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Schody drewniane
Drzwi wewnętrzne

zamów u producenta
duży wybór
nieograniczone możliwości

Reklamy

Stolarnia Grzegorz Zaremba
tel: 502 08 55 45
w w w. z a r e m b a - m e b l e . p l

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

Pracownia Sukien Ślubnych
w Kostrzynie przyjmuje
zamówienia na alby,
sukienko-alby i sukienki
komunijne szyte pod wymiar.
Tel. 512-138-398
Kostrzyn wlkp
Ul. Wieniawskiego 35

Zapraszamy
do
zamieszczania
reklam!
tel. 607-566-555
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mn@kreator.com.pl
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Szanowni Państwo!
Pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom naszego miasta i gminy,
Przyjaciołom i Sympatykom, życzenia zdrowych i pogodnych świąt Wielkanocy.
Życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy czas napełnił serca
nadzieją i radością oraz pozwolił przezwyciężyć wszelkie trudności.
Życzymy obfitości na świątecznych stołach,
wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.
Niech Wielkanoc 2016 przyniesie Wam pomyślność, szczęście
oraz piękny uśmiech na każdy dzień.
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz
Marian Szkudlarek

Józefinki 2016
Szanowni Państwo! Zapraszamy na Józefinki 2016 – 30 kwietnia (sobota)
oraz 1 maja (niedziela). We wtorek, 3 maja, organizujemy dodatkowo dla
miłośników motoryzacji Józefinkowy Samochodowy Rajd Flagi.

T

egoroczne Józefinki to dwa dni wypoczynku, rozrywki, spotkań i zakupów na świeżym powietrzu.

Jak co roku święto Patrona Swarzędza zaplanowaliśmy tak, by na wszystko
starczyło czasu i aby każdy mógł wybrać
dla siebie coś szczególnie interesującego. Wśród przygotowanych propozycji
są m.in. koncerty Janka Zielińskiego,
zespołów Future Folk i Leszcze z Kacprem Kuszewskim oraz Biesiada Śląska
w wykonaniu Mariusza Kałagi z zespołem.
Nie zabraknie stałych punktów programu józefinkowego: Swarzędzkiego
Spotkania Józefów, czy poczęstunku
Strawą św. Józefa i Józefowym Plackiem. Codziennie od godz. 12:00 czynny będzie Jarmark św. Józefa z dużym
wyborem artykułów spożywczych bezpośrednio od producentów, upominkami,

Nowa strona www.swarzedz.pl
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marca 2016 została uruchomiona nowa, oficjalna strona Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu. Wprowadzone zmiany podyktowane
były głównie potrzebą dostosowania portalu miejskiego do
międzynarodowych standardów WCAG 2.0, tak aby strona
była przyjazna dla osób z różnym stopniem i typem niepełnosprawności. Na realizację
tego projektu Gmina Swarzędz

otrzymała dofinansowanie
z Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, pokrywające 80
proc. poniesionych kosztów.
Równocześnie przebudowany został funkcjonalny
układ strony. Skonsolidowano
menu główne, a merytoryczną zawartość uporządkowano. Istotną nową zakładką
są „Konsultacje społeczne”.
W tym właśnie miejscu będziemy przeprowadzać głoso-

słodkościami dla dzieci.
Dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas proponujemy (wyżej już
wspomniany) Józefinkowy Samochodowy
Rajd Flagi oraz – cieszącą się ogromnym
powodzeniem – Józefinkową Grę Miejską
„Mebloberek”.
Przypominamy: „Mebloberek” to rozrywka dla wielbicieli gier plenerowych i miłośników przygód. Mogą w niej brać udział
rodziny, grupy bądź uczestnicy indywidualni. Gracze przemierzają trasę odnajdując
kolejne miejsca na podstawie otrzymanej
mapy. Po drodze rozwiązują różne ciekawe
zadania, zarówno sprawnościowe, jak i logiczne. Zwycięzcy każdej z trzech kategorii
otrzymują atrakcyjne nagrody. Organizowana już po raz siódmy gra gwarantuje
doskonałą zabawę z odrobiną rywalizacji.
Obszerne informacje na temat Józefinek 2016 zamieścimy niebawem na www.
swarzedz.pl i w kwietniowym wydaniu
„Prosto z Ratusza”.
/t.radz./
z Fot. H.Błachnio (archiwum UMiG)

wania dotyczące np. Budżetu
Obywatelskiego, plebiscyty
– np. na najpopularniejszego
sportowca, ankiety itd. Można także wysłać „Pytanie do
burmistrza”.
Portal www.swarzedz.pl
dostosowany został również do
wymagań urządzeń mobilnych
i wzbogacony o ikony przenoszące bezpośrednio na nasze
konta na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter,
Instagram, Youtube.
W aktualnościach, na
interaktywnej mapie gminy

Aktualności

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu
Barbara Czachura

Swarzędz, będziemy mogli
również sprawdzić ewentualne utrudnienia komunikacyjne
i zmiany w organizacji ruchu.
Nie wszystkie prace związane z modernizacją strony
www.swarzedz.pl zostały
w pełni zakończone. Będziemy
wdzięczni za uwagi i sugestie
pomocne przy doskonaleniu
naszego portalu. W tej sprawie
prosimy o kontakt na adres administrator@swarzedz.pl lub
promocja@swarzedz.pl
UMiG
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Stypendia sportowe wręczone

Aktualności

9 marca 2016 r. do Sali Mozaikowej w swarzędzkim Ośrodku Kultury
zaproszeni zostali tegoroczni stypendyści sportowi wraz z bliskimi im
osobami. Powodem spotkania było uroczyste wręczenie, przyznanych
decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – Mariana Szkudlarka, stypendiów sportowych na 2016 r.

G

mina Swarzędz należy do nielicznego grona miast i gmin wspierających zawodników corocznymi
nagrodami oraz stypendiami. Takie działanie jest jednym z elementów programu
rozwoju sportu i rekreacji realizowanego
przez swarzędzki samorząd. Obszerniej na
temat ten mówił honorowy gość spotkania
– burmistrz Marian Szkudlarek. Podkreślił
znaczenie nowych obiektów sportowych,
systematycznie rozbudowywanych terenów rekreacyjnych, rosnącego wsparcia
finansowego sportowców.

23 lutego 2016 r. obradowała w ratuszu Komisja ds. Stypendiów Sportowych opiniująca wnioski o przyznanie
stypendiów. Warto podkreślić, że do dyspozycji komisji była w tym roku kwota
50000 zł (2015 rok – 40000 zł, wcześniej
30000 zł). Członkowie komisji: sekretarz
gminy Agata Kubacka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zygmunt Majchrzak oraz Jacek Hejnowski, radny Rady
Powiatu Poznańskiego i pracownik Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
Paweł Bocian, radny rady miejskiej Mate-

usz Matuszak przedstawili burmistrzowi
swoją opinię w sprawie 17 stypendysów.
Opinia ta została przez burmistrza zaakceptowana.
Wszyscy wyróżnieni młodzi sportowcy otrzymali umowy stypendialne
oraz listy gratulacyjne podpisane przez
burmistrza. Było, oczywiście, pamiątkowe
wspólne zdjęcie i słodki poczęstunek. Najważniejsze jednak okazały się rozmowy,
wymiana doświadczeń, wrażeń ze startów,
plany na najbliższe miesiące.
Dziękujemy uczestnikom spotkania
za obecność, miłą atmosferę i czekamy na
realizację planów – brzmiały one bowiem
nader interesująco. Trzymamy kciuki!

Oto lista tegorocznych stypendystów
sportowych :
»» Damian Goździk – pływanie,
»» Nicola Tomidajewicz – kajakarstwo,
»» Joanna Wittke – hokej na trawie,
»» Krzysztof Paterka – pływanie,
»» Joanna Radosz – pływanie,
»» Mikołaj Szaferski – taekwondo olimpijskie,
»» Stanisław Sadowski – wioślarstwo,
»» Sebastian Nowicki – zapasy,
»» Maciej Echaust – zapasy,
»» Maciej Katarzyniak – zapasy,
»» Kajetan Kierstein – kick-boxing,
»» Wojciech Adamek – tenis ziemny,
»» Michał Kowalczyk – kolarstwo,
»» Remigiusz Wiatrowski – pływanie,
»» Magdalena Dedio – koszykówka,
»» Mateusz Madanowski – koszykówka,
»» Magdalena Biadała – pływanie synchroniczne.
Stypendia mieszczą się w przedziale
od 150 zł do 500 zł miesięcznie.
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T. Radziszewska
z Fot. T. Rybarczyk
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I

nformujemy, że do publicznej wiadomości podane zostały:
► Ogłoszenie o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 17 marca do 7 kwietnia 2016 roku.
»» wieś Łowęcin, część obrębu Jasin,
Gortatowa, Paczkowa, część północna w gminie Swarzędz (część A),
»» tereny położone w rejonie ulic Armii
Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzędzu oraz Siewnej w Zalasewie.
Uwagi do ww. projektów należy
wnieść na piśmie do Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz w nieprzekraczalnym
terminie do 21 kwietnia 2016 r. Uwaga
powinna zawierać imię, nazwisko lub
nazwę jednostki organizacyjnej, adres,
przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Uwagi do ww. prognozy oddziaływania na środowisko należy wnieść na piśmie
do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:
umig@swarzedz.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elek-

tronicznym w terminie podanym powyżej.
► Ogłoszenie o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Kasztanowej w Uzarzewie”
oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu
Nr XIX/207/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
Zainteresowani mogą składać wnioski
do miejscowego planu na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu,
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz w terminie
do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek powinien
zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie zainteresowani mogą
składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko na piśmie do Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu, ustnie do
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: umig@swarzedz.pl, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym,
w terminie podanym powyżej.
Szczegółowe informacje:
http://bip.swarzedz.eu
/rau/

ePUAP – w swarzędzkim ratuszu
potwierdzisz Profil Zaufany

O

d 29 marca br. w Swarzędzu
można dokonać potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP.
Przypomnijmy, że ePUAP (Elektroniczna
Platforma Usług Administracji Publicznej) jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji
obywateli z jednostkami administracji
publicznej w ujednolicony, standardowy
sposób. Pozwala załatwić wiele spraw
urzędowych bez wychodzenia z domu
na stronie www.epuap.gov.pl.
Natomiast Profil Zaufany ePUAP
pozwala na zastąpienie elektronicznego
podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP.
W odróżnieniu od podpisu elektronicznego
kwalifikowanego jest bezpłatny.
Aby utworzyć profil zaufany ePUAP,
należy: 1) Założyć konto na portalu www.
epuap.gov.pl; 2) Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego; 3) Osobiście udać
się do jednego z wybranych urzędów:
urzędu miasta/gminy, starostwa powia-

towego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu
wojewódzkiego lub polskiego konsulatu
by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz
zweryfikować dane osobowe z danymi
wprowadzonymi do systemu
Punkt potwierdzający na terenie
Gminy Swarzędz znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu,
Rynek 1, w Biurze Obsługi Interesanta
przy stanowisku nr 4.
Punkt potwierdzający stwierdza
tożsamość osoby na podstawie dowodu
osobistego albo paszportu, następnie weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu
użytkownika, w zakresie obejmującym:
imię, nazwisko, numer pesel, identyfikator
użytkownika. Po pozytywnej weryfikacji
danych, uprawniony urzędnik potwierdza
profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na
wydrukowanym wniosku wraz z podaniem
czasu potwierdzenia.
Magdalena Dudzińska

1% Twojego podatku
może komuś pomóc…

P

amiętajmy, że sami możemy decydować dla kogo
przeznaczymy 1% naszego
podatku dochodowego. Poniżej zamieszczamy
listę organizacji działających na terenie gminy
Swarzędz, które będą bardzo wdzięczne za Państwa wsparcie (kolejność według numeru w KRS):
»» STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI
SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA
W SWARZĘDZU
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
KRS 0000021128
»» STOWARZYSZENIE CHÓR MĘSKI „AKORD”
PRZY CECHU STOLARZY SWARZĘDZKICH
ul. Wrzesińska 41/1
KRS 0000229852
»» ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
KRS 0000266321
»» SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”
ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz
KRS 0000281903
»» TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
ul. Słowackiego 58/60, 60-521 Poznań
KRS 0000322302
»» RAZEM PONAD GRANICAMI
ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz-Jasin
KRS 0000346071
»» FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” z dopiskiem 20936 Kubiak Nikola
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904
»» FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” z dopiskiem 12826 Józefowski Kacper
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904
»» FUNDACJA NA RZECZ DZIECI Z WADAMI
SERCA „COR INFANTIS”
cel szczegółowy: Jakub Kociencki
ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin
KRS 0000290273
»» FUNDACJA BALIAN SPORT cel szczegółowy: Bartosz Hollner
KRS 0000069890
Pełna lista organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2015
dostępna jest na stronie: www.pozytek.gov.pl/
Wykaz,opp,3666.html
Uprawnione organizacje pożytku publicznego,
które chciałyby umieścić wpis o możliwości
przekazywania 1% podatku, prosimy o wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej:
pozytek@swarzedz.pl

Aktualności

Plany zagospodarowania przestrzennego
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Program „Rodzina 500+”
Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje
dotyczące Programu „Rodzina 500+”.

Aktualności

Osoby uprawnione do
świadczenia

6

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje :
• obywatelom polskim,
• cudzoziemcom:
◦◦ do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
◦◦ jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych
umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
◦◦ przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami,
o których mowa w art. 127 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt
czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy
celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest wykonywanie pracy w zawodzie
wymagającym wysokich kwalifikacji.
◦◦ posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali
zezwolenie na pracę na terytorium
państwa członkowskiego na okres
nieprzekraczający sześciu miesięcy,
obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz
obywateli państw trzecich, którzy
mają prawo do wykonywania pracy
na podstawie wizy.
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli
zamieszkują na terytorium Rzeczypospo-

litej Polskiej przez okres, w jakim mają
otrzymywać świadczenie wychowawcze,
chyba że przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenie wychowawcze przysługuje :
• matce,
• ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka albo
• opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko ww. osobom, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza
kwoty 800,00 zł. netto, natomiast jeżeli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. netto.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości
500,00 zł na dziecko.
Świadczenie wychowawcze będzie
wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem
na konto lub w gotówce.
Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko
18 roku życia.
W przypadku urodzenia dziecka lub
ukończenia przez dziecko 18 roku życia
w trakcie miesiąca wysokość świadczenia
wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Wymagane dokumenty
Osoby ubiegające się o świadczenie
wychowawcze na drugie i kolejne dziecko
składają wyłącznie wniosek.
Osoby ubiegające się o świadczenie
wychowawcze także na pierwsze lub

jedyne dziecko oprócz wniosku zobowiązane są do załączenia następujących
dokumentów:
• dokumenty stwierdzające wysokość
dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
◦◦ oświadczenia członków rodziny
o dochodach osiągniętych w roku
kalendarzowym poprzedzającym
okres, na który ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego,
innych niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych,
◦◦ oświadczenia członków rodziny
rozliczających się na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na który
ustalane jest prawo do świadczenia
wychowawczego,
◦◦ zaświadczenie właściwego organu
gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa
rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
poprzedzającym okres, na który
ustalane jest prawo do świadczenia
wychowawczego,
◦◦ umowę dzierżawy − w przypadku
oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na
podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę
w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
ze środków pochodzących z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej,
◦◦ umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia
gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię
produkcyjną,
◦◦ odpis podlegającego wykonaniu
orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub
poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej, odpis zatwierdzonej przez
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◦◦

◦◦
◦◦

◦◦

•

•

•

•

•
•

okres, na który ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego;
kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach;
kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego
kartę pobytu z adnotacją „dostęp do
rynku pracy”;
odpis prawomocnego orzeczenia sądu
orzekającego rozwód lub separację
albo odpis zupełny lub skrócony aktu
zgonu małżonka lub rodzica dziecka
− w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
odpis prawomocnego postanowienia
sądu orzekającego przysposobienie lub
zaświadczenie sądu opiekuńczego lub
ośrodka adopcyjnego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie
o przysposobienie dziecka;
orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna
prawnego dziecka;
inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego.

