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Jak to będzie ze śmieciami? – Nie kupujmy pojemników, 
rozwiązujmy dotychczasowe umowy

Dzień Patrona Gminy Swarzędz z Dworzec PKP po remoncie
Strefa Parkowania z Zapisy do żłobka, przedszkoli i szkół

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl
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Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

�� ocieplanie�budynków
�� malowanie
�� szpachlowanie
�� murowanie
�� montaż�płyt�G-K
�� oraz�inne�prace�budowlane

( 604�423�508

TANIO!!!!

KREDYTY bez BIK, Chwilówki
Biuro:  
ul. Warszawska 3,  
Swarzędz
Tel. 61/651 84 75 

Zapraszamy  
do zamieszczania 

reklam!
tel. 607-566-555 
mn@kreator.com.pl

HR Format - firma specjalizująca się w selekcji  
i rekrutacji pracowników.
Oferujemy kompleksową usługę w zakresie rekrutacji 
zewnętrznych oraz wsparcie wewnętrznych procesów 
rekrutacyjnych.

	Nasi	specjaliści	rekrutują	dla	następujących	branż:
• Przemysł
• Branża oponiarska
• Branża IT
• Logistyka
• Transport
• Energetyka
• Sprzedaż detaliczna (FMCG)

	Metody	stosowane	w	poszukiwaniu	kandydatów:
• Analiza bazy danych
• Ogłoszenia
• Poszukiwania bezpośrednie (Direct/Executive Search)
• Media społecznościowe
• Networking

	Stosowane	narzędzia:
• Testy psychologiczne
• Testy merytoryczne
• Assessment Center
• Development Center

Wspieramy Twój biznes, zapewniając kadrę  
identyfikującą się z celami i wartościami Twojej Firmy.

Właściwy	człowiek	na	właściwym	miejscu.	 
My	pomożemy	Ci	go	znaleźć.

Zapraszamy	do	współpracy!!!
Piotr	Kuźniak

HR Format
ul.	Feliksa	Nowowiejskiego	11,	61–731	Poznań
tel.	691	140	909
piotr.kuzniak@hrformat.pl	 	 www.hrformat.pl

www.hrformat.pl

Swarzędz oś. Raczyńskiego 11, tel. 888 88 70 60 czynne od 11 do 17
Zapewniamy szeroki wybór, miłą i fachową obsługę.

•	Sprzedaż	biżuterii	srebrnej	
i	złotej

•	Wymianę	starej	biżuterii	
na	nową

•	Naprawę	i	renowacje	biżuterii
•	Grawerowanie	
•	Skup

Pracownia	biżuterii
ZŁOTNIK	GRAWER

ROLETY
AUTOMATYKA ROLET
SERWIS ROLET
WYMIANA SZYB
606 782 143
www.vertidecor.pl
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W tym przedświątecznym wydaniu  
„Prosto z Ratusza” pragniemy złożyć  

wszystkim Mieszkańcom
 miasta i gminy Swarzędz

 życzenia ciepłych, pełnych radości i nadziei
 Świąt Wielkanocy.

Życzymy Państwu odpoczynku, miłego czasu  
w rodzinnym gronie, a także kolorowych spotkań

 z budzącą się do życia przyrodą.

 Marian Szkudlarek Anna Tomicka 
 Przewodniczący Rady Miejskiej  Burmistrz Miasta i Gminy 
 w Swarzędzu Swarzędz 

Dzień Patrona  
Gminy Swarzędz – św. Józefa
Wtorek, 19 marca 2013 r. – zapraszamy!

Początek wiosny dla wielu mieszkańców naszej gminy, zawodowo czy rodzinnie związanych z meblarstwem, 
to przede wszystkim święto patrona stolarzy – św. Józefa. Niezależnie od mijającego czasu, zmieniających się 
okoliczności, warunków gospodarczych Jego życzliwa opieka doceniana jest przez kolejne pokolenia przed-
stawicieli stolarskiego rzemiosła. A że Swarzędz, po dzień dzisiejszy, z meblami kojarzony jest szczególnie, 
św. Józef patronuje gminie dla wspólnego pożytku całej społeczności.

19 marca 2013 r. tradycyjnie zatem 
świętować będziemy Dzień Patrona 
Gminy Swarzędz – św. Józefa. 

►O godz. 8:30 w kościele pw. św. 
Marcina odbędzie się uroczysta msza św. 
w intencji stolarzy swarzędzkich. 

►Następnie swarzędzanie złożą kwia-
ty pod figurą św. Józefa przy Centrum 
Meblowym Cechu Stolarzy Swarzędz-
kich – o godz. 9:45.

►Ważnym momentem tegorocznego 
święta będzie odsłonięcie, ufundowanej 
z budżetu gminy, tablicy upamiętniającej 
Swarzędzkie Fabryki Mebli – godz. 10:15. 
Tablica zamontowana zostanie na budynku 
UMiG przy ul. Poznańskiej 25 – należą-
cym niegdyś do swarzędzkich fabryk. 

►Obchody Dnia Patrona zakończy 
uroczysta sesja Rady Miejskiej w Ośrodku 
Kultury przy ul. Poznańskiej 14 – początek 
o godz. 11:00. Podczas sesji ogłoszone 

zostaną wyniki trzeciej już edycji kon-
kursu o Godło Promocyjne Swarzędz dla 
najlepszych mebli! W konkursie, odby-

wającym się pod patronatem burmistrza 
Anny Tomickiej biorą udział zarówno 
firmy działające na skalę przemysłową, 
jak również rzemieślnicze zakłady meblar-
skie. Kapituła konkursowa składająca się 
z zaproszonych autorytetów wzornictwa, 
meblarstwa i marketingu przyzna zwycięz-
com tytuły Mebel Roku za 2012 r. wraz 
z prawem do użytkowania promocyjnego 
godła SWARZĘDZ. Wszystkim biorącym 
udział w tej edycji konkursu życzymy po-
wodzenia!

Do wzięcia udziału w uroczystościach 
19 marca serdecznie zapraszają organiza-
torzy: władze Miasta i Gminy Swarzędz 
oraz Cech Stolarzy w Swarzędzu.

Na mszę św. w intencji Miasta i Gminy 
Swarzędz organizatorzy zapraszają w nie-
dzielę, 17 marca o godz. 13:00 w kościele 
pw. św. Marcina. 

/tr/
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Strefa Płatnego Parkowania  
w centrum Swarzędza

Od 4 marca 2013 r. na swarzędzkim Rynku i Placu Niezłomnych oficjalnie 
obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania. Strefa funkcjonuje od poniedziałku 
do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy. W tych samych godzinach funkcjonuje Biuro Strefy, które znaj-
duje się przy ul. Kilińskiego 26 (wejście od ul. Kórnickiej). W Biurze Strefy 
można wykupić identyfikatory mieszkańca oraz osoby niepełnosprawnej, 
abonamenty, a także wnieść opłatę dodatkową. Ponadto opłaty dodatkowe 
można wpłacać przelewem na konto Gminy Swarzędz.

W Strefie zainstalowanych zostało 
pięć nowoczesnych parkoma-
tów, trzy na Rynku, w tym jeden 

w podstrefie A, którą stanowi parking zlo-
kalizowany przy Ratuszu oraz dwa na Placu 
Niezłomnych. Opłaty jednorazowe za po-
stój samochodu w strefie można regulować 
monetami w automacie parkingowym (5 
zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr., 20 gr., 10 gr.), w sposób 
zryczałtowany (poprzez wykupienie iden-
tyfikatora lub abonamentu w Biurze Strefy) 
lub kartą abonamentową. W swarzędzkiej 
SPP istnieje również możliwość płatności 
za rzeczywisty czas postoju pojazdu za po-
mocą telefonu komórkowego w systemie 
mobiParking.

►Cennik opłat
A. Podstrefa A - parking za Ratuszem 

1. Opłaty jednorazowe
• 0,50 zł za pierwsze pół godziny 

(opłata minimalna)
• 3,00 zł za pierwszą godzinę
• 3,60 zł za drugą godzinę
• 4,00 zł za trzecią godzinę
• 3,00 zł za czwartą i każdą następną 

godzinę
2. Opłaty zryczałtowane

• 5,00 zł za identyfikator pojazdu 
osoby niepełnosprawnej na okres 
1 miesiąca

• 50,00 zł za identyfikator pojazdu 
osoby niepełnosprawnej na okres 
roczny

B. Podstrefa B - Pozostałe miejsca par-
kingowe 
1. Opłaty jednorazowe

• 1,00 zł za pierwsze pół godziny 
(opłata minimalna)

• 2,00 zł za pierwszą godzinę
• 2,40 zł za drugą godzinę
• 2,80 zł za trzecią godzinę
• 2,00 zł za czwartą i każdą następną 

godzinę
2. Opłaty zryczałtowane

• 10,00 zł za identyfikator miesz-
kańca SPPN na okres 1 miesiąca

• 27,00 zł za identyfikator miesz-
kańca SPPN na okres 3 miesięcy

• 100,00 zł za identyfikator miesz-
kańca SPPN na okres roczny

• 5,00 zł za identyfikator pojazdu 
osoby niepełnosprawnej na okres 
1 miesiąca

• 50,00 zł za identyfikator pojazdu 
osoby niepełnosprawnej na okres 
roczny

• 150,00 zł - abonament pojazdu 
firmy na okres 1 miesiąca

• 1500,00 zł - abonament pojazdu 
firmy na okres roczny

3. Opłaty zryczałtowane za zastrze-
żone miejsca postojowe - koperty
• 900,00 zł za identyfikator na okres 

3-ch miesięcy za zastrzeżenie sta-
nowiska postojowego - koperty 
w Strefie Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego obowiązującej 5 
dni w tygodniu (od pon. do piątku) 
w godz. od 6.00 do 18.00

C. Opłaty dodatkowe:
1. W przypadku przekroczenia opła-

conego czasu parkowania i przybycia do 
BOSPP w godz. jego funkcjonowania 
danego dnia - kwota stanowiąca wartość 
opłaty za przedłużone parkowanie, liczona 
od momentu utraty ważności biletu par-
kingowego do momentu dokonania opłaty 
w BOSPP, plus kwota 10,00 zł,

2. W przypadku przekroczenia opła-
conego czasu parkowania i przybycia do 
BOSPP w godz. jego funkcjonowania on 
w terminie 6 kolejnych dni po dniu wy-
stawienia wezwania - kwota stanowiąca 
wartość opłaty za parkowanie, liczona od 
momentu utraty ważności biletu parkingo-
wego do godz.17.00 w dniu wystawienia 
wezwania plus 20,00 zł.

3. W przypadku nie dokonania opłaty 
za parkowanie i uiszczenia opłaty dodat-
kowej w kasie BOSPP lub przelewem 
w ciągu 6 dni (licząc z dniem postoju) 
opłata wynosi 35,00 zł.

4. W przypadku nie dokonania opłaty 
za parkowanie i nie uiszczenie opląty do-
datkowej w ciągu 6 kolejnych dni (licząc 
z dniem postoju) opłata wynosi 50,00 zł

/ms/
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Terminy poboru krwi 
w Swarzędzu

1 Na terenie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej os. 

Kościuszkowców 13 w godz. 
8.00 – 15.00 (soboty)
1 czerwca 2013 roku dla chorych na hemofilię
7 września 2013 roku dla poszkodowanych 
w wypadkach 
7 grudnia 2013 roku dla operowanych na serce

2 Na terenie Zespołu Szkół nr 1 os. Mielżyńskie-
go 5A w godz. 9.00 – 13.00 (wtorki)

4 czerwca 2013 roku dla chorych na hemofilię
17 września 2013 roku dla poszkodowanych 
w wypadkach
3 grudnia 2013 roku dla operowanych na serce

Eugeniusz JACEK

Elektrośmieci 
odebrane

W sobotę, 9 lutego 2013 roku na terenie 
miasta i gminy Swarzędz przeprowadzona 

została przez kolejna zbiórka elektrośmieci. Dwa 
oznakowane samochody zbierały:
• wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa 

domowego
• małogabarytowe urządzenia gospodarstwa 

domowego
• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
• sprzęt audiowizualny sprzęt oświetleniowy 

(z wyłączeniem żarówek)
• narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wy-

jątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych 
narzędzi przemysłowych

Podczas tej zbiórki udało się odebrać od miesz-
kańców miasta oraz sołectw:
- 92 kg baterii i akumulatorów ołowiowych
- 3,5 tony zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych (w tym m.in.: pralki, kuchen-
ki, mikrofalówki, piece elektryczne, zmywarki, 
odkurzacze, czajniki elektryczne, żelazka, dru-
karki, kopiarki, sprzęt video, odbiorniki radiowe).
- 1,3 tony zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych zawierających niebezpieczne 
składniki ( w tym m.in .: chłodziarki, odbiorniki 
telewizyjne, komputery).
- 135 kg zużytych urządzeń zawierających 
niebezpieczne elementy (liniowe lampy flu-
oroscencyjne). 

Następna zbiórka elektrośmieci zaplano-
wana jest na lipiec 2013 roku. Zachęcamy 
do letnich porządków i oddawania zużytych 
sprzętów elektrycznych i elektronicznych 
w stałych punktach odbioru! 

/ros/

Marzec miesiącem zapisów do żłobka,  
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
na rok szkolny 2013/2014

W marcu 2013 r. 
w Gminie Swa-
rzędz trwać będą 

zapisy do placówek oświa-
towych prowadzonych 
przez gminę. I tak od 1 do 
29 marca 2013 r. należy 
składać wnioski o przyję-
cie dziecka do Żłobka Miej-
skiego „Maciuś”. O przyję-
ciu dziecka decyduje kolejność złożenia 
wniosku, a wszystkie informacje na temat 
rekrutacji do tej placówki znależć można 
na stronie żłobka miejskiego www.zlobek-
macius.pl. W tym samym terminie (1-29 
marca 2013 r.) trwać będzie rekrutacja do 
przedszkoli publicznych funkcjonujacych 
na terenie Gminy Swarzędz, zarówno tych 
prowadzonych przez gminę, jak i przed-
szkoli publicznych prowadzonych przez 
prywatnych operatorów. Kryteria przyjęć 
dzieci do przedszkoli prowadzonych przez 
Gminę Swarzędz podajemy na www.swa-
rzedz.pl. 

W dniach 14-16 marca odbywać się 
będą zapisy dzieci do szkół podstawowych. 

Przypominamy, że obowią-
zek odbycia rocznego obo-
wiązkowego przygotowania 
przedszkolnego, które reali-
zowane może być w oddzia-
le przedszkolnym w szkole 
podstawowej bądź w przed-
szkolu, dotyczy wszystkich 
dzieci pięcio i sześcioletnich 
(rok szkolny 2013/2014 do-

tyczy roczników 2007 i 2008).
Rodzice sześciolatków (rocznik 2007) 

jeszcze w tym roku szkolnym mają możli-
wość wyboru w kwestii zapisania dziecka 
do oddziału przedszkolnego tzw. zerówki 
lub do klasy I szkoły podstawowej. Pod-
czas zapisów obowiązuje REJONIZACJA.

Do gimnazjum będziemy mogli zapi-
sać dziecko w terminie 21 – 23 marca 2013 
r. Przy zapisach do gimnazjum, podobnie 
jak w przypadku szkół podstawowych, 
obowiązuje REJONIZACJA.

Szczegółowe informacje znajdą 
Państwo na stronach internetowych 
przedszkoli i szkół.

