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bezpłatne pismo informacyjne

Zapraszamy
na Józefinki:
sobota, 30 kwietnia – niedziela, 1 maja
Rynek w Swarzędzu
Szczegóły na str. 3-5

Budżet Obywatelski na 2017 r. z „500+” bez kolejek
8 maja wielkie bieganie… z Podatki płaćmy u siebie!
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Pobiedzisko-Gośliński
Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach

110 lat

• Solidny Bank z tradycjami

Kredyt
Jubileuszowy

6,8%

NATALIA MAJCHRZAK
Lekarz weterynarii
Swarzędz - Nowa Wieś
Plac Handlowy 17
tel. +48 605 570 169

lapa.majchrzak@gmail.com, www.przychodnialapa.pl

NOWO OTWARTA
PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
Profilaktyka - Diagnostyka USG - Leczenie
- Stomatologia - Okulistyka - Dermatologia
- Znakowanie zwierząt

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:
Swarzędz os. Raczyńskiego 19 tel. 61 818 55 23
Swarzędz ul. Wrzesińska 15
tel. 61 897 50 73
Gruszczyn ul. Swarzędzka 23
tel. 61 815 99 00
www.pgbs.pobiedziska.sgb.pl

Reklamy

Informacja oparta na reprezentowanym przykładzie: całkowita kwota kredytu 5.000 zł; okres kredytowania 36 miesięcy; miesięczna rata równa kredytu 153,69 zł; roczne oprocentowanie nominalne 6,8%; kwota odsetek 533,40
zł; prowizja za udzielenie kredytu 2,5% całkowitej kwoty kredytu (dla klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy). Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,88%, całkowita kwota do
zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5,658,40 zł.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta,
daty uruchomienia kredytu oraz terminu reguloania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona
na dzień 8.01.2016 r.

Schody drewniane
Drzwi wewnętrzne

zamów u producenta
duży wybór
nieograniczone możliwości
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
STUDIO REKLAMOWE
poszukuje osób do akwizycji reklam do czasopism. Brak limitu, wysoka
prowizja, samodzielność.
mn@kreator.com.pl

Zapraszamy do
zamieszczania reklam!

tel. 607-566-555
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Szanowni Państwo!

Dzieci serdecznie powitamy w dziecięcym Parku Zabaw
z pokazami LEGO i mnóstwem innych atrakcji!
Drodzy Państwo – Józefinki to oryginalna impreza, z charakterystyczną, niepowtarzalną atmosferą. To dobry pomysł na
ciekawy weekend dla tych, którzy w te wolne dni pozostają w domu
oraz dla tych, którzy, być może, zrezygnują z wyjazdów zachęceni
naszymi propozycjami!
Do zobaczenia na swarzędzkim Rynku!

„500 plus” w Swarzędzu bez kolejek

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Komunikacja miejska
w czasie weekendów
majowych

W

S

prawnie, bez tłoku i kolejek, przebiega w Swarzędzu przyjmowanie
wniosków o świadczenia z Programu
„Rodzina 500 plus”. Pierwszego dnia w piątek, 1 kwietnia, przed godz. 7 rano
na złożenie wniosku czekało ok. dziesięć
osób, które szybko zostały obsłużone.
Kolejni interesanci przyjmowani byli na
bieżąco, w czym pomaga elektroniczny
system porządkujący kolejność obsługi
zgłaszających się osób. Podobnie działo
się w następnych dniach.
W naszej gminie z programu „Rodzina
500 plus” może skorzystać ok. 5 tys. rodzin,
a liczba dzieci uprawnionych do uczestnictwa w programie oceniana jest na ok.
6,5 tys. - informuje Anna Renda, dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Jak już informowaliśmy, od 18 kwietnia wnioski można składać w pomieszczeniach UMiG przy ul. Poznańskiej 25
w Swarzędzu w następujących godzinach:
poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek,
środa, czwartek, piątek od godz. 7:30 do
15:30. Klienci są tu obsługiwani przez system kolejkowy z wykorzystaniem biletów
numerycznych.
Polecamy także wygodną, elektroniczną drogę składania wniosków.
Komplet niezbędnych informacji
na temat Programu „Rodzina 500 plus”
znajdą Państwo na stronach 21-23 tego
wydania Prosto z Ratusza oraz na www.
opsswarzedz.pl
/mw/
z Fot. M. Woliński

okresie zbliżających się długich weekendów majowych Swarzędzka Komunikacja
Autobusowa będzie kursować wg następującego
rozkładu jazdy:
30 kwietnia - 3 maja:
=> 30 kwietnia (sobota) - obowiązuje sobotni
rozkład jazdy,
=> 1 maja ŚWIĘTO PRACY (niedziela) - obowiązuje świąteczny rozkład jazdy,
=> 2 maja (poniedziałek) - obowiązuje
SOBOTNI rozkład jazdy,
=> 3 maja ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
(wtorek) - świąteczny rozkład jazdy,
26 - 29 maja:
=> 26 maja BOŻE CIAŁO - obowiązuje świąteczny rozkład jazdy - w tym dniu mogą wystąpić
chwilowe utrudnienia w realizacji rozkładu jazdy
związane z organizowanymi procesjami,
=> 27 maja (piątek) - obowiązuje rozkład
jazdy jak dla dni ROBOCZYCH bez żadnych
modyfikacji,
=> 28 maja (sobota) - sobotni rozkład jazdy,
=> 29 maja (niedziela) - świąteczny rozkład
jazdy,
Za utrudnienia przepraszamy.
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej organizowanej przez poznański ZTM znajdą Państwo na
stronie ztm.poznan.pl.
/MS/

Aktualności

Serdecznie zapraszam na Józefinki 2016 – 30 kwietnia (sobota)
oraz 1 maja (niedziela)! Józefinki to kontynuacja święta Patrona
Gminy Swarzędz – św. Józefa. Po oficjalnych uroczystościach 19
marca przychodzi czas na wspólną wiosenną zabawę. Trudno
już wyobrazić sobie swarzędzki „długi majowy weekend” bez
Jarmarku Józefowego, kolejnego Spotkania Józefów, tradycyjnych potraw!
Tegoroczne Józefinki to przede wszystkim dwa dni wypoczynku, rozrywki, spotkań i zakupów na świeżym powietrzu. Dla nas
wszystkich, naszych rodzin, przyjaciół, sąsiadów.
Wśród przygotowanych propozycji muzycznych są m.in. koncerty Janka Zielińskiego, zespołów Future Folk i Leszcze z Kacprem Kuszewskim oraz Biesiada Śląska w wykonaniu Mariusza
Kalagi z zespołem.
Nie zabraknie, oczywiście, wspomnianych wyżej, stałych
punktów józefinkowego programu: Swarzędzkiego Spotkania
Józefów, poczęstunku Strawą św. Józefa i Józefowym Plackiem.
Codziennie o godz. 12:00 rusza Jarmark św. Józefa – tym razem
proponujemy dania regionalne oraz ciekawe rękodzieło.
Dla lubiących aktywne formy wypoczynku, rywalizację i niespodzianki, przygotowany został kolejny Mebloberek – plenerowa
gra miejska pod tajemniczą nazwą Agenci Zielonej Tarczy, a także
Józefinkowy Samochodowy Rajd Flagi – 3 maja.
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Zmiana cen
wody i ścieków
Informacja dla mieszkańców
korzystających z usług wodnokanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu

Aktualności

O

6

d 1 maja 2016 r. będzie obowiązywać nowa
taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu w dniu 19.02.2016 r. wystąpił
z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.
Zgromadzenie Związku Międzygminnego„Puszcza Zielonka” w dniu 24 marca 2016 r. uchwałą
nr 3/LXXXIV/2016 zatwierdziło taryfy.
W taryfie opłat wyodrębniono grupy taryfowe:
- dla zaopatrzenia w wodę:
Grupa 1 – odbiorcy rozliczani za pobraną wodę
w oparciu o wskazania wodomierza głównego
lub wskazania wodomierza mierzącego ilość
wody bezpowrotnie zużytej;
Grupa 2 – odbiorcy rozliczani za pobraną wodę
na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody;
- dla odprowadzania ścieków:
Grupa 1 – odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia
wody określonego zgodnie ze wskazaniem wodomierza głównego lub na podstawie przepisów
dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
których Zakład zaopatruje w wodę;
Grupa 2 – odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną zgodnie ze wskazaniem urządzenia pomiarowego i odbiorcy
rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na
podstawie zużycia wody określonego zgodnie
ze wskazaniem wodomierza głównego, których
Zakład nie zaopatruje w wodę.
Obowiązujące w taryfie ceny:
»» opłata za pobraną wodę – 4,70 zł/m3
opłata abonamentowa za wodę dla odbiorców:
»» Grupy 1 – 7,29 zł/m-c
»» Grupy 2 – 6,54 zł/m-c
»» opłata za odprowadzone ścieki – 7,63 zł/m3
opłata abonamentowa za ścieki dla odbiorców:
»» Grupy 1 – 9,13 zł/m-c
»» Grupy 2 – 10,48 zł/m-c
Odbiorców wody odprowadzających ścieki do
kanalizacji sanitarnej obowiązuje opłata abonamentowa równa sumie opłat abonamentu
za wodę i ścieki.
Podane ceny są cenami brutto (wraz z należnym
podatkiem VAT). Taryfa obowiązuje odbiorców
z terenu Gminy Swarzędz obsługiwanych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
Izabela Gruszczewska-Gonet
Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Swarzędzu

Budżet
Obywatelski
Swarzędza
na rok 2017

Harmonogram i zasady
Budżet Obywatelski, zwany
również partycypacyjnym, ma
na celu przekazanie mieszkańcom części kompetencji związanych z dzieleniem i inwestowaniem dochodów gminy. Jest to kierunek dążący do
aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, dający możliwość bezpośredniego decydowania nad wybraniem priorytetów rozwoju w ramach
naszej społeczności.

W

Swarzędzu na ten cel zostanie
przeznaczone 1,5 mln złotych
z budżetu na rok 2017. Budżet
Obywatelski zostanie podzielony na trzy
części. Głosowanie odbędzie się nad projektem głównym, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz nad projektami
lokalnymi, których suma nie przekroczy
300.000 zł, a wartość jednostkowa 100.000
zł a także nad projektami dodatkowymi,
których suma nie przekroczy 200.000 zł,
a wartość jednostkowa 50.000 zł.
Każdy z mieszkańców naszej gminy,
który ukończył 18 rok życia, będzie miał
prawo do zgłoszenia jednego projektu.
Przygotowano specjalne formularze,
w których będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie
inwestycji, skrócony opis projektu oraz
zdjęcie/wizualizację. Projekty będzie
weryfikowała pod względem formalnym
i merytorycznym 7-osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych
referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych wybranych przez
Przewodniczącą Rady Miejskiej.
Komisja będzie odpowiedzialna za
weryfikację projektów pod kątem: poprawności wypełnienia formularza pod
względem formalnym, zgodności projektu
z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej,
możliwości realizacji projektu (w tym pod
względem prawnym, technicznym, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji
inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/
referatu merytorycznego Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu.

W głosowaniu będą mogli wziąć
udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 30.09.2016 roku
kończą 16 rok życia. Odbywać się będzie
ono drogą internetową i tradycyjną na kartach do głosowania dostępnych w ratuszu
i wskazanych miejscach.
Projekty, które uzyskają największą
liczbę głosów zostaną przedstawione do
akceptacji burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi.

Harmonogram konsultacji
w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Gminy
Swarzędz na rok 2017:
► Kampania informacyjna: (od
18.04.2016 do 30.09.2016)
► Zgłaszanie propozycji projektów
wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Swarzędz (od 9.05.2016 do 10.06.2016)
► Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do
10.06.2016)
► Weryfikacje złożonych propozycji
przez Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 13.06.2016 do
29.07.2016)
► Podanie do publicznej wiadomości
listy projektów obejmującej pozytywnie
zweryfikowane propozycje (29.07.2016)
► Głosowanie (od 01.08.2016 do
30.09.2016)
► Ogłoszenie wyników konsultacji
(do 14.10.2016)
Tomasz Rybarczyk
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We własnym interesie:

1% Twojego podatku
może komuś pomóc…

Wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym Urzędzie
Skarbowym. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3
wpisując Swarzędz jako miejsce zamieszkania.