Termin, sposób załatwiania
i miejsce złożenia dokumentów
Wnioski o przyznanie świadczenia
wychowawczego można składać od
1 kwietnia 2016 r.
Wnioski można składać :
 Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej.
W dniach od 1 kwietnia 2016 r. do

15 kwietnia 2016 r. wnioski będą przyjmowane przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w pomieszczeniach
Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 14, wejście od ul. Jesionowej w godzinach 7:00
do 19:00, w soboty 2 kwietnia 2016 r. i 9
kwietnia 2016 r. w godz. od 8:00 do 14:00.
Osoby składające wnioski obsługiwane będą przez system kolejkowy. System
kolejkowy może zaprzestać wydawania
biletów numerycznych uprawniających
do złożenia wniosku w sytuacji, kiedy
obsługa klienta wymagałaby znacznego
wydłużenia czasu obsługi poza godzinami
urzędowania Ośrodka.
Informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet
w danym dniu.
Od dnia 18 kwietnia 2016 r. klienci
będą obsługiwani w budynku Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz przy ul. Poznańskiej
25 (parter) w następujących godzinach:
poniedziałek od 8:00 do 16:00,
wtorek, środa, czwartek, piątek od
godz. 7:30 do 15:30.
Klienci również będą obsługiwani
przez system kolejkowy z wykorzystaniem biletów numerycznych.
 Elektronicznie za pomocą:
- portalu informacyjno-usługowego
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej – Portal Empatia (empatia.
mrpips.gov.pl),
- ePUAP na elektroniczną platformę
usług administracji publicznej (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – ESP),
- bankowości elektronicznej,
- Platformy Usług Elektronicznych
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE
ZUS).
Profil zaufany ePUAP to bezpłatna
alternatywa dla podpisu elektronicznego.
Dzięki profilowi można załatwić sprawy
administracyjne drogą elektroniczną. Posługując się nazwą użytkownika (login),
hasłem oraz adresem poczty elektronicznej
można załatwić wiele spraw administracyjnych za pomocą Internetu. Aby uzyskać
profil zaufany należy założyć kontro na
stronie www.epuap.gov.pl (http://www.
epuap.gov.pl) , wypełnić i wysłać wniosek
o udzielenie profilu zaufanego, a następnie
potwierdzić tożsamość w Urzędzie Miasta
i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1 – Biuro
Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4.
 Pocztą za potwierdzeniem odbioru
na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 25, 62-020
Swarzędz.
dok. na str. 8 Ü

Aktualności

◦◦

sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do
alimentów na rzecz osób w rodzinie
lub poza rodziną,
przekazy lub przelewy pieniężne
dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani
orzeczeniem sądu, ugodą sądową,
ugodą zawartą przed mediatorem
lub innym tytułem wykonawczym
pochodzącym lub zatwierdzonym
przez sąd do ich płacenia na rzecz
osoby spoza rodziny,
w przypadku gdy osoba uprawniona
nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie
sądowej lub ugodzie zawartej przed
mediatorem:
-- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne
o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
-- informację właściwego sądu lub
właściwej instytucji o podjęciu
przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem
tytułu wykonawczego za granicą
albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku
z brakiem podstawy prawnej do
ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę
uprawnioną miejsca zamieszkania
dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje
za granicą,
dokument określający datę utraty
dochodu oraz wysokość utraconego
dochodu,
dokument określający wysokość
dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy,
w których dochód był uzyskiwany
– w przypadku uzyskania dochodu
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest
prawo do świadczenia wychowawczego,
dokument określający wysokość
dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący
po miesiącu, w którym nastąpiło
uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku
kalendarzowym poprzedzającym

7

PROSTO Z RATUSZA marzec 2016

Û dok. ze str. 7
Wnioski będzie można składać od
1 kwietnia 2016 r., tj. od momentu startu
programu. Jeżeli wniosek zostanie złożony
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice
otrzymają wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie
można dołączyć w dowolnym momencie.

Świadczenie wychowawcze nie
przysługuje, jeżeli:

Aktualności

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo
do świadczenia wychowawczego na
własne dziecko;
• członkowi rodziny przysługuje za
granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
wychowawczego, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpiecze-

Informacje dodatkowe
 Podstawa prawna
• ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195);
• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);
• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
• rozporządzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia
18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenie wychowawcze (Dz. U.
z 2016 r. poz. 214).

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

D
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nia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu
społecznym stanowią inaczej.
• na pierwsze lub jedyne dziecko,
w przypadku przekroczenia kryterium
dochodowego (odpowiednio 800,00 zł
lub 1200,00 zł).

o wzięcia udziału w akcji uprawnieni są właściciele i użytkownicy
wieczyści, którzy nie prowadzą
działalności gospodarczej; spółdzielnie
i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki
organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych; instytuty badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub
działkowcy.
W przypadku, gdy podmioty określone
powyżej nie wykorzystają limitu dotacyjnego, uprawnione do udziału w akcji staną
się rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa 100% kosztów demontażu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Jednocześnie informujemy Państwa,
że w ramach realizacji likwidacji wyrobów zawierających azbest NIE BĘDĄ
finansowane koszty związane z zakupem

i montażem nowych pokryć dachowych
i elewacji.
Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie
go w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu. O zakwalifikowaniu wniosku oraz
przyznaniu dotacji decyduje kolejność
zgłoszeń. Wnioski należy składać do dnia
31 sierpnia 2016r.
Do wniosku obowiązkowo należy
dołączyć:
- dokument potwierdzający posiadanie
tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (oryginał lub poświadczona
przez gminę kopia aktu notarialnego,
oryginał lub poświadczona przez gminę
kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej lub inne).
- zgodę ewentualnych współwłaścicieli
W przypadku, gdy o dofinansowanie

 Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa
do świadczenia wychowawczego służy
stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi
się za pośrednictwem Ośrodka Pomocy
Społecznej w Swarzędzu.
 Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Szczegółowych informacji
udzielają:
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, tel. 22 529 06 68;
• Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu, tel. 61 854 11 77;
• Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25, tel.
616512651, e-mail: 500plus@opsswarzedz.pl.
/OPS/
będzie starał się przedsiębiorca
rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis
w sektorze rolnym.
Przypominamy, że
wnioskodawca jest zobowiązany, w zależności od
charakteru wykonywanych
robót, zgłosić je co najmniej 30
dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia lub uzyskać pozwolenie na
budowę od Starosty Poznańskiego, jako
organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy w Swarzędzu, w Biurze Obsługi
Interesanta na stanowisku nr 4 lub pod
numerem telefonu: (61) 65 10 714.
Skorzystajmy z dofinansowania!
Usuńmy azbest już teraz!
Niezbędne dokumenty (wniosek,
oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie , formularz informacji wnioskodawcy dotyczący pomocy de minimis
w rolnictwie, uchwałę Zarządu Powiatu
Poznańskiego w sprawie zasad likwidacji wyrobów zawierających azbest na rok
2016) znajdą Państwo również na www.
swarzedz.pl
/ros/

PROSTO Z RATUSZA marzec 2016

Dzień Kobiet w
Pałacyku pod Lipami

W klimatach „Dżemu”
Koncert Macieja Balcara zachwycił swarzędzką publiczność. Frontman
legendarnej formacji „Dżem” w solowej odsłonie ukazał zupełnie inne
oblicze swojej twórczości.

W

sobotni wieczór 27 lutego
w auli Szkoły Podstawowej
w Zalasewie wysłuchaliśmy
wyjątkowego muzycznego przekazu.
Wspaniały wokal, aranżacje, teksty oraz
znakomici muzycy towarzyszący: Piotr
„Quentin” Wojtanowski (na co dzień
gra z Renatą Przemyk), Maciej Mąka,
który jest członkiem zespołu Chemia, jak
i zespołu Agnieszki Chylińskiej czy Ryszarda Rynkowskiego, Krzysztof „Flipper” Krupa grający na perkusji również
u Ani Wyszkoni oraz Jan Gałacha, uznany

multiinstrumentalista grający gościnnie
z zespołem Dżem. Maciej Balcar zaśpiewał
między innymi utwory z płyty „Ruletka”,
w tym porywające solówki Macieja Mąki,
na przemian z Janem Gałachem.
Artyści po koncercie rozchwytywani byli przez fanów, chętnie pozowali do
zdjęć i podpisywali autografy. Muzycy nie
szczędzili także pochwał pod adresem organizatorów, podziwiali również wspaniałą
aulę audiowizualną w SP w Zalasewie –
zwaną Salą Koncertową.
/ok/

„Wojna Płci”
na wesoło

20

lutego 2016 roku Aula szkoły Podstawowej w Zalasewie
wypełniona była po brzegi,
a wszystko za sprawą występu Formacji
Chatelet.
Kabaret w składzie: Adam Małczyk,
Michał Pałubski oraz Barbara Tomkowiak
wystąpił w ponad dwu godzinnym spektaklu „Wojna Płci”. Panował doskonały
nastrój, obfitujący w pozytywną dawkę
dobrego humoru.
Formacja swoje pomysły czerpie
z życia, opierając się głównie na relacjach
damsko-męskich, a zwłaszcza na postrzeganiu świata obu płci. Każdy z nas mógł
się przekonać, że nie ma ludzi idealnych,
a do swoich wad powinno się mieć spory

dystans. Nie ma idealnej żony, a na każdego, nawet najbardziej rozbrykanego męża
można znaleźć sposób, wykorzystując ich
słabości. Pośmialiśmy się tak naprawdę
z samych siebie. Brawom nie było końca,
co zachęciło krakowskie trio do dwóch
bisów. Po występie członkowie Kabaretu
chętnie podpisywali autografy i pozowali
do zdjęć.
/ok/

iłym prezentem dla wszystkich swarzędzkich Pań był pierwszy tegoroczny koncert
w Pałacyku pod Lipami. Specjalnie dla naszych
Dam wystąpił popularny zespół Czerwony Tulipan
w doborowym składzie: Ewa Cichocka, Krystyna
Świątecka, Stefan Brzozowski, Andrzej Czamara,
Andrzej Dondalski. Publiczność uraczona została
bukietem niezapomnianych szlagierów m.in.
Czesława Niemena, Marka Grechuty i Agnieszki
Osieckiej w nowych aranżacjach.
Doskonały kontakt artystów i słuchaczek sprzyjał
wspólnej zabawie. Było wesoło, sentymentalnie
często wzruszająco.
/t.radz., mw/

WkrótcewSwarzędzu:
Zenon Laskowik
na „Spotkaniu kolesiów”

S

erdecznie zapraszamy na koncert Zenona Laskowika w dniu 9 kwietnia 2016 r. o godzinie
18:00 w Swarzędzu (sala koncertowa - Szkoła
Podstawowa w Zalasewie, ul. J. Heweliusza).
Wystąpią: Zenon Laskowik, Grzegorz Tomczak,
Julia Patan. Akompaniament: Michał Ruksza.
Bilety w cenie 45 zł do nabycia w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, tel.: (61) 65 10
219 (wjazd od ul. Jesionowej), oraz na portalu
kupbilecik.pl
Zenon Laskowik - polski satyryk, aktor, artysta
kabaretowy, listonosz, twórca słynnego w okresie
PRL kabaretu„Tey”. Od 2005 roku jest dyrektorem
artystycznym Platformy Artystycznej O.B.O.R.A.
Obecnie (od listopada 2013 r.) na scenie Teatru
Polskiego w Poznaniu raz w miesiącu prezentuje
swój najnowszy program„W blasku jubileuszu”.
Występuje również na scenach w Polsce i za granicą.
/ok/

Aktualności

z Fot. Ośrodek Kultury w Swarzędzu

M

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 stronie: www.kupbilecik.pl oraz w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14 w godzinach
8:00 – 16:00, tel.: 61 651 02 19.
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powierzchnia zabudowy bud. szatni:
budynki istniejące:
trybuna:
bieżnia:
boisko:
boisko treningowe:
istniejące chodniki:
projektowane chodniki (+wbieg):
drogi:
zieleń niska:
grysik:
pow. nieutwardzone:
krawężniki wokół szatni:

LEGENDA:
Granica działek

Zakres terenu będącego
opracowania
budynek szatni

Stacja transformatorowa

Istniejące budynki

Wyburzenia

Chodniki
Schody, rampy
Jezdnie - asfalt

wbieg na stadion - powi

fragment murka
do wyburzenia

Zieleń niska
CH
WYT
U

mur oporowy

ŁKO

Powierzchnia boiska

TN
IEJĄ
CE
GO
PI

Powierzchnia kortów

ON
T IS

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

REM

Wejścia do budynku
Wyjście ewakuacyjne

0,5%

Projektowane trybuny

0,5%

Ogrodzenie boiska treni
Piłkochwyty

Projektowane oświetlen

murek do wyburzenia

REM
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ISKA

TR
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G
IAST OWEG
O
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CZ NA N
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0,5%

0,5%
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BO

ISKA
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58/2
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282m

BUDOWA SZATNI ORAZ OŚWIETLEN
PRZY UL. ŚW. MARCINA W SWARZĘ

Inwestor

GMINA SWARZĘDZ
UL. RYNEK 1, 62-020 SWARZĘ
Adres budowy

STADION MIEJSKI IM. MARIAN
UL. ŚW. MARCINA 1, 62-020 S
Stadium
PROJEKT BUDOWALNY
Rysunek

PLAN ZAGOSPODAROW
Projektant

mgr inż. arch. Grzegorz S

Opracował

Prosto z budowy

Sprawdzający
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Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. św. Marcina w Swarzędzu – przetarg na ukończeniu. WNa ukończeniu jest
procedura przetargowa dotycząca modernizacji kompleksu sportowego przy ul. św. Marcina w Swarzędzu. Wpłynęło 11 ofert, spośród których zostanie wyłoniony
wykonawca. Rozpoczęcie robót zaplanowano na kwiecień, a zakończenie na jesień br. Przypomnijmy, że inwestycja ta ma objąć:
- remont istniejącego trawiastego boiska treningowego z zamianą na nawierzchnię ze sztucznej trawy i wykonaniem odwodnienia,
- remont istniejącej bieżni lekkoatletycznej z wymianą nawierzchni na poliuretanową,
- montaż systemu nawadniania trawiastego boiska głównego z odtworzeniem murawy,
- wykonanie bieżni do skoku w dal,
- budowę oświetlenia boiska głównego oraz remont oświetlenia boiska treningowego,
- budowę zaplecza sportowego – parterowego budynku szatniowego o powierzchni zabudowy 287,39 m2,
- roboty elektroenergetyczne,
- wykonanie przyłączy do budynku,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i wjeździe na stadion.
/mw/

Nowa siedziba OPS –
trwają przygotowania

Wiosenne równanie
i profilowanie dróg

W budynku biurowym przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu w miejscu zajmowanym dziś przez bank znajdować się
będzie Ośrodek Pomocy Społecznej. Na
ukończeniu jest już dokumentacja przebudowy pomieszczeń po banku na nowe
potrzeby. W drugiej połowie br. ogłoszony
zostanie przetarg na tę inwestycję, która
ma być wykonana w ciągu kilku miesięcy. Równocześnie planowana jest zmiana
układu komunikacyjnego w sąsiedztwie
budynku.
/mw/

14 marca, znacznie wcześniej niż
w roku ubiegłym, Gmina Swarzędz
rozpoczęła wiosenne równanie i profilowanie dróg gruntowych. Zajmuje się
tym, wyłoniona w przetargu, firma BUD-HANEX z Kórnika. Zależnie od pogody
(równania dróg nie można wykonywać
prawidłowo podczas opadów) roboty
będą prowadzone kolejno, we wszystkich sołectwach, zgodnie z ustalonym
harmonogramem. W przypadkach szczególnie pilnych drogi będą naprawiane
w pierwszej kolejności.

