,
iż pilna była potrzeba utworzenia nowocześnie wyposażonej placówki dla
seniorów, i – gdy tylko powstała możliwość skorzystania z ministerialnego
programu – brakujące 50 tys. złotych
koniecznie należało w budżecie Swarzędza wygospodarować.
W uroczystym otwarciu Dziennego
Domu „Senior-WIGOR” uczestniczyli
także swarzędzcy seniorzy, radni Rady
Miejskiej i Rady Powiatu, zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka i Tomasz Zwoliński, sekretarz gminy Agata Kubacka,
pracownicy OPS oraz UMiG zaangażowani w realizację tego projektu.
/mw/
z Fot. OPS i M.Woliński

Z

4) wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa
domowego.
Celem działalności Domu jest zapewnienie 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, dys-

ponującym 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 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 7.3015.30. Szczegółowe informacje na temat
rekrutacji można uzyskać pod numerem
telefonu 61 651 26 50.
Wniosek zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.opsswarzedz.pl
/ops/

Prosto z OPS
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***

e 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,
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Bezpłatna pomoc
prawna

O
Przy wspólnym, wigilijnym stole…

Prosto z OPS

J

ak co roku Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zaprosili do restauracji EuroHotel osoby starsze i samotne
oraz uczestników Środowiskowego
Domu Samopomocy, Dziennego Domu
„Senior Wigor”oraz Klubów Młodych Duchem. Do wspólnej wieczerzy 20 grudnia
zasiadło ponad 100 osób. Życzenia wigilijne złożył wszystkim Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek,
poseł Bożena Szydłowska oraz dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna
Renda.
Po odczytaniu fragmentu Ewangelii
przez księdza Michała Miarę i podzieleniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do
wspólnej wieczerzy. Już po raz kolejny
gościliśmy chór kościelny „Effatha” z Poznania, który pod batutą pana Szymona
Dziwisza uświetnił ten podniosły wieczór.
Miłą niespodzianką był również występ
swarzędzkiej Sekcji Regionalnej „Olszyna”. Oba zespoły wprowadziły nas w miły,
przedświąteczny nastrój, który udzielił
nam się poprzez wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek przeplatanych wierszami.
Był to czas, który mogliśmy spędzić
wspólnie z zaproszonymi gośćmi w atmosferze wzajemnej życzliwości.
Pracownicy OPS

K

***

ilka dni wcześniej, 15 grudnia, ponad
setka seniorów z Klubów Młodych
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Duchem wzięła udział w uroczystym
spotkaniu opłatkowym. Jak co roku
wszystkie kluby przygotowywały się
do tego dnia już od dłuższego czasu. Nie zabrakło ozdób świątecznych,
przepysznych ciast, zapachu świerku.
Spotkanie otworzyła dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Anna
Renda, która życzyła obnecnym wszelkiej
radości i pomyślności na Święta i Nowy
Rok. Przy akompaniamencie p. Szymona
wspólnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki.
Poznaliśmy również nowe utwory muzyczne o tematyce bożonarodzeniowej jak np. „Gwiazdorek” czy „Kolędnicy
Wędrownicy”. Wspólne biesiadowanie
przeplatane było wierszami, opowiadaniem czy życzeniami przygotowanymi
przez Kluby Młodych Duchem. Wiele
wzruszeń dostarczyło nam śpiewanie
„Kolędy domowej”, po której był czas na
przełamanie się opłatkiem.
Część z nas już dawno przestała wierzyć w Gwiazdora, który, mimo wszystko,
odwiedził nas w Centrum Aktywności
Seniora za pośrednictwem Śnieżynki - p.
Reginy. Wszyscy wróciliśmy więc do domów obdarowani zarówno przepięknymi
życzeniami jak i własnoręcznie zrobionym Mikołajem.
Wszystkim seniorom życzymy dużo
zdrowia, radości, spełnienia marzeń.
Do zobaczenia w Centrum.
Małgorzata Pawlik
Marta Szomek

d 1 stycznia 2016r. Powiat poznański
w porozumieniu z Gminą Swarzędz
realizuje zadanie polegające na udzielaniu
nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.
U. Poz. 1255).
Zgodnie z w/w ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom:
– którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie
nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2014r. poz.
1206 oraz z 2015 r. poz. 693) i wobec których
w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia;
– które posiadają ważną Kartę Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.
poz. 1863);
– które uzyskały zaświadczenie, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991t.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1206 oraz
z 2015r. poz. 693);
– które posiadają ważną legitymację
weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia
19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza
granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 123);
– które nie ukończyły 26 lat;
– które ukończyły 65 lat,
– które w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia
lub poniosły straty.
Dyżury prawnika odbywają się codziennie
od poniedziałku do piątku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25
w godz. 13.00 – 17.00 bez konieczności wcześniejszego umówienia się.
Dla pozostałych osób, będących mieszkańcami gminy Swarzędz, a niespełniających wyżej wymienionych kryteriów Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz organizuje
bezpłatne porady prawne w każdą pierwszą
środę miesiąca w godzinach 10:00-11:00
w siedzibie urzędu pod adresem Rynek 1,
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu
się. Zapisów można dokonać osobiście
w Biurze Obsługi Interesanta – parter,
stanowisko nr 4 lub telefonicznie pod numerem 61 651 07 14.
Magdalena Dudzińska
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VII Bal Charytatywny
w Gimnazjum nr 3

5

Brawa dla Haliny Młynkovej
i chóru Gospel Joy!