S

zanowni Mieszkańcy! Budżet gminy
umożliwia realizację zadań przewidzianych dla samorządu terytorialnego i tym samym pozwala na spełnianie
potrzeb i oczekiwań kierowanych przez
jej mieszkańców. Jednym z podstawowych zadań burmistrza jest efektywne gospodarowanie naszym wspólnym dobrem
oraz dbanie o to, aby środki do dyspozycji
były jak największe. Pragniemy zwrócić
Państwa uwagę na to, że wiele osób zamieszkałych na naszym terenie posiada
zameldowanie w innej gminie lub mieście. W takich przypadkach część płaconego przez tych mieszkańców podatku od
osób fizycznych (PIT) zasila budżet tych
gmin i miast, a nie budżet Swarzędza.
Warto dodać, że część płaconego
przez każdego z nas podatku PIT jest zasadniczym źródłem dochodu gminy, na
terenie której Państwo mieszkają. Jeśli,
przykładowo, płacicie Państwo 1000 zł
podatku dochodowego, to do budżetu
gminy lub miasta, które Państwo wskażecie w PIT trafia około 400 zł. Jest to
kwota, którą można przeznaczyć na
kształtowanie najbliższego otoczenia i finansowanie usług publicznych, z których

Państwo na co dzień korzystają, m.in.
na: oświatę, sport, budowę dróg czy też
wsparcie działalności kulturalno-oświatowej gminy.
Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców z prośbą o wspólną odpowiedzialność za dochody naszej Gminy i chcemy
zachęcić do płacenia podatków tu, gdzie
na co dzień żyjemy. Aby Państwa podatki
trafiły do budżetu Swarzędza wystarczy
zaktualizować swój adres zamieszkania
we właściwym Urzędzie Skarbowym.
Prosimy o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 wpisując Swarzędz
jako miejsce zamieszkania w części B.2.
Im szybciej dokonają Państwo aktualizacji
danych, tym szybciej Państwa podatki będą
pracować na rzecz naszej gminy.
Z końcem kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych za 2015 rok.
Wykorzystajmy ten moment i zdecydujmy, gdzie powinna trafiać część płaconego
przez nas podatku dochodowego. Wszyscy
pragniemy, by w naszej gminie żyło się
lepiej.
Dziękujemy Państwu za poparcie tej
akcji.
/umig/

Tabliczka z numerem musi być

K

omisariat Policji w Swarzędzu
przypomina o obowiązku
oznaczenia posesji tabliczką z numerem porządkowym.
Wraz z rozwojem zabudowy
mieszkaniowej w ostatnich latach na terenie powiatu poznańskiego, także w gminie Swarzędz,
częstym zjawiskiem jest brak oznaczenia
posesji przez właścicieli, administratorów,
dozorców lub użytkowników nieruchomości, wbrew obowiązkowi umieszczania
w widocznym miejscu na ścianie frontowej
budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek taki wynika z przepisu
art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
Uchylenie się od jego realizacji, ale także

realizowanie go w niewłaściwy
sposób – poprzez brak utrzymania
takiej tabliczki w należytym stanie – jest wykroczeniem, które
zgodnie z przepisem art. 64
Kodeksu wykroczeń zagrożone
jest karą grzywny do 250 złotych
lub karą nagany.
Często zdarza się, że ratownicy medyczni strażacy, bądź policjanci poszukują
adresu, tracąc bezcenne sekundy, minuty,
które mogą uratować ludzie życie. Pamiętajmy, że realizowanie powyższego
obowiązku w sposób właściwy przyczyni
się do poprawy poczucia bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
Karol Łuszczek
Komisariat Policji w Swarzędzu

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

Podatki płaćmy tam,
gdzie mieszkamy
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Prosto z budowy

z Fot. M. Woliński
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Remonty chodników. ► Pod koniec marca rozpoczął się remont około 200-metrowego chodnika w ul. Żytniej w Swarzędzu (na zdjęciu). Wykonawcą jest
Zakład Zieleniarsko-Drogowy Abramowski ze Swarzędza. Prace potrwają do końca maja.
► Trwa procedura związana z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na remont chodników w ul. Napoleońskiej w Swarzędzu na nieprzebudowanym jej odcinku
o długości prawie 280 m. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to roboty powinny zacząć się na początku lata. Remont obejmie wymianę krawężników, nawierzchni
chodników, zjazdów, umocnień skarp oraz przebudowę schodów prowadzących do posesji.
► Zlecone zostało wykonanie dokumentacji technicznej na remont chodników w ul. Wilkońskich (obie strony) oraz w ul. Żwirki i Wigury w Swarzędzu (strona niewyremontowana).		
/mw/

Osiedle „ptasie”
w Swarzędzu – rusza
przebudowa dróg
Trwa procedura związana z przygotowaniem przetargu nieograniczonego
na przebudowę nawierzchni ulic Pawiej
oraz Orlej w Swarzędzu. Gmina Swarzędz w minionym czasie przygotowała
pełnobranżową dokumentację techniczną
na przebudowę wszystkich ulic na tym
osiedlu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej naszej gminy zabezpieczono na ten
cel w latach 2016-2019 kwotę 4,3 mln zł.
Przebudowa ulic na osiedlu „ptasim” wykonywana będzie etapowo - w bieżącym
roku rozpocznie się właśnie od ul. Orlej
i Pawiej. Pozostałe ulice przebudowane
mają być w kolejnych latach.
Przebudowa ulic na tym osiedlu mogłaby być wykonana prędzej, i Gmina
Swarzędz była do tego przygotowana, jednak spółka gazownicza w ostatniej chwili

poinformowała, że przed przebudową ulic
konieczna jest wymiana sieci gazowniczej
wraz z przyłączami. Na wnioski Gminy
Swarzędz inwestycja polegająca na wymianie sieci gazowniczej została przez
spółkę gazowniczą przyspieszona, a jej
zakończenie – według informacji od gazowników – ma nastąpić do połowy br.
Wówczas dopiero będzie można przystąpić
do przebudowy tamtejszych ulic.
/mw/

Kanalizacja: coraz więcej posesji, dodatkowe
przyłącza i IV etap.
Przyłączajmy się!
Ubiegłoroczne prace kanalizacyjne
wykonywane na terenie gminy Swarzędz
w ramach wspólnego projektu gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym
Puszcza Zielonka (ZM PZ) pozwalają

na uruchomienie nowych instalacji, a tym
samym zawieranie umów i zrzut ścieków
z posesji. W ostatnim czasie została uruchomiona i oddana do eksploatacji kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Grudzińskiego
(cała ul. Grudzińskiego aż do ul. Spornej,

Ul. Jaśminowa - prace do lata. Rozpoczęła się przebudowa ul. Jaśminowej w Bogucinie. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest Zakład Robót Wielobranżowych Marek Kubiaczyk z Nekli. Koszt tej inwestycji to 1,056 mln zł. Podczas przebudowy ul. Jaśminowej wykonane zostaną: kanalizacja deszczowa o długości 300 m,
która zapewni odwodnienie ulicy, nawierzchnia jezdni o długości 370 m i szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m oraz wjazdy do posesji. Zbudowany
zostanie też kanał technologiczny, który umożliwi w przyszłości położenie tam np. światłowodu.
Podczas budowy nieuniknione są utrudnienia w dojeździe do posesji, za co przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Roboty mają się zakończyć latem br.
		
/mw/

ul. Gruszczyńska, ul. Osiedlowa, część ul.
Grunwaldzkiej, os. Władysława IV, os.
Zygmunta III Wazy, ul. Wąska), a także
zlewnia ul. Wiejskiej w Jasinie (cała ul.
Wiejska, ul. Stolarska, ul. Sadowa, ul.
Wiosenna i część ul. Sołeckiej).
Według informacji przekazanych przez
ZM PZ, wybudowane w ubiegłym roku
instalacje kanalizacji sanitarnej będą oddawane w następujących terminach:
- Łowęcin - zakończono roboty sieciowe, trwa wyposażanie przepompowni
ścieków P-1Ł, zrzut ścieków uzależniony
od budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Łowęcińskiej, której rozpoczęcie - wg planu
inwestycyjnego spółki AQUANET S.A.
- przewidziane jest jeszcze w tym roku;
- Gortatowo - zakończono roboty sieciowe oraz wyposażanie przepompowni
ścieków. Trwa procedura związana z oddaniem do użytkowania kanalizacji tłocznej
realizowanej przez Gminę Swarzędz. Planowane przekazanie do eksplotacji: maj/
czerwiec 2016;

- Jasin (ul. Grudzińskiego) - zakończono roboty sieciowe, trwa kompletowanie dokumentacji do nadzoru budowlanego. Przekazanie do eksploatacji: maj/
czerwiec 2016;
- Gruszczyn (ul. Swarzędzka) - przekazano do eksploatacji AQUANET S.A.
w lutym 2016 r. - kanalizacja działa.
- Garby, Rabowice, Kruszewnia zakończono roboty sieciowe oraz wyposażanie przepompowni ścieków, termin
przekazania do eksploatacji jest uzależniony od montażu urządzeń pomiarowych (co
zależy od ENEA Operator S.A). Planowane przekazane do eksploatacji: kwiecień/
maj 2016 r.
W sumie, dzięki inwestycjom w ramach tzw. III etapu ZM PZ, na terenie
gminy Swarzędz wybudowano prawie
26 km kanalizacji sanitarnej, co umożliwiło przyłączenie do niej 716 posesji,
a ponadto zbudowano 81 przyłączy do
kanalizacji deszczowej. Powstała jednak
potrzeba uzupełnienia tej nowej sieci,

gdyż jej projekt tworzony był blisko 10
lat temu, i od tego czasu – np. na skutek
podziałów nieruchomości oraz budowy domów – przybyło mieszkańców.
W ubiegłym roku Gmina Swarzędz zapelowała do mieszkańców o zgłaszania
potrzeb związanych z kanalizacją. Dzięki
temu wpłynęło 146 wniosków o budowę
dodatkowych przyłączy do kanalizacji sanitarnej. Gmina Swarzędz w tegorocznym
budżecie zapewniła na ten cel fundusze, za
które ZM PZ w drugiej połowie bieżącego
roku wykona przyłącza w następujących
miejscowościach: Garby- 20 przyłączy,
Swarzędz – 4, Jasin – 61, Łowęcin – 37,
Gortatowo – 23, Gruszczyn – 1.
Równocześnie ZM PZ przygotowuje
kolejny, IV etap rozbudowy kanalizacji
sanitarnej, który w większości obejmuje
tereny naszej gminy. Jak zawsze, przy
tworzeniu tego projektu, istotne było
osiągnięcie odpowiedniego współczynnika
liczby przyłączy na kilometr sieci. Spośród
dok. na str. 10 Ü
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Ul. Zapłocie – powstaje pas włączenia. Z początkiem kwietnia rozpoczęła się budowa tzw. pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu. Wykonawcą jest firma Budownictwo Drogowe KRUG. Koszt tej inwestycji to ok. 260 tys. zł. Podczas trwania robót wjazd przez ul. Zapłocie na ul. Poznańską nie
będzie możliwy i należy korzystać w wyznaczonych objazdów. Zakończenie tej inwestycji ustalono na połowę maja – wówczas to organizacja ruchu zostanie przywrócona
do stanu pierwotnego.
Utworzenie pasa włączenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu w tym miejscu, gdyż dotychczas kierowcy mieli tam złą widoczność, przez co dochodzi do
niebezpiecznych sytuacji.		
/mw/

Û dok. ze str. 9
dużej liczby wniosków przekazanych przez
Gminę Swarzędz ZM PZ dokonał analizy i zakwalifikował do złożenia wniosku
o dofinansowanie ze środków unijnych
następujące ulice lub ich odcinki:
Kruszewnia – ul. Widokowa; Zalasewo – ulice Słowicza, Spacerowa,
Równa, Sielska, Radosna; Gortatowo –
ulice Magnacka, Senatorska, Królewska,
Książęca, Kasztelańska, Marszałkowska,
Kapela, Darniowa, Nad Cybiną, Kubusia Puchatka, Chlebowa, Dożynkowa,
Baśniowa, Żniwna; Paczkowo – ulice
Folwarczna, Nad Koplą, Parkowa, Zagrodnicza, Betonowa, Budowlana, Sokolnicka,
Altanowa, Lodowa, Wiosenna, Zimowa,
Rolna, Śnieżna; Gruszczyn – ulice Długosza, Asnyka, Wyspiańskiego, Nowowiejskiego, Szałwiowa, Boya-Żeleńskiego,
Chopina, Moniuszki, Szymanowskiego,