Równanie i profilowanie dróg wykonywać będą równocześnie dwa zestawy
maszyn firmy BUD-HANEX.
W budżecie Swarzędza na ten cel zaplanowano 700 tys. zł, o 100 tys. zł więcej
niż przed rokiem.
Równaniem i profilowaniem dróg
gruntowych w naszej gminie zajmuje się
również Zakład Gospodarki Komunalnej.
/mw

Miasta partnerskie
– tablica na ścianie
ratusza
Wkrótce nieznacznej zmianie ulegnie

mgr inż. arch. Mich

mgr inż. arch. Monika W

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO
ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 8484190
Fax. 04861/ 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl
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LISTWA PRZYPODŁOGOWA
Polistyren utwardzony RAL
7037, h=8,5cm

MURAL "STRAŻACY"
550x295

0.01 SALA HISTORII SWAR
118m²

- WYSTAWA STAŁA
- EKSPONATY CHRONOLOGIC
- ALEJKI TEMATYCZNE
- WYKORZYSTANIE KANAŁU D
NA PRZESZKLENIE Z EKSPO

209

678

12

101

215

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WY
338
320
310

28

PROPONOWANY KIERUNE
FARBA WEWNĘTRZNA
KOLOR:
NCS S1002-R50B

CEGŁA
ROZBIÓRKOWA
KROJONA 27cm x 6cm

SUFIT PODWIESZANY

338
320
310

CEGŁA ROZBIÓRKOWA
KROJONA 27cm x 6cm

POSTER/ OPIS
60x90

MURAL "STRAŻACY"
550x295

POSADZKA

338
320
310

GABLOTA PRZYŚCIENNA
225x50 h=220

PŁYTKI
PŁYTKICERAMICZNE
CERAMICZN
CAESAR
CAESARCLASSIQUE
CLASSIQU
MATOWE
60cm x 60cm

28

MATOWE

63

ŚCIANY

338
320
310

348

12x18x35cm
GABLOTA
PRZYŚCIENNA
225x50 h=220

1 175
14

100
349

GRZEJNIK

1 201

BALUSTRADA OCHRONNA OKNA

LISTWA PRZYPODŁOGOWA Polistyren
utwardzony RAL 7037, h=8,5cm

bariera w formie relingu, stal
ocynkowana malowana proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7037

SUFIT PODWIESZANY

BALUSTRADA
OCHRONNA
OKNA

CEGŁA ROZBIÓRKOWA
KROJONA 27cm x 6cm

GABLOTA
NAŚCIENNA
120x120x20

FARBA WEWNĘTRZNA
KOLOR: NCS S1002-R50B

bariera w formie relingu, stal
ocynkowana malowana proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7037

200

BALUSTRADA OCHRONNA OKNA

351

GABLOTA STOLIKOWA 100x100

200

BALUSTRADA
OCHRONNA
OKNA

GABLOTA
WOLNOSTOJĄCA
100x100 h=220
"strój strażaka"

320

628

16
100

PODŁOGA SZKLANA
517x116 "maceby, fagmenty
płyt nagrobnych"

50

GABLOTA
STOLIKOWA
100x100

349

CEGŁA
ROZBIÓRKOWA
KROJONA 27cm x 6cm

231
POSTER / OPISY
60x90

SUFIT PODWIESZANY
RASTER 60x60
ROCKFON CITYTONE
KOLOR: CONCRETE NCS S 6500-N
231

544

GABLOTA
PRZYŚCIENNA
400x50 h=220

SUFIT PODWIESZANY

1 196

116

SUFIT

45

GABLOTA
STOLIKOWA
100x100

GABLOTA
WOLNOSTOJĄCA
200x100 h=220

GRZEJNIK

CEGŁA ROZBIÓRKOW
27cm x 6cm

100

PORĘCZ STALOWA ocynkowana malowana proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7037, h=75cm i h=90cm
(poręcz przystosowana dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich)

GABLOTA
WOLNOSTOJĄCA
200x100 h=220

GRZEJNIK

310
320
338

FARBA WEWNĘTRZNA
KOLOR: NCS S8000-N

530

PORĘCZ

385

GABLOTA
STOLIKOWA
100x100

PORĘCZ

28

FARBA WEWNĘTRZNA
KOLOR: NCS S1002-R

16

183

GABLOTA
PRZYŚCIENNA
170x50 h=220

14,3%

28

63

FARBA WEWNĘTRZNA
KOLOR: NCS S1002-R50B

CAŁA ŚCIANKA - FARBA WEWNĘTRZNA
KOLOR: NCS S8000-N

28

SUFIT PODWIESZANY

► UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POD
KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIE
W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WY
DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRO

P

PROJEKTANT:

ul.WINK

tel./fax: (61)866-02-86 tel: (61

PROJEKT PRZEBU
PRZY UL. BRAMK
SWARZĘDZKIEGO

TEMAT:

FARBA WEWNĘTRZNA
KOLOR: NCS S8000-N

310

ADRES:

ul. Bramkowa 6, 6

BRANŻA:

Architektura

338

Centrum Historii i Sztuki w dawnej
remizie – projekt już gotowy. W
dawnej siedzibie straży pożarnej przy ul. Bramkowej w Swarzędzu urządzone zostanie Swarzędzkie
Centrum Historii i Sztuki. Planowane utworzenie
tej placówki to jeden z wątków przygotowań do przypadających za dwa lata - obchodów 380-lecia
nadania Swarzędzowi praw miejskich.
Jak już informowaliśmy - budynek, opuszczony w ubiegłym roku przez strażaków, zostanie zmodernizowany,
a w jego wnętrzach (w sumie prawie 400 m kw.)
urządzone ekspozycje poświęcone historii naszego
miasta, tworzącym go narodowościom, wybitnym
swarzedzanom, a także bogatym meblarskim tradycjom. W budynku zainstalowana zostanie winda, na
wieży urządzony ma być punkt widokowy, a ściany
na zewnątrz ozdobione muralami przedstawiającymi
ważne wydarzenia z naszej historii.
Ukończony jest już projekt modernizacji dawnej
remizy – wykonała go arch. Danuta Stułów z Biura
Projektowego MARKER w Poznaniu. O szczegółach
przygotowań do utworzenia Swarzędzkiego Centrum
Historii i Sztuki opowiedział 10 marca burmistrz Marian Szkudlarek, podczas spotkania z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.
/mw/

Imię i nazwisko
ZESPÓŁ
PROJEKTOWY:

SUFIT PODWIESZANY

28

TREŚĆ RYSUNKU:

mgr arch. Danuta
mgr inż. arch. Kar
mgr inż. arch. Joa

0.01 SALA
SWARZ

bariera w formie relingu, stal
ocynkowana malowana proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7037

LISTWA PRZYPODŁOGOWA Polistyren
utwardzony RAL 7037, h=8,5cm

BALUSTRADA OCHRONNA OKNA

Prosto z budowy

BALUSTRADA OCHRONNA OKNA

bariera w formie relingu, stal
ocynkowana malowana proszkowo
na kolor grafitowy RAL 7037
OKNO ODDYMIAJĄCE

TABLICA
INF.

OKNO
NAPOWIETRZAJĄCE

+0,46

ZAKRES OPRACOWANIA
TABLICA
INFORMACYJNA

ELEWACJA E2 - PÓŁNOCNA

ZAKRES OPRACOWANIA

ELEWACJA E1 - WSCHODNIA

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

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

P.P.U.H. MARKER

PROJEKTANT:

MAGDALENA STUŁÓW

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

wygląd elewacji ratusza na jego południowej ścianie. W miejscu, gdzie niegdyś był
bankomat, umieszczona zostanie tablica
informująca o miastach partnerskich Swarzędza.
/mw/
ADRES:

BRANŻA:

Architektura

STADIUM:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Zbigniew Antczak

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY:

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

TREŚĆ RYSUNKU:

ELEWACJA E2
PÓŁNOCNA

KONCEPCJA

nr upr.: 70/89/PW

Skala:

Data:

1:100 10.2015

Inwestycje
w ramach Budżetu
Obywatelskiego
► Plac zabaw w Paczkowie
Gmina Swarzędz - na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji technicz-

Nr. rys.:

A.5

P.P.U.H. MARKER

PROJEKTANT:

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

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

TEMAT:

MAGDALENA STUŁÓW

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

nej - podpisała umowę na budowę placu
zabaw w Paczkowie. Plac urządzony zostanie obok świetlicy wiejskiej, oddanej do
użytku w końcu ubiegłego roku. Wyposażony będzie w nowoczesne i bezpieczne
urządzenia o intrygujących nazwach: zestaw zabawowy statek, huśtawka bocianie
gniazdo, zestaw sprawnościopwy „małpi
gaj”, linarium obrotowe, hustawka wagowa, bujak poczwórny, a także elementy
siłowni: wahadło, biegacz, twister, wioślarz, orbitek.
Inwestycja będzie gotowa na początku maja br. Jej koszt to około 100 tys.
złotych.

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

► ...i na os. Kościuszkowców
Niebawem powstanie również plac zabaw na osiedlu Kościuszkowców Swarzędzu, wyposażony w urządzenia dla dzieci
w wieku od 6 do 12 roku życia. Plac urządzony zostanie pomiędzy SP nr 4 a ścieżką
pieszo-rowerową wiodącą skrajem skarpy
Jeziora Swarzędzkiego. Będą tam następujące urządzenia do zabawy: zjazd na
linie (tzw. tyrolka) o długości 30 m, zestaw
sprawnościowy – las wspinaczkowy oraz
piramida średnia.
Realizacja tej inwestycji zaplanowana
jest na kwiecień i maj br.
/mw/
TEMAT:

ADRES:

BRANŻA:

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

Architektura

STADIUM:

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Zbigniew Antczak

ZESPÓŁ
PROJEKTOWY:

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

TREŚĆ RYSUNKU:

ELEWACJA E1
WSCHODNIA

KONCEPCJA
nr upr.: 70/89/PW

Skala:

Data:

1:100 10.2015

Nr. rys.:

A.4
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rzędz i w miejscowości Jasin – Skryta.
► Uchwałę nr XIX/205/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Garby – Daktylowa.
► Uchwałę nr XIX/206/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Garby – Krajobrazowa.
► Uchwałę nr XIX/207/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulicy Kasztanowej
w Uzarzewie”.
► Uchwałę nr XIX/208/2016 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny
położone w rejonie ulic Morelowej, Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

Głównym tematem XIX sesji Rady
Miejskiej w Swarzędzu 23 lutego 2016
roku była ochrona środowiska w naszej
gminie. Kierownik Referatu Melioracji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Joanna Sonnak przedstawiła wyniki badań związanych z zanieczyszczeniem
powietrza oraz wyniki badań czystości
wody w Jeziorze Swarzędzkim. Dyskutowano na temat sposobów poprawy jakości powietrza w naszej gminie,
czystości wody w jeziorze i likwidacji
pokryć dachowych wykonanych z azbestu. Stwierdzono, że w celu poprawy
jakości powietrza należy zwrócić szczególną uwagę na jakość spalanego opału
i bezwzględnie pilnować, aby nie spalać
różnego rodzaju odpadów szkodliwych.
Z dyskusji wynikało, że likwidacja azbestu następuje w zbyt wolnym tempie.
Radni zastanawiali się nad sposobem
przyspieszenia tego procesu.
Podczas sesji podjęto 14 uchwał
m.in. w sprawie nazw rond i ulic na
terenie Gminy oraz uchwałę zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmującego tereny
położone w rejonie ulic Morelowej,
Stawnej i Poznańskiej w Swarzędzu.
Barbara Czachura
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu

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

znają się z funkcjonowaniem placówki,
jej planami na 2016 r. oraz potrzebami
i oczekiwaniami.
Joanna Wojtysiak

A

Komisja Środowiska
i Rozwoju Wsi

Z prac Rady Miejskiej
w Swarzędzu

23

Aktualności

lutego w Ośrodku Kultury
odbyła się XIX sesja Rady
Miejskiej w Swarzędzu.
W obradach, które prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, uczestniczyło
21 radnych.

12

Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr XIX/195/2016 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędz” - Państwu
Ewie Jarosławie i Włodzimierzowi Buczyńskim.
► Uchwałę nr XIX/196/2016 w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędz” - spółce „PIÓREX” S.A.
► Uchwałę nr XIX/197/2016 w sprawie nadania wyróżnienia „Honorowe
Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędza” Panu Paulowi Krause.
► Uchwałę nr XIX/198/2016 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XIX/199/2016
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Swarzędz w 2016 roku.
► Uchwałę nr XIX/200/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
wchodzącej w skład zasobu Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XIX/201/2016 w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście
Swarzędz – Józefa Kunerta.
► Uchwałę nr XIX/202/2016 w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście
Swarzędz – Żołnierzy Niezłomnych.
► Uchwałę nr XIX/203/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta
Swarzędz – Antoniego Tabaki.
► Uchwałę nr XIX/204/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swa-

oto, czym zajmowały się w ostatnim
czasie poszczególne komisje Rady
Miejskiej w Swarzędzu:

Komisja Spraw Społecznych
Lutowe posiedzenie Komisji Spraw
Społecznych, z przyczyn organizacyjnych,
podzielone zostało na dwie części. Pierwsza z nich odbyła się 16 lutego w Urzędzie
Miasta i Gminy w Swarzędzu. Podczas
posiedzenia członkowie komisji omówili materiały sesyjne oraz sprawy bieżące
związane z funkcjonowaniem Gminy
Swarzędz. Druga część komisji odbędzie
się 22 marca. Na ten dzień zaplanowana
została wizyta w Dziennym Domu - Senior WIGOR zlokalizowanym przy ul.
Sienkiewicza w Swarzędzu. Radni zapo-

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi
na swym lutowym posiedzeniu zajmowała się, poza wspólnymi dla wszystkich komisji materiałami sesyjnymi,
m.in. tematem dzikich wysypisk śmieci,
śmieci podrzucanych przy drogach itp.
Przedyskutowano całość zagadnienia
z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska swarzędzkiego ratusza, obecnych sołtysów oraz z komendantem
Straży Miejskiej w Swarzędzu. W roku
2015 na koszt gminy usunięto śmieci
z 53 dzikich wysypisk. Wspólnie zastanawiano się nad metodami prewencyjnymi, mogącymi ograniczyć ten proceder. Zastanawiano się nad kwestiami
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ne przepisy nie pozwalają na partycypację
środków publicznych w tego typu działania, stąd tempo wymiany na tak niskim
poziomie nie gwarantuje realizacji celu,
jakim jest całkowita likwidacja wyrobów
azbestowych do roku 2032.
Rafał Słupiński

