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Dzień Kobiet – zapraszamy z Zapisy do szkół i przedszkoli
Z prac Rady Miejskiej z Uwaga na dziki! z Prosto z budowy
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BudowaDomow.com

• sprzedaż gotowych domów 
• budowa domów „pod klucz”

• stan surowy  
i deweloperski

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w . k o l o n o s k o p i a . c o m

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

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

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

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

 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

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

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

ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI
 Rok założenia 1994 Sławomir Sławiński
Sprzedaż zegarków różnych marek m.in. Adriatica, Casio, Bisset

Pełny zakres usług zegarmistrzowskich:
Ø kompleksowa naprawa  

starych zegarów i zegarków
Ø dorabianie szkiełek każdego typu
Ø markowe baterie
Ø paski i bransolety

godziny otwarcia: pon-pt: 10-18, sob: 10-13
Os. Raczyńskiego 12, 62-020 Swarzędz tel. 602 640 034
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Bank potwierdza 
nasz rekord WOŚP!

Ostateczna, potwierdzona przez bank kwota, 
którą zebrał w tym roku Swarzędzki Sztab 

WOŚP to 128.160,18 zł 1 dolar!
Jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękujemy!

/ok/

Nowy adres  
punktu kasowego

Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2016 
punkt kasowy „Monetia” został przeniesio-

ny z holu ratusza do nowego miejsca – Rynek 
6 w Swarzędzu. Od wpłat należności na rzecz 
UMiG w Swarzędzu nadal nie będzie pobierana 
prowizja.  /umig/ 

1% Twojego podatku 
może komuś pomóc...

Pamiętajmy, że sami 
możemy decydować 

dla kogo przeznaczymy 1% 
naszego podatku dochodo-
wego. Poniżej zamieszczamy listę organizacji 
działających na terenie gminy Swarzędz, które 
będą bardzo wdzięczne za Państwa wsparcie 
(kolejność według numeru w KRS): 
t STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJAL-
NEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU 
KRS 0000021128 t STOWARZYSZENIE CHÓR MĘ-
SKI „AKORD” PRZY CECHU STOLARZY SWARZĘDZ-
KICH KRS 0000229852 t ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA KRS 
0000266321 t SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY 
„UNIA” KRS 0000281903 t TOWARZYSTWO PRZY-
JACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONAL-
NY KRS 0000322302 t RAZEM PONAD GRANICAMI 
KRS 0000346071 t FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ” z dopiskiem 20936 Kubiak Nikola KRS 
0000037904 t FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ” z dopiskiem 12826 Józefowski Kacper 
KRS 0000037904 t FUNDACJA NA RZECZ DZIECI 
Z WADAMI SERCA „COR INFANTIS” cel szczegółowy: 
Jakub Kociencki KRS 0000290273
Pełna lista organizacji pożytku publicznego 
uprawnionych do otrzymania 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych za rok 2015 
dostępna jest na stronie: http://www.pozytek.
gov.pl/Wykaz,opp,3666.html 
Uprawnione organizacje pożytku publicznego, 
które chciałyby umieścić wpis o możliwości 
przekazywania 1% podatku, prosimy o wysła-
nie informacji na adres poczty elektronicznej: 
pozytek@swarzedz.pl  /wd/

Koncert z okazji 
Dnia Kobiet 
Zapraszamy w środę, 
9 marca

Serdecznie zapraszamy na koncert 
z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie 
się w środę, 9 marca o godz. 19:00 

w Pałacyku Pod Lipami, ul. Poznańska 35 
w Swarzędzu. Zagra Czerwony Tulipan. 
Wstęp wolny. 

Specjalne atrakcje dla Pań z okazji 
ich święta przygotowało też Swarzędz-
kie Centrum Sportu i Rekreacji – piszemy 
o tym na str. 27.

/ok, mw/

Uczciliśmy 71. rocznicę  
wyzwolenia Swarzędza

22 stycznia 2016 r. o godz. 12.00 
na swarzędzkim Rynku od-
była się patriotyczna uroczy-

stość z okazji 71. rocznicy wyzwolenia 
Swarzędza spod okupacji hitlerowskich 
Niemiec. W spotkaniu wzięli udział re-
prezentanci swarzędzkich organizacji, 
stowarzyszeń, służb publicznych, przed-
stawiciele władz Swarzędza – burmistrz 
Marian Szkudlarek, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Barbara Czachura, wi-
ceburmistrz Grzegorz Taterka, sekretarz 
gminy Agata Kubacka oraz radni. Wyjąt-
kowi goście na rocznicowym spotkaniu 
to przedszkolaki, dla których było to nie-
wątpliwie duże przeżycie.

Poczty sztandarowe oddały hołd po-
ległym i wszystkim bohaterom tamtych 

dni, składano bukiety kwiatów, zapłonę-
ły znicze. Wartę honorową przy pomniku 
upamiętniającym bohaterów poległych za 
wolność i ojczyznę pełnili harcerze z 9. 
Swarzędzkiej Środowiskowej Drużyny 
Harcerskiej „Dąbrowa” im. Olgi i Andrzeja 
Małkowskich. 

Antoni Kobza, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Swarzędzkiej, przy-
pomniał zebranym historię sprzed 71 lat 
– ciekawie i barwnie opowiedział o oko-
licznościach wyzwolenia Swarzędza spod 
okupacji hitlerowskiej. Burmistrz podzię-
kował wszystkim za udział w uroczysto-
ści, będący dowodem szacunku dla naszej 
historii…

/mw, tr/ 
z fot. M. Woliński
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Rekrutacja do przedszkoli 
i szkół – rok szkolny 2016/2017

Przedstawiamy Państwu tegoroczne zasady oraz harmonogramy rekrutacji 
do swarzędzkich publicznych przedszkoli i szkół. W tym roku rekrutacja 
odbywa się drogą elektroniczną. Poniżej znajdą Państwo wszystkie nie-
zbędne informacje. 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKONYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

Zasady rekrutacji do przedszkoli 
publicznych oraz oddziałów przed-
szkolnych oparte są na ustawie 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 
2156 z późn. zmian.) oraz Rozporządze-
nia Ministra Edukacji narodowej (Dz. U. 
z 2015, poz. 1942). 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać 
się będzie drogą elektroniczną. Wnioski 
należy rejestrować pod adresem https://
naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swa-

rzedz następnie wydrukować i wraz z wy-
maganymi załącznikami złożyć w przed-
szkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy 
dzieci z roczników 2010-2013 zamieszka-
łych na terenie Gminy Swarzędz. Zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty, w pierwszej 
kolejności przyjmowane będą dzieci sze-
ścioletnie realizujące roczne, obowiąz-
kowe przygotowanie przedszkolne oraz 
dzieci pięcioletnie i czteroletnie. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 

kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria 
ustawowe oraz kryteria dodatkowe przy-
jęte Uchwałą NR XVIII/187/2016 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycz-
nia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. Każdemu 
kryterium przypisana jest określona liczba 
punktów. Spełnianie kryteriów należy po-
twierdzić dołączając do wniosku określone 
niżej dokumenty. W przypadku nieprzed-
łożenia dokumentów potwierdzających 
dane kryterium, komisja rekrutacyjna 
rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego 
kryterium.

Dokumenty, które rodzice/opieku-
nowie muszą dołączyć do wniosku jako 
potwierdzenie spełniania kryteriów: 
1. Oświadczenie o wielodzietności ro-

dziny kandydata; 
2. Orzeczenie o niepełnosprawności 

kandydata lub członka jego rodziny; 
3. Prawomocny wyrok sądu orzekający 

rozwód, separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowy-
waniu dziecka oraz o niewychowywa-
niu dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

4. Dokument potwierdzający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.); 

5. Zaświadczenie o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym przez rodzi-
ców/opiekunów dziecka (wydane 
przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu 
(wydane przez pracodawcę) lub pro-
wadzeniu działalności gospodarczej 
(zaświadczenie o wpisie w CEiDG ma-
jące formę dokumentu elektronicznego 
albo wydruku ze strony internetowej); 

6. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa 
dziecka do tej samej placówki; 

7. Oświadczenie rodziców/opiekunów 

Kryteria ustawowe Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata* 60
Niepełnosprawność kandydata 60
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 60
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** 60
Objęcia kandydata piecza zastępczą 60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej 
dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Kryteria dodatkowe Liczba 
punktów

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. 
tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 
5 godz. - 1 pkt.

Max. 6

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących 
działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym 
– kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie 
wychowującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki. 10
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy 
od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium 
stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego 
dziecko.

5



PROSTO Z RATUSZA  luty 2016

5

A
kt

u
al

n
o

śc
i

HARMONOGRAM 
OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI

1 marca 2016 r. (wtorek) 7 marca 2016 r. 
(poniedziałek)

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną 
w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o 
dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2013).

14 marca 2016 r. 
(poniedziałek), godz. 8:00

31 marca 2016 r. 
(czwartek), godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z 
załącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych 
kandydatów z roczników 2010 - 2013.)

14 kwietnia 2016 r.
(czwartek), godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych.

14 kwietnia 2016 r. 
(czwartek), godz. 10:00

18 kwietnia 2016 r. (ponie-
działek), godz. 17:00

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, 
do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

21 kwietnia 2016 r. 
(czwartek), godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci 
zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów 
przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy 
przyjęcia.
Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy 
przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania.

Do 31 sierpnia 2016 r., 
(środa)

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI

22 kwietnia 2016 r. 
(piątek), godz. 10:00

26 kwietnia 2016 r. 
(wtorek), godz. 15:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w placówce pierwszego 
wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów z roczników 2010 - 
2013.)

18 maja 2016 r. 
(środa),godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych.

18 maja 2016 r. (środa), 
godz. 10:00

20 maja 2016 r.  
(piątek), godz. 17:00

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, 
do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

24 maja 2016 r. (wtorek), 
godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci 
zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy 
przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów 
przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy 
przyjęcia.
Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy 
przyjęcia w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania.
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o rozliczaniu podatku dochodowego 
fizycznych za miniony rok w Gminie 
Swarzędz. 
Dokumenty składa się w oryginale, 

w formie notarialnie poświadczonej kopii 
albo w postaci urzędowo poświadczonego 
odpisu lub wyciągu lub kopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica/opiekuna. 

Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań. Składający oświadczenie 
jest zobowiązany do zawarcia w nim klau-
zuli następującej treści: „Jestem świado-
my odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 

może zwrócić się do Burmistrza o potwier-
dzenie okoliczności zawartych w oświad-
czeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia 
okoliczności zawartych w oświadczeniach 
korzysta z informacji, do których ma do-
stęp z urzędu lub może wystąpić do insty-
tucji publicznych o udzielenie informacji 
albo może zlecić przeprowadzenie wy-
wiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka. 

W przypadku zadeklarowania zbyt ma-
łej liczby dzieci objętych obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem przedszkolnym 
(dzieci sześcioletnie) w danej placówce, 
zastrzega się prawo utworzenia oddziału 
przedszkolnego dla tej grupy wiekowej 
w innej placówce przedszkolnej. 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Zasady rekrutacji do szkół podstawo-
wych oparte są na ustawie o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 

z późn. zmian.) oraz Rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji narodowej (Dz. U. z 2015, 
poz. 1942). 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać 
się będzie drogą elektroniczną. Zgłoszenia 

i wnioski należy rejestrować pod adre-
sem https://naborsp-kandydat.vulcan.
net.pl/swarzedz następnie wydrukować 
i wraz z wymaganymi załącznikami zło-
żyć w szkole pierwszego wyboru. Nabór 
dotyczy dzieci z roczników: 

 » urodzone w 2009 r., którym na 
wniosek rodziców w roku szkolnym 

2015/2016 odroczono spełnianie obo-
wiązku szkolnego, 

 » urodzone w 2009 r., którym na wnio-
sek rodziców odroczono obowiązek 
szkolny w okresie od września do 
grudnia 2015 r., 

 » urodzone w 2009 r., które na wniosek 
rodziców, będą kontynuować naukę 
w pierwszej klasie szkoły podstawo-
wej w roku szkolnym 2016/2017, 

 » urodzone w 2010 r., które na wniosek 
rodziców, jako sześciolatki zostaną za-
pisane do klasy pierwszej. 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 

do klasy pierwszej publicznej szkoły pod-
stawowej, której ustalono obwód przyjmu-
je się na podstawie zgłoszenia rodziców 
dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowa-
dzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana szkoła podstawowa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone prze organ prowadzą-
cy przyjęte Uchwałą Nr XVIII/186/2016 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 
stycznia 2016 r. w sprawie określenia kry-
teriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznych szkół podsta-
wowych i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwo-
dem szkoły. Każdemu kryterium przy-
pisana jest określona liczba punktów. 
Spełnianie kryteriów należy potwierdzić 
dołączając do wniosku określone niżej do-
kumenty. W przypadku nieprzedłożenia 
dokumentów potwierdzających dane kry-
terium, komisja rekrutacyjna rozpatrując 
wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań. Składający oświadczenie 
jest zobowiązany do zawarcia w nim klau-
zuli następującej treści: „Jestem świado-
my odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 
może zwrócić się do Burmistrza o potwier-
dzenie okoliczności zawartych w oświad-
czeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia 
okoliczności zawartych w oświadczeniach 
korzysta z informacji, do których ma do-
stęp z urzędu lub może wystąpić do insty-
tucji publicznych o udzielenie informacji. 

Rekrutacja dla klas sportowych od-
bywa się na zasadach określonych w art. 
20h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 

Kryterium Liczba  
punktów

Dokumenty 
niezbędne do 
potwierdzenia 

kryteriów
Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przed-
szkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podsta-
wowej

30 pkt. -

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, w któ-
rym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało 
do danej szkoły lub zespołu szkół

20 pkt. -

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz 15 pkt. oświadczenie
Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 10 pkt. oświadczenie
Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów praw-
nych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych 
za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje 
się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie 
wychowującego dziecko

5 pkt. oświadczenie
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2156 z późn. zm.). Do oddziału sportowe-
go w szkole podstawowej ogólnodostępnej 
przyjmuje się kandydatów, którzy: 

 » posiadają bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony orzeczeniem lekarskim 
o zdolności do uprawiania danego 
sportu wydanym przez lekarza specja-
listę w dziedzinie medycyny sportowej 
lub innego uprawnionego lekarza, 

 » posiadają pisemną zgodę rodziców na 
uczęszczanie kandydata do oddziału, 

 » uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku 
z prób sprawnościowych nie jest jedno-
znaczne z przyjęciem kandydata do klasy 
sportowej. 

