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Zagraliśmy z wielkim sercem… z Sportowcy nagrodzeni – gratulacje!
Propozycje na ferie z Noworocznie o osiągnięciach Swarzędza

Ponad  77 452 złzebraliśmy w Swarzędzu!



2

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  styczeń 2014

STREFAPACZKI

DPD STREFAPACZKI

Przyjdź do Punktu
DPD STREFAPACZKI

i zobacz jak prosto
i tanio można nadać
lub odebrać paczkę.

Paczkimiędzynarodowejuż od109 PLN*

Paczkikrajowe już od13,99
PLN*

*Szczegółowe informacje dotyczące cen dostępne na www.strefapaczki.pl

ul. Przybylskiego 8a, 62-020 Swarzędz
tel. 506-292-912, (61)8-974-137

Otwarte pon-pt: 10-19
sob: 9-13

NOWY SKLEP
www.polskimebel.pl

-5%
przy 

odbiorze
własnym

fb.pl/polskimebel

ul. J.Przybylskiego 8a, 62-020 Swarzędz | pn-pt: 10-19 sob: 9-13
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Bezpłatne  
badania  
mammograficzne 

Zapraszamy na bezpłatne badania mammogra-
ficzne sfinansowane przez NFZ dla kobiet (w 

wieku 50-69 lat), które w ciągu ostatnich dwóch 
lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii 
opłacanej przez NFZ.
Badania prowadzone będą w dniu 7.02.2014 roku 
w ambulansie medycznym przy Urzędzie Miasta 
i Gminy Rynek 1 w godz. 9.00- 16.00.
Zapisy pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 
160 168 lub 61/ 855 75 28 oraz 61/ 851 30 77 
(niezbędne podanie numeru PESEL) od ponie-
działku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobi-
sty oraz ważny dokument ubezpieczenia. Wyniki 
badań zostaną przesłane na adres domowy.
Badania zostaną przeprowadzone przez Ośro-
dek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów 
w Poznaniu.

/RS/

Piłeś? Chcesz kierować?
U strażników 
miejskich sprawdzisz 
czy już możesz! 

Od 13 stycznia br. swarzędzka Straż Miejska 
będzie posiadała dwa alkotesty bezustniko-

we „Alcoscan”, które można stosować do analizy 
powietrza wydychanego z płuc, jak i pobrania go 
na przykład z wnętrza samochodu. Jedno urzą-
dzenie będzie w dyspozycji dyżurnego strażni-
ka i będzie udostępniane każdej osobie, która 
spożywała wcześniej alkohol i ma wątpliwości 
czy może już wsiąść za kierownicę. Wystarczy 
odwiedzić siedzibę Straży Miejskiej w Swarzędzu, 
ul. Dworcowa 24 codziennie od poniedziałku do 
piątku w godz.  6-22.
Drugi alkotest będzie używany w terenie z zało-
żeniem, że każdy kontrolowany kierowca będzie 
rutynowo poddawany badaniu, które trwa około 
10 sekund od pobrania powietrza do analizy do 
wyświetlenia wyniku. Urządzenia pokazują trzy 
stany:
- zielona dioda - trzeźwość lub śladowa ilość 
alkoholu
- pomarańczowa dioda - stan po użyciu alkoholu 
(0,2 - 0,5 promila)
- czerwona dioda - stan nietrzeźwości (powyżej 
0,5 promila) 
W przypadku zapalenia się pomarańczowej lub 
czerwonej diody kierowca będzie poddawany ba-
daniu legalizowanym alkotestem dowodowym. 

/SM/

Pamiętamy  
o Powstańcach

W piątkowe południe, 27 grudnia, 
mieszkańcy Swarzędza złożyli 
hołd swarzędzkim uczestnikom 

Powstania Wielkopolskiego. 95 rocznica 
wybuchu Powstania była okazją do wzru-
szającego i podniosłego spotkania na ryn-
ku, przed tablicą pamiątkową poświęconą 
bohaterom tamtych walk. 

W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz: burmistrz Anna Tomicka, 
wiceburmistrz Agata Kubacka, przewodni-
czący Rady Miejskiej Marian Szkudlarek, 
radni Rady Miejskiej, reprezentanci wielu 
organizacji społecznych i pozarządowych, 
służb publicznych, oświaty, swarzędzkiego 

harcerstwa. O swarzędzanach biorących 
udział w walkach powstańczych opowie-
dział Mieczysław Staniszewski z Koła Pa-
mięci Powstania Wielkopolskiego a Halina 
Staniewska poprosiła wszystkich o uroczy-
ste złożenie „przyrzeczenia pamięci”. War-
tę honorową podczas piątkowej uroczysto-
ści pełnili harcerze z Harcerskiego Klubu 
Turystycznego „Azymut” w Swarzędzu. 

Burmistrz Anna Tomicka, dziękując za 
tak liczny udział w obchodach rocznicy 
Powstania, powiedziała także o tym, że 
pamięć zbiorowa o bohaterach jest nie-
zbędnym składnikiem kultury narodu, 
ponad podziałami politycznymi, świato-
poglądowymi, religijnymi. 

Odśpiewana na zakończenie Rota pod-
kreśliła prawdziwie patriotyczny charakter 
tego spotkania. 

/tr/

Ferie zimowe  
– zapraszamy!

► Ośrodek Kultury w Swarzędzu 
zaprasza na ferie zimowe. Ferie organizu-
jemy zarówno w pierwszym jak i w drugim 
tygodniu ich trwania. W programie: przed-
stawienia teatralne dla dzieci –  co środę 5 
i 12 lutego, po dwa przedstawienia o godz. 
10:00 i 11:00  oraz balik przebierańców 13 
lutego o godz. 17:00. Dodatkowo - FERIE 
ZIMOWE „WINTER DREAM” 2014. 
W programie: stylowy pokaz mody, warsz-
taty teatralne, plastyczne, muzyczne, tanecz-
ne, fotograficzna przygoda, MULTIKINO 
i wiele innych atrakcji oraz śniadanie, obiad, 
podwieczorek, ubezpieczenie. Ferie w go-
dzinach od 8:00 – 17:0. Zapisy na teatrzyki 
i balik: tel. (61) 65 10 219. Zapisy na „WIN-
TER DREAM” – płatne: tel. 519–801-196.

► Swarzędzkie Centrum Sportu 
i Rekreacji proponuje ferie na sportowo 
– do dyspozycji basen i lodowisku (spe-
cjalne ceny na czas ferii) oraz atrakcyjne 
imprezy. Szczegóły na str. 24 i 25.

► Pracownia Ceramiki i Rzeźby 
Ewy Wanat wraz z Fundacją ARTiFAKT 
serdecznie zapraszają na zimowe ferie 
w pracowni przy ul. Warszawskiej 2 
w Swarzędzu. Zapisy i informacje w biu-
rze OSK, Swarzędz, Rynek 21. Kontakt: 
ceramikawanat@poczta.onet.pl, tel. 
501 428 903 oraz 61 651 00 99, www.
ceramikawanat.pl 

/fp, mw/ 
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Skatepark – łagodna zima sprzyja budowie. Zgodnie z planem przebiega budowa skateparku, który firma DOMBUD sp.j. z Gliwic zobowiązała się 
ukończyć do połowy 2014 r. Skatepark powstaje na terenach rekreacyjno-sportowych nad Jeziorem Swarzędzkim w pobliżu pływalni Wodny Raj. Jak już informowali-
śmy, budowa, kosztująca ok. 2 mln złotych, uzyskała 33 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Nasz 
skatepark będzie jednym z najnowocześniejszych takich obiektów w Polsce. Skatepark  będzie miał kształt żelbetowej niecki o pow. 1704,58 m2 z elementami małej 
architektury jak ławki, stojaki na rowery, kosze etc. Zostanie wykonany z wysokiej klasy betonu, który jest formowany na miejscu budowy. Pozwala to tworzyć różne 
kształty urządzeń, dzięki czemu osoby jeżdżące będą miały większą przyjemność przy wykonywaniu różnych tricków.

/mw/
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Nowa szkoła w Zalasewie – trwa przetarg. Na 21 stycznia br. wyznaczony został termin otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę 
nowej Szkoły Podstawowej w Zalasewie. Jeżeli nie będzie problemu z rozstrzygnięciem tego przetargu, to prace budowlane powinny rozpocząć się jeszcze w marcu br., 
a zakończyć w roku przyszłym.
Przypomnijmy, że w Zalasewie nowoczesna, 28-oddziałowa szkoła zbudowana zostanie na ok. 3-hektarowym terenie w rejonie ul. Planetarnej i Transportowej. Budynek 
będzie miał dwie kondygnacje, a powierzchnia użytkowa wyniesie 9335 m kw. W projekcie szkoły osobno wydzielono 10 sal z zapleczami dla klas 1-3, pozostałe 18 sal 
wraz zapleczem służyć będzie klasom 4-6. W nowej szkole będzie stołówka, biblioteka z czytelnią, oczywiście szatnie i sanitariaty, a także przeszklony, 2-kondygnacyjny 
plac zabaw zwany „ogrodem na niepogodę”. Szkoła będzie miała aulę o amfiteatralnym układzie widowni dla 286 osób, z reżyserką, zapleczem scenicznym a także 
gastronomicznym. W obszernej sali sportowej (z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki oraz sztuczną ścianką wspinaczkową) zaprojektowano odpowiednie 
przegrody, co umożliwi prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla trzech klas równocześnie. Sala sportowa będzie miała widownię dla 900 widzów, dzięki czemu 
możliwe tam będą rozgrywki sportowe różnych szczebli. Zaprojektowano również osobną salkę do gimnastyki korekcyjnej, a obok magazyny, zaplecze etc. /mw/
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Wkrótce nowa 
obwodnica 
śródmieścia z dużym 
dofinansowaniem

Trwa procedura przetargu nieogra-
niczonego związanego z budową ob-
wodnicy śródmieścia Swarzędza, która 
połączy drogę krajową nr 92 z drogą po-
wiatową nr 2502P w ciągu ulicy Dwor-
cowej w Swarzędzu. Przypomnijmy, że 
inwestycja ta ma na celu budowę nowe-
go skrzyżowania z drogą krajową nr 92 
w rejonie wjazdu do skansenu pszcze-
larskiego oraz ul. Stawnej. Nowa droga 
zbudowana będzie wzdłuż torów kole-
jowych i poprowadzi do ul. Dworcowej 
przy dworcu PKP, gdzie powstanie ron-
do. Nowe skrzyżowanie na „krajówce” 

umożliwi pojazdom jadącym od strony 
Poznania skręcanie w lewo w ul. Stawną 
oraz w prawo, w kierunku ul. Dworcowej 
(dojazd do Castoramy). Podobne możli-
wości skrętu będą miały pojazdy jadące 
od strony Warszawy. Przewiduje się, że 
rozpoczęcie robót nastąpi od marca br., 
a ich zakończenie planowane jest do koń-
ca października. 

Gmina Swarzędz zawarła akty nota-
rialne dotyczące dofinansowania tej in-
westycji przez firmę CLIP oraz CASTIM 
(reprezentant Castoramy), co da w sumie 
3,7 mln złotych środków zewnętrznych. 
Ponadto Gmina Swarzędz złożyła wniosek 
o dofinansowanie do Urzędu Marszałkow-
kiego Województwa Wielkopolskiego na 
kwotę ponad 4,5 mln złotych. 

Po zakończeniu tej inwestycji spodzie-
wać się należy znacznego usprawnienia 
ruchu pojazdów, gdyż faktycznie powsta-

nie w ten sposób nowe połączenie południa 
z północną cześcią Swarzędza.

/mw/

Ul. Łąkowa – 350 m 
porządnej drogi

Gmina Swarzędz rozpoczęła pro-
cedurę przetargową dotyczącą budowy 
nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. 
Łąkowej w Gruszczynie. Zakres inwe-
stycji obejmować będzie wybudowanie 
kanalizacji deszczowej w ul. Łąkowej oraz 
w odcinku ul. Kolejowej w Gruszczynie, 
nawierzchni jezdni, chodników oraz wjaz-
dów z kostki brukowej. Przebudowa ul. 
Łąkowej odbędzie się na całej jej długości 
tj. ok. 350 m. Plany przewidują zakończe-
nie tej inwestycji do jesieni br.

/mw/

Przebudowa ul. Średzkiej, nowe rondo i zmiany w organizacji ruchu. Od kilku miesięcy trwa przebudowa ul. Średzkiej. Wykonawcą jest firma 
KRUG ze Swarzędza. Jak już informowaliśmy, cała ta inwestycja, która kosztować ma 4,988 mln złotych, odbywa się etapowo. W pierwszej kolejności przebudowywana 
jest ul. Średzka, co polega na budowie kanalizacji deszczowej oraz nowej nawierzchni jezdni wraz z obustronnymi chodnikami w granicach administracyjnych miasta. 
W Zalasewie natomiast, oprócz nowej nawierzchni jezdni (do wysokości ul. Austriackiej) powstanie chodnik po jednej stronie ul. Średzkiej (do wysokości ul. Irlandzkiej). 
Niedawno, w trakcie prac budowlanych, wystąpiła konieczność usunięcia nieprzewidzianych kolizji z przyłączami gazu oraz liniami energetycznymi. Komplikuje to 
i opóźnia budowę, jednak na razie termin jej ukończenia (łącznie z zaplanowaną przebudową skrzyżowania zbiegu ulic Polnej i Średzkiej, gdzie powstanie rondo) nie 
został zagrożony. W ramach tej inwestycji zmodernizowane zostanie również pobliskie skrzyżowanie ul. Średzkiej z ul. Rabowicką. Przy okazji po zachodniej stronie 
zbudowany zostanie chodnik od ronda do wiaduktu w ul. Polnej. Całość gotowa ma być jesienią br. 