/edu/

GDDKiA nadal odpowiedzialna  
za drogę krajową nr 5 

Od piątku, 15 lutego 2013 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
wznowiła utrzymywanie drogi krajowej nr 5 na odcinku przebiegającym 
przez gminy Łubowo, Pobiedziska i Swarzędz, o czym 14 lutego poinfor-
mowała Alina Cieślak, rzeczniczka poznańskiego oddziału GDDKiA.

Jak już informowaliśmy, dzień wcze-
śniej Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz Swarzędza Anna Tomicka 

oświadczyła, iż Swarzędz zaprzestaje 
działań związanych z utrzymaniem drogi 
krajowej nr 5 na odcinku przebiegającym 
przez naszą gminę. Podstawą do tego jest 
decyzja sądu, który orzekł, że to GDDKiA 
ma utrzymywać tę drogę.

Przypomnijmy, że Swarzędz, a także 
gminy Łubowo i Pobiedziska, po wybu-
dowaniu nowego odcinka drogi ekspre-
sowej S-5 z Kostrzyna do Łubowa, miały 
od początku br. (na podstawie przepisów 
ustawy sejmowej) utrzymywać drogę nr 5 
jako drogę gminną. Tymczasem fragment 
drogi ekspresowej S-5 z Kostrzyna do Łu-

bowa nie został jeszcze ostatecznie odebra-
ny i w związku z tym GDDKiA nie miała 
podstaw by przekazywać „piątkę” gminom. 
Władze Swarzędza od początku 2013 roku, 
dla zapewnienia w zimowych warunkach 
bezpieczeństwa ruchu na odcinku „piątki” 
przebiegającym przez naszą gminę, kie-
rowały tam pługi i piaskarki. Kosztowało 
to budżet Swarzędza ok. 20 tys. złotych.

Niezależnie od drogi sądowej, władze 
Gminy Swarzędz wspólnie z samorządami 
Łubowa i Pobiedzisk, podjęły działania 
zmierzające do zmiany niekorzystnych dla 
nas zapisów ustawowych, nakładających 
obowiązek przejęcia drogi bez zapewnie-
nia zewnętrznych funduszy na ten cel.

/mw/
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Otwarcie dworca PKP 
w Swarzędzu 

Zakończyła się modernizacja dwor-
ca kolejowego w Swarzędzu. 14 lutego 
2013 roku budynek został otwarty dla po-
dróżnych. Gmina Swarzędz urządzi tam 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 
Łączny koszt inwestycji to 2,2 mln zł. 
Zabytkowy, XIX - wieczny budynek 
dworca kolejowego w Swarzędzu wy-
magał gruntownego remontu, znajdował 
się bowiem w bardzo złym stanie. W ra-
mach modernizacji, sfinansowanej przez 
PKP i budżet państwa, została odnowiona 
elewacja, a także wnętrza. Wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową, wszystkie 
instalacje i ogrzewanie. Ze względu 
na zabytkowy charakter obiektu, inwe-
stycja prowadzona była pod kierunkiem 
konserwatora zabytków.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi 
burmistrz Swarzędza, Anna Tomicka po-
dziękowała przedstawicielom PKP za do-
brą współpracę i przekazanie naszej gminie 
porządnie wyremontowanego budynku 
dworca. Pani burmistrz poinformowała 
zebranych, że doskonale udało się połączyć 
dwie funkcje w jednym miejscu. Dworzec 
nadal służyć będzie pasażerom kolei, dla 
których przygotowano wygodną poczekal-
nię, kasę i sanitariaty (przystosowane też 
z myślą o osobach niepełnosprawnych). 
Równocześnie siedzibę znajdą tam służ-
by interwencyjno-ratunkowe: pogotowie, 
straż pożarna i straż miejska, skupione 
w utworzonym przez gminę Swarzędz 
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Nowy wiadukt – zgodnie z planem. Mimo zimowej aury, od początku 
roku zgodnie z harmonogramem wykonywane są prace na budowie nowego wiaduktu 
nad torami kolejowymi w Jasinie. Gotowe są już fundamenty i teraz wykonawca 
tej inwestycji, firma „Intercor” z Zawiercia, buduje podpory pod stalową konstrukcję 
wiaduktu. Wkrótce na budowie zobaczymy już pierwsze elementy tej kostrukcji. 
Ogromne przęsła wiaduktu w Jasinie wykonywane są właśnie przez pracowników 
Huty Pokój S.A. w Rudzie Śląskiej.

/mw/

Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
Na parterze tej części dworca funkcjo-

nować będzie stacja pogotowia ratunko-
wego, na piętrze zaś – straż miejska i straż 
pożarna. Zadbano o dobre warunki pracy 
dla tych służb: sala szkoleniowa, szatnie, 

sanitariaty etc. Dworzec połączony zosta-
nie przeszklonym korytarzem z garażami 
(patrz: wizualizacja na sąsiedniej stronie), 
które powstaną na miejscu zdewastowa-
nego, starego baraku. W nowych garażach 
urządzone zostaną 4 stanowiska dla wozów 

bojowych straży pożarnej, 2 dla pojazdów 
straży miejskiej i 2 dla karetek pogotowia 
ratunkowego

Dyrektor Wydziału Teleinformatyki 
i Zarządzania Kryzysowego UMiG, Adam 
Zimniak oprowadził gości po wszystkich 
pomieszczeniach nowego centrum. Dy-
rektor Oddziału Gospodarowania Nieru-
chomościami PKP w Poznaniu, Roman 
Biniszkiewicz powiedział, że swarzędzki 
przykład połączenia funkcji dworca i sie-
dziby służb ratunkowych jest z punktu wi-
dzenia mieszkańców gminy wyśmienity. 
W uroczystym przekazaniu do użytku wy-
remontowanego budynku udział wzięło 
liczne grono gości – poseł Bożena Szy-
dłowska, radni Rady Miejskiej z prze-
wodniczącym Marianem Szkudlarkiem, 
przedstawiciele PKP, służb mundurowych 
i mediów.

Swarzędzki dworzec kolejowy, jest 
już siódmym w Wielkopolsce obiektem 
zmodernizowanym przez PKP i przeka-
zanym samorządom. 

/mw, tr/z F
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Chodniki w Paczkowie 
– przetarg 
rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został przetarg nie-
ograniczony na budowę chodnika w ul. 
Dworskiej oraz na udcinkach ul. Szkolnej 
i Sokolnickiej w Paczkowie. Wygrała firma 
Budownictwo Drogowe Krug ze Swarzę-
dza. Inwestycja będzie kosztowała nie-
spełna 1,4 mln złotych i gotowa ma być 
do połowy czerwca br.

Zgodnie z opracowaną w 2011 roku 
dokumentacją techniczną w ulicach tych 
zostanie wybudowana, prócz chodników, 
kanalizacja deszczowa, która będzie słu-
żyła również odprowadzniu wód deszczo-
wych z terenu budowanej obok szkoły.

Jak już informowaliśmy, w ul. So-
kolonickiej na odcinku od ul.Dworskiej 
do ul. Betonowej powstanie ok. 120 me-
trów chodnika o szerokości 1,5 metra, 
wraz z wjazdami na teren posesji. W ul. 
Dworskiej i Szkolnej wybudowany zosta-
nie chodnik o długości ok. 300 metrów, 
który poprowadzi do istniejacego wjazdu 
przy sali gimnastycznej.

Dokumentacja obejmuje również bu-
dowę w rejonie powstającej szkoły nowej 
zatoki autobusowej przy ul. Dworskiej na 
odcinku pomiędzy ul. Betonową i Fol-
warczną. Dzięki temu będzie tam bez-
pieczniej.

W ramach tej inwestycji w ul. Dwor-
skiej i na odcinku ul. Sokolnickiej zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa.

/mw/

Paczkowo – szkoła  
na ukończeniu

10 maja gotowa ma być nowa szkoła 
w Paczkowie. Wznoszony od ubiegłego 
roku budynek dla tamtejszego Zespołu 
Szkół jest już gotowy i cały czas trwają 
prace wykończeniowe w jego wnętrzu. 
Niedawno Gmina Swarzędz zleciła wy-
konanie projektu wyposażenia szkoły 
w niezbędne sprzęty (ławki, stoły, szafki 
etc.) tak aby 1 września br. dzieci i mło-
dzież z Paczkowa mogly rozpocząć naukę 
w nowej, w pełni wyposażonej, szkole.

/mw/

Zalasewo  
– przygotowania  
do budowy

Trwają prace projektowe (patrz rysu-
nek poniżej) poprzedzające rozpoczęcie 
budowy nowej szkoły w Zalasewie. Uzgad-
niane są ostatnie szczegóły dotyczące roz-
planowania i funkcji obiektu. Można się 
spodziewać, iż budowa rozpoczęta zostanie 
w drugiej połowie br., po zakończeniu fazy 
projektowej i uzyskaniu przez Gminę Swa-
rzędz niezbędnych zgód i dezycji.

/mw/

Nowe rondo  
– budowa latem

Ogłoszony został przetarg na przebu-
dowę skrzyżowania ul. Kupieckiej, Rolnej 
i Granicznej w Swarzędzu. W miejscu tym 
powstanie rondo, które z pewnością wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego. Jest szansa, iż 
na budowę tego ronda otrzymamy także 
fundusze z zewnątrz. Gmina Swarzędz wy-
stąpiła z wnioskiem do Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie 
inwestycji w ramach Programu Wielolet-
niego pn. „Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalych – Etap II, Bezpieczeń-
stwo-Dostępność-Rozwój”. Budowa ma 
być wykonana latem tego roku.

/mw/
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Termomodernizacja Przedszkola nr 3 „Pod kasztanami”. Zgodnie z zapowiedziami ogłoszony został niedawno przetarg na termomodernizację 
przedszkola nr 3 “Pod kasztanami” przy ul. Kórnickiej w Swarzędzu. W ramach tej inwestycji planowane jest docieplenie ścian i dachu styropianem. Założone zostaną 
nowe rynny i parapety, dach otrzyma nowe pokrycie, a elewacja - esteteczny wygląd. Inwestycja gotowa ma być pod koniec tegorocznych letnich wakacji. /mw/

Aleja nad jeziorem – umowa na II etap. Gmina Swarzędz podpisała umowę na budowę alei spacerowej nad Jeziorem Swarzędzkim – II etap. Wyko-
nawcą będzie Zakład Robót Drogowych DROGMEL – Jerzy Cegłowski z miejscowości Borowo Młyn w gminie Pobiedziska, który wygrał przetarg oferując wykonanie tej 
inwestycji za 1,42 mln zł. Zgodnie z umową nowy odcinek alei spacerowej powstanie do końca czerwca br. Przypomnijmy, że w ramach I etapu w 2011 roku wykonano 
aleję spacerową od lodowiska do ul. Strzeleckiej. Nowy odcinek poprowadzony zostanie nad jeziorem od miejsca za lodowiskiem wokół pobliskiego terenu, na którym 
powstanie skatepark i zespół boisk „Orlik”. Jak już informowaliśmy, około 40-metrowy fragment nowej ścieżki będzie miał formę pomostu osadzonego na palach wzdłuż 
linii brzegowej i w przyszłości stanie się zapewne sporą atrakcją. /mw/
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Medale i kwiaty dla Jubilatów 

6 lutego 2013 r. Pałacyk pod Lipami 
w Swarzędzu był miejscem wzru-
szającej uroczystości przygotowanej 

przez Urząd Stanu Cywilnego. W godzi-
nach przedpołudniowych zgromadzili się 
tam zaproszeni goście, ich najbliżsi oraz 
przyjaciele. Aż 8 par małżeńskich świę-
towało 50-tą rocznicę ślubu! Nie trudno 
w takim momencie o łzy wzruszenia, 
wspomnienia, wyrazy wdzięczności…

Przedstawiamy Jubilatów: Państwo 
Kazimiera i Bernard Czarneccy, Ka-
zimiera i Wincenty Janiccy, Kazimie-
ra i Franciszek Kaczmarkowie, Janina 
i Marian Korpikowie, Wiktoria i Jan 
Maikowie, Kazimiera i Józef Polcyno-
wie, Bronisława i Zenon Siejakowie oraz 
Maria i Jan Skweresowie.

Bohaterowie uroczystości otrzymali 
Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
bukiety kwiatów oraz kosze słodyczy. Przy 
kawie i pysznych tortach od firmy Magda-
lenka rozmawiano i wspominano miniony 
czas. Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka 
serdecznie pogratulowała dostojnym ju-
bilatom pięknej rocznicy, podkreśliła nie-
zwykłą wagę wspólnych lat, wzajemnego 
wspierania się, miłości i wyrozumiałości. 
Dołączamy się do najlepszych życzeń! 

/TR, MW/
z fot. Piotr Sopała

Serdeczne podziękowania za akcję ratowniczą

18 stycznia 2013 r. w należącym 
do gminy Swarzędz Janikowie 
zapaliła się ogromna hala maga-

zynowa zakładu produkcyjnego Eurofoam 
Poznań sp. z o. o. Akcja gaśnicza, przepro-
wadzana w trudnych warunkach mroźnej 
zimy, trwała od godz. 17:00 do 4:30 dnia 
następnego. Jako pierwsze na miejscu akcji 
pojawiły się jednostki OSP z Kobylnicy 
i Swarzędza, następnie również jednostki 
straży pożarnej z Poznania. W gaszeniu 
groźnego pożaru brało udział w sumie 97 
strażaków dysponujących 38 samochoda-
mi gaśniczymi. Do Janikowa wysłane zo-
stały także jednostki policji oraz pogotowia 
ratunkowego. Bezpośrednio w centrum wy-
darzeń byli również pracownicy Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta 
i Gminy w Swarzędzu. Zapewnili oni mię-
dzy innymi autobus dla poszkodowanych 
i mieszkańców okolicznych domów, ciepłe 
jedzenie i napoje dla wszystkich uczest-
ników akcji gaśniczej. Działania te miały 
wielkie znaczenie podczas wielogodzin-
nego zmagania się z żywiołem.

Burmistrz Swarzędza Anna Tomicka 
spotkała się z bohaterami tamtej nocy 
w swarzędzkim ratuszu – 22 stycznia 2013 r. 

Towarzyszyli jej: zastępca burmistrza Adam 
Trawiński, zastępca komendanta miejskiego 
PSP w Poznaniu st. bryg. Jerzy Ranecki, 
zastępca dowódcy JRG3 mł. kpt. Jarosław 
Kuczkowski, komendant miejsko-gminny 
dh Sławomir Kaźmierczak, dyrektor Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego UMiG 
Adam Zimniak i przedstawiciel tegoż wy-
działu Łukasz Anioła.

Na spotkaniu w ratuszu najważniejsi 
jednak byli licznie zgromadzeni druhowie 
z OSP Swarzędz i OSP Kobylnica. To im 
właśnie serdecznie dziękowała burmistrz 
Anna Tomicka. Za wielkie zaangażowa-

nie, odwagę, sprawność oraz szybkość 
akcji. Postawa strażaków zasługiwała na 
słowa najwyższego uznania. Władze gmi-
ny Swarzędz przywiązują dużą wagę do 
nowoczesnego działania straży pożarnej 
i, przyznać trzeba, bardzo dbają o coraz 
lepsze wyposażenie jednostek OSP.

Miłym akcentem kończącym swarzędz-
kie spotkanie były podziękowania zastępcy 
komendanta miejskiego PSP w Poznaniu 
Jerzego Raneckiego, który wysoko ocenił 
pracę strażaków oraz wsparcie i pomoc so-
cjalną udzieloną przez UMiG w Swarzędzu. 