Wieniawskiego, Kurpińskiego, Wiązowa,
Grabowa, Na Stoku, Ku Dolinie, Klonowa, Jutrzenki, Poranek, Szronowa; Jasin
– ulice Cmentarna, Szafirowa, Krokusowa,
Żonkilowa, Malwowa; Janikowo – ulice
Mała, Leśna, Cicha, Latawcowa; Łowęcin – ulice Szkolna, Przyjazna, Swojska,
Owocowa; Kobylnica – ulice Na Skarpie
i Morenowa; Rabowice – ulice Bliska,
Kuźnicza, Kawalerów Maltańskich oraz
Swarzędz – ul. Fiedlera.
Łączna długość nowej kanalizacji
przygotowywanej w ramach IV etapu
to 21,4 km, a szacowana liczba nowych
przyłączy – 915. Należy jednak podkreślić, że nie są to dane ostateczne i zakres
inwestycji może ulec zmianie, zależnie od
możliwości skompletowania wymaganych
dokumentów oraz decyzji.
Ostateczna decyzja o zakresie rzeczowym ujętym w aplikacji i harmonogramie

realizacji planowana jest na czerwiec-lipiec
2016. Wówczas będziemy mogli poinformować Państwa precyzyjnie o szczegółach
tej inwestycji.
Ogromne inwestycje kanalizacyjne
w naszej gminie możliwe stały się tylko
dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu,
głównie ze środków Unii Europejskiej.
Dysponenci tych funduszy wymagają,
aby przynosiły one w założonym czasie
określony umowami efekt ekologiczny.
Oznacza to, iż do nowej sieci trzeba się
niezwłocznie przyłączać. Dlatego też
apelujemy o składanie wniosków o zawarcie umów. Formularze wniosków
możan pobrać pod adresem http://www.
puszcza-zielonka.pl/jak-sie-przylaczyc/
lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
w swarzędzkim ratuszu.
/mw/

Z prac Rady Miejskiej
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kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Zalasewie odbyła się
XXI sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. W obradach, które prowadziła
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 21 radnych.
Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XXI/209/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2016.
► Uchwałę nr XXI/210/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2016 -2036.
► Uchwałę nr XXI/211/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Swarzędzu w rejonie
ulic Rolnej, Krawieckiej i Kórnickiej.
► Uchwałę nr XXI/212/2016 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.
► Uchwałę nr XXI/213/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Jasin.
► Uchwałę nr XXI/214/2016 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych.
► Uchwałę nr XXI/215/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren cmentarza w Wierzenicy”.
► Uchwałę nr XXI/216/2016 w spra-

wie rozpatrzenia skargi na Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz.
► Uchwałę nr XXI/217/2016 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XXI/218/2016 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie
ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Jasinie i urządzeń cmentarnych położonych
na jego terenie - punkt wprowadzony do
porządku obrad.
► Stanowisko nr 4/2016 w sprawie
oceny współpracy Gminy Swarzędz z Komisariatem Policji w Swarzędzu.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: pełne teksty wszystkich
uchwał wraz załącznikami dostępne są
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/

A

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

Komisja Budżetowa
W posiedzeniu Komisji Budżetu, które odbyło się 01.04.2016 r. uczestniczyli

W dniu 5 kwietnia 2016 roku odbyła
się XXI sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Głównym tematem posiedzenia była informacja o stanie ochrony
przeciwpożarowej oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
na terenie Gminy Swarzędz w 2015 r.
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu, Łukasz Brodowiak,
przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz
w 2015 r. Komendant Policji w Swarzędzu, Eugeniusz Sierański, przedstawił
stan bezpieczeństwa na terenie działania
Komisariatu Policji w Swarzędzu za
2015 r. Od Komendanta Straży Miejskiej, Piotra Kubczaka, usłyszeliśmy
informację na temat działalności Straży
Miejskiej w minionym roku.
Debatowano głównie na temat poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy
Swarzędz. W wyniku przeprowadzonej
dyskusji oraz wniosku ze wspólnego
posiedzenia Komisji Gospodarki oraz
Środowiska i Rozwoju Wsi, Rada Miejska podjęła stanowisko w sprawie oceny
współpracy Gminy Swarzędz z tutejszą policją, stwierdzając, że konieczny
jest dalszy rozwój Komisariatu Policji
w Swarzędzu w zakresie zwiększenia
liczby służb patrolowych pracujących
na stałe w terenie, tak aby z roku na rok
podnosić ocenę pracy policji w naszej
gminie.
Podczas sesji podjęto 10 uchwał,
m.in. w sprawie zmiany budżetu na 2016
rok, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w Swarzędzu
w rejonie ulic Rolnej, Krawieckiej
i Kórnickiej, wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu
Gminy Swarzędz, nadania nazwy ulicy
w mieście Swarzędz i w miejscowości
Jasin, zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Teren
cmentarza w Wierzenicy”.
Barbara Czachura
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu
radni: Piotr Baranowski, Piotr Choryński,
Ryszard Dyzma, Anna Graczyk, Rafał
Kamprowski, Wanda Konys, Tomasz
Majchrzak, Rafał Słupiński i Krzysztof
Szymanowski.
Projekty uchwał omawiane przez
pracowników magistratu nie wzbudzały
kontrowersji i były akceptowane przez
radnych poprzez głosowanie.
dok. na str. 12 Ü
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W trakcie obrad komisji radni przedstawiali w formie zapytań, informacji
następujące sprawy:
- radny Ryszard Dyzma poinformował
o kosztach działalności komisji mieszkaniowej, komisji architektoniczno – urbanistycznej i komisji ds. nazewnictwa opierając się na danych uzyskanych z magistratu.
Podsumowanie wypowiedzi – koszty zdecydowanie zmalały w stosunku do kosztów
poniesionych w latach ubiegłych;
- radny Krzysztof Szymanowski poruszył kwestie związane z parkingiem na
ul. Wrzesińskiej, inwestycji na ul. Grudzińskiego;
- radna Anna Graczyk dopytywała się
o zdjętą kostkę z chodnika przy ogrodzeniu
ogródków działkowych;
- radny Dyzma dopytywał się kiedy będzie równanie i gruzowanie dróg
w Paczkowie;
- radny Piotr Choryński interesował
się sytuacją w GOAP-ie;
- radny Tomasz Majchrzak interesował
się kwestią czy windy są konieczne przy
kładce nad drogą 92;
- radna Graczyk poruszyła sprawę
opłat za śmieci przez użytkowników
ogródków działkowych na rzecz GOAP-u;
- radna Wanda Konys interesowała
się kwestią czy jest planowana ścieżka
rowerowa z ul. Cieszkowskiego w kierunku Gorbatowa;
Wyjaśnień i odpowiedzi udzielili Burmistrz Marian Szkudlarek wraz z pracownikami magistratu.
Ryszard Dyzma

Komisja Spraw Społecznych
W marcu Komisja Spraw Społecznych
odbyła dwa spotkania.
Pierwsze z nich miało miejsce 22
marca. Członkowie komisji odwiedzili
Dzienny Dom Senior-Wigor przy ul. Sienkiewicza w Swarzędzu. Spotkanie było
doskonałą okazją do rozmowy na temat
doświadczeń i oczekiwań swarzędzkich
seniorów. Przy pysznych, domowych
wypiekach, które powstają dzięki zaangażowaniu uczestników, mieliśmy okazję posłuchać o licznych wydarzeniach
i przedsięwzięciach, które są realizowane
przede wszystkim przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Swarzędzu. Na bazie zebranych informacji, komisja sformułowała
wniosek o stworzenie zielonego skweru
przy budynku, w którym funkcjonuje Senior-Wigor.
Drugie spotkanie odbyło się 29 mar-

ca. W czasie posiedzenia członkowie Komisji zapoznali się z projektami uchwał
oraz dyskutowali na temat zasobów lokalowych Gminy Swarzędz. Jak wynika
z przedłożonych przez UMiG informacji,
zapotrzebowanie na lokale komunalne
i socjale nadal jest bardzo duże. Przybywa też wyroków eksmisyjnych, które
wywołują konieczność zapewnienia eksmitowanym lokali socjalnych. Sytuacja
ta wymusza na władzach gminy szersze
przeanalizowanie problemu, a co za tym
idzie opracowanie kompleksowego programu lokalowego. Prace nad nim już
trwają, a o wynikach informować będziemy na bieżąco.
Joanna Wojtysiak

Komisja Środowiska i Rozwoju
Wsi oraz Komisja Gospodarki
W dniu 30.03.2016 odbyło się wspólne
posiedzenie komisji. Głównymi tematami
omawianymi na posiedzeniu były powiązania naszej gminy z aglomeracją poznańską w kontekście naszego uczestnictwa
i partycypacji w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach oraz stan bezpieczeństwa w mieście i na terenie sołectw.
Część pierwszą omawiał pan Mariusz
Szrajbrowski. Dzięki przygotowanej przez
niego prezentacji radni zapoznali się z aktualną sytuacją we wszystkich związkach
międzygminnych i stowarzyszeniach,
których jesteśmy członkami. Poznaliśmy
główne cele i zadania poszczególnych organizacji, a także nasz wkład od strony
finansowej w każdą z nich. I tak omawiane
były, m.in.:
- związki międzygminne: Puszcza Zielonka, GOAP, Schronisko dla Zwierząt
w Skałowie;
- stowarzyszenia: Poznań Metropolia,
LGD Trakt Piastów, Poznańska Lokalna
Organizacja Turystyczna.
W drugiej części wspólnego posiedzenia mieliśmy okazję do podjęcia
szczegółowej dyskusji z komendantami
policji oraz straży miejskiej na temat bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.
Omówiliśmy wspólnie z obecnymi sołtysami miejsca szczególnie niebezpieczne
w gminie, wymieniliśmy wzajemne spostrzeżenia na temat sposobów poprawy
bezpieczeństwa. Wspólnie doszliśmy do
wniosku, że spotkania w takim gronie
przedstawicieli policji, straży miejskiej,
radnych, sołtysów powinny mieć charakter cykliczny i powinny odbywać się
regularnie.
Rafał Słupiński

Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu
Pierwsza część marcowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poświęcona była analizie materiałów sesyjnych. Druga część odbyła się w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu. Tam członkowie
komisji zapoznali się z kalendarzem imprez na 2016 rok, brali udział w dyskusji na
temat organizacji zajęć, wykorzystania sal
oraz planów inwestycyjnych. Radni obejrzeli także wszystkie pomieszczenia wykorzystywane do prowadzenia zajęć. Komisja
wystosowała wnioski o zabezpieczenie
środków na remont łazienek w Ośrodku
oraz o przedstawienie kosztorysu i planu
wykorzystania sceny na terenie Ośrodka
Kultury. Odbyło się tam także spotkanie przedstawicieli klubów sportowych
z dyrektorem ZGK oraz z pracownikiem
SCSiR, podczas którego ustalono sposób
korzystania z boisk.
Magdalena Buchholz

Komisja Rewizyjna
W ostatnim czasie Komisja Rewizyjna obradowała dwukrotnie. Pierwsze
spotkanie odbyło się 7 marca, a głównym
zagadnieniem było rozpatrzenie skargi na
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz,
wniesionej przez jednego z mieszkańców
naszej gminy.
Na zaproszenie Komisji Rewizyjnej
w posiedzeniu uczestniczył zarówno skarżący, jak i pracownicy UMiG. W trakcie
rozpatrywania skargi komisja zapoznała
się z opinią przygotowaną przez Biuro
Radców Prawnych, odpowiedzią Burmistrza na wniesioną skargę oraz pismem
z Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony
Środowiska.
Następnie Komisja Rewizyjna obradowała 1 kwietnia. Głównym punktem obrad
była analiza wykonania budżetu za 2015
rok pod kątem udzielenia absolutorium.
Członkowie komisji wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
przedstawionego przez Skarbnika Gminy
Swarzędz.
Dokonano podziału na dwa zespoły
robocze i dalsze prace nad budżetem będą
prowadzone już w tych zespołach.
Następnymi punktami posiedzenia
komisji było zapoznanie się z kolejnymi skargami na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz. Będą one omawiane na dalszych posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej.
Tomasz Majchrzak
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Podziękowania
dla strażników

