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MIESZKANIA
TRZYPOKOJOWE

ogródek, 2 miejsca postojowe

Swarzędz - Nowa Wieś

BudowaDomow.com
JOR-DENT NZOZ Poradnia

STOMATOLOGICZNA

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK

604 377 950

Produkcja – montaż
ogrodzeń betonowych

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

Reklamy

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

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

Nekla, ul. Gnieźnieńska 4 www.ogrodzenia-nekla.pl
Spółka z 30-letnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w
zakresie projektowania,
produkcji, kompletacji
dostaw oraz sprzedaży
urządzeń technicznych
i armatury na potrzeby
instalacji komunalnych i przemysłowych,
zatrudni pracownika na stanowisko:

Mistrz Warsztatu Mechanicznego
(miejsce pracy siedziba Spółki Janikowo k/Poznania)

ZAKRES PRACY:
»» organizacja pracy zespołu 5-7 pracowników mechanicznego warsztatu
produkcyjnego,
»» nadzór i wsparcie realizacji zleceń
produkcyjnych – planowanie procesu
produkcji, kontrola jakości w całym
procesie produkcyjnym, egzekwowanie zadań,
»» współpraca z projektantami w zakresie opracowania produkcyjnej
dokumentacji technicznej,
»» nadzór nad sprawnością maszyn
i urządzeń warsztatowych oraz sprzętu kontrolno-pomiarowego.

OCZEKIWANIA:
»» wykształcenie techniczne, preferowane ukończenie technikum mechanicznego lub energetycznego,
»» kilkuletnie doświadczenie w pracy na
stanowisku brygadzisty lub mistrza
warsztatu mechanicznego,
»» znajomość obsługi obrabiarek konwencjonalnych (tokarka, frezarka itp.)
oraz procesów technologicznych typu
obróbka skrawaniem, spawanie, cięcie itp.,
»» umiejętność czytania dokumentacji
technicznej oraz obsługi komputera.

Oferujemy umowę o pracę ze stałym wynagrodzeniem
w rodzinnej firmie o stabilnej pozycji na rynku.
Pełny opis oferty na stronie www.corol.pl/o firmie/praca.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na
adres rekrutacja@corol.pl z dopiskiem w tytule: PRACA MISTRZ lub na adres:
COROL Sp. z o.o., Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 KOBYLNICA
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Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”
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„Kobieta – wszystkie męskie hołdy
zawarło w sobie to słowo…”
Tak napisał kiedyś Calderon de la Barca,
hiszpański poeta z XVII w.
W tym jednym dniu mówimy głośno,
co czujemy na co dzień.
8 marca, w Wasze Święto, Drogie Panie
– od najmłodszych do najstarszych,
dziękujemy za chwile zrozumienia, codzienne, drobne gesty
dobroci, setki uśmiechów, wsparcie i piękno, które wypełniają nasze męskie życie.
Wszystkiego dobrego, lepszego, najlepszego – na 365 dni roku!
Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Uczciliśmy 72. rocznicę wyzwolenia Swarzędza

W

poniedziałek, 23 stycznia 2017 r.
o godz. 12.00 na swarzędzkim
Rynku odbyła się patriotyczna
uroczystość z okazji 72. rocznicy wyzwolenia Swarzędza spod okupacji hitlerowskich Niemiec. W spotkaniu wzięli udział
reprezentanci swarzędzkich szkół, organizacji, stowarzyszeń, służb publicznych,
przedstawiciele władz Swarzędza – burmistrz Marian Szkudlarek, przewodnicząca
Rady Miejskiej Barbara Czachura, wiceburmistrzowie Grzegorz Taterka i Tomasz
Zwoliński, sekretarz gminy Agata Kubacka
oraz radni. Poczty sztandarowe oddały
hołd poległym i wszystkim bohaterom

tamtych dni, składano bukiety kwiatów,
zapłonęły znicze. Wartę honorową przy
pomniku upamiętniającym Bohaterów
poległych za wolność i ojczyznę pełnili
uczniowie Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu.
Antoni Kobza, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Swarzędzkiej, przypomniał zebranym historię sprzed 72 lat
– ciekawie i barwnie opowiedział o okolicznościach wyzwolenia Swarzędza spod
okupacji hitlerowskiej. Burmistrz Marian
Szkudlarek podziękował wszystkim za
udział w uroczystości, będący dowodem
szacunku dla naszej historii…
/mw/
z Fot. M. Woliński

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1

marca na swarzędzkim rynku, o godzinie 12.00 odbędą się uroczyste obchody „Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych”. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.
/-/

Żegnamy Panią
Halinę Tempińską

Z

e smutkiem przyjęliśmy
wszyscy wiadomość o śmierci Pani Haliny Tempińskiej.
Żegnamy człowieka, którego życie
zamyka pewną epokę w historii
naszej gminy. Urodzona w 1930
roku, już jako młoda osoba związała swoje losy
zawodowe z administracją publiczną. Po pierwszych doświadczeniach w Tarnowie Podgórnym
rozpoczęła pracę w Swarzędzu. To tutaj, nieprzerwanie od 1957 roku pełniła funkcje publiczne,
decydujące o rozwoju naszego miasta i gminy:
- od 1965 roku – sekretarza Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Swarzędzu
- od 1974 roku – sekretarza Urzędu Miejskiego
w Swarzędzu
- od 1976 roku – zastępcy Naczelnika Miasta
i Gminy w Swarzędzu
- od 1985 roku - Naczelnika Miasta i Gminy Swarzędz
Halina Tempińska zapisała się trwale w pamięci
swarzędzan przede wszystkim jako kobieta wielkiego i dobrego serca. Cechowała ją pokora wobec
służby publicznej, szacunek dla ludzi, pogoda
ducha. Z wdzięcznością wspominane są do dziś
liczne przykłady pomocy, życzliwości, wsparcia,
którymi obdarzała innych. Ani czasy, w których
żyła, ani stanowiska nie pozbawiły Pani Haliny tego, co najważniejsze – prawdziwej troski
o drugiego człowieka.
Żegnamy Panią i dziękujemy!
/-/

100. urodziny Pani
Kazimiery Kopruckiej

Aktualności

Szanowne Panie!

P

ani Kazimiera mieszkająca w Jasinie skończyła 100 lat! 24 stycznia, świętując w otoczeniu rodziny gościła burmistrza Swarzędza,
Mariana Szkudlarka. Pani Kazimiera, będąc
w świetnej formie, ochoczo dzieliła się wspomnieniami ze swego długiego życia.
Życzymy wielu kolejnych wielu lat w zdrowiu,
szczęściu i radości!
/t.r./
z Fot. Tomasz Rybarczyk
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Czesław (za)Śpiewa na Dzień Kobiet

8

marca 2017 roku o godz. 19:00 w Swarzędzkiej Sali
Koncertowej w Zalasewie wystąpi polsko-duński zespół
Czesław Śpiewa. Tym razem barwny ensemble multiinstrumentalistów Czesława Mozila zagra z polską orkiestrą barokową o międzynarodowej renomie. Arte dei Suonatori, prawdziwi
mistrzowie muzyki dawnej, mają na swoim koncie kilkanaście
płyt i kilka prestiżowych nagród muzycznych.

Świąteczny „Dziadek do orzechów”

25

lutego o godz. 18:00 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie zostanie wystawiony spektakl
„Dziadek do orzechów”, w którym wystąpią artyści
Teatru Wielkiego w Poznaniu. Profesjonalni artyści i klimatyczna muzyka prezentowana w spektaklu, przeniosą odbiorców
w niezwykły świąteczny nastrój…

Marzena Kurpisz z Anną German

5

marca o godz. 18:00 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej
w Zalasewie wystąpi Marzena Kurpisz. Wokalistka zaprezentuje program „Nie żałuj”, na który składają się
utwory Anny German. Jak mówi – „nie każde piękno jest dobre,
ale każde dobro jest piękne”. Aksamitnym głosem i zmysłową
muzykalnością, Marzena Kurpisz oddaje hołd swojej wielkiej poprzedniczce, potwierdzając, że prawdziwa siła tkwi w delikatności.

Aktualności

/ok, mw/
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1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawy o lasach. Głównym celem ustawy jest wprowadzenie
zmian do procedury uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
określonej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zmiany rozszerzają m.in. katalog wyłączeń z obowiązku uzyskania zgody
na usunięcie drzew i krzewów.

W

edle nowych przepisów nie ma
już obowiązku posiadania zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na nieruchomościach należących do osób fizycznych, pod warunkiem,
że są one usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz drzew i krzewów usuwanych w celu
przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego.
Zgoda na usunięcie drzew nie jest również wymagana (nawet dla prowadzących
działalność gospodarczą) w przypadku
usuwania drzew, których obwód pnia na
wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku: topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
robinii akacjowej i platanu klonolistnego;

b) 50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Zezwolenie na usunięcie nie jest wymagane w przypadku usuwania krzewu
lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
Więcej informacji można uzyskać
w Referacie Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy
w Swarzędzu, w pokoju 115 lub pod numerem telefonu (61) 65 12 403.
W naszej gminie właściciele nieruchomości dbają o zieleń na swoich posesjach
i wycinają tylko to, co jest niezbędne. Liczymy, że tak pozostanie.
Niezależnie od tego czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu
oddziaływania prac związanych z wy-

cinką, stwierdzono bytowanie gatunków
chronionych, wykonujący prace związane
z wycinką drzew lub krzewów jest zobowiązany do przestrzegania zakazów obowiązujących w stosunku do wszystkich
gatunków chronionych.
Gatunki chronione związane z zadrzewieniami i zakrzewieniami to w szczególności ptaki, nietoperze, chrząszcze oraz
porosty.
Jeżeli wykonanie prac związanych
z wycinką drzew lub krzewów nie jest
możliwe bez naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków
chronionych, należy przed przystąpieniem do wycinki uzyskać zezwolenie na
odstępstwa od zakazów obowiązujących
w stosunku do danego gatunku odpowiednio od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska lub Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska (w zależności od gatunku i rodzaju planowanych czynności).
/ros/

Dokarmianie ptaków wodnych
Ostatnio popularnym urozmaiceniem spacerów nad jezioro stało się dokarmianie łabędzi, kaczek i innego ptactwa wodnego. O ile dokarmianie
ptaków w przydomowym karmniku może stanowić dla nich pomoc, to
karmienie ptaków wodnych przynosi im więcej szkody niż pożytku.

Ł

abędzie coraz częściej pozostają
u nas przez cały rok. Przyczyną ich
zimowania w Polsce są występujące łagodne zimy oraz dokarmianie przez
ludzi. Poprzez utratę lęku przed człowiekiem ptaki gniazdują nawet w bezpośrednim otoczeniu człowieka. Zimowanie
w miastach przynosi ptakom korzyści, ale
pociąga za sobą również wiele niebezpieczeństw. Dokarmianie łabędzi w okresie
wiosenno-jesiennym powoduje utratę
instynktu wędrówki. Ma to szczególne
znaczenie jesienią, kiedy gromadzące
się przed odlotem w większe grupy ptaki, po dłuższym dokarmianiu, decydują
się pozostać przy stałym źródle pokarmu.
Zimą zaskoczone nagłymi mrozami często
skazane są na śmierć, zamarzając w lodzie.

Łabędzie są roślinożercami, a ich naturalną dietą jest roślinność podwodna. Zimujące i karmione łabędzie żywią się głównie
chlebem przynoszonym przez ludzi. Zeschnięty, spleśniały chleb może prowadzić
do chorób układu pokarmowego i śmierci
ptaków. Dokarmiając łabędzie, zapraszamy je do miasta, tym samym do pewnego
stopnia udomawiając je. Łabędzie, kaczki i gęsi to ptaki roślinożerne i należy
umożliwić im samodzielne zdobywanie
pokarmu. Łabędzie, kaczki i gęsi w wyjątkowych sytuacjach ewentualnie można
dokarmiać drobno pokrojonymi surowymi
lub gotowanymi (bez soli) warzywami,
otrębami, ziarnami kukurydzy. Dokarmianie ptaków wodnych należy prowadzić
jedynie zimą w okresie dużych mrozów,

gdy zamarznięta jest większość zbiorników wodnych i gdy zalega gruba pokrywa
śnieżna (nie należy dokarmiać w okresie
od wiosny do jesieni oraz zimą, gdy nie
ma dużych mrozów). Wybierając miejsca
dokarmiania należy pamiętać, aby były
one położone poza terenami narażonymi
na niebezpieczeństwo spotkania z psami
albo kotami oraz z dala od dróg i chodników. Pokarm należy podawać w taki
sposób, aby nie miał on kontaktu z wodą
(np. na brzegu). Mokry pokarm może ulec
zamarznięciu, spleśnieniu i zakwaszeniu.
Należy wrzucać małe ilości pokarmu, które zostaną na bieżąco zjedzone przez ptaki.
Zalegający pokarm zanieczyszcza również
wodę jeziora.
/ros/

Aktualności

Zmiana przepisów dotyczących
wycinki drzew i krzewów
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z Fot. M. Woliński
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Szkoła w Kobylnicy – trwa rozbudowa. Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy. Jak już informowaliśmy,
prace budowlane - wykonywane przez firmę Skanska, która wygrała przetarg nieograniczony - rozpoczęły się z końcem lata ubiegłego roku i potrwają, jak określa umowa,
do końca maja 2017 r. Przypomnijmy, że w Kobylnicy, obok istniejącego budynku szkoły powstaje drugi, o wys. 9,5 m i powierzchni 933 m kw. W nowym, wyposażonym
w windę budynku, na parterze i piętrze będzie 10 nowych sal dydaktycznych, pracownia komputerowa, świetlica, jadalnia, biblioteka, pomieszczenia administracyjne
oraz sanitariaty. W piwnicy urządzone zostaną szatnie.
Równocześnie budowana jest nowa sala gimnastyczna, z boiskiem o wymiarach 28 x 15 m wraz z trybunami, szatniami i salką do gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo
powstaną osobne szatnie (a także pomieszczenia dla trenerów) obsługujące uczestników zajęć na boisku zewnętrznym. Obok szkoły urządzone zostaną 52 nowe miejsca
parkingowe, a także droga dojazdowa.
Koszt tej inwestycji to 9,772 mln zł z budżetu Swarzędza.
Gmina Swarzędz rozpoczęła już procedurę przetargową na wyposażenie rozbudowanej szkoły, aby wszystko było gotowe przed 1 września br.
/mw/

Modernizacja „deptaka” – kto wykonawcą? Trwa procedura przetargowa związana z modernizacją tzw. „deptaka” – ciągu pieszego na os. Czwartaków na odcinku od Gimnazjum nr 3 do Szkoły Podstawowej nr 4. Do UMiG wpłynęły dwie oferty od potencjalnych wykonawców. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie,
to prace rozpoczną się w marcu i zakończone zostaną przed upływem tegorocznego lata.
Deptak otrzyma nową nawierzchnię dla pieszych, nowe nawierzchnie ulic i parkingów (przybędzie miejsc postojowych), zmodernizowane zostanie oświetlenie, pojawią
się nowe ławki, kosze na śmieci, od nowa zagospodarowane zostaną tereny zielone. Przy okazji tej inwestycji zmodernizowana zostanie, na koszt spółki AQUANET, sieć
wodociągowa i kanalizacyjna.
Podczas modernizacji „deptaka” należy się liczyć z utrudnieniami komunikacyjnymi w rejonie w prowadzonych robót.
/mw/
Na zdjęciu: Pierwszy odcinek “deptaka” po modernizacji.