Do tego czasu gotowa ma być również inna, realizowana cały czas, wielka inwestycja – przebudowa ul. Rabowickiej i połączenie jej z nowym wiaduktem w Jasinie oraz 
budowa w Jasinie nowego skrzyżowania z drogą krajową nr 92. Gmina Swarzędz w związku z tymi inwestycjami zleciła projekt zmiany organizacji ruchu w tym rejonie. 
Ideą zmian jest skierowanie samochodów ciężarowych ubsługujących firmy działające przy ul. Rabowickiej na nowy wiadukt w Jasinie. Pozwoli to na radykalne odcią-
żenie wiaduktu w ul. Polnej i w połączeniu z budową ronda – wyeliminuje tworzenie się tam uciążliwych korków. Projekt zmian w organizacji ruchu skierowany został 
do uzgodnienia i zatwierdzenia do policji oraz zarządców dróg (GDDKiA w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu). Dopiero po zakończeniu całej inwestycji i po uzyskaniu pozytywnych decyzji od tych instytucji, możliwe będzie 
wprowadzenie zmienionej, oczekiwanej przez swarzędzan, organizacji ruchu. /mw/
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Rewitalizacja terenów rekreacyjnych os. Raczyńskiego. Jak już informowaliśmy, w przygotowaniu jest ważna dla mieszkańców os. Raczyńskiego 
i okolic inwestycja polegająca na rewitalizacji tamtejszych teerenów rekreacyjnych. W tym roku na przejętym przez Gminę Swarzędz od Spółdzielni Mieszkaniowej te-
renie pośrodku os. Raczyńskiego planowana jest modernizacja istniejących tam boisk sportowych i przygotowanie miejsca wypoczynku - z pergolą, ławkami, murkami 
i fontanną. Na ukończeniu jest już projekt małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeń zieleni i doprowadzeniem wody.

/mw/

W tym miejscu był kościół... W grudniu 2013 r. w zachodniej części Placu Niezłomnych w Swarzędzu pojawiła się przeszklona konstrukcja przykrywająca 
fragment odrestaurowanych, widocznych pod nią fundamentów zburzonego przed laty kościoła ewangelickiego. W ten sposób wyeksponowane zostało i przykryte 
miejsce zejścia do podziemi – wnętrze jest wentylo-
wane i oświetlone. Koszt tej inwestycji to ok. 25.000 
zł. Gmina Swarzędz zamówiła również tabliczkę z in-
formacją o historii tego miejsca:  
„Na obecnym Placu Niezłomnych (w czasach pruskich 
zwanym Kirchenplatz, a w II Rzeczpospolitej Starym 
Rynkiem) przez ponad 100 lat stała murowana 
świątynia ewangelicka pw. św. Jana Chrzciciela. Jej 
budowę rozpoczęto pod koniec XVIII w., a ukończono 
w 1836 r. Kościół budowano dzięki finansowemu wy-
siłkowi wspólnoty parafialnej. Wśród jej członków był 
Louis von Treskow, właściciel Wierzonki. Finansowej 
pomocy udzielił także  król pruski Fryderyk Wilhelm III. 
Gmina ewangelicka w Swarzędzu istniała przez trzy stu-
lecia, od I połowy XVII w. do końca II wojny światowej.  
Świątynia została rozebrana w 1950 r., gdy nie było 
już wiernych tego wyznania, a ówczesne władze nie 
znalazły dla budynku innego przeznaczenia”.

/mw/

Ul. Spadochronowa 
zgodnie 
z harmonogramem

Trwa budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Spadochronowej 
w Gruszczynie. Wykonawca - PW Hydro-
-Gaz Zbigniew Kluj z Poznania - prowadzi 
roboty zgodnie z harmonogramem i obie-
cuje ukończyć je do połowy br. W ramach 
tego zadania powstanie też nawierzchnia 
na odcinku ul. Nowowiejskiego (pomiędzy 

ul. Wieżową a Spadochronową). Koszt tej 
inwestycji to niespełna 1,7 mln zł.

/mw/

Chodniki w Paczkowie
W tegorocznym budżecie Gminy 

Swarzedz ujęte są środki na opracowa-
nie dokumentacji technicznej dotyczącej 
budowy chodnika wzdłuż ul. Średzkiej 
w Paczkowie. Przypomnijmy, że ulica ta to 
droga powiatowa łącząca gminę Kostrzyn 
z gminą Swarzędz. Gmina Swarzędz wy-

stąpiła z wnioskiem do właściciela drogi tj. 
Starosty Poznańskiego o dofinansowanie 
tej inwestycji kwotą 900 tys. zł. Jeśli decy-
zja będzie pozytywna to budowa chodni-
ka w ul. Średzkiej mogłaby się rozpocząć 
w przyszłym roku.

Oprócz tego Gmina Swarzędz wystąpi-
ła do Starosty Poznańskiego z wnioskiem 
o dofinansowanie kwotą 650 tys. złotych 
budowy chodnika wraz z odwodnieniem 
oraz odtworzeniem nawierzchni w ul. 
Zapłocie w Paczkowie (na odcinku od 
skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do ul. 
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Dworskiej (gdzie chodnik, wybudowany 
został w ubiegłym roku). Na to zadanie 
Gmina Swarzędz ma już gotową dokumen-
tację oraz ważne pozwolenie na budowę.

/mw/

Remonty obiektów 
sportowych – staramy 
się o dofinansowanie

Gmina Swarzędz przygotowuje trzy 
wnioski o dofinansowanie remontu obiek-
tów sportowych z Programu Rozwoju In-
westycji Sportowych, Ministerstwa Sportu 
i Turystyki przeznaczone do realizacji 
w latach 2014 - 2016. 

Pierwsze przedsięwzięcie obejmuje re-
mont należącego do Szkoły Podstawowej 
nr 1 boiska sportowego „Przy Kasztanach” 
przy ul. Św. Marcin w Swarzędzu. Remont 
będzie polegał na ułożeniu nawierzchni po-
liuretanowej, montażu sprzętu sportowego 
w postaci bramek i koszy do koszykówki. 
Zostanie wyremontowane ogrodzenie we-
wnętrzne oraz oświetlenie boiska. Ponadto 
przewiduje się remont boiska sportowego 
do piłki nożnej przy stadionie w Swarzę-
dzu. Zostanie wymieniona nawierzchnia 
boiska z trawiastej na sztuczną z trawy syn-
tetycznej oraz wykonany montaż bramek. 

Drugi wniosek będzie obejmował re-
mont bieżni sportowej na Stadionie przy 

Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekre-
acji. Przewiduje się wymianę nawierzchni 
żużlowej i ułożenie nawierzchni poliure-
tanowej. 

W ramach trzeciego przedsięwzięcia 
Gmina Swarzędz zamierza wyremontować 
nieckę basenu Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji wraz z sauną. 

Dofinansowanie ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej wynosić może 
50% łącznej wartości przedsięwzięć.

 /bp/

Filia Biblioteki 
w Kobylnicy już 
zaprasza Czytelników

23 stycznia to data uroczystego  
otwarcia nowej siedziby (przy ul. Po-
znańskiej 99) filii Biblioteki Publicznej 
w Kobylnicy. Więcej na ten temat pisze-
my na str. 26.

/mw/ 

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż doliny Cybiny – będzie kolejny odcinek. Trwają przygotowania do utworzenia kolejnego odcinka 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż doliny Cybiny od ul. Kapela (gdzie kończy się utworzony rok temu fragment) do Uzarzewa. Gmina Swarzędz dysponuje fachowym opra-
cowaniem naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dokument ten będzie pomocny w przygotowaniu inwestycji, która przebiega w chronionym 
obszarze Natura 2000. Gmina Swarzędz zamierza w tym roku zlecić opracowanie szczegółowego projektu przebiegu ścieżki oraz rozmieszczenia punktów widokowych 
i tablic informacyjnych. /mw/
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Noworocznie  
o osiągnięciach Swarzędza

W piątkowy wieczór 3 stycznia 
2014 r. w swarzędzkim „Euro-
Hotelu” odbyło się uroczyste 

spotkanie noworoczne, na które, zgodnie 
z tradycją, burmistrz Anna Tomicka oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Marian 
Szkudlarek zaprosili przedstawicieli 
środowisk gospodarczych, naukowych 
i oświatowych, kulturalnych, reprezentan-
tów instytucji i urzędów współpracujących 
z samorządem Swarzędza. Swoją obec-
nością swarzędzkie spotkanie uświetnili 
m.in. posłowie – Bożena Szydłowska oraz 
Tomasz Górski, Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek Woźniak, 
Starosta Jan Grabkowski, przybyli także 
radni Rady Powiatu Poznańskiego i Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, członkowie ka-
dry kierowniczej Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu, przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych samorządów z sąsiednich gmin 
oraz duchowieństwa. 

Noworoczne spotkanie rozpoczęło się 
ciepło przyjętym występem znakomitej 
piosenkarki Haliny Benedyk, po czym ze-
brani z uwagą zapoznali się z przygotowa-
ną przez Swarzędzką Telewizję Kablową 
na zlecenie Referatu Promocji  Urzędu 
Miasta i Gminy prezentacją. Miała ona 
postać filmu obrazującego ubiegłorocz-
ne dokonania naszego samorządu i plany 

na rok 2014. Krótka, nowoczesna forma 
prezentacji spotkała się z uznaniem i za-
interesowaniem wszystkich obecnych, 
co podkreślali w swoich wystąpieniach. 
Wrażenie robiła przede wszystkim treść 
filmu: nowe inwestycje, jak np. wiadukt 
w Jasinie, remonty dróg, rozpoczęcie bu-
dowy skateparku, rewitalizacja starówki, 
nowa szkoła w Paczkowie oraz planowana 
budowa szkoły w Zalasewie, i wiele, wiele 
innych konkretów.

Komentując treść filmu burmistrz 
Anna Tomicka serdecznie podziękowała 
poseł Bożenie Szydłowskiej oraz staroście 
Janowi Grabkowskiemu za ogromną po-
moc i życzliwość dla działań swarzędzkie-
go samorządu. Wiele słów wdzięczności 
za zrozumienie i pomoc dla Swarzędza 
pani burmistrz skierowała również do 
marszałka Marka Woźniaka.

Burmistrz Anna Tomicka złożyła 
wszystkim gościom serdeczne życzenie 
noworoczne. Wznosząc toast lampką 
szampana wyrażano wiarę, że Nowy 2014 
Rok będzie dla Swarzędza równie dobry…

Tego dnia w swarzędzkim EuroHotelu 
długo jeszcze trwały rozmowy o sprawach 
ważnych dla naszej Gminy, a atmosferę 
wieczoru znakomicie umilały muzyczno-
-wokalne występy zespołu pod przewod-
nictwem Januarego Zaradnego.

Uczestnicy spotkania otrzymali ka-
lendarze na 2014 r., wydane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu, ilustrowane 
efektownymi zdjęciami swarzędzkich in-
westycji w obiektywie Macieja Sobczyka. 
Kalendarze wydrukowała Drukarnia Swa-
rzędzka Stanisława i Marcina Witeckich.

/MW/
z fot. Henryk Błachnio
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Podatki płaćmy tam 
gdzie mieszkamy

Szanowni Mieszkańcy! Budżet gminy umożli-
wia realizację zadań przewidzianych dla sa-

morządu terytorialnego i tym samym pozwala 
na spełnianie potrzeb i oczekiwań kierowanych 
przez jej mieszkańców. Jednym z podstawowych 
zadań Burmistrza jest efektywne gospodaro-
wanie naszym wspólnym dobrem oraz dbanie 
o to, aby środki do dyspozycji były jak najwięk-
sze. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na 
to, że wiele osób zamieszkałych na naszym 
terenie posiada zameldowanie w innej gminie 
lub mieście. W takich przypadkach część płaco-
nego przez tych mieszkańców podatku od osób 
fizycznych (PIT) zasila budżet tych gmin i miast, 
a nie budżet Swarzędza. Warto dodać, że część 
płaconego przez każdego z nas podatku PIT jest 
zasadniczym źródłem dochodu gminy, na terenie 
której Państwo mieszkają. 
Jeśli, przykładowo, płacicie Państwo 1000 zł 
podatku dochodowego, to do budżetu gminy 
lub miasta, które Państwo wskażecie w PIT trafia 
około 400 zł. Jest to kwota, którą można prze-
znaczyć na kształtowanie najbliższego otoczenia 
i finansowanie usług publicznych, z których Pań-
stwo na co dzień korzystają, m.in. na: oświatę, 
sport, budowę dróg czy też wsparcie działalności 
kulturalno-oświatowej gminy. 
Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców z prośbą 
o wspólną odpowiedzialność za dochody naszej 
Gminy i chcemy zachęcić do płacenia podatków 
tu, gdzie na co dzień żyjemy. Aby Państwa podatki 
trafiły do budżetu Swarzędza wystarczy zaktuali-
zować swój adres zamieszkania we właściwym 
Urzędzie Skarbowym. Prosimy o wypełnienie 
zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 wpisując 
Swarzędz jako miejsce zamieszkania w części B.2. 
Im szybciej dokonają Państwo aktualizacji 
danych, tym szybciej Państwa podatki będą 
pracować na rzecz naszej Gminy. 
Od kilku lat wszyscy meldujący się w Gminie Swa-
rzędz otrzymują drobne praktyczne upominki 
- obecnie to pakiet materiałów promocyjnych 
o Swarzędzu, wśród których jest pendrive z wir-
tualną wycieczką po naszej gminie.
Zbliża się termin składania zeznań podatkowych 
za 2014 rok. Wykorzystajmy ten moment i zde-
cydujmy, gdzie powinna trafiać część płacone-
go przez nas podatku dochodowego. Wszyscy 
pragniemy, by w naszej Gminie żyło się lepiej.
Dziękujemy Państwu za poparcie tej akcji.

