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Serdecznie zapraszamy 23-25 czerwca

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.
► W PIĄTEK, 23 czerwca, królować będzie muzyka taneczna i klubowa.
- koncert espołu MIG
-bitwa DJ’ów - 4 Strings, Nina Su-

erte, DJ Hazel
► SOBOTNIA (24 czerwca) część
Dni Swarzędza minie pod znakiem
mocniejszego, gitarowego brzmienia.
- koncert zespołu Agyness B. Marry
- koncert zespołu HEY
► W NIEDZIELĘ, 25 czerwca,
postawiliśmy na bardziej rodzinne
świętowanie.
- koncert Andrzeja Piasecznego
- impreza w stylu „Roztańczony
Swarzędz”
- pokaz akrobatyki powietrznej - ANTIGRAVITY ART
Serdecznie zapraszamy 23-25 czerwca
na Dni Swarzędza 2017!
Więcej o tegorocznych Dniach Swarzędza – str. 4 i 5 tego wydania „Prosto
z Ratusza”.
/UMiG/
czekały takie atrakcje jak: rzut na róg,
rzut marchewką do celu, wyścig żółwi,
łowienie rybek, a nawet strzelanie z łuku
i rzut włócznią. Całość dopełni oryginalna
muzyka Indian Ameryki Północnej.
Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców gminy będą również dmuchany
zamek, basen z piłeczkami i inne atrakcje.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej
zabawy!
/ok/

„Wyprawa życia
przede mną!...”

Dzień Dziecka
w indiańskim kręgu –
zapraszamy 28 maja

T

radycyjnie w niedzielę poprzedzającą Dzień Dziecka, Ośrodek Kultury
w Swarzędzu zaprasza do wspólnej
zabawy najmłodszych mieszańców gminy.
W niedzielę, 28 maja do Swarzędza
przyjadą indianiści z grupy tanecznej Ranores, którzy zamienią tereny na Polanie
przy ul. Strzeleckiej w prawdziwą wioskę
indiańską. Powstaną w pełni wyposażone
tipi, czyli tradycyjne domy Indian północnoamerykańskich. Uczestnicy wspólnej
zabawy będą mogli zajrzeć do ich wnętrza
i poczuć klimat prawdziwej amerykańskiej
prerii.

W bogatym programie Dnia Dziecka
w indiańskim kręgu będą pokazy tradycyjnych tańców indiańskich pow wow, które
zaprezentują członkowie grupy Ranores
(na zdjęciu). Najmłodsi uczestnicy niedzielnej zabawy nie tylko zobaczą, ale
będą mogli również spróbować swoich sił
w takich tańcach jak: Taniec Kruka, Taniec
Zwiadowcy, Taniec Fantazyjny Męski, Taniec Tradycyjny Kobiecy czy Taniec Fantazyjny Szala. Nie zabraknie wspólnych
tańców społecznych – międzyplemiennych
oraz Tańca Przyjaźni w kręgu, w których
będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy gminy. Wszyscy tancerze wystąpią
w tradycyjnych strojach indiańskich – będą
więc pióra, dzwonki i suknie bogato zdobione kolorowymi koralikami.
Taniec to nie jedyny element indiański,
jaki zostanie zaprezentowany publiczności. Na najmłodszych uczestników będą

Aktualności

Dni Swarzędza 2017

W

niedzielę, 7 maja br., Aleksander Doba
w kajaku “OLO”wystartował z zatoki Sandy
Hook w Nowym Jorku i szczęśliwie wypłynął na
Atlantyk 8 maja. Niemal rok czekał na możliwość
kontynuacji Trzeciej Transatlantyckiej Wyprawy
Kajakowej, którą rozpoczął 29 maja 2016 w marinie nieopodal Statuy Wolności. Teraz, po ok.
4 miesiącach wiosłowania zamierza dotrzeć do
Lizbony. W sam raz na swoje 71. urodziny...
O transatlantyckiej wyprawie Honorowego Obywatela Swarzędza piszemy na str. 28.
/mw/
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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

4

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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65 lat po ślubie…

20

kwietnia 2017 r. Państwo Krystyna i Józef Łozowscy obchodzili 65-lecie zawarcia
aktu małżeństwa. Z tej pięknej, niecodziennej
okazji Jubilaci zostali zaproszeni do ratusza,
gdzie przyjęli serdeczne gratulacje od burmistrza
Mariana Szkudlarka. My również gratulujemy
i życzymy kolejnych okrągłych rocznic!
/t.ryb/
z Fot. T. Rybarczyk

Aktualności

Konkurs piosenki
„Zostań gwiazdą”

W środę, 21 czerwca w Swarzędzkiej Sali
Koncertowej w Zalasewie odbędzie się finał gminnego konkursu piosenki „Zostań
gwiazdą”.
d kilku tygodni w swarzędzkich szkołach
trwają eliminacje szkolne gminnego konkursu piosenki„Zostań gwiazdą”. W koncertach finałowych prezentuje się niemal 100 uczestników,
którzy śpiewająco walczą o udział w uroczystym
koncercie finałowym. Najmłodsi mieszkańcy
gminy prezentują swoim koleżankom, kolegom,
nauczycielom oraz przedstawicielom Ośrodka
Kultury w Swarzędzu największe przeboje
artystów polskich i zagranicznych. W szkołach
rozbrzmiewają piosenki śpiewane w językach
polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim,
a nawet tureckim.
W uroczystym koncercie finałowym wezmą udział
zwycięzcy eliminacji szkolnych, którzy zabiorą
publiczność w muzyczną podróż dookoła świata.
Laureat konkursu„Zostań gwiazdą”zaprezentuje
się szerokiej publiczności podczas tegorocznych
Dni Swarzędza.
/ok/
Na zdjęciu: Podczas ubiegłorocznego finału.

O
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„Katyń – ocalić od zapomnienia”
– dęby posadzone…
W piątek, 28 kwietnia 2017 r., na placu za szkołą
Podstawową nr 4 na os Kościuszkowców w Swarzędzu
odbyła się uroczystość sadzenia Dębów Pamięci, które
upamiętniają swarzędzan zamordowanych w Katyniu
wiosną 1940 r.

D

o dnia dzisiejszego posadzono już
na terenie całej Polski 4656 takich
dębów. W Swarzędzu dołączyło
do nich jeszcze sześć, a poświęcone są:
Edmundowi Bartlitzowi, Tadeuszowi
Dobrogowskiemu, Franciszkowi Grzechowiakowi, Kazimierzowi Kędziorze,
Tadeuszowi Majchrzakowi i Feliksowi
Melosikowi.
Odpowiadając na apel Stowarzyszenia Parafiada pod honorowym patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, chcąc uczcić tragiczne losy
lokalnych bohaterów, którzy stracili swoje
życie w Katyniu, uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum
nr 3 i Gimnazjum w Zalasewie podjęli
ten trudny, bolesny wątek losów mieszkańców Swarzędza. Od jesieni ubiegłego
roku realizowali projekt „Katyń - ocalić
od zapomnienia”. Jego zwieńczeniem
była właśnie uroczystość sadzenia Dębów
Pamięci. Przybyli na nią m.in. przedstawiciele władz Swarzędza – burmistrz Marian
Szkudlarek z zastępcami Grzegorzem Taterką i Tomaszem Zwolińskim, sekretarz
Gminy Agata Kubacka, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbara Czachura, radni, przedstawiciele Kuratorium
Oświaty i Wychowania, młodzież i nauczyciele, a szczególnymi gośćmi byli członkowie rodzin swarzędzan, którzy zginęli
w Katyniu z rąk stalinowskich oprawców.
Natalia Barlitz – prawnuczka Edmunda
Bartlitza oraz Andrzej Dobrogowski – syn

Tadeusza Dobrogowskiego podziękowali
wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w to symboliczne upamiętnienie
swarzędzan, którzy na zawsze pozostali
w katyńskim lesie. Burmistrz Marian
Szkudlarek – dziękując za przygotowanie
uroczystości i liczny w niej udział naszych
mieszkańców, zwłaszcza młodzieży –
przypomniał, że jeszcze zupełnie niedawno
o Katyniu nie można było głośno mówić,
a pamięć o ofiarach przechowywały tylko
ich rodziny…
/mw/
z Fot. Maciej Woliński
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W

piątek, 21 kwietnia, burmistrz
Marian Szkudlarek zaprosił do
ratusza strażaków ochotników
z Kobylnicy, aby podziękować im za
profesjonalizm, odwagę i poświęcenie
podczas niedawnej akcji wydobywania
z bagna tonących w nim ludzi. W okolicznościowym liście skierowanym przez
burmistrza do Naczelnika OSP Kobylnica

Tomasza Tomaszewskiego czytamy:
Szanowny Panie! W wielkanocne
popołudnie 16 kwietnia 2017 r. strażacy
ochotnicy z OSP Kobylnica przeprowadzili
niezwykle trudną i skuteczną akcję ratowniczą. Otrzymawszy meldunek o konieczności ratowania w okolicy Jeziora Uzarzewskiego człowieka tonącego w bagnie,
druhowie odnaleźli go i po długotrwałej,

Weekendowa linia autobusowa
Powiat Poznański wspólnie z Gminą Swarzędz uruchamia linię autobusową 471 przebiegającą przez gminy Swarzędz, Czerwonak, Murowaną
Goślinę, Suchy Las (Biedrusko) a także Pobiedziska.

W

tym roku wprowadzono kilka
nowości. Linia funkcjonować
będzie we wszystkie soboty,
niedziele i święta w okresie od 29 kwietnia do 15 października. Oznacza to, że
na wycieczkę z rowerem będzie można
wybrać się również w wakacje oraz podczas tzw. długich weekendów w maju,
czerwcu i sierpniu. Dodatkowo każdego
weekendowego dnia funkcjonowania linii,
6 kursów będzie specjalnie wydłużonych
do Pobiedzisk. Duża liczba połączeń ma
zachęcić i umożliwić spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz na
turystycznych szlakach przebiegających
przez malownicze tereny gmin i Puszczę
Zielonkę. Łącznie to aż 524 kilometry
przygód czekających na mieszkańców
powiatu poznańskiego.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców,
całe rodziny, grupy znajomych i przyjaciół. Dzięki uruchomionej linii miłośnicy
dwóch kółek będą mogli bezpiecznie ominąć drogi publiczne o dużym natężeniu
ruchu, które nie posiadają ścieżek rowerowych oraz poznać bogactwo przyrody powiatu. Trasa 471 przebiegać będzie przez
następujące szlaki rowerowe: EuroVelo R1
– R6 i R9, Szlak Kościołów Drewnianych,
Małą i Dużą Pętlę Rowerową, Cysterski

Szlak Rowerowy oraz Pierścień dookoła
Poznania. Dojedziemy nią również w rejon
kąpieliska Tropicana w Owińskach, jezioro
Stęszewskie, Wroczyńskie i Jerzyńskie.
Linię obsługiwać będzie
Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne, które
posiada 2 przyczepy do
przewozu rowerów, a każda
z nich jednorazowo może zabrać około 15 jednośladów.
Za bilet zapłacimy:
»» jednoprzejazdowy: normalny 3,00 zł / ulgowy
1,50 zł
»» całodniowy: normalny
5,00 zł / ulgowy 2,50 zł
»» grupowy (max. 2 dorosłych + 3 dzieci) jednoprzejazdowy: 6,00 zł
»» grupowy całodniowy:
10,00 zł
W ramach zakupionego
biletu przewóz rowerów jest
bezpłatny. Ważny bilet okresowy PEKA na strefy ABC
oraz B, C i BC albo ważny
bilet okresowy Komunikacji
Gminy Swarzędz również
będzie honorowany.