/tr/
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Niewidzialny dizajn  
– widzialny w Swarzędzu
O swarzędzkiej Nowej Formie na ogólnopolskiej 
konferencji

W dniach 17-18. stycznia br. w Poznaniu odbyła się pierwsza ogólnopolska 
konferencja Niewidzialny Dizajn. Celem było spotkanie ze sobą różnych 
kompetencji związanych z projektowaniem, wspólne przyjrzenie się moż-
liwościom INTERDYSCYPLINARNEJ pracy projektowej, w celu stworzenia 
nowych, wartościowych produktów. Jako przykład takiego działania zostały 
zaprezentowane warsztaty dla projektantów i producentów mebli Nowa 
FORMA, które odbyły się już dwukrotnie w Swarzędzu, a doszło do nich 
dzięki finansowaniu przez Gminę Swarzędz. Prelegentem przedstawiającym 
dokonania twórców designu i swarzędzkich meblarzy był Wawrzyniec 
Walczak, inicjator i realizator warsztatów.

W trakcie licznych wystąpień kon-
ferencji Niewidzialny Dizajn, 
zostały pokazane bardzo różne 

podejścia do projektowania oraz przestrze-
ni życia, jakich design obecnie dotyka. 
Wszystko co nas otacza, jest przez kogoś 
zaprojektowane. Projektowanie współdzia-
ła z nauką, z przemysłem, z instytucjami 
publicznymi.

Całość wydarzenia była podzielona 

na trzy bloki tematyczne. Jeden z nich 
dotyczył współpracy z biznesem. Wła-
śnie w tym bloku została przedstawio-
na prezentacja: „Nowa FORMA, czyli 
o łączeniu doświadczeń projektantów 
i producentów”. W tym panelu zostały 
zaprezentowane również inne działania 
wspierające przemysł podejmowane przez 
Centrum Designu Gdynia czy Concordia 
Design z Poznania. Po wykładzie o Nowej 

FORMIE Swarzędz wywiązała się długa 
dyskusja. Wymieniano poglądy, jak de-
sign może wpłynąć na rozwój biznesu 
i jaka w tym procesie powinna być rola 
projektanta. Rozmówcy z dużym uzna-
niem wyrażali się o działaniach Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz wspierających 
współpracę projektantów i producentów.

Impreza była skierowana do osób, któ-
re projektowaniem zajmują się na co dzień 
i nie tylko. Bilety na imprezę rozeszły się 
błyskawicznie. 

Organizatorami konferencji były: 
School of Form, Zakład Badań Kultury 
Wizualnej i Materialnej w Instytucie So-
cjologii UAM oraz Centrum innowacji 
CONCORDIA DESIGN.

Wawrzyniec Walczak
z Na zdjęciach plon warsztatów w 2012 r.:

Sofa FAMILA, wyprodukowana dla marki Bizzarto przez fabrykę mebli 
Tombea, zaprojektowana przez zespół Olga Dziemidowicz, Magdalena Kaproń, 
Artur Bętkowski.

Sofa BUON GIORNO, powstała w firmie Aris Concept, zaprojektowana 
przez zespół Olga Mężynska, Joanna Lisiecka, Tadeusz Dębczyński.

Regał KROKODYL, wyprodukowany 
przez Zakład Stolarski Aleksander Łoza, zapro-

jektowany przez zespół Monika Potorska, Joanna 
Sumińska, Patryk Góźdź.
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Nowe przepisy uchwalone przez Sejm cał-
kowicie zmienią dotychczasowy system 

gospodarowania odpadami komunalnym. 
Pojawiają się informacje, że od połowy 2013 
roku za wywóz śmieci będziemy musieli płacić 
drożej, choć do tej pory nie wiadomo ile. Nie-
wiadomych jest więcej. Jaki ostatecznie będzie 
sposób naliczania opłaty za wywóz śmieci? Jakie 
firmy będą się tym zajmowały? Kto i jak będzie 
egzekwował wykonywanie nowych regulacji?  
Gdy zamykaliśmy to wydanie „Prosto z Ratusza” 
(26 lutego 2013) wystarczających odpowiedzi na 
te pytania jeszcze nie było. Temat jest ważny, 
dotyczy każdego z nas i dlatego postanowiliśmy 
przedstawić Państwu nadesłaną przez Dział 
Edukacji i Promocji Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznań-
skiej” informację na ten temat, datowaną na 
22.02.2013.
Na sąsiedniej stronie publikujemy natomiast cie-
kawy artykuł radnego Zygmunta Majchrzaka, 
przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady 
Miejskiej w Swarzędzu.

Redakcja 

Jak to będzie z odpadami? 
Informacja Związku Międzygminnego  
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
Kiedy będzie znana wysokość opłat?

Na obszarze działania Związku Mię-
dzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”, obejmującym 
Poznań i 9 sąsiednich gmin: Buk, Czer-
wonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowaną 
Goślinę, Pobiedziska, Swarzędz i Suchy 
Las decyzje o wyborze metody nalicza-
nia opłat, ich stawkach oraz wyznacze-
niu sektorów i wzoru deklaracji podejmie 
Zgromadzenie Związku na posiedzeniu 
w pierwszej połowie marca. 
Dlaczego stawki opłat ustala się przed 
rozstrzygnięciem przetargu na odbiór 
odpadów?

Ogłaszając przetarg Związek Mię-
dzygminny, jako jednostka administracji 
publicznej, musi mieć uchwalony budżet 
oraz ujęte w nim środki finansowe. Koszty 
odbioru odpadów są ważnym ale jednym 
z wielu elementów systemu zagospodaro-
wania odpadów. Ich wysokość wynikająca  
z przetargów oraz wpływ na koszty funk-
cjonowania całego systemu będą analizo-
wane i na tej podstawie będą aktualizo-
wane budżet Związku oraz stawki opłat. 
Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał 
moje śmieci?

Firma wyłoniona w przetargu na od-
biór odpadów z danego sektora, który 
przeprowadzi Związek Międzygminny. 
Będzie on koordynował i nadzoro-
wał działanie całego systemu odbioru  
i przetwarzania odpadów. Zarządzając nim 
Związek zapewni osiągniecie wymaga-
nych poziomów odzysku i recyklingu oraz 
możliwość segregowania odpadów. 
Co stanie się z moją dotychczasową umo-
wą z firmą odbierającą odpady?

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów 
zapewni Związek Międzygminny. Miesz-
kańcy, właściciele i zarządcy nieruchomo-
ści powinni więc do 30 czerwca 2013r. 
rozwiązać dotychczasowe, zawarte indy-
widualnie, umowy na odbieranie odpadów 
komunalnych.
Kto dostarczy pojemniki na odpady?

ZM GOAP zapewni właścicielom 
nieruchomości pojemniki na odpady oraz 
zadba o ich właściwe oznakowanie.
Kto jest zobowiązany składać deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami? 

Właściciel nieruchomości, pod po-

jęciem tym rozumie się także współwła-
ścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadają-
ce nieruchomość w zarządzie lub użytko-
waniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością. 
Gdzie będą dostępne deklaracje, kiedy 
i do kogo należy je złożyć? 

Termin składania zostanie określo-
ny w uchwale Zgromadzenia Związku 
w sprawie wzoru deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Druki deklaracji będą do-
stępne na stronie internetowej ZM GOAP, 
w urzędach gmin uczestników Związku. 
Rozpatrywana jest także możliwość ich 
dostarczenia właścicielem nieruchomo-
ści poprzez wykorzystanie istniejącego  
w gminach systemu dystrybucji pism 
urzędowych. 
Jakie będą konsekwencje nie złożenia de-
klaracji przez właściciela nieruchomości? 

W przypadku nie złożenia deklaracji 
przewodniczący Związku Międzygmin-
nego określi w drodze decyzji wysokość 
opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym 
średnią ilość odpadów powstających na 
nieruchomościach o podobnym charak-
terze.
Jakie działania będą podejmowane wo-
bec właścicieli nie uiszczających opłat lub 
nie uiszczających ich w terminie?

W razie stwierdzenia, że właściciel 
nieruchomości nie uiścił opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi albo 
uiścił je w wysokości niższej od należnej 
przewodniczący Związku Międzygmin-
nego określi w drodze decyzji wysokość 
zaległości z tytułu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Ustalone 
zaległości zostaną wyegzekwowane zgod-
nie z przepisami prawa.
Ilu urzędników będzie obsługiwać nowy 
system gospodarowania odpadami?

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Środowiska w instytucjach realizujących 
zadania związane z wdrożeniem w gmi-
nach nowego systemu gospodarowania 
odpadami 1 pracownik powinien przy-
padać na 10-15 tys. mieszkańców, ana-
logicznie w systemie skarbowym jeden 
pracownik przypada na 10 tys. osób. Na 
terenie działania ZM GOAP mieszka po-
nad 740 tys. osób, 

Dlaczego w niektórych gminach przyjęto 
niskie stawki opłat na poziomie około 10 
zł za odpady segregowane? 

Opłaty ustalane przez gminy są zróż-
nicowane. Podstawą ustalenia wysokości 
opłat powinny być rzeczywiste koszty 
funkcjonowania systemu. Zgodnie z usta-
wą opłata ma pokrywać koszty odbioru 
i przetwarzania odpadów oraz obsługi 
administracyjnej systemu. Nie wiadomo 
czy gminy uchwalające opłaty na niskim 
poziomie dokonały należytej analizy kosz-
tów, jakie ich elementy uwzględniły i czy 
przyjęte stawki zapewnią właściwe zago-
spodarowanie odpadów oraz osiągnięcie 
wymaganych poziomów odzysku. Możli-
we, że przy niskich stawkach gminy będą 
zmuszone dopłacać do systemu lub pod-
nieść stawki, a jeśli nie zostanie osiągnięty 
wymagany poziom recyklingu także pono-
sić wysokie kary. Propozycje ZM GOAP 
dotyczące metody naliczania opłat oraz 
ich stawek wynikają ze szczegółowych 
analiz przeprowadzonych przez specjali-
styczne firmy. Funkcjonowanie systemu 
będzie monitorowane i optymalizowane. 
Działania firm odbierających odpady oraz 
instalacji ich przetwarzania będą kontrolo-
wane i analizowanie przez ZM GOAP. Na 
tej podstawie będą podejmowane decyzje 
zmierzające do racjonalizacji kosztów.

Dział Edukacji i Promocji ZM GOAP
z Więcej informacji: www.goap.poznan.pl 
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Czy śmieci muszą zdrożeć?
W ostatnich tygodniach najwięcej dyskusji w sprawach, które są związane z zadaniami gminy zajmuje 
gospodarka odpadami komunalnymi. Uchwalona przez Sejm 13 maja 2011 r. nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy nowe obowiązki. Ustawa wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca br. Do tego dnia gminy muszą zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od 
mieszkańców. Mogą to robić samodzielnie lub wchodząc w związki i porozumienia z sąsiednimi gminami. 

Gmina Swarzędz w styczniu 2009 r. 
przystąpiła do Związku Międzyg-
minnego „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej”, do którego 
należy miasto Poznań oraz 9 podpoznań-
skich gmin. Koronnym argumentem na 
rzecz przystąpienia do tego Związku było 
usprawnienie procesu zmian w gospodarce 
odpadami i mniejsze koszty tych zmian. Być 
może w tym czasie nie wszyscy mieli świa-
domość, że gmina przystępując do związku 
ceduje swoje obowiązki i uprawnienia na 
jego rzecz. Oznacza to, że władze gminy 
nie mają już bezpośredniego wpływu na 
decyzje związku a jedynie poprzez swego 
przedstawiciela w organach związku.

Pierwsze informacje jakie otrzymali nasi 
mieszkańcy o planowanych wysokościach 
opłat były dużym zaskoczeniem. Oznaczały 
one wzrost opłat za odbiór odpadów dwu 
a nawet trzykrotnie. Planowane drobne zmia-
ny w statucie Związku Międzygminnego 
jakie miała przejąć w grudniu 2012 r. Rada 
Miejska stały się okazją do wyrażenia przez 
radnych swego sprzeciwu dla tak wysokich 
opłat. Zwołana w trybie przyspieszonym Ko-
misja Gospodarcza Rady Miejskiej odrzuciła 
uchwałę o zmianach w statucie i przyjęła 
stanowisko, które w nieco zmienionej for-
mie stało się także oficjalnym stanowiskiem 
Rady Miejskiej, przyjętym na sesji w dniu 
17.12.2012 r. jednogłośnie.

W dyskusji, nie tyle nad projektem 
uchwały o zmianach w statusie Związku, 
co nad konsekwencjami udziału w nim na-
szej Gminy, radni podzielali obawy zawarte 
w stanowiskach. Groziło odrzucenie projektu 
uchwały przez całą Radę a to z kolei mogło 
spowodować paraliż w całym Związku, po-
nieważ wszelkie uchwały o zmianach mu-
szą być podejmowane przez wszystkich 
członków.

Próbując znaleźć wyjście z sytuacji 
w ogłoszonej przerwie, Burmistrz Anna 
Tomicka zaproponowała powołanie spe-
cjalnej komisji złożonej z radnych i osób 
najbardziej zainteresowanych problemem 
gospodarki odpadami. To złagodziło nieco 
napięcie i Rada przyjęła zmiany w statucie.

Problem jednak pozostał. Dostrzegają go 
też inne gminy będące członkami Związku. 

Idąc za przykładem naszej Rady Miejskiej 
większość przyjęła podobne stanowiska. 
Wywierane tym sposobem naciski spowo-
dowały, że zarząd Związku zapowiedział 
obniżkę opłat. Proponowana nowa stawka 
w wysokości 14,75 zł od osoby za odpady 
segregowane nadal – zwłaszcza dla miesz-
kańców osiedli domów wielorodzinnych – 
wydaje się za wysoka. Oczekiwać będziemy 
na jej dalszą obniżkę.

W tle różnych dyskusji pojawia się też 
pytanie czy nie lepiej byłoby wystąpić ze 
Związku. Osobiście uważam, że nie mając 
żadnych doświadczeń jak Związek będzie 
funkcjonował i dopóki nie porówna się tych 
działań z innymi podobnymi organizacjami, 
nie powinniśmy z przynależności do Związku 
rezygnować. 

Wielokrotnie też prezentowałem stanowi-
sko, że Związek powinien na początku ustalić 
możliwie najniższe opłaty i dopiero po prze-
targach i faktycznie ponoszonych kosztach 
przez firmy odbierające odpady, wprowadzać 
ewentualne korekty tych opłat. 

Sądzę, że podobne stanowisko zapre-

zentuje też powołana komisja, która na 
swych pierwszych posiedzeniach zajęła się 
projektem „Regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Swarzędz”. O wynikach jej prac będziemy 
informować. 

Warto jednak podkreślić, że istota zmian 
w gospodarce odpadami nie tkwi tylko 
w zmianach przepisów. 

O wiele ważniejsze są zmiany w świa-
domości naszych mieszkańców związane 
z szeroko pojętą ochroną środowiska, po-
rządkiem i czystością. 

Nawet pomijając zmiany organizacyj-
ne, same podwyżki dotychczasowych opłat 
za składowanie odpadów i wprowadzenie 
nowych – na co gminy nie mają wpływu – 
spowodują, że za odbiór śmieci będziemy 
płacić więcej.