/kd-umig/

Informacje o azbeście

Przypominamy o obowiązku złożenia 
do Burmistrza Miasta i Gminy Swa-
rzędz informacji o wyrobach zawie-

rających azbest. Informacje, w terminie do 
31 stycznia 2014 r., składają właściciele 
nieruchomości, na których takie wyroby 
się znajdują. 

Ze względu na zagrożenie, jakie stwa-
rzają wyroby azbestowe, powinny one 
zostać usunięte ze wszystkich obiektów 
w kraju do końca 2032 roku. Powstało wiele 
regulacji prawnych zakazujących stosowa-
nia i produkcji wyrobów zawierających ten 
minerał, a także nakazujących usunięcie 
wyrobów już istniejących. Zasady postę-
powania z odpadami zawierającymi azbest 
reguluje szereg przepisów, między innymi: 
ustawa o zakazie stosowania wyrobów za-
wierających azbest, ustawa Prawo ochrony 
środowiska, ustawa o odpadach oraz zwią-
zane z nimi rozporządzenia wykonawcze. 
Wyroby zawierające azbest, instalacje lub 
urządzenia zawierające azbest, drogi utwar-
dzone odpadami zawierającymi azbest, 
rury azbestowo-cementowe oraz usunięte 
wyroby zawierające azbest inwentaryzuje 
się poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierają-
ce azbest ujmuje wynik inwentaryzacji 
w „Informacji o wyrobach zawierają-
cych azbest” stanowiącej załącznik nr 3 

do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzy-
stywania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania i oczyszczania in-
stalacji lub urządzeń, w których były lub 
są wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest i przedkłada ją corocznie w ter-
minie do dnia 31 stycznia Marszałkowi 
Województwa Wielkopolskiego.

Osoba fizyczna niebędąca przedsię-
biorcą przedkłada informację, o której 
mowa wyżej Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Swarzędz. Informację sporządza się 
w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się 
w formie pisemnej Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz

- drugi egzemplarz przechowuje się 
przez okres jednego roku, do czasu spo-
rządzenia następnej informacji.

Wzór formularza Informacji o wyro-
bach zawierających azbest dostępny na 
stronie internetowej www.swarzedz.pl 
w zakładce Ochrona Środowiska - Azbest.

Informacja podlega corocznej aktu-
alizacji w terminie do dnia 31 stycznia. 
Wypełnioną informację należy wysłać na 
adres: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub dostar-
czyć osobiście.

/ros/

Podatek od nieruchomości  
– wzrost tylko o wskaźnik inflacji

Podczas XLVIII Sesji Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, która odbyła się 29 
października 2013 r. podjęta zosta-

ła uchwała dotycząca wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązują-
cych na terenie miasta i gminy Swarzędz 
w 2014 roku. 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 
ze zmianami) art. 5 ust. 1 stanowi, że rada 
gminy, w drodze uchwały określa wysokość 
stawek podatku od nieruchomości, z tym 
że stawki nie mogą przekroczyć rocznie 
wartości  maksymalnych, które są ogła-
szane przez Ministra Finansów, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Mając na uwadze zapewnienie miesz-
kańcom gminy oraz podmiotom gospodar-
czym działającym na jej terenie, możliwości 

prawidłowego i terminowego wywiązywa-
nia się z nałożonych obowiązków podat-
kowych, Rada Miejska w Swarzędzu nie 
skorzystała z prawa do ustalenia stawek 
podatkowych na maksymalnym poziomie. 
Utrzymanie stabilnej polityki podatkowej 
uzasadnia jednak wzrost stawek w podatku 
do nieruchomości na rok 2014 o wskaź-
nik inflacji tj. 0,9%. Pozwoli to również 
na realizację przyjętej przez gminę polityki 
gospodarczej, bez konieczności rezygnacji 
z przedsięwzięć wykazanych w załączniku 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032. 

Informujemy, że wszystkie aktualnie 
obowiązujące stawki podatkowe oraz druki 
informacji i deklaracji podatkowych do-
stępne są na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce Jak załatwić sprawę.

/kd -umig/

Dlaczego wypełniam ZAP-3?
F Bo MIESZKAM w gminie Swarzędz
F Bo wpływam na gminny BUDŻET

ok. 40% z mojego PIT-u zasila budżet 
gminy, w której mieszkam

F Bo CHCIAŁBYM poprawy stanu dróg oraz 
pozostałej infrastruktury w mojej gminie
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Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Swarzędzu z odznaczeniem 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” 

14 grudnia 2013 r. w auli Zespo-
łu Szkół nr 1 im. Powstańców 
Wielkopolskich w Swarzędzu 

odbyła się uroczysta L Sesja Rady Miej-
skiej. Bohaterem tego odświętnego spo-
tkania była Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Swarzędzu, uhonorowana przez rad-
nych odznaczeniem „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz”. 

Po otwarciu sesji przez przewodniczą-
cego Mariana Szkudlarka zaprezentowa-
no film o 55- letniej historii swarzędzkiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej, przygotowany 
specjalnie na tę okazję przez Swarzędzką 
Telewizję Kablową. Następnie przewod-
niczący Marian Szkudlarek przedstawił 
uchwałę nr XLIX/444/2013 Rady Miej-
skiej w sprawie odznaczenia „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Swarzędz”, po czym, 
wspólnie z burmistrz Anna Tomicką, wrę-
czył odznaczenie prezesowi Pawłowi Paw-
łowskiemu.

Przedstawiciele Spółdzielni Miesz-
kaniowej w Swarzędzu przedstawili listę 
55 osób, które wniosły szczególny wkład 
i zasługi w rozwój spółdzielni. 

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej w Swarzędzu Paweł Pawłowski 
przypomniał historię spółdzielni (o jej 
dokonaniach przeczytać można mi. in. 
w zamieszczonym poniżej uzasadnieniu 
do uchwały). 

Na zakończenie uroczystej sesji pre-
zes Pawłowski otrzymał mnóstwo życzeń 

i gratulacji od władz Swarzędza i wszyst-
kich, licznie przybyłych gości,  wśród któ-
rych była m.in. poseł na Sejm RP Bożena 
Szydłowska.

/hm, mw/

Uzasadnienie do uchwały 
nr XLIX/444/2013 Rady Miejskiej 
w sprawie odznaczenia „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Swarzędz”.  

Kilkusetletnia historia Swarzędza 
od 55 lat jest nierozerwalnie związana 
ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Swa-
rzędzu. Spółdzielnia powstała w 1958 r. 
jako Robotnicza Spółdzielnia Mieszka-
niowa, założona przez 36 pracowników 
Swarzędzkich Fabryk Mebli. Dała ona po-
czątek obecnej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu liczącej 6 tysięcy członków. 
Dała też początek masowemu procesowi 
urbanizacyjnemu w Swarzędzu, który na-
stąpił w latach 80-tych i 90-tych, czyniąc 
ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzę-
dzu największego inwestora budownictwa 
mieszkaniowego na terenie gminy.

Nigdy wcześniej i nigdy później, niż 
w okresie intensywnego rozkwitu Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Swarzędz nie 
odnotował tak szybkiego tempa wzrostu 
zabudowy mieszkaniowej i publicznej, 
rozwoju infrastruktury i wzrostu liczeb-
ności mieszkańców, przybywających do 

Swarzędza i osiedlających się tu z terenu 
całej Polski. Kolejne osiedla powstawały 
zgodnie z zasadami planistyki przestrzen-
nej, zachowując równowagę pomiędzy 
poszczególnymi elementami przestrzeni 
i wykorzystując uwarunkowania środo-
wiskowe, społeczne, gospodarcze i tech-
niczne dla danego rejonu.

W Swarzędzu powstawały nowe bu-
dynki mieszkaniowe i kolejne osiedla, 
usytuowane na uprzednio uzbrojonych 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową grun-
tach. Spółdzielnia budowała kanalizację 
sanitarną, kolektory i magistrale wodne, 
a także umożliwiła mieszkańcom dostęp 
do ciepła z Elektrociepłowni Karolin. Na-
czelną zasadą Spółdzielni Mieszkaniowej 
w zakresie budownictwa było bowiem roz-
poczynanie każdej inwestycji od budowy 
infrastruktury technicznej i wyznaczania 
miejsc pod budowę usług podstawowych 
(takich jak handel i usługi) oraz ponadpod-
stawowych (jak szkoły, przedszkola, żło-
bek, przychodnie zdrowia, itd.). Natomiast 
po wybudowaniu bloków mieszkalnych, 
Spółdzielnia zawsze realizowała budowę 
układów komunikacyjnych, terenów zie-
lonych, placów zabaw, parkingów, czyli 
elementów tzw. małej architektury.

Bardzo ważnym dla Swarzędza ele-
mentem rozwoju był fakt, że Spółdziel-
nia nie ograniczała się jedynie do działań 
z zakresu planistyki i budownictwa spół-
dzielczego, ale realizowała także wiele 
inwestycji ogólnomiejskich. Była to wspo-
mniana wyżej budowa sieci magistralnych 
i dróg publicznych, w ślad za realizacją 
budynków mieszkalnych. Spółdzielnia 
inwestowała również w budowę obiek-
tów użyteczności publicznej. Zaopatrzyła 
też gminę w pierwsze dwa koncentratory 
telefoniczne, stworzyła Swarzędzką Tele-
wizję Kablową, która wyemitowała swój 
pierwszy program w 1992 r. Spółdzielnia 
wspierała też dziesiątki organizacji i klu-
bów o charakterze sportowym, turystycz-
nym, społecznym i nadal wspiera istniejące 
– np. swarzędzkich Honorowych Dawców 
Krwi PCK przy SM w Swarzędzu, Sto-
warzyszenie Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka, PTTK i inne.

W szczytowym okresie rozwoju 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzę-
dzu oddawano do użytku mieszkańców 
200-400 mieszkań rocznie; równolegle 
realizując zabudowę jednorodzinną oraz 
towarzyszącą. Łącznie Spółdzielnia wybu-
dowała 6 tysięcy mieszkań i 460 domów 
jednorodzinnych, a także oddała do użytku 
wiele działek, na których realizowano in-
westycje zgodnie z projektami Spółdzielni. 
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Znaczącą rolę w procesie inwestycyjnym 
odegrał też działający przy Spółdzielni Za-
kład Budowlano-Remontowy, gdzie pracę 
znalazły setki ludzi. Natomiast w okresie 
późniejszym z inicjatywy Spółdzielni po-
wstała firma Agrobex, która do dziś reali-
zuje inwestycje w Swarzędzu, Poznaniu 
i innych miejscowościach.

Niezaprzeczalnie Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w Swarzędzu wpłynęła na roz-
wój i wielkość miasta oraz na jego obecne 
oblicze. Małe miasteczko stało się dużą, 
podpoznańską aglomeracją, chętnie za-

mieszkiwaną przez ludzi. Zaawansowany 
proces inwestycyjny nadał miastu kształt 
i równocześnie dał tysiącom ludzi dach 
nad głową.

Obecnie Spółdzielnia pełni w Swa-
rzędzu rolę zarządcy spółdzielczych 
budynków zlokalizowanych w większej 
części osiedli w gminie. Na spółdzielczych 
osiedlach w Swarzędzu zamieszkuje około 
13 tys. mieszkańców gminy. Jest to naj-
liczniejsza zorganizowana grupa miesz-
kańców w mieście, która w Swarzędzu 
odprowadza podatki. Spółdzielnia realizuje 

też wewnętrzne zadania, mające na celu 
podniesienie standardu zamieszkania, ale 
także poprawę estetyki osiedli, co nie jest 
bez znaczenia dla ogólnego wizerunku 
miasta. 

Przyznanie Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu tytuł „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz” jest wyrazem uznania 
dla dorobku Spółdzielni, wszystkich jej 
członków, władz i pracowników oraz roli 
w zakresie urbanizacji i tworzenia infra-
struktury mieszkaniowej i publicznej na 
terenie Swarzędza.