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek
W ubiegłym roku przez 15 weekendów
funkcjonowania specjalnej linii, autobusy przejechały ponad 18 tys. kilometrów,
przewożąc łącznie ponad 2 tys. pasażerów
i blisko 330 rowerów.
Szykuj rower, pakuj plecak i daj się
porwać rowerowej przygodzie!
Rozkład jazdy linii 471 znajdą Państwo na www.swarzedz.pl w zakładce
INFORMATOR MIEJSKI / KOMUNIKACJA.
/http://powiat.poznan.pl/

Aktualności

Podziękowania
dla strażaków z Kobylnicy

profesjonalnej operacji wydobyli, po czym
natychmiast udzielono poszkodowanemu
pomocy medycznej.
Uprzejmie proszę o przekazanie moich
wyrazów uznania i podziękowania druhom uczestniczącym w tej akcji: Michałowi Szumskiemu, Damianowi Strojnemu,
Szymonowi Skrzypczakowi, Wojciechowi
Stelmaszewskiemu, Jakubowi Laube,
Marcinowi Sękowskiemu, Jakubowi Sękowskiemu, Mateuszowi Kwiatkowskiemu
i Anicie Nawrockiej.
Strażacy z Kobylnicy po raz kolejny
udowodnili swoje znakomite przygotowanie i niezwykłe poświęcenie. Pracowali
przez wiele godzin z narażeniem własnego
zdrowia i życia. Raz jeszcze serdecznie
dziękuję!
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Nowy parking, będą następne. Gdy 10 maja zamykaliśmy to wydanie „Prosto z Ratusza” kończyła się już budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. św.
Marcina i Kosynierów w Swarzędzu. Wykonawca – spółka IVESTON z Obornik Wlkp., pracował tu bardzo szybko i solidnie. Na utwardzonym kostką brukową terenie
powstało 75 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Parking został oświetlony nowoczesnymi lampami typu led, a cały jego
teren uzyskał odwodnienie. Koszt tej inwestycji to 560 tys. zł.
W planach na najbliższą przyszłość jest też budowa parkingu na niezagospodarowanym jeszcze miejscu pomiędzy halą Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji
a stadionem. Powstać ma tam 35 miejsc postojowych (plus dwa miejsca dla inwalidów).
Planowana jest również budowa parkingu po drugiej stronie hali – z wjazdem w rejonie skrzyżowania z ul. Jesionową.
/mw/

z Fot. M. Woliński

Prosto z budowy

Szkoła w Kobylnicy – rozbudowa na ukończeniu. Na ukończeniu jest rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy.
Jak już informowaliśmy, prace budowlane - wykonywane przez firmę Skanska, która wygrała przetarg nieograniczony – trwają od końca lata ubiegłego roku, a ich odbiór
zaplanowano na czerwiec br. W Kobylnicy, obok istniejącego budynku szkoły zbudowany został 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.
Szkoła otrzyma również nową salę gimnastyczną, z boiskiem o wymiarach 28 x 15 m wraz z trybunami, szatniami i salką do gimnastyki korekcyjnej. Dodatkowo
zaprojektowano 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 ogłosiła już przetargi na wyposażenie rozbudowanej szkoły, tak aby gotowa była na 1 września.
/mw/

Ul. Dworcowa
w Kobylnicy
– umowa podpisana
Jak już informowaliśmy, pod koniec
ubiegłego roku Gmina Swarzędz złożyła
wniosek o uzyskanie dofinansowania ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla dużego projektu o nazwie: „Rozwój niskoemisyjnej mobilności
miejskiej na terenie Gminy Swarzędz”.
W ramach tego projektu planowana jest
budowa dwóch zintegrowanych węzłów
przesiadkowych – przy dworcach PKP
w Swarzędzu i Kobylnicy. Urządzone
zostaną tam parkingi dla samochodów,
wiaty dla rowerów i perony dla autobusów komunikacji miejskiej. Podstawowym
celem jest stworzenie odpowiednich warunków zachęcających mieszkańców do
rezygnacji z samochodów i przesiadanie
się do komunikacji publicznej, a także
częstszego korzystania z rowerów.
Projekt obejmuje również zakup 4
nowych niskopodłogowych autobusów
o napędzie hybrydowym dla swarzędzkiej komunikacji autobusowej.
Szacowany koszt całego tego przedsięwzięcia wynosi ponad 13 mln zł, z czego ponad 10 mln wynosić może unijne
dofinansowanie. Gmina Swarzędz czeka

jeszcze na decyzję w tej sprawie.
Niedawno zakończyła się procedura
przetargowa zmierzająca do wyłonienia
wykonawcy budowy ul. Dworcowej w Kobylnicy – I etap, obejmujący 342-metrowy
odcinek od ul. Swarzędzkiej do Słonecznikowej. Przetarg wygrał poznański oddział
firmy STRABAG Sp. z o.o. W ramach
tego zadania wybudowana zostanie asfaltowa jezdnia o szerokości 6 metrów oraz
chodnik o szerokości od 2 do 3 metrów.
W sąsiedztwie dworca PKP powstanie
pętla autobusowa, parking dla 21 samochodów osobowych oraz dwie wiaty na
20 rowerów. Równocześnie zbudowane
zostaną: oświetlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna z przyłączami oraz kanał teletechniczny.
Inwestycja ma być gotowa w ciągu 150
dni od przekazania placu budowy, a więc
jesienią br. Koszt to niespełna 3,108 mln zł.
14 kwietnia burmistrz Marian Szkudlarek
podpisał w tej sprawie umowę z wykonawcą.
/mw/

Świetlica dla Bogucina,
następna dla Jasina
Rozstrzygnięty został przetarg na
budowę świetlicy w Bogucinie przy ul.
Wrzosowej, w pobliżu boiska „Orlik”.
Wykonawcą został Zakład Usług Budowlanych Robert Łukasik z Trzemeszna,
a umowę w tej sprawie burmistrz Marian

Szkudlarek podpisał 28 kwietnia.
W świetlicy, oprócz głównej sali
o powierzchni prawie 115 m kw, znajdą
się: aneks kuchenny, szatnie, sanitariaty,
pomieszczenie gospodarcze. Koszt tej inwestycji to ok. 930 tys. zł. Roboty wkrótce
się rozpoczną, a ich zakończenie nastąpi
przed zimą br.
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 w oczywisty sposób obniża koszty
inwestycji. Gotowy projekt, po adaptacji
w terenie, posłuży również w kolejnych
latach (do 2020 r.) do budowy świetlic
w Garbach, Sokolnikach Gwiazdowskich,
Kruszewni, Karłowicach i Wierzenicy.
/mw/

Swarzędzkie Centrum
Historii i Sztuki – rusza
przebudowa dawnej
remizy
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony dotyczący przebudowy
budynku dawnej remizy strażackiej przy
ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu na Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Umowę z wykonawcą (spółka INWEST LIM
z Plewisk) burmistrz Marian Szkudlarek
podpisał 4 maja.
Przebudowa ma być wykonana w tym
roku i zrealizowana zostanie w ramach
Budżetu Obywatelskiego naszej Gminy.
Koszt inwestycji to 1.918.800 zł.
Kolejnym krokiem będzie przetarg na
wyposażenie. Cały obiekt ma być gotowy
na wiosnę przyszłego roku – na inaugurację obchodów 380-lecia Swarzędza.
/mw/

Prosto z budowy

z Fot. T. Rybarczyk
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Ul. Heweliusza –
II etap budowy

27 kwietnia rozpoczęła się inwestycja pod nazwą „Budowa ulicy Heweliusza
w Zalasewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap II”. Zwycięzca przetargu
– firma Budownictwo Drogowe KRUG –
do czerwca br. gruntownie przebuduje ok.
100-metrowy odcinek tej ulicy w pobliżu
przedszkola. Inwestycja obejmuje roboty
drogowe, elektroenergetyczne, sanitarne
i gazownicze. Kosztować będzie niespełna
425 tys. zł.
/mw/

Jaśniej i bezpieczniej
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Budynek komunalny – 21 nowych
mieszkań. Zgodnie z planem przebiega budowa pierwszego z dwóch budynków komunalnych, które powstaną Jasinie przy ul. Wrzesińskiej. Wyłonionym w przetargu wykonawca jest
AGROBEX Sp. z o.o. Na tę inwestycję, kosztującą
ok. 4,66 mln zł., Gmina Swarzędz otrzymała
z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie w wysokości 2,39 mln zł. Jak już
informowaliśmy, na początek zbudowany
zostanie budynek z trzema wejściami,
mieszczący 27 mieszkań o powierzchni od
F
35 do 64 m kw, z czego dwa na parterze
przystosowane będą dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty budowlane mają
się zakończyć jeszcze w bieżącym roku, a przekazanie
budynku do użytkowania nastąpi na początku roku
przyszłego.
W następnej kolejności obok pierwszego budynku
zbudowany zostanie drugi, w którym znajdzie się
21 mieszkań.
/mw/

W połowie kwietnia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Grudzińskie-

go, św. Marcina oraz Zamkowej w Swarzędzu wyposażone zostały w profesjonalne,
ledowe oświetlenie, radykalnie zwiększające widoczność a więc i bezpieczeństwo
pieszych. Kosztowało to prawie 90 tys. zł.
/mw/

Topolowa i Konarskiego do przebudowy
Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego
na budowę nawierzchni ulic Topolowej
i Konarskiego w Swarzędzu. W ramach
tej inwestycji wymienione zostaną stare
sieci wodociągowe wraz z przyłączami,
a dodatkowo w ul. Konarskiego wybudowany zostanie brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej. Chcąc przyspieszyć prace,

Gmina Swarzędz przejęła to zadanie jako
inwestor zastępczy od spółki AQUANET,
która je sfinansuje. Inwestycja ma być gotowa jeszcze w tym roku.
/mw/

Garby: przetarg na
remont ul. Daktylowej
Ogłoszony jest przetarg na remont ul.
Daktylowej w Garbach. Dotychczasowa
wyboista droga o długości ok. 400 m otrzyma nową asfaltową nawierzchnię o szerokości 5,5 m, a pobocza po obu stronach
wykonane zostaną z tłucznia kamiennego.
Remont ma być zakończony w bieżącym
roku.
/mw/

PROSTO Z RATUSZA maj 2017

Centrum Kształcenia Praktycznego
przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu
34 miliony złotych kosztować będzie rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
- Dzięki pozyskaniu blisko 20 milionów złotych z funduszy unijnych,
placówka zyska europejski poziom kształcenia i wyposażenia – zapowiada Tomasz Łubiński, wicestarosta poznański. Powiat właśnie ogłosił
przetarg na wykonanie zadania, którego zakończenie planowane jest
przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019.

O

becnie w budynkach przeznaczonych dla 650 uczniów kształci się
w systemie dziennym 1075 osób.
CKP cieszy się bardzo dużą popularnością
wśród młodzieży i pracodawców, którzy
wysyłają tutaj pracowników w celu podniesienia kwalifikacji. – Już od dłuższego
czasu odczuwamy braki lokalowe przez co
z naszej oferty nie mogą skorzystać wszyscy zainteresowani – tłumaczy Tomasz
Łubiński. - Zbudowanie nowych obiektów i ich wyposażenie to nie wszystko.
Jednocześnie w marcu podpisane zostały
dwie umowy o dofinansowanie projektów,
które pozwolą na podniesienie kompetencji
zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych.

Rozbudowa CKP
Do istniejącego budynku szkoły
dobudowany zostanie, na planie litery
„L”, budynek dwu i trzykondygnacyjny,
częściowo podpiwniczony. Znajdzie się
w nim 18 specjalistycznych pracowni do
nauki zawodu oraz część hotelowo-gastronomiczna, która służyć będzie nauce
zawodu na potrzeby kierunku gastronomiczno-hotelarskiego. W części hotelowej dwa pokoje zostaną przystosowane

dla osób niepełnosprawnych, a skrzydło
wyposażone będzie w przeznaczony dla
nich dźwig osobowy.

Nowy budynek
Kolejnym obiektem powstającym
w ramach projektu, jest wolno stojący, parterowy budynek, w którym zlokalizowana
będzie pracownia obsługi diagnostycznej
samochodów oraz garaż dwustanowiskowy. W pracowni ma powstać kanał
do obsługi pojazdów oraz wbudowane
w posadzkę urządzenia diagnostyczne
pojazdów: płyta do kontroli zbieżności,
rolki hamulcowe, urządzenie do badania
amortyzatorów, szarpaki. Cały obiekt
będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Powierzchnia użytkowa nowych budynków wyniesie 3.717,12 m² (budynek
główny 3.606,93 m², budynek pracowni
obsługi diagnostycznej 110,19 m²). Projekt
obejmuje także kompleksowe zagospodarowanie terenu.

Dla mechanika i hotelarza
W nowych pracowniach CKP chętni
kształcić się będą w zawodach: mechanik

Pracownie z supersprzętem
Dopełnieniem projektu będzie wyposażenie obiektu w sprzęt, urządzenia
i pomoce dydaktyczne do praktycznej
nauki zawodu.
Na wyposażenie 4 pracowni, tj.: pracowni eksploatacji urządzeń i systemów
mechatronicznych, pracowni technicznej
krajalnia metali, pracowni obsługi urządzeń sterowanych numerycznie CNC oraz
pracowni informatycznej programowania
CAD/CAM/CNC, powiat poznański otrzymał dofinansowanie w ramach innego projektu, w ramach którego w nowe pomoce
dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu
wyposażone zostaną także pozostałe powiatowe placówki kształcenia zawodowego. Wysokość tego dofinansowania wynosi
łącznie prawie 4,5 mln zł.

Prosto z budowy

34 mln zł na rozbudowę
i wyposażenie:

pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik
mechatronik, monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń
precyzyjnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik automatyk, operator obrabiarek skrawających,
operator maszyn i urządzeń odlewniczych,
technik informatyk, tapicer, stolarz, technik
mechanik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz,
technik mechanik (specjalność urządzenia
sterowane numerycznie CNC), elektryk.

„Kuźnia talentów”
Oprócz tego dwa kolejne wnioski
otrzymały dofinansowanie, a dotyczą
one podnoszenia poziomu kształcenia
osób dorosłych jak i młodzieży głównie
w ramach CKP w Swarzędzu. - Dlatego
równie ważna jest nie tylko rozbudowa
Centrum, ale również inwestowanie w metodykę kształcenia – podkreśla T. Łubiński.
Łącznie powiat poznański przy wykorzystaniu dotacji unijnych ma szansę
zainwestować w swarzędzką placówkę
prawie 36,5 mln zł.
Katarzyna Wozińska-Gracz
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Z prac Rady Miejskiej

25
Aktualności

kwietnia 2017 roku odbyła się
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu XXXVI sesja Rady
Miejskiej w Swarzędzu. W obradach,
które prowadziła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 21 radnych.