Nowa sala ślubów w ratuszu. Jak już informowaliśmy, od listopada trwa kolejny etap modernizacji swarzędzkiego ratusza. Głównym celem jest stworzenie
nowoczesnej sali ślubów, która urządzona będzie w miejscu dotychczasowej sali posiedzeń na I piętrze ratusza. Projekt wyodrębnia w nowej sali część, w której przeprowadzane będą ceremonie ślubne oraz przestrzeń przewidzianą dla gości. Sala ślubów będzie miała klimatyzację, nowoczesne nagłośnienie, wyposażona zostanie
w urządzenia multimedialne ułatwiające m.in. na obserwowanie i filmowanie uroczystości. Zmodernizowany będzie równocześnie hol na I piętrze ratusza.
Wykonawcą jest firma „Demiurg” z Poznania, a termin zakończenia prac ustalono na wiosnę br.
/mw/

Prosto z budowy

z Fot. M. Woliński – Archiwum UMiG
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Swarzędzkie
Centrum Historii
i Sztuki – przetarg
w przygotowaniu

Trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu nieograniczonego dotyczącego
adaptacji (w ramach budżetu obywatelskiego) budynku dawnej remizy strażackiej
przy ul. Bramkowej na cele swarzędzkiego
Centrum Histori i Sztuki.
Inwestycja ta ma być wykonana w tym
roku. Kolejnym krokiem będzie przetarg
na wyposażenie. Cały obiekt będzie gotowy na wiosnę przyszłego roku – na inaugurację obchodów 380-lecia Swarzędza.
/mw/

Prosto z budowy

Świetlica dla Bogucina
Rozpoczyna się procedura przetargowa na budowę świetlicy w Bogucinie
przy ul. Wrzosowej, w pobliżu boiska
„Orlik”. Początek robót zaplanowano
na wiosnę, a zakończenie przed zimą
br. W świetlicy, oprócz głównej sali
o powierzchni prawie 115 m kw, znajdą się: aneks kuchenny, szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze.
Przypomnijmy, że podobna świetlica zostanie wybudowana w Jasinie u zbiegu
ul. Sołeckiej i Wrzesińskiej. Świetlice te
będą wznoszone według tego samego projektu, zaadaptowanego do miejscowych
warunków, co obniża koszty inwestycji.
Gotowy projekt, po adaptacji w terenie,
posłuży również w kolejnych latach (do
2020 r) do budowy świetlic w Garbach
i Sokolnikach Gwiazdowskich.
/mw/

Kanalizacja w Wierzonce
Ogłoszony został przetarg na budowę
kanalizacji sanitarnej w ul. Leśników i ul.
Działkowej w Wierzonce. Powstanie tam
675 mb kanalizacji grawitacyjnej, 272 mb
kanalizacji tłocznej, przpompownia ścieków i 45 przyłączy.
Inwestycja ma się zakończyć w połowie lata br. Nowa kanalizacja zostanie
przyłączona do istniejącej oczyszczalni
ścieków w Wierzonce.
/mw/

Remont chodników

8

Podpisane zostały umowy na remont
chodników w ul. Warszawskiej (strona
południowa – 300 m,) i Grunwaldzkiej

(strona wschodnia – 245 m.) w Swarzędzu.
Wykonawcą będzie zakład Zieleniarsko-Drogowy Abramowski ze Swarzędza.
Chodniki otrzymają nowe nawierzchnie z kostki brukowej, zbudowane zostaną
też zjazdy do posesji.
Remont ma się zakończyć pod koniec
kwietnia, a kosztować będzie ok. 250 tys. zł.
/mw/

Budowa obwodnicy
Swarzędza
Rozpoczęły się przygotowania do
ważnej dla Swarzędza i zarazem bardzo
kosztownej inwestycji, jaką jest budowa
obwodnicy, która połączy ul. Tulecką
z nowym wiaduktem nad torami w Jasinie
i dalej poprowadzona zostanie w kierunku
dawnej drogi krajowej nr 5 w Kobylnicy-

-Janikowie w rejonie stacji Shell. Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku Gmina
Swarzędz podpisała umowę na opracowanie dokumentacji pierwszego odcinka
obwodnicy – od wiaduktu w Jasinie przez
miejscowość Rabowice do ul. Średzkiej.
W styczniu br. podpisana została natomiast
umowa na opracowanie dokumentacji II
etapu budowy obwodnicy tj. fragmentu
od ul. Średzkiej w Rabowicach, poprzez
Kruszewnię, Zalasewo do ul. Tuleckiej
w Garbach.
Prace projektowe potrwają ok. półtora roku – wymagają uzyskania mnóstwa
uzgodnień i pozwoleń. Za wcześnie dziś
mówić, kiedy dokładnie może rozpocząć
się budowa obwodnicy, ale w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Swarzędz
począwszy od roku 2019 zabezpieczono
już pierwsze środki na ten cel (wykupy
nieruchomości).
/mw/

Z prac Rady Miejskiej
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► Uchwałę nr XXXII/310/2017
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XXXII/311/2017
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „DOLINA MICHAŁÓWKI”
w Garbach.
► Uchwałę nr XXXII/312/2017
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XXXII/313/2017
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XXXII/314/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Aldona Rębacz
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/

z Fot. M. Woliński

stycznia 2017 roku w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu odbyła
się XXXII sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. W obradach, które
prowadził Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Swarzędzu – Zygmunt
Majchrzak, uczestniczyło 19 radnych.
Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr XXXII/305/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
► Uchwałę nr XXXII/306/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2016 – 2036.
► Uchwałę nr XXXII/307/2017
w sprawie ustalenia zasad odpłatności za
świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne na terenie Gminy Swarzędz.
► Uchwałę nr XXXII/308/ 2017
w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów podlegających składowaniu lub
odzyskowi na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Rabowicach.
► Uchwałę nr XXXII/309/2017
w sprawie wstępnej lokalizacji nowego
przystanku komunikacyjnego przy powiatowej drodze publicznej w Jasinie – ul.
Rabowicka.

Podczas sesji Pan Mieczysław Staniszewski uhonorowany został odznaką „Wierni Tradycji”
przyznaną przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Rada Miejska w Swarzędzu obradowała na XXXII sesji w dniu 24 stycznia
2017 r. Podczas posiedzenia wręczono
naszemu mieszkańcowi Panu Mieczysławowi Staniszewskiemu honorową odznakę „Wierni Tradycji”. Odznakę tę ustanowiło Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 i corocznie,
począwszy od 2008 roku, jest przyznawana Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. W tym roku
Zarząd Koła Swarzędz TPPW zwrócił
się o przyznanie tego wyróżnienia Panu
Mieczysławowi Staniszewskiemu, który znany jest jako popularyzator historii
lokalnej, w tym także Powstania Wielkopolskiego. Ponadto Pan Mieczysław
pełnił funkcję pierwszego prezesa Koła
TPPW w Swarzędzu. Powyższą odznakę
wręczył Prezes Oddziału Poznańskiego
TPPW Pan Wawrzyniec Wierzejewski.
Jeszcze raz gratulujemy Panu Mieczysławowi i niezmiernie cieszymy się, że
na naszym terenie mamy tak „wspaniałych, aktywnie działających lokalnych
patriotów”.
Podczas obrad podjęto 10 uchwał,
w tym uchwały budżetowe, uchwałę
w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, uchwałę
w sprawie ustalenia zasad odpłatności
za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, uchwałę w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Dolina Michałówki” w Garbach, uchwałę
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości będących w zasobie Gminy.
W trakcie obrad radni zapoznali się
z Programem Rewitalizacji w polityce
krajowej i polityce spójności w latach
2014 - 2020. Powyższy temat przedstawił Marcin Ługowiak - wiceprezes
Zarządu Lider Projekt Sp. z o.o. Ponadto
radnym przedstawiono politykę mieszkaniową gminy, w tym radni zapoznali
się z wykonaniem zadań w roku 2016
oraz z planami na 2017 rok. Radni byli
zainteresowani dalszymi zamierzeniami
Gminy, związanymi ze zmniejszeniem
zanieczyszczenia powietrza poprzez
zmianę sposobu ogrzewania mieszkań
w budynkach komunalnych.
Radni zapoznali się z dwiema interpelacjami radnych - pierwsza dotyczyła
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie unieważnienia planu
zagospodarowania terenu w Janikowie,
a druga w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców na
terenie Swarzędza – Południe.
Barbara Czachura
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Z prac Rady Miejskiej

z Fot. M. Woliński
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A

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

Z prac Rady Miejskiej

Komisja Gospodarki
Komisja Gospodarki podczas styczniowego posiedzenia obradowała w pełnym składzie, w którym uczestniczyli
radni Piotr Baranowski, Piotr Choryński,
Anna Graczyk, Jacek Hejnowski, Wojciech Kmieciak, Zygmunt Majchrzak,
Adrian Senyk oraz Katarzyna Szkudlarek. W dniu 17 stycznia br. radni Komisji
Gospodarki, oprócz omówienia materiałów sesyjnych, dyskutowali w kwestii
realizacji zadań związanych z oświetleniem ulic w gminie Swarzędz. Kierownik Referatu Inwestycji Bartłomiej
Majchrzak poinformował, iż w ubiegłym
roku przeznaczono jedną z największych
kwot na oświetlenie ulic w ostatnich latach tj. kwotę 1,2 mln pln, dzięki temu
udało się wykonać 201 lamp ulicznych
oraz 14 dowieszek. Wspólnie ustalono, iż
w bieżącym roku będą zlecane w pierwszej kolejności ulice do budowy nowego
oświetlenia, przy których procent zabudowy jest największy.
W dalszej części spotkania omówiona została organizacja zimowego
utrzymania dróg w gminie Swarzędz.
Analizowano kategorie ulic oraz kolejność ich odśnieżania na terenie naszej
gminy. W kolejnej części spotkania radni Komisji Gospodarki zajęli się sprawą
dotyczącą przesunięcia przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ulicy
Armii Poznań. Radni po zapoznaniu się
z dokumentacją w tej sprawie oraz wyjaśnieniami pracowników urzędu uznali,
iż dla dobra ogółu mieszkańców, zmiana lokalizacji przystanku autobusowego
w pasie drogowym ul. Armii Poznań jest
zasadna i została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. na
podstawie zatwierdzonego przez Starostę
Powiatowego projektu stałej organizacji
ruchu. Na sam koniec spotkania radni
przyjęli sprawozdanie z pracy Komicji
Gospodarki za rok 2016.
Adrian Senyk

Komisja Budżetu
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Na posiedzeniu Komisji Budżetu, które odbyło się 23 stycznia 2017 r. uczestniczyli radni w następującym składzie:
Piotr Choryński, Ryszard Dyzma, Anna
Graczyk, Rafał Kamprowski, Wanda Ko-

nys, Tomasz Majchrzak, Rafał Słupiński
i Krzysztof Szymanowski.
W trakcie omawiania materiałów
sesyjnych radni zadawali następujące
pytania, i tak:
- radna Konys pytała czy w skali roku
całokształt inwestycji ulegnie zmianie,
- radny Słupiński zapytał czy wydłużenie trasy autobusu wpłynie na zmianę
w rozkładzie jazdy,
- radny Dyzma zapytał czy dzierżawcom działek zaproponowano ponownie
wykup,
- radny Szymanowski pytał kto jest
właścicielem pozostałych miejsc parkingowych,
- radny Kamprowski zapytał jaki jest
koszt programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi.
Dużo czasu radni poświęcili na omówienie projektu uchwały przedstawionego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej
Barbarę Czachurę a dotyczącego Powołania Doraźnej Komisji Rady. Powyższe
jest spowodowane złożeniem pisma przez
radnego domagającego się przeprosin od
radnego, który zdaniem skarżącego użył
słów naruszających jego godność osobistą.
W trakcie omawiania tego drażliwego
tematu było wiele emocji i pojawiły się
następujące stwierdzenia radnych, i tak:
- radny Dyzma uważa, że komisja
powinna powstać ale ma zastrzeżenia do
projektu uchwały oraz to, że należy dopisać
pewne sformułowania,
- radny Kamprowski uważa, że wybór
członków komisji doraźnej powinien być
wyłoniony w głosowaniu tajnym,
- radna Konys uważa, że w klubach
należy opracować kodeks etyczny,
- radny Szymanowski zaproponował, aby przewodnicząca rady spotkała
się z radnymi między, którymi doszło do
konfliktu,
- radny Choryński uważa, aby stworzyć Kodeks Etyki a później powołać komisję do rozpatrzenia konkretnej sprawy,
- radny Słupiński zastanawiał się czy
jest potrzebna komisja etyki.
W trakcie omawiania „spraw bieżących” przedmiotem zainteresowania były
następujące tematy, i tak:
- radny Szymanowski zapytał o lustro
przy ul. Wrzesińskiej,
- radny Dyzma zapytał czy w magistracie został wyznaczony doradca ds.
energetycznych w aspekcie wymiany
ogrzewania i termomodernizacji,

- radny Choryński apelował, aby opracować instrukcję i edukować w temacie
palenia w piecach metodą od góry,
- radny Majchrzak poinformował, że
w niedzielę odbędzie się pokaz spalania
metodą od góry,
- radny Kamprowski apelował o rozpowszechnianie informacji w temacie
czystości powietrza,
- radny Dyzma zapytał jaki jest koszt
przeprowadzenia badania powietrza w kilku punktach gminy Swarzędz, oraz zadał
kolejne pytania:
- czy zlecono opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Chłodnej,
- czy zlecono opracowanie dokumentacji na pieszo-jezdnię w ul. Braterskiej
oraz Szkolnej,
- apelował o wnikliwe zbadanie zalewania wodami gruntowymi budynku
przy ul. Falistej.
Projekty uchwał były omawiane przez
pracowników magistratu pod przewodnictwem Burmistrza Mariana Szkudlarka. Akceptacja projektów uchwał przez
radnych odbyła się jednogłośnie.
Ryszard Dyzma

Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu
Podczas styczniowego posiedzenia
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu początkowo zajmowała się materiałami
sesyjnymi. Następnie radni zapoznali się
ze szczegółowym kalendarzem imprez
kulturalno-sportowych na rok 2017, wyrażali swoje opinie o poszczególnych
pozycjach planu, przedstawiali swoje
pomysły. Później pracownik Ośrodka
Kultury omówił współpracę ze świetlicami wiejskimi, wskazał różnice między
świetlicami miejskimi a wiejskimi oraz
podał charakterystykę naszych świetlic
miejskich.
Kolejnym tematem były kwestie
związane z reformą oświaty. Wiceburmistrz T. Zwoliński przedstawił wnioski
płynące ze spotkań władz miasta z radami pedagogicznymi szkół oraz przedstawicielami rodziców uczniów obecnych
szkół podstawowych. Zastanawiano się,
jak zmiany wprowadzane przy okazji
reformy mogą poprawić warunki nauki
uczniom naszych szkół. Rozmawiano
również o możliwych terminach wprowadzania tych zmian. Komisja przyjęła
także sprawozdanie z realizacji planu
pracy za 2016 rok.
Magdalena Buchholz
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Członkowie Komisji Spraw Społecznych na posiedzeniu, które odbyło się 17
stycznia br., zajęli się tematem pomocy rodzinie. Dzięki obszernej prezentacji drektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu
pani Anny Rendy, radni zapoznali się ze
szczegółami dotyczącymi m.in. programu
500+, Karty Dużej Rodziny, Niebieskiej
Karty oraz innych form pomocy, z których mogą korzystać swarzędzkie rodziny.
Cieszy fakt, iż w gminie Swarzędz pomoc
ta wykorzystywana jest w większości dobrze lub bardzo dobrze. Zaznaczyć w tym
miejscu należy, iż jest to w dużej mierze
zasługa pracowników OPS w Swarzędzu,
którzy są bardzo zaangażowani w swoją
pracę. Świadczą o tym liczne projekty
fakultatywne, dzięki którym mieszkańcy Gminy są coraz bardziej aktywni.
Nadto radni zajęli się sprawozdaniem
z pracy komisji w 2016 roku oraz materiałami sesyjnymi.
Joanna Wojtysiak