O

kres świąteczno-noworoczny
w Swarzędzu obfitował w wiele
kulturalnych wydarzeń. Do najważniejszych należy zaliczyć cykl koncertów bożonarodzeniowych organizowanych
przez Urząd Miasta i Gminy oraz Ośrodek
Kultury w Swarzędzu.
Pierwszy koncert odbył się 19 grudnia
2015 roku w kościele pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu, a gwiazdą wieczoru była Halina Młynkova wraz
z zespołem. Widownia zgromadzona na
koncercie, mogła cieszyć się pięknymi
aranżacjami kolęd w wykonaniu wokalistki, widowiskową grą świateł oraz doskonałą jakością dźwięku.
18 stycznia 2016 r. odbył się drugi
koncert bożonarodzeniowy w kościele pw.
św. Marcina w Swarzędzu. Tym razem
uczestnicy koncertu mogli posłuchać kolęd
w wykonaniu poznańskiego chóru Gospel
Joy. Zespół zaprezentował także piosen-

ki świątecznym w języku angielskim, jak
„Santa Claus is coming to town”. Koncert
wprowadził widownię w doskonały nastrój, powodując ogólną chęć dołączenia
do chóru…
Publiczność na obu koncertach bardzo dopisała, kościoły wypełniły się po
brzegi rozśpiewaną widownią. Zarówno
po grudniowym jak i styczniowym koncercie, na wszystkich uczestników czekał
słodki poczęstunek, przygotowany przez
miejscowe cukiernie.
Wszystkim uczestnikom koncertów,
organizatorom, księdzu proboszczowi
Markowi Frąszczakowi, księdzu proboszczowi Aleksandrowi Brzezińskiemu
a także wspaniałym wokalistom: pani
Halinie Młynkovej oraz chórowi Gospel
Joy serdecznie dziękujemy za niezwykłe
przeżycia artystyczne.
Joanna Szar
z Fot. Marcin Paulus

Zapraszamy
na koncerty:
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej

K

arnawałowy koncert inaugurujący jubileusz
70-lecia Swarzędzkiej Orkiestry Dętej, który
odbędzie się 7 lutego 2016 roku o godzinie 17:00
w hali SCSiR przy ul. św. Marcina w Swarzędzu.
Wstęp wolny.

Macieja Balcara

27

lutego 2016 roku o godzinie 19:00 w Auli
Szkoły Podstawowej w Zalasewie przy ul.
Heweliusza 26 odbędzie się akustyczny koncert
Macieja Balcara. Wokalista legendarnej grupy
Dżem, zaprezentuje swój najnowszy materiał
podczas tradycyjnej, zimowej trasy. Bilety (25
zł i 30 zł) w sprzedaży od 1 lutego w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wjazd od
ul. Jesionowej), tel. 61 65 10 219 oraz na portalu
kupbilecik.pl
Serdecznie zapraszamy!
/mw,ok/

Zniżki na podstawie
Wielkopolskiej Karty
Rodziny

Aktualności

Koncerty Bożonarodzeniowe w Swarzędzu

lutego 2016 roku o godzinie 20.00 w Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu
(os. Czwartaków 1) rozpocznie się VII Bal Charytatywny organizowany przez Radę Rodziców.
Świetna zabawa, doskonałe jedzenie, niepowtarzalna atmosfera. Chętnych zapraszamy!
Zaproszenia (220 zł od pary) do nabycia w sekretariacie szkoły; rezerwacje do 15.01.2016 r. - tel.
61 817 49 50; 512 180 412.
/nad/

W

ielkopolska Karta Rodziny przyznawana
jest rodzicom/opiekunom prawnym dzieci
prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
z minimum trojgiem dzieci i dzieciom w wieku
do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku
kontynuowania nauki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom
wielodzietnym korzystanie z wielu zniżek. Ich
obszerny wykaz, aktualizowany na bieżąco,
dostępny na stronie www.opsswarzedz.pl
w zakładce Wielkopolska Karta Rodziny.
Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny
należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, pokój nr 16.
Dodatkowe informacje: tel. 61 651 26 50.
/ops/
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Wspólnie powitaliśmy Nowy Rok

N

owy Rok 2016 wspólnie przywitaliśmy na terenie swarzędzkiego
targowiska przy ul. Zamkowej. Imprezę rozpoczął występ Moniki Szulborskiej (Mikayla), wokalistki Disco&Dance. Po godzinie 23 wystąpił Markus P.,

który do tańca zachęcał takimi utworami
jak: „Kici kici miał”, „Bawimy się” czy
„Obudź się”. Na chwilę przed północą burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian
Szkudlarek wraz z przewodniczącą Rady
Miejskiej Barbarą Czachurą złożyli ser-

deczne życzenia noworoczne wszystkim
zgromadzonym. Punktualnie o godz. 24
podziwialiśmy noworoczny pokaz sztucznych ogni. Po kolejnych występach Mikayli i Markusa P. do tańca zagrali didżeje
z MC PARTY. Były też ciekawe konkursy
z nagrodami.
/ok, rpr/
z Fot.: Jerzy Kot

„Labor Omnia Vincit” dla Mirosława Horli

Aktualności

M

22

irosław Horla, znany swarzędzki przedsiębiorca i społecznik,
twórca kliniki rehabilitacyjnej
Rehasol, został uhonorowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit” (Praca Wszystko Zwycięży). Wyróżnienie to jest przyznawane za krzewienie
idei pracy organicznej oraz jako wyraz
uznania Towarzystwa dla dotychczasowej działalności społecznej, zawodowej

i publicznej laureata.
To zaszczytne wyróżnienie wręczone
zostało laureatowi 18 stycznia przez prezydenta THC, dra Mariana Króla , podczas
uroczystego spotkania w klinice Rehasol.
W uroczystości uczestniczyli także burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek oraz
przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara
Czachura.
/mw/
z Fot. T. Rybarczyk