24

Aktualności

marca burmistrz Marian Szkudlarek publicznie podziękował
trzem swarzędzkim strażnikom
miejskim, którzy w ostatnim czasie wykazali się szczególną odwagą, dokonując
czynów ważnych dla naszego wspólnego
bezpieczeństwa. Strażnicy Arkadiusz
Pawlak oraz Michał Krajewski 14 marca
wyprowadzili kobietę z mieszkania spowitego kłębami dymu wydobywającymi się
z niesprawnego pieca. Natomiast strażnik
Mariusz Litke, uczestniczący we wspólnym z policją patrolu, wziął udział w pościgu, w wyniku którego ujęty został groźny
przestępca, poszukiwany listem gończym.
Podziękowania dla strażników burmistrz przekazał w obecności komendanta Komisariatu Policji w Swarzędzu,
Eugeniusza Sierańskiego, komendanta
swarzędzkiej Straży Miejskiej, Piotra
Kubczaka oraz licznie zgromadzonych
pracowników ratusza, którzy nagrodzili
bohaterów spotkania gromkimi, zasłużonymi brawami.
/mw/
z Fot. T.Rybarczyk

Wizyta
w hucie szkła
z Fot. R. Słupiński

W

dniu 17.03.2016 odbyła się
wizyta części radnych Rady
Miejskiej, sołtysów i przedstawicieli urzędu w pobliskiej hucie szkła
w Antoninku - obecnie zakład nosi nazwę
O-I Produkcja Polska Zakład w Poznaniu. Wizyta - zorganizowana z inicjatywy
przewodniczącego Komisji Środowiska
i Rozwoju wsi, Rafała Słupińskiego - miała
na celu zapoznanie się z tematem przerobu stłuczki szklanej, pozyskiwanej ze
zbieranych przez mieszkańców opakowań
szklanych w ramach selektywnej zbiórki
surowców wtórnych.
Dzięki uprzejmości dyrektora zakładu,
pana Mariusza Witko, uczestnicy wizyty
mieli okazję zobaczyć poszczególne etapy
procesu produkcji butelek i słoików, a także podyskutować o aspektach związanych
z recyklingiem, pozyskiwaniem i użyciem
stłuczki w procesie produkcyjnym.
Okazało się, że stłuczka szklana jest
bardzo pożądanym przez producentów

szkła surowcem. Dzięki jej wykorzystaniu
huta oszczędza zużycie wszystkich innych
materiałów, a także ogranicza zużycie gazu
ziemnego wykorzystywanego do procesu
wytapiania szkła. Ważnym podkreślenia
jest też fakt, iż stłuczka szklana jest surowcem, który wykorzystywany jest przez
hutę w 100%, co znaczy, że z każdej tony
stłuczki otrzymujemy równo tonę wyrobów szklanych.
Mając świadomość, że zwiększanie
poziomu odzysku szkła jest procesem,
który wymaga czasu i zaangażowania
wielu środowisk, członkowie dyskusji
zgodzili się, że wszelkie akcje popula-

ryzujące selektywną zbiórkę opakowań
szklanych powinny być podejmowane
na każdym etapie edukacji społecznej,
tak by w perspektywie następnych lat
móc pochwalić się coraz lepszymi wynikami w tym zakresie, dla wspólnego
dobra naszego otoczenia, jego czystości,
a także środowiska w którym żyjemy,
mając przy tym świadomość, że nasz
trud włożony w zbiórkę zużytych opakowań szklanych jest doceniony, a zebrany
surowiec jest w pełni wykorzystywany
do ponownej produkcji takich samych
opakowań.
Rafał Słupiński
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60 lat razem!

P

aństwo Urszula i Marceli Polerowicz
obchodzili 30 marca 60. rocznicę
ślubu. Z tej okazji burmistrz Marian Szkudlarek odwiedził Szanownych
Jubilatów i złożył im serdeczne życzenia.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, a Jubilaci chętnie opowiadali
o swoim wspólnym życiu i o tym, jak
Swarzędz zmieniał się na ich oczach...
Państwu Polerowiczom również życzymy wszystkiego najlepszego i kolejnych okrągłych rocznic!
/t.ryb./
z Fot. Tomasz Rybarczyk

Aktualności

LAO CHE – 4 maja

S

erdecznie zapraszamy na koncert
zespołu LAO CHE, który odbędzie
się 4 maja 2016, (środa), godzina
20:00, Scena nad Jeziorem, Swarzędz
ul. Kosynierów 1.
Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury
w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, tel.: (61)
65 10 219 (wjazd od ul. Jesionowej), oraz
na portalu kupbilecik.pl.
Cena: przedsprzedaż od 1 lutego do

30 kwietnia - 35 zł, od 30 kwietnia - 40 zł.
Lao Che to polski crossoverowy zespół muzyczny, założony przez byłych
członków zespołu Koli w 1999 roku,
w Płocku. Ma na swoim koncie sześć
wydanych albumów (pięć studyjnych
i jeden koncertowy), dwa dvd koncertowe
i kilkaset zagranych koncertów w kraju
i poza jego granicami.
Skład: Mariusz Denst, Hubert Dobaczewski, Michał Jastrzębski-Szwed,
Rafał Borycki, Filip Różański i Maciek
Dzierżanowski.
/ok, mw/

„A tam cicho być” –
koncert dla
Bohdana Smolenia

S

erdecznie zapraszamy również na
koncert charytatywny dla Bohdana Smolenia - poniedziałek,
16.05.2016 r., godzina 18:00, Swarzędzka Sala Koncertowa (Szkoła Podstawowa w Zalasewie, ul. Heweliusza 26). Bilety w cenie 60 zł do nabycia w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14

Weź psa i idź z nami!
Pod patronatem burmistrza Mariana
Szkudlarka, we współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt w Skałowie,
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu organizuje I Smyczomarsz Swarzędzki,
który odbędzie się 15 maja o godzinie 10.00.
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I

mpreza ma na celu integrację mieszkańców, promocję właściwych postaw
społecznych właścicieli psów, edukację
z zakresu zachowań naszych czworołapych
przyjaciół i przybliżenie oferty schroniska,

(wjazd od ul. Jesionowej) oraz na portalu
kupbilecik.pl.
Imprezę poprowadzą: Olek Gołębiowski - z kabaretu „TEY” oraz Andrzej
Czerski z Kabaretu „Pod Spodem”. Wystąpią: Rudi Schubert, Eleni, Małgorzata
Ostrowska, Kabaret Afera, Jan Zieliński,
Michał Gielniak, Super Duo, Marcin Samolczyk, Krzysztof Dauszkewicz, Kabaret
Czołówka Piekła.
Koncert „A tam cicho być” to impreza
charytatywna, każdy z artystów występuje za darmo. Inicjatorem jest Olek Gołębiowski, który „skrzyknął” przyjaciół
do wspólnego działania na rzecz ciężko
chorego Bohdana Smolenia - pod hasłem:
przyjaciele dla Bohdana...
/mw, ok/

m.in. możliwości i przebiegu adopcji.
Po uroczystym rozpoczęciu i rozdaniu
woreczków na psie odchody, przemaszerujemy z naszymi psami około 4 km ścieżką
nad jeziorem. Na mecie marszu, pod na-

miotem Sceny nad Jeziorem, odbędą się
krótkie prelekcje specjalistów, znawców
zwierząt. Tam również będzie woda dla
uczestników wszelkich gatunków.
Żeby wziąć udział w marszu – prosimy wysłać nam imię i nazwisko na adres:
smyczomarsz@swarzedz.pl do 10 maja.
W mailu prosimy również napisać jak wabi
się Państwa czworołapy przyjaciel.
Liczymy na Państwa liczny udział
i świetną zabawę. Na stronie facebookowej urzędu: facebook.com/swarzedzpl
zamieszczamy wszelkie aktualności na
ten temat.
/t.ryb./
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Tysiące biegaczy na starcie
W niedzielę, 8 maja 2016 r. Swarzędz stanie się ponownie stolicą polskich
ulicznych biegów na dystansie 10 kilometrów. Wszystko za sprawą organizacji przez firmę Szpot przy współpracy z Gminą Swarzędz jubileuszowego,
piątego biegu pod nazwą „10 km Szpot Swarzędz”.

N

zamknięte w strefie startu o godzinie 9.30,
a kolejne o 10.00.
Po zakończeniu biegu głównego na
starcie pojawią się najmłodsi biegacze,
którzy na Stadionie Miejskim będą rywalizowali na dystansach 100 i 400 metrów.
O godzinie 11.30 na parkingu przed pływalnią „Wodny Raj” rozpocznie się Piknik rodzinny z wieloma atrakcjami. Jedną
z nich będzie aukcja pamiątek, z której

Tego samego dnia, 8 maja 2016, odbyć ma się inna duża impreza sportowa
„Wings For Life World Run”, której trasę organizatorzy wytyczyli m.in. przez
tereny gminy Swarzędz. Burmistrz Marian Szkudlarek już 24 marca sprzeciwił
się temu pomysłowi i negatywnie zaopiniował przedstawiony nam projekt organizacji ruchu, argumentując: „jednocześnie (…) w dniu 08.05.2016 r. na terenie
miasta Swarzędz, odbędzie się coroczna impreza sportowa pod nazwą „5.bieg 10 km
Szpot Swarzędz”. Organizowanie imprez równocześnie spowoduje paraliż w ruchu
drogowym na terenie gminy Swarzędz, w związku z powyższym wnosimy o zmianę
terminu biegu „Wings For Life World Run”.

Aktualności

a liście startowej na ponad miesiąc
przed 8 maja było już ponad 2.600
zapisanych biegaczek i biegaczy.
Organizatorzy ustalili górny limit na 4.000
uczestników. Nim jednak barwna grupa
wyruszy na swarzędzkie ulice (start nastąpi
o godzinie 10.30 z ulicy Cieszkowskiego
w pobliżu skrzyżowania z ul. Grudzińskiego) na dystansie ok. 300 metrów zmierzą
się zaproszeni goście w Biegu VIP.
Trasa biegu głównego poprowadzi ulicami Swarzędza (szczegółowa mapka na
stronie www.biegi.szpot.pl oraz www.swarzedz.pl) z metą na bieżni Stadionu Miejskiego przy ul. św. Marcina. Trasa zostanie
zamknięta dla biegaczy o godzinie 12.00
i wówczas przywrócony zostanie normalny
ruch kołowy. Organizatorzy przepraszają
za chwilowe utrudnienia i apelują zarazem, by przyspieszyć ewentualny wyjazd
z domu w tym dniu. Pierwsze ulice będą

całkowity dochód zostanie po raz kolejny
przeznaczony na leczenie Nikolki Kubiak,
7-letniej swarzędzanki walczącej od lat
z nowotworem złośliwym. Będzie także
sporo atrakcji dla najmłodszych, badania
ciśnienie tętniczego, porady dietetyka.
Szczegóły znajdą Państwo na stronie
www.biegi.szpot.pl .
Niedziela, 8 maja 2016 roku – 5.bieg
10 km Szpot Swarzędz. Największa impreza sportowa w naszym mieście i gminie.
Zapraszamy!
/mw/

Serce dla Kubusia…
2 kwietnia w Swarzędzu odbył się bieg charytatywny„Serce dla Kubusia”.
Wzięło w nim udział 150 biegaczy, którzy przebiegli dystans 4.60 km.
Zebraliśmy ponad 6000 zł.

K

ubuś ma 5 lat i jest bardzo pogodnym
dzieckiem, ale urodził się z chorym
serduszkiem. Żeby mieć szansę na normalne życie musi przejść operację, która
kosztuje blisko 160 tys. złotych. Mieszkańcy naszej gminy nie zostają w takich
sytuacjach sami. Mama Kubusia skontaktowała się z nami z prośbą o pomoc. Postanowiliśmy zorganizować, pod patronatem
burmistrza Mariana Szkudlarka, bieg oraz
piłkarski turniej charytatywny zaplanowany
na 16 kwietnia. Bieg nie tylko pokazał wielkoduszność mieszkańców naszej gminy, ale

pozwolił też na wspólną integrację. Uśmiechom i radości nie było końca. Z cegiełek
zebraliśmy ponad 6000 zł!
Jeżeli chcą Państwo pomóc w spełnieniu marzeń Kubusia o normalnym życiu
mogą Państwo wpłacić dowolną kwotę na
stronie https://www.siepomaga.pl/c/3579
bądź wysłać sms na numer 72365 treść:
S3579, koszt 2,46 zł brutto (w tym VAT).
Za pomoc w organizacji biegu chcielibyśmy serdecznie podziękować radnemu
Mateuszowi Matuszakowi oraz mediom,
zwłaszcza STK.