Z Obrad Rady Miejskiej w Swarzędzu

17 grudnia 2013 r. odbyła się 
w Ośrodku Kultury w Swa-
rzędzu LI sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W obradach, które pro-
wadził Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Swarzędzu – Marian Szkudlarek, 
uczestniczyło 21 radnych. Podczas ob-
rad i podjęto następujące uchwały:

► Nr LI/452/2013 w sprawie zmia-
ny uchwały budżetowej Miasta i Gminy 
Swarzędz na rok 2013.

► Nr LI/453/2013 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na lata 2013 – 2032.

► Nr LI/454/2013 w sprawie uchwa-
lenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

Projektowany budżet Swarzędza na 
2014 rok wraz z wyszczególnieniem 
wszystkich tegorocznych inwestycji  
przedstawiliśmy Państwu w grudniowym 
wydaniu Prosto z Ratusza. Podczas sesji 
17 grudnia radni przegłosowali uchwałę 
budżetowa, w której uwzględnione zosta-
ły wnioski dotyczące zmian zgłoszonych 
przez komisje Rady Miejskiej. Najważniej-
sze zmiany zgłosiła Komisja Gospodarcza 
pod przewodnictwem radnego Zygmunta 
Majchrzaka, która zaproponowała zwięk-
szenie do 2 mln zł  kwoty przeznaczonej na 

zakup nowego taboru w ramach miejskiego 
systemu transportu publicznego, remont 
kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu 
komunalnym (200 tys. zł) oraz 85 tys. zło-
tych na koncepcję i prace projektowe doty-
czące modernizacji bieżni lekkoatletycznej 
na stadionie oraz wymianę nawierzchni na 
boisku treningowym.

► Nr LI/455/2013 w sprawie przyję-
cia od Powiatu Poznańskiego niektórych 
zadań zarządzania drogami powiatowymi.

► Nr LI/456/2013 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi Po-
znańskiemu.

► Nr LI/457/2013 w sprawie porozu-
mienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Swarzędz a Miastem Poznań w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 

* * *

30 grudnia 2013 r. odbyło się 
w Ośrodku Kultury w Swa-
rzędzu Wspólne Posiedzenie 

Wszystkich Komisji Rady Miejskiej oraz 
LII sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
W obradach, które prowadził Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Swarzędzu – Ma-
rian Szkudlarek, uczestniczyło 17 radnych. 

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
► Nr LII/458/2013 w sprawie usta-

lenia wykazu niezrealizowanych wydat-
ków zamieszczonych w budżecie miasta 
i gminy Swarzędz na rok 2013, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego. 

► Nr LII/459/2013 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu 
kultury.

► Nr LII/460/2013 w sprawie ogło-
szenia tekstu jednolitego uchwały nr 
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie 
ustalenia cen urzędowych za usługi prze-
wozowe środkami swarzędzkiej komu-
nikacji autobusowej, opłat dodatkowych, 
określenia uprawnień do korzystania z bez-
płatnych i ulgowych przejazdów środkami 
transportu zbiorowego, a także podziału 
linii na strefy. 

► Nr LII/461/2013 w sprawie zamiaru 
likwidacji filii Przedszkola nr 4 „Bajkowy 
Świat” w Swarzędzu. 

►  Nr LII/462/2013 w sprawie przy-
jęcia do realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

► Nr LII/463/2013 w sprawie zmiany 
uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. 
w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróż-
nień w dziedzinie kultury fizycznej, zmie-
nionej uchwałami: nr VII/28/2011 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 
2011 r. i nr XXXVII/340/2013 z dnia 29 
stycznia 2013 r. 

► Nr LII/464/2013 w sprawie nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Garby.

► Nr LII/465/2013 w sprawie ogło-
szenia tekstu jednolitego uchwały w spra-
wie nadania nazw ulic na terenie wsi 
Gortatowo. 

Opracowała: Hanna Mełeń 
Biuro Rady Miejskiej
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Koncert zespołu SEBASTIAN RIEDEL 
& CREE – Ośrodek Kultury zaprasza

Ośrodek Kultury w Swarzędzu 
zaprasza na koncert zespołu SE-
BASTIAN RIEDEL & CREE. 

SEBASTIAN RIEDEL - syn wokalisty 
zespołu DŻEM, Ryszarda Riedla - legendy 
polskiego bluesa. Koncert odbędzie się 15 
marca 2014 r. o godz. 20:00 w holu Gimna-
zjum nr 3 w Swarzędzu, os. Czwartaków 1. 

Bilety w cenie 20 zł. do nabycia w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu ul. Poznańska 14, 
Tel: 61 65 10 219, oraz na www.kupbilecik.
pl, www.biletynakabarety.pl 

Więcej informacji na www.ok.swa-
rzedz.pl

/fp/

Program 
kabaretowy 
Marcina Dańca 

Ośrodek Kultury w Swarzędzu zapra-
sza na PROGRAM KABARETO-
WY MARCINA DAŃCA – 9 lute-

go 2014 r., godz. 20:00, hol Gimnazjum nr 
3 w Swarzędzu, os. Czwartaków 1.

Bilety w cenie 40 zł. do nabycia 
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu ul. Po-
znańska 14, tel: 61 65 10 219 oraz na www.
kupbilecik.pl, www.biletynakabarety.pl 

Więcej informacji na www.ok.swa-
rzedz.pl

/fp/

„12 Pieśni” w Ośrodku Kultury

11 grudnia w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu mieliśmy okazję 
wysłuchać znakomitego kon-

certu w wykonaniu Jacka Zawadzkiego 
– aktora, który w 1989 r. stworzył z re-

żyserem i założycielem Kany Zygmun-
tem Duczyńskim legendarny monodram 
„Moskwa – Pietuszki” według poematu 
Wieniedikta Jerofiejewa. Powstało wtedy 
wybitne przedstawienie, które przyniosło 

Kanie nagrodę na festiwalu w Edynburgu 
i entuzjastyczne recenzje na całym świecie. 
Chwalił je m.in. Czesław Miłosz. 

W Swarzędzu zaprezentował mono-
dram pt. „12 Pieśni” – liryczną i drapieżną 
zarazem opowieść o swoim życiu, przepla-
taną utworami Okudżawy, Wysockiego, 
Kryla, Grechuty, Cohena czy też pieśniami 
cygańskimi, które wykonywał przy akom-
paniamencie gitary akustycznej. Utwory 
wykonywał w oryginalnych wersjach ję-
zykowych – usłyszeliśmy język rosyjski, 
angielski, polski oraz romski. 

Każdy utwór Jacka Zawadzkiego 
związany był pośrednio bądź bezpośred-
nio ze zdarzeniami związanymi z jego 
życiem. Przedstawił swoją historię, od 
lat najmłodszych, poprzez zwiedzenie 
prawie całej Europy z przedstawieniem 
„Moskwa – Pietuszki”, wyjazd do Stanów 
Zjednoczonych, oraz powrót do Polski. 

Było to bardzo ciekawe, artystyczne 
spotkanie. 

/fp/
z fot. Beniamin Turkiewicz
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Wszystkiego najlepszego,  
Pani Weroniko!

Urodziny dla każdego z nas są dniem szczególnym, ale setne ma okazję 
obchodzić naprawdę niewielu!  Jubileuszowi pani Weroniki Krugiołki 
sekundowało całe Janikowo. 

W niedzielę, 29 grudnia, w miej-
scowej świetlicy zorganizowa-
ne zostały niezwykle uroczyste, 

setne urodziny Seniorki. Córka pani We-
roniki, wnuki i cała najbliższa rodzina 
zadbali o każdy szczegół. W przygoto-
waniach pomagała również Rada Sołecka 
z panią sołtys Czesławą Knypińską. Była 
więc msza św. odprawiona przez księdza 
proboszcza Andrzeja Magdziarza, dzie-
siątki życzeń, podziękowań, kwiatów, 

wreszcie wyśmienity poczęstunek dla 
Jubilatki i jej gości. 

Całemu spotkaniu urodzinowemu 
towarzyszyło mnóstwo wzruszeń oraz 
ciepłych słów. Do serdecznych życzeń 
dołączyli się goście specjalni: burmistrz 
Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata Ku-
backa, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Swarzędzu Ewa Tomaszewska-Kusz. 

/tr/ 
z fot. A. Świergiel

Krzyż Kawalerski i gratulacje  
dla Ireneusza Szpota

Za wybitne zasługi dla rozwoju i upowszechniania sportu, za działalność 
charytatywną i społeczną Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski uhonorował Ireneusza Szpota Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 

11 grudnia 2013 roku w imieniu 
Prezydenta RP odznaczenie 
wręczył Wicewojewoda Wiel-

kopolski Przemysław Pacia w towarzy-
stwie Prezydenta Miasta Poznania Ry-
szarda Grobelnego podczas uroczystej 
Gali XIV edycji Konkursu „Poznański 
Wolontariusz Roku 2013”, która odbyła 
się w Centrum Kongresowo – Dydak-
tycznym Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu. 

16 grudnia w swarzędzkim ratuszu 
burmistrz Anna Tomicka złożyła Ire-
neuszowi Szpotowi serdeczne gratu-
lacje z okazji otrzymania przez niego 
wysokiego odznaczenia państwowego. 
W liście gratulacyjnym od pani burmistrz 
czytamy: 

„Szanowny Panie Prezesie! Serdecznie 
gratuluję uhonorowania Pańskiej działal-
ności przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

Przyznany Panu Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski jest pięknym 
wyrazem oceny zasług dla rozwoju i upo-
wszechniania sportu, działalności chary-
tatywnej i społecznej. 

Firma Szpot Sp. z o.o. ma w Pana 
osobie dobrego szefa, menedżera, orga-
nizatora imprez biegowych w Swarzędzu 
i Poznaniu. Na uznanie zasługuje zdoby-
cie przez Pana Korony Ziemi oraz udział 
w maratonach na siedmiu kontynentach. 
Przy tak wielu dowodach silnego charak-
teru i niezłomnej woli szczególnie cieszy 
wrażliwość i pomoc, jakiej firma Szpot 
udziela od lat Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu. To przecież pamięć o po-
trzebujących wsparcia jest miarą naszego 
człowieczeństwa. 

W uznaniu zasług dla naszej społecz-
ności Rada Miejska w Swarzędzu uhono-
rowała Pana w sierpniu 2011 r. odzna-
czeniem Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz. 

Panie Prezesie! Życzę Panu wielu dal-
szych sukcesów zawodowych, realizacji 
marzeń, powodzenia w życiu osobistym.”

Ireneusz Szpot – swarzędzanin, założyciel 
i Prezes Zarządu Szpot Sp. z o.o., jednej z największych 
firm motoryzacyjnych w Wielkopolsce, maratończyk, 
pierwszy Polak, który zdobył Koronę Ziemi i przebiegł 
maratony na siedmiu kontynentach, organizator imprez 
biegowych w Swarzędzu i Poznaniu – Biegaj z Chevrolet 
Szpot, 10 km Szpot Swarzędz, przez wiele lat partner 
Poznań Maraton i Poznań Halfmaraton, przyjaciel 
Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. 
Leszka Grajka w Swarzędzu. 

/wa, mw/
z fot.  M. Woliński
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Czujka tlenku węgla  
może uratować 
Twoje życie
– druga edycja konkursu 

23 grudnia 2013 roku Starosta Poznański 
p. Jan Grabkowski oraz Komendant 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Pozna-
niu st. bryg. Witold Rewers podpisali regulamin 
II edycji konkursu „Czujka tlenku wę-
gla może uratować Twoje życie”. 
Konkurs jest integralną częścią Programu 
edukacyjnego bezpieczeństwa pożarowego 
realizowanego przez Starostwo we współpracy 
z Komenda Miejską PSP w Poznaniu.

Regulamin konkursu, obowiązujący w ca-
łym 2014 roku, jest udostępniony w Internecie, 
na stronach www.powiat.poznan.pl oraz www.
kmpsp.poznan.pl, a także w siedzibach podmio-
tów będących Organizatorami Konkursu.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców 
Powiatu Poznańskiego, którzy:
1.  w czasie jego trwania prawidłowo wypeł-

nią ankietę konkursową i złożą ją
–  osobiście w siedzibie Starostwa Po-

wiatowego w Poznaniu,
–  za pośrednictwem formularza elektro-

nicznego zamieszczonego na stronie 
www.powiat.poznan.pl oraz www.
kmpsp.poznan.pl, 

–  za pośrednictwem Poczty Polskiej na 
adres Starostwo Powiatowe w Po-
znaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 
Poznań z dopiskiem „Czujka czadu”.

2.  są zameldowani na terenie powiatu,
3.  posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych bądź uzyskają zgodę opiekuna 
prawnego.

Dwa razy w miesiącu w Starostwie Powia-
towym w Poznaniu odbędzie się losowanie 5 
nagród, którymi są czujki tlenku węgla.

Domowe czujki tlenku węgla to najprost-
szy sposób na zabezpieczenie domu przed 
czadem, który jest gazem silnie trującym, 
bezbarwnym i bezwonnym, bardzo niebez-
piecznym, zwanym „cichym zabójcą”. Te małe 
urządzenia wykrywają śmiertelne zagrożenia 
we wczesnej fazie umożliwiając ustrzeżenie się 
od ich tragicznych skutków.