Nabór do oddziałów sportowych od-
bywać się będzie w: 

 » Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzę-
dzu, 

 » Szkole Podstawowej w Kobylnicy, 
 » Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzę-
dzu, 

 » Szkole Podstawowej w Zalasewie. 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 

do oddziału integracyjnego w publicz-
nej szkole podstawowej rekrutacja dzieci 
nieposiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego ze 
względu na niepełnosprawność, odbywa 
się na zasadach określonych w art. 20e 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 
2156 z późn. zm.). 

Nabór do oddziałów integracyjnych 
oraz specjalnych odbywać się będzie 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. 

HARMONOGRAM 
OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI

29 lutego 2016 r. 
(poniedziałek),  

godz. 8:00

14 marca 2016 r. 
(poniedziałek),  

godz. 16:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z 
załącznikami w szkole - dotyczy kandydatów do klas sportowych 
(podlegają rekrutacji).

17 marca 2016 r. 
(czwartek)

23 marca 2016 r. (środa) Testy sprawnościowe – o dokładnym terminie kandydaci będą 
powiadamiani indywidualnie.

31 marca 2016 r. 
(czwartek), godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób 
sprawnościowych.

29 lutego 2016 r. 
(poniedziałek), godz. 

8:00

6 kwietnia 2016 r. 
(środa), godz. 16:00

Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektronicznym i złożenie w placówce 
– dotyczy kandydatów, którzy wybierają szkołę obwodową (nie 
podlegają rekrutacji).

29 lutego 2016 r. 
(poniedziałek), godz. 

8:00

6 kwietnia 2016 r. 
(środa), godz. 16:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z 
załącznikami w placówce pierwszego wyboru - dotyczy kandydatów 
spoza obwodu szkoły (podlegają rekrutacji).

Do 31 marca 2016 r. 
(czwartek), godz. 16:00

Składanie wniosków dotyczących powtarzania przez uczniów klasy I i II 
(poza systemem elektronicznym). 

19 kwietnia 2016 r., 
godz. 10:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i 
niezakwalifikowanych.

19 kwietnia 2016 r. 
(wtorek), 

Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

godz. 8:00 25 kwietnia 2016 r. (po-
niedziałek), godz. 16:00

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka 
w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

28 kwietnia 2016 r. 
(czwartek), godz. 10:00

Opublikowanie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci 
zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów kandydatów nieprzyjętych 
wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia 
odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia 
wystąpienia rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie 
odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania.

Do 31 sierpnia 
2016 r., (środa)

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca.
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ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJÓW

Zasady rekrutacji do gimnazjów oparte 
są na ustawie o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. 

zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Edukacji narodowej (Dz. U. z 2015, poz. 
1942). 

Postępowanie rekrutacyjne odby-
wać się będzie drogą elektroniczną. 
Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować 
pod adresem https://naborp-kandydat.
vulcan.net.pl/swarzedz następnie wy-
drukować i wraz z wymaganymi za-
łącznikami złożyć w szkole pierwszego 
wyboru. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 
do klasy pierwszej publicznego gimna-
zjum, którego ustalono obwód przyjmuje 

się na podstawie zgłoszenia rodziców kan-
dydatów zamieszkałych w tym obwodzie. 

Kandydaci zamieszkali poza obwo-
dem publicznego gimnazjum mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przepro-
wadzeniu postępowania rekrutacyjnego, 
jeżeli dane gimnazjum nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone prze organ prowadzą-
cy przyjęte Uchwałą Nr XVIII/186/2016 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 
stycznia 2016 r. w sprawie określenia kry-
teriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznych szkół podsta-
wowych i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz, dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwo-
dem szkoły. Każdemu kryterium przy-
pisana jest określona liczba punktów. 
Spełnianie kryteriów należy potwierdzić 
dołączając do wniosku określone niżej do-
kumenty. W przypadku nieprzedłożenia 
dokumentów potwierdzających dane kry-
terium, komisja rekrutacyjna rozpatrując 
wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

Kryterium Liczba  
punktów

Dokumenty niezbędne do 
potwierdzenia kryteriów

Oceny uzyskane przez kandydata na koniec VI klasy szkoły 
podstawowej z języka polskiego, języka obcego, matematyki, 
przyrody, historii i społeczeństwa. Oceny z wymienionych 
przedmiotów są sumowane. Liczba punktów odpowiada ocenom 
uzyskanym z poszczególnych przedmiotów

celujący – 6 pkt.;  
bardzo dobry – 5 pkt.;  

dobry – 4 pkt.;  
dostateczny – 3 pkt.; 

dopuszczający – 2 pkt.

 świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej

Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej Wynik przedstawiony w 
procentach z części pierwszej 

i wynik przedstawiony w 
procentach z części drugiej 

sprawdzianu pomnożony przez 
współczynnik 0,2

Zaświadczenie o 
szczegółowych wynikach 

sprawdzianu po szkole 
podstawowej wystawione 
przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 5 pkt. świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej
Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  świadectwo ukończenia 

szkoły podstawoweja) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego lub 
współorganizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

10 pkt.

b) tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego lub 
współorganizowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

8 pkt.

c) uzyskanie tytułu finalisty w innych konkursach i zawodach 
o zasięgu co najmniej wojewódzkim

6 pkt.

d) uzyskanie tytułu laureata w innych konkursach i zawodach 
o zasięgu co najmniej wojewódzkim

5 pkt.

Ocena z zachowania na świadectwie ukończenia szkoły pod-
stawowej

wzorowa – 6 pkt.,  
bardzo dobra – 3 pkt.,  

inne – 0 pkt.

świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 5 pkt. oświadczenie
Zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Swarzędz 5 pkt. oświadczenie
Uczęszczanie rodzeństwa kandydata w roku szkolnym, w któ-
rym prowadzona jest rekrutacja, do danej szkoły lub zespołu 
szkół, w którego skład wchodzi dane gimnazjum

3 pkt. -

Kandydat, którego oboje rodziców /opiekunów prawnych roz-
liczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony 
rok w Gminie Swarzędz – kryterium stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowujacego dziecko

3 pkt oświadczenie
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Dokumenty składa się w oryginale. 
Oświadczenia składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań. Składający oświadczenie 
jest zobowiązany do zawarcia w nim klau-
zuli następującej treści: „Jestem świado-
my odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej 
może zwrócić się do Burmistrza o potwier-
dzenie okoliczności zawartych w oświad-
czeniach. Burmistrz w celu potwierdzenia 
okoliczności zawartych w oświadczeniach 
korzysta z informacji, do których ma do-
stęp z urzędu lub może wystąpić do insty-
tucji publicznych o udzielenie informacji. 

Rekrutacja dla klas sportowych od-
bywa się na zasadach określonych w art. 

20h ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, 
poz. 2156 z późn. zm.). Do oddziału spor-
towego w gimnazjum ogólnodostępnym 
przyjmuje się kandydatów, którzy: 

- posiadają bardzo dobry stan zdro-
wia potwierdzony orzeczeniem lekarskim 
o zdolności do uprawiania danego sportu 
wydanym przez lekarza specjalistę w dzie-
dzinie medycyny sportowej lub innego 
uprawnionego lekarza, 

- posiadają pisemną zgodę rodziców 
na uczęszczanie kandydata do oddziału, 

- uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku 
z prób sprawnościowych nie jest jedno-
znaczne z przyjęciem kandydata do klasy 

sportowej. 
Nabór do oddziałów sportowych 

odbywać się będzie w Gimnazjum nr 2 
w Swarzędzu. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, 
do oddziału integracyjnego w publicz-
nym gimnazjum rekrutacja kandydatów 
nieposiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego ze 
względu na niepełnosprawność, odbywa 
się na zasadach określonych w art. 20e 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 
2156 z późn. zm.). 

Nabór do oddziałów integracyjnych 
odbywać się będzie w Gimnazjum nr 2 
w Swarzędzu. 

/edu/

HARMONOGRAM 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z do-
kumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym

od 23 maja 2016 r. 
do 10 czerwca 2016 r.

od 12 lipca 2016 r.  
do 13 lipca 2016 r.

od 4 maja 2016 r. do 18 maja 
2016 r. do gimnazjów prze-

prowadzających próby spraw-
ności fizycznej lub sprawdzian 

predyspozycji językowych
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej od 20 maja 2016 r.  

do 25 maja 2016 r.
od 14 lipca 2016 r.  
do 15 lipca 2016 r. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki 
prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji 
językowych

do 2 czerwca 2016 r. 18 lipca 2016 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadec-
two ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie 
o wynikach sprawdzaniu

od 24 czerwca 2016 r. 
do 28 czerwca 2016 r.

nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyję-
cie do gimnazjów i dokumentów potwierdzających spełnia-
nie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie 
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 1 lipca 2016 r. do 19 lipca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekruta-
cyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych

do 5 lipca 2016 r. do 8 sierpnia 2016 r. (jeden 
dzień po rozpatrzeniu odwołania 

od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej; termin wynika z art. 
20zc ustawy o systemie oświaty)

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia 
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia 
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach 
sprawdzaniu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 
wniosku o przyjęcie do gimnazjum 

do 7 lipca 2016 r. do 10 sierpnia 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyj-
ną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 11 lipca 2016 r. do 12 sierpnia 2016 r.
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Chodniki do remontu. Trwa remont chodnika w ul. Zwycięstwa w Swarzędzu. Na ok. 200-metrowym odcinku wymienione zostaną krawężniki, położona będzie 
nowa nawierzchnia oraz wjazdy do posesji. Koniec prac planowany jest na połowę kwietnia br. Natomiast w marcu rozpocznie się remont, również ok. 200-metrowego 
chodnika w ul Żytniej w Swarzędzu.  /mw/

Szkoła Podstawowa 
w Kobylnicy – wkrótce 
rozbudowa 

Trwają przygotowania do rozpoczęcia 
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ko-
bylnicy, co staje się coraz pilniejsze, gdyż 
brak tam miejsca i warunki do nauki są 
trudne. Wykonany został projekt rozbu-
dowy szkoły, a UMiG posiada już decyzję 
o pozwoleniu na budowę. W ramach tej 

inwestycji obok istniejącego budynku 
szkoły zbudowany zostanie drugi o wys. 
9,5 m i powierzchni 933 m kw. W tym 
nowym, wyposażonym w windę budynku 
na parterze i piętrze będzie 10 nowych sal 
dydatktycznych, pracownia komputerowa, 
świetlica, jadalnia, biblioteka, pomiesz-
czenia administracyjne oraz sanitariaty. 
W piwnicy urządzone zostaną szatnie. 

Prawie gotowa jest już także doku-
mentacja związana z planowaną równo-
cześnie budową nowej sali gimnastycz-

nej, a Gmina Swarzędz jest właśnie na 
etapie starań o pozwolenie na budowę 
tego obiektu. W Kobylnicy powstanie 
nowoczesna sala z boiskiem o wymiarach 
28 x 15 m wraz z trybunami, szatniami 
i salką do gimnastyki korekcyjnej. Dodat-
kowo powstaną osobne szatnie (a także 
pomieszczenia dla trenerów) obsługujące 
uczestników zajęć na boisku zewnętrz-
nym. Obok szkoły powstanie 59 nowych 
miejsc parkingowych a także droga do-
jazdowa.

Rozbudowa szkoły w Kobylnicy ma 
rozpocząć się w tym roku, a zakończyć 
przed 1 września 2017. 

/mw/

Ul. Jaśminowa  
– jest wykonawca

Znany jest już wykonawca przebudo-
wy ul. Jaśminowej w Bogucinie. W drodze 
postępowania przetargowego wybrany 
został Zakład Robót Wielobranżowych 
Marek Kubiaczyk z Nekli, którego oferta 
oceniona została najwyżej.

Inwestycja ta będzie kosztowała bu-
dżet naszej gminy 1,056 mln zł. Jak już 
informowaliśmy, w jej ramach wykonane 
zostaną: kanalizacja deszczowa o długo-

21,54 m2
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ści 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. światło-
wodu. Roboty mają sie zakończyć latem 
br.

/mw/

Jaśniej i bezpieczniej
Gmina Swarzędz podpisała już 

umowy na rozbudowę oświetlenia ulicz-
nego w ul. Słocińskiego w Bogucinie 
(4 lampy), ul. Darniowej w Gortatowie 
(9 lamp) i ul. Złotopolskiej w Kruszewni 
(15 lamp). Zakończenie prac ma nastąpić 
w maju br.

Przypomnijmy przy okazji, że na 
wnioski sołtysów w ostatnim czasie za-
montowano dodatkowe oprawy oświetle-
niowe w ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie, 
ul. Kolarskiej w Bogucinie, ul. Skałowskiej 
w Sokolnikach Gwiazdowskich oraz ul. 
Akacjowej w Garbach.

Kolejnym przedsięwzięciem zwięk-
szającym bezpieczeństwo, zwłaszcza pie-
szych, będzie w bieżącym roku budowa 
oświetlenia w Wierzenicy na drodze po-
między cmentarzem a kościołem. Zadanie 
to będzie wykonane latem, po zakończeniu 
prac projektowych. 

/mw/

Ul. Heleny 
Modrzejewskiej  
przed przebudową

Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu nieograniczonego na przebudo-
wę ul. Heleny Modrzejewskiej w Swarzę-
dzu. W ramach tego zadania wybudowana 
zostanie ok. 550 – metrowa pieszojezd-
nia z kostki brukowej o szerokości ok. 
10 m, wraz z odwodnieniem (kanaliza-
cja deszczowa) oraz budową brakujących 
przyłączy wodno-kanalizacyjknych. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa wybudowane 
zostaną progi spowalniające ruch.

W ramach tej inwestycji Gmina 
Swarzędz, jako inwestor zastepczy fir-
my AQUANET S.A., wybuduje (na jej 
koszt) odcinek sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie 
to przebudowa mogłaby się rozpocząć 
wiosną a zakończyć jesienią br.

/mw/

Zgłaszanie awarii kanalizacji ZM PZ
Przypominamy, że w przypad-

ku  zauważenia: 
 » awarii kanalizacyjnej,
 » zapadniętej nawierzchni 
przy studzience kanaliza-
cyjnej,

 » uszkodzenia lub brak włazu, 
który został skradziony,

 » a także w innych kwestiach związa-
nych z siecią kanalizacyjną 

należy zadzwonić pod bezpłatny numer 
Pogotowia Wodociągowego 994

SIEĆ ZMPZ

Ponadto informujemy, że bezpośredni 
nadzór  nad sieciami i obiektami kanaliza-
cyjnymi wybudowanymi i uruchomiony-
mi w ramach Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka” bezpośredni 
nadzór prowadzi konsorcjum 

firm: TERLAN Sp. z o.o. 
i Hydro Term Specjalistyczne 
Przedsiębiorstwo Usługowo 

Handlowe Paweł Wachowiak.