12

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XXXVI/347/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.
► Uchwałę nr XXXVI/348/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2017 – 2036.

► Uchwałę nr XXXVI/349/2017
w sprawie przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych
z obsługą weekendowej linii autobusowej łączącej Swarzędz z gminami Powiatu
Poznańskiego położonymi wokół Puszczy
Zielonka, umożliwiającej przejazd większych grup rowerzystów i turystów.
► Uchwałę nr XXXVI/350/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dotychczasowymi najemcami kolejnych
umów najmu części budynku położonego
w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4.
► Uchwałę nr XXXVI/351/2017
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gortatowo.

W dniu 25 kwietnia 2017 roku głównym punktem sesji Rady Miejskiej było
przedstawienie informacji o realizacji
zadań prowadzonych przez związki międzygminne, do których należy Gmina Swarzędz. Na temat działalności Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt”
mówili Przewodniczący Związku - Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn, Szymon
Matysek oraz Dyrektor Biura ZM „Schronisko dla Zwierząt” - Paweł Kubiak. Radni
zapoznani zostali ze stanem finansów oraz
planami rozbudowy schroniska. Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” reprezentował Przewodniczący Związku Z-ca
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska
- Zbigniew Zastrożny, który przedstawił
stopień zaawansowania poszczególnych
etapów rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Swarzędz. Związek
Międzygminny „Gospodarka Odpadami
Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP)
reprezentował Dyrektor Biura Bartosz

Wieliński oraz Główna Księgowa Barbara
Kaczmarska – Zaidler. Radni RM skierowali do przedstawicieli ZM GOAP wiele
szczegółowych pytań, na które odpowiedzi
będą udzielone na kolejnym spotkaniu. Konieczność zorganizowania dodatkowego
spotkania wynikła również po wystąpieniu
Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Pawła
Pawłowskiego zgłaszającego problemy
spółdzielców. Następnym punktem posiedzenia było wystąpienie Jarosława Latacza,
przedstawiciela Grupy „CZH” z Katowic,
który przedstawił zalety działania elektrofiltrów kominowych w zakresie ochrony
powietrza. Prezentacja ta wzbudziła nie
tylko wśród radnych duże zainteresowanie.
W dalszej części sesji Rada podjęła 11
uchwał, w tym uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania następujących
terenów :
- „Tereny w rejonie ulic Paderewskiego
i Poznańskiej oraz torów kolejowych,

► Uchwałę nr XXXVI/352/2017
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn.
► Uchwałę nr XXXVI/353/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Tereny w rejonie ulic
Paderewskiego i Poznańskiej oraz torów
kolejowych w Swarzędzu”.
► Uchwałę nr XXXVI/354/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Tereny rekreacyjne nad
Jeziorem Swarzędzkim - plaża miejska”.
► Uchwałę nr XXXVI/355/2017
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wierzenica - teren
cmentarza i okolice”.
w Swarzędzu”,
- „Tereny rekreacyjne nad Jeziorem
Swarzędzkim - plaża miejska”,
- „Wierzenica - teren cmentarza i okolice”.
Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych
w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową
w Jasinie (pow. ca 13 ha).
Rada podjęła uchwałę w sprawie
przyjęcia do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadań związanych z obsługą
weekendowej linii autobusowej łączącej
Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskiego położonymi wokół Puszczy Zielonka,
umożliwiającej przejazd większych grup
rowerzystów i turystów.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Swarzędzu
Barbara Czachura

W okresie międzysesyjnym:
»» otrzymano odpowiedź na wniosek
radnej Anny Graczyk: w sprawie wymiany punktów świetlnych na osiedlu
T. Działyńskiego oraz na osiedlu M.
Mielżyńskiego w Swarzędzu.
»» radna Wanda Konys złożyła interpelację w sprawie zorganizowania
spotkania władzy wykonawczej
z mieszkańcami, celem zapoznania
zainteresowanych z projektowaną
rozbudową ciągu komunikacyjnego
na terenie osiedla Kościuszkowców
w Swarzędzu, w ramach III etapu.
»» radny Zygmunt Majchrzak złożył
wniosek, aby w miesięczniku „Prosto
z Ratusza” w informacji o przebiegu
sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, podawać z imienia i nazwiska radnego,
który złożył wniosek czy interpelację.
»» Radny Zygmunt Majchrzak złożył
interpelację w sprawie opracowania
programu budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Swarzędz na
najbliższe lata oraz oznakowania wytyczonego Swarzędzkiego Pierścienia
Rowerowego.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: pełne teksty wszystkich
uchwał wraz załącznikami dostępne są
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biule-

tynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/

- radny Kamprowski pytał jaki będzie
koszt budowy plaży,
- radny Dyzma wnosił aby z wykonawcami koncepcji oczyszczania jeziora
zawrzeć umowę o „efekt”.
Przy rozpatrywaniu tematu w kwestii „
Oceny korzystania środków zewnętrznych
w tym unijnych”
- radny Dyzma pytał ile zostało złożonych wniosków w 2016 r. przez magistrat
a ile zostało rozpatrzonych pozytywnie.
W sprawach bieżących były poruszane
następujące tematy, i tak:
- radny Kamprowski pytał na jakim
etapie jest projektowanie deptaka,
- radny Dyzma podziękował za realizację oświetlenia w ulicy Budowlanej
i wnosił o dogruzowanie tej drogi,
- radny Baranowski wnosił o szczególne oznaczenie przejść dla pieszych,
- radny Dyzma wnosił o oświetlenie
skrzyżowania ul. Sokolnickiej i Kostrzyńskiej oraz pytał dlaczego rada sołecka
jest zobowiązana wydatkować środki finansowe kwartalnie w ramach funduszu
sołeckiego,
- radna Graczyk wnosiła o ustawienie
znaku zakazu postoju w ulicy przylegającej
do ogródków działkowych,
- radny Kamprowski dopytywał czy
ulica Górków jest gminna czy prywatna,
- radny Dyzma wnosił o zaasfaltowanie dziur na ul. Nowy Świat w Swarzędzu,
- radny Choryński wnosił o ustawienie stołów w Sali, w której odbywają się
obrady komisji.

A

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

Komisja Budżetu
W posiedzeniu Komisji Budżetu, które
odbyło się 24 kwietnia 2017 r. uczestniczyli radni
w następującym składzie: Piotr Baranowski, Piotr Choryński, Ryszard Dyzma,
Anna Graczyk, Rafał Kamprowski, Wanda
Konys, Tomasz Majchrzak oraz Krzysztof
Szymanowski.
W trakcie omawiania projektów
uchwał radnych interesowały następujące
kwestie i tak:
- radny Choryński pytał na czym ma
polegać modernizacja systemu wizyjnego
i czy możliwe jest zainstalowanie kolejnych kamer,
- radny Dyzma pytał o uzasadnienie
wzrostu środków finansowych przeznaczonych na zakup autobusów hybrydowych
oraz o ich parametry techniczne,
- radny Choryński dopytywał się w jakim celu zwiększamy środki finansowe na
oprogramowanie,
- radny Dyzma pytał jaki będzie łączny
koszt wykonania muzeum i czy będzie
dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
- radna Konys pytała czy w ramach
środków przewidzianych na cmentarz będzie uwzględniony koszt remontu chłodni,
- radna Graczyk zwróciła uwagę, iż
koszt wynajmu pomieszczenia jest stosunkowo niski,
- radny Majchrzak poprosił o wykaz
remontów wykonanych przez firmę wynajmującą obiekt,

Projekty uchwał były omawiane przez
pracowników magistratu pod przewodnictwem Zastępcy Burmistrza Grzegorza
Taterki. Projekty uchwał były akceptowane
jednogłośnie przez radnych z wyjątkiem
projektu uchwały na wynajem pomieszczeń części budynku położonego w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4.
Ryszard Dyzma

Komisja Gospodarki oraz Komisja
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z Fot. T. Rybarczyk

► Uchwałę nr XXXVI/356/2017
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Malwowej, pomiędzy
ulicami Zygmunta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu (pow. ca 13 ha).
► Uchwałę nr XXXVI/357/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Aktualności
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W miesiącu marcu odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Gospodarki oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas
którego radni spotkali się z przedstawicielami Komendy Policji w Swarzędzu,
dzielnicowymi poszczególnych rewirów,
komendantem Straży Miejskiej.
Omówione zostały podstawowe kwestie związane z bieżącymi zagrożeniami
występującymi na terenie gminy. Poinfordok. na str. 14 Ü
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Û dok. ze str. 13
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mowano także o nowej, ciekawej aplikacji dostępnej na telefony umożliwiającej
szybkie odszukanie dzielnicowego policjanta z dowolnego rewiru. W założeniu
twórców programu ma on ułatwić kontakt
obywateli z odpowiednimi przedstawicielami policji. Przedstawiona została także
struktura i forma pracy systemu zwanego
Mapa Zagrożeń, który zbiera, weryfikuje i publikuje miejsca szczególnie uznane
przez mieszkańców za niebezpieczne lub
wymagające interwencji policji. Ze swojej
strony, Komendant Straży Miejskiej poinformował także o możliwości szybkiego
kontaktu ze swoimi służbami poprzez zakładkę e-Strażnik umieszczoną na stronie
głównej www.swarzedz.pl.
Podczas spotkania sołtysi naszej gminy
mieli kolejną sposobność bezpośredniego
wskazania zagrożeń ze swoich sołectw.
W ramach posiedzenia Komisji Gospodarki radni zapoznali się z ogólnymi informacjami dotyczącymi pracy Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu.
Poznaliśmy złożoność zakresu prac wykonywanych przez ZGK, ilość i różnorodność realizowanych przez niego zadań na
rzecz gminy oraz główne problemy z jakimi musi się borykać, a w szczególności
z problemami kadrowymi oraz potrzebami
dalszego wspierania zakładu w sprzęt niezbędny do podnoszenia standardu wykonywanych czynności.
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki oraz Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi odbyło się również w dniu 19
kwietnia br. Komisje, oprócz zapoznania
się z materiałami sesyjnymi, omówiły
kwestie związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Swarzędz.
Szczegółowych informacji udzielali zaproszenie goście: Prezes Spółki Wodno-Melioracyjnej – Mateusz Tyblewski oraz
Kierownik Robót Melioracyjnych Marek
Brylski. Komisjom został przedstawiony
harmonogram i zakres prac melioracyjnych
zaplanowanych na 2017 rok. Dodatkowo
Kierownik Wydziału Inwestycji Bartłomiej
Majchrzak przedstawił szczegóły budowy
zbiornika retencyjnego, który ma zostać
wybudowany na drodze serwisowej przy
trasie nr 92. Zbiornik ten będzie miał na
celu zabezpieczenie okolicznego terenu
przed zalewaniem.
W dalszej części spotkania omówiono
realizacje zadań związanych z budową kanalizacji na terenach wiejskich w ramach
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – etap IV i V oraz plany związane
z budową sieci wodociągowej w poszcze-

gólnych sołectwach. W ramach IV etapu
zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna
o długości 21,5 km, z tego 18,5 km kanalizacji grawitacyjnej. Ponadto zaplanowano
wykonanie 915 przyłączy do posesji indywidualnych, wartość tych zadań opiewa
na kwotę 18 mln PLN. W V etapie zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej na
ponad 12 km oraz na wybudowanie około
400 przyłączy.
Na koniec spotkania poinformowano
radnych, iż Gmina Swarzędz jako inwestor
zastępczy za firmę Aquanet, wykonuje dokumentacje na sieć wodociągową i kanalizacyjną na północną część Jasina, rozbudowę sieci w ulicy Wiatrakowej w Kobylnicy
oraz wymianę sieci wodociągowej w ulicy
Darniowej, Swarzędzkiej, Fabrycznej, Cichej w Gortatowie oraz w Paczkowie na
ulicy Kościeliska.
Adrian Senyk, Rafał Słupiński

Komisja Spraw Społecznych oraz
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
20 kwietnia br. odbyło się wspólne
posiedzenie dwóch komisji Rady Miejskiej: Komisji Spraw Społecznych oraz
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Radni,
poza omówieniem materiałów sesyjnych,
zajęli się dwoma kwestiami, tj. zmianami
w systemie oświaty oraz wydatkami na
pomoc socjalną w zakresie stypendiów
i zasiłków szkolnych.
W związku z planowaną reformą edukacji, Wiceburmistrz Tomasz Zwoliński
przedstawił Radnym wnioski ze spotkań
z rodzicami uczniów poszczególnych szkół
z terenu Gminy Swarzędz. Członkowie
Komisji zapoznali się również z planami
dot. organizacji roku szkolnego 2017/2018.
Szczególne zainteresowanie wśród członków Komisji budziły takie kwestie jak:
możliwość zwolnień wśród nauczycieli
oraz zmiana lokalizacyjna, która dotknie
poszczególne roczniki uczniów. Cieszy
fakt, że Gmina Swarzędz wypada bardzo dobrze na tle innych gmin. Reforma na terenie Swarzędza wprowadzona
zostanie z dbałością przede wszystkim
o uczniów. Niestety wielu skutków tegorocznych zmian w systemie oświaty nie
da się jeszcze przewidzieć. Członkowie
Komisji zobowiązali się monitorować
możliwe konsekwencje wprowadzanej
właśnie reformy.
Nadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyły nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Wodziczki w Swarzędzu, które przedstawiły swoje obawy
w związku z decyzją Burmistrza dot. lek-

cji wychowania fizycznego w najmłodszych klasach. Radni z uwagą wysłuchali
stanowisko gości, jak również zapoznali
się z argumentami władz wykonawczych
naszej gminy. Podczas dyskusji wypracowane zostało wspólne stanowisko, które
zakłada monitoring zmian po pierwszym
semestrze roku szkolnego 2017/2018.
Monitoring ten oparty będzie o szeroki
wywiad społeczny.
Drugim tematem była pomoc socjalna
świadczona na rzecz uczniów gminnych
szkół. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu Pani Anna Renda
przedstawiła Radnym dane dot. wydatkowanych środków finansowych w zakresie
stypendiów i zasiłków szkolnych.
Joanna Wojtysiak