Jak jednak będą kształtować się te opłaty 
w dalszej perspektywie będzie także zale-
żeć od tego, w jakim zakresie przestrzegane 
będą przez mieszkańców zapisy Regulaminu, 
który przyjmie Rada Miejska. 

Zygmunt Majchrzak
Przewodniczący  

Komisji Gospodarczej 
Rady Miejskiej 

Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Swa-
rzędz z 7 lutego 2013 roku powołana została 

10-osobowa komisja, której jednym z zadań jest 
zaproponowanie optymalnych rozwiązań w za-
kresie m.in. gospodarki odpadami komunalnymi. 
Komisja na pierwszych posiedzeniach omawiała 
m.in. proponowane zapisy nowego regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie mia-
sta i gminy Swarzędz. Przewodniczącym komisji 
został Przewodniczący Komisji Gospodarczej - 
radny Zygmunt Majchrzak, a oto jej członkowie: 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Swarzędzu Marian 
Szkudlarek, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz Adam Trawiński,  Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbara Czachura,  
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swa-
rzędzu Izabela Gruszczewska-Gonet, Prezes Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu Paweł Paw-
łowski, radny Rady Miejskiej w Swarzędzu  Tomasz 
Dutkiewicz, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych 
ARTUR. ZYS - Andrzej Springer oraz Kierownik Re-
feratu Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
UMiG Swarzędz Joanna Sonnak.

/ros, mw/

Nie kupujmy pojem-
ników – rozwiązujmy 
dotychczasowe umowy
W związku z przejęciem z dniem 1 lipca 3013 roku 
przez Związek Międzygminny Gospodarki Odpa-
dami Aglomeracji Poznańskiej obowiązku odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, należy pamiętać, aby w odpowiednim czasie 
rozwiązać umowę z dotychczasowym odbiorcą 
odpadów komunalnych.
Należy zatem sprawdzić na jaki czas została zawarta 
umowa i jaki ustalono termin jej wypowiedzenia. 
Następnie w odpowiednim terminie, wynikającym 
z zapisów umowy, złożyć odbiorcy odpadów PISEM-
NE WYPOWIEDZENIE ŚWIADCZONYCH.
Jednocześnie informujemy, że to Związek Mię-
dzygminny zapewni właścicielom nieruchomości 
pojemniki na odpady oraz zadba o ich właściwe 
oznakowanie, dlatego NIE NALEŻY KUPOWAĆ PO-
JEMNIKÓW we własnym zakresie.

/ros/
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To był bal!

Bal Karnawałowy dla uczestników 
Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Wsparcia oraz Klubów Młodych 

Duchem odbył się 22.01.2013 w Gim-
nazjum nr 3 w Swarzędzu.  Karnawałowe 
stroje uczestników, samodzielnie zapro-
jektowane i wykonane, budziły podziw.  
Każda kreacja przyciągała wzrok czymś 
szczególnym. Zaproszonych gości przy-

witała Agnieszka Maciejowicz – zastępca 
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu, a o oprawę artystyczną 
wieczoru zadbali pracownicy Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Wsparcia. Atrakcją 
balu był konkurs tańca, wspólne śpiewa-
nie i zabawa taneczna. Po raz pierwszy 
każdy z zaproszonych gości otrzymał 
upominek, co, mamy nadzieję, było dla 
każdego miłym akcentem.

Tego popołudnia chyba żaden 
uczestnik karnawałowej imprezy nie 
czuł zimowego chłodu. Wszyscy bawili 
się znakomicie, a nastroje z pewnością 
pozostaną w pamięci jeszcze długo, 
długo… aż do następnego karnawału.

Magdalena Tyblewska
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia 

w Swarzędzu

Zaproszenie  
do Klubu Integracji Społecznej 
W budynku Gminnego Centrum Informacji przy ul. Działkowej 61a w Swarzędzu 

działa Klub Integracji Społecznej. Placówka stanowi odpowiedź na potrzeby 
osób indywidualnych i ich rodzin w ramach odbudowywania i podtrzymy-
wania umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pomocy 
w powrocie do pełnienia ról i funkcji społecznych oraz zawodowych. 

Oferta KIS skierowana jest m.in. 
do osób bezrobotnych i nieak-
tywnych zawodowo, niepełno-

sprawnych, a także osób uzależnionych 
od alkoholu, narkotyków i innych środków 
odurzających po zakończonej terapii, bez-
domnych realizujących indywidualny pro-
gram wychodzenia z bezdomności. Po-
przez reintegrację społeczną i zawodową 
osób zagrożonych zjawiskiem wyklucze-
nia społecznego chcemy odbudowywać 
zdolności do samodzielnego świadczenia 
pracy i prawidłowego funkcjonowania 
w społeczności lokalnej. W ramach KIS 
klubowicze mają dostęp do codziennej 
prasy oraz  komputerów i Internetu.

W lutym i marcu w Klubie Integracji 
Społecznej odbywać się będą: podsta-
wowy kurs obsługi komputera, aerobic, 
Dyskusyjny Klub Filmowy oraz warsztaty 
aktywizacji zawodowej – „Szukam Pracy”.

Szkolenie „Szukam pracy” przezna-
czone jest przede wszystkim dla osób, 
które chcą powrócić na rynek pracy 
po długim okresie braku aktywności 
zawodowej, albo nie mają żadnego 
doświadczenia w poszukiwaniu pracy, 
albo są zniechęcone dotychczasowym 
brakiem pozytywnych efektów swoich 
działań. Uczestnictwo w szkoleniu „Szu-
kam pracy” pomaga zmienić postawę 
wobec siebie  i swojej sytuacji, uczy 
aktywności i samodzielności. Podczas 
szkolenia uczestnicy będą mogli:
-  poznać podstawowe zagadnienia 

dotyczące rynku pracy i mechanizmy, 
które nim rządzą,

-  dokonać analizy lokalnego rynku pracy,
-  określić swoją sylwetkę zawodową,
-  dokonać bilansu swoich słabych i moc-

nych stron,
-  ocenić, na ile ich kwalifikacje i umie-

jętności pasują do ofert rynku pracy,
- podjąć decyzję dotyczącą swojej przy-

szłości zawodowej,
-  nabyć wiedzę z zakresu technik i me-

tod poszukiwania pracy,
-  nawiązać kontakty pomocne w zna-

lezieniu zatrudnienia.
Podczas warsztatów komputero-

wych uczestnicy zapoznają się z obsługą  
komputera PC - od podstaw!, pracują 
w edytorze tekstu (podstawy MS Word) 
i w arkuszu kalkulacyjnym (podstawy 
MS Excel) oraz w Internecie (e-mail, wy-
szukiwanie informacji).

Na zajęcia z aerobicu zapraszamy 
szczególnie panie! Jest to doskonały 
sposób na spędzenie wolnego czasu, 
a przede wszystkim poprawę swojej 
kondycji fizycznej. 

Każde piątkowe popołudnie to także 
okazja do spędzenia czasu przy dobrym 
filmie. Na spotkania Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego zapraszamy zarów-
no osoby dorosłe, jak i dzieci. W marcu 
planujemy także warsztaty rękodzieła, 
m.in. decupage. Na wszystkie zajęcia 
serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje: 
tel. 61-81-81-730

e-mail: gci@swarzedz.pl

Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej
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Bicie i poniżanie nie jest prywatną sprawą. 
Okaż solidarność. Nie bądź obojętny!

Przemoc wobec najbliższych jest prze-
stępstwem. Dzięki zmianom prawa osoby 
krzywdzone mogą liczyć na skuteczną po-
moc i wsparcie.
Jeśli wiesz, że ktoś jest bity lub poniżany, 
słyszy groźby, doświadcza krzywd – reaguj! 
Jeśli odwracasz wzrok, krzywdzeni myślą, 
że nikt nie może i nie chce im pomóc.

Czy 
naprawdę 
myślisz, 
że to jej 
prywatna 
sprawa?

Procedura „Niebieskie Karty”
„Niebieskie Karty” to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, na 

którą składa się określony sposób interdyscyplinarnego postępowania 
w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy , który 
wymaga odpowiedniego udokumentowania. Interdyscyplinarność oznacza 
profesjonalną pomoc i wsparcie specjalistów zajmujących się zawodowo 
diagnozowaniem, pomocą a także profilaktyką tego zjawiska. 

Głównym celem „Niebieskich Kart” 
jest rozpoznawanie przemocy 
i skoordynowanie wsparcia i po-

mocy oferowanej przez przedstawicieli 
różnych służb w środowisku lokalnym, 
ale też tworzenie warunków do syste-
mowego, interdyscyplinarnego modelu 
pracy z rodziną. Przedstawiciele: jedno-
stek organizacyjnych pomocy społecz-
nej, gminnej komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, oświaty, ochrony 
zdrowia oraz Policji mają obowiązek 
podejmowania czynności w ramach 
procedury „Niebieskie Karty”. 

Wszczęcie procedury Niebieskie Karty 
następuje w sytuacji podejrzenia prze-
mocy – poprzez wypełnienie formularza 
Niebieska Karta A. Wszczęcie i prowadze-
nie procedury NK nie wymaga zgody 
osoby, co do której istnieje podejrzenie, 
że została dotknięta przemocą. Druk 
Niebieska Karta A wypełnia przedstawi-
ciel podmiotu, który pierwszy uzyskał 
informację o sytuacji występowania 
przemocy w rodzinie na podstawie 
rozmowy z osobą, wobec której istnieje 
podejrzenie, że doznaje przemocy w ro-
dzinie lub posiadanych informacji (jeśli 
nawiązanie kontaktu z osobą doznającą 
przemocy jest niemożliwe). Działania in-
terwencyjne, zawiadomienia policji lub 

prokuratury dokonuje osoba inicjująca 
procedurę Niebieskiej Karty A (dotyczy 
to sytuacji nagłych, w których występuje 
zagrożenie życia lub/i zdrowia). Po wy-
pełnieniu Niebieskiej 
Karty A należy w ciągu 
7 dni przekazać ją prze-
wodniczącemu Zespołu 
Interdyscyplinarnego 
wraz z wnioskiem o po-
wołanie grupy roboczej. 
Następnie odbywają się 
posiedzenia grup robo-
czych oddzielnie z udzia-
łem osoby doznającej 
przemocy oraz osoby sto-
sującej przemoc celem 
uzupełnienia informacji 
na drukach Niebieskie 
Karty C, D. Wypełnienie 
formularza C następuje 
jedynie na posiedzeniu 
grupy roboczej i jest 
obligatoryjną częścią 
procedury. Niestawienie 
się na posiedzenie Grupy 
Roboczej osoby doznają-
cej przemocy nie wstrzy-
muje prac grupy.

Wypełnienie formu-
larza D powinno nastąpić 

na posiedzeniu Grupy, jednak możliwe 
jest także wypełnienie go w innym miej-
scu np. w mieszkaniu.

Spotkania grupy roboczej organizo-
wane są w sposób gwarantujący osobie 
doznającej przemocy poczucie bezpie-
czeństwa i nienarażający Jej na spotkanie 
ze sprawcą. Czas trwania procedury nie 
jest określony w czasie, a decyzję o jej 
zakończeniu podejmują jednogłośnie 
członkowie Zespołu Interdyscyplinar-
nego.

Jolanta Osada
Ośrodek Pomocy Społecznej

Wielopokoleniowe Walentynki

Seniorzy zrzeszeni w Klubach Mło-
dych Duchem w Swarzędzu złożyli 
11 lutego 2013 wizytę w Publicznym 

Przedszkolu „Jarzębinka” w Swarzędzu. 
W związku z obchodzonymi walentynka-
mi spotkanie miało tytuł „Napełnij serca 
miłością”. Wszystkich zgromadzonych 
powitała Danuta Karolczak, dyrektor 
przedszkola. Następnie dzieci pod okiem 
swoich opiekunów wystąpiły z krótkim 
przedstawieniem oraz układem tanecz-
nym z elementami choreoterapii. Seniorzy 
natomiast zrewanżowali się występem 
artystycznym. W dalszym toku spotkania 
przystąpiliśmy do wspólnych warsztatów 
plastycznych. Wykonaliśmy serduszka 
z papieru, a seniorki z KMD „Nasza pacz-
ka” z Paczkowa zaprezentowały metodę 

ręcznego wyplatania walentynkowych 
serc ozdabianych kwiatkami ze ścinków 
skóry. Pod koniec warsztatów wszyscy 
zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia, 
następnie na słodki poczęstunek przygo-
towany przez dzieci. Wiele wzruszeń na-
szym seniorkom dostarczyły wspomnie-
nia z lat dzieciństwa. Podsumowaniem 
spotkania były wzajemne podziękowania 
i wymiana przygotowanych na ten cel 
laurek, które w Przedszkolu „Jarzębinka” 
oraz w Centrum Młodych Duchem w Swa-
rzędzu zdobią galerię wspomnień. Tego 
typu spotkania potwierdzają zasadę, że 
„starszy i młodszy to jedna rodzina” .

Małgorzata Pawlik i Marta Szomek
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia 
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Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 61 651 26 50, -51, -52, -53 
(sekcja świadczeń rodzinnych)
www.ops-swarzedz.org.pl

KOMUNIKAT OPS:
Świadczenie pielęgnacyjne  
i specjalny zasiłek opiekuńczy 
1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz U z 2012r., 
poz.1548 ). Wprowadza ona zmiany w dotychczas przyznanych świadcze-
niach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

1) Świadczenie pielęgnacyjne 
z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przy-
sługuje:
- matce albo ojcu,
- opiekunowi faktycznemu dziecka,
- osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej,
- innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 
lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimen-
tacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzecze-
niem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą 
wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przy-
padku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni 
praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są 
małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności,
- nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych (opiekuna faktycznego dziecka albo 
osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność 
osoby wymagającej opieki powstała: 
- nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż 
do ukończenia 25 roku życia 
Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 01 lipca 2013r. przysługuje 
w wysokości 620,00 zł. miesięcznie.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na 
czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na 
dochód rodziny.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrud-
nieniem ani inną pracą zarobkową. 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę:
> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu 
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty 
rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjal-
nej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego,
- osoba wymagająca opieki 
> pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek le-
gitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
> została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny 
zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku 
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku 
szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez 
więcej niż 5 dni w tygodniu,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do 
wcześniejszej emerytury,
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo 
do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuń-
czego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą 
do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba 
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
W przypadku wątpliwości co do świadczonej opieki może zostać 
przeprowadzony wywiad środowiskowy. 

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, 
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przy-
padku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których 
korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzy-
staniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad 
dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym,
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do 
ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 

2) Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz U z 2012r. 
poz. 788 i 1529 ) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością 
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód 
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wyma-
gającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
623,00 zł. W przypadku, gdy łączny dochód rodziny sprawującej 
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę 
przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej 
najniższemu zasiłkowi rodzinnemu ( 77,00 zł. ) przysługującemu 
w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy 
przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. 
W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku ka-
lendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 
zł. miesięcznie.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie 

dłużej niż na okres zasiłkowy (okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 
do 31 października).
Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie 
obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego 
przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności doty-
czących spełniania warunków do jego przyznania.
Rodzinny wywiad środowiskowy będzie aktualizowany po upływie 
6 miesięcy, jeżeli do końca przyznanego specjalnego zasiłku opie-
kuńczego pozostało więcej niż 3 miesiące.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego w myśl ustawy nie jest zatrud-
nieniem ani inną pracą zarobkową. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, 
jeżeli:
- osoba sprawująca opiekę:
> ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu 
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty 
rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjal-
nej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
> podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 
z innych tytułów, (rolnik powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków 
rolnych podlega takiemu obowiązkowi z mocy ustawy w KRUS )
> ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 
świadczenia pielęgnacyjnego,
> legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności,
- osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, 
z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu 
dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji 
lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, 
w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjąt-
kiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej 
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do 
wcześniejszej emerytury,
- członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo 
do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 
z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuń-
czego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą 
do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba 
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Wymagane dokumenty:
- wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby spra-
wującej opiekę, /takie jak do zasiłku rodzinnego/
- dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wy-
magającej opieki, /takie jak do zasiłku rodzinnego/
- orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności,
- zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przy-
padku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których 
korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzy-
staniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad 
dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym,
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, uznane za niezbędne do 
ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Beata Pacholczak 
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu 

Alimentacyjnego
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Hala „pękała w szwach”!