Telefony kontaktowe:

 » Rafał Rudnicki - 663 786 385,
 » Wiesław Gronowski - 603 661 099 .
Wraz z przekazaniem przez Aquanet 

S.A. do eksploatacji sieci i obiektów w/w 
konsorcjum, na ogrodzeniach przepom-
powni są umieszczane tabliczki informa-
cyjne z telefonami alarmowymi.

Związek Międzygminny  
„Puszcza Zielonka”

Dofinansowanie budowy instalacji 
kanalizacji sanitarnej

UWAGA! OFERTA DOTYCZY ODBIORCÓW, KTÓRZY MOGĄ PODŁĄCZYĆ 
SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ (PRZEKAZANEJ W EKSPLOATACJĘ AQUANET), 
Z KTÓREJ ODBYWA SIĘ ZRZUT ŚCIEKÓW!

Fundacja „Dziecko w Centrum” - we 
współpracy z Aquanet S.A. składa pro-
pozycję dofinansowania wykonania 

podłączenia wewnętrznej instalacji kana-
lizacji sanitarnej budynku do istniejącej 
studzienki na przyłączu kanalizacyjnym.  
Dofinansowujemy do 50% faktury albo ra-
chunku za wykonane podłączenia, jednak 
nie więcej niż 800,00 zł brutto. Propozycja 
jest ważna do 30.06.2016 r.

Warunkiem otrzymania dofinan-
sowania jest:

1. Posiadanie na terenie nieruchomości 
wykonanego zgodnie z prawem przyłącza 
kanalizacyjnego wraz ze studnią;

2. Wykonanie odcinka instalacji we-
wnętrznej od studni zlokalizowanej na 
Państwa nieruchomości do połączenia 
z instalacją kanalizacji sanitarnej wy-
chodzącej z budynku w okresie między 
4.11.2015 r. a 30.06.2016 r.;

3. Posiadanie faktury lub rachunku 
wystawionego przez wykonawcę za wybu-
dowany odcinek instalacji wewnętrznej od 
studni do instalacji kanalizacji sanitarnej 
wychodzącej z budynku;

4. Zawarcie umowy na odprowadze-
nie ścieków ze spółką Aquanet SA oraz 
uzyskanie oświadczenia o spełnieniu 

warunków dofinansowania podłączenia;
5. Dochód na jedną osobę w gospo-

darstwie domowym nie jest wyższy niż 
1.287,00 zł.

Więcej informacji:
kontakt osobisty pod adresem 

ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu.
telefon: 61 832 84 20/ 725 050 555, 

w godzinach otwarcia biura AQUANET 
(pon. 9-17, wt-pt 9-15)

www: www.aquanet.pl/
dofinansowanie-na-budowe-
instalacji-kanalizacji-sanitarnej,612

Stefan Ogorzałek 
Związek Międzygminny „Puszcza 

Zielonka”
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Z prac Rady Miejskiej 
w Swarzędzu

26 stycznia 2016 roku w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odbyła 
się XVIII sesja Rady Miej-

skiej w Swarzędzu. W obradach, które 
prowadziła Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, 
uczestniczyło 17 radnych. 

Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr XVIII/182/2016 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swa-
rzędz”.

► Uchwałę nr XVIII/183/2016 
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

► Uchwałę nr XVIII/184/2016 
w sprawie przyjęcia do realizacji Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2016.

► Uchwałę nr XVIII/185/2016 
w sprawie połączenia jednostek organi-
zacyjnych pomocy społecznej działających 
na terenie Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr XVIII/186/2016 w spra-
wie określenia kryteriów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicz-
nych szkół podstawowych i gimnazjów dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły. 

► Uchwałę nr XVIII/187/2016 w spra-
wie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punk-
tów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Swarzędz, które będą brane pod 
uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego. 

► Uchwałę nr XVIII/188/2016 
w sprawie powierzenia Burmistrzowi 

Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień 
w zakresie ustalania wysokości cen i opłat 
za korzystanie z Cmentarza Komunalnego 
w Jasinie i urządzeń cmentarnych poło-
żonych na jego terenie. 

► Uchwałę nr XVIII/189/2016 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały nr XLVIII/289/2009 Rady Miej-
skiej w Swarzędzu z dnia 27 października 
2009 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków.

► Uchwałę nr XVIII/190/2016 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały Nr LIV/398/2006 Rady Miej-
skiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 
r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za 
usługi przewozowe środkami swarzędzkiej 
komunikacji autobusowej, opłat dodatko-
wych, określenia uprawnień do korzysta-
nia z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami transportu zbiorowego, a także 
podziału linii na strefy.

► Uchwałę nr XVIII/191/2016 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w 2016 roku dla Województwa Wielko-
polskiego na zadanie z zakresu kultury. 

► Uchwałę nr XVIII/192/2016 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr XVIII/193/2016 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr III/11/2014 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 16 grud-
nia 2014 r. w sprawie powołania składów 
osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych 

Podczas XVIII sesji Rady Miej-
skiej w Swarzędzu, która odbyła się 
w dniu 26 stycznia 2016 roku, radni 
dyskutowali m.in. na temat realizacji 
zadań prowadzonych przez związki 
międzygminne, do których należy 
Gmina Swarzędz. 

W zakresie działalności Związku 
Międzygminnego „Schronisko dla 
zwierząt – SCHRONISKO”, radni za-
poznali się z zasadami funkcjonowania 
schroniska oraz zostali poinformowani 
o rozpoczynającej się akcji szkoleń dla 
właścicieli psów oraz spotkań eduka-
cyjnych dla dzieci i młodzieży. Przed-
stawiciele związku podkreślali, że dużą 
pomocą w działalności schroniska jest 
wolontariat. 

W zakresie działalności Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Od-
padami Aglomeracji Poznańskiej”, 
przedstawiciele związku poinformowali, 
że obecnie nie planuje się zmiany me-
tody obliczenia opłat za śmieci. W celu 
uszczelnienia systemu są przeprowadza-
ne kontrole posesji i działalności go-
spodarczych pod względem podpisania 
umów na wywóz odpadów. 

W zakresie działalności Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” 
przedstawiciele związku poinformowali 
m.in., że przygotowywany jest kolejny, 
IV projekt obejmujący łącznie 35 km. 
kanalizacji, z czego w gminie Swarzędz 
planuje się wykonać 21 km. sieci. 

Barbara Czachura  
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Swarzędzu
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Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
► Uchwałę nr XVIII/194/2016 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie try-
bu udzielania i rozliczania dotacji dla nie-
publicznych przedszkoli i niepublicznych 
szkół o uprawnieniach szkół publicznych 
oraz przedszkoli publicznych prowadzo-
nych 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.

* * *
Podczas sesji radny Zygmunt Maj-

chrzak złożył interpelację w sprawie dzieci 
rozpoczynających naukę w szkole podsta-
wowej w związku z uchwałą Sejmu umoż-
liwiającą rozpoczęcie tej nauki dzieciom 
od siedmiu lat (BRM.0003.1.2016 ) oraz 
zapytanie w sprawie wypłat z programu 
„Rodzina 500+”. 

Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

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

A oto, czym zajmowały się w ostatnim 
czasie poszczególne komisje Rady 

Miejskiej w Swarzędzu:

Komisja Spraw Społecznych 

Podczas styczniowego posiedzenia 
Komisji Spraw Społecznych członkowie 
zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi 
profilaktyki zdrowotnej na terenie gminy 
Swarzędz. W spotkaniu uczestniczyła Pani 
Teresa Gromadzińska, dyrektor Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego, która w bardzo ciekawy 
sposób przedstawiła aspekty związane 
ze współpracą naszej gminy z Powiatem 
Poznańskim. Z uzyskanych informacji 
wynika, iż dotychczasowa współpraca 
układa się bardzo dobrze, a Gmina Swa-
rzędz jest jedną z aktywniejszych, jeśli 
chodzi o realizację zadań z zakresu pro-
filaktyki zdrowotnej. Na pytania radnych 
odpowiedzi udzielała również Pani Dorota 
Zaremba - kierownik Referatu Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędzu, która 
przedstawiła szczegółowe dane dotyczące 
dotychczas przeprowadzonych akcji oraz 
planów na rok 2016. 

Joanna Wojtysiak

Komisja Środowiska  
i Rozwoju Wsi

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi 
obradowała 20 stycznia b.r. W spotkaniu 
wzięło udział 4 członków. Tradycyjnie 
przed komisją odbyło się spotkanie soł-
tysów, w którym udział biorą członkowie 
komisji. Na spotkaniu sołtysów omawiano 
temat dotyczący sposobu wydatkowania 
środków z funduszu sołeckiego oraz dys-
kutowano na temat szkolenia w zakresie 
funduszu sołeckiego, w którym uczest-
niczyli sołtysi.

Przewodnicząca rady Barbara Cza-
chura zaproponowała, aby spotkanie 
noworoczne dla sołtysów odbyło się 
w Gruszczynie 30 lub 31 stycznia 2016 
r. od godz. 16:00

Podczas komisji rozpatrywano ma-
teriały sesyjne, a następnie omówiono 
sprawy bieżące. 

Z-ca Przewodniczącego R. Wiczyński 
podziękował z-cy burmistrza G. Taterce za 
to, że szybko zainterweniował w sprawie 
ogrzewania pomieszczeń w Kobylnicy, 
które użytkują strażacy OSP. 

Kierownik M. Szrajbrowski poin-
formował, że do 31.01 br. sołtysi muszą 
złożyć sprawozdania z zakresu realizacji 
programu „Odnowy wsi”.

Przewodnicząca rady Barbara Cza-
chura zgłosiła problem dzikiej zwierzy-
ny wychodzącej na drogę krajową nr 5. 
Z-ca burmistrza G. Taterka odpowiedział, 
że stosowane środki odstraszające dziką 
zwierzynę, nie mają takiego wpływu jak 
zakładano. Dziki tak jak chodziły przy 
zabudowaniach mieszkalnych, tak nadal 
chodzą. 

Burmistrz Marian Szkudlarek poinfor-
mował, że w sylwestra zostało zniszczone 
boisko w Kobylnicy, a straty oszacowano 
na kwotę około 20 tys. zł.

Jacek Hejnowski

Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu

Na posiedzeniu styczniowy Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu zajmowała się 
planami dotyczącymi Budżetu Obywa-
telskiego na 2016 rok. Radnym zostały 
przedstawione wnioski z poprzedniej 
edycji oraz omówione sposoby ulepsze-
nia edycji tegorocznej. Radni przekazali 
swoje sugestie i wnioski w tym zakresie.

Druga część posiedzenia odbyła się 
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu, 
gdzie zapoznaliśmy się z funkcjonowa-

niem biblioteki, potrzebami inwestycyj-
nymi oraz nowymi zadaniami związanymi 
z przejęciem zadań Biblioteki Powiatowej.

Magdalena Buchholz

Komisja Gospodarki

Komisja Gospodarki na styczniowym 
posiedzeniu omówiła materiały sesyjne 
oraz zajęła się tematem dotacji dla orga-
nizacji pozarządowych działających na 
terenie gminy Swarzędz. Członkowie 
komisji zapoznali się z wynikami otwar-
tego konkursu ofert w zakresie sportu oraz 
otwartego konkursu z zakresu kultury, 
zdrowia, edukacji i turystyki na zadania 
w 2016 r. Pracownicy urzędu poinfor-
mowali radnych o terminie II otwartego 
konkursu ofert z zakresu sportu.

Katarzyna Szkudlarek

Komisja Budżetowa

22 stycznia 2016 r. odbyła się komisja 
budżetowa rady miejskiej miasta i Gmi-
ny Swarzędz. W obradach uczestniczy-
li Piotr Baranowski, Piotr Choryński, 
Ryszard Dyzma, Anna Graczyk, Rafał 
Kamprowski, Wanda Konys, Krzysztof 
Szymanowski.

Po przywitaniu wszystkich gości przez 
przewodniczącego komisji Ryszarda Dyz-
mę zostały poruszone następujące punkty 
obrad:

► Przyjęcie planu gospodarki ni-
skoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz. 
Zastanawiano się nad rozwiązaniem pro-
blemu pieców węglowych, energoosz-
czędnym oświetleniu i zakupem nowych 
autobusów o napędzie hybrydowym.

► Gminny Program Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Wszyscy byli 
zainteresowani efektem działania progra-
mu porównując poprzednie lata i analizu-
jąc jak to obecnie wygląda w liczbach.

► Gminny Program Przeciwdziałaniu 
Narkomanii.

► Sprawa połączenia jednostek orga-
nizacyjnych pomocy społecznej. Najwięcej 
zainteresowania budziło funkcjonowa-
nie Domu Senior Wigor, jego obłożenie 
i koszty.

► Określenie kryteriów w sprawie 
postępowania podczas przyjmowania do 
klas pierwszych publicznych szkół pod-
stawowych i gimnazjów dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem

►Ustalenia kryteriów wraz z liczbą 
dok. na str. 14 Ü
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punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do publicznych przedszkoli oraz oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Swarzędz, które będą brane 
pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego.

► Rozpatrzenie uchwały w sprawie 
powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz uprawnień w zakresie ustala-
nia wysokości cen i opłat za korzysta-
nie z cmentarza komunalnego w Jasinie 
i urządzeń cmentarnych położonych na 
jego terenie.

► Rozpatrzenie uchwały w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzę-

dzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie 
ustalenia cen urzędowych za usługi prze-
wozowe środkami swarzędzkiej komu-
nikacji autobusowej, opłat dodatkowych, 
określenia uprawnień do korzystania z bez-
płatnych i ulgowych przejazdów środkami 
transportu zbiorowego, a także podziału 
linii na strefy.

► Rozpatrzenie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w 2016 
roku dla Województwa Wielkopolskiego 
na zadanie z zakresu kultury.

► Rozpatrzenie uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz.

► Zapoznanie się z projektem uchwa-
ły Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego zmieniającej uchwałę w sprawie 

utworzenia Parku Krajobrazowego Pusz-
cza Zielonka.

► Rozpatrzenie uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie trybu udzie-
lania i rozliczania dotacji dla niepublicz-
nych 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.

► Rozmawiano o ewentualnych zmia-
nach rozkładu jazdy autobusów (linia do 
Uzarzewa) oraz na temat monitoringu 
w gminie Swarzędz.

Rafał Kamprowski

Nie dokarmiajmy dzików!
W związku z pojawianiem się dzików na terenach miejskich, m.in. na 
granicy Swarzędza i Poznania (ul. Działkowa, ul. Strzelecka, ul. Stawna, 
rejon w pobliżu trasy nr 92) prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na 
sposób postępowania w takich przypadkach. 