Sonnak – Kierownik Referatu Rolnictwa,
Melioracji i Ochrony Środowiska – przedstawiła wyniki badań zanieczyszczenia
powietrza na terenie gminy Swarzędz.
Dodatkowo poruszono kwestie związane z oczyszczaniem i udrożnieniem
Mielcucha, jak również sprawdzenia rowu
melioracyjnego pod kątem nielegalnych
przyłączeń.
Jednym z gości zaproszonych na Komisję Gospodarki był Komendant Straży
Miejskiej Piotr Kubczak, który przedstawił
miejsca nielegalnych wysypisk śmieci na
terenie gminy Swarzędz. Radni zapoznali
się również z kosztami, jakie są ponoszone
przez urząd na ich likwidację.
Adrian Senyk

Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu
Na posiedzeniu lutowym Komisja
Oświaty, Kultury i Sportu zajmowała się
analizą materiałów sesyjnych. Następnie
radni zapoznali się z wykazem imprez
organizowanych przez Gminę Swarzędz
w 2016 roku. Druga część posiedzenia odbyła się w Swarzędzkim Centrum Sportu
i Rekreacji, gdzie omówiono koncepcję
przebudowy kompleksu przy ulicy św.
Marcina, potrzeby inwestycyjne SCSiR,
a także imprezy planowane przez SCSiR
w 2016 roku. Radni mieli także okazję
porozmawiać z prezesem klubu sportowego Piast Kobylnica.
Magdalena Buchholz

Komisja Gospodarki
Komisja Gospodarki obradowała
16 lutego br. W spotkaniu uczestniczyli
radni Piotr Baranowski, Piotr Choryński,
Anna Graczyk, Jacek Hejnowski, Wojciech
Kmieciak, Zygmunt Majchrzak, Adrian
Senyk oraz Katarzyna Szkudlarek. Podczas komisji w pierwszej części omawiano materiały sesyjne oraz sprawy bieżące.
W drugiej części posiedzenia Pani Joanna

W dniu 19 lutego 2016 r. odbyło się
posiedzenie komisji budżetowej. Obecni
byli wszyscy jej członkowie: Piotr Baranowski, Ryszard Dyzma, Piotr Choryński,
Anna Graczyk, Rafał Kamprowski, Wanda
Konys, Tomasz Majchrzak, Rafał Słupiński, Krzysztof Szymanowski.
W tym dniu większość uchwał dotyczyła nadania odznaczeń oraz nazw ulic
i rond w Swarzędzu. Wpłynął wniosek
od radnych o krótkie tabliczki opisujące
swarzędzan na danej ulicy czy rondzie, nazwanych ich imieniem. Radni poprosili też
o wgląd do zapisów umowy z GOAP-em
mówiących o wyśrubowanych ilościach
śmieci dostarczanych do spalarni, do których miasto się zobowiązało na początku
wchodząc do związku GOAP.
Na komisji przegłosowano również
uchwałę o sporządzeniu miejscowego
planu zagospodarowaniu w Garbach
(Daktylowa) i w Uzarzewie (rejon Kasztanowej).
Radni zapoznali się z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone na
ulicy Morelowej, Stawnej i Poznańskiej
w Swarzędzu. Na skutek wagi tematu
i dużej ilości uwag radni poprosili, żeby
inwestor był obecny podczas procesu procedowania planu na sesji.
Ostatnim punktem obrad było przeanalizowanie środków finansowych za 2015 r.
wydatkowanych na rzecz spółki wodnej.
Radni poprosili, żeby mogli otrzymywać
wcześniejszy plan prac, a nie dopiero spis
wykonanych zadań.
Rafał Kamprowski

Aktualności

Komisja Budżetowa

z Fot. M. Woliński i T. Rybarczyk

technicznymi i operacyjnymi instalacji
w newralgicznych miejscach mobilnych
kamer mogących przysłużyć się do wykrycia sprawców.
W dalszej części dyskutowano o zmianach w regulaminie utrzymania czystości
i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin
zrzeszonych w związku GOAP. Przy tej
okazji komendant Straży Miejskiej w Swarzędzu przekazał informacje o toczących
się kontrolach, przeprowadzanych przez
strażników miejskich wraz z pracownikami
GOAP-u w zakresie rzetelności i poprawności podpisanych umów o odbiór odpadów oraz w zakresie ogólnego porządku
na posesjach. Zgodnie z przekazanymi
informacjami w powyższym zakresie
skontrolowane zostało 1700 adresów, a w
planach jest kontrola wszystkich adresów
na terenie całej gminy w przeciągu najbliższych miesięcy.
Kolejnym tematem omówionym podczas posiedzenia była kwestia wyrobów
azbestowych cały czas zalegających na
posesjach naszej gminy. Wg stanu inwentaryzacyjnego z roku 2012 pozostaje do
likwidacji 2.374 ton azbestu. Roczne
tempo likwidacji to 57 ton za rok 2015
- wielkość zbliżona do rezultatów z lat
poprzednich. Przypomniano przy tym,
że z pieniędzy samorządowych można
pokrywać 100% kosztów demontażu
i utylizacji wyrobów azbestowych. Niestety, pomimo tego, ilość likwidowanych
wyrobów azbestowych nie jest na zbyt
wysokim poziomie. W ocenie komisji
największym problemem jest brak jakiegokolwiek dofinansowania do wymienianych pokryć dachowych. Niestety, obec-
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Udział mieszkańców Swarzędza
i okolic w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919
Zapraszamy do ważnej lektury…

Aktualności

Po latach pracy wielu osób - zbierania materiałów i ich weryfikacji - ukazała
się publikacja dotycząca swarzędzkich powstańców. Jej wydanie zostało
w całości sfinansowane przez gminę Swarzędz.

14

P

race nad zbieraniem materiałów rozpoczął regionalista Florian Fiedler,
który w 2006 r. zainicjował powstanie
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Koło Swarzędz. W 2007 r.
ukazał się komiks: Powstanie Wielkopolskie. Mieszkańcy Swarzędza w zwycięskim
zrywie niepodległościowym 1918-1919 (od
redakcji: w formie elektronicznej dostępny
pod adresem: http://www.swarzedz.pl/fileadmin/Swarzedz/Aktualnosci/Nasze_wydawnictwa/komiks.pdf)
Obecni członkowie Towarzystwa dokończyli dzieła. Ta książka – „Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919” to owoc ich
wielomiesięcznego trudu, który włożyli
w poszukiwanie informacji w archiwach,
USC, wśród rodzin powstańców a także
przeszukując zasoby Internetu i cmentarze.
Publikacja zawiera 171 powstańczych
biogramów, które opracowali autorzy:
Aurelia Bartoszek, Anna Filipowicz, Arkadiusz Małyszka, Bolesława Nawrocka,
Marian Pokorski, Aleksandra Pruska, Halina Staniewska i Mieczysław Staniszewski.
Wśród Powstańców Wielkopolskich
związanych z ziemią swarzędzką są biogramy osób, które na ochotnika zgłosiły się
do powstania, jak i powołanych przez Naczelną Radę Ludową do Armii Wielkopolskiej. W publikacji znalazły się biogramy
osób, które uczestniczyły w ówczesnym
życiu politycznym Swarzędza, członkowie
Straży Ludowej a także aktywni kapłani
Kościoła katolickiego. Zamieszczono
także biogramy tych powstańców, którzy
zamieszkali na terenie gminy Swarzędz po
II wojnie światowej i tych, którzy tylko
przez pewien okres swojego życia byli
związani z naszą gminą.
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w Swarzędzu.
Na rok 2018, w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego planowane jest kolejne, uzupełnione wydanie
tej publikacji.

Publikacja zawiera również listę 112
powstańców, których dane są niepełne.
Lista ta nie jest zamknięta i autorzy liczą, że będzie uzupełniana przez rodziny
powstańców, którzy być może skorygują
błędy w niej zawarte, dopiszą nowe fakty
bądź też uzupełnią je fotografiami.
Promocja publikacji „Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu
Wielkopolskim 1918-1919” miała miejsce16 lutego 2016 r. w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Licznie zgromadzeni
goście, wśród których byli potomkowie
powstańców oraz władze gminy, wysłuchali prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Swarzędzu,
Arkadiusza Małyszkę, który omówił udział
swarzędzan w powstaniu, natomiast Mieczysław Staniszewski przedstawił historię
sztandaru Straży Ludowej ze Swarzędza.
Gościem był Stanisław Kwiatkowski z Pobiedzisk, potomek powstańców, który ze
swadą przedstawił wiersz z czasów powstania. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek, podziękował
autorom za ich zaangażowanie oraz podkreślił, że władze gminy będą wspierać

działania mające na celu zachowanie
naszej historii dla przyszłych pokoleń.
Uroczystość dopełniła część artystyczna
przygotowana przez młodzież z Gimnazjum w Zalasewie.
Liczymy, że rodziny powstańców, których biogramy znalazły się w tej publikacji
będą zgłaszać swe uwagi oraz korygować
błędne informacje, które z pewnością zostaną uwzględnione w kolejnym poprawionym i uzupełnionym wydaniu.
Dodajmy, że spotkanie promujące tę
ważną dla Swarzędza publikację miała
miejsce w 97. rocznicę podpisania rozejmu w Trewirze, który formalnie zakończył
Powstanie Wielkopolskie. Ale ostateczne
zwycięstwo i powrót Wielkopolski do macierzy potwierdził podpisany w czerwcu
1919 r. Traktat Wersalski. Wielkopolska
wywalczyła sobie niepodległość, a wkład
w to zwycięstwo wnieśli również swarzędzcy powstańcy.
Książkę „Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919” można otrzymać w Bibliotece Publicznej na os. Czwartaków 1

Aktualności

***

W

styczniu miała miejsce również
promocja publikacji: „Chwała
bohaterom – pamięci Józefa
Kunerta, Powstańca Wielkopolskiego”
autorstwa Marcina Wachowiaka (prawnuka Czesława Kunerta – brata powstańca).
Książka została wydana nakładem Biblioteki Publicznej w Swarzędzu.
Józef Kunert, 18 letni powstaniec,
który poległ pod Grójcem Wielkim został
patronem ronda u zbiegu ulic Granicznej,
Rolnej i Kupieckiej w Swarzędzu.
BN
z Fot. H. Błachnio
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Drogi do niepodległości
Kłaniając się swarzędzkim bohaterom Powstania Wielkopolskiego poczytajmy o historii tamtych dni. Wybraliśmy dla Państwa artykuły, publikowane
już niegdyś w „Prosto z Ratusza”…

Aktualności

Listopad 1918 roku
w Swarzędzu

16

Rewolucja listopadowa 1918 r. ogarnęła całą Rzeszę Niemiecką. Wszędzie
powstawały rady żołnierskie i robotnicze.
Fala ta nie ominęła również Swarzędza.
Jak napisał „Kurier Poznański” z 19 listopada 1918 r.: W Swarzędzu utworzono 13
bm. Radę żołnierzy i robotników. W ostatniej zasiada 8 Polaków, 3 Niemców i 1 Żyd,
w radzie żołnierzy 4 Polaków i 4 Niemców.
Ściślejszy zarząd tworzą ks. Janicki, Staniewski i Ignacy Mikołajewski. Wszystko
w spokoju i porządku.
W tym samym czasie ujawnił się w Poznaniu Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który 14 listopada wydał odezwę do
społeczeństwa polskiego na terenie byłego
zaboru pruskiego, w której m. in. polecił
przeprowadzenie wyborów do rad ludowych i delegatów na Sejm dzielnicowy.
Prasa poznańska tego okresu informowała o mających się odbyć wiecach
wyborczych, w tym również o takim zebraniu dla obwodu swarzędzkiego. Jednak w Swarzędzu Polacy działali, prawdopodobnie do trzeciej dekady grudnia
1918 r., w ramach Rady robotników
i żołnierzy. Rady ludowe były bowiem

organizacjami narodowymi polskimi.
Natomiast rady żołniersko-robotnicze
stanowiły w tamtych rewolucyjnych
czasach najwyższą władzę państwową
na terenie swego działania i stały ponad
burmistrzami w miejscowościach, gdzie
powstawały. Dlatego wygodniejsze było
dla Polaków działać w radzie robotników
i żołnierzy, którą zdominowali (na 20
członków 12 byli to Polacy). Poza tym jej
Komitet Wykonawczy, jak informował
„Kurier”, tworzyli 3 Polacy. Obecność
ks. Stanisława Janickiego we władzach
Rady nie powinna dziwić, ponieważ
arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Edmund Dalbor w swym orędziu z listopada
1918 r. akceptował udział duchownych
w pracach rad w celu zrównoważenia
radykalizmu tego ruchu. Biuro Rady
mieściło się zaś w domu przy Rynku
pod numerem 12, w mieszkaniu jej szefa
Tadeusza Staniewskiego.
Także w drugiej połowie listopada,
podobnie jak w innych miejscowościach
Poznańskiego, w Swarzędzu zaczęto organizować Straż Obywatelską. Zgodnie
z intencjami poznańskiej Rady Robotników i Żołnierzy, miała to być mieszana
narodowościowo formacja pełniąca rolę
policji. Jednak w związku z masowym
napływem Polaków Straż stała się forma-

Weterani Powstania Wielkopolskiego w czasie uroczystego przemarszu na ulicach Swarzędza
(lata trzydzieste XX w.).

Chorągiew swarzędzkiej Straży Ludowej nad
grobem poległego powstańca Józefa Kunerta.
Swarzędz, luty 1919 r.
cją polską, o popularności której świadczy
fakt, że w Swarzędzu w końcu listopada
liczyła 50 ludzi. Jej komendantem został
Władysław Napieralski, a jego zastępcą
Franciszek Janiszczak. W skład oddziału
wchodzili głównie żołnierze powracający
z frontu. Zadaniem Straży było pełnienie
służby porządkowo-wartowniczej na terenie miasta i najbliższej okolicy.
Arkadiusz Małyszka
„Prosto z Ratusza” 1993 nr 14

Swarzędz i Swarzędzanie w Powstaniu
Wielkopolskim
27 grudnia 1918 r. walkami w Poznaniu
rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie.
Już następnego dnia na zebraniu obywateli Swarzędza – Polaków postanowiono
zlikwidować Radę Robotniczo-Żołnierską
i utworzono w jej miejsce polską Radę
Ludową. Jak podaje międzywojenny „Głos
Swarzędza” w skład jej zarządu weszli: T.
Staniewski (później ks. T. Mroczkowski)
jako przewodniczący, F. Janiszczak jako
sekretarz, p. Czekała (właściciel Nowej
Wsi) jako skarbnik oraz m. in. ks. L. Haase
i ks. S. Beisert, W. Witkowski i in. Rada
podjęła od razu decyzję o patrolowaniu
przez Straż Ludową (tak odtąd nazywano dotychczasową Straż Obywatelską)
ważnych punktów miasta, tj. dworca,
poczty, zakładów miejskich. Nakazano
także przerwanie bezpośredniej łączności
telefonicznej z Poznaniem.
Następnego dnia przedstawiciele Rady
ze Staniewskim przybyli do Ratusza i powiadomili niemieckiego burmistrza Glabischa o tym, iż od tego momentu podlega
polskiej Radzie Ludowej. Symbolem po-
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Poczty sztandarowe przed ratuszem podczas uroczystej przysięgi Straży Ludowej na Rynku w Swarzędzu,
16 lutego 1919 r.
liński” napisały, iż: dnia 16 bm. przybył
do Poznania przed kwaterę oficera werbunkowego w gmachu Biblioteki Wilhelma przy ul. Rycerskiej [obecnie Biblioteka
Uniwersytecka przy ul. F. Ratajczaka]
oddział 65 ochotników ze Swarzędza ze
sztandarem, celem zapisania się w szeregi polskie. Wszyscy ochotnicy odznaczali się dziarską postawą i oświadczyli, że
Swarzędz przyśle jeszcze innych zuchów.
Ochotników przyprowadziła z dworca
muzyka wojskowa.
Potwierdza ten fakt relacja uczestnika
tamtych wydarzeń Leona Jarmuszkiewicza: W czwartek 16 stycznia 1919 r. po
wysłuchaniu o godz. 10.00 mszy św. w kościele parafialnym, kompania wyruszyła
do Poznania dowodzona przez Stanisława
Kwaśniewskiego i Romana Frankowskiego. Na czele niesiono sztandar. Ludność
Swarzędza w procesji odprowadziła powstańców aż za miasto. Koło mleczarni
[ul. Poznańska] wygłosił przemówienie
patriotyczne i pożegnał powstańców
proboszcz Mroczkowski. W kompanii tej
znajdowałem się jako najmłodszy ochotnik-powstaniec wraz z wieloma innymi
rówieśnikami. Najstarszym w tej grupie