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

O

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu –
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego informuje o możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego w oparciu o tzw. mechanizm„złotówka
za złotówkę” oraz świadczenia rodzicielskiego od
1 stycznia 2016 roku.
ZASIŁEK RODZINNY od 1 stycznia 2016
roku – w myśl zasady „złotówka za złotówkę”,
jeżeli rodzina ubiegająca się o ustalenie prawa do
zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przekroczy
kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego
(674 zł na osobę w rodzinie, 764 zł na osobę
w przypadku, gdy członkiem rodziny jest osoba
z orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności), to zasiłek rodzinny oraz
dodatki zostaną przyznane w wysokości, która
przysługiwałaby, gdyby kryterium nie zostało
przekroczone oraz wypłacone w wysokości
różnicy pomiędzy łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych i dodatków a kwotą,
o którą został przekroczony dochód rodziny.
Zasiłek rodzinny będzie wypłacany wszystkim
osobom, które złożą wniosek, a wysokość różnicy

pomiędzy przysługującymi zasiłkami rodzinnymi
i dodatkami a kwotą przekroczenia będzie równa
lub wyższa od 20 zł.
Wnioski mogą składać również osoby, które
od listopada 2015 roku przekroczyły kryterium
dochodowe, w związku z czym otrzymały decyzje odmowne na w/w świadczenia.
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE od
1 stycznia 2016 roku – przysługuje osobom
(matkom lub ojcom w przypadku skrócenia przez
matkę dziecka okresu pobierania świadczenia
rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę), które urodziły,
przysposobiły lub objęły opieką dziecko, a nie
posiadają prawa do zasiłku macierzyńskiego
lub uposażenia macierzyńskiego, tj. osobom
niepełnosprawnym, bezrobotnym, studentom,
osobom zatrudnionym na podstawie umów
cywilnoprawnych (umowa-zlecenie, umowa
o dzieło), rolnikom przez okres 52 tygodni
(1 dziecko), 65 tygodni (2 dzieci), 67 tygodni
(3 dzieci), 69 tygodni (4 dzieci), 71 tygodni (5 i
więcej dzieci) w wysokości 1000 zł miesięcznie.
Nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
/ops/

I LO „EKOS-u”
znów najlepsze
w Wielkopolsce!

P

rowadzone przez Fundację I Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu w XVIII Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektywy 2016 uznano za najlepsze liceum
ogólnokształcące w województwie wielkopolskim. Podobne zwycięstwo swarzędzka szkoła
społeczna odniosła też w 2014 roku.
W tegorocznej edycji rankingu analizowano
wyniki 2 167 liceów. Uwzględniono 3 kryteria:
wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów
dodatkowych (waga: 45%), sukcesy odniesione
przez uczniów szkoły w olimpiadach (waga: 30%)
oraz wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (waga: 25%).
Najlepsze w Wielkopolsce liceum w rankingu
ogólnopolskim zajęło 23 miejsce. Osobna klasyfikacja, zbudowana jedynie w oparciu o wyniki
egzaminów maturalnych, sytuuje szkołę na 18
miejscu w Polsce. Takiego wyniku nie osiągnęło
dotąd żadne liceum z Wielkopolski w całej historii
tworzenia ogólnopolskich rankingów.
źródło: www.perspektywy.pl/portal
/wp/
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Nagrody i wyróżnienia
za wybitne osiągnięcia sportowe w 2015 roku

N

a uroczystość zaproszeni zostali
zawodnicy wraz z najbliższymi
oraz kadrą trenerską. Obecni byli
także członkowie Komisji ds. Wyróżnień
i Nagród Sportowych: sekretarz gminy
Agata Kubacka – przewodnicząca komisji, Zygmunt Majchrzak - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu,
Mateusz Matuszak – radny Rady Miejskiej
w Swarzędzu oraz Paweł Bocian – radny
Powiatu Poznańskiego, sportowiec, pracownik Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji.
Na nagrody za wybitne osiągnięcia
sportowe z budżetu gminy Swarzędz
w 2015 roku przeznaczono kwotę 20.000
zł. Komisja ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych pracowała na podstawie uchwały
Rady Miejskiej w sprawie: zasad i trybu
przyznawania, wstrzymywania i cofania
oraz wysokości stypendiów sportowych,
nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury
fizycznej.
Po zapoznaniu się z czterdziestoma
pięcioma prawidłowo złożonymi wnioskami, komisja przekazała swoje propozycje burmistrzowi, który przyznał
dwadzieścia dwie nagrody (w wysokości od pięćset do tysiąca pięćset złotych)
i osiemnaście wyróżnień (karnety o wartości 100 zł do Swarzędzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji). Wszyscy zawodnicy
otrzymali również listy gratulacyjne.
Wśród uhonorowanych sportowców są reprezentanci różnych dyscyplin, m.in. sztuk
walki, sportów wodnych, lekkoatletyki,
kolarstwa, jeździectwa, hokeja na trawie,
tenisa ziemnego, koszykówki.

Burmistrz Marian Szkudlarek serdecznie podziękował sportowcom za ich
ogromny wysiłek i osiągnięcia służące
także promocji Swarzędza, złożył gratulacje trenerom i opiekunom zawodników.