Komisja Rewizyjna
Ostatni okres był bardzo intensywnym
w pracy Komisji Rewizyjnej. Pierwsze
posiedzenie w pełnym składzie odbyło
się już w dniu 30 marca. Porządek obrad w tym dniu obejmował ; ciąg dalszy
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz oraz rozpoczęcie prac
nad analizą wykonania budżetu za 2016
rok, pod kątem udzielenia absolutorium.
Członkowie komisji wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu przedstawionego przez Skarbnika Miasta i Gminy
Swarzędz. Następnie dokonano podziału Komisji Rewizyjnej na dwa zespoły
robocze , które to dalej zajmowały się
następującymi zagadnieniami:
»» dochody budżetowe
»» wydatki budżetowe
»» inwestycje
»» informacja o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 rok)
Spotkania zespołów Komisji Rewizyjnej odbywały się 6 kwietnia, 12 kwietnia,
19 kwietnia oraz 26 kwietnia. Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej w pełnym
składzie odbyło się 25 kwietnia. W tym
dniu omawiany był bilans z wykonania
budżetu państwa, jednostki samorządu
terytorialnego Gminy Swarzędz sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
We wszystkich spotkaniach uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym: Pierwszy Zastępca
Burmistrza, Skarbnik, Z-ca Skarbnika,
kierownicy poszczególnych wydziałów,
którzy udzielili wyczerpujących wyjaśnień
i odpowiedzi na zadawane pytania przez
członków Komisji Rewizyjnej.
Tomasz Majchrzak

Budżet Obywatelski Gminy
Swarzędz na rok 2018
– do 9 czerwca 2017 r. zgłaszamy projekty

W

Swarzędzu na budżet obywatelski zostanie przeznaczone
1,5 mln złotych z budżetu na
rok 2018. Budżet Obywatelski zostanie
podzielony na trzy części. Głosowanie odbywać się będzie nad projektem głównym,
na który zostanie przeznaczony 1 mln zł
oraz nad projektami lokalnymi, których
suma nie przekroczy 300.000 zł, a wartość
jednostkowa 100.000 zł oraz projektami
dodatkowymi, których suma nie przekroczy 200.000 zł, a wartość jednostkowa
50.000 zł. Projekty można zgłaszać od 8
maja do 9 czerwca 2017 r.
Każdy z mieszkańców naszej Gminy,
który ukończył 18 rok życia, ma prawo do
zgłoszenia jednego projektu. Przygotowano specjalne formularze, w których trzeba
zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację,
założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację. Formularze te dostępne są na www.swarzedz.pl
w zakładce Konsultacje Społeczne - Budżet Obywatelski. Formularze w formie
papierowej czekają na Państwa również
w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta.

Wypełniony formularz - KARTĘ ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI PROJEKTU NA
2018 ROK - należy dostarczyć do Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu (Rynek 1,
62-020 Swarzędz) do 9.06.2017 r.
Projekty będzie weryfikowała pod
względem formalnym i merytorycznym
7-osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2
radnych wybranych przez Przewodniczącą
Rady Miejskiej.
Komisja będzie odpowiedzialna za
weryfikację projektów pod względem: poprawności wypełnienia formularza pod
względem formalnym, zgodności projektu
z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej,
możliwości realizacji projektu (w tym pod
względem prawnym, technicznych, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji
inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/
referatu merytorycznego Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu.
W głosowaniu będą mogli wziąć udział

wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz,
którzy najpóźniej 29.09.2017 roku kończą 16 rok życia. Odbywać się będzie ono
drogą internetową i tradycyjną na kartach
do głosowania dostępnych w ratuszu i we
wskazanych miejscach.
Projekty, które uzyskają największą
liczbę głosów zostaną przedstawione do
akceptacji burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi.
Harmonogram konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy
Swarzędz na rok 2017:
► kampania informacyjna: (od
17.04.2017 do 29.09.2017)
► zgłaszanie propozycji projektów
wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy
Swarzędz (od 8.05.2017 do 09.06.2017)
► powołanie Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do
09.06.2017)
► weryfikacje złożonych propozycji
przez Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 12.06.2017 do
28.07.2017)
► podanie do publicznej wiadomości
listy projektów obejmującą pozytywnie
zweryfikowane propozycje (31.07.2017)
- głosowanie (od 01.08.2017 do
29.09.2017)
- ogłoszenie wyników konsultacji (do
28.10.2017)
Tomasz Rybarczyk

Przyjaciel Wierzenicy 2017
W środę 3 maja zespół redakcyjny„Wierzeniczeń” i Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce uhonorowały Piotra
Wolińskiego tytułem Przyjaciel Wierzenicy. Laureat jest mieszkańcem Kcyni,
od 1968 roku rzeźbiącym w drewnie.

T

o co rzeźbi, zawsze ma związek
z tematyką ludową. Nawet figurki
typowo religijne, sakralne są upodabniane w swoim wyglądzie, sposobie wykonania, do typowych figurek ludowych. Od
2007 roku wykonuje figurki św. Mikołaja
dla kolejnych laureatów wierzenickiego
wyróżnienia. Na początku lata 2015 roku
podjął się wykonania kompletu 20 płaskorzeźb tajemnic różańcowych. Kapliczki
z jego płaskorzeźbami między świątyniami w Wierzenicy i Kicinie stanęły
w zeszłym roku we wspólnym projekcie
z parafią Kicin jako wotum dziękczynne
za 1050 lat chrześcijaństwa na ziemiach
polskich. Później wykonał jeszcze jedną
płaskorzeźbę Matki Bożej ze szczygłem

do kapliczki na Alei Filozofów.
Wystawiał swoje dzieła w wielu krajach świata, ale na Ziemi Wierzenickiej,
ma chyba najdłuższą ze swoich wystaw.
Najdłuższą, bo na przestrzeni prawie 4
kilometrów, stoi już kilka miesięcy i stać
będzie... Za swoje dokonania artystyczne
został nagrodzony między innymi Medalem im. Oskara Kolberga, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a do jego
wyróżnień dochodzi teraz to, otrzymane
w Wierzenicy. Kiedy Maciej Dominikowski – redaktor odpowiedzialny „Wierzeniczeń” dzwonił i zamawiał kolejną figurkę
św. Mikołaja, wiedzieliśmy, że tym razem
laureat będzie ją rzeźbił dla siebie – zrządzeniem losu dzieło jako nagroda wróciło

do swojego twórcy.
Po laudacji wygłoszonej przez Ewę
J. Buczyńską zaskoczonemu laureatowi figurkę św. Mikołaja i egzemplarze
„Wierzeniczeń” wręczyli Stanisław Witecki (pierwszy Przyjaciel Wierzenicy),
Maciej Dominikowski oraz ks. Przemysław Kompf. Miała też miejsce premiera
fantastycznego filmu Jarosława Murka
o kościele w Wierzenicy i osobie Augusta Cieszkowskiego. Tradycyjnie po
mszy była agapa ubogacona występem,
też tradycyjnie ostatnimi laty, Swarzędzkiej Orkiestry Dętej.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz
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Józefinki 2017

– swarzędzka majówka
Majówki mają w Polsce długą i piękną tradycję, a ta Józefinkowa odbyła
się w Swarzędzu już po raz dziewiąty. Wszyscy, którzy postanowili długi majowy weekend spędzić w naszym mieście na pewno nie żałowali.
Bawiliśmy się świetnie.

Aktualności

30 kwietnia, niedziela
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Już poprzedniego dnia trwało wielkie
montowanie: sceny, domków handlowych,
zaplecza gastronomicznego. W samo południe na swarzędzkim Rynku rozpoczął
się Jarmark Świętego Józefa. Pięknie
przystrojone stoiska oferowały przysmaki
z lokalnych restauracji: „Zdrowej Domowej Kuchni” oraz „Czterech Pór Roku”.
Obok kupowano wyroby z wikliny, ręcznie

malowaną porcelanę, drewniane przybory
do kuchni, zabawki, upominki. Swarzędzanie masowo fotografowali się w fotobudce – na pamiątkę. A lodami i pysznymi
goframi zajadali – dla przyjemności.
Pierwszego dnia Józefinek najważniejsza była jednak plenerowa gra miejska
„Mebloberek”.
Zawodnicy (rekord: ponad 360 osób!)
w trzech kategoriach (rodzinnej, grupowej

Podziękowania
od burmistrza:
Serdecznie dziękuję wszystkim
uczestnikom naszej wspólnej zabawy
podczas Józefinek 2017.
Jestem przekonany, że przygotowane atrakcje spełniły Państwa oczekiwania, być może nawet marzenia.
To była przyjemność i zaszczyt razem
z Wami spędzić swarzędzką majówkę.
Do zobaczenia na Dniach Swarzędza – 23-25 czerwca.
Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz
i indywidualnej) wyruszali na trasę w charakterystycznych, niebieskich koszulkach
z emblematami Mebloberka i Józefinek.
Swarzędzka plenerowa gra miejska cieszy
się ogromną popularnością i ma już swoich
wiernych fanów, co roku uczestniczących
we wspólnej zabawie. Hasłem przewodnim tegorocznej zabawy była rola mebli
w naszym życiu. Rozwiązywano różne,
piętrzone przez organizatorów problemy,
pokonywano przeszkody intelektualne
oraz terenowe. A wszystko to w doskonałych humorach i atmosferze zdrowej
rywalizacji.
Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród jest zawsze jedną z najbardziej
emocjonujących chwil Józefinek. Z rąk
burmistrza Mariana Szkudlarka zawodnicy
i tym razem odbierali, ufundowane przez
sponsorów, nagrody: rower, talon na meble, talony na zakupy, weekend w Pałacu

Witaszyce, samochód z pełnym bakiem na
weekend, wejściówki na pływalnię, kupony na ciasta w swarzędzkich cukierniach,
obiady w swarzędzkich restauracjach,
zbiorowe bilety do kina, na paintball, do
parku linowego, rejsy żaglówkami po
Jeziorze Swarzędzkim, wizyta w fabryce samochodów Volkswagen Poznań oraz
wiele, wiele innych.
Dla dzieci przygotowana została podczas naszego święta wspaniała Kraina Zabawy – całkowicie bezpłatna. Najmłodsi
szaleli na trampolinach, zjeżdżalniach,
kolejkach, karuzeli, trochę starsi wiele
czasu spędzili grając w gry planszowe
pod namiotem księgarni Pinokio.
Na stoisku kreatywnej edukacji można
było przez teleskop oglądać słońce, porozmawiać o astronomii, wziąć udział w zajęciach artystycznych z elementami języka
hiszpańskiego. Wszystko to przygotowała

„Serdeczna 21. Kreatywna edukacja”.
Na scenie od wczesnych godzin
popołudniowych królowała muzyka
słowiańsko-bałkańska. Wysłuchaliśmy prawdziwych gwiazd tego nurtu:
zespołu Slovian’sky, Horpyna, Bubliczki. Podobał się także występ kabaretu
Marcina Samolczyka.

1 maja, poniedziałek
Na Jarmarku św Józefa od południa
handlowano w najlepsze – pojawiło się
także długo wyczekiwane słońce.
Wzięciem cieszyły się wszystkie
stoiska gastronomiczne, a w dziecięcej
Krainie Zabawy ustawiały się kolejki
chętnych. Najbardziej oczekiwano jednak kulminacyjnego momentu Józefinek
– Swarzędzkiego Spotkania Józefów!
Do holu ratusza przybyli, zaproszeni już po raz ósmy, Józefy i Józefowie.