W niedzielę, 3 lutego, hala Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji pękała w szwach, a to 

za sprawą Swarzędzkiej Orkiestry Dętej, 
która wystąpiła z okazji Koncertu Karna-
wałowego. Orkiestra, dyrygowana przez 
Łukasza Gowarzewskiego (kierownikami 
grupy choreograficznej są Agnieszka Filc 
i Mirosław Ogórek), dała wspaniały kon-
cert, który z pewnością zapadnie w pamięci 
każdemu, kto tego dnia przybył do hali 
SCSiR. 

Koncert dzielił się na trzy części. Po 
pierwszej głos zabrał prezes orkiestry 
Janusz Walewski, który wręczył pani 
burmistrz Annie Tomickiej oraz Drukar-
ni Swarzędzkiej Stanisław i Marcin Wi-
tecki certyfikaty „Przyjaciel Swarzędzkiej 
Orkiestry Dętej”. 

Następnie gościnnie wystąpił znany 
z telewizji i przeglądów kabaretowych 
kabaret „Czesuaf”, który zafundował so-
lidną dawkę śmiechu i żartów dla licznie 
zgromadzonej publiczności. 

Repertuar koncertu, w porównaniu 
z ubiegłym rokiem, różnił się diametralnie 
i, poza utworami „Pszczółka Maja” i „Co-
untry Roads”, które mogliśmy usłyszeć rok 
temu, został wzbogacony m.in. o utwory 
„The Lion King”, „Boney M Superhits”, 
„Let me entertain you”, „Singin in the rain” 
czy też „It’s raining men”. 

Oprócz wspaniale grającej orkiestry, 
zwrócić również uwagę należy na grupę 
choreograficzną, która wzbogaca swoimi 
występami większość utworów orkiestry. 
Gościnnie wystąpiły również pary tańca to-
warzyskiego ze Studio Tańca „Tango” pani 
Anny Tatały, która prowadzi zajęcia m.in. 

Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.
Należy dodać, że swarzędzka orkiestra 

może pochwalić się świeżo wydaną płytą, 
na której znajdziemy niektóre z utworów 

granych podczas niedzielnego koncertu. 
Płytę, którą nagrano w naszym Ośrodku 
Kultury, można było nabyć bezpośrednio 
po koncercie. 

Filip Przepióra
z fot. Henryk Błachnio 
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Od 1 marca 
Zmiany w rozkładzie 
jazdy linii 412

Od 1 marca 2013 wprowadzone zostały zmiany 
w rozkładzie jazdy linii 412 w dni robocze. 

• Kursy ze swarzędzkiego Rynku do Poznania:
przesunięcie odjazdu z godz. 15:35 na 15:45
przesunięcie odjazdu z godz. 17:00 na 17:10
przesunięcie odjazdu z godz. 22:30 na 22:35
• Kursy z Poznania:
przesunięcie odjazdu z godz. 16:15 na 16:25
Rozkład jazdy obowiązujący od 1.03.2013 można 
pobrać z www.swarzedz.pl 

/ms/

Uwaga, właściciele  
gospodarstw rolnych

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz poszukuje 
gospodarstw rolnych, które byłyby zaintere-

sowane współpracą z Gminą Swarzędz w 2013 r. 
w zakresie zapewnienia gotowości gospodarstwa 
do przyjęcia (w przypadku zajścia takiej potrzeby) 
zwierzęcia gospodarskiego.
Taka konieczność współpracy Gminy z gospodar-
stwami rolnymi związana jest wejściem w ży-
cie ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie 
ustawy o ochronie zwierząt. Z nowych przepisów 
wynika, że zwierzę traktowane w sposób nie-
właściwy (określony w art. 6 ust. 2 ww. ustawy) 
może być czasowo odebrane właścicielowi lub 
opiekunowi na podstawie decyzji burmistrza 
i przekazane pod opiekę wskazanemu gospo-
darstwu rolnemu. Decyzja o odebraniu zwierzę-
cia podejmowana jest z urzędu, po uzyskaniu 
informacji od policji, straży miejskiej, lekarza 
weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela 
organizacji społecznej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zwraca się 
zatem do zainteresowanych gospodarstw rolnych 
z prośbą o kontakt w celu ustalenia szczegółów 
ewentualnej współpracy (jakie zwierzęta będą 
Państwo gotowi przyjąć i na jakich warunkach).
Prosimy o kontakt pod numer telefonu (61) 65 13 
403 w godzinach pracy Urzędu, na adres e-mail: 
ros@swarzedz.pl lub osobiście ul. Rynek 1, 62-020 
Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko 
4 lub pokój 115 na parterze w godzinach pracy 
Urzędu. /ros/

Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

29 stycznia 2013 roku odbyła się 
XXXVII sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, w której uczest-

niczyło 20 radnych. Obrady prowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu – Marian Szkudlarek. 

Podczas posiedzenia Rada Miejska 
w Swarzędzu podjęła:

Uchwałę nr XXXVII/338/2012 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2012.

Uchwałę nr XXXVII/339/2012 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2012 – 2032.

Uchwałę nr XXXVII/340/2012 
w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 
grudnia 2010r. w sprawie zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofa-
nia oraz wysokości  stypendiów sporto-
wych, nagród i wyróżnień w dziedzinie 
kultury fizycznej, zmienionej uchwałą nr 
VII/28/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 25 stycznia 2011r.

Uchwałę nr XXXVII/341/2012 
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Uchwałę nr XXXVII/342/2012 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz.

Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz Anna Tomicka oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej Marian Szku-
dlarek złożyli na ręce Przewodniczącego 
Stowarzyszenia Morsów w Swarzędzu, 
Włodzimierza Turkiewicza list gratula-
cyjny z okazji 10 – lecia istnienia Sto-
warzyszenia.  

Sporządziła:
Hanna Mełeń

Od redakcji: teksty wszystkich uchwał 
bieżącej kadencji wraz z uzasadnieniami 
dostępne są w Biurze Rady Miejskiej 
w Swarzędzu (UMiG Swarzędz, Rynek 
1, pok. 105) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/
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Koszykarki na medal

Drużyna koszykarek z Gimnazjum 
nr 2 w Swarzędzu po raz drugi 
wywalczyła Mistrzostwo Powiatu 

Poznańskiego. Finał tych rozgrywek od-
był się w hali SCSiR 4 lutego 2013 roku.  
Dziewczęta uhonorowane zostały pucha-
rem, dyplomem i złotymi medalami, które 
wręczał radny Rady Powiatu Poznańskiego 
i Koordynator SZS w Swarzędzu p. Pa-
weł Bocian. Ze zwycięstwa cieszyły się 

zawodniczki: Weronika Górna, Aleksandra 
Kucharska, Agnieszka Naskrętska, Wero-
nika Pawlak, Wiktoria Pilarska, Klaudia 
Wieczorek, Weronika Wilkanowska, Pa-
trycja Dankowska, Karolina Idziak, Paula 
Opioła, Nicole Przybył, Amanda Sobolew-
ska i nauczycielki wychowania fizycznego 
Anna Talarczyk i Maria Krzystanek.

Maria Krzystanek

Dokarmiali zwierzęta

W zimowy niedzielny poranek, 10 
lutego 248 osób (w tym 86 nie-
pełnosprawnych) stawiło się na 

XVI Wielkopolskim rajdzie Dokarmiamy 
zwierzęta, którego głównym organizato-
rem od początku są Swarzędzkie Łaziki 
zrzeszone w  Środowiskowym Oddziale 
PTTK Poznań-Nowe Miasto. Wsparcia 
udzieliło Miasto Poznań i Nadleśnictwo 
Łopuchówko. Dla turystów przygotowa-
no  cztery trasy – jedną autokarowo-pieszą 
z Owińsk, dwie rowerowe (z Czerwonaka 
i Poznania) oraz jedną dowolną (każdy 
według własnego uznania). Meta imprezy 
została zlokalizowana w Ośrodku Edukacji 
Leśnej w Łysym Młynie k. Biedruska.  

Turyści, zarówno młodzi jak i ci starsi,  

spisali się na piątkę, przynosząc z sobą kil-
kadziesiąt kilogramów karmy dla zwierząt 
leśnych oraz dla zwierząt w schroniskach.

Do konkursu złożono 5 budek lę-
gowych oraz 8 karmników. W kategorii 
budek lęgowych zwyciężyli: DOMINIK 
HAMERYŃSKI, ADRIAN FREDRICH 
i MACIEJ GRZESZCZAK, natomiast 
w kategorii karmników: KUBA DZIU-
DZIA,  ZUZIA  KUBALA oraz ADRIAN 
URBAŃSKI.

Po zjedzeniu wspaniałej grochówki 
i odebraniu nagród wszyscy wyjechali 
w doskonałych humorach umawiając się 
na następny rajd…

Eugeniusz JACEK  
Komandor rajdu

Klasa tapicerska 
w Zespole Szkół nr 1  
– pod patronatem 
firmy Tombea

Pomimo, że Swarzędz kojarzy się histo-
rycznie z miejscem produkcji mebli 
i „zagłębiem” tapicerów, okazuje się, 

że od wielu lat pozyskanie tapicera stanowi 
dla lokalnych firm produkcyjnych problem. 
Po prostu nie ma osób, które kształciłyby 
się w tym zawodzie i zatrudnienie nowego 
pracownika, jako tapicera, wiąże się z ko-
niecznością przyuczenia do zawodu kogoś, 
kto do tej pory nie kształcił się w tym 
kierunku. Jest szansa, że to się zmieni. 
Prezes Fabryki Mebli Tapicerowanych 
Tombea, Tomasz Misiorny, zainicjował 
pomysł reaktywacji klasy tapicerskiej, na 
co z dużym zaangażowaniem odpowie-
działa dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swa-
rzędzu, proponując utworzenie klasy 
patronackiej, w której uczyliby się przy-
szli tapicerzy, stolarze oraz krawcowe.  
Klasie tej Tombea (wspólnie z Cechem 
Stolarzy Swarzędzkich, którego członko-
wie również przyjęli pomysł z zaintere-
sowaniem) zapewnia patronat i opiekę, 
oferując praktyki podczas wszystkich lat 
nauki. Dodatkowym atutem rozpoczęcia 
nauki w tej konkretnej klasie jest zapew-
nienie przez Fabrykę Mebli Tapicerowa-
nych Tombea pracy absolwentom, którzy 
byli dobrymi uczniami. 

Wybierając specjalizację „tapicer” lub 
„krawcowa” uczniowie mający prakty-
ki w Tombea, mogą mieć pewność, że 
naprawdę i dobrze nauczą się tajników 
zawodu, współpracując z wysokiej kla-
sy specjalistami, osobami z wieloletnim 
doświadczeniem w branży. 

W celu zachęcenia młodzieży do zain-
teresowania się tymi zawodami, Tombea 
organizuje prezentacje w gimnazjach oraz 
drzwi otwarte, podczas których można 
zwiedzić fabrykę, zobaczyć tapicerów (i 
nie tylko) przy pracy, poznać ciekawostki 
dotyczące produkcji mebli i funkcjonowa-
nia fabryki, a także wypróbować swoje 
siły przy tworzeniu mebla. 

Równocześnie Zespół Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 
zaprasza na drzwi otwarte,  które odbędą 
się 5 kwietnia o godz. 16.30 i 6 kwietnia 
o godz. 9.30.

Małgorzata Jeżowska
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Motyli wolontariat

9 lutego 2013 roku w ramach „Motylego wolon-
tariatu” uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 

w Swarzędzu po raz pierwszy szeroko i odważnie 
rozpostarli skrzydła, uczestnicząc w koncercie 
dedykowanym Darczyńcom oraz Przyjaciołom 
Hospicjum Palium w Poznaniu. Zaproszenie 
pani dyrektor Elżbiety Wieczorek, pani Doroty 
Świątek oraz pani Magdaleny Piechockiej było 
podziękowaniem za działalność, którą wspólnie 
z uczniami naszej szkoły prowadzimy na rzecz 
hospicjum. 
Cieszymy się, gdyż nasze działania zostały do-
cenione przez profesora Jacka Łuczaka. Dzięki 
takim wydarzeniom wiemy, że wolontariat to 
wielka radość, satysfakcja i poczucie, że jest się 
potrzebnym. Jesteśmy dumni z pracy naszych wo-
lontariuszy. Dzięki nim świat staje się piękniejszy!

Jerzy Kot

Jubileusz XX-lecia 
i zjazd absolwentów  
Zespołu Szkół nr 2 
w Swarzędzu

Minęło już 20 lat od momentu powstania Ze-
społu Szkół nr 2 w Swarzędzu! Z tej okazji 

mamy zaszczyt zaprosić Was, Drodzy Absolwenci, 
na obchody jubileuszu oraz I Zjazd Absolwentów, 
które odbędą się w budynku szkoły przy ul. Pod-
górnej 12 w dniu 13 kwietnia 2013 r.
W piątek, 12 kwietnia odprawiona zostanie msza 
św. dziękczynna o godz. 17.00 w kościele pw. św. 
Marcina w Swarzędzu.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie 
do 15 marca formularza na stronie internetowej 
szkoły: http://www.swarzedz.edu.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu: 61 8172026.
Zwracamy się również z prośbą o przesyłanie nam 
Waszych prywatnych wspomnień, anegdot oraz 
zdjęć z życia II LO, Liceum Profilowanego, Szkoły 
Policealnej oraz Liceum dla Dorosłych. Prosimy 
je nadsyłać do 15 marca na adres: biblioteka@
swarzedz.edu.pl. W temacie należy wpisać: 
JUBILEUSZ.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Pracownicy i Uczniowie  

Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu

Uczniowie z „Czwórki”  
zdominowali Dominowo!

27 stycznia 2013 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Domino-
wie odbył się finał II Ogólno-

polskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
„Anielska Nuta”. W festiwalu brało udział 
ok. 100 wykonawców w czterech kate-
goriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI, 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Ze 
swarzędzkiej „Czwórki” do ścisłego finału 
zakwalifikowało się 10 uczniów (wszyscy 
zgłoszeni).

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

nr 4 nie zawiedli. Na poziomie klas I-
-III zwyciężyła Julia Mężyńska z kl. II, 
wyróżnienie zdobyła Julia Dera z kl. III. 
Na poziomie klas IV-VI drugie miejsce 
spośród 22 wykonawców zdobyła Natalia 
Borowik z IV klasy, wyróżnienia otrzy-
mali Martynka Manikowska z IV klasy 
i Piotr Kolankiewicz z VI klasy. Ponadto 
Piotr otrzymał nagrodę specjalną wójta 
gminy Dominowo.