Msza św. odprawiana przez ks. Stefana Beiserta podczas uroczystej przysięgi Straży Ludowej na Rynku
w Swarzędzu, 16.02.1919 r. Na fotografii trzy reprezentantki stowarzyszenia kobiet „Samopomoc”, w narodowych strojach, które przyniosły, do poświęcenia, sztandar swarzędzkiej Straży Ludowej.

powstańcem był Sobański (miał 55 lat). Po
przybyciu do Poznania skierowano nas do
fortu Prittwitz na Śródce. Tam rozdzielono
nas do poszczególnych kompanii.
Możliwe, że były dwie grupy ochotników swarzędzkich, z których większość
weszła w skład 2 kompanii II batalionu
garnizonu poznańskiego. Potwierdzeniem – pośrednim – tej hipotezy może
być stwierdzenie ze wspomnianego „Głos
Swarzędza”, iż ...Oddział ten składający się
z ochotników z naszego miasta i okolicy
wysłany został już w powiększonej liczbie o dalszych ochotników swarzędzaków
… celem zdobywania dalszych terenów
Wielkopolski. Przy okazji wymienione są
dalsze nazwiska powstańców: J. Kunerta,
A. Przybyła, St. Młyńczaka, L. Lasiewicza.
Listę tę można jeszcze uzupełnić o wymienionych w monografii Dzieje Swarzędza
stolarzy: A. Tabakę, P. Knadego, J. Brodowskiego, S. Piątka, M. Majchrzaka, A.
Czarneckiego, S. Wittke, S. Suchockiego,
S. Drynkowskiego, L. Skrzypczaka, M.
Narkowskiego, L. Krzyżaniaka, Cz. Jarczyńskiego, M. Łanieckiego, M. Srokę, L.
Zgórniaka, F. Szleicherta, L. Jarmuszkiewicza, A. Laskowskiego, F. Stachowiaka,
W. Rozyna i F. Malickiego.
Liczba ochotników jest trudna do ustalenia, bowiem brak pełnej listy nazwisk
powstańców wywodzących się z ziemi
swarzędzkiej. Jednakże wysiłek ten można
ocenić jako znaczny, skoro ówczesne miasto Swarzędz liczyło 3350 mieszkańców,
w tym tylko około 1700 Polaków.
Niepodważalnym wkładem Swarzędzan w walki o odzyskanie niepodległości jest udział w bezpośrednich walkach
koło Nowej Wsi Zbąskiej, pod Wolsztynem i Zbąszyniem, w rejonie Babimostu,
Kargowej. Tam płacili życiem za polski
Swarzędz, za polską Wielkopolskę. Niestety, nie sposób również ustalić, ilu Swarzędzaków poległo na polu chwały, ale
pamięć o wszystkich poległych winna być
czczona do dziś.
Arkadiusz Małyszka
„Prosto z Ratusza” 1994 nr 1, s. 4

Aktualności

wrotu władzy były biało-czerwone flagi,
które zawieszono na Ratuszu, poczcie
i stacji kolejowej.
Chociaż w Swarzędzu i okolicy nie
trzeba było prowadzić walki zbrojnej Swarzędzanie już 29 grudnia wyprawili się ze
Stanisławem Kwaśniewskim na czele do
Poznania po broń. Niestety, nie udało się
zdobyć niczego poza bagnetami. Bogatszy
plon, w postaci zarekwirowanej broni od
żołnierzy niemieckich, udało się uzyskać
w okolicznych wsiach i majątkach. Arsenał z bronią i amunicją założono w domu
Maksymiliana Brodowskiego na rynku.
W Swarzędzu i okolicy nie doszło
do żadnych walk, ale front przebiegał
w wielu innych miejscach Poznańskiego.
Dlatego Swarzędzanie pospieszyli na pomoc powstaniu jako żołnierze ochotnicy.
W materiałach źródłowych występują dwie
daty wymarszu oddziału swarzędzkich
ochotników.
Wspomniany już „Głos Swarzędza”
podaje, że 30 grudnia 1918 r. wyruszył do
Poznania oddział złożony z 40 ludzi, wśród
których miało być 3 braci Schmidtów, Jan
i Jakub Mikołajewscy, L. Tomaszewski,
F. Begier, J. Majchrzak, W. Piątek, 3 braci
Stachowiaków z Jasinia, J. Kurczewski, A.
Laskowski, F. Schneider, L. Arentowski,
W. Bajon, W. Kasprowicz, J. Suchocki,
S. Chojnacki, M. i J. Przyweccy, dwóch
Janów Andrzejewskich, A. Wierzbicki, 3
braci Firlików, K. Łoza, J. i M. Krzypińscy,
F. Malicki, F. Michalski, S. Lutomski, 2
braci Szarolettów, K. Szumski, W. Chęciński.
Natomiast nieoficjalny organ Naczelnej Rady Ludowej „Kurier Poznański” ze
stycznia 1919 r., a za nim „Dziennik Ber-
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Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

Aktualności

1

marca Swarzędz dołączył do ogólnopolskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W samo południe
przed Pomnikiem Bohaterów Poległych
za Wolność i Ojczyznę zgromadzili się
przedstawiciele władz: burmistrz Marian
Szkudlarek, wiceburmistrzowie Grzegorz
Taterka i Tomasz Zwoliński, sekretarz
gminy Agata Kubacka, posłowie na sejm
RP Bożena Szydłowska oraz Bartłomiej
Wróblewski, radni Rady Powiatu Poznańskiego, radni Rady Miejskiej w Swarzędzu,
reprezentanci stowarzyszeń, organizacji
społecznych, służb publicznych. Szczególnie ważnym uczestnikiem uroczystości było młode pokolenie Swarzędza. Na
rynku widzieliśmy poczty sztandarowe
swarzędzkich szkół, harcerzy a nawet
grupę przedszkolaków!
Wojciech Szulc - dyrektor Gimnazjum
w Zalasewie, historyk, opowiedział interesująco o historii Żołnierzy Wyklętych,
skomplikowanej, burzliwej, często tragicznej. Święto oficjalnie obchodzone od 2011
r. jest dobrą okazją do powrotu w głąb
polskiej historii oraz lekcją jej rozumienia.
Dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wy-

klętych złożone zostały wiązanki kwiatów,
zapalone znicze, wartę honorową przed
swarzędzkim pomnikiem pełnili harcerze
z Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR.
Burmistrz Marian Szkudlarek dziękując wszystkim obecnym poinformował
o uchwale Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy Żołnierzy Niezłomnych rondu
w południowej części Swarzędza (u zbiegu
ulic Granicznej, Tysiąclecia i Bronisława
Geremka).
/t.radz/
z Fot. T. Radziszewska

„Arkadiusz M. Kolporter”
– film dokumentalny o znanym swarzędzaninie
W dniach 5-6 marca 2016 r. w poznańskim kinie„Rialto”podczas Festiwalu
Filmów Dokumentalnych Retrospektywa został wyświetlony m.in. film
pt.„Arkadiusz M. Kolporter”, którego bohaterem jest znany swarzędzanin,
Arkadiusz Małyszka.

D
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okument „Arkadiusz M. Kolporter” opowiadający o nauczycielu
historii, działaczu opozycji demokratycznej, który został skazany w PRL
za kolportaż niezależnych czasopism, wyreżyserowali Rafał Kaczmarek, Bartosz
Duleba, Joanna Śmierzchalska, Natalia

Gronowska i Karol Gieca. Na VII Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”
w Gdyni (2015 r.), film zwyciężył w konkursie „Młodzi dla Historii”.
Ta sześciominutowa etiuda filmowa
powstała w ramach projektu filmowego
dla młodzieży „Opowiem Twoją historię”,

Żołnierze Niezłomni. 6 października 1939,
wraz z kapitulacją Samodzielnej Grupy Operacyjnej„Polesie” zakończyły się walki regularnego
Wojska Polskiego w ramach Wojny Obronnej.
Pod okupacją nastąpiło formowanie się polskiego
ruchu oporu, który faktycznej zdolności bojowej
nabrał dopiero po 2 latach. Do najliczniejszych
organizacji możemy zaliczyć Armię Krajową zrzeszającą 350000 ludzi, Bataliony Chłopskie w sile
170000 osób, które na mocy umowy scaleniowej
weszły w skład AK, Narodowe Siły Zbrojne, 75000
osób oraz Armię Ludową, 60000 osób.
Zmiana inicjatywy na froncie wschodnim zmusiła
III Rzeszę do odwrotu. Za nimi podążała Armia
Czerwona planująca zainstalować w Polsce
marionetkowe władze. Rok 1944, w którym
rozpoczęły się masowe aresztowania członków
podziemia niekomunistycznego, masowe mordy
i deportacje Polaków na terenach zajmowanych
przez Armię Czerwoną, utwierdziło ich tylko w konieczności kontynuacji działań partyzanckich.
Szacuje się, że tzw. Żołnierzy Drugiej Konspiracji, kontynuujących walkę o Wolną Polskę po ’45
roku, było około 120000 – 180000, a w samych
lasach przebywało 13 –17 tys. partyzantów.
Ciężko ustalić dokładną liczbę zabitych. W samych
walkach z NKWD, KBW, UB zginęło około 8600
żołnierzy, kolejne 21 000 zostało zamordowanych
w więzieniach. Mordowani najczęściej byli strzałem z pistoletu w tył głowy po wielomiesięcznych
torturach i ferowanych wyrokach politycznych.
To właśnie tych Żołnierzy nazywamy:„Niezłomnymi”,„Wyklętymi”,„Niepokornymi”,„Żołnierzami
Drugiej Konspiracji”. Żołnierzy, którzy nie ugięli
się w obliczu beznadziejnej sytuacji, gdy cały
świat, próbował o nich zapomnieć, a władza
ludowa uznawała ich za pospolitych bandytów
i reakcjonistów.
/z uzasadnienia do uchwały nr XIX/202/2016
Rady Miejskiej w Swarzędzu/
przygotowanego przez Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Poznaniu i Fundację Sztuki i Edukacji Filmowej „Sztuka
Poznania”. Projekt został dofinansowany
przez Urząd Miasta Poznania.
Film jest dostępny na IPN TV.
/mw/

Kadr z filmu „Arkadiusz M. Kolporter”.
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chali m. in. z Mińska Mazowieckiego, Łodzi, Białegostoku, Szczecina, Włocławka,
Choszcza, Konina, Gorzowa Wlkp. i wielu
bliższych miejscowości. Z dumą podkreślamy, że najliczniejszą grupę stanowili reprezentanci Stowarzyszenia Morsy Swarzędz.
Jako pierwszy przepłynął Wartę pomysłodawca imprezy Włodzimierz Turkiewicz.
Najmłodszym uczestnikiem był Jan Struski,
który przyjechał z Mińska Mazowieckiego,
najstarszym zaś reprezentant Stowarzyszenia Morsy Krzęciń – Pontus Rzymkowski
z Choszczna. Tylko jednemu uczestnikowi
nie udało się pokonać dystansu i w asyście

ratowników WOPR powrócił na ląd.
Warto dodać, że tego dnia temperatura
wody nie przekraczała 5 stopni C. Gościem
honorowym był Zbigniew Falkowski, rekordzista świata w długości przebywania
w kąpieli lodowej (2 godziny i 2 minuty). Imprezę zaszczycili swoją obecnością
m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek i sekretarz gminy Agata
Kubacka.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu sportowego spotkania.
Ewa Pawelczak

Gwiezdne Wojny…czyli nie z tej Ziemi

ce trasy. Przy kawie i herbacie omawiano
strategie przejazdu, było również przysłowiowe 5 minut „dla fotoreporterów”!
52 km. rajdu podzielone zostały na dwa
odcinki: Zalasewo-Swarzędz-Kobylnica
z posiłkiem w hotelu Ossowski oraz Kobylnica-Poznań-Międzynarodowe Targi
Poznańskie. Na mecie w hali Centrum
Prasowego targów motofanki korzystały z porad kosmetycznych, makijażu od
firmy Arbone, witały gości z Muzeum
Gwiezdnych Wojen w pałacu w Witaszycach (w oryginalnych przebraniach)
i doskonale bawiły się podczas koncertu
zespołu PROROCK. W świętowaniu na

mecie uczestniczył ponownie burmistrz
Swarzędza.
Ogłoszeniu wyników rajdu i rozdaniu
nagród towarzyszyły naprawdę wielkie
emocje! Każda załoga otrzymała nagrodę! Najlepiej przebrane panie – Natalia
Murawska i Magdalena Jaskowska pojadą, wraz z osobami towarzyszącymi,
na weekend w Pałacu Witaszyce. A oto
zwyciężczynie:
»» I miejsce Monika Bdziel i Katarzyna
Domańska
»» II miejsce Monika Jaworska i Sylwia
Stencel
»» III miejsce Wiktoria Piekarczyk, Katarzyna Tomaszewska, Beata Pawelec
Najszybsza na trasie rajdu w próbach
sprawnościowych – Monika Zdziel
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy
panie do jeszcze liczniejszego udziału
w MotoFankach 2017. Bawcie się tak jak
lubicie: wesoło, niebanalnie i we własnym
gronie!
Teresa Radziszewska

nych w codziennej działalności sołtysów,
o oczekiwaniach, planach na przyszłość.
Gospodarze uroczystości złożyli także serdeczne życzenia zaproszonym, deklarując

jednocześnie współpracę oraz wsparcie
w realizacji zadań publicznych.
/rpr/
z Fot. T. Rybarczyk

W

niedzielę, 13.03.2016 r.
o godz.11.00 Stowarzyszenie
Morsy Swarzędz zorganizowało III przepłynięcie Warty wpław. Prezes
stowarzyszenia, Włodzimierz Turkiewicz,
zaprosił wszystkich odważnych do wspólnego, sportowego wyczynu. Na starcie przy
moście Bolesława Chrobrego w Poznaniu
stanęło 84 zawodników. Chęć uczestnictwa
zgłosili pływacy z 16 klubów morsa oraz
osoby niezrzeszone. Do Poznania przyje-

Pod takim wojowniczym hasłem w sobotę, 12 marca, 22 załogi (60 osób)
wyruszyły na trasę rajdu samochodowego „MotoFanki”. W oryginalnie
udekorowanych automobilach same panie – świętujące, rekreacyjnie
i rozrywkowo, Dzień Kobiet.