Swarzędzkie Spotkanie Józefów, to bez
wątpienia ważne i oczekiwane przeżycie
dla osób noszących imię patrona Swarzędza. Tradycji stało się zadość – były
pamiątkowe odznaki, Józefowy Placek od
Cukierni Hoffmann, wybór Józefy i Józefa
Roku, wspólne zdjęcie z burmistrzem do
domowych archiwów…
Obecnym na Rynku serwowano tradycyjną Strawę św. Józefa, po mistrzowsku
przyrządzoną przez RSP Kruszewnia.
A na imponujących rozmiarów scenie prezentowali się lubiani i szanowani
lokalni artyści: Sekcja Regionalna Olszyna, Chór Męski Akord, Swarzędzka
Orkiestra Dęta, Swarzędzka Orkiestra
Flażoletowa, Sekcja Piosenki Ośrodka
Kultury.
Dzień zakończył się mocnym akordem – koncertem Teresy Werner, gwiazdy
muzyki biesiadnej.
dok. na str. 18 Ü

Aktualności
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Û dok. ze str. 17
Józefinki – swarzędzką majówkę doceniły media: relacjonowało je Polskie
Radio Poznań, telewizje: TVP 3 Poznań,
WTK, STK. Bardzo się z tego cieszymy
i dziękujemy.
Teresa Radziszewska
fot. Aldona Młynarczyk

Serdecznie dziękujemy
wszystkim Sponsorom!
Fundatorzy nagród „Mebloberka”
- Józefinkowej Gry Miejskiej oraz Józefinkowego Samochodowego Rajdu
Flagi:
»» Pałac Witaszyce
»» Producenci Mebli Swarzędzkich przy
Cechu Stolarzy

»» Strefa Sportu Tenis & Fitness
»» Castorama
»» Sklep Rowerowy Brodex
»» Miasteczko Samochodowe Szpot
»» Kaufland
»» Cascader Park
»» Restauracja Dwór Katarzynki
»» Restauracja Dozo Sushi Bar
»» Restauracja „Pałacyk pod Lipami”
»» Ossowski Hotel & Restauracja
»» Pizzeria Portofino
»» Zielony Poligon
»» Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
»» Restauracja „Między nami” RSP
Kruszenia
»» Restauracja Zdrowa Domowa Kuchnia
»» Pizzeria Primavera
»» Cukiernia Magdalenka

Aktualności

Samochodami pod hasłem flagi

29
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kwietnia 2017 r. na trasy Józefinkowego Samochodowego Rajdu Flagi wyruszyła
rekordowa liczba załóg – było ich prawie
pięćdziesiąt! Fatalna pogoda panująca tego
dnia zniechęciła zaledwie kilku, z wcześniej zapisanych uczestników, do motoryzacyjnej zabawy. Tak właśnie: zabawy,
bowiem wszyscy bawiliśmy się świetnie.
Wydział Promocji Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu oraz Rajdy w Pobiedziskach,
współpracując zgodnie, zadbali o wspaniałą atmosferę, emocje i atrakcje.
Po starcie, który odbył się przy hali namiotowej Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji, zawodnicy przez kilka godzin
przemierzali drogi gminy Swarzędz, podziwiali bardziej i mniej znane zakątki.
Nawet swarzędzanie (a było ich bardzo
wielu – 17 ekip) przyznawali, iż niektórych
miejsc nie widzieli nigdy przedtem. Ważne

były wszystkie puzzle rajdowej układanki:
element zaskoczenia na trasie, dynamika
zadań, atrakcyjność prób rekreacyjnych
i motoryzacyjnych w Gortatowie oraz

»» Sea Adventure – Profesjonalne Szkolenia Żeglarskie
»» Cukiernia Grzeczka
»» Cukiernia Hoffmann
»» Jankowscy MRK Piekarnia – Ciastkarnia
»» Restauracja Botanika w EuroHotelu
»» Restauracja „Pod 11-tką”
»» Bodo Sport
»» Restauracja Domowa Kuchnia Kresowa
»» Księgarnia Pinokio – 2 zestawy gier
»» Volkswagen Poznań – wycieczka po
fabryce
»» Restauracja „Cztery Pory Roku”
»» Hurtownia Motoryzacyjna Gordon
»» Centrum Medyczne Persona
»» IDW Elektryk
na parkingu swarzędzkiego targowiska,
wreszcie ciepły posiłek na mecie i nagrody.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc
otrzymali z rąk burmistrza Swarzędza
Mariana Szkudlarka flagi narodowe z pamiątkowymi plakietkami oraz atrakcyjne
upominki. Załóg uradowanych nagrodami, ufundowanymi przez sponsorów, było
wiele, a ich losowaniu towarzyszyły prawdziwe emocje!
Żegnaliśmy się wieczorowa porą zadowoleni i gotowi do następnych rajdów!
A oto zdobywcy pierwszych trzech
miejsc w Józefinkowym Samochodowym
Rajdzie Flagi – Swarzędz 2017:
- Marta, Julia i Krzysztof Ratajczakowie – Kliny koło Czerwonaka
- Dorota Kolber i Michał Lehmann
– Swarzędz
- Karolina, Jakub i Przemysław
Osmańscy – Mosina
Dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia!
T. Radziszewska
z Fot. A. Młynarczak
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Majowe
uroczystości

3

maja na swarzędzkim Rynku spotkali
się: przedstawiciele władz samorządowych Swarzędza - burmistrz Marian Szkudlarek, wiceburmistrzowie Grzegorz Taterka i Tomasz Zwoliński, sekretarz
gminy Agata Kubacka, przewodnicząca
Rady Miejskiej Barbara Czachura, radna
Rady Powiatu Poznańskiego Barbara Antoniewicz, radni Rady Miejskiej W Swarzędzu. Licznie reprezentowanym pocztom

sztandarowym towarzyszyli przedstawiciele służb publicznych, stowarzyszeń,
organizacji. Bardzo licznie stawiła się na
uroczystości swarzędzka młodzież, harcerze, mieszkańcy miasta i gminy.
Nauczyciel z Gimnazjum nr 2 Filip
Michalak przypomniał interesująco historię tych trzech świąt, a uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Zalasewie oraz
Chór Męski Akord zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny. Wartę
honorową pod Pomnikiem Poległych za

Narodowy Dzień Zwycięstwa

8

maja, w 72. rocznicę bezwarunkowej
kapitulacji hitlerowskich Niemiec,
na swarzędzkim Rynku uczciliśmy
pamięć wszystkich naszych rodaków, którzy stracili życie podczas II Wojny Światowej. Narodowy Dzień Zwycięstwa jest
szczególną okazją do refleksji i zadumy.
Podczas tej wojny, największej w dzie-

jach świata, zginęło ponad 70 mln ludzi
na wszystkich kontynentach. Polacy brali
udział w działaniach wojennych na wielu
frontach - od pierwszego do ostatniego
dnia, ponieśli ogromne straty dotyczące
narodu i państwa. I chociaż upragniony
koniec wojny nie przyniósł Polsce prawdziwej wolności i niezależności przez

Wolność i Ojczyznę pełnili swarzędzcy
harcerze.
Złożono wiązanki biało-czerwonych
kwiatów, oddany został także honorowy
wystrzał armatni.
Po zakończeniu patriotycznej uroczystości wszyscy obecni obdarowani zostali
flagami narodowymi oraz swarzędzkimi,
dzieci otrzymały piękne balony z godłem
narodowym.
/tr/
z Fot. A. Młynarczak

kolejne kilkadziesiąt lat, pozostaje symboliczną datą upamiętniającą wszystkie
ofiary Rzeszy Niemieckiej.
O wydarzeniach tamtych lat i ich
konsekwencjach zajmująco opowiedział
zgromadzonym na Rynku Antoni Kobza,
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Swarzędzkiej. Pod pomnikiem Bohaterów
Poległych za Wolność i Ojczyznę, przy
którym honorowa warte pełnili swarzędzcy
harcerze, biało-czerwone wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz naszej
gminy: burmistrz Marian Szkudlarek wiceburmistrz Grzegorz Taterka, sekretarz
gminy Agata Kubacka, przewodnicząca
Rady Miejskiej Barbara Czachura, radni,
mieszkańcy gminy, młodzież, harcerze,
reprezentanci organizacji społecznych,
służb publicznych.
Dziękujemy serdecznie wszystkim
obecnym na rynku za udział w uroczystości.
/mw/
z Fot. Maciej Woliński

Aktualności

Początek maja obfituje w ważne
dla wszystkich Polaków święta:
Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto
Konstytucji 3 Maja.

19

PROSTO Z RATUSZA maj 2017

Nasza historia wielu kultur
Konferencja „Wielokulturowość Swarzędza
i ziemi poznańskiej”

Aktualności

Pod tym hasłem w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu 25 kwietnia odbyła się
uroczysta konferencja pt.„Wielokulturowość Swarzędza i ziemi poznańskiej”.
Sesja wykładowa wpisuje się w przyszłoroczne obchody 380. rocznicy
lokacji Swarzędza. Patronat honorowy nad uroczystością objęli burmistrz
Swarzędza, Marian Szkudlarek i starosta Jan Grabkowski. Konferencję
uświetnił pięknymi szlagierami występ swarzędzkiego chóru AKORD.

20

C

elem uroczystości było przypomnienie bogatej historii Swarzędza oraz
wspomnienie mieszkańców, którzy
to miasto budowali i rozwijali. Koncepcję
merytoryczną opracowała niżej podpisana
– nauczyciel języka polskiego i wiedzy
o kulturze. O historii Swarzędza, jego
charakterze i atmosferze obyczajowej
przedwojnia opowiedział Antoni Kobza,
historyk, pasjonat i regionalista, prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. Wykład Antoniego Kobzy dopełnili ks. Marcin Kotas – proboszcz parafii
ewangelicko-augsbusrskiej w Poznaniu
i profesor Rafał Witkowski z Instytutu
Historii UAM, który przedstawił historię Żydów w Swarzędzu i Wielkopolsce.
Wielokulturowość została pokazana

także przez splot wydarzeń powojennych.
Od roku 1952 dekretem Bolesława Bieruta musieli osiedlać się Romowie. Bagir
Sadowski, prezez Stowarzyszenia Romów
Polskich, przedstawił ich historę w Swarzędzu oraz udostępnił wystawę dotyczącą
historii Romów.
Pozostałe wystawy w holu ZS nr 1
pokazały swarzędzkie miejsca całkowicie
zmienione przez II wojnę światową – zbór
ewangelicki, niegdyś znajdujący się na Placu Niezłomnych i synagogę na dzisiejszym
placu Powstańców Wielkopolskich.
Trzecia wystawa to efekt pracy nauczyciela Marka Wiedemanna z ZS nr 1,
który wziął udział w projekcie edukacyjno-historycznym “Praca w Miejscu Pamięci”.
Młodzież polska i niemiecka uczestniczyła

we wspólnej pracy w Auschwitz-Birkenau.
Wystawa poświęcona została ofiarom hitlerowskiej okupacji, które do tego miejsca
zagłady były wywożone z obozu pracy
w Kobylnicy.
Wielokulturowość zaistniała także
w smakowitych potrawach, przekąskach
i smakołykach. Katarzyna Frąckiewicz, nauczyciel ZS nr 1, uczestniczyła w programie Bramy Poznania ICHOT pt. „Szkoła
dziedzictwa”. Projekt „Wielokulturowość
od kuchni” miał zapoznać z tradycyjnymi
daniami, charakterystycznymi dla społeczności lokalnej tzn. Swarzędza, Poznania,
Wielkopolski, oraz przybliżyć młodzieży
historię żyjących tu mniejszości. Projekt
„Wielokulturowość od kuchni” przygotowany przez młodzież i nauczycieli ZS nr 1
zaowocował „królewskim” przyjęciem dla
gości i organizatorów konferencji.

„Gdzie mogiły z tamtych lat?” – za
Marleną Dietrich pyta retorycznie Sława
Przybylska, i wiem, że jej pytanie słyszy
nie taka mała część naszego społeczeństwa. Gdzie są ludzie z tamtych lat? –
pytamy i myślimy o sztafecie pokoleń.
Polska jak długa i szeroka zawsze była
kolorowa i wielokulurowa. Swarzędz –
miasto bogate, dynamiczne, przemysłowe,
rzemieślnicze, przyciągało i nadal przyciąga przybyszów spoza granic. Łączy nas
pamięć o historii. O wspólnej historii...
Karolina Wolińska
z Fot. Katarzyna Frąckiewicz
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we, XIX-wieczne drzwi autorstwa Teofila
Lenartowicza.
Marcin Młodziński
z Fot. T. Rybarczyk, M. Młodziński

VI Dni Pracy Organicznej
spodarczy, kulturowy i społeczny regionu.
Podczas spotkania prelekcję o Auguście Cieszkowskim wygłosili swarzędzcy
regionaliści Ewa i Włodzimierz Buczyńscy, autorzy licznych publikacji o Auguście
Cieszkowskim. Przypomniane zostały dokonania Cieszkowskiego, w tym założenie
własnym kosztem i staraniem Wyższej
Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie,
której tradycje do dziś kontynuuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, założenie
jednego z pierwszych w Wielkopolsce kółek rolniczych, współpracę z Hipolitem
Cegielskim w stosowaniu nowoczesnych
maszyn rolniczych w wierzenickim majątku, troskę o edukację na wsi, czy też
pomysł założenia Ligi Polskiej, założenie i prowadzenie, jako trzykrotny prezes,
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk. Prelegenci podkreślili, iż chociaż
do dzisiejszych czasów przetrwał głównie wizerunek Augusta Cieszkowskiego
jako filozofa, to współcześni postrzegali go
także jako wybitnego ekonomistę, którego
opracowania znane były niemal w całej
Europie.
O historii Dworu Wierzenica opowiedział prof. Zbigniew Kundzewicz, który
wraz z rodziną doprowadził do odbudowania zniszczonego dworu rodziny Cieszkowskich. Przypomniał on o rozległych
relacjach, jakie August Cieszkowski utrzymywał z wybitnymi postaciami tamtych
czasów – m.in. Zygmuntem Krasińskim,
który był częstym gościem w Wierzenicy,
czy Cyprianem Kamilem Norwidem.
Otwarcie VI Dni Pracy Organicznej
uświetnił oprawą muzyczną śpiewający
harfista Michał Zator.
Na zakończenie proboszcz wierzenickiej parafii ks. Przemysław Kompf zaprosił
zebranych do zwiedzenia kościoła św. Mikołaja, gdzie znajduje się krypta grobowa
Augusta Cieszkowskiego z rodziną. Ten
zabytkowy, drewniany kościół posiada
unikalne barokowe wyposażenie. Do
krypty prowadzą symbolicznie zabytko-