Ograniczenie bytowania dzików na 
terenach zabudowanych, w dużej 
mierze zależy od mieszkańców 

okolicy, w której pojawiają się dziki. 
Głównym powodem pojawiania 

się dzików w mieście jest łatwy dostęp 
do pożywienia. Karmiony dzik szybko 
przyzwyczaja się do najłatwiejszego dla 
siebie sposobu zdobywania pożywienia 
i będzie przekazywał taką postawę po-
tomstwu. Dzik nauczony dokarmiania, 
może zaczepiać ludzi w celu wymuszenia 
jedzenia i stanowić zagrożenie dla nie-
przygotowanych na taką sytuacje osób, 
w tym także dzieci! Należy zadbać, aby 
opadłe liście, skoszona trawa, owoce, 
resztki pożywienia, obierki oraz inne 
odpady organiczne i komunalne były 
kompostowane wyłącznie w zamkniętych 
ogrodach. W okolicy, gdzie pojawiają się 
dziki, przydomowe ogrody powinny być 
zamykane, a opłotowanie odpowiednio 
zabezpieczone. Istnieje konieczność wy-
eliminowania dokarmiania jakichkol-
wiek zwierząt w łatwo dostępnych dla 
dzików miejscach, zarówno celowego, 
jak i przypadkowego (poprzez wyrzuca-
nie odpadków żywnościowych). Dziki są 
zwierzętami, które chętnie zjadają resztki 
ludzkiego pożywienia, w tym także chleb, 
którym wiele osób dokarmia ptaki.

Dopiero, gdy dziki przestaną znajdo-

wać w mieście łatwe źródła pożywienia, 
powrócą do lasu, który zapewni im wy-
starczającą ilość pożywienia i gdzie nie 
niepokojone przez ludzi pozostaną.

Nie wyrzucajmy odpadków pożywie-
nia w miejscach do tego nie przeznaczo-
nych! Straż Miejska będzie karać osoby, 
które dopuszczą się tego typu działań.

Sposoby postępowania:

- W przypadku zauważenia dzika, nie 
wolno wykonywać gwałtownych ruchów. 
Należy spokojnie się oddalić.

- W przypadku bezpośredniego spo-
tkania dzików, nie należy ich niepokoić. 
Nie uciekać, gdyż może to sprowokować 
atak. Najlepiej stać bez ruchu, a następnie 
powoli się wycofać w bezpieczne miejsce.

- Należy być szczególnie ostrożnym 
w przypadku spotkania lochy z młodymi, 
gdyż gdy uzna, iż zagrożone jest bezpie-
czeństwo jej młodych, może stać się bar-
dzo agresywna.W żadnym wypadku nie 
zbliżać się do młodych, nie głaskać, nie 
próbować karmić z ręki.

- Nie należy próbować samodzielnie 
przeganiać dzików. Zagrożone mogą pró-
bować ataku.

- Psy należy wyprowadzać na smyczy. 
Bezpośrednie spotkanie psa z dzikiem, 
może skończyć się tragicznie nie tylko 
dla psa, ale również dla próbującego go 

ratować właściciela.
- Należy pamiętać, że nawet jeśli dzik 

sprawia wrażenie oswojonego, to wciąż 
pozostaje bardzo niebezpiecznym zwie-
rzęciem.

- Nigdy nie dokarmiać dzików, nie 
wyrzucać odpadów żywnościowych 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

- Należy utrzymywać czystość i porzą-
dek na posesjach – zbierać opadłe owoce 
i warzywa, kosić trawy, zamykać śmietniki 
przy posesjach, nie pozostawiać worków 
ze śmieciami obok kubłów.

- Należy zgłaszać wszystkie dzikie 
wysypiska, zwłaszcza wysypiska odpa-
dów komunalnych, do Straży Miejskiej lub 
Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu.

- Należy naprawić ogrodzenia, aby 
zmniejszyć możliwość wejścia dzika na 
posesję.

- W szczególnych przypadkach 
kontaktować się telefonicznie ze Strażą 
Miejską w Swarzędzu (61) 65-10-986 – 
telefon interwencyjny).

/ros/

Û dok. ze str. 13
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Zgłaszajmy szamba 
i przydomowe 
oczyszczalnie ścieków  
– to obowiązek

Uprzejmie przypominamy, o obo-
wiązku zgłoszenia zbiornika 

bezodpływowego nieczystości cie-
kłych (szamba) lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków do ewidencji 
gminnej. 
Formularze zgłoszeń dostępne są 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu (Biuro Obsługi Interesanta 
- stanowisko 4). Formularz można rów-
nież pobrać ze strony www.swarzedz.pl 
Szczegółowe informacje udzielane są w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Swarzędzu - w Biurze Obsługi 
Interesanta (stanowisko 4) lub pod numerami 
telefonów (61) 65 10 714 i (61) 65 12 403. 
Wspomniany obowiązek wynika z Uchwały 
Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/360/2013 
z 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. 

/ros, mw/

Stare leki do apteki!

Na prośbę ZM GOAP przedstawiamy Państwu 
wykaz aptek z naszej gminy, w których 

w 2016 r. można oddawać przeterminowane 
leki.
Peonia, ul. Poznańska 113, Kobylnica
Bliska, ul. Swarzędzka 2, Kobylnica
Centrum Leków, os. Dąbrowszczaków 26
Swarzędzka pod wezwaniem św. Józefa, 
ul. Rynek 16
Pod Koroną, ul. Rynek 18
Pod Lipami, os. Zygmunta III Wazy 17
Osiedlowa, os. Kościuszkowców 13
Optima, os. T. Działyńskiego 39H/188
Zamkowa, ul. Zamkowa 17
W Pasażu, ul. Graniczna 63
Nasza, ul. Poznańska 17
Rosa-Pharm, ul. Cieszkowskiego 39
Przyjazna, ul. Cieszkowskiego 5/7
Aspirynka, ul. Cieszkowskiego 100/102
Przy Rondzie, os. Tytusa Działyńskiego 1J
Nasza, ul. Piaski 8
Prima, ul. Tysiąclecia 17
Rosa, ul. Kupiecka 15
Mediq Św. Kamila, ul. Grudzińskiego 7/3
Przyjazna, ul. Swarzędzka 23, Gruszczyn
Heureka, ul. Poznańska 6
Nowa, ul. Graniczna 55/2 
Art Medicum, os. Raczyńskiego 1/1,
Dom Leków, os. Kościuszkowców 34,

Wielkanocna zbiórka dla zwierzaków 
ze schroniska w Skałowie

Szanowni Państwo! 7 marca rozpo-
czynamy drugą zbiórkę dla zwierząt 
ze schroniska w Skałowie. Pierwsza, 

grudniowa, zakończyła się pełnym sukce-
sem i dzięki Państwa szczodrości okazanej 
psiakom i kociakom, udało się zebrać po-
nad 300 kg karmy suchej, koce i maskotki. 

Kolejna, druga już edycja będzie trwa-
ła 2 tygodnie i rozpocznie się 7 marca. 

Gdzie zbieramy:
Zbiórka odbywa się przy ul. Dwor-

cowej 24 w nowej remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

Co zbieramy:
1. Karmę suchą i mokrą
(zwierzęta przebywające w schronisku 

w większym stopniu narażone są różnego 
rodzaju infekcje niż psy i koty przeby-
wające w domach, dlatego potrzebują 
karmy dobrej jakości, zwłaszcza dla ko-
ciąt i szczeniąt; rozsądniejszym wyborem 
będzie zakup jednej paczki suchej karmy 
dobrej jakości niż zakup pięciu paczek 
karmy jakości marketowej) – oczywiście 

nie pogardzimy także tą z marketów
2. Ręczniki papierowe, podkłady 

chłonne jednorazowe, wyprane niepo-
trzebne ręczniki, koce polarowe, żwirek 
dla kotów.

3. Psiakom przydadzą się gumowe peł-
ne „psie” piłki i wszelkie zabawki z gamy 
„niezniszczalnych” np. typu kong.

4. Każda ilość gazet: dzienników dla 
naszych szczeniąt, jako wyściółka po-
mieszczeń.

UWAGA: Ze względu na bezpieczeń-
stwo sanitarne schroniska, nie możemy 
przyjmować otwartych opakowań karmy.

Prosimy również o pomoc w promocji 
wydarzenia. Znajdziecie je pod linkiem na 
naszej stronie facebookowej: facebook.
pl/swarzedzpl

Dziękujemy!
/tr/

„Swarzędz 
bez elektrośmieci” 

Celem akcji jest podniesienie stanu 
świadomości ekologicznej społe-
czeństwa w zakresie prawidłowego 

postępowania z zużytym sprzętem elek-
trycznym oraz zwiększenia ilości zbiórki 
tego sprzętu.

Gimnazjaliści z „Trójki” kolej-
ny raz biorą udział w akcji mającej na 
celu ratowanie przyrody. Zapraszamy 
do udziału w akcji okolicznych miesz-
kańców. Zbieramy ZSEE czyli zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny (► 
małogabarytowe urządzenia AGD: od-
kurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, 
miksery, suszarki, golarki itp. ► sprzęt 
teleinformatyczny i telekomunikacyjny: 
komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, 
kalkulatory, faksy, terminale, aparaty te-
lefoniczne – tradycyjne i komórkowe ► 
sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, 
magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty 
hi-fi, ► sprzęt oświetleniowy: świetlówki, 
żarówki energooszczędne, ► narzędzia 
elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, 
maszyny do szycia itp.).

Odpady można przynosić do Gimna-

zjum nr 3 przy os. Czwartaków 1 w Swa-
rzędzu od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-18.00 ( prosimy zgłosić się do woź-
nych przy wejściu głównym).

Zbiórka trwa do końca maja.

Gimnazjum nr 3 im. Polskich  
Noblistów, Os. Czwartaków 1

Bezpłatny odbiór 
dużych elektroodpadów

Zepsuta lodówka, stary telewizor czy 
niedziałająca pralka to przykłady 
elektroodpadów, których każdy 

mieszkaniec miasta Swarzędz może się 
pozbyć w prosty sposób: wystarczy za-
dzwonić pod numer 2222 333 00, by zgłosić 
potrzebę odbioru dużych eklekrtoodpadów. 
Pracownicy wyniosą elektrośmieci z domu 
lub mieszkania - nie ma konieczności wy-
noszenia ich przed posesję. Odbierając 
wielkogabarytowe sprzęty, odbiorą drob-
ne elektroodpady, np. suszarkę do włosów, 
telefon, monitor, a także zużyte świetlówki. 

Więcej informacji na stronach inter-
netowych www.goap.org.pl oraz www.
elektrośmieci.pl

/ros, goap/
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Rok Swarzędzkiej Orkiestry Dętej…

W niedzielę, 7 lutego, uroczystym 
koncertem w hali Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji roz-

poczęły się obchody 70-lecia Swarzędz-
kiej Orkiestry Dętej. Na widowni zasiedli 
przyjaciele orkiestry oraz rzesze jej wie-
loletnich fanów. Swarzędzka Orkiestra 
Dęta jest niezwykle ważną częścią życia 
kulturalnego Swarzędza, wzbogacając 
wszystkie wydarzenia miejskie, uroczy-
stości, święta. Organizowany corocznie 
Festiwal Orkiestr Dętych cieszy się w na-
szej gminie zasłużoną popularnością.

Podczas noworocznego koncertu or-
kiestra pod kierownictwem kapelmistrza  
Łukasza Gowarzewskiego, świętującego  
10 lecie swojej pracy, jak zwykle zachwy-
ciła repertuarem i wirtuozerią wykonania. 
Muzykom towarzyszyły tancerki pod kie-
rownictwem Agnieszki Filc.

Występ  rozpoczął energiczny utwór 
„Celebration”, po czym usłyszeliśmy bar-
dziej nostalgiczny „La storia”. Następnie 

burmistrz Marian Szkudlarek złożył orkie-
strze serdeczne życzenia i podziękował za 
70 lat pasji i muzykowania. „Premierowy” 
występ miał nowy instrument – suzafon, 

podarowany przez burmistrza z jubileuszo-
wej okazji. Podobał się także pokaz tańca 
towarzyskiego w wykonaniu Magdaleny 
Jankowskiej i Miłosza Winklera z Klubu 
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Wystąpią w Swarzędzu
Maciej Balcar 
– wokalista 
Dżemu

27 l u t e g o 
2 0 1 6 

roku o godzinie 
19:00 w murach 
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.  Serdecznie 
zapraszamy! Cena biletów: 25 zł i 30 zł. Bilety 
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 
14 (wjazd od ul. Jesionowej), tel. 61 651 02 19 
oraz na portalu www.kupbilecik.pl.  

Zespół Lao Che

Zapraszamy również na koncert Lao Che, który 
odbędzie się 7 maja o godzinie 20:00 – Scena 

nad Jeziorem przy ul. Kosynierów w Swarzędzu. 
Cena biletów: 35 zł. Bilety w sprzedaży na stro-
nie: www.kupbilecik.pl oraz w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14 w godzinach 
8:00 – 16:00, tel.: 61  651 02 19. 

Maryla Rodowicz, IRA, LemON... 

Już dziś zapraszamy na Dni Swarzędza, któ-
re odbędą się 25 i 26 czerwca. Wystąpią 

dla Państwa: Maryla Rodowicz, IRA, LemON, 
Grzegorz Hyży oraz swarzędzcy wykonawcy.  
Więcej informacji wkrótce. 

/ok, mw/ 

Zajęcia perkusyjne 
w Ośrodku Kultury

Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych na spotkania z rytmem czyli zajęcia 

perkusyjne. Wiek nie gra roli! Zajęcia prowadzi 
Piotr Langner (tel. 696 421 858), perkusista takich 
zespołów jak: The Kuc, Taraka, Tom Horn.
Działania: umuzykalnianie, rytmika, czucie 
muzyki, równość grania, zmysł muzyczny, kre-
atywność, wyobraźnia.
Tu odnajdziesz radość z przebywania z muzyką! 
Zapraszamy we wtorki w godzinach: 17:00 - 20:00 
i w piątki w godzinach: 18:00 - 20:00 do Ośrodka 
Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, 62-020 
Swarzędz. /ok/

Było bardzo 
bajkowo Tegoroczne ferie w Ośrodku Kultury 

przeminęły w bajecznym klimacie. 
Gościła u nas grupa teatralna „ART-

-RE” z Krakowa, która  przeniosła  nas 
w świat bajek „Kot w butach” i „Kop-
ciuszek”.  Oba przedstawienia cieszyły 
się z bardzo dużym zainteresowaniem, 
a sala Ośrodka Kultury wypełniona była 
po brzegi. W ostatnim dniu ferii odbył się 
długo oczekiwany balik przebierańców. 
Podczas imprezy, dzieci przebrane były 
w stroje swoich ulubionych postaci z bajek 
i nie tylko. Do zabawy i tańca zachęcała 
grupa artystyczna „SAPART”.