Z

maganiom sportowym towarzyszyła świetna zabawa – stroje, niespodzianki, muzyka oraz nagrody.
Organizatorami „babskiego wyścigu” byli: Gmina Swarzędz, Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Pobiedziska,
Międzynarodowe Targi Poznańskie,
Sobiesław Zasada Centrum, rajdy.wpobiedziskach.pl .
Wszystko zaczęło się od startu przy
nowej Szkole Podstawowej w Zalasewie.
W okazałej Swarzędzkiej Sali Koncertowej
uczestniczki powitał m.in. burmistrz Marian Szkudlarek, panie otrzymaly pakiety
startowe oraz wszelkie informacje dotyczą-

Aktualności

Warta wpław

Z sołtysami –
w dniu ich święta

14

marca w swarzędzkim magistracie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. Zaproszenie burmistrza Mariana Szkudlarka oraz
przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary
Czachury przyjęli sołtysi ze wszystkich
sołectw gminy Swarzędz. Przy świątecznej kawie rozmawiano o sprawach waż-
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…i w poznańskim
szpitalu

„Celulit” w Lisówkach
24 lutego zespół seniorek „Celulit” z klubu Słoneczny Wiek w Swarzędzu udał
się z wizytą do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.

Z

wały na scenie. Humor, jaki przedstawiły
podczas swojej prezentacji, solenizantom bardzo się spodobał.
Ale o tym co się działo po występach
opowiem może przy okazji jakiejś wspólnej kawy…? A działo się, działo!
Pozdrawiam i do następnego czytania,
Szymon Dziwisz

Aktywni razem

warsztatów krawieckich. Panie z klubu
„Amorki” przygotowały wzorce krawieckie, a uczestnicy z Klubu Integracji Społecznej wymieniali się z Paniami swoim
bogatym doświadczeniem krawieckim.
Grupa ponad 30 osób uszyła rękawice
kuchenne, które będą przydatne zarówno w klubach, jak i w naszych domach.
Zapraszamy na drugą edycję warsztatów, które odbędą się w GCI w Swarzędzu.
Tym razem wspólnie przeniesiemy
się w gorący klimat południowo- włoski.
Wspólnie przyrządzimy pizzę bo tylko
Aktywni razem tworzą „cuda”.
M. Pawlik

Prosto z OPS

espół otrzymał niecodzienne zaproszenie na występ artystyczny.
Zaproszenie było zaskakujące
z tego powodu, że występy artystyczne
seniorek były prezentem urodzinowym
dla wszystkich jubilatów urodzonych„kilka lat temu” w lutym .
Wokalistki„Celulitu” tym razem przyniosły na występy wiosnę – jasno zielone
peruki i jasno niebieskie poncza królo-

„Amorkowe warsztaty”
w Centrum Aktywności
Seniora
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lutego 2016 r w Centrum Aktywności Seniora odbyły się„Amorkowe warsztaty” z udziałem
zaproszonych gości z Klubu Integracji
Społecznej w Swarzędzu i seniorów zrzeszonych w Klubach Młodych Duchem.
Na samym początku p. Bolesia powitała
gości i przeczytała napisany na tę okazję wiersz. Spotkanie to miało charakter

Kilka dni wcześniej, 16 lutego, zespół
muzyczno – kabaretowy „Celulit”
z Klubu Młodych Duchem „Słoneczny wiek” w Swarzędzu, gościł
z ponad trzydziestominutowym
występem w Szpitalu Onkologicznym przy ul. Garbary w Poznaniu.

P

OMARAŃCZARNIA to przyjazne,
zielone miejsce w szpitalu, gdzie
pacjenci mogą odpocząć, wyjść
z bliskimi na spacer, zrobić sesję zdjęciową w otoczeniu pięknej roślinności,
galerii malarstwa, słuchając szemrzącego
strumienia .
W takiej„odlotowej”atmosferze po raz
kolejny seniorki z zespołu „Celulit” miały
okazję wystąpić i przedstawić swój autorski repertuar. Publiczność (pacjenci, ich
rodziny, znajomi, personel szpitala) podczas występu seniorek była fantastyczna.
Nie tylko żywo klaskała, ale wręcz byliśmy
zachęcani do wykonania jeszcze i jeszcze
następnej piosenki lub śpiewogry.
Po występie kierowano do nas miłe
komentarze, dalsze zaproszenia na następne spotkania „pod palmą”, były też
chwile wzruszenia i refleksji.
A po tych chwilach emocji, wychodząc ze szpitala onkologicznego w Poznaniu tak sobie pomyślałem: warto było.
Warto było poświęcić swój czas dla ludzi, którzy chcą nas słuchać, dla których
przynosimy uśmiech i radość, a czasem
radość przez łzy. Warto było usiąść i napisać tekst i muzykę, a potem patrzeć
jak te piosenki w wykonaniu wspaniałych swarzędzkich seniorek wyzwalają
w słuchaczach refleksję: warto żyć, bo
życie jest piękne.
Szymon Dziwisz

„Pchli targ” – zapraszamy 23 kwietnia

S

warzędzkie koło Związku Dużych
Rodzin 3+ już po raz drugi zaprasza wszystkich chętnych na„Pchli
targ” – w sobotę, 23 kwietnia w godz.
14-16 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wejście od ul.
Jesionowej). Osoby zainteresowane
sprzedażą proszone są o mailowe
zgłoszenie: cosia@wp.pl
/mw/
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Miesiąc chiński w Środowiskowym
Domu Samopomocy

W

Gmina Swarzędz po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską kampanię edukacyjno – profilaktyczną
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasło
tegorocznej edycji brzmi„Pod dobrą opieką” i opiera się na analizie
dwóch postaw wychowawczych
rodziców: nadopiekuńczości i braku opieki.

wszystkim szalenie trudnym pismem
chińskim, staraliśmy się odwzorować
niektóre znaki, tworząc plakaty z nazwą
Chin oraz ozdabiając nimi porcelanowe
kubki. Dla samej zabawy sprawdzaliśmy
także, jak nasze imię zapisałby mieszkaniec Chin. Inspiracją do prac plastycznych
były również flaga chińska oraz zdjęcia
przedstawiające krajobraz chińskich pól
ryżowych, Wielkiego Muru, czy budynków z nietypowymi dachami.
Po tej podróży zostanie nam na pewno podziw dla ludzi, którzy są w stanie
opanować kilka tysięcy znaków i posługiwać się pałeczkami. W naszych kuchniach zagoszczą z kolei nowe, spersonalizowane kubki oraz przyprawy, z których
będziemy korzystać przygotowując dania typowe nie tylko dla chińskiej kuchni.
Dla cierpliwych znajdzie się także zestaw
chińskich sztućców…
Karolina Galas

Czwartkowe muzykowanie na Piaskach
…Taki tytuł otrzymały cykliczne spotkania muzyczne dla wszystkich chętnych
seniorów chcących śpiewać , bawić się i grać. A wszystko to przez dwie
godziny raz w miesiącu.

I

nauguracyjne spotkanie miało miejsce
25 lutego w Centrum Młodych Duchem
przy ul. Piaski w Swarzędzu. Swarzędzcy seniorzy po raz kolejny pokazali, że
mają wielkie serca, piękne głosy i jeszcze
większą potrzebę wspólnego, pogodnego spędzania czasu. A głosy, jakie
zabrzmiały w czwartek były naprawdę
godne uznania.
Pierwsze spotkanie, oczywiście, nie
odbyło się bez wpadek technicznych,
jak i związanych z doborem repertuaru

Zachowaj
Trzeźwy Umysł

piosenek. Ale cóż; uczymy się na błędach.
Wydaje mi się, że już wiem jaki repertuar zadowoli uczestników następnej czwartkowej muzycznej biesiady, na
którą zapraszam już dziś.
A więc Seniorzy Swarzędza: ŚPIEWAJMY RAZEM! – 31 marca w godzinach 11.30-13.30 w Centrum Młodych
Duchem ul. Piaski 4 w Swarzędzu (I
piętro)
Szymon Dziwisz

O

bie te postawy wzmagają wśród
dzieci skłonności do zachować
ryzykownych, w tym do sięgania po alkohol i inne używki. Kampania
rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 listopada 2016 r. Skierowana
jest do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych, a także do rodziców
i nauczycieli.
Celem kampanii Zachowaj Trzeźwy
Umysł w 2016 roku jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech
charakteru wynikających z nadmiaru
opieki lub braku opieki, wpływanie na
przyczynę negatywnych zachowań, poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń
wynikających z nadopiekuńczości i braku
opieki oraz wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji
prozdrowotnej poprzez kampanijne
materiały edukacyjne i profilaktyczne,
które już w najbliższym czasie zostaną
przekazane do szkół na terenie Gminy
Swarzędz.
Lidia Chałasiak

Prosto z OPS

lutym w ramach cyklu„Miesiąc
narodowościowy” uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy podczas różnych zajęć i treningów zapoznawali się z kulturą Chin. Do
tego orientalnego kraju przeniosła nas
jego zróżnicowana, bogata w nowe
smaki i, przede wszystkim, przepyszna
kuchnia. W tym miesiącu w naszej kuchni
rozchodziły się zapachy aromatycznych,
pieczonych udek, chińskiego makaronu
w towarzystwie warzyw (obowiązkowo
w sosie sojowym z dodatkiem imbiru)
i sajgonek, czyli bogatego warzywnego nadzienia zapakowanego w papier
ryżowy. Poznawanie chińskich smaków
zakończyliśmy wizytą w poznańskim barze oferującym dania kuchni chińskiej,
gdzie degustowaliśmy różnego rodzaju
ryby z dodatkiem ryżu.
Kulturę Chin poznawaliśmy również
oglądając filmy dokumentalne, dyskutując na temat zmienionej w ostatnim
czasie przez rząd chiński tzw. polityki
jednego dziecka i jej konsekwencji, czy
też poznając starożytne doktryny filozoficzne, m.in. taoizm i konfucjanizm.
Zafascynowani tajemniczym, ale przede

„Pod dobrą opieką”
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Archipelag pozytywnych wartości i zmian
Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków,
przemocy, pornografii. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej
niż o młodzieży mówią masowe media…

Prosto z OPS

W

22

drugiej połowie 2015 roku
program został zrealizowany
w trzech gimnazjach na terenie
miasta i gminy Swarzędz (Gimnazjum nr
3 im. Polskich Noblistów w Swarzędzu,
Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Swarzędzu, Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika w Zalasewie). W każdej placówce realizowane były te same cele
i działania.
Realizacja programu Archipelag Skarbów dla młodzieży była przewidziana dla
343 uczniów. Byli to uczniowie klas drugich. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniały grupę
młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim
jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja własnych pasji i marzeń.
Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą jest uświadomienie uczestnikom ich
najgłębszych pragnień i marzeń, w tym
zwłaszcza marzenia o pięknej, trwałej miłości na całe życie, która nie tylko nigdy się
nie skończy, ale z biegiem lat będzie rosła.
Na koniec programu w każdej szkole
została przeprowadzona ankieta podsumowująca. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży średnia
ocen całego programu w skali od jeden
do sześć wyniosła w ocenie uczniów 4,
51. Dziewczęta oceniły program znacznie
wyżej niż chłopcy. Większość młodzieży
ze swarzędzkich gimnazjów, bo aż 64%,
oceniła program Archipelag Skarbów jako
przydatny. Dziewczęta oceniły program
jako przydatny w 68%, natomiast chłopcy w 61%. Prawie połowa młodzieży
stwierdziła tuż po programie, że był on
pomocny w nauce radzenia sobie z własnymi przeżyciami wewnętrznymi. Ten
wynik oznacza, że 46% uczniów odniosło
korzyść z udziału w programie jeszcze
w czasie jego trwania. 61% młodzieży,
w tym spora część dziewcząt, odczuła
motywację do unikania narkotyków.

59% młodzieży, w tym ponad połowa
chłopców, poczuło się zmotywowanych do większego unikania alkoholu.
Większość młodzieży, bo aż 58% poczuła się zmotywowana do większego
szanowania innych. Dziewczęta zdecydowanie częściej niż chłopcy udzielały
takiej odpowiedzi w ankiecie. Również
większość młodzieży poczuła się
zmotywowana do większego unikania

pornografii. Dziewczęta stanowiły grupę
65%, chłopcy 54%. Ponad połowa (56%
młodzieży) poczuła się zmotywowana
do czekania z rozpoczęciem kontaktów
seksualnych do ślubu lub dorosłości (rozumianej nie jako uzyskanie pełnoletniości, ale pełnej niezależności). Dziewczęta
znacznie częściej niż chłopcy zadeklarowały taką motywację. (dziewczęta 61%,
a chłopcy 51%).
Ankietę na zakończenie programu
wypełnili również pedagodzy szkolni, którzy brali udział w Archipelagu
Skarbów. Ocena pedagoga lub innego
członka kadry pedagogicznej jest ważna,
gdyż program Archipelag Skarbów ma
za zadanie umocnienie działań profilaktycznych i wychowawczych realizowanych na gruncie rodziny i szkoły. Ocenę
pedagoga można po części traktować
jako opinię o jakości realizacji programu,
a po części jako parametr wskazujący na
stopień dopasowania treści i metodyki

programu do spojrzenia przedstawiciela
szkoły na sprawy wychowania i profilaktyki. Pedagodzy oceniali m.in. dynamikę
programu, merytoryczne przygotowanie
ekipy realizującej program, współprace
na linii trener – uczeń, pracę ekipy od
strony organizacyjnej, przeprowadzenie
spotkania dla nauczycieli. Pedagodzy
ocenili dobrze, bardzo dobrze i celująco realizację i przydatność programu na
wszystkich poziomach mających wpływ
na odbiór programu przez młodzież
(średnia ocena wyniosła 5,5).
Bardzo wysoka ocena od pedagogów wskazuje na to, że realizacja programu w swarzędzkich gimnazjach
cechowała się dobrym dopasowaniem
formy i treści do potrzeb młodzieży
biorącej udział w Archipelagu Skarbów,
a cele, jakie stawiał sobie program, zostały osiągnięte. W opinii pedagogów
program promuje wartości uniwersalne
i skierowany jest do ogółu młodzieży.
Daje wskazówki wychowawcze, będzie
pomocny w codziennych rozmowach
z uczniami, może stanowić bazę, punkt
odniesienia. W trakcie dwóch dni warsztatów przekazywana jest młodzieży wiedza o miłości, seksualności, budowaniu
relacji opartych na zaufaniu i szacunku.
Doświadczenia Archipelagu Skarbów
pokazują, że uczestnicy programu nie
boją się wymagań, wysiłku, pracy nad
sobą. Potrzebują tylko logicznego wytłumaczenia, że„opłaca się” te wyrzeczenia
ponieść, bo tylko one prowadzą do realizacji marzeń.
Lidia Chałasiak

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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„Jeden z nas.
Opowieść o Norwegii”

Biblioteka Publiczna poleca:
wstrząsającym i ostatecznym, czyli
numerem „Przeglądu Sportowego”.

Walter J. Ciszek S.J.
Daniel L. Flaherty S.J.

„…bo Ty jesteś
ze mną. Duchowe
świadectwo z Syberii”
Jeden z nas to opowieść o sprawcy
masakry na wyspie Utøya i jego
ofiarach: dwóch siostrach, Irakijkach
spod Oslo, które nie mogły się
doczekać wyjazdu na letni obóz AUF,
młodzieżówki Partii Pracy, i o grupce
chłopaków z Tromsø na północy Norwegii. Nie wszyscy wrócili do domów.
Autorka szuka odpowiedzi na pytania,
które wszyscy sobie zadajemy: jak
mogło dojść do tak okrutnej zbrodni?