Komisja Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Najważniejszym tematem posiedzenia
w tym miesiącu było omówienie stanu jakości powietrza w naszej gminie. Komisja
zapoznała się w tym temacie z opinią pani
Joanny Sonnak, kierownika Referatu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska,
pana Piotra Kubczaka, komendanta Staży
Miejskiej, pana Sławomira Kaźmierczaka,
komendanta Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej oraz
pana Burmistrza Mariana Szkudlarka. Dowiedzieliśmy się, że na terenie Swarzędza
nie ma obecnie prowadzonych pomiarów
jakości powietrza oraz stopnia zanieczyszczeń. Badaniami bezpośrednio zajmuje
się Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, a najbliższa nas stacja znajduje się w Poznaniu, przy ulicy Polanki.
Trudno stwierdzić też w jaki sposób dane
z Poznania można przekładać na ocenę
sytuacji z Swarzędzu, bowiem wpływ na
rozkład i przemieszczanie zanieczyszczeń
w dużej mierze mają warunki atmosferyczne (wiatr, ciśnienie, temperatura).
W Swarzędzu możemy jedynie polegać
na subiektywnej ocenie, która nie jest
miarodajna i nie może stanowić podstawy do wyciągania wniosków ogólnych.
Dowiedzieliśmy się także, że Straż Miejska w ramach posiadanych przez siebie
zasobów w ciągu roku kontroluje około

300-400 posesji, co do których zachodzi
podejrzenie o spalaniu substancji do tego
nie przeznaczonych. Wiele z tych kontroli
kończy się na braku udowodnienia winy,
jednak pełnią one ważną rolę w zapobieganiu nadużyciom. Podstawowymi problemami w rozwiązywaniu ograniczenia
emisji zanieczyszczeń w procesie spalania
jest brak norm dla paliw stałych oraz stan
wielu urządzeń, służących do ogrzewania,
z których wiele ma nawet 20-30 lat. Zwrócono także uwagę na przypadki zaczadzenia i pożarów sadzy w kominach, które
miały miejsce w roku 2016 (odpowiednio
4 i 17 razy). Wg przedstawionych zaleceń
w przypadku palenia paliw stałych komin
powinno czyścić się nawet 4 razy w roku!
Zwrócono też uwagę, że dokonanie, tzw.
przeglądu kominiarskiego nie jest czyszczeniem komina, o czym niejednokrotnie
mieszkańcy zapominają. Komendant Straży Miejskiej poinformował też o pokazach
spalania ekologicznego, jakie odbywają
się na terenie gminy. Ich ideą jest prezentacja nowoczesnych metod palenia
paliw stałych, powodujących eliminację
części zanieczyszczeń jakie pojawiają się
w przypadku spalania metodami tradycyjnymi. Szczegóły co do harmonogramu
pokazów będą na bieżąco przekazywane
mieszkańcom.
Członkowie komisji stwierdzili w podsumowaniu, że działania zmierzające do
poprawy stanu powietrza w naszej gminie powinny być prowadzone na wielu
płaszczyznach, przy współudziale władz
na każdym szczeblu. Jednocześnie podkreślono, iż efekt końcowy jest sumą małych
działań, które powinnyśmy podejmować
lokalnie, „na własnym podwórku”. Stąd
też przypomniano o programach, w ramach których możliwe będzie uzyskanie
korzystnego finansowania na działania
poprawiające efektywność ogrzewania:
- Piecyk 2017 - wymiany starszych
piecy grzewczych na nowe, zmiana technologii ogrzewania na bardziej ekologiczną od posiadanej, itp. (nabór wniosków
w maju 2017),
- Termo 2017- działań związanych
z poprawą izolacyjności cieplnej budynków prywatnych (nabór wniosków
w marcu 2017).
Oba programy wdrażane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (szczegóły na http://
www.wfosgw.poznan.pl) i cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród
mieszkańców, co potwierdza duża ilość
zapytań z nimi związanych kierowanych
do RRMiOŚ w Urzędzie Miejskim.

Głos w sprawie zabrał też burmistrz
pan Marian Szkudlarek, który potwierdził, że w pełni popiera działania lokalne
ale, jako że problem zanieczyszczenia
powietrza jest problemem dotykającym
mieszkańców całego kraju, spodziewa się
wkrótce działań na szczeblu centralnym,
które w wydatny sposób wspomogą urząd
w działaniach podejmowanych na terenie
naszej gminy.
W ramach posiedzenia komisji omawiano też zmiany w ustawie o ochronie
przyrody w szczególności dotyczące pozwoleń na wycinkę drzew na terenach
prywatnych oraz przyjęto sprawozdanie
z prac w roku 2016.
Rafał Słupiński

Komisja Rewizyjna
Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w 2017 roku odbyło się 11 stycznia.
Głównymi punktami obrad komisji były:
1) przygotowanie poszczególnych
zespołów Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia bieżących kontroli
2) przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2016 roku.
W 2017 roku Komisja Rewizyjna
będzie zajmować się następującymi kontrolami:
- kontrola budżetu pod kątem udzielenia absolutorium za rok 2016.
- kontrola wydawanych przez Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu w 2016 roku
decyzji o warunkach zabudowy, przestrzeganie terminów, odmowy, uzasadnienia.
- kontrola wydatkowania środków
finansowych w 2016 r. na dowóz dzieci
niepełnosprawnych do szkół
- kontrola wykorzystania i rozliczenia
funduszu sołeckiego w 2016 r. na podstawie wybranych sołectw – Janikowo Górne, Kruszewnia, Puszczykowo – Zaborze,
Sarbinowo.
- kontrola środków wydatkowanych
jako udział członkowski Gminy Swarzędz
na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - koszty administracyjne
w 2015 i 2016 roku.
- kontrola wydatkowania środków finansowych przeznaczonych w 2016 roku
na organizację imprez miejskich
Ponadto w tym dniu obradował, w pełnym składzie, zespół Komisji Rewizyjnej,
który kontynuuje kontrolę prawidłowości
stosowanych procedur i działań w zakresie
naliczania, poboru i egzekwowania podatku od nieruchomości.
Tomasz Majchrzak

Z prac Rady Miejskiej

Komisja Spraw Społecznych
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Reforma oświaty w Gminie Swarzędz
Aktualności

O

d listopada 2016 r. zespół złożony
z dyrektorów swarzędzkich szkół
podstawowych i gimnazjów oraz
pracowników referatu edukacji UMiG
w Swarzędzu, któremu przewodniczył
II zastępca burmistrza Swarzędza Tomasz Zwoliński, pracował nad planem
przeprowadzenia reformy oświatowej
w gminie Swarzędz. Głównym zadaniem
było wypracowanie projektu organizacji
sieci szkół w mieście i gminie w oparciu o zmiany zapisane projektach ustaw
Prawo Oświatowe i Ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, zgodnie z zaplanowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą
systemu oświaty. Stosowne przepisy tych
ustaw zostały uchwalone przez parlament
14 grudnia 2016 roku i podpisane przez
Prezydenta RP 9 stycznia 2017 roku.
W wyniku konsultacji ustalono, że
wszystkie gimnazja prowadzone przez

Gminę Swarzędz zostaną przekształcone
w ośmioletnie szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi – taki stan trwać
będzie do 31 sierpnia 2019 r., kiedy to
ostatni rocznik gimnazjalistów opuści
mury szkoły. Podobnie będzie wyglądała sytuacja Zespołu Szkół w Paczkowie,
który zostanie przekształcony w szkołę
podstawową. Natomiast wszystkie obecne
podstawówki z sześcioletnich staną się
ośmioletnimi szkołami podstawowymi.
Od 1 września 2019 r. w mieście i gminie Swarzędz funkcjonować będzie 10
szkół podstawowych. Wiąże się z tym
konieczność dokonania zmian w obecnie
obowiązującej rejonizacji.
Od roku szkolnego 2017/2018 dzieci
do klas pierwszych przyjmowane będą do
szkół według nowej rejonizacji. Od tego
roku szkolnego do szkół podstawowych
powstałych w wyniku przekształcenia
gimnazjów przeniesione zostaną niektóre

Plan sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Swarzędz a także
granice obwodów publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Swarzędz, na okres od dnia
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
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1. Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisława Staszica w Swarzędzu
ul. Zamkowa 20, Swarzędz
ulice: Bramkowa, Brzoskwiniowa,

Cechowa, Czereśniowa, Działkowa, Gołębia, Górków, Zygmunta Grudzińskiego (do
ulicy Augusta Cieszkowskiego południowa
strona ulicy), Gruszczyńska, Harcerska,
Jesionowa, Jana Kasprowicza, Kącik, Jana
Kilińskiego, Kosynierów, Kórnicka (od

oddziały klasy IV i VII z obecnych podstawówek. W następnych latach kolejne
oddziały zostaną przeniesione do szkół
podstawowych powstałych z „wygaszanych” gimnazjów. Założono, że 1 września 2019 roku wszystkie swarzędzkie
szkoły będą miały pełne struktury – klasy
I - VIII.
24 stycznia br. przyjęta została
uchwała w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego. Uchwała
została przekazana do Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty, który opiniuje ten dokument w ciągu 21 dni. Następnie przygotowana zostanie uchwała w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, która zgodnie z obowiązującym
prawem musi zostać podjęta przez Radę
Miejską w Swarzędzu do 31 marca 2017 r.
/RED/
Rynku do DK 92), Krańcowa, Krótka,
Malinowa, Mała Rybacka, św. Marcina,
Adama Mickiewicza, Morelowa, Mylna,
Napoleońska, plac Niezłomnych, Nowa,
Nowy Świat, Ogrodowa, Ignacego Paderewskiego, Piaski, Podgórna, plac Powstańców Wielkopolskich, Poznańska,
Rynek, Stawna, Strzelecka, Warszawska,
Wiankowa, Wielka Rybacka, Wiśniowa,
Wrzesińska (do ulicy Augusta Cieszkowskiego/Polna), Zamkowa (do ulicy Zygmunta Grudzińskiego), Zapłocie
osiedla: os. Władysława IV
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ulice: Boczna, Jana Brzechwy, Józefa
Chełmońskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Dworcowa, Arkadego Fiedlera, Aleksandra Fredry, Jurija Gagarina, Zygmunta
Grudzińskiego (południowa strona ulicy
od ulicy Augusta Cieszkowskiego), Grunwaldzka, Jasińska, Marii Konopnickiej,
Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka,
Tadeusza Kościuszki, Kórnicka (od DK
92 do ulicy Pogodnej), Józefa Kraszewskiego, Kręta, gen. Tadeusza Kutrzeby,
Kwiatowa, Łąkowa, Karola Marcinkowskiego, Jana Matejki, Meblowa, Nowowiejska, Elizy Orzeszkowej, Osiedlowa,
Pogodna, Polna, Południowa, Józefa
Poniatowskiego, Bolesława Prusa, Rabowicka, Mikołaja Reja, Rolna, Różana, prof. Jana Rutkowskiego, Henryka
Sienkiewicza, Władysława Sikorskiego,
Piotra Skargi, Skryta, Słoneczna, Spokojna, Sporna, Średzka (do ulicy Pogodnej), Antoniego Tabaki, Leonida Teligi,
Tysiąclecia (do os. Hipolita Cegielskiego
i os. Tytusa Działyńskiego), Warsztatowa,
ks. Piotra Wawrzyniaka, Wąska, Pauliny
i Augusta Wilkońskich (od ulicy Średzkiej do ulicy Pogodnej), Wrzesińska (od
ulicy Augusta Cieszkowskiego/Polna),
Wschodnia, Józefa Wybickiego, Leona
Wyczółkowskiego, Zachodnia, Zacisze,
Stefana Żeromskiego, Żwirki i Wigury,
miejscowość Jasin: Bliska, Bolesława, Chabrowa, Gromadzka, Zygmunta
Grudzińskiego, Jadwigi, Kaczeńcowa,
Kazimierza, Kmieca, Leszka, Łowęcińska,
Mieszka, Modrakowa, Piasta, Poznańska,
Rabowicka, prof. Jana Rutkowskiego,
Sadowa, Skryta, Stolarska, Szklarniowa,
Tulipanowa, Warsztatowa, Wiejska, Wiosenna, Władysława, Włodarska, Wójtowska, Wrzesińska, Wrzosowa, Ziemowita,
miejscowości: Łowęcin

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzędzu
Os. Czwartaków 1, Swarzędz
ulice: Cicha, Cmentarna, Kobylnicka,
Zamkowa (od ulicy Zygmunta Grudzińskiego), Zwycięstwa, Żytnia,
osiedla: os. Czwartaków, os. Dąbrowszczaków, os. Zygmunta III Wazy,
miejscowość Gortatowo: Bartników,
Błotna, Chlebowa, Daleka, Dożynkowa,
Jasna, Kosiarzy, Piękna, Sezamowa, Solna,
Swarzędzka, Swojska, Żniwna,
miejscowość Jasin: Bazyliowa,
Cmentarna, Zygmunta Grudzińskiego

(północna strona ulicy do granic miasta),
Krokusowa, Laurowa, Lubczykowa, Malwowa, Przełajowa, Sołecka, Storczykowa,
Szafirowa, Tymiankowa, Ziołowa, Żonkilowa, Żniwna

4. Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jana Brzechwy w Swarzędzu
Os. Kościuszkowców 4, Swarzędz
ulice: Cybińska, Gryniów, Stanisława Kwaśniewskiego, Przełajowa, Juliusza
Słowackiego
osiedla: os. Kościuszkowców
miejscowość Gortatowo: Bajkowa,
Baśniowa, Cicha, Darniowa, Dolina Cybiny, Fabryczna, Kanclerska, Kapela, Kasztelańska, Królewska, Książęca, Kubusia
Puchatka, Magnacka, Marszałkowska, Nad
Cybiną, Pasieka, Przełajowa, Senatorska,
Złota Polana
miejscowość Jasin: Przełajowa

5. Szkoła Podstawowa nr 5
im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu
Os. Macieja Mielżyńskiego 3a, Swarzędz
ulice: gen. Józefa Bema, Bronisława
Geremka, plac Handlowy, Jaskółcza,
Teofila Kaczorowskiego, Jana Kochanowskiego, Stanisława Konarskiego,
Ignacego Krasickiego, Leśna, Miodowa,
Heleny Modrzejewskiej, Okrężna, Orla,
Pawia, Piaskowa, Józefa Pieprzyka, Jakuba Przybylskiego, Władysława Reymonta, Rzemieślnicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Sosnowa, Stanisława
Staszica, Henryka Szumana, Jędrzeja
i Jana Śniadeckich, Topolowa, Tortunia,
Romualda Traugutta, plac Zielony, Żurawia, 3 Maja
osiedla: os. Hipolita Cegielskiego,
os. Tytusa Działyńskiego, os. Macieja
Mielżyńskiego, os. Edwarda Raczyńskiego

6. Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, Zalasewo
ulice: Armii Poznań, Bednarska,
Bursztynowa, Ciesielska, Diamentowa,
Garbarska, Garncarska, Graniczna, Gwiaździsta, Kowalska, Krawiecka, Księżycowa, Kupiecka, Kuśnierska, Murarska,
Platynowa, Płóciennicza, Porzeczkowa,
Poziomkowa, Promykowa, Józefa Rivoliego, Srebrna, Tadeusza Staniewskiego,
Sukiennicza, Szewska, Szmaragdowa,
Ślusarska, Warzywna, Pauliny i Augusta
Wilkońskich (odcinek ulicy za ulicą Pogodną do ulicy Tadeusza Staniewskiego),
Zielona, Złota,

miejscowość Zalasewo: Angielska,
Armii Poznań, Austriacka, Belgijska, Borówkowa, Botaniczna, Cedrowa, Chorwacka, Cytrusowa, Czeska, Duńska, plac
Europejski, Figowa, Fińska, Francuska,
Glebowa, Grecka, Hebanowa, Hiszpańska, Holenderska, Irlandzka, Jeżynowa,
Kokosowa, prof. Józefa Kostrzewskiego, Kórnicka (odcinek ulicy za ulicą
Pogodną do ulicy Glebowej), Litewska,
Łotewska, Mahoniowa, Niemiecka, Norweska, Owocowa, Palisandrowa, Piesza,
Planetarna (od ulicy Armii Poznań do ulicy Glebowej), Polska, Portugalska, Poziomkowa, Pszczelna, Józefa Rivoliego,
Rosyjska, Roślinna, Rzepakowa, Siewna,
Skibowa, Słowacka, Srebrna, Tadeusza
Staniewskiego, Szmaragdowa, Szwajcarska, Szwedzka, Średzka (odcinek ulicy
za ulicą Pogodną do ulicy Chorwackiej),
Truskawkowa, Ukraińska, Węgierska,
Włoska, Wypoczynkowa
osiedla: os. Ułańskie, os. Sarmackie,
os. Wielkopolskie

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie
ul. Jana Heweliusza 26, Zalasewo
ulice: Agrestowa, Astronomiczna,
Deszczowa, Galileusza, Jana Heweliusza, prof. Ryszarda Kosteckiego, Kórnicka
(odcinek ulicy za ulicą Glebową), Mokra,
Orzechowa, Piknikowa, Planetarna (odcinek ulicy za ulicą Glebową), Radosna,
Równa, Serdeczna, Sielska, Spacerowa,
Średzka (odcinek ulicy za ulicą Chorwacką), Transportowa, Ukośna, Wspólna, Zagajnikowa
osiedla: os. Leśne, os. Wiktoriańskie,
os. Władysława Zamoyskiego
miejscowości: Garby, Kruszewnia,
Rabowice

Aktualności

2. Szkoła Podstawowa nr 2
im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu
ul. Polna 21, Swarzędz

8. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Kobylnicy
ul. Poznańska 50, Kobylnica
miejscowości: Bogucin, Janikowo,
Gruszczyn, Katarzynki, Kobylnica, Uzarzewo

9. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
ul. Karłowicka 3, Wierzonka
miejscowości: Karłowice, Wierzenica,
Wierzonka

10. Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Paczkowie
ul. Szkolna 16, Paczkowo
miejscowości: Paczkowo, Puszczykowo-Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki
Gwiazdowskie

13

PROSTO Z RATUSZA luty 2017

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Swarzędz
publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych
publicznych gimnazjów prowadzonych w
szkołach podstawowych oraz granice obwodów
dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas
dotychczasowych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Aktualności

1. klasy Gimnazjum nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Swarzędzu prowadzone
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Swarzędzu
ul. Polna 21, Swarzędz

ulice: Boczna, Bramkowa, Jana Brzechwy, Brzoskwiniowa, Cechowa, Józefa
Chełmońskiego, Augusta Cieszkowskiego (od ul. Wrzesińskiej do ul. Grudzińskiego), Marii Skłodowskiej-Curie,
Czereśniowa, Jarosława Dąbrowskiego,
Dworcowa, Działkowa, Arkadego Fiedlera, Aleksandra Fredry, Jurija Gagarina, Gołębia, Grunwaldzka, Harcerska,
Jasińska, Jesionowa, Jana Kasprowicza,
Kącik, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja
Kopernika, Wojciecha Kossaka, Tadeusza
Kościuszki, Kórnicka, Krańcowa, Ignacego Krasickiego, Józefa Kraszewskiego,
Kręta, Krótka, Gen. Tadeusza Kutrzeby,
Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Mała
Rybacka, Karola Marcinkowskiego, Jana
Matejki, Meblowa, Adama Mickiewicza,
Miła, Miodowa, Morelowa, Mylna, Napoleońska, plac Niezłomnych, Nowa,
Nowowiejska, Nowy Świat, Ogrodowa,
Okrężna, Elizy Orzeszkowej, Osiedlowa, Ignacego Paderewskiego, Piaski,
Podgórna, Pogodna, Polna, Południowa,
Józefa Poniatowskiego, plac Powstańców
Wielkopolskich, Poznańska, Bolesława
Prusa, Rabowicka, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Rolna, Różana, prof.

Jana Rutkowskiego, Rynek, Rzemieślnicza, Henryka Sienkiewicza, Władysława
Sikorskiego, Piotra Skargi, Skryta, Słoneczna, Spokojna, Sporna, Stawna, Strzelecka, Średzka, Leonida Teligi, Romualda
Traugutta, Tysiąclecia, Warsztatowa, Warszawska, ks. Piotra Wawrzyniaka, Wąska,
Wiankowa, Wielka Rybacka, Pauliny
i Augusta Wilkońskich, Wiśniowa, Wrzesińska, Wschodnia, Józefa Wybickiego,
Leona Wyczółkowskiego, Zachodnia,
Zacisze, Zapłocie, Stefana Żeromskiego,
Żwirki i Wigury
osiedle: os. Władysława IV
miejscowości: Jasin, Kruszewnia,
Łowęcin, Rabowice

2. klasy Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzędzu prowadzone
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzędzu
Os. Czwartaków 1, Swarzędz
ulice: Cicha, Augusta Cieszkowskiego (od ul. Grudzińskiego do granic
miasta), Cmentarna, Cybińska, Zygmunta
Grudzińskiego, Gruszczyńska, Gryniów,
Górków, Kobylnicka, Kosynierów, Stanisława Kwaśniewskiego, Juliusza Słowackiego, św. Marcina, Zamkowa, Zwycięstwa, Żytnia
osiedla: os. Czwartaków, os. Dąbrowszczaków, os. Kościuszkowców,
os. Zygmunta III Wazy

Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Swarzędz
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Swarzędz, od dnia 1 września 2019 r.
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu
ul. Zamkowa 20, Swarzędz
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ulice: Bramkowa, Brzoskwiniowa,
Cechowa, Czereśniowa, Działkowa, Gołębia, Górków, Zygmunta Grudzińskiego (do

ulicy Augusta Cieszkowskiego południowa
strona ulicy), Gruszczyńska, Harcerska,
Jesionowa, Jana Kasprowicza, Kącik, Jana
Kilińskiego, Kosynierów, Kórnicka (od
Rynku do DK 92), Krańcowa, Krótka,
Malinowa, Mała Rybacka, św. Marcina,
Adama Mickiewicza, Morelowa, Mylna,

miejscowości: Bogucin, Gortatowo,
Gruszczyn, Janikowo, Karłowice, Kobylnica, Uzarzewo, Wierzonka, Wierzenica,
Katarzynki

3. klasy Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika prowadzone w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, Zalasewo
ulice: Armii Poznań, Bednarska, Gen.
Józefa Bema, Bursztynowa, Ciesielska,
Diamentowa, Garbarska, Garncarska,
Bronisława Geremka, Graniczna, Gwiaździsta, plac Handlowy, Jaskółcza, Teofila
Kaczorowskiego, prof. Stanisława Kirkora, Stanisława Konarskiego, Kowalska,
Krawiecka, Księżycowa, Kupiecka, Kuśnierska, Leśna, Heleny Modrzejewskiej,
Murarska, Orla, Pawia, Piaskowa, Józefa
Pieprzyka, Platynowa, Płóciennicza, Poziomkowa, Porzeczkowa, Promykowa,
Jakuba Przybylskiego, Józefa Rivoliego,
Słowicza, Sosnowa, Srebrna, Stanisława Staszica, Tadeusza Staniewskiego,
Sukiennicza, Szewska, Szmaragdowa,
Henryka Szumana, Ślusarska, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Topolowa, Tortunia,
Warzywna, Zielona, plac Zielony, Złota,
Żurawia, 3 Maja,
osiedla: os. Hipolita Cegielskiego, os.
Tytusa Działyńskiego, os. Macieja Mielżyńskiego, os. Edwarda Raczyńskiego
miejscowości: Garby, Zalasewo

4. klasy Gimnazjum im. św. Jana Pawła
II prowadzone w Szkole Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Paczkowie
ul. Szkolna 16, Paczkowo
miejscowości: Paczkowo, Puszczykowo-Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki
Gwiazdowskie
Napoleońska, plac Niezłomnych, Nowa,
Nowy Świat, Ogrodowa, Ignacego Paderewskiego, Piaski, Podgórna, plac Powstańców Wielkopolskich, Poznańska,
Rynek, Stawna, Strzelecka, Warszawska,
Wiankowa, Wielka Rybacka, Wiśniowa,
Wrzesińska (do ulicy Augusta Cieszkowskiego/Polna), Zamkowa (do ulicy Zygmunta Grudzińskiego), Zapłocie
osiedla: os. Władysława IV

2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Swarzędzu
ul. Polna 21, Swarzędz
ulice: Boczna, Jana Brzechwy, Józefa
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3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzędzu
Os. Czwartaków 1, Swarzędz
ulice: Cicha, Cmentarna, Kobylnicka,
Zamkowa (od ulicy Zygmunta Grudzińskiego), Zwycięstwa, Żytnia,
osiedla: os. Czwartaków, os. Dąbrowszczaków, os. Zygmunta III Wazy,
miejscowość Gortatowo: Bartników,
Błotna, Chlebowa, Daleka, Dożynkowa,
Jasna, Kosiarzy, Piękna, Sezamowa, Solna,
Swarzędzka, Swojska, Żniwna,
miejscowość Jasin: Bazyliowa,
Cmentarna, Zygmunta Grudzińskiego
(północna strona ulicy do granic miasta),
Krokusowa, Laurowa, Lubczykowa, Malwowa, Przełajowa, Sołecka, Storczykowa,

Szafirowa, Tymiankowa, Ziołowa, Żonkilowa, Żniwna

4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana
Brzechwy w Swarzędzu
Os. Kościuszkowców 4, Swarzędz
ulice: Cybińska, Gryniów, Stanisława Kwaśniewskiego, Przełajowa, Juliusza
Słowackiego
osiedla: os. Kościuszkowców
miejscowość Gortatowo: Bajkowa,
Baśniowa, Cicha, Darniowa, Dolina Cybiny, Fabryczna, Kanclerska, Kapela, Kasztelańska, Królewska, Książęca, Kubusia
Puchatka, Magnacka, Marszałkowska, Nad
Cybiną, Pasieka, Przełajowa, Senatorska,
Złota Polana
miejscowość Jasin: Przełajowa

5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof.
Adama Wodziczki w Swarzędzu
Os. Macieja Mielżyńskiego 3a, Swarzędz
ulice: gen. Józefa Bema, Bronisława
Geremka, plac Handlowy, Jaskółcza,
Teofila Kaczorowskiego, Jana Kochanowskiego, Stanisława Konarskiego,
Ignacego Krasickiego, Leśna, Miodowa,
Heleny Modrzejewskiej, Okrężna, Orla,
Pawia, Piaskowa, Józefa Pieprzyka, Jakuba Przybylskiego, Władysława Reymonta, Rzemieślnicza, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Sosnowa, Stanisława
Staszica, Henryka Szumana, Jędrzeja
i Jana Śniadeckich, Topolowa, Tortunia,
Romualda Traugutta, plac Zielony, Żurawia, 3 Maja
osiedla: os. Hipolita Cegielskiego,
os. Tytusa Działyńskiego, os. Macieja
Mielżyńskiego, os. Edwarda Raczyńskiego

6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja
Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, Zalasewo
ulice: Armii Poznań, Bednarska,
Bursztynowa, Ciesielska, Diamentowa,
Garbarska, Garncarska, Graniczna, Gwiaździsta, Kowalska, Krawiecka, Księżycowa, Kupiecka, Kuśnierska, Murarska,
Platynowa, Płóciennicza, Porzeczkowa,
Poziomkowa, Promykowa, Józefa Rivoliego, Srebrna, Tadeusza Staniewskiego,
Sukiennicza, Szewska, Szmaragdowa,
Ślusarska, Warzywna, Pauliny i Augusta
Wilkońskich (odcinek ulicy za ulicą Pogodną do ulicy Tadeusza Staniewskiego),
Zielona, Złota,
miejscowość Zalasewo: Angielska, Armii Poznań, Austriacka, Belgijska, Borów-

kowa, Botaniczna, Cedrowa, Chorwacka,
Cytrusowa, Czeska, Duńska, plac Europejski, Figowa, Fińska, Francuska, Glebowa,
Grecka, Hebanowa, Hiszpańska, Holenderska, Irlandzka, Jeżynowa, Kokosowa,
prof. Józefa Kostrzewskiego, Kórnicka
(odcinek ulicy za ulicą Pogodną do ulicy
Glebowej), Litewska, Łotewska, Mahoniowa, Niemiecka, Norweska, Owocowa,
Palisandrowa, Piesza, Planetarna (od ulicy
Armii Poznań do ulicy Glebowej), Polska, Portugalska, Poziomkowa, Pszczelna, Józefa Rivoliego, Rosyjska, Roślinna,
Rzepakowa, Siewna, Skibowa, Słowacka,
Srebrna, Tadeusza Staniewskiego, Szmaragdowa, Szwajcarska, Szwedzka, Średzka
(odcinek ulicy za ulicą Pogodną do ulicy
Chorwackiej), Truskawkowa, Ukraińska,
Węgierska, Włoska, Wypoczynkowa
osiedla: os. Ułańskie, os. Sarmackie,
os. Wielkopolskie

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie
ul. Jana Heweliusza 26, Zalasewo
ulice: Agrestowa, Astronomiczna,
Deszczowa, Galileusza, Jana Heweliusza, prof. Ryszarda Kosteckiego, Kórnicka
(odcinek ulicy za ulicą Glebową), Mokra,
Orzechowa, Piknikowa, Planetarna (odcinek ulicy za ulicą Glebową), Radosna,
Równa, Serdeczna, Sielska, Spacerowa,
Średzka (odcinek ulicy za ulicą Chorwacką), Transportowa, Ukośna, Wspólna, Zagajnikowa
osiedla: os. Leśne, os. Wiktoriańskie,
os. Władysława Zamoyskiego
miejscowości: Garby, Kruszewnia,
Rabowice