NAGRODY SPORTOWE:
Sylwia Ciesielska, 1995, pływanie
(Klub Sportowy Warta Poznań)
Joanna Wittke, 1994, hokej na trawie
(Akademicki Związek Sportowy Politechniki Poznańskiej Poznań)
Kacper Majchrzak, 1992, pływanie
(Klub Sportowy Warta Poznań)
Kajetan Kierstein, 1990, kick-boxing
(Klub Sportowy KKS Poznań)
Joanna Radosz, 1997, pływanie
(Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz Paczkowo)

Olga Rusinek, 1991, pływanie synchroniczne (Akademicki Związek Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego
Poznań)
Nicola Tomidajewicz, 1997, kajakarstwo (Klub Sportowy Warta Poznań)
Wojciech Adamek, 1997, tenis ziemny (Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Poznań)
Waldemar Rataj, 1986, hokej na
trawie (WKS Grunwald Poznań)
Maciej Katarzyniak, 1997, zapasy
w stylu klasycznym (Swarzędzki Klub
Sportowy Unia Swarzędz)
Maciej Echaust, 1998, zapasy w stylu
klasycznym (Swarzędzki Klub Sportowy
Unia Swarzędz)
Magdalena Dedio, 1991, koszykówka
(Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz)
Sebastian Nowicki, 1998, zapasy
w stylu klasycznym (Swarzędzki Klub
Sportowy Unia Swarzędz)
Mateusz Madanowski, 1997, koszykówka (Uczniowski Klub Sportowy Lider
Swarzędz)
Mikołaj Szaferski, 1997, taekwondo
olimpijskie (Akademicki Związek Sportowy Sekcja Taekwondo Poznań)
Magdalena Biadała, 1998, pływanie
synchroniczne (Uczniowski Klub Sportowych Dąbrówka- Synchro Poznań)
Jakub Barszcz, 1982, szybownictwo
(Aeroklub Polski- Polski Związek Sportu
Lotniczego Warszawa)
Stanisław Sadowski, 1998, wioślarstwo (Klub Wioślarski z roku 1904
Poznań)

Aktualności

12 stycznia 2016 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu burmistrz Marian Szkudlarek uhonorował swarzędzkich
sportowców, którzy w roku 2015 wykazali się wybitnymi osiągnięciami.
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Michał Machowiak, 1998, karate
WKF (Klub Karate Dynamic Swarzędz)
Michał Kowalczyk, 1993, kolarstwo
(Euro Bike Kaczmarek Electric Team Poznań)
Gustaw Stachowski, 1998, wioślarstwo (Klub Sportowy Posnania Sekcja
Wioślarska Poznań)
Maria Gorczyca, 1997, orientacja
sportowa-bieg na orientację (Klub Sportowy Hades Poznań)

WYRÓŻNIENIA SPORTOWE:
Robert Puwałowski, 1971, siłowanie
na ręce (Uczniowski Klub Sportowy Wilki
Międzychód)
Danuta Kapturska, 1952, lekka atletyka (Polski Związek Weteranów Lekkiej
Atletyki Toruń)
Andrzej Kapturski, 1949, lekka atletyka (Polski Związek Weteranów Lekkiej

Atletyki Toruń)
Magdalena Gorczyca, 1971, orientacja sportowa-bieg na orientację (Klub
Sportowy Hades Poznań)
Dominika Henzel, 2004, jeździectwo-skoki przez przeszkody (Klub Jeździecki
Podkowa Gruszczyn)
Jakub Tracz, 2001, lekka atletyka
(Stowarzyszenie Lekkoatletyczne Olimpia Poznań)
Mikołaj Wójcik, 2000, taekwondo
(Akademicki Związek Sportowy Sekcja
Taekwondo Poznań)
Krzysztof Szmyt, 2003, pływanie
(Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz Paczkowo)
Krzysztof Jopek, 2005, karate (Kuzi
Sport Łukasz Kuzemko Paczkowo)
Oliwier Mikołajczak, 2004, karate
(Kuzi Sport Łukasz Kuzemko Paczkowo)
Stanisław Popow, 2003, karate (Kuzi

Sport Łukasz Kuzemko Paczkowo)
Oksana Banaszak, 2004, taekwondo
(Akademicki Związek Sportowy Sekcja
Taekwondo Poznań)
Antonina Walczak, 2006, taekwondo
olimpijskie (Akademicki Związek Sportowy Sekcja Taekwondo Poznań)
Igor Dwiecki, 2000, karate WKF
(Klub Karate Dynamic Swarzędz)
Tomasz Pawlaczyk, 2005, karate
WKF (Klub Karate Dynamic Swarzędz)
Maja Hendrys, 2003, jeździectwo-skoki przez przeszkody (Klub Jeździecki
Podkowa Gruszczyn)
Aleksandra Osuch, 2004, jeździectwo-skoki przez przeszkody (Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn)
Wojciech Niedziela, 2005, karate
WKF (Klub Karate Dynamic Swarzędz)
/mw, radz/
z Fot. T. Rybarczyk

Ferie zimowe na sportowo w SCSiR

Prosto z Centrum Sportu

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

S

warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji w okresie ferii zimowych zaprasza dzieci do lat 16 na basen (60 min)
lub lodowisko (1,5h – sesja) za jedyne 6

zł. Bilet obowiązuje od poniedziałku do
piątku w godzinach 6:30-22:00 (basen)
oraz 10:00-21:30 (lodowisko) w dniach
18.01-22.01 oraz 25.01-29.01.