Konkurs trwał będzie do wyczerpania czu-
jek czadu, o czym mieszkańcy zostaną poin-
formowani na stronie powiatu poznańskiego. 

Wydział Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego

Opłatek Młodych Duchem

W dniu 17 grudnia b.r. po raz ko-
lejny  uczestnicy klubów Mło-
dych Duchem z terenu miasta 

i gminy Swarzędz oraz z Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Wsparcia w Swarzędzu 
spotkali się, żeby wspólnie kolędować 
i podzielić się opłatkiem. Uczestników 
powitała uroczyście pani  Agnieszka Ma-
ciejowicz, zastępca dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Spotkanie uświet-
niły występy kabaretu „Sfajki” oraz grupy 

teatralnej „ÓW” z Ośrodka Wsparcia prze-
platane wspólnym śpiewaniem kolęd 
i pastorałek. 

Punktem kulminacyjnym uroczysto-
ści było wręczenie dyplomów i nagród 
uczestnikom, którzy w bieżącym roku 
wykazali się szczególnym zaangażowa-
niem w działalności Klubów Młodych 
Duchem i Ośrodka Wsparcia. 

/ops/

„Wieczór  
z Aniołami” 

10 grudnia 2013 r. odbył się „Wie-
czór z Aniołami” zorganizowany 
przez Dom Pomocy Maltańskiej 

w Puszczykowie. Nasz ośrodek brał udział 
w konkursach plastycznych i literackich 
zdobywając II miejsce  w konkursie pla-
stycznym „ Anioł” oraz III miejsce w kon-
kursie „Czterej Aniołowie”.

Na „Wieczorze z Aniołami” była miła, 
świąteczna atmosfera. Mieliśmy okazję 
zobaczyć przedstawienie przygotowa-

ne przez uczestników Domu Pomocy 
Maltańskiej oraz wspólnie kolędować  
ze wszystkimi uczestnikami spotkania. 

Uczestnicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Wsparcia

Terminy akcji poboru krwi w 2014 r.
organizowanej przez Klub HDK PCK  
przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Na terenie Swarzędza w Warszta-
tach Terapii Zajęciowej, os. Ko-
ściuszkowców 13, w godz. 8.00 

– 15.00 (soboty)
 » 1 marca - dla chorych na raka
 » 7 czerwca - dla chorych na hemofilię
 » 6 września - dla poszkodowanych 

w wypadkach 
 » 6 grudnia - dla operowanych na serce

Na terenie Swarzędza w Zespo-
le Szkół nr 1, os. Mielżyńskiego 5A,  
w godz. 9.00 – 13.00 (wtorki)
 » 11 marca - dla chorych na raka
 » 10 czerwca - dla chorych na hemofilię
 » 16 września - dla poszkodowanych 

w wypadkach

 » 9 grudnia – dla 
operowanych na 
serce

Na terenie Kostrzyna w MGOK, 
ul. Poznańska, w godz. 8.00 – 15.00 
(piątki)
 » 28 lutego - dla chorych na raka
 » 30 maja - dla chorych na hemofilię
 » 29 sierpnia - dla poszkodowanych 

w wypadkach
 » 28 listopada - dla operowanych na 

serce

Za Zarząd Klubu HDK PCK
Eugeniusz JACEK



15

P
ro

st
o

 z
 O

P
S

PROSTO Z RATUSZA  styczeń 2014

I Swarzędzkie  
Targi Pracy

6 grudnia 2013 r. w Gminnym Centrum In-
formacji przy ul. Działkowej 61a odbyły się 

I Swarzędzkie Targi Pracy, zorganizowane przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu 
Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu pn. Podmiot zatrudnienia socjal-
nego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej 
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji 
kontraktów socjalnych – „Akademia Nowych 
Możliwości”.

Podczas Targów Pracy zaprezentowały się 
firmy: Blum Polska Sp. z o. o., Fabryka Arma-
tur, Tylkowski Ryszard. Swarzędzkie Przedsię-
biorstwo Stolarsko – Tapicerskie, Swarzędzka 
Spółdzielnia Socjalna Osób Niepełnosprawnych 
SON. Wszyscy przedsiębiorcy dysponowali ak-
tualnymi ofertami pracy.

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy 
mogły także odwiedzić stoiska Powiatowego 
Urzędu Pracy, Gminnego Centrum Informacji 
oraz skorzystać z konsultacji specjalisty ds. 
tworzenia biznesplanów.

I Swarzędzkie Targi Pracy cieszyły się du-
żym zainteresowaniem zwiedzających. Mamy 
nadzieję, że przedsięwzięcie uda się powtórzyć 
w przyszłym roku.

Monika Dębska 
Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Zakończenie Projektu  
„Fabryka Umiejętności”
– zapraszamy do Klubu Integracji Społecznej
11 grudnia w Gminnym Centrum Informacji odbyło się uroczyste zakończenie 

projektu systemowego „Fabryka Umiejętności”. 

W roku 2013 w projekcie wzięły 
udział 32 osoby. Uczestniczy-
ły w następujących formach 

wsparcia:
 » warsztaty psychologiczne,
 » warsztaty aktywizacji zawodowej 

i indywidualne konsultacje z doradcą 
zawodowym,

 » warsztaty komputerowe z obsługą 
urządzeń biurowych,

 » warsztaty umiejętności wychowaw-
czych,

 » trening racjonalnego gospodarowa-
nia budżetem domowym i świadome-
go korzystania z usług bankowych,

 » warsztaty kreowania wizerunku,
 » kursy zawodowe: podstaw rachun-

kowości, kadry i płace, samodzielny 
księgowy, profesjonalnego sprząta-
nia, obsługi kas fiskalnych i termina-
li płatniczych, opieki nad osobami 
starszymi, kosmetyczny, florystyczny,

 » zajęcia edukacyjno-zabawowe w In-
stytucie Małego Dziecka,

 » wyjazd promocyjno-integracyjny do 
Traperskiej Osady w Bolechówku,

 » wyjście do instytucji kultury – kino 
i teatr.
Działania realizowane w ramach 

projektu kierowane były nie tylko do 
beneficjentów ostatecznych, ale do całej 
społeczności lokalnej. Zorganizowano 
grupę edukacyjną obejmującą program 
wsparcia dla osób zadłużonych oraz gru-

pę wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
i ich najbliższych. W ramach Klubu Inte-
gracji Społecznej działał Lokalny Punkt 
Wsparcia, gdzie osoby w trudnej sytuacji 
materialnej mogły skorzystać z bezpłat-
nych porad prawnych. W KIS-ie odbywały 
się też zajęcia komputerowe (poziom 
podstawowy i zaawansowany), zajęcia 
dla osób poszukujących pracy („Klub 
Pracy”), warsztaty kreatywne, warsztaty 
decoupage, filcowania, wyrobu stroików 
okazjonalnych. Klubowicze wspólnie ob-
chodzili też imprezy okolicznościowe.

W ramach działań środowiskowych 
zorganizowano Piknik Trzech Pokoleń, 
Potyczki Rodzinne w Karłowicach i Uza-
rzewie, Wakacje Podwórkowe.

Projekt systemowy realizowany był 
od 2008 roku. Łącznie wzięło w nim 
udział 180 osób. Celem ogólnym pro-
jektu była aktywizacja społeczno-zawo-
dowa osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo. Cel ten realizowany będzie 
poprzez dalsze funkcjonowanie Klubu 
Integracji Społecznej, gdzie organizowa-
ne są warsztaty komputerowe, warsztaty 
kreatywne, szkolenie „Klub Pracy”. 

Wszystkie zainteresowane osoby 
zapraszamy do kontaktu!

Monika Dębska
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu
tel. 61 6512650
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Finał z wielkim sercem! 
Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Swarzędzu zakończył się spektakularnym sukcesem 
finansowym – udało się zebrać ponad 77 452 zł!  Kolejny raz swarzędzanie pokazali, że potrafią i chcą pomagać 
potrzebującym! Wszystkie akcje charytatywne organizowane w naszej gminie, zarówno te dotyczące zbiórek 
pieniężnych, jak i choćby oddawania krwi dla chorych na czerniaka czy ciepłej odzieży, książek, środków spo-
żywczych, zawsze spotykają się z bardzo pozytywnym, społecznym odbiorem. Nie pozostajemy obojętni na los 
innych i oby tak już zawsze pozostało!

Największa w Europie, masowa akcja 
charytatywna, jaką jest Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy, grała 

w pochmurną niedzielę, 12 stycznia 2014 r. 
już po raz 22. W całej Polsce tysiące wo-
lontariuszy zbierały pieniądze na zakup 
specjalistycznego sprzętu na dziecięcą 
medycynę ratunkową oraz godną opiekę 
medyczną seniorów. W Swarzędzu przez 
cały dzień pracowało 600 wolontariuszy 
z puszkami oznaczonymi identyfikatorem. 
W tym samym czasie w hali SCSiR trwa-
ły licytacje i loterie, serwowano gorącą 

grochówkę, sprzedawano wejściówki 
do kącika zabaw, udostępniono konto 
bankowe Ośrodka Kultury. Wszystkie 
te działania przyniosły piękny rezultat: 
w Swarzędzu zebrane zostało 77.452 zł. 
plus waluta obca! Wielka radość, a także 
wielki powód do dumy.

Na tę kwotę składają się: 
• kwesta – 49.200,58 zł. 
• licytacje – 17.990,00 zł. 
• loteria – 5.007,13 zł. 
• grochówka z RSP Kruszewnia – 

1.934,60 zł. 

• wpływ z kącika zabaw – 2.870,51 zł. 
• wpłaty na konto bankowe Ośrodka 

Kultury – 450,00 zł.

Podczas licytacji najwyższe ceny 
osiągnęły:

• złote serduszko (od JK Biżuteria) – 
1.250,00 zł.  (nabywca - osoba pry-
watna)

• obraz przedstawiający swarzędzki Ra-
tusz (dar burmistrz Anny Tomickiej 
wylicytowany  przez firmę TOMBEA) 
– 1.000,00 zł. 



PROSTO Z RATUSZA  styczeń 2014

17

A
kt

u
al

n
o

śc
i

• samochód kamper na weekend (od fir-
my Volkswagen Poznań, zwycięzca 
licytacji:  osoba prywatna) – 950,00 zł.

Koniecznie dodać trzeba, iż Orkiestrze 
towarzyszył przez cały dzień bogaty pro-
gram artystyczny przygotowany w hali 
SCSiR. Pierwszy raz stanęła tu profe-
sjonalna scena dla artystów, a balkony 
osłonięte zostały kotarami, co pozwoliło 
stworzyć klimat hali widowiskowej. W ko-
lejności zaprezentowały się dzieci z przed-
szkoli nr 3 i 4, grupa baletowa Anny Kusz, 
Sekcje Tańca i Piosenki Ośrodka Kultury, 
grupa Born To Dance, Chór Męski Akord, 
Orkiestra Dęta i Orkiestra Flażoletowa, ło-
węciński zespól Old Rebels, zespól Pajujo 
– uczestnik programu Must Be The Music, 
poznańska formacja Brainfreezer ze swa-
rzędzanką Patrycją Michalczak, kabaret 
Słuchajcie, wreszcie gwiazda polskiego 
bluesa Kasa Chorych. Nie zabrakło atrakcji 
dla miłośników mocnych wrażeń: w lo-
dowatej wodzie kąpały się swarzędzkie 
Morsy, a strażacy ze swarzędzkiej OSP 
oraz ratownicy drogowi PZM przy Auto-
mobilklubie Wlkp. wykonali brawurowy 
pokaz ratownictwa drogowego.

Gorąco dziękujemy organizatorom 
tegorocznego finału, ale przede wszyst-
kim swarzędzanom o „wielkich sercach” 
Jesteście wspaniali!

/tr/
z fot. H. Błachnio

* * * 
Podziękowania od 
Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz 

Szanowni Państwo!
Z całego serca pragnę serdecz-

nie podziękować wszystkim, którzy 
zaangażowali się w swarzędzki XXII 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wyrazy ogromnego uznania 
kieruję w stronę rzeszy młodych wo-
lontariuszy, darczyńców, sponsorów, 
osób uczestniczących w licytacjach, 
wreszcie organizatorów ze swarzędz-
kiego sztabu WOŚP. Dzięki Państwa 
zaangażowaniu, entuzjazmowi i dobrym 
sercom możemy znów cieszyć się impo-
nującym wynikiem zbiórki. Raz jeszcze 
serdecznie Państwu dziękuję.