Aktualności

Chełmońskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Dworcowa, Arkadego Fiedlera, Aleksandra Fredry, Jurija Gagarina, Zygmunta
Grudzińskiego (południowa strona ulicy
od ulicy Augusta Cieszkowskiego), Grunwaldzka, Jasińska, Marii Konopnickiej,
Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka,
Tadeusza Kościuszki, Kórnicka (od DK
92 do ulicy Pogodnej), Józefa Kraszewskiego, Kręta, gen. Tadeusza Kutrzeby,
Kwiatowa, Łąkowa, Karola Marcinkowskiego, Jana Matejki, Meblowa, Nowowiejska, Elizy Orzeszkowej, Osiedlowa,
Pogodna, Polna, Południowa, Józefa
Poniatowskiego, Bolesława Prusa, Rabowicka, Mikołaja Reja, Rolna, Różana, prof. Jana Rutkowskiego, Henryka
Sienkiewicza, Władysława Sikorskiego,
Piotra Skargi, Skryta, Słoneczna, Spokojna, Sporna, Średzka (do ulicy Pogodnej), Antoniego Tabaki, Leonida Teligi,
Tysiąclecia (do os. Hipolita Cegielskiego
i os. Tytusa Działyńskiego), Warsztatowa,
ks. Piotra Wawrzyniaka, Wąska, Pauliny
i Augusta Wilkońskich (od ulicy Średzkiej do ulicy Pogodnej), Wrzesińska (od
ulicy Augusta Cieszkowskiego/Polna),
Wschodnia, Józefa Wybickiego, Leona
Wyczółkowskiego, Zachodnia, Zacisze,
Stefana Żeromskiego, Żwirki i Wigury,
miejscowość Jasin: Bliska, Bolesława, Chabrowa, Gromadzka, Zygmunta
Grudzińskiego, Jadwigi, Kaczeńcowa,
Kazimierza, Kmieca, Leszka, Łowęcińska, Mieszka, Modrakowa, Piasta,
Poznańska, Rabowicka, prof. Jana Rutkowskiego, Sadowa, Skryta, Stolarska,
Szklarniowa, Tulipanowa, Warsztatowa,
Wiejska, Wiosenna, Władysława, Włodarska, Wójtowska, Wrzesińska, Wrzosowa, Ziemowita,
miejscowości: Łowęcin

8. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Kobylnicy
ul. Poznańska 50, Kobylnica
miejscowości: Bogucin, Janikowo,
Gruszczyn, Katarzynki, Kobylnica, Uzarzewo

9. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
ul. Karłowicka 3, Wierzonka
miejscowości: Karłowice, Wierzenica,
Wierzonka

10. Szkoła Podstawowa im. św. Jana
Pawła II w Paczkowie
ul. Szkolna 16, Paczkowo
miejscowości: Paczkowo, Puszczykowo-Zaborze, Sarbinowo, Sokolniki
Gwiazdowskie
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Wielki koncert Orkiestry Dętej
Aktualności

Na koncert karnawałowy Orkiestry Dętej w hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji przybyło liczne grono
słuchaczy. W bogatym programie były zarówno standardy jazzowe, jak również przeboje muzyki filmowej.
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M

uzyczne spotkanie w niedzielę, 5
lutego, rozpoczął wspólny występ
muzyków i grupy choreograficznej. Publiczność wysłuchała „Arsenalu”
Jana van der Rosta, „The Blues Factory”,
„ Livin’ la vida loca”, „Puzon express”.
Wrażenia dopełniły doskonale znane
utwory filmowe z takich produkcji jak
„Robin Hood”, „Blues Brothers”, „Doctor Who” czy „Gang Olsena”. Motyw
z tego ostatniego stał się doskonałą okazją
do zaprezentowania talentu aktorskiego
muzyków, którzy przebrani za członków
słynnego gangu próbowali dokonać rozboju. Na szczęście, na sali były odpowiednie
służby porządkowe, które zadbały o spokój
i bezpieczeństwo wszystkich widzów.
Miłą niespodzianką dla orkiestry był
nowy puzon, przekazany przez burmistrza
Mariana Szkudlarka. Piękny instrument
sprawił wiele radości samej orkiestrze oraz
jej sympatykom.
Koncert karnawałowy był również
okazją do prezentacji solistów: utwór
„Euphonium ragtime” na barytonach zagrali Maciej Kubiak i Bartosz Śrama, na
saksofonie altowym zaprezentował się
Szymon Czmoch. Z kolei „Puzon express”
publiczność usłyszała w wersji solo na
trzy puzony, na których zagrali: Mateusz
Rogowski, Szymon Śrama i Agnieszka
Kuśmierz.

Wszystkim bardzo podobał się występ
najmłodszej grupy choreograficznej, która
powstała we wrześniu 2016 roku. Sześcioletnie tancerki pokazały dwa układy,
świetnie przyjęte przez publiczność. Swój
pierwszy duży koncert zagrali tego dnia
także: Amelia Soberska - flet, Klaudia Kujawa – klarnet, Konrad Hoppe – klarnet
i Kacper Cierluk – trąbka.
W przerwie koncertu karnawałowego
wystąpili goście specjalni, którzy przyje-

chali do Swarzędza aż z Kołobrzegu. Marika Musielak i Michał Sypień zatańczyli
ogniste paso doble oraz namiętne tango.
Pełnym emocji popisem para wzbudziła
zachwyt swarzędzan.
Tegoroczne karnawałowe święto Orkiestry Dętej pod batutą Łukasza Gowarzewskiego zakończyła wiązanka przebojów z filmu muzycznego „Grease”.
/ok/
z Fot. Aldona Młynarczak

Aktualności
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Dni Swarzędza `2017
Tegoroczne Dni Swarzędza będą imprezą 3-dniową, dzięki czemu mamy możliwość wyjścia z programem do
szerszego grona odbiorców. Postanowiliśmy te trzy dni podzielić na trzy zupełnie różne tematy.

Aktualności

► W PIĄTEK, 23 czerwca, królować będzie muzyka taneczna i klubowa.
Na scenie wystąpi wybrany przez swarzędzan zespół disco polo, MIG. Zespół
tworzy czwórka rodzeństwa. Jest jednym
z najpopularniejszych zespołów tego gatunku muzyki. Największym sukcesem
zespołu było zdobycie tytułu Hit Lata na
Disco Hit Festival w Kobylnicy w 2012
roku za utwór „Jej dotyk”. Zespół znany jest też z takich kompozycji jak np.

HEY
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MIG

„Wymarzona” czy „Miód Malina”, które
posiadają po kilkadziesiąt milionów wyświetleń w popularnym serwisie internetowym YouTube.
Kolejnym punktem piątkowej części
Dni Swarzędza 2017 będzie bitwa DJ`ów.
Z tej okazji zaprosiliśmy absolutną czołówkę z tego gatunku. Wystąpią:
4 Strings, czyli holenderska grupa
muzyki trance, która jest renomowaną
gwiazdą wśród środowiska skupiającego

się wokół muzyki klubowej. Popularność
przyniósł im m.in. utwór „Take Me Awal”,
Nina Suerte – bardzo utalentowana
polska DJ`ka
oraz DJ Hazel – żywa legenda muzyki klubowej, laureat wielu nagród i wyróżnień z tej dziedziny muzyki, m.in. 2.
miejsce w mistrzostwach Europy DJ`ów
w Niemczech, wieloletni rezydent legendarnego klubu Manieczki w Wielkopolsce. Występował z takimi gwiazdami jak

Andrzej Piaseczny

DJ Hazel
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DJ Tiesto, DJ Tonka czy ATB. Dj-je mówią o nim: „najszybsze ręce Europy” oraz
uważają, że jego możliwości techniczne
nie znają granic. Podczas Dni Swarzędza
wystąpi ze swoim bratem DJ Drumem,
który będzie mu towarzyszył grając na
perkusji – tworzą razem projekt DJ Hazel & DJ Drum Show. Wspólny występ
zamieni się w niebagatelne widowisko,
zarówno pod względem muzycznym, jak
i wizualnym.
► SOBOTNIA (24 czerwca) część
Dni Swarzędza minie pod znakiem
mocniejszego, gitarowego brzmienia.
Na scenie pojawi się m.in. wokalistka, instrumentalistka, kompozytorka
i autorka tekstów, Agyness B. Marry.
Na koncertach towarzyszy jej wyłącznie
perkusja i gitara basowa. Podczas występu
na festiwalu w Poznaniu, uznana została
za największe odkrycie – co ciekawe, był
to zaledwie jej drugi koncert.
Jej debiutancki album zatytułowany
po prostu „Agyness B. Marry” to 12 brudnych, rockowych utworów. Materiał został
nagrany bez żadnych ulepszeń. Album
przesiąknięty jest jednocześnie ciężkim
gitarowym brzmieniem i kobiecą wrażliwością.
Gwiazdą wieczoru będzie jedna z najważniejszych polskich kapel rockowych –
zespół HEY. Znakomite kompozycje opatrzone poruszającymi i szczerymi tekstami
Katarzyny Nosowskiej szybko zjednują
publiczność nie tylko w całej Polsce. Ich
debiutancka płyta „Fire” wydana w roku
1993, rozeszła się w ponad 200-tysięcznym nakładzie. Z tego albumu pochodzą
takie przeboje zespołu, jak: „Zazdrość”,

Nina Suerte
„Teksański”, czy „Moja i twoja nadzieja”. Album do dziś jest jedną z najmocniejszych pozycji kanonu polskich płyt
rockowych.
Zespół wydał 18 płyt, z czego ostatnia
to album „BŁYSK”, nagrany w 2016 roku,
wyraźnie różni się od tego wszystkiego,
co grupa proponowała w ciągu ostatniej
dekady – mocniej bije serce sekcji, ostrzej
kąsa gitara, powróciły mocne, chwytliwe
refreny.
Hey jest laureatem niezliczonej ilości Fryderyków oraz innych nagród, m.in.
Eska Music Awards.
Sobota upłynie również pod znakiem
lokalnych zespołów muzycznych, których
w Swarzędzu nie brakuje. Zaprezentują oni
szerokie spojrzenie na muzykę rockową
i różne jej nurty.
► W NIEDZIELĘ, 25 czerwca,
postawiliśmy na bardziej rodzinne
świętowanie.
Gwiazdą niedzielnej części imprezy
będzie Andrzej Piaseczny. Z muzyką
związany od najmłodszych lat. W 1992
roku artysta przyłączył się do zespołu Mafia z którym nagrał 3 płyty na których,
oprócz ostatniej, w większości znalazły
się bardziej rockowe utwory. W 1995 roku
ukazał się krążek Roberta Chojnackiego
zatytułowany „Sax & Sex” gdzie Andrzej
Piaseczny zaśpiewał prawie wszystkie
piosenki. Album odniósł ogromny sukces, rozszedł się w ponad 800 tysiącach
egzemplarzy. Ta „Multiplatynowa płyta”
do dziś uważana jest za najpopularniejszy
album i komercyjny hit lat 90. Piosenki
„Budzikom śmierć”, „Prawie do nieba”
i „Niecierpliwi” przez długi okres czasu

nie schodziły z pierwszych miejsc list
przebojów, a największe stacje radiowe
grają je do dziś.
Andrzej Piaseczny rozpoczął później
solową karierę oraz występował w serialu
„Złotopolscy”. Współpracował z wieloma polskimi artystami, m.in. Sewerynem
Krajewskim, z którym nagrał 2 płyty. Od
2011 z małymi przerwami jest jurorem
i trenerem w The Voice of Poland.
Andrzej Piaseczny jest laureatem
ogromnej ilości nagród i wyróżnień,
w tym Fryderyka, Wiktory, Telekamery
czy Superjedynki.
DODATKOWĄ ATRAKCJĄ NIEDZIELNEGO wieczoru będzie impreza
„Roztańczony Swarzędz”. Punktualnie
o godzinie 20.00 spotkamy się przed
sceną, aby pokazać, jak potrafimy się
bawić i cieszyć tańcem. Głównym celem jest aktywizacja środowisk fitnessowo-tanecznych oraz uczniów szkół
gimnazjalnych i liceów w Swarzędzu.
Do udziału w akcji zapraszamy wszystkich chętnych ze Swarzędza, okolic i nie
tylko, w każdym wieku. Nie trzeba być
profesjonalnym tancerzem, aby dobrze
się bawić. Wystarczy pojawić się przed
sceną, przyłączyć do nas i włożyć w taniec cząstkę siebie.
Finałowym akcentem będzie pokaz
akrobatyki powietrznej – ANTIGRAVITY ART – przedstawienia wyreżyserowanego przez Małgorzatę Majchrzak, przy
dźwiękach muzyki na żywo wykonanej
przez lokalnych artystów.
Serdecznie zapraszamy 23-25 czerwca
na Dni Swarzędza 2017!
/ok/

Aktualności

4 STRINGS
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Dotacje dla organizacji

Aktualności

W styczniu 2017 rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i upoważnionych podmiotów na wsparcie realizowanych przez nie w bieżącym roku zadań publicznych. Burmistrz
Swarzędza przyznał dotacje dla następujących podmiotów działających
na rzecz mieszkańców naszej Gminy:
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►► Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”
1. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Organizacja rozgrywek ligowych seniorów
– 270.000 zł (w tym 8.000 na wynajem
obiektów SCSiR),
2. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Organizacja Turniejów Młodzieżowych.
Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków – 145.000,
3. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportuprowadzenie sekcji zapasów wszystkich
stylów – 55.000,
4. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Organizacja sekcji lekkoatletycznej –
15.000,
5. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej – 15.000.
►► Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz
1. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportuUKS Lider Swarzędz- sekcja piłki nożnej
– 177.500 (w tym 13.000 na wynajem
obiektów SCSiR i SP w Zalasewie),
2. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportusekcja piłki ręcznej – 112.500,
3. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
– UKS Lider Swarzędz – koszykówka –
seniorki – 150.000,
4. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu- UKS Lider Swarzędz- koszykówka
dziewczynek i chłopców – 57.500.
►► Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
– prowadzenie sportowej sekcji piłki nożnej oraz promocja zdrowego stylu życia
wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych
na terenach wiejskich Gminy Swarzędz –
130.000 (z podziałem: 52.000 na drużynę

seniorów – w tym 6.000 wynajem obiektów SCSiR; 78.000 na drużyny dziecięce
i młodzieżowe).
►► Klub Sportowy Victoria Judo
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Trenuj judo, będziesz sprawniejszy –
6.000.

zację turnieju),
2. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Organizacja XII Swarzędzkich Mistrzostw
Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz – 8.000.

►► Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyn”
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
– jeździecka przygoda – 5.000.

►► Organizacja Środowiskowa
Akademickiego Związku Sportowego
w Poznaniu
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
– taekwondo olimpijskie – rozwój przez
zabawę i sport – 18.000.

►► Polski Związek Wędkarski Okręg
w Poznaniu reprezentowany przez
Koło PZW nr 158 Swarzędz Zatorze
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Sport – rekreacja – 3.000.

►► Klub Sportowy Nad Cybiną Meblarz
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Rozwój piłki nożnej w Gminie Swarzędz
– 10.000 (w tym 2.000 na wynajem obiektów SCSiR).

►► Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Zalasewo
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
ze szczególnym uwzględnieniem piłki
nożnej – 10.000 (w tym 2.000 na wynajem obiektów SCSiR).

►► Wielkopolski Okręgowy Związek Żeglarski
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
– Dzień Żagli oraz IV Rekreacyjne Regaty
Żeglarskie w Swarzędzu – 5.500.