Gratulujemy!
Jerzy Kot

Konkurs przyrodniczy „Salamandry”

16 lutego 2013 r. w Gimnazjum nr 
2 im. Królowej Jadwigi w Swa-
rzędzu odbył się okręgowy etap 

Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów 
Gimnazjów i Szkół Podstawowych, or-
ganizowany przez Polskie Towarzystwo 
Ochrony Przyrody „Salamandra”.

Brali w nim udział uczniowie z Tulec, 
Jerzykowa, Poznania, Łubowa i naszego 
gimnazjum, którzy osiągnęli najlepsze wy-
niki w etapie szkolnym. Ich zadaniem było 
rozwiązanie testu nt. „Ptaki Polski zagro-
żone wyginięciem”. Spośród wszystkich 
uczestników do kolejnego etapu (woje-
wódzkiego) zakwalifikowało się dwoje 
uczniów Gimnazjum nr 2 – Beata Wit-

kowska z kl. 2c i Kuba Wojtyś z kl. 1c.
Dla uczniów i ich opiekunów zorgani-

zowano w świetlicy szkolnej ekspozycję 
o tematyce ornitologicznej. W ramach wy-
stawy można było zapoznać się z odgłosa-
mi i zwyczajami ptaków oraz uczestniczyć 
w projekcji filmu o tej tematyce. Cieszyły 
się one dużym zainteresowaniem i pozwo-
liły poszerzyć wiedzę z tego zakresu.

Beata i Kuba wezmą udział w etapie 
wojewódzkim konkursu 16 marca 2013 r. 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 
4 w Poznaniu na os. Czecha 59.

Gratulujemy.
Alicja Borowicz  

Agnieszka Kotecka
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„Zostań  
Mistrzem Ortografii”

30 stycznia 2013 roku odbył się I Gminny 
Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem 

Ortografii”. W konkursie udział wzięli przedsta-
wiciele wszystkich gimnazjów z gminy Swarzędz. 
Uczniowie rozwiązywali 60-minutowy test orto-
graficzny, następnie pisali dyktando.  
W oczekiwaniu na wyniki konkursu, jego uczest-
nicy obejrzeli współczesną wersję „Opowieści 
wigilijnej”, przedstawienia przygotowanego 
przez Panie Annę Andrzejewską i Joannę Sa-
nejko. Dzięki sponsorom naszego konkursu 
(Radzie Rodziców przy Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Zalasewie, Księgarni internetowej 
„Remedium”, Księgarni „Pinokio” Swarzędz, os. 
Dąbrowszczaków 29) nagrodzeni za udział w kon-
kursie zostali wszyscy uczniowie i przygotowu-
jący ich nauczyciele, natomiast zwycięzcy kon-
kursu zostali uhonorowani dodatkowo. Pierwsze 
dwa miejsca zajęły uczennice z Gimnazjum nr 2. 
Trzecie miejsce zaś zajęła uczennica z Zalasewa. 
Serdecznie gratulujemy.

Agnieszka Nowak-Połącarz

Gimnazjum Koper-
nika w programie 
Deutsch-Wagen-Tour 

Hurra…! UDAŁO SIĘ! Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Zalasewie nawiązało współ-

pracę z ogólnopolskim programem Deutsch-
-Wagen-Tour! 26 września 2013 r. lektorzy 
projektu zaprezentują naszym uczniom szereg 
nowatorskich rozwiązań związanych z nauką 
języka niemieckiego.  
Co jest ideą tego projektu? Przede wszystkim pro-
mowanie języka niemieckiego, uświadomienie 
uczniom, że nauka języka obcego nie musi wiązać 
się z szablonową nauką słownictwa na pamięć. 
Warto wymienić choć kilku partnerów wspie-
rających projekt Deutsch-Wagen-Tour: Institut 
Goethe, Auswärtiges Amt (pl.: Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych), Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, DAAD, Polskie Stowarzyszenie Na-
uczycieli Języka Niemieckiego oraz Akademickie 
Radio Kampus. Głównym sponsorem jest Volks-
wagen Polska. 
Spragnionych dokładniejszych informacji od-
syłam bezpośrednio na stronę www.deutsch-
-wagen-tour.pl

Anna Mikołajczak

„Teatralni” zagrali dla Rodziców

Zima sprzyja artystom, za oknem szyb-
ko robi się ciemno i łatwiej wkro-
czyć w magiczny świat wyobraźni. 

Przed świętami Bożego Narodzenia spo-
łeczność Gimnazjum im. Mikołaja Koper-
nika w Zalasewie przeniosła się w realia 
„Opowieści wigilijnej”. Przedstawienie 
zostało zrealizowane na podstawie scena-
riusza napisanego przez naszą uczennicę 
Martę Kazimierczak, która wygrała kon-

kurs na scenariusz spektaklu opartego na 
motywach opowiadania Karola Dickensa.  
Przed świętami występ obejrzeli uczniowie 
i wszyscy pracownicy szkoły. 31 stycznia 
zaprosiliśmy na widownię naszych rodzi-
ców, dziadków i znajomych. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie 
i zapraszamy na kolejne przedstawienia!

Anna Andrzejewska

Kolejny sukces swarzędzkiej Jedynki

9 stycznia 2013 roku odbyły się elimi-
nacje okręgowe V Olimpiady Wiedzy 
Hotelarskiej. Wzięło w nim udział 

dwoje reprezentantów Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu: Sandra Dziaduła (na zdję-
ciu) z klasy 3 Technikum Hotelarskiego 
oraz Robert Modzelewski z klasy 4 Tech-
nikum Hotelarskiego. Zostali oni wyłonie-
ni w eliminacjach szkolnych, w których 
wzięło udział 20 uczniów z klas hotelar-
skich. W zmaganiach olimpijskich towa-
rzyszyła uczniom prof. Agnieszka Wójcik.

Do etapu okręgowego V Olimpiady 
Wiedzy Hotelarskiej przystąpiło łącznie 
330 uczniów z całej Polski. Do etapu 
centralnego przeszło 33 uczniów. Repre-
zentantka Swarzędzkiej Jedynki -  Sandra 
Dziaduła zajęła 11 miejsce i tym samym 

zakwalifikowała się do etapu centralnego, 
co jest ogromnym sukcesem, biorąc pod 
uwagę, że jest to uczennica 3 klasy, a ry-
walizacja na tym etapie była bardzo duża. 

Etap centralny zawodów organizowa-
ny jest przez Główny Komitet Olimpiady 
Wiedzy Hotelarskiej z siedzibą w Koło-
brzegu. Na laureatów Olimpiady Wiedzy 
Hotelarskiej czekają cenne nagrody, a jej 
finaliści (15 osób)  są zwolnieni z etapu 
pisemnego egzaminu zawodowego. 

Sandra Dziaduła jest uczennicą su-
mienną i ambitną, wykazującą duże 
zainteresowanie hotelarstwem i branżą 
turystyczną. Życzymy więc powodzenia 
i sukcesów w etapie centralnym.  

/nad.- zs1/
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Nie tylko  
dla łyżwiarzy…

Oddane do użytku w 2008 roku 
lodowisko przy Pływalni „Wodny 
Raj” stało się sezonowym miej-

scem sportu, rekreacji i spotkań swa-
rzędzkiej młodzieży. Z roku na rok rośnie 
liczba osób korzystających z lodowiska, 
szczególnie młodzieży. Z obserwacji wy-
nika, że młodzi ludzie potrzebują takich 
miejsc jak lodowisko gdzie, poza jazdą 
na łyżwach, mogą spotkać się z przyja-
ciółmi i miło spędzić czas. SCSiR wpro-
wadziło sesje z Dj’em i muzyką klubową, 
bale przebierańców, amatorskie roz-
grywki hokeja i wiele innych atrakcji, 
tylko po to, aby dzieci i młodzież mogły 
zdrowo spędzać czas po szkole i innych 
codziennych obowiązkach. 

Mamy nadzieję, że kolejne sezony na 
lodowisku potwierdzą nasze obserwacje 
i już dzisiaj zapraszamy na łyżwy za rok. 
Będzie to już szósty sezon!

/hej/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl, 
info@scir.swarzedz.pl, 
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat
Szanowni Państwo! Karnet 

upoważnia do korzystania 
z całego kompleksu pływalni 
poza kawiarenką. Upoważ-
nia do zapłaty należności za 
faktyczny czas korzystania 
z basenu. Z wejścia na karnet 
może korzystać maksymalnie 
5 osób. Nie trzeba mieć przy sobie gotówki. /hej/

Super walentynki w Wodnym Raju

W sobotę, 16 lutego Pływalnia 
„Wodny Raj” zamieniła się 
w oazę dobrego nastroju. Dzięki 

licznym atrakcjom, kolorowym światłom 
oraz oprawie dj’a, każdy klient mógł zna-
leźć coś dla siebie. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się zajęcia aquaaero-
biku. Wśród ćwiczących znaleźli się, także 
panowie oraz dzieci. Temperaturę emocji 
do wrzenia podniósł mecz water polo, 
w którym udział wzięło 20 zawodników. 
Po zaciętym, półgodzinnym meczu, ry-
walizacja zakończyła się wynikiem 10:5. 

Oczywiście, zwycięzcy otrzymali nagrody. 
Podobnie było w innych konkurencjach. 
W przeciąganiu liny w wodzie, wyścigach 
na dmuchanych fotelach czy quizie dla 
zakochanych, każdy mógł wygrać nagro-
dę. Po sportowych zmaganiach można 
było wypić egzotycznego drinka przy 
basenowym drink barze.

Wszyscy klienci zgodnie przyznali, 
że warto było w tym dniu odwiedzić 
„Wodny Raj”. Już wkrótce kolejna impre-
za z cyklu Wodne Party w Wodnym Raju. 
Zapraszamy! /hej/
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Jej pierwszy raz
Poetycki debiut w formie tomiku wier-

szy „W szuwarach dni” pani Halina 
Dziszyńska-Błachnio ma już za sobą. 

W mroźny styczniowy wieczór w Biblio-
tece Publicznej w Swarzędzu spotkali 
się z poetką jej wielbiciele, przyjaciele, 
znajomi. Dotychczas pani Halina swo-
im poetyckim piórem opisywała świat 
przedstawiany na fotografiach swojego 
męża, Henryka. Jej literackie skojarzenia 
dopełniały rzeczywistość, zatrzymaną 
w fotograficznym kadrze. Tym razem 
duet artystyczny zamienił się rolami. 
Pani Halina zagrała pierwsze skrzypce. 
Nie smyczkiem wprawdzie, ale piórem. 
Zapisała słowami to, co jej w duszy grało. 
Natomiast prace pana Henryka były uzu-
pełnieniem wierszy, stały się plastyczną 
odpowiedzią na poezję. Wystawa foto-
grafii „Szuwary” jest zapisem spaceru 
artysty wśród szumiących traw, które 
podobnie jak uczucia w wierszach p. Ha-
liny przybierają różne barwy, poruszają 
się w rytmie rozkołysanego wiatru lub 
błogo odpoczywają w gorącej, dusznej 
niemal zatoczce jeziora. Poetka natomiast 
zebrała w tomiku swoje przemyślenia, 
obserwacje i uczucia towarzyszące jej 
w różnych momentach życia. Uczucia 
miłości i namiętności współgrają z całą 
gamą przeżyć, jakie wywołuje w poetce 
natura. Natura świata i natura człowie-
ka w wierszach przenikają się. Piękno 
w nas pozwala dostrzec piękno wokół 
nas. W swoich wierszach autorka powra-
ca myślami do przeszłości, przemierza 
czas i przestrzeń, czasem leniwie, czasem 
łapczywie, czasem jakby mimochodem. 
Wspomina pierwsze uniesienia mło-
dzieńczej miłości, która w jej wierszach, 
tak jak w życiu nigdy nie blednie, lecz 

dojrzewa wraz z nią, przybierając soczy-
ste barwy wietrznej, ale ciepłej jesieni. 
Miłość jest tu zjawiskiem pięknym swą 
naturalnością. 

Pani Halina przeczytała kilka swoich 
wierszy, a także opowiedziała historyj-
ki, anegdoty związane z powstaniem 
jej poezji. Zarówno z wierszy, jak i tych 
mini-opowiastek wyłania się obraz ko-
biety, która smakuje życie, delektując 
się jego naturalnymi barwami, zapa-
chami i dźwiękami, kobiety, która ma 
wspaniałe wspomnienia, ale też czeka 
na to, co nadejdzie z głęboką wiarą, że 
nic nie jest stracone, że jeszcze zdarzy 
się wiele dobrego. Dosłowność, codzien-
ność, szaro-bura teraźniejszość, życie 
wchłaniane w pośpiechu nie pozwa-
lają dostrzec uczuć, które znajdują swe 

schronienie w szumiących na wietrze 
zaroślach, w dźwiękach kropli deszczu, 
pluskających tanecznie po tafli jeziora. 
Ona te „szuwary dni” przed nami odsła-
nia, penetruje, próbując ocalić z szelestu 
wspomnień najcenniejsze źdźbła. 

Delikatne dźwięki muzyki, wydo-
bywające się ze strun gitary Krzysztofa 
Białego wprowadzały uczestników w na-
strój pełen refleksji, ukojenia, spokoju, 
spowalniając upływ czasu i uzupełniając 
tę literacko-plastyczną wizję życia duetu 
państwa Błachnio. Zaproszona na spotka-
nie poetka Helena Gordziej, redaktorka 
tomiku pani Dziszyńskiej-Błachnio wpro-
wadziła sporo pozytywnego i pikantne-
go zamieszania, recytując swoje wiersze 
i opowiadając z humorem ciekawostki 
z życia „wesołej poetki”.  

Pani Halina obdarowała czerwonymi 
różami osoby, które przyczyniły się do 
powstania i wydania tomiku wierszy, 
dzięki którym, jak mówiła debiutująca 
poetka, odważyła się wyjąć z szuflady 
swoje utwory, przełamując ową nieśmia-
łość, jaka zawsze towarzyszy decyzji, że 
zrobimy coś pierwszy raz… Uczestnicy 
spotkania otrzymali w prezencie tomiki 
wierszy pani Błachnio, dla chętnych były 
piękne dedykacje.

Debiutancki tomik „W szuwarach dni” 
ukazał się przy finansowym współudziale 
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz. Spotka-
nie zaszczycili swą obecnością wicebur-
mistrz Agata Kubacka i przewodniczący 
Rady Miejskiej Marian Szkudlarek.

Tomiki można wypożyczyć w każdym 
oddziale i filii naszej biblioteki.

Małgorzata Merczyńska
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Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1, Swarzędz 
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

Grupy zabawowe 
dla dzieci i rodziców

Od stycznia 2013 roku Biblioteka 
Publiczna w Swarzędzu bierze 
udział w projekcie  Fundacji im. 

Komeńskiego, realizowanym w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek przy wspar-
ciu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. „Celem projektu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
małych dzieci poprzez rozwijanie ich 
umiejętności społecznych i ciekawości 
poznawczej oraz podnoszenie umiejęt-
ności wychowawczych rodziców”.