Jerzy Pilch w rozmowach
z Eweliną Piotrowiak

„Zawsze nie ma nigdy”

Wywiad – rzeka z Jerzym Pilchem.
Jeden z najpopularniejszych polskich
autorów wraca do wiślańskich
i krakowskich czasów, do studiów,
pracy w „Tygodniku Powszechnym”,
przeprowadzki do Warszawy. To nie
tylko świetna lektura, obowiązkowa
dla fanów Pilchowej frazy, ale też
prawdziwy album. Książka zawiera
kilkadziesiąt nigdy wcześniej niepublikowanych fotografii – z czasów
studenckich, okresu krakowskiego,
warszawskiego i oczywiście z dzieciństwa. Na okładce pierwsza z nich
– mały Jurek jest pochłonięty dziełem

Historia wewnętrznej odysei
autora oraz opowieść o niesłabnącej
wierze, która pomogła mu przetrwać
wyniszczenie ciała i załamania ducha.
Schwytany przez Sowietów podczas
II wojny światowej, ojciec Walter
J. Ciszek, jezuita, został skazany za
bycie „szpiegiem Watykanu”. Spędził
dwadzieścia trzy lata w sowieckich
więzieniach i łagrach na Syberii. Jak
twierdził, to w modlitwie odnalazł
odwagę, która łagodziła samotność,
ból, frustrację, gniew, obawy, rozpacz.
Pocieszenie płynące z duchowej kontemplacji dało mu wewnętrzny pokój,
umożliwiający przeżycie w świecie
przepełnionym „arogancją zła”.

David Ebershoff

„Dziewczyna z portretu”

Historia inspirowana prawdziwymi
wydarzeniami, które wstrząsnęły
życiem dwojga duńskich artystów:
Einara i Gerdy Wegenerów. Greta
sama zaproponowała Einarowi, żeby
założył pończochy i damskie buty.
Chciała dokończyć zamówiony
kobiecy portret, a modelka nie mogła
przyjść do pracowni.
Mąż – mężczyzna o subtelnych rysach
i drobnej budowie ciała – zdawał się
idealny do tego zadania. Ot, niewinna
prośba, artystyczny żart…
Greta nie mogła przypuszczać, że ta
chwila zmieni całe jej życie: obudzi
w nim pragnienie, które trudno
będzie zlekceważyć i uciszyć. Na
podstawie powieści powstał film
w reżyserii Toma Hoopera z Eddiem
Redmaynem i Alicią Vikander.

gowska, opowiadająca o tym, jak
wyrafinowana obca organizacja
wywiadowcza wszczęła tajną kampanie terroru – na którą składały się zamachy bombowe, wojna biologiczna
i morderstwa – skierowaną przeciwko
niczego nie podejrzewającej Ameryce
z przełomu wieków XIX i XX i o tym,
jak raczkujący wywiad amerykański –
nie nazywany jeszcze CIA - próbował
sprostać zadaniu, jakim była obrona
bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Joanna Opiat-Bojarska

Włodzimierz Kowalewski

„Gra pozorów”

Wydawać by się mogło, że wiadomość
o zaginięciu męża oraz jego śmierci
to najgorsze, co mogło spotkać
Aleksandrę – psycholog i matkę
dwójki dzieci. Okazuje się jednak, że
to dopiero początek. Kobieta pada
ofiarą porwania. Po uwolnieniu,
mimo niebezpieczeństwa i wbrew
zdrowemu rozsądkowi, postanawia
na własną rękę rozwikłać zagadkę.
Zbierając nowe fakty, powoli wyciąga
na światło bolesną prawdę, a lawina
zdarzeń urasta do niespodziewanych
rozmiarów…

Howard Blum

„Szpiedzy Kajzera”
Oparta na faktach historia szpie-

„Excentrycy”

Poruszająca powieść, w której liryzm
splata się z ironią, a melancholia
z groteską. O złamanych przez
wojnę ludziach, o muzyce, granej na
przekór ponurej rzeczywistości – i o
złudzeniach. Akcja powieści rozgrywa
się w Ciechocinku, pod koniec lat
pięćdziesiątych, w opustoszałym
wtedy kurorcie, pośród sypiących się
pensjonatów, biedy i szarzyzny. Powieść Włodzimierza Kowalewskiego
przeniósł na ekran Janusz Majewski.
W rolach głównych sama śmietanka
polskiego kina: Maciej Stuhr, Sonia
Bohosiewicz i Natalia Rybicka.
Renata Czarnecka-Pyła

Prosto z Biblioteki

Åsne Seierstad
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V Gminny Konkurs Recytatorski
„Tęczowy Świat Poezji”

Z

Prosto z Biblioteki

imowa pora to czas, kiedy w Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu
odbywa się Gminny Konkurs Recytatorski „Tęczowy Świat Poezji” dla klas
I – III. Kolejny raz patronat nad gminnym
konkursem przejęła „Księgarnia Pinokio” w Swarzędzu, a jej właścicielka p.
Agnieszka Krupecka była zarazem przewodniczącą konkursowego Jury.
W tegorocznym konkursie, który odbył się 10 lutego, prezentowano wiersze znanej nam wszystkim swarzędzkiej
poetki p. Agaty Widzowskiej-Pasiak,
która z radością przyjęła zaproszenie i z

24

wielkim wzruszeniem wysłuchała swoich
wierszy zaprezentowanych przez małych
uczestników konkursu. Trzeba przyznać,
iż wszyscy uczestnicy z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do zadania,
a recytowane przez nich wiersze wzbudziły emocje nie tylko w nich samych,
ale również w pozostałych uczestnikach
i przede wszystkim w Jury, które miało
niełatwe zadanie wyłonienia zwycięzcy
spośród wszystkich recytatorów.
W tegorocznym konkursie zwyciężczynią została uczennica kl. II ze Szkoły
Podstawowej w Zalasewie Oliwia Bier-

Baza ikonografii PTPN

K

olekcja ikonografii Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
składa się głównie z obiektów dokumentujących historię, życie kulturalne,
naukowe i społeczne Wielkopolski od
2. połowy XIX do XXI w. Zbiór aktualnie
liczy 1184 jednostki, w tym około 9000
fotografii, druków albumowych, oryginalnych grafik i prac rysunkowych.
W 2015 roku w postaci cyfrowej Biblioteka PTPN udostępniła w domenie
publicznej 4500 obiektów z kolekcji ikonograficznej. Są to m.in. wizerunki sławnych Polaków (np. Hipolita Cegielskiego,
Dezyderego Chłapowskiego, Augusta
Cieszkowskiego, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karola Libelta), powstałe w różnych okresach
historycznych widoki budowli Poznania
i Wielkopolski oraz różnych miejscowości
w Polsce, a także kolekcja pocztówek ze
zbiorami dawnego Muzeum im. Mielżyńskich, działającego w PTPN na przełomie
XIX i XX w. Materiał ikonograficzny wybrany do digitalizacji można przeglądać
za pośrednictwem strony internetowej
Biblioteki PTPN (http://www.biblioteka.
ptpn.poznan.pl/ zakładka Cyfrowe kolekcje ikonograficzne).

Obok tego zostało zdigitalizowane
czasopismo „Amtsblatt der Königlichen
Regierung zu Posen = Dziennik Urzędowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu”
z lat 1864-1903, 1905-1910. Z owych 46
roczników z dodatkami pt.„Öffentlicher
Anzeiger = Publiczny Donosiciel” można
było dotychczas korzystać jedynie w czy-

nacik za wiersz „Miotła”. Miejsce drugie
przyznano Piotrkowi Kosturskiemu z kl.
II ze Szkoły Podstawowej nr 1, który recytował wiersz „Słoń”, a trzecie miejsce
Wiktorii Duszyńskiej, uczennicy kl. I ze
Szkoły Podstawowej nr 5. Dodatkowo
Jury przydzieliło jeszcze dwa wyróżnienia.
Zwycięzcy i wyróżnieni uczestnicy
V Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Tęczowy Świat Poezji” otrzymali
nagrody książkowe ufundowane przez
p. Agnieszkę Krupecką z„Księgarni Pinokio” w Swarzędzu, a wszyscy recytatorzy biorący udział w konkursie otrzymali
pamiątkowe dyplomy i walentynkową
niespodziankę przygotowaną przez organizatorki.
Organizatorki konkursu zadbały nie
tylko o wspaniałą dekorację i miłą atmosferę, ale z okazji pierwszego jubileuszu
przygotowały słodką niespodziankę - tort
na piąte urodziny „Tęczowego Świata
Poezji”…
Małgorzata Wesołowska
i Danuta Wróbel
– organizatorki konkursu
telni Biblioteki PTPN, obecnie – poprzez
stronę Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
Zadanie„Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji w zbiorach Biblioteki
PTPN i ich udostępnienie” zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program
Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego).
Joanna Pietrowicz
Na ilustracji: Sala rzeźby PTPN (drzeworyt)
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Spotkanie
z Joanną
Opiat-Bojarską

Nowe przepisy prawne
w bibliotekach publicznych
dopalacze („Zaufaj mi, Anno”) czy zaginięcia („Gdzie jesteś, Leno?”).
Polecamy wszystkie książki tej pisarki,
a w szczególności najnowszą:„Gra pozorów”. To elektryzująca opowieść, w której
stawką jest życie rodziny. Aleksandra, na
wieść o zaginięciu męża oraz jego śmierci, postanawia na własną rękę rozwikłać
zagadkę. Zbierane przez nią fakty odkrywają również bolesną prawdę, a lawina
zdarzeń urasta do niespodziewanych
rozmiarów. (Opiat-Bojarska/oficjalny
blog autorki)
Książki Joanny Opiat-Bojarskiej:„Gra
pozorów”(2016),„Koneser”(2015),„Zaufaj
mi, Anno” (2015), „Słodkich snów, Anno”
(2014),„Gdzie jesteś, Leno?” (2013),„Klub
wrednych matek” (2013), „Blogostan”
(2012), „Kto wyłączy mój mózg” (2011).
/KA/

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski
na spotkaniu w Swarzędzu
15 lutego 2016 w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu odbyło się spotkanie
z księdzem Tadeuszem Isakowicz-Zaleskim.

J

est to postać nietuzinkowa. Znany
jest z działalności na rzecz niepełnosprawnych, jako współzałożyciel
Fundacji im. Brata Alberta, z działalności opozycyjnej i zaangażowania w ruch
Solidarność, gorący orędownik wyrazistej polityki historycznej i wyjaśnienia
młodemu pokoleniu zbrodni na Kresach
Wschodnich – tzw. ludobójstwa wołyńskiego oraz rzezi Ormian w Turcji.
Autor wielu książek, m.in.: „Nie zapomnij o kresach”, „Chodzi mi tylko
o prawdę”, „Morze Czerwone”. (Dochód
z ich sprzedaży w całości był i jest przeznaczany na działalność Fundacji im.
Brata Alberta). Tematem wczorajszej
prelekcji były Kresy Wschodnie i polityka historyczna Polski dotycząca Kresów
po roku 1989.
Ksiądz poświęcił sporo uwagi pamięci ofiar i potrzebie ułożenia naszych
trudnych relacji z Ukrainą na drodze do
pojednania.
Biblioteka pękała w szwach, a słucha-

cze starali się zatrzymać prelegenta jak
najdłużej, zadając mu pytania dotyczące
jego wykładu. Bardzo nas cieszy duże
zainteresowanie działalnością naszej biblioteki. Gratulujemy również świetnej
organizacji spotkania.
/t.ryb./
z Fot. Tomasz Rybarczyk
Więcej informacji: http://isakowicz.pl/

Po niedawnej nowelizacji ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, biblioteki będą płaciły
wynagrodzenie za wypożyczanie książek.
Do otrzymania wynagrodzenia uprawnieni
będą twórcy utworów powstałych i opublikowanych w języku polskim, tłumacze na
język polski, oraz ilustratorzy i wydawcy.

W

ypłata wynagrodzeń z tego tytułu będzie
realizowana przez organizację zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi, z dofinansowania przekazywanego jej przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu
Promocji Kultury.
Określenie wartości wynagrodzeń należnych
poszczególnym beneficjentom oraz ich wypłata
będzie dokonywana na podstawie corocznych
informacji pozyskanych z reprezentatywnej grupy
bibliotek publicznych, które będą składały sprawozdania dotyczące liczby użyczeń wszystkich utworów
udostępnianych przez biblioteki.
W Polsce funkcjonuje 8094 bibliotek publicznych (dane z 2014 r.) z czego 2608 to biblioteki
główne, a 5486 to filie biblioteczne.
Wśród 60 reprezentatywnych placówek
znalazła się Biblioteka Publiczna w Swarzędzu.
Ministerstwo, przygotowując wykaz bibliotek,
wzięło pod uwagę kryterium geograficzne, wielkość
miejscowości, ilość wypożyczeń oraz biblioteczny system informatyczny, w jakim pracuje dana biblioteka.
Listę tę zaaprobowała Krajowa Rada Biblioteczna.
Wielkopolskę reprezentują ponadto: Biblioteka
w Murowanej Goślinie, Biblioteka w Rogoźnie oraz
Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łęknie.
Mamy nadzieję, że preferencje czytelnicze naszych użytkowników przyniosą wymierne, finansowe
efekty autorom ich ulubionych książek.
BN

os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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lutego b.r. gościem biblioteki
na os. Raczyńskiego 19 była
pisarka, Joanna Opiat-Bojarska. Z wykształcenia ekonomistka, a od
kilku już lat autorka poczytnych kryminałów. Podczas spotkania pani Joanna
opowiedziała o swoim warsztacie pisarskim i pomysłach na książki kryminalne.
Szczególne zainteresowanie wzbudziły
te momenty spotkania, podczas których
w niezwykle barwny sposób opisała
swoje doświadczenia w nawiązywaniu
współpracy z konsultantami: technikami
kryminalistycznymi, biegłymi sądowymi,
policjantami i antropologami.
W książkach Opiat-Bojarskiej znajdziemy niespodziewane zwroty akcji,
wysoki ładunek emocjonalny oraz precyzyjne odwzorowanie realiów. Książki pani
Joanny dotykają też trudnych tematów,
takich jak: handel organami („Koneser”),

„Czytanie
się opłaca”...
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Sauna – kwietniowa
promocja w SCSiR

J

ak wiadomo, sauna często określana jest przez
korzystających terapią nie tylko dla ciała, ale
również dla duszy. Regularne korzystanie zapewnia
poprawę wyglądu skóry, redukuje stan zmęczenia
i codzienny stres. Najważniejsze jest jednak to, że
odpowiednie korzystanie z seansów saunowych
może wspomóc naszą odporność.
Kwietniowa promocja – tylko w kwietniu w cenie
7 zł można będzie korzystać z sauny aż do 40 minut
(za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać opłaty zgodnie z cennikiem 0,35 zł za minutę).
Drogi użytkowniku - pamiętaj, że istnieją również
przeciwwskazania do przebywania w saunie, dlatego przed skorzystaniem zapoznaj się z jej regulaminem.
/scsir/

Prosto z Centrum Sportu

Gabinet Masażu
MANO ESPALDA

W

Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji
w budynku Pływalni Wodny Raj działa Gabinet Masażu MANO ESPALDA. Zespół masażystów
tworzą: Dżekina i Zuzanna Klupsch. Podnoszą
one swoje kwalifikacje, by świadczyć usługi na
najwyższym poziomie. Oferują różnego rodzaju masaże oraz cieszący się dużą popularnością nie tylko
wśród sportowców KINESIOTAPING. Do dyspozycji
są dwa gabinety czynne codziennie. Obowiązuje
telefoniczna rezerwacja pod numerem tel. 697935-442. Oferta jest stale wzbogacana. Serdecznie
zapraszamy!
/scsir/