Z wyrazami głębokiego szacunku
Anna Tomicka 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

Serdecznie dziękuję!
Wszystkim sponsorom, wolontariuszom, oraz obsłudze technicznej 
serdecznie dziękujemy. Adresatami podziękowań w szczególności są:
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna Tomicka, radny Rady Powiatu 
Paweł Bocian, radni Rady Miejskiej Barbara Czachura i Zygmunt Majchrzak, 
J.K. Biżuteria- Janusz Kamieński, Volkswagen Poznań, Cech Stolarzy Swa-
rzędzkich, Jan Kułakowski, Fabryka Mebli Tapicerowanych Tombea, Bizzarto 
Collezione, Zakład Przetwórstwa Dziczyzny Laspol, Aeroklub Poznański, 
Mabor s. j., Zakład Pierzarski Piórex S.A., Zakłady Mięsne A. Bystry, Rolnicza 
Spółdzielnia Produkcyjna Kruszewnia, Restauracja „Między Nami”, Sklep 
rowerowy Brodem, Strefa Sportu Tenis Fitness Red Fintess Swarzędz, Studio 
Foto Video Henryk Błachnio, Cukiernia Magdelenka, Cukiernia Kandulski, 
Cukiernia Grzeczka, Cukiernia Hoffmann, Artur Ostrowski, Jerzy Matuszak 
Meblomat, Piekarnia Jankowscy, EuroHotel Swarzędz,  Hotel 3, Pałacyk Pod 
Lipami, Szkółka roślin ozdobnych, Barbara i Jacek Karasiewicz, Salon Mody 
Cybina, Marta Sp. J. Wojciech Wawrzyniak, Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Swarzędzu, Usługi Krawieckie Modestyna, Zakłady Chemiczne Unia, 
Dominik Kubiak – trener bramkarzy Lecha Poznań, Studio Paznokci „AGA” 
Agnieszka Gawarecka, Salon Kosmetyczny De looks Daria Wittke, Tranzico 
– lody gofry, Szkoła Języków Obcych Leader School, Drukarnia Swarzędzka 
Stanisław i Marcin Witeck,i Sklep internetowy Pluszaki.com Łukasz Sanecki, 
pracownicy Działu Zakupów Malta-Decor, Bogdan Junikowski, Mirosław 
Wroński, Ralf Piederstorfer, Ryszard Sołomiewicz, Alina Siennicka-dział 
sprzedaży Malta-Decor, Zwierzyński Roman, Anna Siódmiak, Marcin Bo-
gacki, Firma Tubes, Koło Wędkarzy Swarzędz Zatorze, Sklep z Artykułami 
Gospodarstwa Domowego Jarek Idziak, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, Hurtownia Stolarz, Klub Sportowy 
Meblarz Swarzędz, UKS Lider Swarzędz, Anna Kusz, Pracownia Złotnicza 
A.Le, Spółdzielnia Pracy Połysk, Zakład Wulkanizacyjny – Maciej Gellert, 
Autocentrum Swarzędz – Maciej Plenzler, PPHU Dama, Eneos – grupa Enea, 
My Music Goup sp. z o.o., Sadva.pl, Hikora PHUSC Krzysztof Kiejdrowski, 
Laura Piątek, Kasia, Hurtownia Sławmar, Kwiaciarnia artystyczna Danuta 
Kobiela, Państwowa Straż Pożarna JRG 3, Sylwia i Tomek, Sylwia Kłosowska 
– Selmi, państwo Rydlińscy - wata cukrowa.

Składam serdeczne podziękowania Instytucjom i osobom, pomagającym 
przy organizacji 22 FINAŁU WOŚP w Swarzędzu:
Urzędowi Miasta i Gminy Swarzędz za możliwość zorganizowania impre-
zy, Straży Miejskiej, Swarzędzkiej Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej ze 
Swarzędza za czuwanie nad bezpieczeństwem wolontariuszy i całości 
imprezy, Swarzędzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji za udostępnienie 
hali, Dariuszowi Łuczków i całej ekipie Restauracji „Między Nami” za 
pyszną grochówkę, z której dochód w całości został przekazany na 22 

Finał WOŚP, Januszowi Jóźwiakowi i firmie AUDIOSERWIS, za profesjonalne 
nagłośnienie imprezy i ustawienie sceny, Zbyszkowi i firmie „VIOLEX” za 
super oświetlenie sceny, Swarzędzkiej Telewizji Kablowej STK za transmisję 
imprezy, Henrykowi Błachnio za fotorelację z imprezy, Swarzędzkiemu 
Bractwu Kurkowemu za zapewnienie transportu wolontariuszom w rejo-
nach kwestowania, Stowarzyszeniu Morsy Swarzędz za wspaniały pokaz  
Ratownikom Drogowym PZM z Automobilklubu Wielkopolskiego za pokaz 
ratownictwa drogowego, Leszkowi Łukomskiemu, czyli niezastąpionemu 
konferansjerowi, dzięki któremu udało się zlicytować wszystkie przed-
mioty przeznaczone na licytację, elektrykowi, na którym zawsze można 
polegać czyli Mariuszowi Urbańczykowi za obsługę elektryczną podczas 
imprezy, Michałowi Mateckiemu za projekt plakatu, Jarkowi Murkowi 
za spot reklamowy.
Serdecznie dziękuję osobom odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg 
LOTERII – są to: Piotr i Izabela Nowak, Andria Zygmunt, Krzysztof Rybak, 
Janusz Niemir, Patrycja Ignaczak, Alicja Czerniak, Sylwia Frysiak, Jacek 
Jagielski, Paweł Pawlak, Monika Bukowska, Ola Nawrocka, Weronika 
Jagielska, Katarzyna Wichtowska, Agnieszka Matela, naszym dzielnym 
paniom z banku od obsługi kasy (jedna z cięższych funkcji tego dnia): 
Grażyna Nowak, Kornelia Kamińska, Justyna Koźlicka, Katarzyna Koźlicka, 
niezastąpionej pomocy technicznej czyli Dariuszowi Nazimowi, Januszowi 
Wanatowi, Łukaszowi Jędrzejczakowi, Mateuszowi Gawareckiemu, To-
maszowi Dembińskiemu, Emilii Przydrydze, Dawidowi Frąckowiakowi, 
Mirkowi Bartczakowi, za wspaniałą dekorację sceny Kindze i Mariuszowi 
Wieliczko z Kwiaciarni „Esy Floresy”, za kącik z grami PlayStation Agnieszce 
Krysztofiak, za pomoc w wydawaniu ciepłych posiłków wolontariuszom 
Marii Gleser. Bardzo serdecznie dziękuję moim współpracownikom z Ośrod-
ka Kultury: Anita Frąckowiak, Michał Klimaszewski, Tomasz Maćkowiak, 
Adam Fryzowski, Grażyna Borowicz pracownikom Hali Sportowej SCSiR.
Na szczególne podziękowania zasługują artyści i zespoły występujący 
podczas swarzędzkiego Finału. Dziękuję dyrektorom swarzędzkich pla-
cówek oświatowych - szkół podstawowych, zespołów szkół, gimnazjów 
oraz opiekunom wolontariuszy, za ogromny wkład w pomoc organizacji 
zbiórki 22 Finału WOŚP.
Przede wszystkim składam serdeczne podziękowania dzielnym wolon-
tariuszom, kwestującym na rzecz 22 Finału WOŚP. Nie przestraszyli się 
nieciekawej pogody i w liczbie ok. 600 wyszli na ulice naszego miasta. 
Dzięki nim kwota którą zebraliśmy wynosi ponad 77 tys. zł. Ich wkład 
w ten wynik jest przeogromny. Łącznie wolontariusze zebrali bowiem 
ponad 49 tysięcy złotych. Jeszcze raz serdecznie dziękuję!

Filip Przepióra  
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP  

- Dyrektor Ośrodka Kultury w Swarzędzu 
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Wnioski o stypendia 
sportowe – do 31 
stycznia 2014 r.

Do 31 stycznia 2014 r. można składać wnioski 
o przyznanie stypendium sportowego dla 

zawodników osiągających wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym międzynaro-
dowym lub krajowym.
Regulamin i formularz wniosku można pobrać 
z www.swarzedz.pl
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Inte-
resanta Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 
(62-020 Swarzędz, Rynek 1)

/wd/ 

Sportowcy nagrodzeni  
– gratulujemy!
Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w roku 2013

8 stycznia 2014 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu burmistrz Anna Tomicka 
już po raz siódmy uhonorowała swarzędzkich sportowców, którzy w roku 
2013 wykazali się wybitnymi osiągnięciami. Oprócz nagrodzonych spor-
towców w uroczystości uczestniczyli ich najbliżsi oraz trenerzy. Obecni byli 
także członkowie Komisji ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych: Tadeusz 
Witkowski oraz Grzegorz Taterka - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, Paweł Bocian – radny Rady Powiatu Poznańskiego, spor-
towiec, pracownik Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, a także 
wiceburmistrz Agata Kubacka. 

Na nagrody za wybitne osiągnię-
cia sportowe w budżecie Gminy 
Swarzędz ponownie została prze-

znaczona kwota 15.000 zł. Pani burmistrz 
na wniosek komisji podjęła decyzję o przy-
znaniu 20 nagród sportowych (nagrody 
finansowe) oraz 22 wyróżnień (karnety 
do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Re-
kreacji). Nagrodzeni i wyróżnieni spor-
towcy otrzymali również listy gratulacyj-
ne. Wśród uhonorowanych sportowców 
są reprezentanci różnych dyscyplin, m.in. 
sztuk walki (zapasów, karate, kick-boxin-
gu), sportów wodnych (kajak-polo, pływa-
nia), lekkoatletyki, kolarstwa, jeździectwa 
i hokeja na trawie. 

Burmistrz Anna Tomicka serdecznie 
podziękowała sportowcom za ich wysi-
łek i osiągnięcia służące także promocji 
Swarzędza, złożyła gratulacje rodzicom 
i trenerom - opiekunom młodych zawod-
ników. 

Zawodnicy nagrodzeni za osiągnięcia 
sportowe w roku 2013: 

Wojciech Adamek (tenis ziemny), 
Jakub Barszcz (szybownictwo), Marze-

na Cecuła (kolarstwo szosowe), Sylwia 
Ciesielska (pływanie), Agata Echaust 
(zapasy), Barbara Knade (kajak-polo), 
Kajetan Kierstein (kick-boxing), Edyta 
Kierzek (lekkoatletyka - skok o tyczce), 
Michał Kowalczyk (kolarstwo),Kacper 
Majchrzak (pływanie), Michał Malusz-
czak (kajak- polo), Krzysztof Paterka 
(pływanie), Zuzanna Popiela (pływanie 
synchroniczne), Waldemar Rataj (hokej 
na trawie), Joanna Radosz (pływanie), 
Mateusz Robiński (bilard), Olga Rusi-
nek (pływanie synchroniczne), Krzysztof 
Schiller (kajak- polo), Mikołaj Szaferski 

(taekwondo olimpijskie), Joanna Wittke 
(hokej na trawie).

Zawodnicy wyróżnieni za osiągnięcia 
sportowe w roku 2013:

Magdalena Biadała (pływanie syn-
chroniczne), Paulina Brosz (karate), 
Igor Dwiecki (karate shotokan), Maciej 
Echaust (zapasy), Łukasz Jabkowski (ka-
rate shotokan), Laura Jackowska (karate 
shotokan), Adrian Klejniak (karate sho-
tokan), Julia Klinge (jeździectwo- skoki 
przez przeszkody), Wojciech Niedziela 
(karate), Eryk Nowak (karate), Roksana 
Nowicka (karate), Oliwia Nowicka (ka-
rate), Sebastian Nowicki (zapasy), Iwo 
Marciniak (karate), Igor Przybylski (ka-
rate shotokan), Aleksandra Słowińska 
(pływanie synchroniczne), Jakub Smyk 
(karate), Krzysztof Szmyt (pływanie), 
Emilia Tomidajewicz (karate shotokan), 
Tymon Tomidajewicz (karate shotokan), 
Antonina Walczak (taekwondo olimpij-
skie), Remigiusz Wiatrowski (pływanie).

Redakcja „Prosto z Ratusza” również 
składa wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym serdeczne gratulacje. Listę 
sportowców wraz z kompletnym wy-
szczególnieniem ich osiągnięć w 2013 r. 
zamieściliśmy na www.swarzedz.pl w za-
kładce SPORT i REKREACJA.

/mw/
z fot. M.Malińska-Murek 
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„Swarzędzki Sportowy Okrągły Stół”
Realizacje, wnioski i postulaty

Ponad rok trwały prace przy „Swa-
rzędzkim Sportowym Okrągłym Sto-
le”. Z inicjatywą tej formy społecznej, 

szerokiej dyskusji o problemach sportu 
i rekreacji w gminie Swarzędz wyszedł 
w 2012 roku radny Zygmunt Majchrzak. 
Koordynatorem prac był doradca Burmi-
strza do spraw strategii w zakresie kultury, 
sportu i środków masowej komunikacji 
Konrad Napierała. W założeniu „Okrągły 
stół” miał być forum, na którym przedsta-
wiciele różnych środowisk zaprezentują 
swoje problemy w prowadzeniu klubów 
oraz stowarzyszeń i grup sportowych, 
a także pomysły na ich rozwiązanie. Zo-
stało jednocześnie ustalone, iż w rezultacie 
dyskusji powstanie projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, która całościowo 
ureguluje kluczowe zadania samorządu 
i władzy wykonawczej w tym zakresie. 
Jednak w czasie dyskusji, w kilku kwe-
stiach , uczestnicy obrad osiągnęli con-
sensus, co pozwoliło niejako „z marszu” 
wprowadzić je w życie, nie czekając na 
końcowe ustalenia.

W grudniu 2013 roku odbyło się fi-
nalne spotkanie uczestników „okrągłego 
stołu”. Wzięli w nim udział Burmistrz 
Anna Tomicka, jej zastępcy, Agata Ku-
backa i Adam Trawiński, radni powiatowi 
i gminni, a także liczni przedstawiciele 
klubów i stowarzyszeń sportowych. 