►► Uczniowski Klub Sportowy Kopla
Paczkowo
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportuorganizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych
na obszarach wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze
szczególnym uwzględnieniem unihokeja
– 25.000.
►► Swarzędzki Klub Karate - Do „Fighter”
1. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć
rekreacyjno-sportowych z zakresu karate
oraz przeprowadzenie VI Mikołajkowego
Turnieju Młodych Talentów Karate „Piątka
Cup” – 15.000 (w tym 5.000 na organi-

►► Polski Związek Wędkarski Okręg
w Poznaniu reprezentowany przez
Wędkarski Klub Sportowy Milo MatchPro
Swarzędz
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportuwędkarstwo, udział w zawodach wędkarskich – 9.000.
►► Klub Sportów Walki Kuzi Sport
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu- wsparcie działalności Klubu Sportów
Walki Kuzi Sport – 10.000.
►► Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Swarzędzu
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zawody strzeleckie 2017 – 4.000.
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►► Stowarzyszenie Kohorta Poznań
1. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Młodzieżowa Euroliga Sportów Walki
Knockout Art. – 7.000,
2. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Droga do mistrzostwa- treningi dla dzieci
i młodzieży – 10.000.
►► Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek
Swarzędz
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Akademia małego hokeisty – 22.000.
►► Klub Karate Dynamic Swarzędz
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
na bieżącą działalność szkoleniową Klubu
Karate Dynamic Swarzędz – 10.000.
►► Razem Ponad Granicami
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Promowanie sportu i zdrowego stylu życia – 20.000 (w tym 5.000 na Spartakiadę
Młodych).
►► Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos”
Wsparcie działań na rzecz uzdolnionej młodzieży szkolnej – Konkurs dla
Uczniów Gimnazjów „Złota Żaba” i Konkurs dla Uczniów Szkół Podstawowych
„Złota Żabka” – 8.000.
►► Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel”
Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie terapii, poradnictwa i działań
na rzecz osób uzależnionych oraz działań
z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia – 27.000.
►► Polski Komitet Pomocy Społecznej,
reprezentowany przez Zarząd Okręgowy
w Poznaniu
Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych
form pomocy dla osób zagrożonych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą
i ubóstwem – 24.500.

►► Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina
Biskupa w Swarzędzu
Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie placówki (świetlicy) profilaktyczno- środowiskowej dla dzieci z rodzin
narażonych na patologię społeczną i rodzin
dysfunkcyjnych – 65.000.
►► Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka
1. Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami – 90.000,
2. Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna
interwencja drogą do integracji społecznej
– 45.000,
3. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego. Przegląd piosenki religijnej Osób Niepełnosprawnych
– Anielskie Śpiewogranie – 4.500,
4. Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego. Bawimy się
z Mikołajami – 4.500.
►► Parafia Rzymskokatolicka pw. Św.
Mikołaja w Wierzenicy
Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci. Wiejski inkubator
szansą na rozwój – 55.000.
►► Stowarzyszenie Chór Męski „Akord” Przy
Cechu Stolarzy Swarzędzkich
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego. Organizacja
działań popularyzujących kulturę, sztukę,
tradycję i dziedzictwo narodowe, takich
jak m. in.: warsztaty, plenery, konkursy,
wystawy – 13.000.
►► Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta
w Swarzędzu
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego poprzez prowadzenie orkiestry dętej – 61.200.
►► Fundacja „Artifakt”
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego. Cykl działań
twórczych – „Szukając talentów...” –
10.000.
►► Klub Biegacza Wartko
Wsparcie działań z zakresu upo-

wszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego. Znam zabytki
mojej gminy – kościół pw. Św. Marcina
w Swarzędzu - feryjne warsztaty zabytkowej architektury Miasta i Gminy Swarzędz
dla dzieci – 2.000.
►► Towarzystwo Miłośników Ziemi
Swarzędzkiej
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego- organizacja
spotkań mających na celu popularyzację
historii miasta i regionu – 5.000.
►► Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Zalasewa
Organizacja działań popularyzujących
kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo
narodowe, takich jak m. in.: warsztaty,
plenery, konkursy, wystawy. Festyn Rodzinny w Zalasewie i Dożynki w Zalasewie – 11.000.
►► Fundacja „Etiuda”
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego. Orkiestra smyczkowa – 2.800.
►► Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury
Wsi i Rolnictwa
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego. Organizacja
pikniku kulturalno-edukacyjnego „IX
Miodowe Lato w Skansenie” – 12.000.
►► Fundacja Świat Możliwości
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony
dziedzictwa narodowego- prawykonanie
utworu Ewy Fabiańskiej- Jelińskiej dedykowanego Chórowi Żeńskiemu Sonantes
– 12.000.

Aktualności

►► Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów pływackich
– 75.000 (w tym 50.000 na wynajem
obiektów SCSiR).

►► Oddział Środowiskowy Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Poznań- Nowe Miasto
w Poznaniu im. Franciszka Jaśkowiaka
Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieżycykl imprez turystyczno- krajoznawczych
– 4.000.
►► Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu
Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży.
Organizacja imprez turystycznych – 4.000.
/wd/
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Nie to imię

P

aństwo Stefania i Mikołaj Majchrzakowie ze
Swarzędza obchodzili niedawno 60. rocznicę
ślubu. Składając Jubilatom gratulacje w styczniowym wydaniu PzR omyłkowo imię Stefania
zmieniliśmy na Stanisława. Przepraszamy i raz
jeszcze gratulujemy!
/red/

Bezpieczne zimowisko `2017
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, które już za chwilę rozpoczną w Wielkopolsce ferie zimowe, policjanci zorganizowali pokazy
i działania profilaktyczne nad jeziorem w Swarzędzu. Do akcji włączyli się
także ratownicy WOPR, strażacy, ratownicy medyczni oraz swarzędzkie
„Morsy”. Nad jeziorem w Swarzędzu 24 stycznia br. zorganizowano akcję
profilaktyczną dla dzieci „Bezpieczne zimowisko 2017”.

Aktualności

W

przedsięwzięcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
włączyły się: Komisariat Wodny Policji w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Komisariat
Policji w Swarzędzu, Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu, Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu oraz
Ratownicy Medyczni.
Uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych oglądali pokazy ratowania ludzi, którzy chodząc po lodzie,
wpadli do zimnej wody. Pełne napięcia
i akcji prezentacje nie byłyby możliwe
bez udziału swarzędzkich morsów, dla
których kąpiele w wodzie o temperaturze 2 stopni Celsjusza są przyjemnością.

Najmłodsi z zaciekawieniem podziwiali
metody ratowania ludzi prezentowane
przez policjantów, strażaków i ratowników WOPR.
Po pokazach u brzegu jeziora, uczniowie wraz z opiekunami zostali zaproszeni
przez organizatorów na ciepłą herbatę,
gdzie czekała na nich niespodzianka –
maskotka wielkopolskiej Policji sierżant
Pyrek. Policjanci i ratownicy medyczni
omówili z dziećmi i młodzieżą zasady zachowania się w razie wypadku na stoku
narciarskim. Edukacja przeplatana była
z zabawą. Najwięcej frajdy sprawił najmłodszym rozgrzewający taniec z sierżantem Pyrkiem. Na zakończenie spotkania
wszystkie dzieci otrzymały elementy
odblaskowe.
Na podstawie materiału KWP

Aplikacja mobilna „Moja Komenda”
– kontakt z policją i dzielnicowymi
na wyciągnięcie ręki
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową
wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy
dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.

A
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plikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić
wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on

pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby
połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy
jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik
nie musi mieć dostępu do Internetu, aby
odnaleźć swojego dzielnicowego.

Morsy w Warcie!

S

towarzyszenie Morsy Swarzędz już po raz
czwarty organizuje imprezę dla pływaków-śmiałków, którym ani zimno nie jest straszne,
ani Warta w marcowym wydaniu. „IV Przepływanie Warty Wpław” zaplanowano na 12 marca 2017 r. o godz. 11:00 obok mostu Bolesława
Chrobrego w Poznaniu (od strony katedry).
Zapraszamy do kibicowania!
/mw/

Mapa zagrożeń

C

hcesz wiedzieć czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Możesz mieć na to wpływ! Reaguj
na zagrożenia! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa: www.policja.pl
Za pomocą KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA można przekazywać informacje
o zagrożeniach występujących w okolicy. MAPA
zawiera również informacje pochodzące z baz
policyjnych dotyczące zagrożeń najbardziej uciążliwych społecznie. Zgłoszenia do MAPY można
dokonać za pośrednictwem interaktywnej strony
internetowej. Naniesione na MAPĘ zagrożenia
ukierunkują działania Policji. MAPA nie służy do
zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji bądź
zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub
wykroczenia. W tego typu przypadkach należy
skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub
korzystać z numerów alarmowych: 997 lub 112.
/nad/
Aplikacja „Moja Komenda” zawiera
także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Dodano
do niej dodatkowe jednostki, m.in. rewiry
dzielnicowych oraz posterunki. Aplikacja
została wyposażona w dwa tryby wyszukiwania informacji. Po włączeniu usług lokalizacyjnych w telefonie sama odnajdzie
najbliższe policyjne obiekty. Po przejściu
w tryb online wystarczy jedno kliknięcie,
by wskazała trasę do najbliższej komendy
lub komisariatu. Równie sprawnie połączy
nas z dyżurnymi policjantami z wybranej
jednostki. Dodatkowo „Moja komenda”
umożliwia wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub kodzie pocztowym.
„Moja Komenda” dostępna jest na
telefony z Androidem i na iOS. Usługa
jest bezpłatna.
/nad/
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O

d 1 stycznia 2017 r., z tytułu
urodzenia się żywego dziecka
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą
zagrażającą życiu, przysługuje prawo do
jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz.
1860)
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody.
Aby uzyskać jednorazowe świadczenie, konieczne jest spełnienie kilku
warunków.
Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin„Za życiem”, wniosek o wypłatę jednorazowego
świadczenia należy złożyć w terminie
12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Wniosek złożony po terminie zostanie
pozostawiony bez rozpoznania.
Wyżej wymieniona ustawa nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do dzieci urodzonych po 31
grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie
złożony w terminie 12 miesięcy od dnia
urodzenia dziecka.
Ponadto, podstawowym warunkiem
jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego

DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Tradycyjne
spotkanie w Dniu Babci i Dziadka, wśród fotografii
i nostalgicznych wspomnień z własnego dzieciństwa,
wprowadziło naszych Seniorów z Dziennego Domu„Senior-WIGOR” w obchody ich święta. Uczestniczyliśmy
też 25 stycznia w turnieju futbolu stołowego, który
odbył się w Centrum Aktywności Seniora na ul. Piaski.
W dniu następnym czekała na naszych uczestników
prawdziwa niespodzianka. Po raz pierwszy w naszym
Domu zagościła grupa pięciolatków z przedszkola„Pod
Kasztanami”. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym, w trakcie którego zaprezentowały wiersze przeplatane piosenkami. Atmosfera była cudowna, a wzruszeń
nie było końca. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pamięć
i udany występ. Odwzajemnimy się już wkrótce.
Anna Szpakowska
Dzienny Dom „Senior - WIGOR”

ków ze Środowiskowego Domu Samopomocy, pozostałe
drużyny zapowiadają rewanż na kolejnym spotkaniu…
B. Chmiela
Środowiskowy Dom Samopomocy

TURNIEJ FUTBOLU STOŁOWEGO. 25
stycznia b.r. w Centrum Aktywności Seniora w Swarzędzu odbył się pierwszy Turniej futbolu stołowego
integrujący uczestników Klubów Młodych Duchem,
Domu Dziennego Senior Wigor, Środowiskowego Domu
Samopomocy oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
z Poznania. Młodzież z OSW wzięła udział w organizacji i prowadzeniu spotkania – ułożyli plan rozgrywek
i sędziowali. Rozgrywki były przeplatane występami
artystycznymi, przygotowanymi przez uczestników,
niektórzy nawet pełnili podwójną rolę, t.j. zawodnika
i artysty. Turniej zakończył się zwycięstwem uczestni-

SENIORZY W TEATRZE NOWYM.

W mroźny niedzielny wieczór, 22 stycznia, pięćdziesięciu
członków Klubów Młodych Duchem z gminy Swarzędz
wybrało się do Teatru Nowego w Poznaniu na sztukę Antoniego Czechowa„Wiśniowy sad”. Jest to utwór z 1903
roku, ostatnie dzieło tego rosyjskiego dramatopisarza,
które na deski poznańskiej sceny przeniosła wieloletnia
dyrektor Teatru, Izabella Cywińska. Dzięki nastrojowej
muzyce Jerzego Satanowskiego, bogatej scenografii
oraz charyzmatycznej grze aktorów odbyliśmy podróż
w czasie do XIX – wiecznej Rosji. Śledząc dzieje rodziny
Raniewskich, obserwując rozpad znanej im rzeczywistości i zachodzące zmiany społeczne, dostrzegliśmy
aktualność tego dramatu we współczesnym świecie.
Gmach przy ul. Dąbrowskiego 5 seniorzy opuszczali
zadowoleni, a dyskusjom na temat spektaklu nie
było końca. Okazało się, że każdy z nas zinterpretował
i odczytał go na własny sposób. Wieczór pełen emocji
pozwolił nam na nowo odkryć uroki i magię teatru.
Obyśmy mieli jak najwięcej okazji, by tam powrócić.
Dominika Baraniak
Centrum Aktywności Seniora
SPOTKANIE Z POEZJĄ. 16 stycznia br.

ciężkie i nieodwracalne upośledzenia
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu. Zaświadczenie takie powinno
być wystawione przez lekarza z którym
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni,
z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Wniosek o ustalenie prawa do wyżej
wymienionego świadczenia oraz wzór
zaświadczenia dla lekarza jest dostępny
na stronie opsswarzedz.pl
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
Beata Pacholczak
w klubie „Stokrotki” zostały wznowione kwartalne
spotkania literackie, których stałym gościem jest Pan
Damazy Supiński, piszący wiersze z potrzeby serca, pod
wpływem impulsu, ale też „z okazji”.
Zbliża się 15-lecie działalności Pływalni „Wodny Raj”
i na tę okoliczność powstał tekst piosenki wyrażającej
ogromne przywiązanie wszystkich emerytów do tego
obiektu. Przy kawie i ciasteczkach wysłuchaliśmy przeczytanych przez Autora wierszy, mówiących o miłości,
przyjaźni i odpowiedzialności. Potem rozwinęła się szeroka dyskusja. Panie chętnie wspominały młode lata,
pierwsze zauroczenia i pocałunki. Atmosfera była bardzo
miła i radosna, a każda z nas wracała do domu ze swoimi
wspomnieniami. Zapraszam na kolejne spotkania!
Halina Begier – KMD Stokrotki
WARSZTATY RZEŹBIENIA Z GLINY.
13 stycznia w Centrum Aktywności Seniora rozpoczęły
się warsztaty ceramiczne, podczas których zapoznaliśmy się z właściwościami i możliwościami plastycznymi gliny. Dla niektórych były to pierwsze próby pracy
w tym materiale, inni mieli już doświadczenie zdobyte
podczas letnich zajęć w Dziennym Domu„Senior – WIGOR”. Wszyscy jednak doskonale się bawiliśmy, tworząc
wymyślne dzbanki, świeczniki, patery, miski, kubki oraz
przedmioty dekoracyjne. Zajęcia pozytywnie wpłynęły
na nasze samopoczucie, pozwoliły uczestnikom odprężyć się i zrelaksować. Wszystkim polecamy taką formę
spędzanie czasu wolnego i zapraszamy seniorów do
CAS, ul. Piaski 4.
Dominika Baraniak
Centrum Aktywności Seniora

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

Prosto z OPS

„Za życiem” – ustawa o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin
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niczak, Multi-Medic, Med+, 2B Active,
Kulkids, Bodo Sport.