W tym celu zorganizowaliśmy  Grupę 
Zabawową, która  spotyka się raz w tygo-
dniu w  oddziale dziecięcym biblioteki na 
os. Czwartaków 1. W formule wypraco-
wanej przez Fundację, Grupy Zabawowe, 
to systematyczne zajęcia dla rodziców 
i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia. 
Bardzo ważnym aspektem takiej forma-
cji, poza swobodną zabawą i edukacją 
dzieci, jest rozwijanie przedsiębiorczości 
i umiejętności społecznych dorosłych 
członków Grupy. Rodzice biorą odpo-
wiedzialność za funkcjonowanie Grupy 
– wspólnie opracowują szczegółowe 
zasady działania, harmonogram zajęć, 
dbają o bezpieczeństwo dzieci, propo-
nują i samodzielnie prowadzą zabawy 
z dziećmi, rozdzielają odpowiedzialność 

za poszczególne zadania, pomagają 
w zdobywaniu funduszy. Nad całością 
czuwają Animatorzy- bibliotekarze, któ-
rzy zapewniają przestrzeń, ekologiczne 
zestawy zabawek edukacyjnych i bazę 
pomysłów.

Od marca 2013 roku zainteresowani 
czytelnicy będą mieli możliwość wypo-
życzania na zewnątrz 10 zestawów zaba-
wek ufundowanych przez Fundację, wraz 
z instrukcją. Każdy zestaw będzie wypo-
życzany na okres 2 tygodni. W tematycz-
nych zestawach znajdują się: książki, gry 
edukacyjne, ciekawe zabawki. 

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: http://www.frd.org.pl/programy/aktualne/
grupy_zabawowe_dla_dzieci_i_rodzicow

Agata Widzowska- Pasiak 
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

Tanecznym krokiem w karnawale

Tegoroczne ferie związane były z kar-
nawałem. Na pierwszym spotkaniu 
pt. Tanecznym krokiem przez świat 

uczestnicy, uczniowie szkół podstawo-
wych, zapoznali się krótko z historią tań-
ca. Nauczyli się kroków podstawowych 
tańców w kręgu, zorby, latynoamerykań-
skich oraz poloneza. Do tego ostatniego 
dziewczyny własnoręcznie przygotowały 
spódniczki, a chłopcy wykonali krawaty.

W drugim tygodniu ferii przenieśli-
śmy się w dawniejsze czasy... Podczas 

spotkania pt. Zaczarowany karnawał 
dzieci zapoznały się z elementami sztuki 
romańskiej, wykonały zamek w stylu ro-
mańskim, a pod czujnym okiem chemika 
powstał nawet ogród zimowy... 

Dawniej na takim zamku odbywały 
się wielkie bale, więc nie mogło zabrak-
nąć masek. Każdy z uczestników na ko-
niec zajęć wykonał dla siebie przepięk-
nie zdobioną piórami i brokatem maskę 
karnawałową.

Monika Wojciechowska-Ratajczak

Konferencja 
nauczycieli 
bibliotekarzy

Swarzędzka filia Publicznej Biblioteki Pedago-
gicznej w Poznaniu zorganizowała 13 lutego 

2013 r. pierwsze w tym roku spotkanie nauczycieli 
bibliotekarzy gmin Swarzędza i Kostrzyna. Konfe-
rencja odbyła się w lokalu biblioteki, uczestniczyła 
a niej Danuta Wielbowicz – dyrektor Biblioteki 
Pedagogicznej w Poznaniu, a gościem konferencji 
była poseł Bożena Szydłowska. 

W części pierwszej Pani Poseł przybliżyła 
uczestniczkom niektóre procedury prac sejmowych 
dotyczące przygotowania uchwał, uzupełniania ich, 
nanoszenia zmian. Opowiedziała o swojej pracy 
jako przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet, 
o zaangażowaniu w problemy, które wymagają wielu 
działań, czasu i osób je wspierających. 

Po tym ciekawym wystąpieniu uczestniczki 
konferencji wysłuchały krótkiej informacji zaprezen-
towanej przez jedną ze stacji radiowych w przeddzień 
spotkania, na temat przygotowanego przez Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji projektu ustawy 
umożliwiającej łączenie jednostek administracyjnych 
w samorządach. Oznacza to m.in. możliwość włą-
czenia bibliotek szkolnych do publicznych. Rzecznik 
ministerstwa podkreślił, że chodzi o wyrównywa-
nie szans, a decyzja dotycząca łączenia znajdzie się 
w gestii samorządów, które szukając oszczędności 
chętnie skorzystają z tego rozwiązania. Informacja 
wywołała burzliwą dyskusję. Nauczyciele podkreślali 
odmienność zadań obu bibliotek, zwracali uwagę na 
bardzo ścisły związek biblioteki szkolnej z procesem 
nauczania i wychowania, kształcenia nawyków czy-
tania, na podejmowane różne formy pracy z dziećmi 
i młodzieżą, do których są zawodowo przygotowani.

Bożena Szydłowska ustosunkowując się do 
problemu wskazała na potrzebę zmian w oświacie, 
także w pracy bibliotek szkolnych, na konieczność 
zgłębienia problemu przed podejmowaniem jakich-
kolwiek decyzji, by nie zniszczyć sprawdzonych już 
form pracy, by rzeczywiście było to wyrównywanie 
szans, w górę, nie odwrotnie. Nauczyciele biblioteka-
rze zwrócili się z prośbą o wsparcie w ich działaniach 
dotyczących zachowania odrębności bibliotek. Są 
świadomi, że konieczne będą kompromisy. Tym-
czasem zbierają argumenty za pozostawieniem 
w szkołach bibliotek szkolnych. 

Danuta Wereszczyńska-Choryńska
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„Ślady na piasku” 
Ewa Krystyna Hoffman – 
Jędruch

Autorka, urodzona tuż przed wojną 
we Lwowie, przeplata wydarzenia wi-
dziane oczami dziecka ze wspomnie-
niami dorosłych. Ojciec autorki ginie 
w Katyniu, matka zostaje wywieziona 
do obozu pracy w Kazachstanie. Dzię-
ki układowi Sikorski-Majski dołącza 
w 1941 roku do formującej się armii 
polskiej. Przemierza Bliski Wschód, 
piaski Iraku i Palestyny, osiągając 
coraz wyższe stopnie wojskowe, 
by na koniec dotrzeć do Londynu. 
A tymczasem w Polsce pod okupacją 
sowiecką pozostaje ciągle jej jedyne 
dziecko, które straciła z oczu, gdy 
miało 18 miesięcy.

„Bluszcz  
prowincjonalny” 
Renata Kosin

W mieście dzieciństwa, z którego 
Anna wyjechała do stolicy, pozo-
stali nie tylko rodzice, ale i szkolne 
koleżanki. Teraz wraca do Bujan, 
aby po doznanych traumatycznych 
przejściach odnaleźć tam spokój. Dom 
nadal oplata bluszcz i w zasadzie nie-
wiele się tu zmieniło. Jest lato, trwają 
wakacje, idealny czas na remanent 
duszy. Wynik przemyśleń głównej 
bohaterki zaskakuje. Autorka, wielo-
krotnie z dumą podkreślająca, że jest 
Podlasianką, maluje obraz prowincji 

o wielu tonach. Jak w życiu, dobro 
sąsiaduje tu ze złem, a szlachetność 
z nikczemnością. Przejeżdżając tędy, 
zatrzymajcie się w Bujanach, gdzie 
właśnie trwa święto piwonii. 

„Jedyna prawda” 
Olle Lönnaeus

Joel Lindgren dostaje telefon. Słyszy 
głos swojego ojca, Martena, z którym 
nie miał kontaktu od dwudziestu 
lat. Joel nie potrafi zlekceważyć tej 
rozmowy, więc wyrusza przez zamieć 
do rodzinnego miasteczka Tomelilla, 
gdzie mieszka Marten. Znajduje go 
wiszącego na haku pod sufitem. Na 
ścianie widnieje napis namalowany 
czerwoną farbą: Ghadab Allah - 
Gniew Boga. Marten Lindgren zwrócił 
na siebie uwagę opinii publicznej 
kilka lat wcześniej, gdy na swoim 
obrazie przedstawił proroka Maho-
meta pod postacią świni. Według 
wszelkich poszlak teraz przyszło mu 
zapłacić za swój czyn. Więzy krwi, od 
których Joel całkowicie się odciął, dają 
o sobie znać. Kim właściwie był jego 
ojciec, którego przez całe życie tak 
nienawidził? 

„Doktor śmierć” 
Jacek Caba

Alex Wendt jest młodym lekarzem 
laryngologiem zatrudnionym 
w Szpitalu Miejskim w Warszawie. 
Po rozpadzie małżeństwa, skazany 
na samotność i borykający się z tęsk-
notą za córką, mężczyzna całkowicie 
koncentruje się na pracy. Medycyna 
jest sensem jego życia. Pewnego 
dnia na Oddział Laryngologii zostaje 
przyjęty Władysław Szymański, 
pacjent w zaawansowanym stadium 
raka. Alex poznaje jego córkę, Monikę, 

tajemniczą i fascynującą kobietę. 
Uwikłany w nieetyczny z punktu 
widzenia lekarza romans, zatracony 
w pracy z pacjentami, Wendt coraz 
bardziej skłania się ku popełnieniu 
kontrowersyjnego i zakazanego 
prawem czynu - eutanazji. 

„Zabójcza Prawda” 
Lisa Unger

Izabela Raine myślała, że ma 

wszystko: jest znaną pisarką i ma 
kochającego męża. Pewnego poranka 
jej mąż Marcus wychodzi do pracy 
i znika. Policja nie okazuje żadnego 
zainteresowania zaginięciem. Zdener-
wowana Izabela zjawia się w biurze 
męża i trafia w sam środek nalotu FBI. 
Kilka godzin później budzi się w szpi-
talu. Przy jej łóżku czeka policjant, 
by wypytać ją o Marcusa Raine’a - 
prawdziwego Marcusa Raine’a. 

„Biała kobieta na 
zielonym rowerze” 
Monique Roffey
George i Sabine Harwood przenoszą 
się z Anglii na Trynidad. George 
szybko adaptuje się w egzotycznym 
miejscu, w przeciwieństwie do swojej 
żony. Sabine zaczyna obsesyjnie 
interesować się Erikiem Williamsem, 
charyzmatycznym przywódcą 

powstającej właśnie narodowej 
partii Trynidadu. Ukojenie przynosi 
jej pisanie listów do Williamsa, 
w których zawiera wszystkie nadzieje 
i obawy związane z przyszłością. 
Nigdy ich jednak nie wysyła. Lata 
mijają, a małżeństwo George’a 
i Sabine trwa na dobre i na złe. 
Kiedy George odnajduje listy Sabine, 
zaczyna rozumieć, jak wiele żona 
przed nim ukrywała. I odczuwa nagłą, 
rozpaczliwą potrzebę, by udowodnić 
jej swoją miłość.

„Najcenniejszy dar” 
Richard Paul Evans

Tuż przed Bożym Narodzeniem Ri-
chard z żoną i córeczką wprowadzają 
się do starej rezydencji, by opiekować 
się mieszkającą tam staruszką Mary. 
Pewnej nocy pisarza budzi piękna 
melodia. Poszukując źródła tajem-
niczych dźwięków, Richard trafia na 
strych, gdzie odkrywa zakurzoną, 
rzeźbioną skrzynkę, pełną starych 
miłosnych listów, naznaczonych 
śladami łez. Kto był ich autorem? Do 
kogo były adresowane? Ta zagadka 
będzie nurtować autora wraz z pyta-
niem zadanym przez Mary: co było 
pierwszym darem ofiarowanym na 
Boże Narodzenie?

Agata Widzowska
Biblioteka Publiczna 

w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna poleca:
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Przydatne adresy i telefony
]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
Swarzędz

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 
Burmistrz Anna Tomicka przyjmuje intere-
santów w poniedziałki w godz. 10-16.

]]Biuro]Rady]Miejskiej
Rynek 1, tel. 61 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl 
Przewodniczący RM Marian Szkudlarek 
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.00 
– 15.00 w Biurze Rady.

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

]]Straż]Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 61 651-21-13, 61 651-21-14, 
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:  
tel. 607-365-266
W soboty, niedziele i święta  
zgłoszenia przyjmuje dyżurny policji 
pod numerem tel. 61 817-23-07.
straz.miejska@swarzedz.pl

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

]]OSP]w]Swarzędzu]
ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

]]Ochotnicza]Straż]Pożar-
na]w]Kobylnicy]

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 61 815 10 49

]]Centrum]Informacji]]
Medycznej]Tel-Med

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

]]Pogotowie]Ratunkowe]
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 999 lub 112 (całą dobę)

]]Pomoc]doraźna]]
–]Przychodnia]Lekarska]]
MULTI-MEDIC]

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

]] Laboratorium]Analiz]]
Lekarskich]„Jaromed”

os. Dąbrowszczaków 8/19
 tel/fax 61 817 46 08

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]] Zespół]Przychodni]Leka-
rza]Rodzinnego]„Diagter”

Przychodnia Nr 1: Swarzędz, ul. Piaski 
8, tel. 61 817 25 33, 61 817 25 49, kom. 
604 405 478, 503 153 989
Przychodnia Nr 2: Swarzędz, os. 
Kościuszkowców 20, tel. 61 817 35 58

]]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]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
Apteka „Przyjazna”, Swarzędz, ul. Ciesz-
kowskiego 5/7, tel. (61) 818 50 69 naj-
dłużej otwarta: pn.- pt. 7.30-23.00, 
sob. 7.30-21.00, niedz. 10.00-17.00.

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

ul. Poznańska 25, tel. 61 651 26 50, 
651 26 51, 651 26 52, 651 26 53 
(sekcja świadczeń rodzinnych) 
www.ops-swarzedz.org.pl

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

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

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

ul. Strzelecka 2, tel. 61 651 15 41

pogotowie wod-kan ZGK: 61 651 15 41 
(do 16.00), 663 818 601 i 697 725 522 
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl
usługi pogrzebowe tel. 61 815 97-08  
i 603 136 854

]]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 sporto-
we, lodowisko, hala sportowa
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520, 61 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl, 
info@scir.swarzedz.pl, 
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

]] Lotnisko]Aeroklubu]]
Poznańskiego

62-006 Kobylnica
tel/fax: 61 8 780 725, 61 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

]]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 , fax. 61 817 30 55 
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl

]]Starostwo]Powiatowe]
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Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
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Jak to będzie ze śmieciami? – Nie kupujmy pojemników, 
rozwiązujmy dotychczasowe umowy

Dzień Patrona Gminy Swarzędz z Dworzec PKP po remoncie
Strefa Parkowania z Zapisy do żłobka, przedszkoli i szkół

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

] Fot. Henryk Błachnio
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Noworoczne posiedzenie Konwentu Starostów

Pierwsze w tym roku posiedzenie 
Konwentu Starostów Województwa 
Wielkopolskiego odbyło się w Po-

znaniu w dniach 4-5 lutego. W spotkaniu 
udział wzięli przedstawiciele powiatów 
ziemskich i grodzkich z całego regionu. 
Obrady rozpoczął Lech Janicki, Starosta 
Ostrzeszowski i przewodniczący Kon-
wentu oraz Jan Grabkowski, Starosta 
Poznański. 

Następnym etapem była informacja 
Jana Grabkowskiego na temat działań Za-
rządu Związku Powiatów Polskich, które-
go jest wiceprezesem. Sukcesem zakoń-
czyły się naciski Związku na zwiększenie 
dochodów samorządów. Dzięki działaniu 
przedstawicieli ZPP powiaty i miasta na 
prawach powiatu uzyskujące dotację na 
prowadzenie domów pomocy społecznej 

otrzymają dodatkowe środki z rezerwy 
subwencji ogólnej. Między 328 powiatów 
ziemskich i grodzkich rozdzielone zosta-
nie 30 milionów zł, proporcjonalnie do 
wysokości aktualnie uzyskiwanej dotacji. 
Dodatkowe 8 milionów zł uzyskają powia-
ty z tytułu podniesienia opłaty za wydanie 
prawa jazdy. Warto również wspomnieć 
o udanym spotkaniu z Premierem Rządu 
RP, Donaldem Tuskiem, gdzie padło wie-
le pozytywnych deklaracji dotyczących 
przyszłości samorządów.