Na początku doradca Burmistrza 
Konrad Napierała przedstawił zebranym, 
w syntetycznym skrócie, dotychczasowe 
rezultaty prac. Zaprezentował zgłoszone 
wnioski, które zostały już wprowadzone 
w życie. A było to:
• znaczące zmniejszenie stawek opłat za 

wynajem sal sportowych
• podwyższenie wysokości maksymal-

nego stypendium sportowego przyzna-

wanego przez Burmistrza z 200 do 500 
złotych

• przyznanie Burmistrzowi kompetencji 
ustalania stawek za wynajem obiektów 
sportowych, w tym stosowania bonifikat

• ujęcie w planach inwestycyjnych bu-
dowy bieżni lekkoatletycznej

• ujęcie w planach inwestycyjnych bu-
dowy pełnowymiarowego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią

Konrad Napierała następnie przedsta-
wił i omówił także najważniejsze postulaty 
zgłoszone przez różne osoby i środowiska 
sportowe, proponując aby o ich celowości 
rozstrzygnęli uczestnicy spotkania. Były 
to następujące propozycje:
• zainstalowanie na dwóch kortach teni-

sowych przy SCSiR całorocznej hali,
• zmianę w regulaminie przyznawania 

stypendiów sportowych, rozszerzającą 
krąg uprawionych do jego otrzymania 
o członków kadr i reprezentacji woje-
wódzkich,

• zapisanie w uchwale Rady Miejskiej 
listy dyscyplin priorytetowych, które 
będą wspierane, ze środków Gminy, 
w pierwszej kolejności. Zapropono-
wane zostały następujące dyscypliny: 
piłka nożna, koszykówka kobiet, piłka 
ręczna mężczyzn, zapasy.

• uznanie utrzymania drużyny piłkarskiej 
na co najmniej trzecioligowym pozio-
mie, za jeden z priorytetów działań Gmi-
ny w zakresie sportu kwalifikowanego,

• organizację corocznie w czerwcu, na 
obiektach SCSiR, kilkudniowej spor-
towej olimpiady młodzieży szkolnej, 
w konkurencjach drużynowych i indy-
widualnych

• przeznaczenie z budżetu Gminy, każdego 
roku, na wspieranie inicjatyw sportowych 
i rekreacyjnych (w ramach konkursu) 

kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln złotych
• organizację każdego roku, pod patrona-

tem Burmistrza, turniejów i zawodów 
rekreacyjnych dla mieszkańców w te-
nisie, pływaniu i łyżwiarstwie.

Blisko dwugodzinna dyskusja była 
niezwykle interesująca i emocjonująca, 
choć co warto podkreślić, merytoryczna. 
Zakończona została przegłosowaniem 
przedstawionych wniosków. I tak, zde-
cydowaną większością głosów przyjęta 
została propozycja określenia czterech 
dyscyplin za priorytetowe. Podkreślano, iż 
nie ma to oznaczać braku wsparcia dla in-
nych dyscyplin a jedynie poświęcenia tym 
wybranym szczególnej uwagi i większych 
środków na rozwój. Akceptację znalazła 
budowa hali do tenisa a także zmiana w re-
gulaminie przyznawania stypendiów spor-
towych. Warto dodać, że zmiana została 
dokonana przez Radę Miejską kilkanaście 
dni później. Nie wzbudziły sprzeciwów 
także propozycje cyklicznej organizacji 
gminnej rywalizacji sportowej, turniejów 
i imprez rekreacyjnych. Poparcie uzyskał 
również postulat zwiększenia nakładów 
budżetowych na sport, choć jednocześnie 
podkreślano, że gmina Swarzędz należy 
do gmin w Polsce, które na sport i rekre-
ację przeznaczają najwięcej pieniędzy. 
Jedynie wniosek, aby za zadanie Gminy 
uznać utrzymanie drużyny piłkarskiej na 
poziomie trzecioligowym nie uzyskał 
akceptacji zebranych. Osoby zabierające 
głos w dyskusji zgodnie stwierdzały, że 
osiągnięcie takiego celu pozostaje w ge-
stii władz klubu, który powinien na jego 
realizację znaleźć sponsorów. A Gmina 
winna jedynie wspierać szkolenie dzieci 
i młodzieży. 

Teraz propozycje „Okrągłego Stołu” 
są analizowane przez burmistrza Annę 
Tomicką, która niebawem swoje wnio-
ski przekaże radnym, do których będzie 
należała ostateczna decyzja. 

/z/
z fot. Mariusz Łuczak
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Wigilia dla starszych i samotnych

21 grudnia w Euro Hotelu w Swa-
rzędzu odbyło się spotkanie 
wigilijne dla osób starszych 

i samotnych oraz dla uczestników Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Wsparcia. Każdego 
roku Anna Tomicka – Burmistrz Miasta 

i Gminy Swarzędz wraz z dyrekcją i pra-
cownikami Ośrodka Pomocy Społecznej 
pamiętają o tych, którzy spędzają te święta 
samotnie. 

Wszystkich gości przywitała pani bur-
mistrz składając życzenia świąteczne i no-

woroczne. Ks. Dariusz Salsk,i proboszcz 
parafii p.w. Matki Bożej Miłosierdzia po-
modlił się ze wszystkimi zgromadzonymi, 
a atmosferze spotkania towarzyszyły ko-
lędy i świąteczne piosenki w wykonaniu 
uczniów ze swarzędzkich szkół. 

Dyrekcja i pracownicy  
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu. 

Opłatek w ratuszu

20 grudnia 2013 roku w ratuszu 
zgromadzili się na spotkaniu 
opłatkowym swarzędzcy samo-

rządowcy - władze miasta i gminy, radni 
Rady Miejskiej i Rady Powiatu, księża, 
przedstawiciele placówek oświatowych, 
jednostek organizacyjnych i sołectw. Pod-
czas uroczystości harcerze z Kobylnicy 
przekazali symboliczne „światełko po-
koju”. Gospodarze spotkania - burmistrz 
Anna Tomicka oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Marian Szkudlarek złożyli ze-
branym serdeczne życzenia świąteczne. 
Życzenia wszystkim obecnym złożyła 
również poseł Bożena Szydłowska. Ewan-
gelię czytał ksiądz Aleksander Brzeziński, 

a wspólną modlitwę poprowadził ksiądz 
Janusz Molewski.

Miłym akcentem tego spotkania był 
występ dzieci z Kobylnicy. Wspólne kolę-
dowanie dopełniło podniosłej, świątecznej 
atmosfery. Na zakończenie uczestnicy spo-
tkania w ratuszu przełamali się opłatkiem.  

/mw/
z fot. Henryk Błachnio

Wspólnie 
powitaliśmy  
Nowy Rok!

Jak co roku na Rynku w Swarzędzu 
przywitaliśmy Nowy Rok. Imprezę 
rozpoczął o 23:00 zespół STUDIO 

BAND, który grał najnowsze hity 2013 
roku, ale również parę starszych, chwytli-
wych utworów. Rozruszał tym samy bar-
dzo licznie zgromadzonych swarzędzan. 
Imprezę bardzo zgrabnie prowadził spiker 
Radia Merkury Mariusz Kwaśniewski.

Ok. 23:50 ze sceny najserdeczniejsze 
życzenia na nowy 2014 rok życzyli Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz Anna 
Tomicka, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Marian Szkudlarek oraz radna Rady Po-
wiatu Poznańskiego Barbara Antoniewicz

Punktualnie o 24:00, po wcześniejszym 
wspólnym odliczaniu, na niebie rozbłysły 
sztuczne ognie. Ze względów bezpieczeń-
stwa puszczane były z terenu firmy Piórex. 
Bardzo serdecznie dziękujemy prezesowi 
firmy Piórex, panu Stanisławowi Łukowia-
kowi, za udostępnienie terenu.

Zabawa trwała do godziny 01:15. Każ-
dy kto oddał pustą butelkę po szampanie, 
brał udział w konkursie w który nagrodą 
były 3 wielkie kosze ze smakołykami.

Do zobaczenia za rok!
Filip Przepióra
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Dziecięce Boże Narodzenie w EuroHotelu

23 grudnia, na dzień przed Wigi-
lią Bożego Narodzenia w go-
ścinnych salach swarzędzkiego 

EuroHotelu odbyło się świąteczne spotka-
nie z dziećmi, szczególnie tego potrzebują-
cymi. To już szósty raz właściciele obiektu 
– Elżbieta i Zbigniew Zawada zaprosili 

130 uczniów swarzędzkich szkół wraz 
z opiekunami na uroczysty poczęstunek. 

Wspaniałe słodycze przygotowały 
cukiernie Magdalenka oraz Hoffmann. 
Dzieci ucieszyły się bardzo z, pięknie za-
pakowanych przez panie ze swarzędzkiego 
OPS, paczek upominkowych. Fundatorem 

prezentów była, jak co roku, burmistrz 
Anna Tomicka. 

Tego grudniowego dnia najważniejsza 
jednak okazała się atmosfera spotkania: 
pełna serdeczności, radości, rodzinnego 
ciepła. Wielka w tym zasługa obecnych 
w EuroHotelu współorganizatorów: wice-
burmistrz Agaty Kubackiej, radnej Rady 
Powiatu Barbary Antoniewicz, księdza 
Waldemara Twardowskiego – kierownika 
Katolickiego Ośrodka Wychowania i Te-
rapii Uzależnień „Wierzenica”, Łukasza 
Łukasika, obecnie studenta seminarium 
duchownego. Artystycznym odkryciem 
spotkania została Julia Mężyńska – uczen-
nica Szkoły Podstawowej nr 4, która za-
chwyciła uroczymi piosenkami. 

Naprawdę wszyscy zadbali, aby 
ten świąteczny dzień pozostał na długo 
w pamięci zaproszonych dzieci, stając się 
wzruszającym wspomnieniem, tak bardzo 
potrzebnym w chwilach mniej radosnych 
i szarych. To się w pełni udało – rozpromie-
nione buzie były najlepszym dowodem! 

/tr, asm/ 

Bożonarodzeniowe kolędowanie 
W niedzielę, 15 grudnia, w kościele pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela, 
na os. Mielżyńskiego odbył się pierwszy z dwóch grudniowych Koncertów 
Bożonarodzeniowych. Wspaniała frekwencja oraz uroczysta atmosfera 
pokazały, ponad wszelką wątpliwość, że pomysł spodobał się mieszkań-
com Swarzędza.

Podczas koncertu na os. Mielżyńskiego 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 zaprezentowali pięknie przygo-

towany, muzyczny Program Adwentowy, 
z użyciem m.in. instrumentów flażoleto-
wych. Gość wieczoru – zespół Siewcy 
Lednicy, zaczarował publiczność nastrojo-
wym, świątecznym repertuarem, klimatem 
pełnego radości, religijnego oczekiwania 

na narodziny Chrystusa.
Tydzień później, w niedzielę, 22 

grudnia, w kościele pw. Św. Marcina 
odbył się drugi  Koncert Bożonarodze-
niowy. I tym razem mieszkańcy Swarzę-
dza licznie wzięli udział we wspólnym 
słuchaniu kolęd. Świąteczne spotkanie 
w kościele przy ul. Św. Marcina rozpoczęły 
jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Swarzędzu przygo-
towane pod okiem pani Ewy Malickiej. 

Następnie wystąpił Chór Dziewczęcy 
Gimnazjum Katedralnego w Poznaniu pod 
dyrekcją Karoliny Piotrowskiej-Sobczak. 
Chórzystki wykonały kolędy w 4 językach. 
Oprócz polskich, popularnych – „Jezus 
Malusieńki”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Oj 
Maluśki” i innych, były też mniej znane 
takie jak: „Wielka Radość”, „Dzieciątko 
się Narodziło z Czystej Dziewice”. Pięknie 
zabrzmiały też: włoska kolęda „Dormi, 
Dormi o Bel Bambin”, hiszpańska „Los 
Reyes Magos” oraz wykonana po łacinie 
„Adeste Fideles”. 

Na wprowadzonych w świąteczną at-
mosferę swarzędzan przy kościele czekał 
słodki poczęstunek, a na najmłodszych Św. 
Mikołaj z cukierkami. 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
miasta za wspólne kolędowanie! 

/asm/ 
z fot. Henryk Błachnio
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Więcej miejsc w przedszkolach

Na sesji Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu, która odbyła się 30 grudnia 
2013 r. przedstawiony został rad-

nym projekt uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji filii Przedszkola nr 4 „Bajko-
wy Świat” w Swarzędzu, która mieści 
się na osiedlu Raczyńskiego 19. Obecnie 
uczęszczają tam dzieci 6-letnie, które od 
września 2014 rozpoczną naukę w szkole 
podstawowej.