/ok/

Dance Center z Poznania.
Później oklaskiwaliśmy brawurowe 

wykonania utworów Phila Collinsa, „The 
Muppets”, „Latin Gold”, „I will survive” 
i na zakończenie „Livin la vida loca”. 
Koncert zakończył się entuzjastycznymi 
brawami. W tym roku będą jeszcze liczne 
okazje do spotkań z naszymi muzykami: 
Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dę-
tych oraz jubileuszowy koncert, który 
odbędzie się 9 października.

/rpr/
z fot. M.Paulus
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Zniżki na podstawie  
Wielkopolskiej Karty Rodziny

Wielkopolska Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opiekunom prawnym 
dzieci prowadzącym 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 legitymu-
jących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie 
z następujących zniżek:

Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie
Na wszystkie spektakle poza premierami 
i spektaklami impresaryjnymi: 
16 zł za bilet ulgowy dla rodzica/opiekuna,
7 zł za bilet dla dziecka, uczniów, studentów 
do 25-tego r. ż.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT 
Brama Poznania ICHOT

Bilet wstępu na ekspozycję 5 zł.
Bilet na audiowycieczkę po Ostrowie Tumskim 1 zł.

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego 
w Poznaniu

25 zł na wstęp na spektakle repertuarowe.

Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
20% zniżki na wstęp na spektakle, warsztaty 
teatralne.

Polski Teatr Tańca w Poznaniu
50% zniżki od ceny biletu normalnego.

Muzeum Okręgowe w Koninie
15 zł za bilet rodzinny z podziałem na: 
– 10 zł za bilet normalny, 
– 5 zł za bilet dla dzieci.

Muzeum Początków Państwa Polskiego 
w Gnieźnie

Wstęp do Muzeum 1 zł.

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Wstęp na filmy 2d w cenie 12 zł oraz 10 zł,
wstęp na filmy 3d wynosi 15 zł i 12 zł.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 
Zespół Pałacowo Parkowy

Wstęp do Muzeum: dzieci - 1 zł od osoby, 
rodzice – bezpłatnie, bezpłatny udział w im-
prezach biletowanych, których organizatorem 
jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. 

Muzeum Okręgowe w Lesznie
Wstęp do Muzeum na wystawy za 1 zł.

Lapiss MAGDALENA ANTKOWIAK www.
lapiss.pl

15% zniżki: sprzedaż internetowa biżuterii 
i zegarków.

Firma Optyczna PIOTR DZIADOSZ
ul. Swoboda 43, Poznań

14% zniżki na zakup okularów i oprawek.

TO I OWO Barbara Pilarczyk
ul. Sportowa 16a, Bolewice  

10% zniżki na chemię gospodarczą, odzież 

BERPO s. c. 
ul. Szkółkarska 25, Suchy Las 
Pasaż Różowy, ul. Św. Marcin 47, Poznań
ul. Szczepankowo 66, Poznań 

5% zniżki na cały asortyment: artykuły szkolne 
i papiernicze, artykuły sportowe, zabawki np. 
LEGO.

www.uroczyprezent.pl
5% zniżki na cały asortyment: bukiety na 
indywidualne zamówienia z cukierków, 
guzików, ubranek niemowlęcych, gadżetów 
gospodarstwa domowego.

„KORALIANKI”
ul. Nowowiejskiego 11, Poznań 

10% stałych ulg na cały asortyment z wy-
jątkiem elementów ze srebra, kryształów 
Swarovskiego i magazynu „Beading”.

„La Battega dei Fiori”
Violetta Wagner
Florystka. Sztuka aranżacji kwiatowych, tel. 
503 119 373

20% stałych ulg na: kompleksowa aranżacja 
ślubu, florystyka okolicznościowa, florystyka 
pogrzebowa,
aranżacja wnętrz, biur, sal konferencyjnych, 
paczka kwiatowa. Wszystkie zamówienia 
z dowozem.

„Melman”
ul. Nowy Rynek 5, Suchy Las
ul. Obornicka 85, Suchy Las
(Galeria Sucholeska)

10% na wybrane artykuły zoologiczne
5% na artykuły z firm: Royal, Acana oraz Orien.

„Fitness Shop”
ul. Wiślicka 12, Poznań 

5% zniżki na zakup sprzętu sportowego z wy-
jątkiem produktów objętych promocją.

P.H. „Myszka”
ul. 23 Lutego 14, Poznań

10% zniżki na zakup artykułów szkolnych 
i zabawek.

WarzywaOwoce Art. Ogólnospożywcze J. 
Marciniak
ul. Nowowiejskiego 11, Poznań

10% stałych ulg przy zakupie od 20,00 zł na 
warzywa, owoce i art. ogólnospożywcze.

Sklep Wielobranżowy „MIŚ” Justyna 
Marcinak
ul. Słowiańska/Pasieka, Poznań

10% stałych ulg na zabawki, upominki i art. 
szkolne.

Księgarnia „Przy Rynku Cafe Tej” 
Pl. 20 Października 11, Śrem

5% rabatu na cały asortyment w księgarni 
z wyłączeniem publikacji lokalnych i prasy,
10% zniżki przy zakupie podręczników 
szkolnych.

PPHU „Paweł” Sklep internetowy  
www.pawelpakula.pl
ul. Śląska 24, Wieluń

7% rabatu na cały asortyment sklepu interne-
towego.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
TUW
ul. Mickiewicza 33, Poznań

30% zniżki na ubezpieczenie „Bezpieczna Rodzi-
na”, „Bezpieczna Zagroda”, „Bezpieczny dom w bu-
dowie”, na ubezpieczenie następstw nieszczęśli-
wych wypadków, na obowiązkowe ubezpieczenie 
budynków w gospodarstwie rolnym,
15%  zniżki na ubezpieczenie auto-casco, na 
OC komunikacyjne.

„TOFFI – MODNY PSIAK” 
os. Wichrowe Wzgórze 22Ł, Poznań

10% ulg na kompleksową kosmetykę psa.

„CORN”
Os. Wichrowe Wzgórze 18, Poznań

20% stałych ulg na: sprzedaż wyrobów 
jubilerskich, przerób, naprawy, projektowanie 
biżuterii, grawerowanie.

Cukiernia „Cafe Tęcza”
ul. Ściegiennego 50, Poznań

10% ulg na wszystkie wyroby cukierni.

Catering „L’appetit”
ul. Agrestowa 7, Poznań 

10% ulg na usługi cateringowe.

„SHOWCASE”
os. Wichrowe Wzgórze 3/19, Poznań

20% ulg na naprawę komputerów i telefonów, 
usługi komputerowe, strony internetowe oraz 
modernizacja sprzętu.

„Twój Styl” Pracownia krawiecka
ul. 23 Lutego 25, Poznań
5% zniżki na wszelkie naprawy i przeróbki 
odzieży, w tym również odzieży skórzanej.
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Kawiarnia – Galeria „Kamea”
ul. Wroniecka 22, Poznań 

15% zniżki na wszystkie pozycje z kart 
kawiarni.

„AUTOTECH” PUH s.c. J.T. Szukała
ul. Stróżyńskiego 10, Poznań

10% upustu na usługi i zakupione części.

„Adam i Ewa” Kosmetyka
os. Wichrowe Wzgórze 103, Poznań 

5% zniżki na usługi kosmetyczne oraz na 
pedicure i manicure.

„Mały Guliwer” Wypożyczalnia sprzętu 
turystycznego 
www.malyguliwer.pl

15% rabatu na wypożyczenie przyczepki 
rowerowej,
20% rabatu na pozostały sprzęt turystyczny.

CCS DRUK CYFROWY sp. z o.o.
Oddział II w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 

10% ulg na usługę FOTOPRODUKTY  dostępne 
na stronach internetowych www.ccsdruk.pl 
oraz na www.samodruk.pl na kupon rabatowy 
pod hasłem WKRRODZINA.

A Conto Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
ul. Pelplińska 22/24, Poznań

20% stałej zniżki na wszystkie usługi rachun-
kowo-księgowe. 

DOBRA KAWIARNIA Spółdzielnia Socjalna
ul. Nowowiejskiego 15, Poznań

20% zniżki na zamówienie z wyłączeniem 
napojów butelkowanych. Zniżka nie łączy się 
z innymi promocjami.

MALTASKI
ul. Wiankowa 2, Poznań 

25% ulg na: bilety na stok, lekcje narciarskie, 
kursy na stoku maltańskim, kolejka górska 
Adrenalina, letni tor saneczkowy Pepsi, ponto-
ny, mini golf, wypożyczalnia rowerów, szkoła 
małego kierowcy.

PARK ROZRYWKI RODZINKA Lepiko Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 19, Skórzewo

30% na wstęp od cen standardowych,
15% na usługi gastronomiczne w restauracji 
znajdującej się na terenie parku,
10% na półkolonie organizowane przez Park 
Rodzinka (zimowe i letnie),
10% na organizację urodzin i imprez okolicz-
nościowych.

www.fabryka-formy.pl
15% stałej zniżki na wszystkie karnety zakupione 
w Fabryce Formy na terenie Wielkopolski.

„DELI PARK” Park edukacyjno-rozryw-
kowy
ul. Poznańska 1, Stęszew

2+1 cena biletu 54 zł,
2+2 cena biletu 70 zł,
2+3 cena biletu 88 zł.

Centrum Medyczne „CORDIS”
Specjalistyczne usługi lekarskie; 
Diagnostyka medyczna
al. Niepodległości 2, Poznań 

20% ulg na praktykę lekarską specjalistyczną. 

Wykaz zniżek jest aktualizowany na 
bieżąco, dostępny na stronie www.ops-
swarzedz.pl w zakładce Wielkopolska 
Karta Rodziny.

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej 
Karty Rodziny należy składać w Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. 
Poznańska 25, pokój nr 16. Dodatkowe 
informacje: tel. 61 651 26 50. 

Moja babcia jest trendy…

27 stycznia 2016 r. w Centrum 
Aktywności Seniora odbyła 
się już czwarta edycja spotkań 

pod nazwą „Moja babcia jest trendy”. 
W tym roku skorzystaliśmy z propozycji 
klubu „Nasza Dziupla”. Uczestniczyliśmy 
w warsztatach tanecznych salsy i cele-
browaliśmy święto Dnia Babci i Dziadka. 
Mieliśmy zaszczyt gościć DJ ELCAMINO, 
tworzącego oprawę muzyczną do ku-
bańskich przebojów. Instruktor tańca 

p. Anna Giel ze Szkoły Tańca MUNDO 
BAILANDO poprowadziła warsztaty ta-
neczne.

W ramach prozdrowotnego poczę-
stunku panie z klubu „Stokrotki” serwo-
wały przygotowane wcześniej szaszłyki 
owocowe oraz wodę z cytryną. Grupa 
ponad 50 seniorów miała okazję uczyć 
się podstawowych kroków tanecznych 
salsy, a na koniec został stworzony wspól-
ny układ choreograficzny. Były śmiechy, 

wspólne pląsy i każdy wyszedł zadowo-
lony, że tak wiele potrafił włożyć wysił-
ku, by wspólnie zatańczyć salsę właśnie 
w Swarzędzu.

Zapraszamy do udziału w naszych 
spotkaniach w Centrum Aktywności 
Seniora. Spędzisz tu mile i aktywnie czas.

M. Pawlik

Centrum Aktywności Seniora 
ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz, tel. 61 651 05 84 

czynne od poniedziałku do piątku  
w godz. 9:00 do 17:00 

www.opsswarzedz.pl, mgow@opsswarzedz.pl

Informacja dotycząca programu „Rodzina 500+”

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
uprzejmie informuje, iż jednostką 
odpowiedzialną za realizację Pro-

gramu „Rodzina 500+” w zakresie re-
alizacji zadań wynikających z ustawy 
o pomocy państwa w wychowaniu dzie-
ci na terenie Miasta i Gminy Swarzędz 
będzie Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu ul. Poznańska 25.  

Wniosek o świadczenie będzie moż-
na złożyć w ciągu trzech miesięcy od 
wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 
2016 r. Organ wyda decyzję i wypłaci 
pieniądze w ciągu trzech miesięcy od 
dnia złożenia wniosku. Pierwsza wy-

płata świadczeń ma nastąpić do końca 
czerwca 2016 r., ze spłatą od kwietnia 
2016 r., bez względu czy wniosek zosta-
nie złożony w kwietniu, maju czy do 10 
czerwca 2016 r. 

W przypadku złożenia wniosku od 
1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń bę-
dzie przysługiwać bez spłaty od miesią-
ca złożenia wniosku.

Świadczenie będzie przysługiwało 
po złożeniu wniosku na każde drugie 
i kolejne dzieci do ukończenia przez 
nie 18 lat. Aby uzyskać świadczenie na 
pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić 
kryterium dochodowe: 800 zł netto (lub 

1200 zł netto w przypadku dziecka nie-
pełnosprawnego) na osobę w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać na 
stronie www.swarzedz.pl lub www.ops-
swarzedz.pl  (w zakładce Rodzina 500+), 
gdzie będą na bieżąco umieszczane 
informacje, a także telefonicznie pod 
numerem 61 651 25 50.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz
Marian Szkudlarek
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OPS podłą czony  
do portalu Emp@tia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu informuje, iż od 1 stycznia 2016 r. 

został w pełni podłączony do portalu Emp@tia, który adresowany jest do 
wszystkich obywateli, lecz szczególnie do osób i rodzin korzystających ze 
świadczeń socjalnych oferowanych przez państwo. 

Poprzez portal (https://empatia.
mpips.gov.pl/) istnieje możliwość 
składania wniosków drogą elektro-

niczną zgodnie z zapisami art. 39, art. 63 
§ 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Lista wniosków elektronicznych
Pomoc Społeczna:

 » PS-1 to Wniosek o przyznanie pomo-
cy społecznej;

 » PS-2 to Powiadomienie o zmianie 
sytuacji życiowej;

 » PS-3 to Wniosek o pomoc społeczną 
dla innej osoby /rodziny.

Wnioski procesowe określone 
Kodeksem Postępowania Admini-
stracyjnego:

 » ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświad-
czenia o udzielonej pomocy;

 » ZS-2 to Wniosek o umorzenie na-
leżności (w części lub w całości), 
rozłożenie na raty spłaty należno-
ści, odroczenie terminu płatności, 
zwolnienie lub zmniejszenie od-
płatności (w związku z nienależnymi 
świadczeniami lub świadczeniami 
realizowanymi odpłatnie);

 » ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości 
do jednostki terenowej;

 » ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub 
postanowienia;

 » ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub 
zażalenie na postanowienie;

 » ZS-6 to Korespondencja w sprawie 
do jednostki terenowej.

Rejestr żłobków / klubów dziecię-
cych:

 » RKZ_1 to Wniosek o wpis do rejestru 
żłobków /  klubów dziecięcych;

 » RKZ_2 to Informacja o zmianie da-
nych w rejestrze żłobków / klubów 
dziecięcych;

 » RKZ_3 to Wniosek o wykreślenie z re-
jestru żłobków / klubów dziecięcych.