Komunikat

S

zanowni klienci, w związku z odwiedzającymi nas grupami półkolonijnymi w okresie ferii zimowych, zapraszamy do zapoznania się
z orientacyjnym grafikiem ilości osób
przebywających na basenie i lodowisku.
Dostępny jest na stronie internetowej
www.scsir.swarzedz.pl lub do pobrania
w kasie pływalni.
/scsir/

Bal
przebierańców
na lodowisku

S
24

erdecznie zapraszamy miłośników
lodowego szaleństwa na bal przebierańców, który odbędzie się 30
stycznia (sobota) o godzinie 18:00 na
lodowisku przy Pływalni Wodny Raj.
Uczestnicy wezmą udział w różnych
sprawnościowych konkurencjach, w których wygrać będzie można drobne upominki. Czeka Was półtorej godziny świetnej zabawy. Przebranie obowiązkowe!
/scsir/
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Walentynkowa
obniżka cen
na lodowisku

Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

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

Z

okazji walentynek rozgrzewamy
atmosferę na lodowisku i obniżamy ceny. W weekend 13 i 14 lutego zapłacisz za bilet wstępu tylko 8 zł,
niezależnie od wieku. Przyjdź i śmigaj
śmiało. Do dyspozycji klientów: bezpłatna szatnia, wypożyczalnia łyżew (7 zł/
para/sesja), ostrzenie łyżew (10 zł/para).
/scsir/

Nowe zajęcia w SCSiR – ATAK NA BRZUCH

Karty honorowane
w SCSiR:

obszarze. Trening rozpoczyna się krótką
rozgrzewką, a następną część zajęć stanowią ćwiczenia wzmacniająco-ujędrniające. Sprawdź czy są jeszcze wolne
miejsca – tel. 61 65 09 527.
/scsir/

Prosto z Centrum Sportu

W

styczniu uruchomiliśmy nowe
zajęcia ATAK NA BRZUCH, które
cieszą się ogromną popularnością. Głównym celem zajęć jest kształtowanie i wzmocnienie mięśni brzucha
oraz spalanie tkanki tłuszczowej w tym

/scsir/

Ruszyły zapisy do 5. biegu 10 km Szpot Swarzędz

1

stycznia ruszyły zapisy do 5. edycji największego biegu ulicznego
w Wielkopolsce – 10 km Szpot Swarzędz. Bieg odbędzie się w niedzielę, 8
maja 2016 roku, a start nastąpi o godzinie 10.30 z najszerszej arterii komunikacyjnej Swarzędza – ulicy Cieszkowskiego. Wpisowe wynosi niezmiennie
45 złotych, podobnie jak adres strony
zawierającej formularz zgłoszeniowy –
www.biegi.szpot.pl. Limit uczestników
został ustalony na 5000 biegaczy.
Do wylosowania wśród wszystkich,
którzy ukończą bieg w czasie 90 minut,

będą tradycyjnie samochód osobowy,
skuter i rower, kategorie wiekowe są co
5 lat ( od 16 do 75 i więcej), a nagrody
otrzyma pierwszych sześć zawodniczek
i sześciu zawodników w każdej z 13 kategorii. Ewentualne zapytania prosimy
przesyłać na adres - biegi@szpot.pl

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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Aleksandra Szarłat

„Prezenterki tele PRL”

Biblioteka Publiczna poleca:

Prosto z Biblioteki

Józef Kunert: Powstaniec Wielkopolski

26

Seria portretów i rozmów z legendarnymi spikerkami, układających
się w opowieść o Telewizji Polskiej od
roku 1957, telewizji jakiej już nie ma.
W ekskluzywnych wywiadach Edyta
Wojtczak, Krystyna Loska, Bożena
Walter, Bogumiła Wander i Katarzyna
Dowbor opowiadają o swej pracy
i życiu prywatnym. Skąd wzięły się
w telewizji? Czy rzeczywiście zarabiały „kokosy” i czy polityka miała wpływ
na ich pracę? Jak przygotowywały
się do prowadzenia festiwali w Opolu
i w Sopocie? Na czym polegały ich
„wpadki”? Co obecnie robią i co myślą
o dzisiejszej telewizji? Czy chciałyby
do niej wrócić?

Małgorzata Hayles

„Sekretne życie
Roberty”

Roberta jest wysoka, sporo waży. Od
dziecka była przyzwyczajana do wypierania swojej kobiecości. Prowadzi
spokojne życie, opiekuje się matką,
pracuje w zakładzie pogrzebowym.
Jest skryta, małomówna. To jedna
z tych kobiet, którym podrzuca się psy
na przechowanie.
Pewnego dnia zauważa wyrzuconą

Powstanie wielkopolskie 1918/1919,
to jedno z nielicznych zrywów
niepodległościowych, które zakończyło się sukcesem. Wielkopolska
wywalczyła sobie niepodległość
i przynależność do odradzającej
się Rzeczypospolitej. Swój wkład
w to zwycięstwo wnieśli również
mieszkańcy Swarzędzkiej Ziemi.
Wśród kilkudziesięciu ochotników
był osiemnastoletni Józef Kunert,
który zginął pod Grójcem Wielkim.
Dziś w swej publikacji Chwała bohaterom - pamięci Józefa Kunerta, Powstańca Wielkopolskiego,
Marcin Wachowiak, prawnuk jego
brata, Czesława Kuhnerta oddaje
mu hołd a także innym swarzędzkim
powstańcom, którzy w walkach pod
Grójcem Wielkim zginęli.
Autor przedstawia swą wersję
wydarzeń historycznych, które
mogły mieć miejsce 97 lat temu.
Swą opowieść oparł na kanwie
rodzinnych przekazów oraz faktów
historycznych. Publikacja zawiera
przez kogoś kanapę, niewielki
mebel w kwiatki. Z jakiegoś powodu
postanawia zabrać ją do domu. W kanapie znajduje pocztówkę wysłaną
przed laty z Francji do mężczyzny,
który mieszkał w jej sąsiedztwie.
Zaskoczona zauważa, że kartka jest
podpisana jej imieniem. Autorka
pocztówki, jej imienniczka, napisała
lakoniczną informację o spotkaniu
w Paryżu (do byłego kochanka?),
które miało się odbyć dwadzieścia lat
później. W Robercie zaczyna budzić
się ciekawość, coś w rodzaju cichego
buntu. W jednej chwili postanawia
odkryć tajemnicę pocztówki i zmienić
swoje życie.