Do 16 kwietnia na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/
events/1021224644620462/ trwały licytacje, z których dochód w całości zostanie
przeznaczony na leczenie Kubusia.
/t.ryb/
z Fot. Tomasz Rybarczyk
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Aktualności

Uroczystości św. Józefa

16

19 marca obchodziliśmy Święto Patrona Miasta i Gminy Swarzędz - św.
Józefa. Jak powszechnie wiadomo, opiekun Świętej Rodziny jest zarazem
patronem stolarstwa, rzemiosła i ludzi ciężkiej pracy, od lat patronuje swarzędzkim stolarzom. W tym roku imieninom naszego miasta towarzyszyły
dwa szczególne wydarzenia. W piątek, 18 marca, w dawnej strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Bramkowej odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy swarzędzkich pamiątek (czytaj str. 19), przygotowanej
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. Wieczorem tego dnia
w kościele pw. św. Marcina odbył się wyjątkowy koncert - Requiem Wolf
ganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Chóru Politechniki Poznańskiej
oraz Poznańskiej Orkiestry Symfonicznej (czytaj str. 20).

W

sobotę, zgodnie z tradycją, imieninowe uroczystości rozpoczęły
się rano mszą świętą w intencji
stolarzy, ich rodzin i wszystkich swarzędzan, odprawioną w kościele pw. św. Marcina, poświęcony został sztandar Cechu
Stolarzy Swarzędzkich, odnowiony po 90
latach. Po mszy przedstawiciele władz
gminy, organizacji społecznych, stolarzy,
służb publicznych i młodzieży, w asyście
pocztów sztandarowych, złożyli kwiaty
pod tablicą św. Józefa obok Centrum Meblowego Cechu Stolarzy Swarzędzkich.
Wartę honorową przy pomniku wystawili
swarzędzcy harcerze.
O godzinie 11. w Swarzędzkiej Sali
Koncertowej w Szkole Podstawowej w Zalasewie, występem chóru „Akord” rozpoczęła się uroczysta sesja Rady Miejskiej
w Swarzędzu. Gospodarz tego spotkania
- Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara
Czachura, powitała wszystkich uczestników sesji, m.in. wiceprezydenta Miasta
Poznania Arkadiusza Stasicę, wicestarostę
Tomasza Łubińskiego, Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Swarzędz Aleksandra Dobę, Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz Mariana Szkudlarka, radnych
Rady Powiatu Poznańskiego, radnych
Rady Miejskiej w Swarzędzu, sołtysów
naszej gminy, członka Wielkopolskiej Izby
Rzemieślniczej - starszego cechu w Wolsztynie, Andrzeja Barskiego, cechmistrza
Cechu Stolarzy Swarzędzkich, Zbigniewa Rybickiego, dyrektorów swarzędzkich
szkół i instytucji, przedstawicieli duchowieństwa oraz wszystkich zgromadzonych
gości. Przewodnicząca Barbara Czachura
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mał złoty, a Dariusz Soszyński i Paweł
Czerwonka - srebrne Medale im. Jana
Kilińskiego.
Maciej Woliński
z Fot. Studio Foto Video Henryk Błachnio

***

Ewa Jarosława i
Włodzimierz Buczyńscy
podkreśliła wagę wspólnego, corocznego
świętowania, co sprzyja integracji naszej
społeczności.
Przewodnicząca Czachura i burmistrz
Szkudlarek złożyli też serdeczne życzenia
imieninowe wszystkim solenizantom - Józefinom i Józefom.
Burmistrz Marian Szkudlarek podkreślił znaczenie rzemiosła i przedsiębiorczości dla rozwoju gminy Swarzędz. W wystąpieniu burmistrza wiele miejsca zajęły tym
razem także sprawy swarzędzkiej historii
i tradycji. Usłyszeliśmy m.in. o przygotowaniach do przypadających za dwa lata
obchodów 380-lecia Swarzędza. Jednym
z istotnych wątków tych przygotowań jest
właśnie wystawa pamiątek swarzędzkich
- pierwsze takie wydarzenie w budynku,
w którym powstanie Swarzędzkie Centrum
Historii i Sztuki.
Zebrani z uwagą wysłuchali też barwnego wystąpienia Aleksandra Doby, który
– wspominając swe niezwykłe, morskie
wyprawy – opowiedział o kolejnych, planowanych wyczynach.
Głos zabrali także, gratulując swarzędzanom dokonań i planów, wiceprezydent
Poznania Arkadiusz Stasica, wicestarosta
Tomasz Łubiński oraz - w imieniu rzemieślniczej braci - Andrzej Barski. Z okazji
Święta Patrona Swarzędza list gratulacyjny
nadesłała posłanka Bożena Szydłowska.
Kulminacyjnym punktem sesji było
wręczenie wyróżnień: Ewie Jarosławie
i Włodzimierzowi Buczyńskim oraz firmie PIÓREX S.A. - tytułów Zasłużony
dla Miasta i Gminy Swarzędz.
Listy gratulacyjne od władz naszej
gminy przyjęli: dyrygent Łukasz Gowarzewski - z okazji 10-lecia pracy
w Swarzędzkiej Orkiestrze Dętej, Janusz Walewski - prezes Stowarzyszenia
Kulturalnego Orkiestra Dęta w Swarzędzu z okazji 70-lecia orkiestry, Wojciech
Wietrzyński - za wspaniałe osiągnięcia
związane z wieloletnim prowadzeniem
Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej,

Karolina Kiejdrowska - nauczyciel języka angielskiego i hiszpańskiego, która
zdobywa medale w ekstremalnym sporcie
- pływaniu w lodowatej wodzie, Stanisław
Grzeczka - właściciel znanej firmy meblarskiej o długoletnich tradycjach, Kazimierz Kasprzak - równie znakomity
stolarz-rzemieślnik, prowadzący od 50 lat
swój warsztat.
Cechmistrz Cechu Stolarzy Swarzędzkich, Zbigniew Rybicki podziękował władzom Swarzędza za dobrą współpracę,
wspieranie i promowanie naszego rzemiosła. Interesującą prezentację na temat
historii i rozwoju cechu przedstawił zastępca cechmistrza, Zbigniew Kucharski.
Imieniny św. Jozefa to dla naszych
stolarzy coroczna, szczególna okazja do
świętowania. Tym razem w uznaniu zasług
władze cechu honorowymi odznakami rzemiosła wyróżniły Bogusława Borowczyka oraz Dariusza Szymańskiego. Złote
odznaczenie Za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego otrzymali Tomasz
Perlikiewicz oraz Krzysztof Fiedler, natomiast srebrne - Marek Burda, Mariusz
Czarnecki, Wiesław Marut i Krzysztof
Wojciechowski. Piotr Kasprzak otrzy-

Państwo Ewa J. i Włodzimierz
Buczyńscy są regionalistami szeroko
propagującymi ziemię swarzędzką, a w
sposób szczególny postać Augusta hrabiego Cieszkowskiego.
Opublikowali ponad 150 artykułów
w pismach regionalnych, wychodzących
na terenie gminy Swarzędz.
Są również autorami publikacji w pismach wojewódzkich i ogólnopolskich,
takich jak: „Kronika Wielkopolska”,
„Kronika Powiatu Poznańskiego”, „Biuletyn Zespołu Parków Krajobrazowych
Wielkopolski”, „Wieści Akademickie”
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Należy zaznaczyć, że ponad 300 artykułów dotyczy postaci Augusta Cieszkowskiego. Artykuły te usystematyzowały
wiadomości o Auguście Cieszkowskim.
Państwo E. i W. Buczyńscy byli współorganizatorami i uczestnikami kilku,
w tym międzynarodowych, konferencji
naukowych. Działają na rzecz ochrony
dziedzictwa historycznego i przyrodniczego swojej okolicy.
Uczestniczyli w pracach nad tworzeniem i opisem: Cysterskiego Szlaku Rowerowego, Szlaku Kościołów Drewnianych
wokół Puszczy Zielonka, Wielkopolskiej
dok. na str. 18 Ü
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Û dok. ze str. 17
Drogi św. Jakuba. W znaczący sposób
przyczynili się do wzbogacenia infrastruktury turystycznej w gminie Swarzędz
(Aleja Filozofów w Wierzenicy, cmentarz
rodziny von Treskow ). Należeli do wąskiego grona osób najbardziej zaangażowanych w organizację obchodów roku 200
rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego
w 2014 roku. Ich działania przyczyniły
się do upowszechnienia wiedzy o jubilacie i jego dokonaniach, co spowodowało
wzrost zainteresowania postacią hrabiego. Wartym podkreślenia jest też to, że
dzięki ich osobistemu zaangażowaniu
wydarzenia rocznicowe miały charakter
ogólnokrajowy. Ich działania wyzwoliły
inicjatywę innych osób i instytucji i dzięki
temu między innymi ufundowano pomnik
Augusta Cieszkowskiego.
Państwo Buczyńscy współpracują
z wieloma osobami i instytucjami w kraju
i za granicą. Popularyzują postać Augusta
Cieszkowskiego, Wierzenicę i całą ziemię
swarzędzką w telewizji lokalnej i regionalnej oraz radiach Emaus i Merkury.
Za swoją działalność uhonorowani
zostali m.in. odznaką honorową: „Za
Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (2010r.), nagrodą Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2014 i statuetką „Wolontariusza Powiatu Poznańskiego” (2015r.).
Wobec powyższego nadanie tytułu
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”
Państwu Ewie J. i Włodzimierzowi Buczyńskim jest w pełni uzasadnione.
/uzasadnienie do uchwały
nr XIX/197/2016/

Firma Piórex S.A.
Zasłużona dla Miasta i Gminy Swarzędz
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Firma Piórex S.A. nieprzerwanie od
siedemdziesięciu lat produkuje wysokojakościowe wyroby pościelowe o ciekawym designie, które znane są na całym
świecie. Jako jedyna w Europie zajmuje
się kompleksowym przerobem pierza.
Swoje powodzenie zawdzięcza umiejętności łączenia tradycji z nowoczesnymi
rozwiązaniami technicznymi.
Założycielem firmy i jednocześnie
nestorem polskiego pierzarstwa był Kazimierz Deręgowski. Początkowo pod
jego kierunkiem zakład tylko skupował
pierze i puch z okolicznych gospodarstw.
W kolejnych latach w zakładzie zaczęto
wytwarzać wyroby z puchu i były to koł-

dry i poduszki. Modernizacje i poszukiwanie innowacji towarzyszą firmie od samego początku, ale dopiero wolny rynek
pozwolił na nowe otwarcie się Zakładu
Pierzarskiego i nowy rozdział w historii
firmy. Wtedy właśnie Zakład Pierzarski
został odłączony od Poznańskich Zakładów Drobiarskich i powstała Spółka Akcyjna – Piórex S.A., której założycielem
i po dziś dzień prezesem jest Stanisław
Łukowiak.
Zarząd firmy podjął decyzję o dalszym
rozwoju Spółki w wyniku czego zostały
udoskonalone metody szycia, niepraktykowane do tej pory w Polsce. Do oferty
włączono syntetyczne wyroby pościelowe,
które są idealnym rozwiązaniem dla osób
z alergią. Ponadto Spółka umiejętnie skorzystała ze środków unijnych zapewniając
dalszy rozwój zakładu, a ostatnią inwestycję przeprowadzono w latach 2014/2015,
która polegała na budowie hali do przerobu
pierza.
Pozytywne zmiany firmy zostały zauważone w Polsce i wyroby otrzymały
miano : „Dobre bo Polskie”, oraz otrzymały Złoty Medal MTP. Natomiast Spółka została uhonorowana mianem „Gazeli
Biznesu”. Ponadto Piórex jako pierwsza
firma w Polsce została członkiem EDFA

Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Pierzarskich i IDFB Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Pierzarskich. Wysokie standardy
reprezentowane przez Spółkę zaowocowały certyfikatami jakości NOMITE,
Downafresh oraz ÖKO – TEX, które są
szeroko rozpoznawane w całym sektorze
produkcji wyrobów pościelowych.
Piórex zintensyfikował również
współpracę z zagranicznymi partnerami
i dziś jest wiodącym producentem pierza
na całym świecie. Spółka prowadzi stałą
wymianę handlową z krajami europejskimi takimi jak: Niemcy, Francja, Włochy,
Austria, Dania oraz Japonia, Stany Zjednoczone i Tajwan.
Należy podkreślić, że nie byłoby marki
Piórex S.A. gdyby nie pracownicy zakładu, których początkowo było 100 osób,
a dziś znajduje tu pracę 200 osób, w tym
nawet całe rodziny. Dzięki temu panuje
niepowtarzalna atmosfera szacunku oraz
doskonałej komunikacji.
W związku z powyższym nadanie
tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz” firmie Piórex S.A. jest w pełni uzasadnione.
/uzasadnienie do uchwały
nr XIX/196/2016/
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18 marca 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian Szkudlarek w obecności członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Ziemi
Swarzędzkiej oraz wielu gości otworzył wystawę pamiątek swarzędzkich
urządzoną w dawnej siedzibie strażaków przy ul. Bramkowej w Swarzędzu.