Karta Dużej Rodziny:
 » KDR to Wniosek o przyznanie Karty 

Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu 
Karty Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie 
z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmia-
nie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 
poz. 1217), będzie możliwe składanie 
wniosków elektronicznych z obsza-
rów: Świadczeń Rodzinnych oraz Fun-
duszu Alimentacyjnego.

Świadczenia Rodzinne:
 » SR-1 to Wniosek o ustalenie prawa do 

zasiłku rodzinnego oraz dodatków 
do zasiłku rodzinnego;

 » SR-2 to Wniosek o ustalenie prawa 
do jednorazowej zapomogi z tytułu 
urodzenia się dziecka;

 » SR-3 to Wniosek o ustalenie prawa 
do zasiłku pielęgnacyjnego;

 » SR-4 to Wniosek o ustalenie prawa do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego;

 » SR-5 to Wniosek o ustalenie prawa 
do świadczenia pielęgnacyjnego;

 » SR-6 to Wniosek o ustalenie prawa 
do dodatku z tytułu samotnego wy-
chowywania dziecka dla osób, które 
otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. 
ustalone na siebie świadczenie na 
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 
1974 r. o funduszu alimentacyjnym 
(Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. 
zm.).

Wnioski procesowe określone 
Kodeksem Postępowania Admini-
stracyjnego:

 » ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświad-
czenia o udzielonej pomocy;

 » ZS-2 to Wniosek o umorzenie na-
leżności (w części lub w całości), 
rozłożenie na raty spłaty należno-
ści, odroczenie terminu płatności, 
zwolnienie lub zmniejszenie od-
płatności (w związku z nienależnymi 
świadczeniami lub świadczeniami 
realizowanymi odpłatnie);

 » ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości 
do jednostki terenowej;

 » ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub 
postanowienia;

 » ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub 
zażalenie na postanowienie;

 » ZS-6 to Korespondencja w sprawie 
do jednostki terenowej.

Fundusz Alimentacyjny
 » FA-1 to Wniosek o ustalenie prawa 

do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego;

 » FA-2 to Wniosek o podjęcie działań 
wobec dłużnika alimentacyjnego.

Wnioski procesowe określone 
Kodeksem Postępowania Admini-
stracyjnego:

 » ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświad-
czenia o udzielonej pomocy;

 » ZS-2 to Wniosek o umorzenie na-
leżności (w części lub w całości), 
rozłożenie na raty spłaty należno-
ści, odroczenie terminu płatności, 
zwolnienie lub zmniejszenie od-
płatności (w związku z nienależnymi 
świadczeniami lub świadczeniami 
realizowanymi odpłatnie);

 » ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości 
do jednostki terenowej;

 » ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub 
postanowienia;

 » ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub 
zażalenie na postanowienie;

 » ZS-6 to Korespondencja w sprawie 
do jednostki terenowej.

Usługi elektroniczne dla obywateli 
udostępnione są pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/
lub bezpośrednio
https://wnioski.mpips.gov.pl/ew-

nioski/index.eup?contrastVersion=0
Każdy obywatel może wypełnić 

wniosek dla siebie lub innej osoby 
i przesłać go do OPS (Ośrodka Pomocy 
Społecznej) lub urzędu właściwego dla 
swojego miejsca zamieszkania. 

W celu złożenia wniosku elektro-
nicznie: 

1. Załóż bezpłatne konto na ePUAP 
lub użyj elektronicznego podpisu 
kwalifikowanego.

2. W przypadku pierwszej wizyty na 
portalu Emp@tia zarejestruj swoje 
konto klikając w pole LOGOWANIE 
ZAKŁADANIE KONTA (w prawym 
górnym rogu ekranu).

3. Po zarejestrowaniu konta zosta-
niesz automatycznie zalogowany 
do modułu eWnioski.

4. Będąc już zalogowanym uzupełnij 
wniosek i prześlij go elektronicznie 
do właściwego OPS lub urzędu.

5. Wszelkie informacje dotyczące 
rozpatrzenia wniosku dostępne 
są z poziomu  konta na portalu 
emp@tia.

Pełna informacja na stronie www.
opsswarzedz.pl/empatia
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Niech żyje bal!

4 lutego 2016 w Pałacyku Pod Lipa-
mi w Swarzędzu bawili się uczest-
nicy Klubów Młodych Duchem, 

Dziennego Domu „Senior Wigor” oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Tegoroczna zabawa karnawałowa odby-
wała się w rytm muzyki z lat 60- 80. Swoją 
obecnością bal uświetnił burmistrz Ma-
rian Szkudlarek. Zabawa rozpoczęła się 
tradycyjnym polonezem. Wielu uczest-

ników przebrało się w kolorowe, przy-
gotowane na tę okazję stroje z dawnych 
lat. Różnorodne konkursy z nagrodami 
były świetnym urozmaiceniem imprezy. 
Odbyły się m. in. taniec z balonami oraz 
zawody w puszczaniu baniek mydlanych. 
Dzięki dobrej muzyce  seniorzy nie scho-
dzili z parkietu do samego końca…

Barbara Chmiela, 
Marta Szomek

Miesiąc brazylijski w Środowiskowym 
Domu Samopomocy 

W styczniu uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy  
w ramach cyklu „Miesiąc naro-

dowościowy” przenieśli się do słonecznej 
Brazylii. Podczas różnych zajęć terapeu-
tycznych zapoznawali się z kulturą, tra-
dycjami i historią Brazylijczyków.  Podróż 
do tego kraju rozpoczęliśmy od obejrze-
nia filmów dokumentalnych, a zdobyta 
wiedza była utrwalana podczas trenin-
gu pamięci, na którym uczestnicy starali 
się zapamiętać jak najwięcej ciekawych 
informacji.

Podczas zajęć plastycznych powstały 
prace inspirowane dziełami brazylijskich 
artystów, Vicotra Meirellesa i João Pilar-
skiego, płaskorzeźba z gazet na pod-
stawie pomnika Chrystusa Odkupiciela 
w Rio de Janeiro, a także flaga Brazylii 

wykonana na papierze metodą stem-
plowania z wykorzystaniem farb.

Nie zabrakło również podróży 
w świat kulinarny. Uczestnicy przygo-
towali dwie brazylijskie potrawy: feijoadę 
- gulasz z fasoli oraz coxinha de galina 
– kotleciki z kurczaka. Obie potrawy 
możemy zdecydowanie polecić, nie 
tylko miłośnikom kuchni brazylijskiej.  
W czasie wolnym w naszym domu roz-
brzmiewały z kolei brazylijskie rytmy, 
wśród których nie zabrakło, oczywiście, 
gorącej samby.

Była to niezmiernie ciekawa i inspi-
rująca podróż i na pewno powrócimy 
jeszcze do tego kraju cudownych plaż, 
tajemniczej Amazonki i wspaniałej 
muzyki.

Karolina Galas

Prośba o pomoc 
mieszkance 
Swarzędza, 
p. Grażynie Urban

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy 
Swarzędza! Zwracam się do Was z proś-

bą o pomoc mieszkance Swarzędza – pani 
Grażynie Urban, zamieszkałej w Swarzędzu 
przy ulicy Poznańskiej (w jednym z trzech blo-
ków). Potrzebne są środki finansowe, które 
umożliwią zainstalowanie przy balkonie 
mieszkania, które znajduje się na pierwszym 
piętrze, platformy, dzięki której pani Grażyna 
będzie mogła wydostać się z mieszkania na 
zewnątrz budynku. Koszt tej inwestycji to 
około 80 tysięcy złotych. Niestety kwota ta 
znacznie przerasta możliwości finansowe 
pani Grażyny. Pani Grażyna od dziecka poru-
sza się na wózku inwalidzkim, do niedawna, 
co prawda z dużym trudem, ale potrafiła 
samodzielnie zejść po schodach, lecz z wie-
kiem stan zdrowia pani Grażyny pogorszył się 
na tyle, że samodzielne zejście po schodach 
stało się niemożliwe. Każda wpłacona przez 
Was złotówka pomoże pani Grażynie w speł-
nieniu marzenia o samodzielnym wyjściu na 
zewnątrz mieszkania i oddychaniu świeżym 
powietrzem. 

Dla osób chcących bliżej poznać sprawę 
polecam artykuł w Głosie Wielkopolskim 
z dnia 17.11.2015. pod tytułem: „Swarzędz: 
Nie chce już być dłużej więźniem w czterech 
ścianach”. Można ten artykuł bez problemu 
odnaleźć w Internecie przy pomocy wyszu-
kiwarki Google. 

Podaję numer konta, które zostało zało-
żone dzięki uprzejmości i z pomocą Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu: 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Aktywizacji Społeczności 

Lokalnej Swarzędz  
BZ WBK numer konta:  

16 1090 1450 0000 0001 2301 5561 
z dopiskiem: Grażyna Urban 

Z góry dziękuję za każdą wpłaconą zło-
tówkę! 

Piotr Baranowski  
radny Rady Miejskiej Swarzędza 

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 
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Rozpoczęcie 
zrzutu ścieków 
w Gruszczynie  
– ul. Swarzędzka

Informujemy, że mieszańcy ulicy Swarzędz-
kiej w Gruszczynie (zgodnie z załącznikiem 

graficznym) mogą rozpocząć zrzut ścieków do 
kanalizacji wybudowanej w ramach projektu 
„Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka i okolic” 
– etap III.

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu jest posiadanie 
umowy na odbiór ścieków z AQUANET S.A.
Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać 
przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku 
do studzienki przyłączeniowej wybudowanej 
w ramach Projektu lub wybudowanej w własnym 
zakresie przez mieszkańca i znajdującej się na 
terenie posesji. Prace należy wykonać własnym 
staraniem i na swój koszt, prace nie podlegają 
odbiorowi technicznemu. 
Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocz-
nie dokonać pisemnie zgłoszenia stanu 
wodomierza na dzień rozpoczęcia zrzutu 
powiadamiając AQUANET S.A. 
Informujemy, że prowadzone będą kontrole 
legalności podłączeń do wybudowanej sieci 
kanalizacyjnej.
OSOBY NIEPOSIADAJĄCE PODPISANEJ UMOWY 
mogą uzyskać informacje na temat stanu zała-
twiania sprawy, uzyskać druki wniosków i wszel-
kie inne informacje w następującym miejscu:
ZWIĄZEK MIEDZYGMINNY „PUSZCZA ZIELON-
KA” w Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8, 
Biuro Obsługi - p. Agnieszka Ogrodnik, tel.: 512 
844 133 lub 61 81 14 142. 

opr.: Stefan Ogorzałek 

Opel Karl główną nagrodą  
5. biegu 10 km Szpot Swarzędz

Gdzie i kiedy jest w Polsce największe prawdo-
podobieństwo wylosowania samochodu jako na-
grody? Od 2014 roku odpowiedź brzmi – w Swa-
rzędzu, w maju, w biegu 10 km Szpot Swarzędz. 
Tutaj bowiem to prawdopodobieństwo wynosi maksymalnie 1 : 5000. 

Z ogromną przyjemnością pragniemy 
przekazać informację, iż w roku 
2016, dokładnie 8 maja, po zakoń-

czeniu 5.biegu 10 km Szpot Swarzędz, po 
raz trzeci wśród wszystkich uczestników 
rozlosowany zostanie samochód osobowy. 
Tym razem będzie to Opel Karl w kolorze 
białym. To nowe, od niedawna obecne na 
polskim rynku miejskie auto marki Opel, 
z silnikiem o pojemności 1,0 l i mocy 75 
KM. 5-drzwiowe, wyposażone między in-

nymi w klimatyzację, tempomat, centralny 
zamek z pilotem, komputer pokładowy, 
6 poduszek powietrznych, układ ESP, 
układ wspomagania ruszania pod górę, 
sterowane elektrycznie przednie szyby 
oraz regulowane koło kierownicy i fotel 
kierowcy.

Zapisy do udziału w biegu jeszcze 
trwają, a wpisowe wynosi 45 złotych. 
Szczegóły na stronie www.biegi.szpot.pl

/waj/

Bezpłatna mammografia – zapraszamy

Podajemy Państwu terminy badań 
mammograficznych, które będą 
przeprowadzone w mammobusie 

na swarzędzkim Rynku przy ratuszu. 
Badania w ramach Programu Profilak-
tyki Raka Piersi dla kobiet z przedziału 

wiekowego 50-69 lat finansuje Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 

Na badania należy się zarejestrować 
pod nr telefonu podanym w poniższej 
tabeli.

/edu/

Firma wykonująca badanie termin Kontakt  
telefoniczny

NS ZOZ Diagnostyk Szyiński & Kwiecień s.c.  
ul. Wazów 42, Zielona Góra

19 kwietnia 
2016 r.

68 452 77 19
668 814 679

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
LARGO Sp. z o.o., ul. Za Groblą 3/4 Poznań

10 maja 
2016 r.

61 222 37 01
507 773 087

NS ZOZ Diagnostyk Szyiński & Kwiecień s.c.  
ul. Wazów 42, Zielona Góra

24 maja 
2016 r.

68 452 77 19
668 814 679

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
LARGO Sp. z o.o., ul. Za Groblą 3/4 Poznań

02 czerwca 
2016 r.

61 222 37 01
507 773 087

NS ZOZ Diagnostyk Szyiński & Kwiecień s.c.  
ul. Wazów 42, Zielona Góra

13 czerwca 
2016 r.

68 452 77 19
668 814 679

Sto lat, Panie 
Profesorze!...

75 urodziny obchodził 
niedawno miesz-
kaniec Swarzędza 

prof. dr hab. Bogdan Mar-
ciniec, światowej sławy na-
ukowiec, kierujący obecnie Poznańskim 
Parkiem Naukowo-Technologicznym. 
Z okazji urodzin prof. Marcińca 5 lutego 

w Auli Lubrańskie-
go Uniwersytetu 
im. Adama Mic-
kiewicza w Po-
znaniu odbyły się 
jubileuszowe uro-
czystości, w któ-
rych uczestniczył 
również burmistrz 
Swarzędza Marian 

Szkudlarek, przekazując Jubilatowi list 
z okolicznościowymi życzeniami.

z fot. naszglospoznanski.pl
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W skrócie z różnych stron
KOLĘDOWANIE W KOBYLNICY. 3 stycznia 
w kościele św. Krzyża w Kobylnicy już po raz siedemna-
sty odbył się doroczny koncert kolęd. Świąteczny reper-
tuar zaprezentowali: Swarzędzka Orkiestra Dęta, Chór 
Akord, Chór Parafii św. Józefa z Nowej Wsi oraz dziecięca 
Schola z Parafii św. Krzyża w Kobylnicy. Organizatorem 
koncertu był ks. Tadeusz Peliński. 