Kolejne zagadnienia omówił Piotr Flo-
rek, Wojewoda Wielkopolski, który przed-
stawił informację na temat kontraktacji 
usług Ratownictwa Medycznego na lata 
2013-2018. Nie zabrakło przy tym dyskusji 
na temat dofinansowania domów pomo-
cy społecznej i innych zadań powiatów 

z zakresu polityki społecznej. Niezwykle 
interesujący projekt wspólnego systemu 
informacji przestrzennej przedstawił An-
drzej Krygier, Przewodniczący Zarządu 
Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów 
Powiatowych.

W drugim dniu posiedzenia do najważ-
niejszych wystąpień należało to poświę-
cone budżetowi i działalności samorządu 
wojewódzkiego w 2013 roku, przedsta-
wione przez Marka Woźniaka, Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Sytuację 
w regionalnym drogownictwie przedsta-
wił zaś Marek Kmiecik, Dyrektor Wiel-
kopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu oraz Marek Napierała, Dyrek-
tor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Obaj 
podkreślali, że rok 2013 nie będzie czasem 
obfitującym w nowe inwestycje drogowe.

Michał Dziedzic 
Asystent Starosty Poznańskiego

„Plan transportowy” dla Aglomeracji Poznańskiej

Zintegrowany Plan Rozwoju Trans-
portu Publicznego Aglomeracji 
Poznańskiej był tematem spotka-

nia z wójtami i burmistrzami z powiatu 
poznańskiego, które odbyło się w środę, 
6 lutego br, w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu. Gospodarzami spotkania 
byli Starosta Poznański, Jan Grabkowski 
i zastępca prezydenta Poznania, Mirosław 
Kruszyński.

Zintegrowany Plan Rozwoju Transpor-
tu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej 
na lata 2014-2020 z prognozą zmian do 

2030 roku, zwany potocznie „planem 
transportowym” jest wspólnym, pionier-
skim przedsięwzięciem pilotowanym przez 
Miasto Poznań we współpracy z Powiatem 
Poznańskim. Koszt badań i przygotowania 
dokumentu, który na mocy ustawy o pu-
blicznym transporcie zbiorowym będzie 
stanowić w przyszłości prawo miejscowe, 
oszacowano na ponad 2 miliony złotych. 
Dzięki współpracy Miasta Poznania i Po-
wiatu Poznańskiego został przygotowany 
wniosek do Ministerstwa Rozwoju Re-
gionalnego o dofinansowanie projektu 

w wysokości 80%, w ramach konkursu 
dotacji dla zrzeszeń jednostek samorzą-
du terytorialnego na działania wspierające 
podnoszenie dostępności, jakości i efek-
tywności usług publicznych. Podpisanie 
stosownej umowy na dofinansowanie 
w wysokości 1,811 miliona złotych na-
stąpiło 14 stycznia br. 

Przygotowanie planu transportowego 
dla całej aglomeracji pozwoli w przyszło-
ści aplikować o kolejne fundusze unijne 
na budowę nowych tras tramwajowych 
i kolejowych, intermodalnych węzłów 
przesiadkowych, parkingów Park&Ride 
w pobliżu stacji kolejowych i pętli tram-
wajowych oraz nowoczesnych systemów 
informacji pasażerskiej. Nowy plan będzie 
konstruowany przy ścisłej współpracy 
z burmistrzami i wójtami gmin powiatu 
poznańskiego.

Badania zainicjowane przez „plan 
transportowy” pozwolą jednoznacznie 
określić dalsze kierunki działań wszyst-
kich samorządów na terenie aglomeracji 
w zakresie rozwoju transportu publicznego 
oraz stworzyć model ruchu, uwzględniają-
cy możliwości finansowe gmin i powiatu 
oraz stopień oddziaływania na środowisko. 

Tomasz Skupio 
Asystent Starosty Poznańskiego
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Rokietnicki flesz Informator Gminy Rokietnica

Przeprowadzka ślimaka albo kolejny odcinek 
trudnej historii budowy 5,3 km odcinka Zachodniej 
Obwodnicy Poznania z Rokietnicy do Swadzimia

Wydawać by się mogło, że mydlany se-
rial absurdów związanych z budo-
wą Zachodniej Obwodnicy Poznania 

mamy już za sobą. Ministerstwo Transportu 
znalazło pieniądze, GDDKiA ogłosiła przetarg, 
a drogowa dziura między Rokietnicą a Swadzi-
miem miała wreszcie przestać być powodem 
drwin na temat sposobu realizowania inwesty-
cji o krajowym i międzynarodowym znaczeniu. 
Cieszyliśmy się zapowiedzią planowanego na 
wiosnę tego roku początku budowy. Okiem wy-
biegającym w rok 2014 widzieliśmy perspekty-
wę jej szczęśliwego zakończenia. Przyzwycza-
jeni do drogowych uciążliwości gotowi byliśmy 
nawet jeszcze trochę pocierpieć. To jednak, co 
zgotował nam „napachański” ślimak, a właści-
wie jego żarliwi opiekunowie i obrońcy, zali-
czyć można do historii tyleż nieprawdopodob-
nych co, niestety tylko z pozoru, mało realnych.

„Poczwarówka jajowata” albo nobliwej 
brzmiąca jej łacińska nazwa „Vertigo moulin-
siana”, to rzadkiej maści ślimak. Jego najwięk-
sze osobniki osiągają najwyżej 3mm długości. 
Wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” 
należy do gatunków objętych ścisłą ochroną ga-
tunkową. Niewinny i dosłownie niedostrzegal-
ny (wielkość porównywalna z łepkiem szpilki), 
stał się potężnym i najskuteczniejszym orężem 
walki mieszkańców Napachania niezadowolo-

nych z przebiegu planowanej tuż obok ich nie-
ruchomości Zachodniej Obwodnicy Poznania. 
Cudem odnaleziony i zidentyfikowany, został 
następnie z ich inicjatywy uwzględniony w ra-
porcie środowiskowym. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, zakwalifikowała go więc 
do przeniesienia w inne miejsce. 

Jak to jednak zrobić? Sprawa okazała się na 
tyle trudna i poważna, że GDDKiA – inwestor 
Zachodniej Obwodnicy Poznania, musiała nie 
tylko wskazać działkę na nowy dom dla ślima-
ka, ale i zarządzić jego przeprowadzkę w ran-
dze… przetargu o ponad unijnych progach. 

By interes lokatora mógł być skutecznie za-
bezpieczony, jego nowe lokum musi spełniać 
określone warunki: z całą pewnością być co 
najmniej tak samo duże, no i oczywiście kom-
fortowe. Sprawdzono więc wszystko skrupulat-
nie. Okazało się, iż słynny już dziś w całej Pol-
sce ślimak z Napachania, ma swoje siedlisko na 
odcinku ok. 60 m i zajmuje ok. 0,3 ha. GDDKiA 
nie tylko musiała więc znaleźć dla niego odpo-
wiednich rozmiarów działkę, która na szczęście 
zlokalizowana jest zaledwie kilkaset metrów od 
„starej siedziby”, ale przede wszystkim zadbać, 
by warunki, w których przyjdzie mu mieszkać, 
były takie same. Ogłoszony w połowie stycznia 
2013 roku przetarg „na przeniesienie siedliska” 
zakładał podział całego terenu siedliska ślima-

ka na płaty o po-
wierzchni około 
2m2, a następnie 
ich wykopanie na 
głębokość ok. 100cm wraz z darnią turzycową 
oraz przeniesienie i wkopanie w nowe miejsce 
(sic!).  Przedsięwzięcie tyleż karkołomne, co 
kosztowne, logistycznie mało prawdopodob-
ne do zrealizowania, a przede wszystkim in-
gerujące w ekosystem. 

Z początkiem lutego 2013 zdecydowano więc 
o jego modyfikacji. Jak zapowiedział Marek Na-
pierała – szef GDDKiA w Poznaniu „Najpraw-
dopodobniej jednak przeniesiony zostanie tyl-
ko ślimak”, co w praktyce oznacza konieczność 
ręcznego zebrania i przewiezienia ślimaków 
z placu budowy w bezpieczne miejsce. Cała ope-
racja została przez drogowców zaplanowana na 
przełom maja i czerwca. Zdaniem przyrodni-
ków na jednym metrze kwadratowym wystę-
puje nawet 100 poczwarówek, co oznacza, że na 
powierzchni 0.3 ha może być ich ok. 300 000.

Dla drogowców i potencjalnych realizato-
rów tego trudnego zadania mamy dobrą radę. 
Może by tak przezornie ślimaki zaczipować? 
Stworzony dzięki temu elektroniczny rejestr 
pozwoli nie tylko na skrupulatne śledzenie po-
pulacji, ale przede wszystkim uniemożliwi ko-
lejne protesty. 

Zbłąkanego w przyrodniczych peregryna-
cjach ślimaka łatwo będzie można śledzić, na-
mierzyć i sprowadzić z powrotem na dobra dro-
gę – do własnego, komfortowego „M”.  

D.P.

KO… KO… KOlejny, V, Jubileuszowy  
KOnkurs Koszy Wielkanocnych,  
czyli KOKO spoko – historia prawdziwa…

Tradycja nie musi wiać nudą. Tradycja nie musi trącić myszką. Tradycja nie musi być passé de mode. 
Musi jednak pozostać żywa, by dawać nam to, czego tak naprawdę w niej szukamy: stałość, swoiste 
poczucie przynależności i bezpieczeństwa, radość i możliwość realizacji. 

Organizowany już po raz piąty na terenie 
Gminy Rokietnica Wielkopolski Kon-
kurs Koszy Wielkanocnych, od zara-

nia swojego funkcjonowania plastycznie łączy 
w ramach jednej imprezy wielopokoleniowy do-
robek ze współczesną interpretacją, szacunek 
dla tradycji z potrzebą innowacji, przywiąza-
nie do odwiecznych rytuałów z szukającą ujścia 
kreatywnością. Wydmuszki zdobione techniką 
decoupage - delikatne i subtelne, zachwycające 
koronkowe serwetki, których kształty i motywy 
przyprawiają o zawrót głowy, misternie plecio-
ne wianuszki z bukszpanu, zdobione świeżymi 
stokrotkami i fiołkami – w swojej prostocie uj-
mujące i jakże ozdobne, własnoręcznie wyko-
nane kosze, których kształty i kolory dalekie 
są od standardów, geometryczne wizje pasz-

tetów i maślanych baranków – coś tak bardzo 
tradycyjnego, a jednak kuszącego nowością. 
Wszystko dostępne na wyciągnięcie ręki, cze-
kające, by podejść i podziwiać. Czasami war-
to po prostu spróbować…

Wszystkich sympatyków wydarzenia, a także 
tych, którzy chcieliby, ale się wahają, gorąco za-
chęcamy do udziału w Konkursie, a co najmniej 
do kibicowania tym, którzy podejmą wyzwanie. 

Zapraszamy w Niedzielę Palmową, 24 
marca br. do gościnnego Klubu Sołeckiego 
w Cerekwicy. Imprezą towarzyszącą Konkur-
sowi będzie XI Wystawa Stołów Wielkanoc-
nych „Stół Wielkanocny pięknie nakryty”, 
w którą, jak co roku, całe swoje serce włożą am-
bitni, zaangażowani i pomysłowi przedstawi-
ciele Sołectw naszej gminy. 

Harmonogram ekspozycji, a także wszelkie 
potrzebne informacje oraz dokumenty dotyczą-
ce Wystawy i Konkursu są dostępne na stronie 
internetowej www.rokietnica.pl. Możecie nas 
również znaleźć na plakatach, zatem wygląda-
jąc pierwszych oznak wiosny, zwróćcie na nie 
baczną uwagę… 

Zapraszamy do udziału w Konkursie 
osoby indywidualne i twórcze zespoły 
(koła gospodyń, stowarzyszenia, grupy 
zrzeszone ad hoc na tę właśnie okazję) z te-
renu całej Wielkopolski. Gwarantujemy 
udział w nietuzinkowej imprezie z jedyną 
w regionie atmosferą, klimatem i atrak-
cjami. także w postaci nagród. 

KOSZYK ważnych informacji:
24 marca 2013 roku
Niedziela Palmowa
Godziny 10.00 – 15.00
Klub Sołecki Mrowino – Cerekwica
Cerekwica, ul. Szamotulska 7
www.rokietnica.pl

KONTAKT:
katarzyna.filipowiak@rokietnica.pl
(61) 89 60 619
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Certyfikaty:

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.»Gwiaździsta»23
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne
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ZEGARMISTRZ
Rok założenia 1994 rok

Naprawa starych zegarów, dorabianie wszystkich szkiełek, 
naprawa zegarków szwajcarskich i innych, w sprzedaży 
zegarki: Casio, Orient, QQ, Adriatica, Bisset, a także mar-
kowe baterie każdego typu, paski itp.
Zapraszam!
godziny otwarcia:  
pon-pt: 10-18, sob: 10-13
Os. Raczyńskiego 12,  
62-020 Swarzędz tel. 602 640 034

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

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

MYJNIA  
PAROWA
ul. Sadowa 17, Jasin 
vis-a-vis ETC i stacji Shell

• mycie gorącą parą,  
bez użycia chemii
• technologia w 100%  
bezpieczna dla lakieru
• bez mokrych zacieków  
i plam, auto z myjni  
wyjeżdża suche!

Zapraszamy   661 396 475
pon.-pt. 9-18 sob. 10-15

r ó w n i e ż  n a s i o n a ,  n awo z y,  ś r o d k i  o c h r o n y  r o ś l i n

REN-LAS
ul.Piaski 22, Swarzędz
tel. 61 8 181 181 

M S 1 7 0 D

M S 2 3 1

s zc ze g ó ł y  u  d e a l e r a

M S 2 6 1

p r o m o c j a  p i l a r e k

g r a t i s y:

s p r z e d a ż  s e r w i s  r a t y

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

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

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71, 698 221 757
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 cawad@prokonto.pl
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FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

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

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

Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone 
w Narodowym Funduszu Zdrowia

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

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

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

oraz po uzgodnieniu godziny  
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Laboratorium 
Analiz Medycznych

Szeroki zakres badań
Zapraszamy: poniedziałek-piątek 

od godz. 8.00-11.00  oraz 18.00-20.00
Czynne również  

w soboty od 9.00 - 14.00
Swarzędz, ul.Cieszkowskiego 100/102

tel: 61 817-46-71

STOMATOLOGIA
RENTGEN, KAMERA WEWNĄTRZUSTNA

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

KOMPLEKSOWE LECZENIE I PROTEZOWANIE

pon., wt. 12.00-20.00, śr. pt. 9.00-15.00, czw. 15.00-20.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA 

śr., pt. 15.00-19.00

NFZ

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

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

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

Kancelaria Radcy Prawnego 
Edyta Roman

pragnie poinformować, że zmieniła siedzibę.

Obecnie Kancelaria zlokalizowana jest  
przy ul. Kwiatowej 14/5 w Poznaniu

tel. kom. 690-995-242, tel. 61 668-28-06
www.kancelaria-edytaroman.pl 