W

ystawa czynna była do 7 kwietnia,
wzbudziła duże zainteresowanie
– zwiedziło ją kilkaset osób.
Jak już informowaliśmy – budynek,
w którym ją urządzono, opuszczony
w ubiegłym roku przez strażaków, zostanie
zmodernizowany, a w jego wnętrzach (w
sumie prawie 400 m kw.) przygotowane
zostaną profesjonalne ekspozycje poświęcone historii naszego miasta, tworzącym
go narodowościom, wybitnym swarzędzanom, a także bogatym meblarskim tradycjom. W ten sposób zostanie stworzone
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki,
a jego planowane utworzenie to jeden
z wątków przygotowań do przypadających
za dwa lata obchodów 380-lecia nadania
Swarzędzowi praw miejskich.
Pokazane na otwartej w marcu wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów
zgromadzonych przez swarzędzkich regionalistów: Antoniego Kobzę i Mieczysława
Staniszewskiego, uzupełnione przez dary
i depozyty Waldemara Karalusa, Jarosława

Kowalskiego oraz innych mieszkańców
miasta i gminy.
Zaprezentowane zabytki ilustrują
bardzo szeroki zakres dziejów ziemi
swarzędzkiej. Skamieliny, choć nieliczne ale cenne, bo znalezione na terenie naszej
gminy, sięgają w dziejach Ziemi okresu
kredy czyli czasów sprzed ok. 170 mln lat.
Sfosylizowane kości tura i innych zwierząt,
wydobyte z torfu w dolinie Cybiny, mają
po 1000 - 2000 lat. Starsze od nich są materialne ślady życia ludzi sięgające epoki
kamiennej: toporki kamienne, siekierka
i rozcieracz ręcznego żarna. Pradziejowe
i wczesnośredniowieczne pamiątki stanowią m.in. grzęzidła, prząśliki, skorupy
naczyń glinianych i całe gliniane garnki.
Jedna z witryn wystawowych zawierała zabytki kultury żydowskiej, nawiązując
do wielokulturowej przeszłości Swarzędza.
Pasjonatów białej broni interesowały gabloty z bagnetami, kordzikami i paradnymi rapierami pruskimi oraz bojową szablą
z XVIII wieku.

Najbogatszy zbiór wystawionych
pamiątek stanowiły narzędzia pracy swarzędzkich rzemieślników, w tym stolarzy
i kowali. Pochodzą one z 2 połowy XIX
i z XX wieku. Podziw budziły różnorodne strugi, ręczne wiertarki, świdry, ściski,
znaczniki, piły i traki. Nie brakowało także
dokumentów świadczących o kwalifikacjach rzemieślników, w tym mistrzowski dyplom z 1875 r., nadany stolarzowi
narodowości polskiej, p. Dobińskiemu,
w czasach, gdy w Swarzędzu dominowali
stolarze narodowości niemieckiej.

Nie sposób opisać wszystkich wystawionych eksponatów. Zainteresowanie budziły przedmioty nie tak dawno obecne
jeszcze w naszych domach: masielnice,
dzieże, pralki-tarki, ręczna magiel, lodziarka, żelazka na węgiel itp.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej planuje już następne wystawy
– pokazujące np. zbiory swarzędzkich
kolekcjonerów.
Antoni Kobza, mw
z Fot. Studio Foto Video Henryk Błachnio
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Requiem Mozarta zabrzmiało w Swarzędzu

W

Biskupa w Swarzędzu odbył się niezwykły
koncert.
Zaprezentowana została najbardziej
znana msza żałobna – Requiem d-moll

Aktualności

piątek, 18 marca, w ramach obchodów Święta Patrona Miasta
i Gminy Swarzędz św. Józefa
w kościele parafialnym pw. św. Marcina

Więcej o projekcie Requiem na stronie
www.requiemmozarta.pl

Chóry Akord i Concordia
– wspólna pasja bez barier

W

20

KV 626 Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Arcydzieło wykonali soliści Akademii
Muzycznej w Poznaniu: Monika Buczkowska – sopran, Katarzyna Włodarczyk
– mezzosopran, Chaoran Zuo – tenor oraz
Adam Kutny – bas, Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni” pod kierunkiem
Pawła Łuczaka, Poznańska Orkiestra Symfoniczna pod kierunkiem Łukasza Łodygowskiego. Koncert, poprowadzony przez
Dariusza Bugajskiego, odbył się dzięki
uprzejmości ks. proboszcza Aleksandra
Brzezińskiego.
Organizatorem były władze Gminy
Swarzędz przy współpracy z Ośrodkiem
Kultury w Swarzędzu.
Aleksandra Pietrzak,
/opr. rpr/
z Fot. Przemysław Rybiński
www.fotorybinski.com

listopadzie 1993 roku chór Concordia Ronnenberg przyjął delegację Chóru Męskiego Akord, co
rozpoczęło okres wieloletniej przyjaźni.
W skład delegacji wchodzili: dyrygent
Jadwiga Maćkowiak oraz chórzyści Roman Janicki, Marian Jarczyński, Roman
Lewandowski. Na przestrzeni kolejnych
lat oba chóry bawiły publiczność zarówno
w Swarzędzu jak i Ronnenbergu, co pomogło w zawiązaniu licznych przyjaźni.
W międzyczasie powiększył się też wspólny repertuar. Pomimo utrudnionej niekiedy
komunikacji, wspólna pasja muzykowania
potrafi przełamać bariery językowe.
Należy pamiętać o znakomitej współpracy dyrygentów – Jadwigi Maćkowiak

z Detlefem Nietsch oraz jego następcą
Alfonsem Schleinschlock i obecnym –
Christianem Rath. Ważnym wydarzeniem

były występy chóru Akord na EXPO 2000
w Hannoverze.
Najbliższą okazją do wspólnego
śpiewania będą obchody 25-lecia kontaktów miast partnerskich Ronnenberg
i Swarzędz w dniach 29.04-1.05 2016
roku podczas „Józefinek” w Swarzędzu.
/stanmack/

Program „Rodzina 500+”
Przypominamy Państwu najważniejsze informacje
dotyczące Programu „Rodzina 500+”.
Osoby uprawnione do
świadczenia
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
• obywatelom polskim,
• cudzoziemcom:
◦◦ do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, o 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 Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres, w jakim mają
otrzymywać świadczenie wycho-

wawcze, 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 podok. na str. 22 Ü
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Û dok. ze str. 21
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siedzenia zawierającego treść ugody
sądowej, odpis zatwierdzonej przez
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
okres, na który ustalane jest prawo
do świadczenia wychowawczego;•

Kultury, ul. Poznańska 14. 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.
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.

•

•

•

•
•

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.:
►► Osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej:
W dniach od 1 kwietnia 2016 r. do
15 kwietnia 2016 r. wnioski przyjmowane
były przez pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej w pomieszczeniach Ośrodka

►► 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,
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.

Wniosek
Wnioski (do pobrania ze strony http://
opsswarzedz.pl) 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
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Świadczenie wychowawcze nie
przysługuje, jeżeli:
• 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 zabezpieczenia 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).

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).
►► Tryb odwoławczy

Szkoła Rodzenia Bobasek wkrótce w Swarzędzu
Już na przełomie kwietnia i maja na terenie gminy Swarzędz (os. Władysława Zamoyskiego 4/U3) zostanie otwarta Szkoła Rodzenia Bobasek.
Będzie to pierwsza i jedyna tego typu placówka na terenie naszej gminy,
która oferuje tak kompleksowy i profesjonalny wachlarz usług.

S

zkołę Rodzenia Bobasek założyły
dwie sympatyczne położne, które
ukończyły Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
uzyskując tytuły magistra. Obie panie są
nie tylko mieszkankami naszej gminy, ale
także niedawno urodziły własne dzieci.
Problem braku dostępności do edukacji
przedporodowej na tak wysokim poziomie
postanowiły rozwiązać zakładając Szkołę
Rodzenia Bobasek, która będzie bezpłatnie
dostępna nie tylko dla wszystkich mieszkanek Swarzędza i okolic, ale także każdej
zainteresowanej osoby.
Zajęcia w szkole będą poruszały tematy związane z ciążą, porodem i okresem poporodowym, ale oferowanych jest
także wiele zajęć praktycznych takich jak
ćwiczenia z fizjoterapeutą, masaże dla ciężarnych oraz zajęcia relaksacyjne. W powstałej placówce będzie również możliwość skorzystania z darmowych kursów:
pierwszej pomocy, masażu Shantala lub
chustonoszenia.
Organizowane będą spotkania z neonatologiem, aby przyszli rodzice mogli
w jak najlepszym stopniu przygotować

się na przyjście na świat swojego maleństwa, a wysoko wyspecjalizowana kadra
odpowie na każde nurtujące przyszłych
rodziców pytania.
W ramach Szkoły Rodzenia Bobasek
powstaje także Gabinet POZ, gdzie będzie
można złożyć deklarację wyboru położnej,
której zadaniem jest opieka i wsparcie nad
przyszłymi jak i świeżo upieczonymi rodzicami w jakże ważnym dla nich czasie.
Już dziś zachęcamy do zapoznania się
i kontaktu:
►► www.szkolabobasek.pl
►► facebook.pl/szkolabobasek
►► e-mail: kontakt@szkolabobasek.pl
►► numer telefonu: 530 234 407
Zapraszamy także na dni otwarte,
z których wyniosą Państwo wiele przydatnych informacji oraz skorzystają z oferowanych atrakcji m.in.:
• możliwość wykonania darmowego
zapisu KTG
• sesje brzuszkowe
• konkursy z nagrodami
• porady/pokazy/instruktarze
• możliwość zapisu na kurs
/nad/

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.