KONCERT BOŻONARODZENIOWY 
SEPTEM. 9 stycznia w kościele św. Marcina w Swa-
rzędzu odbył się koncert bożonarodzeniowy zespołu 
Septem. Z inicjatywy tego zespołu noworoczny koncert 
został zorganizowany już po raz drugi. 

FLAŻOLETY W KATEDRZE. 9 stycznia 
w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbyło się 
XX Kolędowanie Flażolecistów „Śladami Trzech Króli”, 
podczas którego wystąpiła także Swarzędzka Orkiestra 
Flażoletowa. Na flażoletach zagrały dzieci i młodzież 
z całej Wielkopolski.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA W SP 5. 
13 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu 
odbyło się wśród pierwszoklasistów „pasowanie na 
czytelnika”. Jego celem jest zachęcenie dzieci do czy-
tania książek. Jak się okazuje, pasowanie na czytelnika 
ma w tej szkole długoletnią tradycję. Tym razem były 
także dziecięce występy artystyczne oraz życzenia od 
dyrektora szkoły – Danuty Czosnowskiej.

TECHNIK LOGISTYK W ZS NR 1. 
13 stycznia w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbyło 
się uroczyste otwarcie klasy patronackiej w zawodzie 
technik-logistyk. To, zdaniem dyrektora swarzędzkiej 
jedynki – Przemysława Jankiewicza, szansa na zdobycie 
doświadczenia oraz dobrej pracy w przyszłości. Spotka-
nie zakończyło się podpisaniem umowy i wręczeniem 
pamiątkowych upominków. W spotkaniu udział wzięli: 
wicestarosta poznański – Tomasz Łubiński, dyrektor ds. 
inwestycji firmy Clip Logistics Sp. z o. o. – Agnieszka 
Hipś, radna Rady Powiatu Poznańskiego – Barbara 
Antoniewicz, grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 
1 oraz uczniowie.

MIĘDZYSZKOLNY KONCERT NOWO-
ROCZNY. 14 stycznia 2016 roku w Gimnazjum nr 3 
w Swarzędzu odbył się Międzyszkolny Koncert Nowo-
roczny. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimna-
zjum nr 3 wystawili jasełka oraz zaprezentowali swoje 
umiejętności teatralne i wokalne. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele gminnych władz samorządo-
wych, Kuratorium Oświaty, dawni i obecni dyrektorzy 
szkół, nauczyciele i rodzice uczniów. Wystąpił też gość 
specjalny- chór Akord pod dyrekcją Jadwigi Maćkowiak. 
Zespół przyjęto owacjami na stojąco. Wśród wielu arty-
stów na scenie zaprezentowała się również najmłodsza 
wychowawczyni klasy pierwszej – Weronika Wojdyło. 

Widownia reagowała bardzo spontanicznie oklaskami, 
nie szczędząc braw wszystkim artystom. 

NAJŁADNIEJSZE DEKORACJE ŚWIĄ-
TECZNE. 19 stycznia w swarzędzkim ratuszu odbyło 
się wręczenie nagród w konkursie internetowym na 
najpiękniejszą dekorację świąteczną, zorganizowanym 
przez UMiG. Dekoracje oceniano w 3 kategoriach: insty-
tucja, mieszkanie i nieruchomość prywatna. Przyznano 
17 nagród, a w głosowaniu na wzięło udział prawie 
1800 osób.

ZINTEGROWANY INFORMATOR PA-
CJENTA. 22 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu odbyła się akcja wydawania kodów dostę-
pu do ZIP, czyli Zintegrowanego Informatora Pacjenta. To 
ogólnopolski system, dzięki któremu można sprawdzić 
m.in. informacje o statusie ubezpieczenia zdrowotnego. 
Kod dostępu można uzyskać także w placówkach Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Szczegółowe informacje na 
ten temat na stronie: www.nfz-poznan.pl

NOWOROCZNE SPOTKANIE SOŁTY-
SÓW. 28 stycznia w Gruszczynie odbyło noworocz-
nym spotkaniu sołtysi gminy Swarzędz. Gospodarzem 
spotkania zorganizowanego w tamtejszej świetlicy była 
Barbara Czachura – przewodnicząca Rady Miejskiej 
i jednocześnie sołtys Gruszczyna. W spotkaniu obok 
20 przybyłych sołtysów uczestniczył także burmistrz 
Marian Szkudlarek.

ZAWODY ŁUCZNICZE W ZALASEWIE. 
31 stycznia w Gimnazjum w Zalasewie odbył się Turniej 
Łucznictwa Tradycyjnego Halowego. Rywalizowało 74 
łuczników z całej Polski. Rozegrano m.in. konkuren-
cje chodzone, na czas, czy też „strzelanie tarczówek”. 
Łucznictwo to świetny sposób na spędzenie wolnego 
czasu, a także doskonalenie opanowania i koncentracji.

KALENDARZE MIEJSKIE. Referat Promocji 
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz co roku wydaje kalen-
darze promujące gminę. Każdy miesiąc ilustrują zdjęcia 
z ważniejszych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych 
organizowanych w ubiegłym roku. Kalendarze miejskie 
są przekazywane m.in. swarzędzkim instytucjom, fir-
mom oraz placówkom oświatowym.

GLINIANKOWE SPOTKANIA. W okresie 
ferii zimowych, w pracowni ceramicznej przy ul. War-
szawskiej w Swarzędzu odbyły się spotkania glinian-
kowe. Dzieci i młodzież uczyły się wykonywać z gliny 
różnorodne figurki i naczynia, by następnie je malować, 
szkliwić oraz wypalać. W takich gliniankowych warsz-
tatach mogli wziąć udział także dorośli.

STAROSTA W WIERZONCE. 4 lutego Szkoła 
Podstawowa w Wierzonce gościła Starostę Poznańskie-

go Jana Grabkowskiego oraz radnych Rady Powiatu 
Poznańskiego. Dyrekcja szkoły otrzymała list gratula-
cyjny oraz pamiątkowy album. Spotkanie zakończyło 
się przedstawieniem krótkiego filmiku z życia szkoły 
oraz słodkim poczęstunkiem.

OWOCOWO-WARZYWNY ZAWRÓT 
GŁOWY. Pod tym hasłem 7 lutego w świetlicy 
przy parafii pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swa-
rzędzu odbył się IX Kostiumowy Bal Karnawałowy dla 
dzieci. W tym roku obowiązywały przebrania za ulu-
bione warzywa i owoce. Zabawie tanecznej towarzy-
szyły konkursy: na najbardziej oryginalne przebranie, 
rzucania ziemniakiem do wiadra, rozpoznawania 
smaków, itp.

BAJKOWY BAL CHARYTATYWNY. 
Dziewiąty Charytatywny Bal Szkoły Podstawowej nr 
1 w Swarzędzu, zorganizowany przez Radę Rodziców, 
odbył się w restauracji Greys w Siedlcu. Celem imprezy 
było zebranie funduszy na wspieranie talentów uczniów, 
organizację wypoczynku letniego dla dzieci Jedynki 
oraz realizacja projektu SU – Najklasa. W tym roku 
tematem przewodnim balu był fragment piosenki K. 
Gradowskiego z filmu o Panu Kleksie „Witajcie w na-
szej bajce”, zapraszający do powrotu do magicznych, 
bajkowych chwil dzieciństwa. Około 200 osób skusiło 
się do udziału w tej wyprawie i wzięło udział w balu, 
przygotowując dla siebie fantastyczne przebrania…

ATAK NA BRZUCH. Oferta Swarzędzkiego Cen-
trum Sportu i Rekreacji została wzbogacona o nowe 
zajęcia – „Atak na brzuch”. Ćwiczenia angażują oprócz 
mięśni brzucha także i inne partie ciała. Efektem ma 
być utrata zbędnych kilogramów oraz wymodelowanie 
mięśni brzucha, co można uzyskać po ok. 2-3 miesiącach 
zajęć. Ogromne znaczenie ma tu także zbilansowana, 
bogata w składniki odżywcze dieta.

SUKCESY SWARZĘDZKICH ZAPAŚNI-
KÓW. 6 lutego w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa 
Miasta Poznania w zapasach w stylu klasycznym. Na 
trzech matach rywalizowało 146 zawodników z 9 klu-
bów z Wielkopolski. Unię Swarzędz reprezentowało 11 
zawodników, a niektórzy z nich stawiali swoje pierw-
sze kroki na macie. Nasi zawodnicy wywalczyli 1 złoty 
medal, 4 srebrne i 6 brązowych. Indywidualne wyniki: 
I miejsce: Michał Kałużny; II miejsca: Piotr Socha, Ju-
lian Piechocki, Albert Tylski, Mateusz Łangowski; III 
miejsca: Kacper Walasik, Wojciech Stroiński, Dawid 
Przykucki, Franciszek Piechocki, Mateusz Wierzbiński, 
Jakub Siemiński. W klasyfikacji drużynowej Unia zajęła 
III miejsce.

DZIEJE SIĘ W BIBLIOTECE! 15 lutego filia 
Biblioteka Publicznej w Kobylnicy zaprosiła czytelni-
ków na walentynkowy wieczór poetycki. Na ten sam 
dzień otrzymaliśmy też zaproszenie do czytelni biblioteki 
na os. Czwartaków 1 w Swarzędzu, na spotkanie z ks. 
Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim. Temat: KRESY... 
PAMIĘTAJMY!
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Melchior Wańkowicz 
„Dzieje rodziny Korze-
niewskich”, „Drogą do 
Urzędowa”, „Reportaże 
z Wołynia”, „Od Stołp-
ców po Kair”

Na podstawie wspomnień i pamiętni-
ków Melchior Wańkowicz odtworzył 
dzieje rodziny, która dostawszy się 
w tryby bezwzględnego systemu 
radzieckiego zostaje skazana na ge-
hennę niewolniczej pracy w kołcho-
zach Uralu i dzisiejszego Uzbekistanu, 
morderczą tułaczkę po bezkresach 
imperium sowieckiego, skrajny głód 
i wyczerpanie oraz brak nadziei. 
„Dzieje rodziny Korzeniewskich” miały 
co najmniej dwadzieścia dziewięć 
wydań w tzw. drugim obiegu. Obecną 
edycję oparto na wydaniu ostatnim 
z 1991 roku (Wydawnictwo Polonia). 
Oprócz tego w zbiorze znajdują się 
„Drogą do Urzędowa”, „Od Stołpców 
po Kair” oraz niepublikowane 
wcześniej „Reportaże z Wołynia” (o 
konflikcie polsko-ukraińskim z pierw-
szej połowy XX wieku). 

Oriana Fallaci 
„Kapelusz  
cały w czereśniach”

Kapelusz cały w czereśniach to ostat-

nia, wydana już pośmiertnie, książka 
Oriany Fallaci, jednej z najważniej-
szych i najodważniejszych publicystek 
XX wieku. Praca nad tą wielopo-
koleniową sagą i jednocześnie 
autobiografią zajęła pisarce 10 lat. 
Poszukiwania w archiwach, księgach 
metrykalnych, spisach katastralnych, 
wszelkiego rodzaju rejestrach oraz 
drobiazgowe lektury z historii wielu 
dziedzin pozwoliły jej stworzyć po-
wieść, która daje się czytać także jako 
porywająca historia mody, obyczaju, 
medycyny, sztuki, kuchni, a nawet 
rolnictwa i botaniki kilku epok. Nic 
dziwnego, że książka odniosła wielki 
sukces: we Włoszech sprzedano pół 
miliona egzemplarzy. 

Maria Wilczek-Krupa 
„Kilar. Geniusz 
o dwóch twarzach”

Biografia powstała na podstawie 
wielogodzinnych rozmów, które 
autorka przeprowadziła z Mistrzem. 
Kilar to człowiek zagadka – ogień 
i woda w jednej osobie. Żył poza 
schematami, miał naturę pełną 
sprzeczności. Mówił o sobie: jestem 
jak Dr Jekyll i Mr Hyde. Zawsze 
wzbudzał emocje. Rozdarty między 
ojczyzną, którą kochał, a Hollywood 
– gdzie spełnił swój american dream. 
Potrafił pędzić jednym ze swoich 
mercedesów z szaleńczą prędkością, 
a potem, w domowym zaciszu, od-
mawiał żarliwie różaniec. Był jednym 
z największych twórców epoki. Owoce 
jego współpracy z Andrzejem Wajdą, 
Romanem Polańskim czy Francisem 
Fordem Coppolą na trwale zapisały 
się w historii światowego kina.

Swietłana Aleksijewicz 
„Wojna nie ma w sobie 
nic z kobiety”

Stefan Bratkowski: „To książka 
pasjonująca - i wstrząsająca. Wielka 
białoruska reporterka, Swietłana 
Aleksijewicz, jedna z najwybitniej-
szych dziennikarek Europy, na miarę 
Oriany Fallaci, zapisała wojnę... kobiet. 
W drugiej wojnie światowej bowiem 
walczyły przeciw Niemcom hitlerow-
skim kobiety - rosyjskie, białoruskie, 
ukraińskie. Z bronią w ręku. Strzelając, 
rzucając granatami, wysadzając. Jako 
żołnierze pierwszej linii, jako zwiad, 
jako dywersantki. A więc - zabijając 
i same ginąc. W tej książce nie ma 
patetycznych komentarzy autorskich. 
Jest zapis opowieści tych kobiet, które 
przeżyły...”

Adam Wajrak 
„Wilki”

Adam Wajrak, ulubiony dziennikarz 
przyrodnik Polaków, osiadł w Puszczy 
Białowieskiej dwadzieścia lat temu. 
Od tamtej pory niezmiennie fascynuje 
go życie wilków, które są niezwykłymi 
drapieżnikami. W swojej książce dzieli 

się obserwacjami, które przyniosło 
mu wieloletnie tropienie wilków. 
Opisuje życie wilków, które poznał 
niemal na wylot, a także historię 
stosunków ludzko - wilczych. Od-
czarowuje wiele mitów związanych 
z tymi pięknymi zwierzętami. 
Adam Wajrak ostrzega młodych 
czytelników” „Gdyby ta książka była 
tylko o wilkach, nie zawracałbym wam 
głowy, bo przecież wiecie, że przyroda 
potrafi być brutalna. Ta książka jest 
jednak również o tym, jak okropne rze-
czy ludzie robili i robią wilkom, jednym 
z najbardziej prześladowanych dużych 
ssaków. Dlatego poproście rodziców, 
żeby tę książkę przejrzeli, zanim 
weźmiecie ją do ręki, albo przeczytali ją 
razem z wami”.