13

lutego w hali Swarzędzkiego
Centrum Sportu i Rekreacji
odbył się turniej „Meblorz Cup
2016”. Udział w nim wzięło 10 drużyn,
m.in.: Lech Poznań Old Boys, Jurand Koziegłowy, Lider Swarzędz oraz Meblorz
Swarzędz. Turniej trwał przez około 6 godzin, kibice na trybunach się zmieniali
przez cały dzień. Warta uwagi jest konsekwencja kibiców Meblorza, którzy zadbali
o profesjonalną oprawę dla wydarzenia.
Poziom widowiska nie ustępował
w żadnym stopniu najciekawszym meczom polskiej ekstraklasy. Na boisku
widzieliśmy walkę, pasję i nieugiętość
- czyli to co tak kochamy w piłce nożnej.
Turniej wygrał Lider Swarzędz, w finale pokonując Juranda Koziegłowy 4:3.
Mecz o trzecie miejsce pomiędzy Lech
Poznań Old Boys, a gospodarzami tur-

zanowni Klienci SCSiR! W okresie świątecznym
pływalnia czynna będzie według poniższego
harmonogramu:
- 26 i 27 marca – nieczynne,
- 28 marca – czynne od 6:30 do 22:00 (obowiązuje cennik świąteczny),
- pozostałe dni – bez zmian.
Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych – przerwa w zajęciach od 24 do 29 marca.
/scsir/

nieju, Meblorz Swarzędz zakończył się
w regulaminowym czasie wynikiem 4:4.
Rozstrzygnięcie na korzyść LPOB przyniosły dopiero rzuty karne.
Zwycięską drużynę, Lidera Swarzędz
uhonorował Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz, Marian Szkudlarek. W ciepłych
słowach wyraził poparcie dla inicjatyw
oddolnych i przypomniał, że „Swarzędz
sportem stoi”, a władze miasta zawsze
wspierają inicjatywy sportowe. W podziękowaniu za udostępnienie sali i współpracę – Stowarzyszenie Meblorz Swarzędz
wręczyło mu również pamiątkową statuetkę.
Turniej odbył się we współpracy z Starostwem Powiatu Poznańskiego oraz
Urzędem Miasta i Gminy w Swarzędzu.
/t.ryb/
z Fot. Tomasz Rybarczyk

Serce dla Kubusia

Pływalnia w okresie
świątecznym

S
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Meblorz Cup 2016

2

kwietnia odbędzie się charytatywny bieg „Serce dla Kubusia”. Kubuś
to pięcioletni mieszkaniec naszej
gminy, który wymaga pilnej operacji serca. Koszt operacji to ponad 35.000 Euro.
Szczegóły biegu:
1. Dystans 5 km
2. Data: 2 kwietnia
3. Godzina 10.00 – wydawanie kart
startowych od godziny 9.00

4. Cegiełka: 40 zł w całości na operację
Kubusia
5. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca na maila: dlakubusia@swarzedz.pl
6. (prosimy o przesłanie imienia, nazwiska i numeru PESEL)
7. Limit uczestników: 300 osób
8. Numery startowe będą w kształcie
serca
9. Bieg odbywa się pod patronatem
burmistrza Mariana Szkudlarka.
Liczymy na Państwa zaangażowanie.
Na facebook.pl/swarzedzpl – udostępniamy wydarzenie „Serce dla Kubusia”.
/tryb/
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Masz urodziny? Przyjdź na basen za 1 zł

S

zanowni Klienci!
Zapraszamy na
Pływalnię Wodny
Raj wszystkich jubilatów w promocyjnej
cenie 1 zł za 60 minut
pobytu (dopłata według
cennika). Każda osoba
obchodząca urodziny
może skorzystać z tej
promocji. Trzeba tylko
pamiętać o zabraniu
ze sobą dokumentu
potwierdzającego datę
urodzin. Zapraszamy!
/scsir/

Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

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

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

Impreza
urodzinowa dla
dzieci i młodzieży
w Wodnym Raju
Prosto z Centrum Sportu

N

iebywałą atrakcją dla dzieci i młodzieży są PRZYJĘCIA URODZINOWE (lub imieninowe) organizowane w Wodnym Raju. Przez trzy godziny,
pod opieką animatorki, solenizant wraz
ze swoimi gośćmi ma zapewnioną
świetną zabawę na basenie lub na kręglach oraz w sali animacji urodzin, gdzie
oprócz poczęstunku organizowane są
różne gry i zabawy dostosowane do
wieku uczestników. Więcej informacji

oraz rezerwacja terminu pod nr tel.
61 65 09 520.
/scsir/

Rafał Słupiński
mistrzem
badmintona

W

sobotę, 5-go marca 2016 na
terenie Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dopiewie
odbyły się IV Indywidualne Mistrzostwa Samorządowców w Badmintona.
W pięciogodzinnych zmaganiach wzięło
udział 19 osób (13 mężczyzn i 6 kobiet).
Mecze rozgrywano w kategoriach: gra
pojedyncza mężczyzn i gra pojedyncza
kobiet. Nasza gmina reprezentowana
była przez dwóch zawodników: Rafała
Słupińskiego – radnego rady miejskiej
oraz Piotra Szczepaniaka – nauczyciela
Gimnazjum II w Swarzędzu.

Miło jest nam przy tym poinformować, że tegorocznym mistrzem samorządowców został nasz przedstawiciel
– Rafał Słupiński. W meczu finałowym
pokonał Marka Stawarza, ubiegłorocznego triumfatora zawodów, reprezentującego Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
Serdecznie gratulujemy naszemu zwycięzcy i życzymy dalszych sukcesów!
/rs/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520 godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
www.scsir.swarzedz.pl info@scsir.swarzedz.pl
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z Fot. Mateusz Szymczak (Tygodnik Swarzędzki)
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Aktualności

W skrócie z różnych stron
NAJPOPULARNIESI SPORTOWCY
SWARZĘDZA. Gala internetowego plebiscytu
na najpopularniejszego sportowca miasta i gminy
Swarzędz w 2015 roku odbyła się 19 lutego w nowej
Szkole Podstawowej w Zalasewie. W uroczystości (na
zdjęciu powyżej) uczestniczyli nominowani sportowcy,
licznie zgromadzona publiczność, przedstawiciele władz
– m.in. burmistrz Marian Szkudlarek i przewodnicząca
Rady Miejskiej Barbara Czachura. W plebiscycie wybieraliśmy najpopularniejszych w trzech kategoriach
wiekowych oraz najpopularniejszą drużynę. W internetowym głosowaniu oddano prawie 3 tys. głosów!
W kategorii do lat 17 zwyciężyli:1. Aleksandra
Kucharska, 2. Mikołaj Wójcik, 3. Patryk Walkowiak;
w kategorii 17-35 lat: 1. Mikołaj Szaferski, 2. Joanna
Wuttke, 2. Sebastian Nowicki (ex aequo); w kategorii
powyżej 35 lat: 1. Ireneusz Szpot, 2. Ewa Gajda, 3.
Tomasz Rykaczewski; w kategorii - najpopularniejsza
drużyna sportowa: 1. SSNC Meblorz Swarzędz, 2.
AZS Taekwondo Poznań - sekcja Swarzędz, 3. UNIA
Swarzędz – sekcja zapaśnicza.
Gala plebiscytu odbyła się pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. Zwycięzcy otrzymali statuetki
oraz nagrody ufundowane przez sponsorów, którym
serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również występującym podczas gali sportowcom i tancerkom: Born
To Dance, Kuzi-Sport i AZS Taekwondo Poznań. Szczególne podziękowania kierujemy do radnego Mateusza
Matuszaka (za organizację), Małgorzaty Majchrzak (za
współprowadzenie gali) i wszystkich, których nie wymieniliśmy, a bardzo pomogli.
KOŃ NA RECEPTĘ. 9 lutego w filii Biblioteki
Publicznej na os. Raczyńskiego 19 w Swarzędzu odbyło
się spotkanie znanej pisarki Agaty Widzowskiej-Pasiak
z trzecioklasistami Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu. Celem wizyty była prelekcja na temat hipoterapii
oraz prezentacja książki ,,Koń na receptę”.
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KANGUR W SP NR 4. 12 lutego w Szkole
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu odbyło się spotkanie
uczniów tej placówki z kangurem. Celem było nauczenie dzieci, w jaki sposób należy obchodzić się z takim
zwierzęciem, a także zaczerpnięcie niezbędnej wiedzy
na temat jego życia. Wcześniej, uczniowie mieli okazję

zobaczyć na własne oczy gady oraz kucyka. A to wszystko w ramach współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową
nr 4 w Swarzędzu, a Stowarzyszeniem ,,Benek”.
ZAWODY AEROBIKU. 18 lutego w hali SCSiR
w Swarzędzu rozegrano gminne zawody w aerobiku.
Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, drugie miejsce
zdobyła Szkoła Podstawowa w Zalasewie. W kategorii
gimnazjów pierwsze miejsca zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu.
25 LAT STOWARZYSZENIA IM. LESZKA GRAJKA. 20 lutego z tej okazji zorganizowano
wystawę działalności kulturalnej, sportowej oraz turystycznej stowarzyszenia. Następnie, w kościele pw.
Matki Bożej Miłosierdzia odbyła się uroczysta msza św.
w intencji darczyńców i przyjaciół stowarzyszenia, którą
odprawił ks. biskup Grzegorz Balcerek. Podczas uroczystości życzenia składali: posłowie na Sejm RP – Bożena Szydłowska i Bartłomiej Wróblewski, wicestarosta
poznański – Tomasz Łubiński, burmistrz Swarzędza
- Marian Szkudlarek, przewodnicząca Rady Miejskiej
– Barbara Czachura oraz wiceprezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu – Maria Kantorska.
ZAWODY NA ERGOMETRZE. 22 lutego
w Szkole Podstawowej w Zalasewie odbyły się zawody swarzędzkich szkół podstawowych na ergometrze
wioślarskim dla dziewcząt i chłopców z klas V i VI.
Pomysłodawcą tego wydarzenia był nauczyciel wychowania fizycznego Maciej Kobyliński. Patronat nad
zawodami objął Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
Gośćmi specjalnymi zawodów byli wioślarze: Grzegorz
Nowak - brązowy medalista olimpijski z Moskwy oraz
Michał Jeliński – czterokrotny mistrz świata oraz mistrz
olimpijski z Pekinu.
ZAPAŚNICY W SWARZĘDZU. 27 lutego na
Turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
gościliśmy najlepszych zapaśników z województwa
wielkopolskiego oraz drużyny z woj. pomorskiego
i mazowieckiego. Otwarte mistrzostwa województwa wielkopolskiego w zapasach w stylu klasycznym
zgromadziły 132 zawodników z 8 klubów – walczących
na matach w hali sportowej Swarzędzkiego Centrum

Sportu i Rekreacji. Sędziom głównym zawodów był
nasz utytułowany zapaśnik Zdzisław Schneider.
Klasyfikację drużynową wygrał KS Sobieski Poznań,
wyprzedzając UKS Talent Białołęka i Unię Swarzędz.
Swarzędzcy zawodnicy w grupie kadetów wygrali 4
z 5 kategorii wagowych. Indywidualnie złote medale
dla Unii wywalczyli: Michał Kałużny, Jakub Siemiński,
Kacper Konczalik, Sebastian Nowicki, Maciej Echaust,
Krystian Krakowiak.
LEŚNA PIĄTKA. 28 lutego w Zalasewie odbył
się II bieg Agrobex Leśna Piątka zorganizowany przez
firmę Agrobex i portal wszystkoobieganiu.pl. Patronat
nad akcją objął Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz.
Wśród 323 uczestników najlepszym zawodnikiem okazał się Radosław Pluciński, a najlepszą zawodniczką
Aleksandra Peisert.
PCHLI TARG W UZARZEWIE. 27 lutego,
w świetlicy wiejskiej w Uzarzewie odbył się Pchli Targ
zorganizowany przez sołtysa wraz z radą sołecką. Mieszkańcy mogli wystawić, sprzedać i kupić różne przedmioty. Inicjatywa cieszyła się sporym zainteresowaniem.
SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA W ZALASEWSKIEJ SZKOLE. 4
marca w Szkole Podstawowej w Zalasewie odbyło się
spotkanie grona pedagogicznego oraz uczniów z sędzią Anną Marią Wesołowską. Celem było omówienie
najczęstszych zagrożeń, jakie czyhają na dzieci i młodzież. By takim problemom zapobiegać, trzeba przede
wszystkim często z młodymi ludźmi o niebezpiecznych
zjawiskach rozmawiać – podkreślała podczas spotkania
sędzia Anna Maria Wesołowska.
DZIEŃ KOBIET NA PŁYWALNI WODNY RAJ. 5 marca na terenie Pływalni ,,Wodny
Raj” w Swarzędzu odbyło się Wodne Party z okazji
Dnia Kobiet. Z tej wyjątkowej okazji dla uczestniczek
przygotowano wiele atrakcji, m.in. fitness-zumba,
porady dietetyczne czy też diagnostyka kręgosłupa
i ocena kondycji skóry.
MAŁY PIŁKARZ CUP. 5 marca w hali sportowej
Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbył się turniej Mały
Piłkarz Cup. Uczestnicy rywalizowali na boisku w różnych
kategoriach wiekowych. Są plany, by podobne turnieje
organizować w Swarzędzu cyklicznie. Organizatorem
turnieju byli: Piast Kobylnica oraz Akademia Mały
Piłkarz.
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w Swarzędzu
Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30 (w pon. kancelaria biuro podawcze do 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 14.0017.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222
lub 61 65 12 206.
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się wraz z podaniem tematu
sprawy – tel. 61 65 12 202.

]]Biuro Rady Miejskiej

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

]]Telefony alarmowe

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

]]Straż Miejska

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

]]Komisariat Policji ]

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

]]Ochotnicza Straż ]

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

]]Ochotnicza Straż ]

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

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

]]Pogotowie Ratunkowe

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

]]Pomoc doraźna ]

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

]]Pracownia ]

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

]]Zespół Przychodni Leka-

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

]]Centrum Medyczne ]

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

]]Centrum Medyczne –

]]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

]]Rehasol Clinic Medyczno-

]]Muzeum Przyrodniczo-

]]Dyżury całodobowe

]]Cech Stolarzy ]

]]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

Szczegółowe informacje
na str. 6-8

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

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

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

bezpłatne pismo informacyjne

]]Gminne ]

Przychodnia w Swarzędzu
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102,
tel. 61 8174 671
-Rehabilitacyjna sp. z o.o.
62-020 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego
100/102 c, tel./fax (61) 651-52-68,
tel. kom. 519-662-649
www.rehasol.pl, biuro@rehasol.pl
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Łowieckie w Uzarzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,
tel. 61 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl
Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 61 817 21 37, cechstolarzy@wp.pl
www.meble-swarzedzkie.com.pl

]]Starostwo Powiatowe

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

]]Ośrodek Interwencji

Kryzysowej
Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl

Stypendia sportowe wręczone z Z prac Rady Miejskiej
Swarzędzanie w Powstaniu Wielkopolskim z Prosto z budowy
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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• 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

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

AUTO KASACJA

PŁACIMY ZA AUTA
Wystawiamy dokumenty do wyrejestrowania
PHU-BUDMAT
Odbieramy pojazdy bezpłatnie tel. 602 216 932, tel. 608 588 590

Zapraszamy
do zamieszczania reklam!
tel. 607-566-555

mn@kreator.com.pl

Reklamy

www.hrformat.pl

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
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Stomatologia – protetyka

509 29 60 92

Swarzędz, os. Działyńskiego 38
(pawilon obok apteki)

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

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

Reklamy

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

BudowaDomow.com

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

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

STOMATOLOGIA
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

www.stronka.twojastomatologia.eu

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

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

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

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