* * *
26 kwietnia 2017 roku w poznańskim
hotelu Bazar miała miejsce kulminacja
obchodów VI Dni Pracy Organicznej.
W ich ramach są wręczane Wawrzyny
Pracy Organicznej. Otrzymują je osoby i organizacje z całego regionu, które
swoją działalnością przyczyniają się do
kreowania etosu Wielkopolan. Na wniosek
Mariana Szkudlarka – burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz w tym roku w kategorii działalność edukacyjna otrzymali ją
państwo Ewa Jarosława i Włodzimierz
Buczyńscy. Swojego Wawrzyna odebrali
z rąk Pawła Leszka Klepki – Prezydenta
Unii Wielkopolan.
Włodzimierz Buczyński podziękował Unii Wielkopolan za to wyróżnienie
i powiedział: Nie byłoby nas tutaj mimo
naszych zainteresowań, gdyby nie coś
o czym organicznicy znakomicie wiedzieli – współpraca, w ramach zespołu
redakcyjnego pisma „Wierzeniczenia”,
które wymyślił Maciej Dominikowski, a ks.
Przemek Kompf nas dzielnie wspomaga.
Ale też współpraca z władzami naszej gminy Swarzędz, którym przy tej okazji też
serdecznie dziękujemy. A także wszystkim,
z którymi przyszło nam współpracować
w temacie August Cieszkowski, i których
nie zagadaliśmy…
Miasto i Gminę Swarzędz reprezentowali wiceburmistrz Tomasz Zwoliński
i sekretarz Agata Kubacka. T. Zwoliński
podziękował Kapitule za uznanie. Powiedział, że laureaci to osoby wyróżnione
w ubiegłym roku tytułem Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędz.
Redakcja „Prosto z Ratusza” również składa serdeczne gratulacje naszym
wieloletnim, niezawodnym współpracownikom!
/mw/

Aktualności

N

a zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana
Szkudlarka, w dniu 19 kwietnia,
w Wierzenicy, zainaugurowano tegoroczną, szóstą edycję Dni Pracy Organicznej,
organizowanych przez Unię Wielkopolan.
Odbyły się one w dniach 19-29 kwietnia
w Wierzenicy, Luboniu i Poznaniu. W tym
roku zostały poświęcone sylwetce Augusta
Cieszkowskiego jednego z najznamienitszych mieszkańców ziemi swarzędzkiej,
XIX-wiecznego filozofa, ekonomisty,
polityka i ziemianina, współtwórcy i realizatora idei pracy organicznej.
Burmistrz Marian Szkudlarek, witając
zaproszonych gości, podkreślił dużą wagę,
z jaką jest w Swarzędzu traktowana postać
i dorobek Augusta Cieszkowskiego. Jego
imię nosi w Swarzędzu jedna z głównych
ulic, a na swarzędzkim rynku znajduje się
jego pomnik. Przypomniane zostały obchody 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego, kiedy to Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu wydał m.in. obszerny album
poświęcony jego sylwetce. Jak podkreślił
burmistrz, naturalnym było, iż obchody VI
Dni Pracy Organicznej rozpoczynają się
w dawnym dworze Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy. Burmistrz przedstawił
plany rewitalizacji Wierzenicy, wśród których jest zagospodarowanie placu Augusta
Cieszkowskiego w centralnej części wsi.
Prezydent Unii Wielkopolan Paweł Leszek Klepka, przypomniał, że Dni Pracy
Organicznej to inicjatywa mająca na celu
ukazywanie i propagowanie najlepszych
wzorców pracy, przedsiębiorczości i działań społecznych. Podkreślił, że dorobek
Augusta Cieszkowskiego w tej dziedzinie
wymaga przypomnienia i propagowania,
a ta wybitna postać jest nieco zapomniana
na tle najbardziej znanych twórców idei
pracy organicznej. Prezydent Klepka zapowiedział przyznanie Wawrzynów Pracy
Organicznej oraz nagrody im. Emilii Sczanieckiej – wyróżnień dla osób i organizacji,
które swoim wkładem inicjują rozwój go-
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Świąteczna zbiórka
żywności

W

dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2017
roku odbyła się coroczna świąteczna
zbiórka żywności. W sklepie Intermarche
w Swarzędzu – 18 wolontariuszy, uczniów
Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów oraz
w sklepie Kaufland – 18 wolontariuszy z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi zebrało 328
kg artykułów spożywczych i słodyczy. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Swarzędzu zebrane produkty przekazał w ramach paczek świątecznych najbardziej potrzebującym rodzinom
z terenu miasta i gminy. Ofiarodawcom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy!
Maria Jurgowiak

Spotkanie zaprzyjaźnionych domów

Prosto z OPS

5

kwietnia na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy ze Swarzędza
z wizytą przyjechali uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielone Centrum”
z Poznania. Ten dzień rozpoczął się wspólnym
spacerem po zielonych terenach usytuowanych
w okolicach jeziora Swarzędzkiego. Nie zabrakło również wspólnej rozgrzewki i zabaw ruchowych poprowadzonych przez terapeutów
obu ośrodków.
Na drugą część spotkania gości zaproszono do siedziby gospodarzy. Tam w miłej
atmosferze odbyło się wiele integracyjnych
gier i zabaw. Ponadto goście poprowadzili
karaoke, które stanowiło wspaniałe dopełnienie spotkania.
B. Chmiela, D. Jóźwiak

Śniadanie
Wielkanocne

D
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nia 12 kwietnia 2017 roku uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
oraz Dziennego Domu Senior Wigor spotkali
się wspólnie na śniadaniu wielkanocnym.
Mieliśmy zaszczyt gościć burmistrza Swarzedza
Mariana Szkudlarka, wiceburmistrza Tomasza
Zwolińskiego, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Annę Renda oraz wicedyrektor Agnieszkę Maciejowicz.
Świętowanie rozpoczęło się życzeniami
skierowanymi do wszystkich zebranych gości, następnie przy wspólnie przygotowanym
przez uczestników stole zasiedliśmy do śniadania. Stoły udekorowane były kwiatami oraz
ręcznie przygotowanymi ozdobami.
Dominika Jóźwiak

Żeby było bezpieczniej

W

klubie „Wesoła Paczka” w Paczkowie odwiedził nas policjant
i przedstawiciel Straży Miejskiej
w Swarzędzu. Panowie przestrzegali nas
przed działaniem złodzieja i wyłudzaniem pieniędzy metodą „na wnuczka”
czy pracownika pomocy społecznej oraz
pogotowia ratunkowego. Mówili o pilnowaniu dokumentów, nie wpuszczaniu
obcych do domu i nie podpisywaniu
dokumentów bez sprawdzenia. W razie
zagrożeń mamy dzwonić na numer 112

lub 997. Poinformowano nas o Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, którą
możemy współtworzyć oraz o niebezpiecznej grze o nazwie„Niebieski wieloryb”. Na koniec podarowano nam opaski odblaskowe abyśmy były widoczne
wieczorem na drodze. Umówiliśmy się
na następne spotkanie, aby oznakować
nasze rowery by uchronić je przed kradzieżą lub ułatwić ich odnalezienie.
Hania Grabowska – „Wesoła
Paczka” Paczkowo

Kampania informacyjna:
„Bezpieczny i Aktywny Senior”

P

rzygotowywana przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
kampania informacyjna„Bezpieczny
i Aktywny Senior” jest częścią rządowej
polityki wobec osób starszych, a jednocześnie przedsięwzięciem o bardzo
szerokim, ogólnopolskim zasięgu.
Celem głównym kampanii„Bezpieczny i Aktywny Senior” jest uwrażliwienie
społeczeństwa na kwestie związane
z osobami starszymi oraz wzmocnienie
tradycyjnego, społecznie i kulturowo
uwarunkowanego, opartego na rodzinnych wartościach obrazu osób starszych
w społeczeństwie.

Bezpieczeństwo
Celami kampanii w tym obszarze
jest wzmacnianie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób
starszych, a co za tym idzie ograniczenie
liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów
konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia
wśród seniorów.

Aktywność

Prowadzenie aktywnego i zdrowego
stylu życia w znacznym stopniu wpływa
na stan zdrowia oraz wydłużenie się samodzielności osób starszych.
Przy wyborze placówki całodobowej
opieki warto pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa. Warto w pierwszej kolejności skontaktować się z pracownikami
Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu
zamieszkania. Z przydatnych wskazówek można skorzystać na stronie: www.
senior.gov.pl.
Kampania społeczna „Bezpieczny
i Aktywny Senior” w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy
związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych. Regularnie są
przygotowywane materiały edukacyjne
i promocyjne o jak najszerszym spektrum
odbioru.
Zapraszamy do zapoznania się kampanią na stronie http://www.mpips.gov.
pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu
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Seniorzy na Uniwersytecie

Z Centrum Aktywności Seniora:
Florystyczne inspiracje
na Piaskach
5 kwietnia swarzędzcy seniorzy
spotkali się na Piaskach z dziećmi
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Poznaniu i ich opiekunami, by wziąć
udział w warsztatach florystycznych, które organizowane są kilku lat w okresie
przedświątecznym. Jest to doskonała
okazja do integracji międzypokoleniowej oraz poznania nowych sposobów
przystrojenia domów na święta.
Prowadząca warsztaty, pani Dominika Wasilewska pokazała nam, jak
w prosty sposób, wykorzystując kawałki tektury, druciki, styropianowe jajka
i piórka, można oryginalnie, a zarazem
elegancko upiększyć swoje otoczenie
z okazji Wielkanocy. Dzięki wspólnej pracy powstały zielone, wiosenne bukiety,
nasycone świątecznymi akcentami.
Dominika Bazaniak

Warsztaty kreatywne
Po świątecznych warsztatach, na
których przygotowywaliśmy ozdoby
wielkanocne, nadszedł czas na kolejne
twórcze spotkania w Centrum Aktywności Seniora. Warsztaty te mają na celu
dzielenie się talentami artystycznymi naszych seniorów i tworzenie wspólnie prac

o ustalanej wcześniej tematyce.
Tym razem szyliśmy z filcu etui na
telefony komórkowe i okulary. Wzornik
przygotowała p. Grażyna Żok z klubu
„Słoneczny Wiek”, by każda z Pań zobaczyła jak można zrobić taki pokrowiec.
Dodatkowo korzystaliśmy także z innych
wzorów etui.
Zapraszamy do nas! W każdy piątek
na godz. 13:00 do Centrum Aktywności
Seniora w Swarzędzu ul. Piaski 4.
Małgorzata Pawlik

Seniorzy na
Uniwersytecie
W dniach 24-26 kwietnia seniorzy ze
Swarzędza wzięli udział w Poznańskim
Festiwalu Nauki i Sztuki. Odwiedziliśmy
trzy uczelnie wyższe: Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego, Uniwersytet
Przyrodniczy oraz Uniwersytet im. A.
Mickiewicza. Bogaty program pozwolił
nam wkroczyć w świat muzyki, biologii,
chemii i geografii.
Pierwszego dnia, na Akademii Muzycznej uczestniczyliśmy w ramach
profilaktyki muzycznej w niezwykle
interesującym warsztacie, podczas którego dowiedzieliśmy się jak duży wpływ
na nasze zdrowie może mieć właśnie ta
forma sztuki. Pan Damian Myśliński – muzykoterapeuta, zaproponował nam kilka

Aktywny tydzień
w Dziennym Domu „Senior WIGOR”