Katarzyna Kołczewska 
„Wbrew sobie”

Ewelina pragnie tylko jednego – 
dziecka. Jest skupiona na sobie 
i własnych przejściach, egoistycznie 
manipuluje bliskimi, nie dostrzega 
problemów innych ludzi, liczy się 
tylko ona i jej sprawy. Zachowuje 
się jak rozkapryszony, rozpieszczony 
bachor. 
Zraża do siebie kochającego i odda-
nego męża, matkę, która za wszelką 
cenę chce chronić córkę przed proble-
mami i siostrę – tę, która poświęciła 
dla Eweliny najwięcej. 
Kiedy ujawnienie skrywanej rodzinnej 
przeszłości i konsekwencje własnych 
zaskakujących decyzji zachwieją 
wiarą Eweliny w siebie i zburzą 
wygodne życie, zrozumie, jak bardzo 
musi się zmienić. 
Ale czy nie będzie już za późno?

Renata Czarnecka-Pyła

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

Dyskusyjny Klub Książki

W filii biblioteki na os. Raczyń-
skiego 19 od września działa 
Dyskusyjny Klub Książki. Spo-

tkania odbywają się zwykle w pierwszy 
poniedziałek każdego miesiąca o godz. 
17.30. Przy filiżance herbaty lub kawy, 
czytamy poezję, prozę, wymieniamy 
się opiniami na temat  literatury oraz 
wspomnieniami dotyczącymi historii, 
obyczajów i ciekawych ludzi. W ramach 

DKK odbywają się także spotkania z au-
torami: ostatnio z poznańskim autorem 
kryminałów, Ryszardem Ćwirlejem, a w 
najbliższym czasie z Joanną Opiat-Bojar-
ską. O terminach spotkań informujemy 
na plakatach oraz na facebookowej stro-
nie Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
miłośników książek!

AW

Zabawa, to ważna sprawa!

W filii Biblioteki Publicznej na 
os. Raczyńskiego 19, co śro-
dę odbywają się spotkania 

Grupy Zabawowej dla dzieci w wieku 
od roku do trzech lat oraz ich rodziców 
i opiekunów. Grupa Zabawowa to forma 
edukacji, która zapoczątkowana została 
przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Ko-
meńskiego. Poprzez różnorodne zabawy, 

takie jak: gra na instrumentach, zabawa 
w kolorowym tunelu, zajęcia z wykorzy-
staniem grochu, kaszy, warzyw, prace 
plastyczne, a na baliku karnawałowym 
kończąc, dzieci rozwijają swoją wyobraź-
nię i kreatywność. Już w marcu do za-
bawy rusza kolejna grupa maluszków.  
Zapisy pod nr tel. 61 8182- 998.

KA

Biblioteka zaprasza

…na „MotoPodróże” - spotkanie 
z Witoldem Chomiczem, motocykli-
stą – podróżnikiem, który 7 marca 
o godz. 18.30 opowie o swej wypra-
wie do Afryki.

 Zapraszamy do czytelni biblioteki 
na os. Czwartaków 1. /SN/
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Sklep sportowy na 
pływalni Wodny Raj

Zapraszamy do sklepu sportowego mieszczące-
go się w budynku pływalni Wodny Raj. W ofer-

cie nie tylko stroje basenowe, ale także akcesoria 
do pływania, klapki basenowe, odzież, zabawki, 
mini produkty kosmetyczne i pieluchy kąpielowe 
dla dzieci. Sklepik otwarty codziennie od 9:00 do 
21:00. Kontakt: 501 019 086. /scsir/

FOODFACE Bistro 
Wodny Raj

Zapraszamy codziennie od 9:00 do 21:00 wszyst-
kich naszych klientów do bistro na drugim 

piętrze pływalni Wodny Raj. W menu szybkie dania 
obiadowe i przekąski oraz szeroki wybór napojów 
i słodkości. Nastrojowe wnętrze pozwoli każdemu 
na chwilę relaksu, np. przy jednej z pysznych kaw 
serwowanych przez miłą obsługę…

/scsir/

Facebook  
– dołącz do nas!

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej 
strony na Facebooku. Dołącz do nas aby mieć 

dostęp do najświeższych wydarzeń oraz ważnych 
informacji www.facebook.com/wodnyraj

/scsir/

Udane ferie i świetna zabawa

Po raz kolejny w Swarzędzkim Cen-
trum Sportu i Rekreacji odbyły się 
zimowe półkolonie. W dwóch tur-

nusach uczestniczyło łącznie 120 dzieci. 
Program zajęć obejmował: 

 » naukę jazdy na łyżwach, prowadzo-
ną przez instruktora SCSiR, pana 
Kazimierza Mąkowskiego, dzięki 
któremu dzieci nabrały pewności 
siebie i ostatniego dnia półkolonii 
potrafiły bez większych problemów 
jeździć same,

 » gry zespołowe w hali sportowej, 
 » zumba-kids – nowość od tego se-

zonu, zajęcia prowadzone przez 
instruktorkę SCSiR, panią Paulinę 

Fiedler, która poprzez taniec i zaba-
wę zadbała o prawidłową postawę 
i kondycję uczestników półkolonii,

 » wyjazd do kina, na filmy przygodo-
we dla dzieci i młodzieży,

 » codzienną zabawę w basenie,
…oraz wiele innych atrakcji, podczas 

których dzieci mogły wykazać się swoimi 
umiejętnościami i zdolnościami. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
półkolonii oraz opiekunom i instrukto-
rom prowadzącym zajęcia, za udane 
ferie i świetną zabawę.

Na kolejne półkolonie zapraszamy 
w sierpniu. Zapisy od 1 czerwca 2016.

/scsir/

„Bal Przebierańców” na lodowisku

30 stycznia na lodowisku przy 
pływalni Wodny Raj odbył się 
„Bal Przebierańców”. W ryt-

mach świetnej muzyki można było krę-
cić piruety i rywalizować w konkursach 
sprawnościowych. Uczestnicy otrzymali 
drobne upominki ufundowane przez 

supermarket „Piotr i Paweł” oraz Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu. 

Dziękujemy wszystkim za dobrą 
zabawę, wspaniałe przebrania i zapra-
szamy za rok.

/scsir/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

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

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

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

Dzień Kobiet  
w Wodnym Raju
Zapraszamy na „Wodne Party” z oka-

zji Dnia Kobiet na pływalni Wod-
ny Raj. 5 marca od godz. 18:00 do 

22:00 BASEN i SAUNA dostępne będą 
tylko dla Pań. Bilet wstępu na całą im-
prezę – 20 zł, do nabycia w kasie w dniu 
imprezy od 17:30 (bez dopłat, ważny 
do 22:00).

W cenie: aqua aerobik, sauna, basen, 
fitness-zumba, porady dietetyczne, po-
rady masażystek - diagnostyka kręgo-

słupa i ocena kondycji skóry oraz inne 
niespodzianki. Przewidziane konkursy 
z nagrodami. Szczegółowy harmono-
gram imprezy dostępny będzie na stro-
nie internetowej: www.scsir.swarzedz.pl

Prosimy wszystkie Panie o zabra-
nie ze sobą stroju kąpielowego (basen 
i sauna) i stroju sportowego (fitness – 
zumba). Liczba miejsc ograniczona. Nie 
prowadzimy rezerwacji.

/scsir/
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Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

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

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

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

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

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

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

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

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

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

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

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

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

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

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

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

]]Dyżury]całodobowe]
aptek

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

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

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

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

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

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

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

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

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

]]Ośrodek]Interwencji]
Kryzysowej]

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Dzień Kobiet – zapraszamy z Zapisy do szkół i przedszkoli
Z prac Rady Miejskiej z Uwaga na dziki! z Prosto z budowy

] Fot. Maciej Paulus
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz

Koncert Sylwestrowo-Noworoczny za nami
Tym razem bawiliśmy się ROSgwiazdkowo

Coroczny Koncert Sylwestrowo-No-
woroczny jest już tradycją w naszej 
Gminie. Początkowo skierowany tylko 

do niewielkiej grupy osób, z iście uroczy-
stą formułą, stopniowo zaczął się zmieniać. 
Ostatni koncert był wydarzeniem wyjątko-
wym. Pierwszy raz bowiem odbył się na hali 
Rokietnickiego Ośrodka Sportu, w którym 
organizacja tak dużego wydarzenia była no-
wością. Po drugie natomiast, pierwszy raz 
podczas Koncertu Sylwestrowo-Noworocz-
nego, tym razem pod nazwą Koncertowej 
ROSgwiazdki, wystąpiła gwiazda wielkiego 
formatu – zespół IRA. 

Wydarzenie rozpoczęła tradycyjna gala 
wręczenia statuetek Rokietnickiej Wierzby, 
które jak co roku zostały przyznane wyjąt-
kowym osobom. W uznaniu postawy pro-
społecznej, niezwykłej osobowości i chęci 
niesienia bezinteresownej pomocy nagrodę 
z rąk Wójta Gminy Rokietnica Bartosza De-
recha oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
Rokietnica Ryszarda Lubki odebrali:
1. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej 

Miłosierdzia w Kiekrzu - Wiernie wy-
pełniające posługę Bogu i potrzebującym. 
Niosące pomoc samotnym matkom oraz 
osobom w trudnej sytuacji życiowej. 
Propagujące kult św. Faustyny, która 
przebywając w Kiekrzu, doświadczyła 
niezwykłego spotkania z Jezusem Miło-
siernym. Prowadzą Dom Samotnej Matki, 
w którym może znaleźć schronienie 12 
kobiet z dziećmi. Dzięki ich staraniom 
kaplica zakonna zgromadzenia została 

ustanowiona sanktuarium św. Siostry 
Faustyny. 

2. Michał Grudziński - Aktor teatralny 
z 45-letnim doświadczeniem. Od 15 lat 
mieszkaniec Kiekrza. Absolwent Państwo-
wej Wyższej Szkoły Teatralnej w War-
szawie. Niemalże od początku kariery 
związany z Teatrem Nowym w Pozna-
niu. Odtwórca znakomitych ról zarówno 
komediowych, jak i dramatycznych. Nie 
pretenduje do miana gwiazdy czy cele-
bryty. Zawód aktora wykonuje z wielką 
pasją i zaangażowaniem, które niewąt-
pliwie udzielają się widzom. Człowiek 
z wyjątkowym poczuciem humoru. Swój 
sukces zawdzięcza determinacji połączo-
nej z wielkim talentem. 

3. Karol Czerniak - Właściciel Drukarni 
Poli Druk Poznań założonej w 2001 roku. 
Wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas 
wieloletniej działalności wykorzystuje 
nie tylko w pracy. Pełen profesjonalizm 
oraz postawa społecznie zaangażowana 
każdego roku owocują udziałem w wielu 
inicjatywach organizowanych na terenie 
gminy. Chętnie wspiera lokalne wydarze-
nia zarówno pod względem materialnym, 
jak i technicznym. Cechuje go uczciwość, 
terminowość i niezawodność. Przedsię-
biorca odnoszący sukcesy, ale nie zapo-
minający o potrzebach innych. 

Po uhonorowaniu laureatów, wyprzedza-
jąc wiedeńskich filharmoników, Rokietnicka 
Orkiestra Dęta porwała publiczność Mar-
szem Radetzkiego Johanna Straussa. Ten 
„muzyczny” toast noworoczny, „wzniesiony” 
po życzeniach przewodniczącego Rady Gmi-
ny Ryszarda Lubki i wójta Bartosza Derecha,  
był kolejnym udanym debiutem Orkiestry 
prowadzonej przez  Zbyszka Starostę.  

Po przerwie technicznej rozpoczął się 
występ zespołu IRA. Pierwsza część kon-
certu była bardziej liryczna i spokojna, dru-
ga obfitowała w nieco cięższe brzmienia. 
Muzycy zaprezentowali swoje największe 
przeboje. Każdy fan zespołu znalazł coś dla 
siebie. Nieco starsi słuchacze z pewnością 
przypomnieli sobie utwory takie jak „Mój 
dom” czy „Nadzieja”. Nie zabrakło również 
piosenek z ostatnich krążków, które zapewne 
są bardziej znane młodszym fanom. Dosko-
nałe wykonania oraz bardzo dobry kontakt 
członków zespołu z publicznością stworzy-
ły wyjątkowy klimat wydarzenia, które na 
pewno pozostanie w pamięci uczestników. 

Red.
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Zapraszamy  
do 

zamieszczania 
reklam!

tel. 607-566-555

mn@kreator.com.pl

Studio graficzne oferuje 
przygotowanie graficzne i druk:

• ulotek • katalogów • czasopism 
 • książek • itp.

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU
l  Monter mechatronik
l  Elektromechanik pojazdów samochodowych
l  Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
l   Mechanik automatyki przemysłowej 

i urządzeń precyzyjnych

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH WE WRZEŚNI
l  Mechanik precyzyjny

Kształcenie zawodowe
w Volkswagen Poznań

Przyjdź i dowiedz się więcej!
Drzwi otwarte Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu
l  26-27 lutego 2016 r. oraz 1-2 kwietnia 2016 r.

(piątek 16:30-18:30, sobota 9:30-11:30)
l  Wstęp wolny

Drzwi otwarte Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni
l  26-27 lutego 2016 r. oraz 1-2 kwietnia 2016 r.

(piątek 16:00-18:00, sobota 10:00-13:00)
l  Wstęp wolny

Drzwi otwarte w Szkole Odlewników
l  12 marca 2016 r., godz. 9:00-14:00
l  Miejsce: Volkswagen Poznań Zakład 3 (Odlewnia), 

ul. 28 Czerwca 1956 nr 240, Poznań
l  Zgłoszenie: do 6 marca 2016 r.*

Targi Edukacyjne
l  18-20 marca 2016 r.
l  Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie
l  Wstęp wolny

*  Ze względu na fakt, iż wydarzenie odbywa się na terenie fabryki, chęć udziału należy wcześniej zgłosić.  Wydarzenie skierowane jest dla osób powyżej 15 roku życia.  
Liczba miejsc ograniczona. Kontakt: E-mail: ksztalcenie.zawodowe@vw-poznan.pl, tel. 61 876 14 24

www.volkswagen-poznan.pl/pl/uczniowie

Swarzędzka Akademia Siatkówki
Dla klas I-V gry i zabawy ruchowe przygotowujące 

do gry w piłkę siatkową 
Nauka elementów techniki piłki siatkowej

Zajęcia w poniedziałki i środy  
15.00-16.15 w hali SP w Zalasewie.
Koszt: 50 zł/mies. / 1raz w tyg. 
100 zł/mies. / 2 razy w tyg.
Informacje:  
 504 968 628 512 570 099

Zapraszamy!
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FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

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

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

STOMATOLOGIA
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

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

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

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

śr., czw. 15.00-19.00

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

Leczenie i bezpłatne protezy

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

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

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

inne godziny do uzgodnienia czynne też w soboty

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż cią-
gnących 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. 

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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. 

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki) 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