Waldemar Bednaruk

„Kurier ze Stambułu”
Opowiedziana z epickim rozmachem
powieść historyczna, w której pełna
napięcia i zwrotów akcja przeplata
się z barwnym opisem dworów
monarszych Francji, Rosji i Turcji

sławę. Wątki mistyczne przeplatają
się tu z awanturniczymi, świętość
graniczy z pożądliwością, tradycjonaliści spierają się z wolnomyślicielami,
a historia pewnej rodziny staje się
kluczem do historii całego kraju.

Agnieszka Krawczyk
kilka niepublikowanych dotąd zdjęć
m. in. Józefa Kunerta.
Marcin Wachowiak jest uczniem
poznańskiego Liceum Ogólnokształcącego. W kręgu jego zainteresowań
jest historią, w tym ta rodzinna i jej
tradycje niepodległościowe.

„Dolina mgieł i róż”

Publikacja dostępna jest w Bibliotece
Publicznej w Swarzędzu, os. Czwartaków 1.
BN

oraz autentycznymi opowieściami
ilustrującymi życie wyższych sfer
końca XVIII wieku.

Kristina Sabaliauskaitė

„Silva rerum”

„Silva rerum” to opowieść
o balansowaniu między śmiercią
a życiem, brzydotą a pięknem, ciałem
a duszą, odsłaniająca tajemnice
wielokulturowego Wilna. Zmysłowy,
barokowy styl, bogactwo historycznego szczegółu i wciągająca akcja
przyniosły autorce międzynarodową

Pewnego wieczoru pod koniec
lata Sabina Południewska stanęła
w drzwiach pałacyku „Pod Graalem
i Różą” Potrzebowała natchnienia,
które pozwoli jej skończyć kolejną
powieść. Gospodynią pensjonatu
okazała się sympatyczna Mila Mossakowska, a jego gośćmi, ekscentryczna
kuzynka Carmen, profesor Niewiara,
wyjątkowy oryginał, oraz pułkownik
Janicki, leciwy mężczyzna, który nie
stracił młodzieńczego wigoru. Sabina
poddała się urokowi pięknej doliny
i czarowi jej mieszkańców. Dzień po
dniu otwierała się na nowe doznania,
a świat stawał się piękniejszy.
Zawiązała przyjaźń z Teklą Tyczyńską,
hrabiną, która stworzyła oszałamiające różane kosmetyki. Spotkała
przyjaciela, lekarza, wdowca, który
samotnie wychowywał córeczkę,
Julinkę.Sabina znalazła więcej, niż
mogła by marzyć. Ale przyszedł dzień
wyboru. Czy piękna pisarka posłucha
głosu serca?
Renata Czarnecka-Pyła

Nie pal śmieci!
Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28 tys.
Polaków! Toksyczny wpływ substancji (powstających podczas spalania
śmieci) na zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilkunastu
czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego
zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.
Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich
zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.
► Czym palić w piecu?
Paliwami opałowymi: pelletem dowolnego rodzaju, drewnem nieprzetworzonym
i nieimpregnowanym, brykietem, węglem
dowolnego rodzaju, olejem opałowym
i gazem.
► Czego nie wrzucać do pieca?
Drewna z mebli i ram okiennych oraz
jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna, płyt wiórowych,
paździerzowych, paneli podłogowych,
klepek parkietowych, dykt, podkładów
kolejowych i słupów drewnianych, plastiku, odzieży, opon, pianek tapicerskich,
papieru zadrukowanego w kolorze. Papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej
takiego z gazet codziennych, tj. szarego
i mało zadrukowanego. Każdy inny papier
lepiej oddać do recyklingu.
► Spalanie śmieci w domowym
piecu truje i rujnuje!
Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej
szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów. Podczas spalania śmieci
powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek
siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a także
rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje
te zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię
oraz przyczyniają się do kwaśnych deszczy.
Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka,
warzywa i owoce.
Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie

odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca
i przewodów kominowych. Niedrożność
komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.