D

rodzy Czytelnicy! Po raz kolejny
chwyciłam za pióro, aby podzielić się z Wami dobrymi wiadomościami z działalności i z życia Dziennego
Domu „Senior WIGOR”.
W niedawnym czasie gościliśmy panów policjantów z Komisariatu w Swarzędzu, którzy w sposób szczególnie ciekawy przeprowadzili dla nas pogawędkę
oraz krótkie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa osobistego i drogowego.
O tym, że stanowimy zgraną paczkę
uczestników świadczy, że razem obchodziliśmy Imieniny kolegi, który poczęstował nas wypiekami i kawą, a my wraz

z panem Szymonem, który prowadzi
zajęcia muzyczne, odśpiewaliśmy 100 lat.
Opiekunowie dbają o naszą kondycję fizyczną i w tym celu braliśmy udział
w zawodach na swarzędzkiej kręgielni.
Nadal prężnie działa ceramika i jesteśmy dumni z rozwijania artystycznych
pasji. Działamy na rzecz społeczności lokalnej. Przy okazji Świąt Wielkanocnych
dwie nasze koleżanki p. Irena i p. Maria
z pomocą p. Jana – przygotowali kilkaset
(!) włóczkowych kurczaczków i króliczków dla trzech swarzędzkich przedszkoli.
Odbył się też I Turniej Gry „Rummikub” z nagrodami zapewnionymi przez

ciekawych zabaw oraz pokazał jakie ćwiczenia relaksacyjne możemy samodzielnie wykonywać w domu, by odprężyć się
i zapomnieć o stresie. Zwiedziliśmy także
pracownię lutniczą, gdzie poznaliśmy
przebieg trwającego ponad trzy miesiące
procesu powstawania skrzypiec.
25 kwietnia odwiedziliśmy Uniwersytet Przyrodniczy. Oglądaliśmy pod
mikroskopem zarodniki pleśni i różne
mikroorganizmy oraz przyglądaliśmy się
eksperymentom prezentowanym przez
studentów. Udział w wykładach poszerzył
naszą wiedzę na temat lasów tropikalnych, żyjących w nich zwierzętach, a także
o tym, jak sami możemy zapobiegać ich
wycinaniu. Drugie spotkanie dotyczyło
tłuszczów w naszej diecie oraz tego, na
co należy zwracać uwagę przygotowując
posiłki, by były one smaczne i zdrowe.
Ostatniego dnia festiwalu pojechaliśmy do Moraska na kampus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Wydział
Nauk Geograficznych i Geologicznych
przybliżył nam tematykę Kaukazu, bogatą kulturę i tradycje tego regionu oraz
przedstawił charakterystykę państw leżących w dolinie Mekongu. Natomiast
na Wydziale Chemii sprawdziliśmy, jakie
warunki panują na sąsiednich planetach
i co dzieje się tam z substancjami takimi
jak woda, tlen, azot.
Festiwal okazał się dla seniorów
doskonałą okazją do zdobycia nowej
wiedzy i umiejętności.
Dominika Bazaniak

Prosto z OPS

Florystyczne inspiracje na Piaskach

Urząd Miasta i Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
W najbliższym czasie planujemy
upiększenie Domu poprzez przesadzenie kwiatów. Snujemy również plany
dotyczące majowego pikniku.
Już 18 maja zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane i ich rodziny
do naszego ośrodka na Drzwi Otwarte
w godz. 13-17. Do zobaczenia przy ul.
Sienkiewicza 21!
Sabina Furjan

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

„Sekrety roślin.
Przyroda uchyla
listka tajemnicy”

Biblioteka Publiczna poleca:

Kathryn Croft

„Córeczka”

wciągająca treść sprawiają, że to
książka nie tylko dla miłośników
historii.

Jodi Picoult

Prosto z Biblioteki

„Małe wielkie
rzeczy”

Anne-France Dautheville,
pasjonatka ogrodnictwa dzieli
się z czytelnikiem ciekawostkami
o przyrodzie. Z książki możemy
dowiedzieć się, jaki owoc przetrwał atak bomby atomowej oraz
która malezyjska roślina zastąpi
zegarek. Autorka wyjaśnia, skąd
pochodzą wybrane warzywa,
dlaczego niektóre rośliny jedzą
muchy a także dlaczego Ludwik
XIV zakazał jedzenia ananasów.

Jorge Díaz

„Listy do pałacu”

i szczątki czyjegoś życia”. Głos
oddaje mieszkańcom Aleppo,
Damaszku i innych miast. Książka
to nie tylko pierwszy – w klasycznym rozumieniu – reportaż
poświęcony pogrążonej w wojnie
Syrii, ale także wyrzut sumienia
dla Europy.
Ruth jest położną z dwudziestoletnim stażem, ale także jedynym
czarnoskórym pracownikiem
szpitala. Gdy po rutynowym zabiegu umiera dziecko, jego ojciec,
ale także szpital, o morderstwo
oskarżają Ruth. Jak to bywa
w książkach Picoult, poznajemy
stanowiska kilku stron, w tym
wypadku ojca dziecka, położnej
i młodej prawniczki. Książka
wzrusza i zmusza do myślenia.
Pokazuje, że problem rasizmu jest
wciąż aktualny.

James Rebkens

„Życie pasterza.
Opowieść z Krainy
Jezior”

Kilkanaście lat temu uprowadzono
6 miesięczną Helenę, córeczkę
Simone i Matta. Pewnego dnia
do Simone zgłasza się młoda
dziewczyna – Grace, twierdząca,
że jest jej uprowadzonym przed
laty dzieckiem. Sprawę komplikuje fakt, że następnego dnia
Grace znika. Czy Simone uda się
ją odnaleźć? Czy Grace mówiła
prawdę? Trzymający w napięciu
thriller psychologiczny, pełen
zaskakujących zwrotów akcji.

Urszula Ziober

„Spódniczka ze
starej podszewki”

Janine di Giovanni
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Akcja opartej na faktach powieści
dzieje się w czasach I wojny światowej. Autor przybliża czytelnikom
postać króla Alfonsa XIII, dzięki
staraniom którego aż do 1921
r. działał w Hiszpanii Urząd do
Spraw Ochrony Jeńców. Przyczyną
powstania urzędu był list, jaki król
otrzymał od małej dziewczynki
proszącej o pomoc w odnalezieniu
brata. Przystępna forma oraz

„Tamtego poranka,
kiedy po nas
przyszli. Depesze
z Syrii”
Autorka, ceniona na świecie korespondentka wojenna, przybliża
czytelnikom wojnę w Syrii. Pisze:
„wojna to walające się po ulicach
łuski, dym po bombach wzbijający
się w górę podobnymi do grzyba
obłokami. To nauka rozpoznawania rodzaju bomby po odgłosie.
Czasem się udaje, czasem nie.
Wojna to zniszczenie, to szkielet

Autor porzucił życie w mieście,
by kontynuować ponad
600-letnią rodzinną tradycję
i prowadzić farmę. W książce
udowadnia, że prowadzenie
prostego i naznaczonego ciężką
pracą życia może dać człowiekowi szczęście. Sam mówi: „To jest
moje życie. Nie chcę innego”.
Książka okazała się bestsellerem
w wielu krajach.

Urszula Ziober spisała wspomnienia swojej babci, Janiny Janowicz.
Cofamy się aż do dzieciństwa
małej Janki spędzonego w Poznaniu. Towarzyszmy bohaterce
w wywózce na Syberię, a także
w szczęśliwym powrocie do kraju.
Książka wzbogacona została
o zdjęcia i fragmenty listów i dokumentów.
Anna Walkowiak
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Pierwotnie Henryk Błachnio planował
ją u nas wystawić w marcu ub. roku,
jednak ciężka choroba pokrzyżowała
te plany. Był jednak obecny podczas
tego wieczoru w naszej bibliotece, we
wspomnieniach swojej żony i przybyłych
na tę uroczystość gości. Jest obecny na
zdjęciach z podróży i zawsze pozostanie
obecny w pamięci dyrekcji i bibliotekarzy
naszej placówki.

Halina i Henryk Błachnio

„Przez Skandynawię
do św. Mikołaja”

W

podróż wypłynęli z portu
w Gdańsku. Po dopłynięciu
do wybrzeży Szwecji wyruszyli
do stolicy Norwegii. Podróżując z Oslo
przez miejscowość olimpijską Lillehammer, po drodze zwiedzając Trondheim,
gdzie znajduje się przepiękna, romańsko-gotycka katedra Nidaros, przekraczając
granicę polarnego koła podbiegunowej
dotarli do Narwiku. To miejsce związane
jest z naszą ojczyzną, gdzie podczas II
wojny światowej walczyła m. in. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, a na cmentarzu w Håkvik znajduje
się pomnik ku czci żołnierzy polskich. Kolejnym przystankiem na trasie wycieczki
był zjawiskowy archipelag Lofotów, zwanych Karaibami Północy. Jak się okazuje
po obejrzeniu zdjęć i wysłuchaniu relacji
nie jest to nazwa na wyrost, gdyż Lofoty
zachwycają błękitem nieba, szmaragdo-

wą, ciepłą, dzięki prądowi zatokowemu
wodą i bogactwem fauny zdumiewającej
w tych regionach: jeżowcami, rozgwiazdami czy gąbkami. Dalsza trasa wiodła
przez Tromsø z muzeum polarnictwa aż
do legendarnego Przylądka Północnego,
gdzie dociera się podmorskim tunelem.
Wracając na południe małżeństwo odwiedziło Finlandię, z wioską św. Mikołaja,
gdzie przenieśli się na chwilę do magicznych lat dziecięcych. Droga prowadziła
ich dalej przez część Finlandii i następnie przy wschodniej granicy szwedzkiej
przez Uppsalę, ze słynną katedrą i najstarszym skandynawskim uniwersytetem.
Na końcu podróży znalazł się leżący na
czternastu wyspach Sztokholm.
Relację fotograficzną, którą zawdzięczamy nieodżałowanemu Henrykowi
Błachnio można oglądać w galerii biblioteki na os. Czwartaków do końca maja.

To był wyjątkowy, serdeczny, niezwykle ciepły, delikatny i naturalny człowiek,
przy którym każdy czuł się dobrze. Z biblioteką był związany od kilkunastu lat,
zorganizował tutaj szereg wspaniałych
fotograficznych wystaw ze swych wypraw - tych bliskich, zakochany w okolicznej przyrodzie stworzył cykl„Szuwary
jeziora swarzędzkiego”, jak i tych dalekich
- do Kenii, Indii, Nepalu, czy Chin. Razem
z żoną przeprowadził liczne spotkania
dla naszych czytelników o tych różnych
zakątkach świata, które odwiedzili, często
w przebraniu z danego regionu i z charakterystycznymi rekwizytami, a przede
wszystkim rzadko znikającym z jego twarzy uśmiechem.
Panie Henryku, dziękujemy za spotkania, za serdeczność i ciepły uśmiech!

Prosto z Biblioteki

20 kwietnia w czytelni biblioteki miało miejsce spotkanie upamiętniające postać
Henryka Błachnio. Tematem wykładu, który wygłosiła Halina Błachnio, była
ich ostatnia wspólna podróż z roku 2014 do Skandynawii i Finlandii „Przez
Skandynawię do św. Mikołaja”.

Renata Czarnecka-Pyła

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

Z

apraszamy wszystkich do wypożyczalni sprzętu
wodnego. Do Państwa dyspozycji są kajaki,
rowery wodne oraz łodzie wiosłowe.
Przystań otwarta we wszystkiemajowe oraz czerwcowe soboty i niedziele, w godz. 12:00 – 19:00
(uzależnione od warunków atmosferycznych).
Cennik:
kajak rodzinny – 10 zł/1 godz. (50 zł cały dzień),
rower wodny – 15 zł/1 godz. (75 zł cały dzień),
łódź wiosłowa – 20 zł/1godz (100 zł cały dzień).
Więcej informacji pod nr telefonu 61 65 09 531/527.
/scsir/

Korty tenisowe
i amatorski turniej

„Cały Swarzędz na rowery”
– zapraszamy na gminny rajd

Z

apraszamy do udziału w corocznym radzie rowerowym „Cały
Swarzędz na rowery”, który odbędzie się w sobotę, 3 czerwca 2017 r.
Do wyboru kilka tras między innymi
Wiejska, Leśna (rodzinna), Miejska i inne.

Na mecie przy Scenie nad Jeziorem na
każdego uczestnika będzie czekał ciepły
poczęstunek i liczne atrakcje. Regulamin,
trasy, zapisy oraz więcej informacji na
stronie internetowej www.scsir.swarzedz.pl
/scsir/

Prosto z Centrum Sportu

Z

apraszamy na korty tenisowe położone przy
Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu. Do dyspozycji są cztery korty o nawierzchni ceglastej,
czynne codziennie od 9:00 do 21:00 (uzależnione od
warunków atmosferycznych). Rezerwacja kortów
pod numerem telefonu 61 65 09 527 / 528.
10 czerwca odbędzie się turniej tenisowy.
Kategorie męskie: 40+ i open, ilość miejsc ograniczona. Zapisy przyjmujemy do 2 czerwca (od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do
15:00) pod nr tel. 61 65 09 523.
Zachęcamy do korzystania z kortów tenisowych
przy Pływalni Wodny Raj, codziennie od 9:00 do
21:00 (uzależnione od warunków atmosferycznych).
Rezerwacja kortów pod nr tel. 61 65 09 527.
/scsir/

KOMUNIKATY SCSiR

O

d 1 czerwca zapisy na:
- sierpniowy wakacyjny kurs nauki pływania
tel. 61 65 09 520 / 523
- sierpniowe półkolonie tel. 61 65 09 523
- sierpniowe zajęcia aqua senior
tel. 61 65 09 520 / 523
- nauka i doskonalenie pływania 2017/2018 dla
dzieci, dorosłych i seniorów (I etap od 11 września)
tel. 61 65 09 520 / 523
rzerwa technologiczna na pływalni Wodny
Raj
Planowana przerwa technologiczna od 3 do 28 lipca
(włącznie). W tym okresie funkcjonować będzie
przystań wodna, korty tenisowe, gabinet masażu.
Więcej informacji na www.scsir.swarzedz.pl

P
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Dzień Dziecka w Wodnym Raju

Z

apraszamy serdecznie wszystkie
dzieci do lat 16 na
pływalnię w weekend
3-4 czerwca w promocyjnej cenie z okazji Dnia
Dziecka. Tylko 6 zł za 60
minut pobytu na basenie (dopłata za każdą
przekroczoną minutę 10
gr). Bilet obowiązuje 3-4
czerwca w godzinach
6:30 – 22:00.
/scsir/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

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

Aerobik
na świeżym
powietrzu

O

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

d 29 maja zapraszamy wszystkich
na wspólne zajęcia aerobiku przy
budynku sceny nad jeziorem. Tylko 6 zł od osoby za jedne zajęcia (płatne
w kasie pływalni na parterze przed rozpoczęciem aerobiku). Nie obowiązują
zapisy! Prosimy o zabranie ze sobą na
każde zajęcia ręcznika (może być mały
kocyk) i przynajmniej małej butelki wody
do picia. Harmonogram zajęć dostępny będzie na www.scsir.swarzedz.pl,
www.facebook/wodnyraj.com. Więcej
informacji pod nr tel. 61 65 09 520.
/scsir/

4

czerwca, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz,
Mariana Szkudlarka, odbędzie się
wydarzenie charytatywne mające na
celu zebranie środków na dalszą rehabilitację naszego młodego mieszkańca,
Kuby Kocienckiego.
W ramach imprezy odbędzie się
bieg na dystansie 5 km oraz turniej piłki

nożnej.
Zapisy na bieg: http://swarzedz.pl/
km_pomocy/
Wszelkie szczegóły będą na bieżąco przekazywane za pomocą strony
wydarzenia „Kilometry Pomocy 5M –
Swarzędz” w serwisie facebook oraz na
stronie www.swarzedz.pl
/tr/

Prosto z Centrum Sportu

„Kilometry Pomocy 5M – Swarzędz”
Biegniemy dla Kuby!