Bezpłatne
szczepienia przeciw
pneumokokom

R

usza kolejna edycja bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci
z Powiatu Poznańskiego. Program obejmuje
dzieci urodzone w latach 2008-2014, mające
na dzień wykonania szczepienia ukończone
24 miesiące życia, zameldowane w gminie
Swarzędz, które nigdy wcześniej nie były
szczepione przeciwko pneumokokom.
W gminie Swarzędz szczepienia można będzie
wykonać w Zespole Przychodni Lekarza Rodzinnego „Diagter”, ul. Piaski 8, tel. 61 817 25 33.
Akcja potrwa tylko do końca grudnia br. lub do
wyczerpania zapasów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dodatkowo, dla wszystkich chętnych rodziców zaplanowano spotkanie edukacyjne, które
odbędzie się 23 kwietnia 2016 r. w godzinach
16.30 – 17.00 w Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu,
os. Czwartaków 1.
Realizatorem i koordynatorem programu jest
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska„Edictum”.
Więcej wiadomości na temat programu szczepień można uzyskać pod numerem telefonu (61)
847 04 54 lub osobiście w siedzibie EDICTUM, ul.
Mickiewicza 31, I piętro, pok. 120.
Projekt finansowany jest w całości ze środków
budżetowych Powiatu Poznańskiego.
/edu/

Aktualności

płynność wypłat. Do programu będzie
można dołączyć w dowolnym momencie.
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„Celulit” w przedszkolu

15

marca zespół muzyczno-kabaretowy „Celulit” wystąpił
przed bardzo wymagającym
audytorium: dziećmi z przedszkola w Lu-

sowie. Występy dla dziecięcej widowni
są o tyle trudne, że dzieci nie zważają
na tak zwane „poprawne zachowanie”
podczas prezentacji artystycznych. Dzie-

Prosto z OPS

Dzień Mężczyzn i warsztaty florystyczne
w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”

24

9

marca uczestnicy spędzili czas
bardzo kreatywnie i pracowicie na
zajęciach kulinarnych - tym razem
piekliśmy ciasta. Cukiernicze wyzwanie
podjęli panowie i powstał wspaniały
placek z orzechami oraz ciasto z jabłkami. Uczestnicy, zadowoleni z udanych
wypieków mogli rozpocząć Dzień Mężczyzny od degustacji słodkości własnej
produkcji. Podziękowania oraz serduszka
z wierszykiem od pań spotkały się z miłym przyjęciem. Odwiedziły nas także
Panie ze Środowiskowego Domu Samopomocy z kwiatkiem i z serdecznymi
życzeniami.
Ten dzień obfitował we wrażenia,
bowiem czekało nas jeszcze spotkanie florystyczne z udziałem młodzieży
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Niesłyszących z Poznania. Po raz
pierwszy gościliśmy też licznie przybyłe
panie z Klubów Młodych Duchem wraz
z panią Martą Szomek. Warsztaty florystyczne zorganizowaliśmy w głównej
sali naszego Domu. Młodzież zaprosiła
wszystkich zebranych seniorów do stwo-

rzenia wielkanocnych wianków i zapewniła inspirujące dodatki. Podczas spotkania wykorzystaliśmy świeże spojrzenie
i pomysły. Tak oto po niemal godzinie
każdy z uczestników mógł cieszyć się
własnym wyjątkowym wiankiem.
Czas upłynął nam w fantastycznej,
twórczej atmosferze, a młodzi ludzie
pokazali, jak można pokonywać bariery
i świetnie współpracować. Gospodarze
oprowadzili miłych gości oraz pochwalili
się uroczymi i funkcjonalnymi wnętrzami
naszego Domu. Na koniec jego uczestnicy uraczyli gości wypiekami własnej
roboty. Z uznaniem spotkał się zwłaszcza
placek z jabłkami.
Podziękowania za to spotkanie składamy młodzieży, a także organizatorkom
i tłumaczkom języka migowego - paniom
Dominice i Joannie oraz pełnym inwencji swarzędzkim seniorkom. Uczestnicy
Dziennego Domu Senior – Wigor zapraszają na kolejne interesujące spotkania
w tak sympatycznym gronie!
Anna Szpakowska
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”

ci to słuchacze i widzowie, którzy bez
problemu pokazują czy występ podoba
się czy jest po prostu nudny. Celulitowi
udało się i tym razem. Nikt nie ziewał
i nie próbował nas zastąpić.
Wiersze i piosenki dziecięce wykonane przez Seniorki cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a reakcje dzieci tylko potwierdziły, że dzieci lubią jak takie
„babcie” mają irokeza na głowie albo
różowe piórka i potrafią być Indiankami.
Uczmy dzieci przez zabawę, a od
dzieci uczmy się radości życia, nawet
jeżeli wymaga to od nas ubrania się
w kolorowe piórka…
Szymon Dziwisz

Twórczy recykling

J

ak sortować śmieci, do którego kosza wrzucić ogryzek, a do którego
nakrętkę od słoika czy folię aluminiową? Te i mnóstwo innych wątpliwości staramy się wyjaśniać na co dzień
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Swarzędzu. Zdarzają się bowiem
kłopoty z odpowiednim sortowaniem
śmieci, np. czasem papier znajdujemy
w odpadach zmieszanych, często rękawice gumowe w odpadach plastikowych,
plastikowe z kolei w mieszanych.
Ponadto w ośrodku uczestnicy zaangażowani są w zbieranie nakrętek na
cele charytatywne. Kilka razy w tygodniu pojawiają się nowe zapasy nakrętek,
które również wykorzystujemy twórczo.
Pomysły na kreatywne wykorzystanie
śmieci czerpiemy z internetu . Ostatnio
powstał np. kolorowy obraz oraz wąż,
a także tablica edukacyjna, zrobiona
z odciętych górnych części butelek, do
których należy dopasować odpowiednią
nakrętkę. Poza nakrętkami, w ramach
przygotowań do Wielkanocy wykorzystano również rolki po ręcznikach kuchennych, z których powstały urocze zajączki.
Barbara Chmiela
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Zajęcia kulinarne
w Klubie Integracji
Społecznej

Śniadanie Wielkanocne
Zasiedliśmy przy wspólnie przygotowanym stole, wysłuchaliśmy paru
ciepłych słów i świątecznych życzeń od
pana burmistrza i pani dyrektor Anny
Rendy. Spotkanie uświetniły występy
artystyczne pań z zespołu muzyczno-kabaretowego „Sfajki” oraz żartobliwy
ton programu kabaretu „Celulit”.
Atmosfera zbliżających się świąt
i wzajemne życzenia spowodowały wiele wzruszeń. Do wspólnego śpiewania
bluesowej piosenki o zającu zaprosił maestro Szymon Dziwisz w duecie z Józefem Pawelcem i panią Barbarą Chmielą.
Mamy nadzieję, że to uroczyste spotkanie miało wymiar integrujący społeczność swarzędzkich seniorów. Wprowadziło nas w miły, mimo świątecznego
zabiegania, nastrój…
Anna Szpakowska, Józef Pawelec
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”

Ach Panie,
Panowie!

Ś

więto Kobiet, pomimo różnych
opinii na jego temat, jest chętnie
celebrowane w naszym Środowiskowym Domu Samopomocy. 8 marca
panowie, których jest tu zaledwie czterech, zrobili paniom w dniu ich święta
miłą niespodziankę w postaci uroczych
tulipanów. Delegacja dwóch uczestników udała się również z kwiatami do zaprzyjaźnionego dziennego domu„Senior
Wigor”. Panowie złożyli ponadto życzenia
pani dyrektor oraz zastępcy Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
Poza tym w ramach zajęć kulinarnych panowie z pomocą pracownika
upiekli ciasto czekoladowe, którym
wszyscy wspólnie delektowali się przy
kawie i herbacie. W ramach uroczystości
uczestnicy obejrzeli również prezentację
i film na temat praw kobiet oraz historii
ich święta, a następnie dyskutowali na
temat praw kobiet i respektowania ich
w Polsce i na świecie.

Nie zapomniano też o panach. Dwa
dni później, 10 marca, obchodziliśmy
Święto Mężczyzn, które, u nas mało znane, zostało zapoczątkowane 19 listopada
1999 roku w Trynidadzie i Tobago przy
wsparciu m.in. Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
W tym dniu panowie z naszego
ośrodka zostali obdarowani kwiatami,
był też słodki poczęstunek oraz delegacja pań, które złożyły wizytę w Domu
Senior Wigor.
B.CH.

W

piątkowe przedpołudnie 18
marca br. w Gminnym Centrum
Informacji odbyły się warsztaty
kulinarne z udziałem zaproszonych gości – Swarzędzkich Seniorek z Klubów
Młodych Duchem i uczestników Klubu
Integracji Społecznej, a także dzieci. To
kolejna edycja spotkań„Magia trzech pokoleń”. Tym razem przenieśliśmy się w klimat włoski i wspólnie przyrządzaliśmy
pizzę oraz sałatkę. Pani Grażynka pokazała jak przygotować ciasto na pizzę, by
było smaczne i proste w przygotowaniu,
aby każdy mógł wypróbować wypieków,
przygotowano trzy duże blachy ciasta.
Każdy mógł skomponować kawałek pizzy zgodnie ze swoimi upodobaniami.
Pojawiła się zarówna pizza klasyczna,
jak i bardziej wymyślna przyrządzona
przez dzieci, obie równie pyszne. Idealnie
skomponowała się również lekka sałatka
grecka przygotowana przez samych Klubowiczów Integracji Społecznej.
Zajęcia okazały się bardzo udane,
wszyscy nauczyli się, jak prostym sposobem można upiec pizzę i skomponować
ją według własnego uznania z dostępnych akurat w domu składników.
Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów seniorów zrzeszonych w Klubach
Młodych Duchem i uczestników Klubu
Integracji Społecznej.

Prosto z OPS

W

izyta przy ul. Piaski 4 kojarzy
się z Młodymi Duchem bądź
Środowiskowym Domem
Samopomocy. Byli oni gospodarzami
Śniadania Wielkanocnego, na którym
spotkali się 24 marca, w Wielki Czwartek, uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy i Dziennego Domu„Senior
– WIGOR” wraz z dyrekcją Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wiceburmistrzem
Tomaszem Zwolińskim.

M. Pawlik, N. Łuczak

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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Z „Ciocią Jadzią” w bibliotece

17

marca w czytelni biblioteki na
os. Czwartaków dzieci ze swarzędzkich szkół i przedszkoli
miały okazję spotkać się z Elizą Piotrow-

ską, popularną autorką i ilustratorką
książek dla dzieci, m.in. znanej i lubianej
serii„Ciocia Jadzia”. Autorka mieszkająca
obecnie w Brazylii, pochodzi z Wyrzyska

Galeria Wielokropek zaprasza:

„Miasta Europy. Szkice z podróży”
– wystawa prac Eryka Sieińskiego

Prosto z Biblioteki

W

bibliotecznej galerii prezentujemy wystawę malarstwa „Miasta Europy. Szkice z podróży”.
Autorem wystawy jest pan Eryk Sieiński, projektant - architekt, autor wielu
osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej w Wielkopolsce. Dla
mieszkańców Swarzędza najważniejszy
jest fakt, że jest on autorem projektów
osiedli: Dąbrowszczaków, Czwartaków,
Kościuszkowców, Działyńskiego, Mielżyńskiego oraz wielu innych budynków
w mieście.
Za swe projekty był wielokrotnie
nagradzany i wyróżniany.
Ale oprócz pracy zawodowej w rodzinnej firmie architektonicznej ma też

inne pasje. Jest to turystyka i malarstwo.
Z podróży oprócz wspomnień i fotografii

„Afryką” do Afryki...

7
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marca w Bibliotece na os. Czwartaków 1 spotkali się miłośnicy motocykli i podróży. Gościem był Witold
Chomicz, mieszkaniec Swarzędza, który

opowiedział o swej 4-miesięcznej wyprawie Hondą Africą Twin do Afryki. Załoga
tej wyprawy to 4 osoby i 2 motocykle.
Pokonali dystans ponad 23 tys. kilome-

a związana jest z Poznaniem, bo tutaj
studiowała i pracowała. Dzieci miały
okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek z jej życia oraz o jej wersji legendy
o założeniu Poznania. Okazało się także,
że wiele z przygód opisanych w jej ukochanym cyklu „Ciocia Jadzia” wydarzyło
się naprawdę, a inspiracją dla nich była
jej więź z bratanicą. Posłuchaliśmy wielu
wspaniałych anegdot, które wywoływały
salwy śmiechu. Dowiedzieliśmy się, że
autorka w dzieciństwie była inicjatorką
wielu łobuzerskich wybryków, a jako dorosła osoba szaloną ciocią. Każdy chciałby
mieć taką ciocię, a wielu pewnie już ma!
RCP
przywozi także szkice. I jak na architekta
przystało skupia się głównie na architekturze. Szkice prezentowane w bibliotecznej galerii przedstawiają piękno europejskich miast z ich zabytkową architekturą.
Wystawę „Miasta Europy. Szkice z podróży”można oglądać do końca kwietnia.
BN

trów, odwiedzając 17 państw.
Zgromadzeni goście mieli okazję
zobaczyć piękno afrykańskiego kontynentu, poznać zalety tego sposobu
podróżowania, ale też i niebezpieczeństwa czyhające na niedoświadczonych
podróżników.
Witold Chomicz podczas kilkuletnich
podróży przejechał motocyklem dystans
4-krotnego obwodu ziemi, odwiedzając
po drodze kilkadziesiąt państw w Europie, Azji i Afryce.
BN

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

PROSTO Z RATUSZA kwiecień 2016

Kajaki, rowery, łódka

Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

zanowni Państwo, rozpoczyna się
sezon na przystani wodnej. Startujemy 30 kwietnia o godz. 11:00
(otwarcie uzależnione od warunków
atmosferycznych). Zapraszamy wszystkich do wypożyczalni sprzętu wodnego.
Do Państwa dyspozycji są kajaki, rowery
wodne oraz łódź wiosłowa.
Przystań otwarta od 30 kwietnia do
3 maja oraz wszystkie majowe soboty
i niedziele, w godz. 11:00-19:00 (uzależnione od warunków atmosferycznych).
Cennik: kajak rodzinny – 10 zł/1
godz. (50 zł cały dzień), rower wodny –

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.