Spalając odpady niszczymy świat,
w którym obecnie żyjemy oraz świat,
w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.
Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na
działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich
zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca

Strażacy przypominają:

Bezpieczeństwo pożarowe
w okresie grzewczym

O

kres grzewczy corocznie obfituje niestety w zwiększoną liczbę
pożarów budynków związanych
z niewłaściwą eksploatacją lub wadami

urządzeń i instalacji grzewczych. Najczęściej występującymi sytuacjami są
w tym przypadku pożary przewodów
kominowych. Przyczyną tego typu zda-

lub ogniska. Co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera ok. 28
tys. Polaków! Toksyczny wpływ substancji
(powstających podczas spalania śmieci)
na zdrowie człowieka może objawić się
dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu
latach, np. w postaci astmy oskrzelowej,
alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.
► Sąsiad pali śmieci. Co robić?
Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu
śmieci jakie są skutki spalania odpadów.
Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie
z palącym śmieci większą grupą. Poinformujcie go, że takie postępowanie jest
naganne i nie przymykacie na to oczu, a w
razie potrzeby powiadomicie odpowiednie
służby. Jeśli rozmowa nie daje efektów poinformuj:
- Straż Miejską (61) 65 10 986
- Policję (61) 841 48 00
- Referat Rolnictwa, Melioracji
i Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu (61) 65 12 403
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz
spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500
zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.
► Co zrobić z odpadami?
Odpady komunalne, których nie można posortować, wrzuć do pojemnika na
odpady zmieszane. Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy: odpadów, które
podlegają segregacji: makulatury, szkła,
tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych, odpadów zielonych,
odpadów wielkogabarytowych, materiałów budowlanych i rozbiórkowych,
odzieży, sprzętu RTV i AGD, baterii,
płyt CD, przeterminowanych leków, odpadów niebezpiecznych. Jeśli nie wiesz
jak zagospodarować dany odpad, zapytaj! Informacje uzyskasz: ZM GOAP tel.
(61) 65 12 301, UMiG Swarzędz - Biuro
Obsługi Interesanta, stanowisko 1, a także
na www.goap.org.pl
/ros/
rzeń jest brak systematycznego usuwania
zanieczyszczeń z przewodów dymowych
i spalinowych, a także świadome wypalanie sadzy w celu udrożnienia przewodów. Tego typu sytuacje są niedozwolone,
należy zdawać sobie sprawę z tego, że
użycie nawet niewielkiej ilości płynów łatwopalnych może spowodować wybuch.
Pożary sadzy mogą być groźne w skutkach. Przy uszkodzeniu konstrukcji komina może dojść do rozprzestrzenienia
się pożaru na cały budynek. Duże ilości
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palących się materiałów wydobywające się
przez wylot komina znacznie zwiększają
niebezpieczeństwo zapalenia przyległych,
palnych części konstrukcji. Wskutek zapalenia się sadzy może też nastąpić pęknięcie
komina, które często bywa niewidoczne,
ale groźne w skutkach i może być przyczyną zaczadzenia. Należy więc zadbać
należycie o stan przewodów kominowych,
terminowe badania kominiarskie a także
o odpowiedni materiał opałowy, gdyż
w razie interwencji Straży Pożarnej trzeba
liczyć się z konsekwencjami prawnymi.
Pożaru sadzy czy zadymienia nie wolno
ignorować!
W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:
»» wykonać połączenie na numer alarmowy 998 lub 112, wezwać Państwową
Straż Pożarną, podając szczegółowo
co się dzieje i jak dojechać do danego
budynku,
»» wygasić ogień w piecu/kominku,
»» zamknąć dopływ powietrza do pieca
od dołu i od góry,
»» przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony
pomieszczeń,
»» zabezpieczyć do ewentualnego użycia środki gaśnicze, np. gaśnice, koc
gaśniczy,
»» udostępnić pomieszczenia i udzielić
niezbędnych informacji przybyłym
strażakom.
Ważne!
Pożarów kominowych, nie należy
gasić wodą, gdyż gwałtowne oziębienie
komina i gwałtowny wybuch pary wodnej może spowodować pęknięcia komina,
pieca i rozprzestrzenienie się pożaru. Po
pożarze sadzy w kominie należy wezwać
kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia
przewodów i zwrócił uwagę na ich stan
techniczny. Należy pamiętać, iż przez
nieszczelne przewody wędrują palące
się cząstki materiału palnego lub bardzo
gorące gazy spalinowe, w tym groźny,
niewyczuwalny tlenek węgla (czad). Jeżeli zadbamy o właściwy stan techniczny
sprzętu, urządzeń i instalacji, będziemy
wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem, odpowiednio eksploatować, ryzyko
powstania pożaru czy wybuchu zmniejszymy do minimum.

Tlenek węgla - cichy zabójca!
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Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem,
ginie kilkadziesiąt osób. Przyczyną tych
zdarzeń jest przede wszystkim niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji

grzewczych budynku. Przyczyną zatruć
w mieszkaniach w głównej mierze jest
niesprawność przewodów kominowych:
spalinowych, dymowych, jak również,
a może przede wszystkim, wentylacyjnych. Tlenek węgla powstaje podczas
procesu niepełnego spalania materiałów
palnych, które występuje przy niedostatku
tlenu w otaczającej atmosferze. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu,
że tlenek węgla:
- jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny
i pozbawiony smaku),
- blokuje dostęp tlenu do organizmu,
poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy
długotrwałym narażeniu śmierć.
Objawami zatrucia mogą być duszności, bóle i zawroty głowy, nudności,
wymioty, osłabienia, przyspieszone bicie
serca i oddychanie. Należy wówczas natychmiast opuścić pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady
lekarskiej. Pamiętajmy zatem, że w celu
uniknięcia zaczadzenia należy:
- przeprowadzać okresowe kontrole
techniczne, w tym sprawdzanie szczelności
przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
- systematycznie kontrolować wentylację w pomieszczeniach, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu (kratki)
wentylacyjnej; kartka powinna przywrzeć
do wyżej wspomnianego otworu,
- nie zaklejać kratek wentylacyjnych (!),
- użytkować sprawne techniczne
urządzenia, w których odbywa się proces
spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
- w przypadku wymiany okien na
nowe, sprawdzić sprawność wentylacji,
- często wietrzyć pomieszczenia,
zwłaszcza kuchnie, łazienki wyposażone
w piece gazowe), kotłownie.
Skutecznym zabezpieczeniem przed
zatruciem tlenkiem węgla może być też
zamontowanie w mieszkaniu detektora
tlenku węgla. Czujka ta pozwala wykryć
nawet niewielkie ilości tlenku węgla, kiedy
nie występuje on w stężeniu zagrażającym
naszemu zdrowiu. Jeżeli zadbamy o właściwy stan techniczny sprzętu, urządzeń
i instalacji, będziemy wykorzystywać je
zgodnie z przeznaczeniem, odpowiednio
eksploatować, ryzyko powstania zatrucia
praktycznie całkowicie wyeliminujemy.
opracował druh Tobiasz Baranicz
Ochotnicza Straż Pożarna
w Swarzędzu