Składam serdeczne podziękowania
firmom, instytucjom i osobom,
pomagającym przy organizacji
25 Finału WOŚP w Swarzędzu:

25. Finał WOŚP w Swarzędzu

Aktualności

Podziękowanie

24

Szanowni Państwo! 15 stycznia 2017
roku odbył się 25. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, podczas którego pieniądze zbierane były na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. W tym celu, na ulice
całej gminy Swarzędz wyszło 600 kwestujących wolontariuszy ze Swarzędzkiego
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, który został utworzony przy
Swarzędzkim Ośrodku Kultury. Przez
cały dzień trwania Finału odbywały się
występy artystyczne, koncerty, licytacje
i loteria fantowa.
Udało się zebrać oszałamiającą kwotę
ponad 189 tys. zł. Nie byłoby to możliwe,
gdyby nie zaangażowanie ogromnej rzeszy
sponsorów, osób i firm, którym z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować.

Są to w szczególności:

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek, Przewodnicząca Rady
Miejskiej Barbara Czachura, Poseł na Sejm
RP Bożena Szydłowska, Radny Rady
Miejskiej Zygmunt Majchrzak, Ireneusz
Szpot, J.K. Biżuteria-Janusz Kamieński,
KKS Lech Poznań, Rzecznik KKS Lech
Poznań Łukasz Borowicz, Lech Łukomski, Eco Stolarz, Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna Kruszewnia, Restauracja
„Między Nami” z Paczkowa, Zakłady
Mięsne Andrzej Bystry, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Pokój” Paczkowo,
Telewizja STK, Eurohotel, Volkswagen
Poznań, Chronos Development, Zakład
Przetwórstwa Dziczyzny Laspol, Aeroklub Poznański, Planetbud Development,
SKS Unia Swarzędz, Tulplast, All-Meblo
Swarzędz, Fabryka Mebli Tapicerowanych
„Alwes”, Mabor s.j., Zakład Pierzarski
Piórex S.A., Sklep Rowerowy Brodex,
Rowery-Narty - Magdalena i Krzysztof
Zimni, Strefa Sportu Tenis & Fitness, Red

Fitness, Cukiernia Magdelenka, Cukiernia
Kandulski, Cukiernia Grzeczka, Cukiernia
Hoffmann, Cukiernia „Cafe Pączek” Artur
Ostrowski, Weber - dekoracje cukiernicze,
Bistro Rodzinny Zakątek, Piekarnia Jankowscy, Pałacyk Pod Lipami, Restauracja Bajkowa, Salon Mody Cybina, Studio
Paznokci „Aga” Agnieszka Gawarecka,
Salon Kosmetyczny De Looks Daria
Wittke, M-Studio, Incontro Galeria Stylu
Zalasewo, Salon urody Mariusz Nowacki,
Językownia, Akces Benefit Learning Systems, Koło Wędkarzy Swarzędz Zatorze,
Utal, Grota Solna w Gruszczynie, Optyk
Przybylski, Serwis Samochodowy Maciejewski - Bosh Service, Taxi Swarzędz,
Drukarnia Swarzędzka Stanisław i Marcin
Witecki, Piotr Jurkiewicz - „Jubiler”, Salonik fryzjerski dla psów Karolina Jurkiewicz, My Mousic Group, Sadva, Karolina
Wielogórska, Katarzyna i Maciej Plenzler,
Państwowa Straż Pożarna JRG 3, Link Sp.
z o.o., Ewa i Lucjan Pruchnik, Ewa i Jan
Zierbat, Szymon i Emilia Cieśla, Katarzyna i Mariusz Starosta, Emilia Gronos Bukert, Wuja Czechu - Marek Szymański,
Honorata i Bogdan Junikowscy, Mapa Tex
- Paweł Banaszak, Krzysztof Wielogórski,
Marek Jaworski, Ryszard Sołomiewicz,
Dział zakupów - Malta Decor Sp. z o.o.,
Tubes - International Poznań, Laboratorium - Malta Decor Sp. z o.o., Duda Watex
Magda Sikora, Tranzico, Agencja Eventowa „Ubarwieni”, Auto Elektryk Adam
Woźniak, Centrum Płytek Ceramicznych
- Julianex, ToToo Pracownia Poznań, Drapaki.pl Mateusz Rogacki, Ewa i Bartek
Paproccy, Go4Robot, Vex Tattoo, Komputronik Swarzędz, Lider Swarzędz, Zakład
Szklarski Bartek Kijak, Warsztat Terapii
Zajęciowej Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski ze Swarzędza, Jan
Kułakowski, Zielony Poligon w Zielińcu,
Centrum Medyczne Diagnosis, Kancelaria
Prawna Natalia Tylska, Magdalena Olej-

Urzędowi Miasta i Gminy Swarzędz
za możliwość zorganizowania imprezy,
Burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi
za pomoc przy licytacjach i przychylność
w każdej sprawie związanej z imprezą,
Radnemu Rady Miejskiej Mateuszowi
Matuszakowi za organizację 2 Swarzędzkiego Biegu Policz się z Cukrzycą,
Leszkowi Łukomskiemu - niezastąpionemu konferansjerowi, dzięki któremu
udało się zlicytować wszystkie przedmioty
przeznaczone na licytację, Zakładowi Gospodarki Komunalnej ze Swarzędza za
pilnowanie porządku i wszelaką pomoc,
Straży Miejskiej, Policji i Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Swarzędza oraz
Agencji Ochrony „Sowa” za czuwanie
nad bezpieczeństwem wolontariuszy i całości imprezy, Swarzędzkiemu Centrum
Sportu i Rekreacji oraz Paniom Dorocie
Wróbel i Marii Nowak za udostępnienie hali, Dariuszowi Łuczków i całej
ekipie Restauracji „Między Nami”
za pyszną grochówkę z której dochód
w całości został przekazany na 25 Finał
WOŚP, Swarzędzkiej Telewizji Kablowej
STK oraz TDJ Multimedia za transmisję
imprezy, Tygodnikowi Swarzędzkiemu
za promocję i relację, Swarzędzkiemu
Bractwu Kurkowemu za zapewnienie
transportu wolontariuszom w rejonach
kwestowania, Spółdzielni Mieszkaniowej
w Swarzędzu za plakaty na klatkach schodowych, Stowarzyszeniu Morsy Swarzędz za lodową kąpiel, Ratownikom
Drogowym PZM z Automobilklubu Wielkopolskiego za naukę pierwszej pomocy,
Mariuszowi Urbańczykowi czyli elektrykowi na którym zawsze można polegać
za obsługę elektryczną imprezy, Firmie
Gigant Sound z Jurkiem Taborowskim
na czele, za nagłośnienie imprezy, Józefowi Sarniakowi za oświetlenie, Robertowi
Dymidziukowi za scenę, Firmie Weko za
wspaniałe Światełko do nieba.

Dziękuję:

- wolontariuszom odpowiedzialnym za
zorganizowanie LOTERII: Piotr i Izabela
Nowak, Andria Zygmunt, Katarzyna
Wichtowska, Agnieszka Matela, Milena
Chąpińska, Andrzej Rutaski, Krzysztof
Rybak, Jacek Jagielski.
- naszym dzielnym „bankierom” od
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oraz wolontariuszy,
- Marii Greser za pomoc w wydawaniu ciepłych posiłków wolontariuszom.
Osobne podziękowania kieruję do
moich pracowników z Ośrodka Kultury - Anita Frąckowiak, Michał Klimaszewski, Mateusz Gawarecki, Żaneta
Kasprzak, Marta Łuczkowska , Adam
Fryzowski, Grażyna Borowicz, Mateusz
Orwat. Ich wkład w realizację imprezy
jest nieoceniony.
Na szczególne podziękowania zasługują również wszyscy artyści i zespoły
występujący podczas Swarzędzkiego Finału: Orkiestra Dęta, Chór Akord, Sekcja Tańca i Piosenki Ośrodka Kultury,
zespoły Bandicoot oraz Kobranocka.
Dziękuję dyrektorom swarzędzkich
placówek oświatowych oraz opiekunom

Nagrody w konkursie świątecznym wręczone

W

szyscy lubimy dostawać prezenty, odbierać nagrody. Te
zasłużone cieszą szczególnie
i niezależnie od ich wartości – pozostają
w pamięci. Uroczystość, podsumowująca konkurs na dekorację świąteczną 2016
roku była spotkaniem pełnym uśmiechów
oraz doskonałego nastroju. 20 stycznia,
w swarzędzkim Ośrodku Kultury, dziewięciu tegorocznych laureatów obdarowanych
zostało nagrodami, ufundowanymi przez
sponsorów: firmę Castorama, Centrum
Medyczne „Diagnosis”, restaurację
„Zdrowa, Domowa Kuchnia”. Do bonów zakupowych dołączone zostały
kosze ze słodyczami od Urzędu Miasta
i Gminy Swarzędz.
Rozmowom przy kawie i wymianie
wrażeń towarzyszyła projekcja wyróżnionych zdjęć. Pracownicy referatu promocji dziękując za udział w konkursie, za
wszystkie przesłane fotografie, zapowie-

dzieli jednocześnie jego nową odsłonę
w 2017 roku. Będą dodatkowe kategorie,

wolontariuszy, za ogromny wkład w pomoc organizacji zbiórki 25 Finału WOŚP.
Przede wszystkim składam serdeczne podziękowania dzielnym wolontariuszom kwestującym na rzecz 25 Finału
WOŚP. Nie przestraszyli się nieciekawej
pogody i w liczbie 600 wyszli na ulice
naszego miasta.
Dzięki nim kwota którą zebraliśmy
wynosi ponad 189 tys. zł. co jest absolutnym rekordem.
Ich wkład w ten wynik jest przeogromny. Łącznie, sami kwestujący, zebrali bowiem ponad 100 tysięcy złotych.
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI!!!
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP
dyrektor Ośrodka Kultury
w Swarzędzu
Filip Przepióra
zasady i niespodzianki! Burmistrz Marian
Szkudlarek serdecznie pogratulował nagrodzonym inwencji, wyobraźni oraz radości ze wspólnej, świątecznej zabawy.
Tym bowiem jest ten konkurs – okazją
do oglądania i podziwiania własnoręcznie
wykonanych dekoracji, ale przede wszystkim utrwaleniem rodzinnych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, zatrzymaniem w kadrze ich niepowtarzalnego
klimatu.
Już teraz zapraszamy do szukania
informacji o kolejnej edycji konkursu na
stronie www.swarzedz.pl, na facebooku,
na łamach „Prosto z Ratusza”, na plakatach – już od końca listopada 2017 roku.
Tegorocznym fundatorom nagród
bardzo dziękujemy!
T. Radziszewska
z Fot. M. Młodziński

Na zdjęciu: Zwycięska dekoracja w kategorii „nieruchomość prywatna” – Sebastian Lach.

Aktualności

obsługi kasy: Konrad Chudziński, Magdalena Kostuch, Izabela Skowron, Katarzyna Zając (z banku BGŻ BNP Paribas
w Swarzędzu), Monika Szafoni, Angela
Jóźwiak, Ania Czajka, Paweł i Katarzyna Fiołek,
- niezastąpionej pomocy technicznej
czyli Darkowi Nazimowi, Pawełkowi,
Łukaszowi Jędrzejczakowi, Tomkowi
Dembińskiemu, Tomkowi Szeferowi,
Michałowi Otrębskiemu,
- Emilii Przydrydze i jej znajomym
za pomoc przy licytacjach.
- Kindze i Mariuszowi Wieliczko
z Kwiaciarni „Esy Floresy” za wspaniałe dekoracje,
- Agencji Eventowej „Ubarwieni”,
za kącik zabaw dla dzieci.
- Restauracji „Zdrowa Domowa
Kuchnia” za ciepłą herbatę dla biegaczy
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Nowa bieżnia
dostępna
dla wszystkich

Serdecznie zapraszamy wszystkich biegaczy do
korzystania z bieżni przy Swarzędzkim Centrum
Sportu i Rekreacji. Czynna codziennie od 6:30 do
22:00, wejście od strony pływalni, furtka przy kortach tenisowych.
/scsir/

Nowa kasa na
Pływalni Wodny Raj

Nasze boisko ze sztuczną
nawierzchnią otrzymało
certyfikat FIFA!

Prosto z Centrum Sportu

M
W

celu usprawnienia obsługi klienta, na Pływalni Wodny Raj uruchomiliśmy dodatkową
kasę na parterze przy odnowie biologicznej. Czynna
codziennie od 14:15 do 22:00 tel. 61 65 09 528.
Zakres obsługi: sauna, aerobik, masaż, kręgle, zakup
karnetów oraz punkt informacyjny SCSiR.
/scsir/

Gabinet Masażu
MANO ESPALDA

Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji
w budynku Pływalni Wodny Raj działa Gabinet Masażu MANO ESPALDA. Profesjonalne masażystki, które cały czas podnoszą swoje kwalifikacje,
oferują różnego rodzaju masaże oraz cieszący się
dużą popularnością nie tylko wśród sportowców
KINESIOTAPING. Do dyspozycji są dwa gabinety
czynne codziennie. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja pod numerem tel. 697-935-442. Serdecznie
zapraszamy!
/scsir/

tów. Z boiska korzystają przede wszystkim zawodnicy klubów (w różnych kategoriach wiekowych) z terenu gminy
Swarzędz: SKS Unia Swarzędz, UKS Lider
Swarzędz, LZS Piast Kobylnica, Meblorz
Swarzędz, Antares Zalasewo.
Terminarz treningów oraz więcej
informacji na temat funkcjonowania
boiska pod nr tel. 61 65 09 523 (od pn.
do Pt. w godz. 8:00 - 15:00)
Cennik i regulamin dostępny na
naszej stronie internetowej. Preferencyjne ceny dla klubów z terenu Gminy
Swarzędz.
/scsir/

Dzień Kobiet na pływalni

Z
W
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iło nam poinformować, że nowo
wybudowane boisko ze sztuczna nawierzchnią na obiekcie
SCSiR przy ul. Św. Marcin 1 otrzymało
certyfikat jakości „FIFA QWALITY PROGRAMME FOR FOTBALL TURF – FIFA
QUALITY PRO”!
Boisko jest pełnowymiarowe (105 x
68) i spełnia wszystkie standardy wymagane przez FIFA DESSO IDNA X 40-16 (D)
WITH SBR ON ELAYER 25.
Cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Już rozpoczęły się pierwsze
treningi. Do dyspozycji są również
szatnie z kompleksem sanitarnym. Nad
wszystkim czuwają gospodarze obiek-

apraszamy na Wodne Party z okazji
Dnia Kobiet na Pływalni Wodny
Raj. 11 marca od godz. 18:00 do
22:00 basen i sauna dostępne będą tylko
dla Pań. Bilet wstępu na całą imprezę
20 zł, do nabycia w kasie w dniu imprezy
od 17:30 (bez dopłat, ważny do 22:00).
W cenie: aqua aerobik, sauna, basen,
fitness-zumba oraz wiele innych niespodzianek. Szczegółowy harmonogram
imprezy dostępny będzie na stronie
internetowej. Prosimy wszystkie Panie
o zabranie ze sobą stroju kąpielowego
(basen i sauna) i stroju sportowego (fitness – zumba). Ilość miejsc ograniczona.
Nie prowadzimy rezerwacji.
/scsir/

PROSTO Z RATUSZA luty 2017

Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

Z

apraszamy na lodowisko przy Pływalni Wodny Raj. Czynne codziennie, sesje o godz.: 10:00, 12:00,
14:00, 16:00, 18:00, oraz 20:00 (każda
sesja trwa 1,5h). W tym roku sezon na
lodowisku kończymy 26 lutego, to ostatni dzień, w którym można poślizgać się
na lodzie.