15 zł/1 godz. (75 zł cały dzień), łódź wiosłowa – 20 zł/1godz (100 zł cały dzień).
/scsir/

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

Korty czekają!

Prosto z Centrum Sportu

Z

apraszamy na korty tenisowe położone przy Pływalni „Wodny Raj”
w Swarzędzu. Do dyspozycji są
cztery korty o nawierzchni ceglastej,
czynne codziennie od 9:00 do 21:00.
Przy sprzyjającej pogodzie i planowo
przebiegających pracach renowacyjnych, otwarcie kortów planujemy na
30 kwietnia.
Więcej informacji pod numerem telefonu 61 65 09 523.
Rezerwacja kortów pod numerem
telefonu 61 65 09 527.
Cennik:
poniedziałek - piątek
15 zł/60 minut w godzinach 9:00-15:00

20 zł/60 minut w godzinach 15:00-21:00
soboty, niedziele i święta
20 zł/60 minut w godzinach 9:00-21:00
/scsir/

Sauna – kwietniowa promocja

K

oniec kwietnia zbliża
się wielkimi krokami, ale jeszcze zdążysz skorzystać z naszej
kwietniowej promocji na
saunie. Tylko 7 zł za 40 minut (cena regularna za 40

minut – 14 zł). Serdecznie
zapraszamy. Przed skorzystaniem z sauny zapoznaj się z regulaminem
– dostępny na stronie
www.scsir.swarzedz.pl
/scsir/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520 godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
www.scsir.swarzedz.pl info@scsir.swarzedz.pl
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W skrócie z różnych stron
z Fot. T. Rybarczyk

PRACOWNIA JĘZYKOWA KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU. 16 marca
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Kobylnicy odbyło się uroczyste otwarcie klasy językowej. Przypomnijmy, że w najbliższym czasie planowana
jest rozbudowa i modernizacja tej szkoły.

WIZYTA POGROMCY ATLANTYKU.
18 marca odwiedził nas honorowy obywatel Miasta
i Gminy Swarzędz, wielki podróżnik, pogromca Atlantyku, Aleksander Doba. Pan Aleksander odwiedził dwie
szkoły podstawowe, w których opowiedział dzieciom
o swoich przygodach i planach na przyszłość. Spotkał się
również z rodziną, która podczas finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Swarzędzu wylicytowała książki
o jego podróżniczych wyczynach. 19 marca Aleksander
Doba wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej.

z Fot. T. Rybarczyk

Aktualności

ZAKRĘCONE JAJO W CZWÓRCE. Przez
dwa dni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu wykonywali olbrzymie jajo – o wys. ponad 5
m. Jajo zostało wykonane z kolorowych, plastikowych
nakrętek. Dochód z zebranych w ten sposób nakrętek
zostanie przeznaczany na pomoce dydaktyczne. Łącznie
w akcję zainicjowaną przez mamę jednego z uczniów,
panią Martę Bielawską, zaangażowało się 15 klas.

ROWEROWY SWARZĘDZ-CROSS.
20 marca w Swarzędzu odbył się XIV Ogólnopolski
Przełajowy Wyścig Swar-Cross im. Mariana Kegela.
W wyścigu wzięło udział ok. 30 zawodników. Po raz
trzeci wygrał Radosław Lonka z Wrześni. Wyścig odbył
się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
– Mariana Szkudlarka.
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KONKURSOWE POWITANIE WIOSNY.
21 marca dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu powitały wiosnę na swarzędzkim Rynku wykonując
rozmaite zadania. Wśród nich znalazły się m.in. gra

DZIEN JĘZYKOWY W ZS NR 1. 21 marca
w Swarzędzkiej Jedynce odbył się Dzień Językowy. Jest
to cykliczna, ważna uroczystość, która promuje język
ojczysty, dąży do upowszechnienia czytelnictwa oraz
podkreśla znaczenie nauki języków obcych i poznawania innych kultur. Imprezę otworzył wykład dr Magdaleny Baranowskiej-Szczepańskiej pt. Polszczyzna we
współczesnej Wieży Babel. Następnie odbył się konkurs
czytelniczy z języka angielskiego Bram Stokers Dracula.
O godzinie 11:15 uczestnicy konferencji z wyraźnym
zafascynowaniem wysłuchali wykładu dra Krzysztofa
Moraczewskiego pt. Co się czai w mroku? Uwagi o grozie.
Po wykładzie grupa zapalonych filmowców-eksperymentatorów ze Swarzędzkiej Jedynki Corrupted Souls
zaprezentowała krótki film ...bo koszmar też przeżywa
koszmar będący parodią konwencji horroru.
W ramach Dnia Językowego została też zorganizowana
wystawa 60 zdań polskich. Prezentacja w holu szkoły
zainspirowana została książką i wykładem prof. Jerzego
Bralczyka, który zebrał zdania często przywołane przez
Polaków, cytowane w różnych okolicznościach i przez
wielu łatwo rozpoznawane.
Wydarzenie zakończyło się ogłoszeniem wyników
wszystkich konkursów przeprowadzonych w ramach
Dnia Językowego oraz wręczeniem nagród. Oprócz
turnieju języka angielskiego zorganizowano też inne:
ortograficzny zatytułowany Ortografia nie jest taka
straszna!, IV Konkurs Czytelniczy oraz konkurs dotyczący
poprawności językowej: Język polski - nic strasznego.
WIELKANOCNA INSCENIZACJA
W PIĄTCE. 22 marca w Szkole Podstawowej nr
5 w Swarzędzu, uczniowie z klasy 3g zaprezentowali
Misterium Męki Pańskiej. Wielkanocne przedstawienie
ma w tej placówce wieloletnią tradycję. Scenografia
została przygotowana przez nauczycielki: Elżbietę
Kuraszewicz, Jolantę Drabik i Hannę Mazur, a stroje
artystów zorganizowali rodzice.
ZWIERZAKOM NAWIELKANOC. 22 marca
w Schronisku dla Zwierząt w Skałowie odbyło się podsumowanie wielkanocnej zbiórki karmy dla bezdomnych
zwierząt. Dary zebrane od uczniów swarzędzkich szkół,
przedszkolaków oraz mieszkańców przywieźli do schroniska strażnicy miejscy. W podsumowaniu akcji wzięli
udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu

oraz burmistrz Marian Szkudlarek, który zapowiedział
kontynuację takich działań.
6 kwietnia klasa 1 h ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu odebrała obiecaną przez burmistrza Mariana
Szkudlarka nagrodę, a był nią wyjazd do Schroniska dla
Zwierząt w Skałowie. Przypominamy - w wielkanocnej
zbiórce dla zwierząt to właśnie ta klasa zebrała najwięcej
karmy dla podopiecznych schroniska. Teraz dzieci nie
tylko zwiedziły schronisko, ale miały okazję dowiedzieć
się od jego dyrektora, Pawła Kubiaka, wielu ciekawostek
o zwyczajach psów i obchodzeniu się z nimi.
ŻOŁNIERZE W PRZEDSZKOLU. 1 kwietnia
do swarzędzkiego przedszkola Pod Kasztanami przyjechało wojsko. Na spotkaniu dzieci mogły zobaczyć
żołnierski sprzęt, a także dotknąć i założyć prawdziwy
wojskowy strój.
FLAŻOLETY W KATEDRZE. 2 kwietnia w poznańskiej katedrze odbyło się spotkanie flażolecistów
z aż 77 szkół. Niezwykły koncert odbył się z okazji 1050.
rocznicy Chrztu Polski. Młodzi muzycy zaprezentowali
bogaty repertuar, m.in.: ,,Kto się w opiekę odda Panu
swemu” Jana Kochanowskiego, ,,Wypłyń na głębię”
Jana Sykulskiego czy też ,,Cantiga 77”.
LASKOWIK I „KOLESIE” W DOSKONAŁEJ FORMIE. 9 kwietnia w Swarzędzkiej Sali
Koncertowej gościliśmy Zenona Laskowika z programem
„Spotkanie kolesiów”. Wydarzenie cieszyło się bardzo
dużym zainteresowaniem, w związku z tym artysta
wystąpił dwukrotnie, o godzinie 16 i 18. Obok Zenona
Laskowika, znanego wszystkim z legendarnego Kabaretu
„TEY”, oklaskiwaliśmy także Jacka Fedorowicza i Grzegorza Tomczaka, a o doskonały akompaniament zadbał
Michał Ruksza. Swarzędzka publiczność z dużą sympatią
i radością przyjęła występ tych znakomitych artystów.

z Fot. M. Łuczak

na instrumentach, wiosenne okrzyki oraz zachęcająca
do nadejścia wiosny piosenka. Uczniowie otrzymali
w nagrodę słodycze, którymi częstowali burmistrz
Swarzędza – Marian Szkudlarek oraz wiceburmistrz
– Tomasz Zwoliński.

WIELKOPOLSKIE ABC W MISIU
USZATKU. 16 marca w swarzędzkim przedszkolu Miś Uszatek już po raz jedenasty odbył się Gminny
Konkurs Wielkopolskie ABC. Tegoroczny konkurs dotyczył
tradycji wielkanocnych. Dzieci wykonały tańce, przyśpiewki, a także wzięły udział w licznych konkurencjach.
W zabawie wzięło udział 6 swarzędzkich przedszkoli.
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w Swarzędzu
Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30 (w pon. kancelaria biuro podawcze do 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 14.0017.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222
lub 61 65 12 206.
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się wraz z podaniem tematu
sprawy – tel. 61 65 12 202.

]]Biuro Rady Miejskiej

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

]]Telefony alarmowe

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

]]Straż Miejska

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

]]Komisariat Policji ]

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

]]Ochotnicza Straż ]

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

]]Ochotnicza Straż ]

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

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

]]Pogotowie Ratunkowe

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

]]Pomoc doraźna ]

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

]]Pracownia ]

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

]]Zespół Przychodni Leka-

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

]]Centrum Medyczne ]

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

]]Centrum Medyczne –

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

]]Zakład ]

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

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

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

]]Swarzędzkie Centrum

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

]]Skansen i Muzeum

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

]]Rehasol Clinic Medyczno-

]]Muzeum Przyrodniczo-

]]Dyżury całodobowe

]]Cech Stolarzy ]

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

]]Ośrodek ]

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

bezpłatne pismo informacyjne

]]Gminne ]

Przychodnia w Swarzędzu
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102,
tel. 61 8174 671
-Rehabilitacyjna sp. z o.o.
62-020 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego
100/102 c, tel./fax (61) 651-52-68,
tel. kom. 519-662-649
www.rehasol.pl, biuro@rehasol.pl

nr 4 (324)

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

Zapraszamy
na Józefinki:
sobota, 30 kwietnia – niedziela, 1 maja
Rynek w Swarzędzu
Szczegóły na str. 3-5

Budżet Obywatelski na 2017 r. z „500+” bez kolejek
8 maja wielkie bieganie… z Podatki płaćmy u siebie!
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. Henryk Błachnio
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Stomatologia – protetyka
Swarzędz, os. Działyńskiego 38
(pawilon obok apteki)

509 29 60 92

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

lek. stom.
Dorota Łukaszyk

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

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

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

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

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

TAXI

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

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

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

BAGAŻOWE
• przewóz mebli • przewóz ADR
• przeprowadzki

Tel. 503 309 324

BudowaDomow.com

Reklamy

pon. 9-14
wt., czw. 15-20

Tel. 601 844 003

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczonego
centrum miasta. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka),
dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 2-5 osobowe (15 do 25 m2)
z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.

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

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422
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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