Nowe harmonogramy
odbioru odpadów,
terminy płatności
oraz zmiana czasu
pracy delegatury
w Swarzędzu
► Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, iż od 1 lutego 2016
roku delegatura związku w Swarzędzu
będzie czynna w poniedziałki w godz.
8.00 - 16.00 oraz we wtorki i środy
w godz. 7.30-15.30. W czwartki i piątki
pracownik delegatury będzie prowadził
czynności kontrolne na terenie gminy.
Wszystkie niezbędne informacje będą
mogli Państwo uzyskać od poniedziałku
do piątku pod numerem telefonu 506
285 780 w godzinach pracy delegatury.
► Od początku stycznia 2016 r.
obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów. Można je znaleźć pod
adresem www.goap.org.pl
► Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej z dniem 1.01.2016 r. zmienił
terminy płatności. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszcza się w następujących terminach:
»» do 15 stycznia za styczeń,
»» do 15 lutego za luty,
»» do 15 marca za marzec,
»» do 15 kwietnia za kwiecień,
»» do 15 maja za maj,
»» do 15 czerwca za czerwiec,
»» do 15 lipca za lipiec,
»» do 15 sierpnia za sierpień,
»» do 15 września za wrzesień,
»» do 15 października za październik,
»» do 15 listopada za listopad,
»» do 15 grudnia za grudzień.
Opłaty, jak dotychczas, należy wnosić na indywidualne konta. Otrzymują
je wszyscy, którzy złożyli deklaracje.
O zmianach liczby osób zobowiązanych
do wnoszenia opłat właściciele nieruchomości powinni powiadamiać GOAP
składając deklarację korygującą.
/mw, goap/
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w Swarzędzu
Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30 (w pon. kancelaria biuro podawcze do 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 14.0017.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222
lub 61 65 12 206.
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się wraz z podaniem tematu
sprawy – tel. 61 65 12 202.

]]Biuro Rady Miejskiej

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

]]Telefony alarmowe

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

]]Straż Miejska

62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00,
sobota 14.00 - 22.00
W niedzielę i święta zgłoszenia przyjmuje
dyżurny Komisariatu Policji w Swarzędzu
tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak, tel: 502-577065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat Policji ]

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

]]Ochotnicza Straż ]

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

]]Ochotnicza Straż ]

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

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

]]Pogotowie Ratunkowe

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

]]Pomoc doraźna ]

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

]]Pracownia ]

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

]]Zespół Przychodni Leka-

rza Rodzinnego DIAGTER
Sp. z o.o.
Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski 8,
tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. 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

]]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 –

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

]]Zakład ]

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

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

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

]]Swarzędzkie Centrum

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

]]Skansen i Muzeum

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

]]Rehasol Clinic Medyczno-

]]Muzeum Przyrodniczo-

]]Dyżury całodobowe

]]Cech Stolarzy ]

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

]]Ośrodek ]

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

bezpłatne pismo informacyjne

]]Gminne ]

Przychodnia w Swarzędzu
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102,
tel. 61 8174 671
-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
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Łowieckie w Uzarzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,
tel. 61 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl
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

Zebraliśmy aż 123 407 zł! z Spotkanie noworoczne burmistrza
Budżet Swarzędza na 2016 r. z Nagrody i wyróżnienia sportowe
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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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!
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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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Związek Międzygminny „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
informuje, iż od dnia 1 lutego 2016 roku
Delegatura Związku Międzygminnego
w Swarzędzu
będzie czynna:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek – środa w godz. 7.30-15.30
W czwartki i piątki prowadzone będą przez
pracownika Delegatury
czynności kontrolne na terenie gminy.
Wszystkie niezbędne informacje będą
mogli Państwo uzyskać od poniedziałku
do piątku pod numerem telefonu
506 285 780
w godzinach pracy Delegatury.

tel. 607-566-555
mn@kreator.com.pl

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

Studio graficzne oferuje
przygotowanie graficzne i druk:
• ulotek • katalogów • czasopism
• książek • itp.
tel. 607 566 555 mn@kreator.com.pl

A
NOW IA
DN
PORA

Reklamy

Szanowni Państwo!

Zapraszamy
do
zamieszczania
reklam!

Przyjmiemy monterów,
branża samochodowa,
wiek od 18 do 30 lat.
Paczkowo.
Tel. 507 192 658

!

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

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

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka),
dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 2-5 osobowe (15 do 25 m2)
z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422

Reklamy

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we
wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, na
łąki poza miasto. Z autobusami komunikacji miejskiej
do śródmieścia – przystanek widoczny z okna,
zaledwie o 20 m.

www.hrformat.pl

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

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

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

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

STOMATOLOGIA
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

www.stronka.twojastomatologia.eu

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

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
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SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
śr., czw. 15.00-19.00

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