27 lutego o godzinie 16:00 rozpocznie się Finał Amatorskiej Ligii Hokeja.
Serdecznie zapraszamy publiczność,
emocji będzie sporo. Więcej informacji na stronie internetowej www.scsir.
swarzedz.pl.
/scsir/

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

Prosto z Centrum Sportu

Lodowisko – do 26 lutego
i Finał Ligii Hokeja

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.

6. bieg 10 km Szpot Swarzędz
– trwają zapisy

T

rwają zapisy do udziału w 6. biegu
10 km Szpot Swarzędz, który odbędzie się 14 maja 2017. Organizator
– firma Szpot oraz współorganizator
– Miasto i Gmina Swarzędz zapraszają
aż 5.000 biegaczek i biegaczy. Do atutów w postaci dosyć szybkiej i ciekawej
trasy, nagród dla sześciu zawodniczek
i zawodników w każdej z 13 kategorii
należy bez wątpienia samochód osobowy, który zostanie rozlosowany wśród
wszystkich uczestników, którzy osiągną
linię mety w regulaminowym czasie do
90 minut. W tym roku będzie to najnowszy model Suzuki Baleno, rodzinne auto
o wartości ponad 50.000 zł. Tradycyjnie
również nie zabraknie mocnego akcentu

pozasportowego – aukcji, z której cały
dochód zostanie przekazany na dalsze
leczenie 8-letniej Nikoli Kubiak, od 5 lat
walczącej z nowotworem złośliwym
Zapisy odbywają się przez stronę
www.biegi.szpot.pl i tam też można
znaleźć wszystkie informacje. Do udziału
w 6.biegu 10 km Szpot Swarzędz zapraszamy wszystkich, którzy do 14 maja
2017 roku ukończą 16 lat.
/waj/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520 godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
www.scsir.swarzedz.pl info@scsir.swarzedz.pl
www.facebook.com/wodnyraj
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Joanna Glogaza

„Slow life. Zwolnij
i zacznij żyć”

Biblioteka Publiczna poleca:
wartością, którą możemy
przekazać dziecku, jest poczucie
własnej wartości. Napisana
w przystępny sposób książka to
pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć
własne dzieci.

Prosto z Biblioteki

Maren Röger
Joanna Glogaza, blogerka i autorka książki Slow fashion, podejmuje
tym razem tematykę życia we
własnym tempie. Promuje styl
życia, w którym stawia się na
jakość, a nie na ilość, celebrowanie
codzienności oraz skupianie się
na małych radościach. Książka
zawiera pomysły na relaks, listę
małych przyjemności, kreatywne
projekty do wypróbowania. Na
końcu publikacji znajdziemy
polecane blogi, aplikacje i książki,
które pomogą nam żyć slow.
Lektura dla każdego, kto chce żyć
bardziej świadomie.

Jesper Juul

„Twoje
kompetentne
dziecko. Dlaczego
powinniśmy
traktować dzieci
poważniej?”

„Wojenne związki.
Polki i Niemcy
podczas okupacji”
Natalia Fiedorczuk

„Jak pokochać
centra handlowe”

Terry Hayes

„Pielgrzym”

Autorka podejmuje temat, który
do tej pory pozostawał przemilczany: relacje Polek i Niemców
w czasie okupacji. Maren Röger
wprost pisze, że poza kontaktami
dobrowolnymi istniała również
przemoc seksualna (napaści, ale
i okupacyjny system prostytucyjny). Trudna, ale niezwykle
wartościowa, i napisana w sposób
obiektywny, lektura, która pozwala lepiej zrozumieć specyfikę życia
na terenach okupowanej Polski.

Natasza Socha

„Biuro przesyłek
niedoręczonych”
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Światowy bestseller, jedna
z najbardziej cenionych książek
pedagogicznych ukazała się
niedawno w Polsce. Jesper Juul
przekonuje w niej, że największą

książką. Gdy ta ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, bohater
sam postanawia ją odtworzyć.
W pewnym momencie nie wiemy
już, kto naprawdę jest narratorem.
Ale nie to jest naprawdę ważne.
Istotna jest mnogość interpretacji,
symbolika, postawienie sobie
pytania o rolę pisarza i literatury.
Książka uważana jest za literackie
osiągnięcie autora.

Zuzanna zaczyna pracę w biurze
przesyłek niedoręczonych. Gdy
odkrywa listy kochanków niemogących spotkać się już 40 lat,
postanawia im pomóc. Zadanie
ułatwiają jej niesamowite zbiegi
okoliczności i ludzie, których
spotyka na swojej drodze. Książka
wzrusza, ale i nie jeden raz wywołuje u czytelnika uśmiech.

Autorka podejmuje temat
macierzyństwa. Zostaje ono
jednak ukazane bez sentymentalności – jest trudne i bezlitosne,
niejednokrotnie naznaczone
depresją poporodową. To
„opowieść o kobiecym doświadczeniu, jakiej w Polsce jeszcze
nie było – bezkompromisowa,
mądra, do bólu prawdziwa”, pełna
autoironicznego humoru. Książka
nagrodzona została Paszportem
Polityki 2016.

Richard Flanagan

„Księga ryb
Williama Goulda”
Fałszesz antyków Sid Hammet
przypadkowo odkrywa w sklepie
ze starociami Księgę ryb – rękopis
sporządzony przez więźnia
osadzonego w kolonii karnej.
Hammet jest zafascynowany

Główny bohater Scott (to tylko
jedno z wielu jego imion) jest
najlepszym na świecie agentem wywiadu przebywającym
obecnie na emeryturze. Na prośbę
przyjaciela szuka mordercy młodej
kobiety. Morderstwo nie jest
jedyną sprawą, którą się zajmie.
Okaże się bowiem, że tylko on
może uratować Stany Zjednoczone
przed biochemicznym atakiem.
Zaletami książki są barwne
postacie, ciekawe zwroty akcji,
doskonała konstrukcja głównych
bohaterów. Godny polecenia
thriller szpiegowski.
Anna Walkowiak
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Spotkanie sieci
nauczycieli
bibliotekarzy

Wyprawa do Peru z Emilem Wittem

P

rzez lasy deszczowe, w poszukiwaniu malowideł naskalnych, ostatnich
cedrów, Indian, aż po lodowce Andów zabrał uczestników ferii w bibliotece
młody podróżnik, Emil Witt.
Jako 18-letni chłopak, spakował plecak i wyruszył na samotną wyprawę do
Amazonii. Spędził tam kilka miesięcy.
Mimo tak młodego wieku ma bardzo
sprecyzowane plany i wizje tego, jak
ma wyglądać jego ścieżka życiowa. Do
tej pory odwiedził te rejony kilka razy,
a ostatnio w roli przewodnika, zabierając w lasy deszczowe grupę ochotników
z Polski.
Ostatnia wyprawa, do Peru, zakończona w grudniu 2016 r., pozwoliła
podróżnikowi spełnić marzenie sprzed
czterech lat, spotkać plemię Indian Machscopiros, którzy nie mają kontaktu z cy-

wilizacją. Ponadto, Emil Witt przepłynął
140 km samotnie na tratwie, z prądem
rzeki Madre de Dios aż po strefę, gdzie
napotkał kopalnie złota Boca Colorado.
Prezentacja poszczególnych etapów
podróży zawierała, oprócz ciekawych
fotografii i wielu anegdot, dużo materiałów filmowych, będących niezwykle
ciekawym materiałem dla młodych
odbiorców . Może staną się zachętą do
podróży i dowodem na to, że trzeba
bardzo chcieć i być zdeterminowanym
w osiąganiu i realizacji nawet najbardziej
szalonych marzeń.
Wkrótce Emil Witt wybiera się w zupełnie inne klimatycznie rejony – na Syberię, w okolice malowniczego jeziora
Bajkał. Trzymamy kciuki i czekamy na
relację.
Monika Wojciechowska-Ratajczak

„Czarno-białe” malarstwo Ryszarda Białka

W

galerii Biblioteki Publicznej na
os. Czwartaków 1 prezentujemy malarstwo Ryszarda Białka.
Artysta pochodzący z Ustki od lat mieszka w Pobiedziskach. Jest absolwentem
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
Jego wystawy indywidualne i zbiorowe
można było obejrzeć w wielu miastach
Polski a także w Niemczech i Holandii.
Obrazy i grafiki jego autorstwa znajdują

się w prywatnych kolekcjach w Polsce,
Kanadzie, USA, Holandii, Australii, Rosji,
Francji i Włoszech.
Jest to już trzecia wystawa tego artysty w naszej galerii. Poprzednio prezentował grafiki i misterne portrety. Obecna
wystawa to subtelne, zimowe pejzaże.
Wystawę zatytułowaną „Czarno-białe”
można ogladać do końca lutego. Zapraszamy!
SN

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

Prosto z Biblioteki
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stycznia 2017 r. Publiczna
Biblioteka Pedagogiczna
w Swarzędzu we współpracy
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu zorganizowała kolejne w tym roku szkolnym spotkanie
sieci nauczycieli bibliotekarzy. Temat
przewodni dotyczył problemu, z jakim
spotykają się nauczyciele na każdym
etapie edukacji, czyli pracy z uczniem
z trudnościami w uczeniu się.
W pierwszej części spotkania Elżbieta Walczak – pedagog i logopeda
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu, specjalizująca się
w zakresie wczesnej stymulacji mowy
– opowiedziała, jak należy pracować
z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu. Prelegentka przybliżyła
wszystkim istotę Metody Krakowskiej
– skutecznej metody nauki czytania
wykorzystywanej przez terapeutów
pracujących z dziećmi, które nie umieją
jeszcze czytać lub z dziećmi mającymi
problemy z czytaniem (zagrożonymi
dysleksją). Prowadząca omówiła stosowanie metody w pracy z dziećmi
w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym w celu stymulacji
funkcji poznawczych i przygotowania
do nauki w szkole oraz z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Pedagog zaprezentowała również ciekawe pomoce
dydaktyczne do zabawy i nauki czytania z najmłodszymi dziećmi.
W dalszej części spotkania zgromadzeni nauczyciele mieli możliwość
zapoznania się z fachową literaturą dotyczącą takich tematów, jak problemy
w nauce, niepowodzenia szkolne czy
praca z uczniem trudnym, która stanowi część księgozbioru Biblioteki
Pedagogicznej w Swarzędzu.
Spotkanie zakończyło się dyskusją, wymianą poglądów i doświadczeń
nauczycieli w kwestiach związanych
z pracą z uczniami mającymi problemy
w nauce.
Kornelia Choryńska
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]]Urząd Miasta i Gminy

w Swarzędzu
Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30 (w pon. kancelaria biuro podawcze do 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 14.0017.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222
lub 61 65 12 206.
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się wraz z podaniem tematu
sprawy – tel. 61 65 12 202.

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

Informator

]]Telefony alarmowe

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

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

]]Komisariat Policji ]

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

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

]]Ochotnicza Straż ]

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

]]Centrum Informacji ]

ISSN 1732-2480

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

]]Gminne ]

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Zakład ]

]]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).

]]Zespół Przychodni

Lekarza 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 –

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

]]Dyżury całodobowe

aptek
Apteka Dom Leków (czynna całą dobę) Swarzędz, os. Kościuszkowców 34 (obok
przychodni Panaceum), tel. 61 855 18 91.
Całą dobę czynne są również apteki w
Poznaniu:
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18,
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6,
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw.
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4,
tel. 61 852-52-44

bezpłatne pismo informacyjne

]]Ośrodek ]

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

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

luty 2017

nr 2 (333)

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

Reforma oświaty w Swarzędzu z Prosto z budowy
Dotacje dla organizacji z Dni Swarzędza – wykonawcy
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. Aldona Młynarczak
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]]Skansen i Muzeum

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

]]Muzeum Przyrodniczo-

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

]]Cech Stolarzy ]

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

]]Starostwo Powiatowe

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

]]Ośrodek Interwencji

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

Stale współpracują:
Ewa J. Buczyńska, Włodzimierz Buczyński, Lidia Chałasiak, Bartłomiej
Majchrzak, Hanna Mełeń, Magdalena
Michalak, Bolesława Nawrocka, Beata
Pacholczak, Filip Przepióra, Tomasz Rybarczyk, Mariusz Szrajbrowski, Agata
Widzowska, Monika Wojciechowska-Ratajczak, Dorota Zaremba.

Projekt graficzny:
DONAR Tadeusz Donarski
Reklamy, skład, druk:
Studio Kwadrat, tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl
Wydawca nie wypłaca honorariów za
zamieszczone teksty i zdjęcia. Redakcja
zastrzega sobie prawo skracania tekstów
i dokonywania w nich zmian. Prosimy
o dostarczanie materiałów (tekstów
i ilustracji) w formie elektronicznej.

Numer zamknięto 10.02.2017 r.
i oddano do druku: 13.02.2017 r.
Nakład: 10 500 egz.
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czasopisma

ulotki

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

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

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

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

Reklamy

przyjmuje dzieci i dorosłych
bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

lam
ow
e
stron
www y
itp
.

oferuje

Specjalista Laryngolog

r ek

kompleksowe
usługi
informatyczne
Zapewniamy:
»» Wsparcie przy bieżącej obsłudze
systemów informatycznych
»» Wirtualny dział informatyki dla firm, »
które nie posiadają własnego personelu
»» Pomoc w doborze właściwych rozwiązań
informatycznych
»» Dostawę sprzętu i oprogramowania
komputerowego

LANservice Sp.J.
Tel. 61 661-20-26
Poznań, ul. Wawerska 16
www.lanservice.com.pl

Certyfikaty:
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Dołącz do
klas pod p
atronatem
Volkswag
en Pozna
ń!

Kształcenie zawodowe
w Volkswagen Poznań

www.volkswagen-poznan.pl/pl/uczniowie
drzwi otwarte w szkole Odlewników
l
l
l

drzwi otwarte Zespołu szkół politechnicznych we wrześni

Zespół sZkół nr 1 w swarZędZu
l
l
l
l

l

Monter mechatronik
elektromechanik pojazdów samochodowych
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych

Zespół sZkół pOlitechnicZnych we wrZeśni
l

25 lutego 2017 r. (godz. 9:00-14:00)
Miejsce: Volkswagen Poznań Zakład 3 (Odlewnia),
ul. 28 Czerwca 1956 nr 240, Poznań
Zgłoszenie: do 19 lutego 2017 r.*

l

3-4 marca 2017 r. oraz 21-22 kwietnia 2017 r.
(piątek 16:00-18:30, sobota 10:00-12:00)
Miejsce: Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni

drzwi otwarte Zespołu szkół nr 1 w swarzędzu
l
l

3-4 marca 2017 r. oraz 21-22 kwietnia 2017 r.
(piątek 16:30-19:30, sobota 9:30-13:00)
Miejsce: Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu

Girls day – dzień otwarty dla dziewczyn
l
l

Mechanik precyzyjny
l

11 marca 2017 r. (godz. 9:00-14:00)
Miejsce: Volkswagen Poznań Zakład 4
(Centrum Treningowo-Szkoleniowe),
ul. Rabowicka 10/1, Swarzędz-Jasin
Zgłoszenie: do 1 marca 2017 r.*

Reklamy

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

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

Stomatologia – protetyka

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

Swarzędz, os. Działyńskiego 38
(pawilon obok apteki)

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

lek. stom.
Dorota Łukaszyk

Leczenie i bezpłatne protezy
Zapraszam: Pon. 13-19 Wt. 8-12.30, 15-19
Śr. 13-19 Czw. 9-11, 13-19 Pt. 15-19 Sob. 10-11
inne godziny do uzgodnienia

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

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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
poniedziałek, wtorek, czwartek 14-20; środa, piątek 10.00-13.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
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SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
środa 14.00-20.00

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