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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Aktualności

„Wyprawa życia przede mną!...”

28

Aleksander Doba nie poddaje się! „Pogromca oceanów” i zarazem honorowy obywatel Swarzędza, po prawie roku przygotowań ponowił
trzecią próbę przepłynięcia kajakiem przez Atlantyk. Przed rokiem nie
udało się, teraz musi się udać - zapewnia Pan Aleksander. W niedzielę,
7 maja br., Aleksander Doba w kajaku “OLO” wystartował z zatoki Sandy
Hook w Nowym Jorku i szczęśliwie wypłynął na Atlantyk 8 maja. Niemal
rok czekał na możliwość kontynuacji Trzeciej Transatlantyckiej Wyprawy
Kajakowej, którą rozpoczął 29 maja 2016 w marinie nieopodal Statuy
Wolności. Teraz, po ok. 4 miesiącach wiosłowania dotrzeć do Lizbony.
W sam raz na swoje 71. urodziny...

D

laczego jeszcze raz? Na stronie
www.aleksanderdoba.pl czytamy:
Wyprawa życia przede mną...
Zeszłoroczny, mój trzeci rejs- z Ameryki
Północnej do Europy - został przerwany 2
czerwca, niedługo po wypłynięciu z Nowego Jorku. Nie odpłynąłem zbyt daleko od
lądu i, niestety, nie uniknąłem zagrożenia,
jakie dla kajakarzy w tym obszarze stwarzają niekorzystne wiatry. W nocy z wtorku
(31.05) na środę (1.06) miałem wypadek,
fala przybojowa uderzyła w mój kajak.
Niektóre urządzenia elektryczne uległy
zniszczeniu.
Jednak nie poddaje się, to nie koniec
przygody. Chcę kontynuować trzecią

transatlantycką wyprawę kajakową, którą zacząłem 29 maja. W wypadku został
uszkodzony kajak. Sprowadziliśmy go do
Polski, został naprawiony. Wysyłam kajak
do USA, a następnie sam tam wylatuję,
żeby z początkiem maja rozpocząć swoją
wyprawę. Liczę, że zajmie mi to 4 miesiące. Planowany dystans do pokonania
to 3 tys. mil morskich czyli ponad 5,5 tys.
kilometrów.
Moja trzecia wyprawa to konsekwencja wcześniej ustalonego planu. Od początku planowałem, by moja transatlantycka
wyprawa składała się z trzech etapów.
Pierwszy z Afryki do Ameryki Południowej, drugi z Europy do Ameryki
Północnej, który ostatecznie zamienił się
w wyprawę, gdzie z sukcesem przepłynąłem najszerszy odcinek oceanu z Lizbony
do Ameryki Północnej (Floryda). I wreszcie trzeci, z Ameryki Północnej do Europy.
Przyszła więc kolej na domknięcie planowanej od dawna pętli. Moje wieloletnie
doświadczenie kajakarskie oraz liczne
dokonania na różnych wodach Europy
i świata, pozwalają mi planować kolejne
tak wymagające wyprawy.
Trasę zamierzałem przepłynąć tym
samym oceanicznym kajakiem, który to-

warzyszył mi już dwukrotnie. Jest to wyjątkowy kajak, wymyślony i zaprojektowany specjalnie dla mnie i z myślą o takich
wyprawach. Powstał w stoczni Andrzeja
Armińskiego. Ma dwie podstawowe cechy:
jest niezatapialny i nie może pływać dnem
do góry.
Konstrukcja typu „sandwich” to dwie
ścianki powstałe ze specjalnego włókna
węglowego przesączonego żywicą. Między
nimi znajduje się przekładka o grubości
0,9 mm, która zrobiona jest z bardzo
lekkiego, sztywnego materiału nienasiąkliwego wodą. Sam kadłub, gdyby był
zanurzony w wodzie, nigdy nie zatonie,
zawsze wypłynie. Kajak ma kilka komór
wypornościowych. Dzięki zastosowaniu
odpowiedniej konstrukcji oraz mieczowi,
zrobionego z blachy kwasoodpornej (grubość miecza 12 mm, szerokość 200 mm,
głębokość w wodzie 750 mm), kajak nie
może pływać do góry dnem. To wszystko
sprawia, że w moim kajaku mogę czuć
się bezpiecznie również i w tej wyprawie.

►►► Aleksander Doba (ur. 9 września 1946 w Swarzędzu) - polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca. Dzięki internetowemu głosowaniu na stronie
internetowej „National Geographic” zdobył tytuł „Podróżnika Roku 2015”. Jako
pierwszy człowiek w historii samotnie
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki
z kontynentu na kontynent (z Afryki do
Ameryki Południowej) wyłącznie dzięki
sile mięśni. Podczas drugiej oceanicznej
wyprawy pokonał kajakiem trasę z Lizbony na Florydę. Opłynął kajakiem Morze
Bałtyckie i Bajkał. Również jako pierwszy
opłynął całe polskie wybrzeże z Polic do
Elbląga oraz Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia. Dwukrotny Złoty,
Srebrny i Brązowy medalista Otwartych
Akademickich Mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim. 19 marca 2015 został
honorowym obywatelem Swarzędza.
/mw/
z Fot. www.facebook.com/OloDoba,
Marcin Kowalik i Magdalena Szymańska
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w Swarzędzu
Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30 (w pon. kancelaria biuro podawcze do 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 14.0017.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222
lub 61 65 12 206.
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się wraz z podaniem tematu
sprawy – tel. 61 65 12 202.

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

]]Telefony alarmowe

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

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

]]Komisariat Policji ]

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

]]Ochotnicza Straż ]

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

]]Ochotnicza Straż ]

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

]]Centrum Informacji ]

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)

maj 2017
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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

Józefinki to jest to! z Aleksander Doba znów na oceanie
Dni Swarzędza - zapraszamy z Nasza historia wielu kultur
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
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Dla kogo Budowlanka
przy Grunwaldzkiej?

Zespół Szkół Budowlanych

D

30

obrze dziś mieć przed sobą szeroki
wachlarz możliwości. Wiedza ogólna, teoretyczne podstawy zawodu
oraz praktyczne umiejętności, które młody
człowiek zdobędzie w Zespole Szkół Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej są furtką do przyszłości pełnej sukcesów. Szkoła
przy Grunwaldzkiej kształci fachowców,
którzy są rozchwytywani na rynku pracy,
a jednocześnie, już jako absolwenci, mogą
łączyć karierę zawodową z kontynuacją
nauki na uczelniach wyższych.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy, oferujemy uczniom
kształcenie w tych zawodach, które
oznaczają dziś dobrą pracę. „Kształcimy
w zawodach, na które jest bardzo duże
zapotrzebowanie na rynku pracy. Nasi absolwenci znajdują bardzo szybko dobrze
płatną pracę – to jest nasz bardzo duży
atut” – mówi Arkadiusz Dratwa, dyrektor
Zespołu Szkół Budowlanych z ul. Grunwaldzkiej.
Można u nas zdobyć tytuł technika
w zawodach: technik budownictwa; architektury krajobrazu. Klasa politechniczna,
poprzez współpracę z Politechniką Poznańską, otwiera młodemu człowiekowi
drogę do kariery naukowej i zawodowej.
Obok technikum, proponujemy też
kształcenie w szkole zawodowej. A jest
u nas z czego wybierać. W branży budowlanej oferujemy następujące zawody:
dekarz – klasa patronacka firmy Fakro;
betoniarz - zbrojarz – klasa patronacka
firmy Pekabex; monter konstrukcji budowlanej, instalator patronacka Wuprinż;
monter zabudowy i robót wykończeniowych; murarz – tynkarz, stolarz – klasa
patronacka Cechu Stolarzy Swarzędzkich.
W zawodach mechanicznych kształcimy blacharzy samochodowych, mechaników motocyklowych – klasa patronacka firmy Yamaha i Kopras; mechaników
i elektromechaników samochodowych oraz
lakierników. Od tego roku patronat nad klasami mechanicznymi objęła firma Bemo
Motors. Od kilku lat wspierają nas również
Renault Auto Compol, Auto Lech i inni.
Dyrektor Arkadiusz Dratwa podkreśla,
że uczniowie uczą się w bardzo dobrym
systemie. Tydzień chodzą do szkoły a tydzień na praktyki. Zdobywają w ten sposób doskonale wiedzę praktyczną. Jest to
bardzo chwalony system przez pracodawców oraz rodziców. Wszyscy uczniowie

są pracownikami młodocianymi i w ten
sposób już w czasie nauki nabywają praw
pracowniczych jak na przykład staż pracy.
Dobra przyszłość naszych absolwentów, to dobrze płatna praca. Dlatego szkoła
współpracuje z wieloma firmami, które
nie tylko oferują praktyki i miejsca pracy
dla naszej młodzieży, ale organizują też
liczne kursy, szkolenia i wyjazdy zagraniczne. Bardzo ściśle współpracujemy
z Wielkopolską Izbą Budownictwa, Izbą
Rzemieślniczą oraz z Cechami Rzemiosł.
W Zespole Szkół Budowlanych
kształcimy naszych uczniów nie tylko
w szkolnych murach, ale również poza
granicami kraju. Wymiany organizowane
w ramach programów Leonardo da Vinci
i ERASMUS + otwierają naszej młodzieży okno na świat, poszerzają kwalifikacje
zawodowe oraz umiejętności językowe.
Współpracujemy z Politechniką Poznańską
i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, dzięki czemu nasi uczniowie mają
bezpośredni kontakt z uczelniami poprzez
wykłady, warsztaty, szkolenia i praktyki.
Zespół Szkół Budowlanych to szkoła
na miarę XXI wieku i doskonale wyposażona placówka dydaktyczna. Tablice multimedialne i pracownie to pomoce naukowe, bez których nie da się dziś zdobywać
przyszłości. Szkoła dba o to, by uczniowie
mieli możliwość uczestniczenia w licznych
szkoleniach, kursach, praktykach, by mogli
zdobyć euro paszporty. Nasz absolwent ma
za sobą wstępne doświadczenie zawodowe
i jest przygotowany do pracy na rynkach
europejskich – m. in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii. Chętni mogą studiować na Politechnice Poznańskiej bądź
innych uczelniach technicznych w kraju.
Szkoła zapewnia bowiem rozszerzony
kurs matematyki. Absolwenci odznaczają
się również dobrą kondycją sportową –
ZSB organizuje liczne zajęcia dodatkowe
w tym zakresie, wystarczy tutaj wymienić
stały dostęp do Centrum Fitness Olimp,
czy możliwość trenowania piłki nożnej
i reprezentowania szkoły w barwach naszej drużyny. Uczniowie mogą rozwijać
osobowość przez wolontariat, działalność
artystyczną i atrakcyjne wycieczki.
Dlatego nasza szkoła to wybór dobrej i pewnej na rynku pracy przyszłości.
W Zespole Szkół Budowlanych przy ul.
Grunwaldzkiej kształcimy w zawodach
z przyszłością.

Zespół Szkół Budowlanych
Ul. Grunwaldzka 152
60-309 Poznań
szk.bud@zsb.com.pl
Telefon: (61) 661 88 88
www.zsb.com.pl

PROSTO Z RATUSZA maj 2017

Pałacyk pod Lipami • Restauracja Hotel
czynne codziennie 13-20
organizujemy imprezy rodzinne,
komunie, wesela, stypy
menu już od 60 zł/os.

Reklamy

www.palac yk.com.pl
ul. Poznańska 35, Swarzędz   61 8 173 147, 607 376 916

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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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