Filia przedszkola została utworzona 
w 2005 r. w związku z zapotrzebowaniem 
społecznym i zapewniła miejsca dla 50 
dzieci. Wcześniej znajdowały się tam od-
działy zerowe Szkoły Podstawowej nr 5. 
Lokal, w którym funkcjonuje filia, to dwa 
mieszkania wraz z zapleczem sanitarnym 
przekształcone na sale dla dzieci. Od sa-
mego początku utworzenia filii wiedziano, 
iż jest to działanie tymczasowe. Kiedy od 
2007 roku w gminie zaczęły powstawać 
przedszkola prowadzone przez osoby pry-
watne, oferta przedszkolna bardzo się po-

prawiła. W ciągu 7 ostatnich lat powstało 
7 przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez operatorów, w których zapewnia 
się miejsca dla ponad 730 dzieci oraz 5 
przedszkoli niepublicznych do których 
uczęszcza około 250 dzieci.

Mając na uwadze również inne potrze-
by mieszkańców Gminy Swarzędz zapro-
ponowano, aby w miejscu zlikwidowanej 
filii przedszkola została utworzona Filia 
Biblioteki Publicznej, która obecnie mieści 
się w trudnych warunkach lokalowych. 
Jest to zasadne tym bardziej, iż od wrze-
śnia 2014 r. na osiedlu Cegielskiego swoją 
działalność rozpocznie nowe przedszkole 
publiczne prowadzone przez operatora, 
które docelowo zapewni miejsca dla 125 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 
Dzięki budowie nowej placówki dyspono-
wać będziemy dodatkowymi 75 miejscami 
dla przedszkolaków.

Uchwała, którą zaprezentowano 
na grudniowej sesji zyskała akcepta-

cję radnych i rozpoczęto już procedurę 
związaną z uchwałą o likwidacji filii 
przedszkola. Zgodnie z ustawą o syste-
mie oświaty po podjęciu uchwały o za-
miarze likwidacji filii powiadomiono 
rodziców wszystkich przedszkolaków 
uczęszczających do Przedszkola nr 4 
„Bajkowy Świat” w Swarzędzu oraz 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 
Kolejnym etapem będzie przygotowa-
nie uchwały o likwidacji filii przedszko-
la, która zgodnie z ustawą o związkach 
zawodowych i uchwałą Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie 
zostanie przekazana do zaopiniowania 
organizacjom związkowym. 

Likwidacja filii Przedszkola nr 4 „Baj-
kowy Świat” w Swarzędzu w żaden sposób 
nie wpłynie na sytuację dzieci uczęszcza-
jących obecnie do głównego budynku 
przedszkola na os. Mielżyńskiego 4a, 
a jednocześnie mieszkańcy południowej 
części gminy zyskają zarówno nowe miej-
sca w przedszkolach, jak i dużo łatwiejszy 
dostęp do biblioteki.

/edu/

Uczniowie zgłębią 
tajniki winiarstwa

5 grudnia 2013 roku Zespół Szkół nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich w Swa-
rzędzu podpisał umowę o wzajemnej 
współpracy ze szkołą winiarską z Austrii 
Wein- und Obstbauschule Krems. Po uro-
czystym podpisaniu aktu gości zaproszono 
na obiad, który przygotowali uczniowie 
Swarzędzkiej Jedynki. Gościem specjal-
nym był dziennikarz i krytyk kulinarny 
Robert Makłowicz.

Współpraca ze szkołą w Austrii będzie 
polegać głównie na wymianie młodzieży. 
Polscy uczniowie poszerzą swoją wiedzę 
z zakresu uprawy winorośli oraz serwo-
wania win. Praktyki będą jednocześnie 
cennym doświadczeniem i przeżyciem 
kulturalnym. Pozwolą również na zdoby-

cie nowych umiejętności zawodowych. 
Wkrótce pierwsi uczniowie wyjadą do 
Krems, by zgłębiać tajniki winiarstwa.

Maja Tkaczyk
fot. Paweł Szulczewski

Spotkanie pełne 
sma(cz)ków – 
Robert Makłowicz 
w Swarzędzu

5 grudnia 2013 roku gościem Zespo-
łu Szkół nr 1 w Swarzędzu był dzienni-
karz, podróżnik i krytyk kulinarny Robert 
Makłowicz. W czasie spotkania odbył 
się live cooking – czyli „gotowanie na 
żywo”. Potrawy, w tym wypadku placki 
ziemniaczane, przygotowywane były na 
naszych oczach. W trakcie pokazu Ro-
bert Makłowicz opowiadał o przepisie 
oraz sposobie podania dania. Przybliżył 
uczniom historię ziemniaka oraz omówił 
jego znaczenie dla organizmu człowieka. 
Opowiadał też wiele ciekawych historii 
z własnej pracy i dzielił się wrażeniami 
z kulinarnych podróży. Spotkanie z Ma-
kłowiczem zakończyła wspólna sesja 
zdjęciowa i degustacja placków ziem-
niaczanych, wykonanych przez uczniów 
klas gastronomicznych.

Dorota Witecka,  
Magdalena Chmielewska

Kuchnia molekularna
9 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół 

nr 1 w Swarzędzu odbył się pokaz kuchni 
molekularnej. Jest to rodzaj kuchni wy-
korzystujący wiedzę naukową na temat 
gotowania. Łączy naturę z nauką. Sub-
stancje wykorzystywane do gotowania 
molekularnego to naturalne związki che-
miczne. Ciekły azot stosowany jest do za-
mrażania potraw, wyciąg z alg morskich 
ma właściwości zagęszczające i pozwa-
lające zmieniać konsystencję wielu dań. 
Kucharze molekularni próbują, w labo-
ratoryjnych warunkach, znaleźć idealne 
receptury oraz formy potraw - zachowując 
ich naturalny smak, a czasem nawet nieco 
go udoskonalając. 

Pokaz przeprowadzony został przez 
profesjonalistów z międzynarodowym 
doświadczeniem, które zdobywali w naj-
lepszych restauracjach w Polsce i Europie. 
W pokazie wzięli udział uczniowie klas 
technikum gastronomicznego. Mieli oni 
okazję zobaczyć nietypowe wykorzystanie 
ciekłego azotu czy suchego lodu. Po poka-
zie mogli spróbować serka w otoczce biał-
kowej i kawioru owocowego. Uczniowie, 
zachęceni nietypowym wykorzystaniem 
fizyki i chemii w kuchni, będą poznawać 
tajniki kuchni molekularnej w ramach koła 
gastronomicznego.

Agnieszka Wójcik,  
Magdalena Chmielewska
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Ranking „Perspektyw” potwierdził:
Najlepsze liceum w Wielkopolsce  
jest w Swarzędzu!

Swarzędzka szkoła, prowadzona 
przez Fundację Edukacji Społecz-
nej „EKOS”, według najnowszego 

Ogólnopolskiego Rankingu Liceów ogło-
szonego 15 stycznia br. zajmuje pierwsze 

miejsce w województwie. Najlepsze 
wielkopolskie liceum zajęło 30 miejsce 
w Polsce (na 1500 szkół), a biorąc pod 
uwagę tylko wyniki egzaminów matural-
nych: miejsce 22. 

I Liceum Ogólnokształcące 
w Swarzędzu wyprzedziło, nie 
po raz pierwszy, wszystkie po-
znańskie licea. Powstała 23 lata 
temu szkoła społeczna utrzymuje 

nieprzerwanie bardzo wysoki po-
ziom nauczania. Kryteria stosowane 

w rankingu: sukcesy w olimpiadach 30%, 
matura – przedmioty obowiązkowe 25%, 
matura – przedmioty dodatkowe 45%. 

/wp/

20. Wieczór  
przy Samowarze

„Polska i Rosja - wspólnota kultur” 
to temat 20. już  Wieczoru  przy Samowa-
rze, który odbył się 14 stycznia w Zespole 
Szkół nr 1 w Swarzędzu.

/AC/

Kulturalna Jedynka
► Dzięki aktorom z Agencji Arty-

stycznej „Joanna” z Kielc uczniowie Ze-
społu Szkół nr 1 w Swarzędzu spotkali się 
z twórczością Hanny Krall i mieli okazję 
poznać sylwetkę  Marka Edelmana w po-
ruszającym spektaklu pt. Zdążyć przed Pa-
nem Bogiem. Reżyserem, scenarzystą oraz 
odtwórcą głównej roli był Marek Tercz, 
w postać pisarki – dziennikarki wcieliła 
się Magdalena Jarek. Na uczniach wielkie 
wrażenie zrobiła opowieść o Marku Edel-
manie i warszawskim getcie…

► Teatr nie jest obcy młodym lu-
dziom, ale muzyka klasyczna wzbudza 
w nich zdziwienie, a niejednokrotnie i nie-
chęć. Niezwykłą okazją, by „oswoić” ten 
rodzaj muzyki był koncert edukacyjny pt. 
M jak Mozart, który odbył się w Swa-
rzędzkiej Jedynce, dzięki Fundacji Fabryka 
Sztuki z Poznania. Widowisko odbyło się 
w ramach projektu pt. Nie boję się muzyki.

Celem było upowszechnienie muzyki 
klasycznej zarówno wśród jej miłośników, 
jak i sceptyków. 

► Jesień w Swarzędzkiej Jedynce 
rokrocznie związana jest z poezją. Już po 
raz piąty członkowie zespołu PRO ARTE 
zaprosili całą społeczność szkolną oraz 
mieszkańców Swarzędza na Listopad Po-
etycki. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej rok 2013 został ustanowiony ro-
kiem Juliana Tuwima, dlatego artyści 19 
listopada postanowili złożyć hołd wiel-
kiemu poecie i przygotowali spektakl pt. 
„Miłość Ci wszystko wybaczy” oparty na 
jego wybitnej twórczości. 

Młodzi aktorzy, jak zwykle, zapre-

zentowali swoje możliwości wokalne, 
instrumentalne i recytatorskie w kolejnych 
utworach o miłości, przedstawiając, licz-
ne aspekty tego „niewypowiedzianego” 
uczucia. Nie zabrakło liryzmu i nastrojo-
wości, a także uśmiechu i humoru. Spek-
takl obfitował w wiersze Juliana Tuwima, 
zgromadzeni goście mieli okazję usłyszeć 
takie utwory jak: Rozstanie, Zmęczony burz 
szaleństwem, Miłość najważniejsza, Melo-
dia, Ofiarowując serce czy Z okruszynami 
młodości – co robić?

Twórczynią widowiska, autorką sce-
nariusza i reżyserką była, jak zawsze, pani 
Elżbieta Jankiewicz, aranżacje muzyczne 
przygotowali panowie Robert Borowik 
i Wojciech Ostojski, za wygląd artystów 
odpowiedzialna była pani Natalia Marcin-
kowska wraz z uczniami klas fryzjerskich, 
natomiast o scenografię zadbały panie 
Agnieszka Wójcik, Karolina Jarząbek 
i Anna Smolińska. Oprawę fotograficzną 
zapewnił pan Jerzy Kot.

Piękna scenografia, stylizacja i wi-
zaż oraz oprawa muzyczna i niezwykła 
atmosfera spowodowały, że szkolna aula 
zamieniła się w kawiarenkę z początku XX 
wieku, w której goście doświadczali uczty 
duchowej, nie zapominając o podniebie-
niu. Imprezę swoją obecnością zaszczycili 
wyśmienici goście – przedstawiciele władz 
lokalnych. 

/AD/

Stanisław Stołowski 
ze Swarzędza 
w finale Olimpiady 
Logistycznej

51 uczniów z 37 szkół ponadgimna-
zjalnych wywalczyło miejsce w finale VI 
Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. 
Bezpłatne studia, praktyki i staże oraz 
cenne nagrody rzeczowe są już na wy-
ciągnięcie ręki. Finał olimpijskich zmagań 
odbędzie się 7 marca 2014 r. w siedzibie 
Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu.  

Tegoroczni finaliści pokonali niemal 
7 tys. konkurentów z 270 szkół z całej 
Polski. Przed nimi jeszcze jedna próba – 
ta najważniejsza. Finał Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej to najtrudniej-
szy etap, bo złożony w całości z zadań 
i pytań problemowych. Przystąpi do niego 
Stanisław Stołowski z Zespołu Szkół nr 
1 w Swarzędzu. 

Jednym ze sponsorów Olimpiady 
jest od kilku lat firma Agrobex. Lucyna 
Jarczyńska, zastępca Dyrektora ds. Sprze-
daży i Marketingu Agrobexu wyjaśniła, iż 
firma  została sponsorem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej, ponieważ chce 
wspierać tym samym środowisko eduka-
cyjne, które sposobi fachowców także dla 
branży budowlanej. Poza tym, jak zauwa-
żył prezes Agrobexu Krzysztof Kruszona 
„kiedyś ktoś pomagał naszej edukacji. Dzi-
siaj możemy spłacić ten dług wspierając 
innych…” 

/z/

Dziękujemy 
honorowym 
krwiodawcom 

14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu odbyła się uroczysta aka-

demia z okazji 55-lecia powstania ruchu honoro-
wego krwiodawstwa. Burmistrz Swarzędza Anna 
Tomicka przekazała Eugeniuszowi Jacko-
wi - prezesowi Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu 
- list gratulacyjny, w którym czytamy: 
„Szanowny Panie Prezesie! Serdecznie gratuluję 
Państwu pięknej 55 rocznicy powstania ruchu 
honorowego krwiodawstwa w Swarzędzu. Swa-
rzędzki Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu realizuje 
szczytne idee bezinteresownej troski o innych ludzi. 
Honorowi krwiodawcy ratują ludzkie życie i to wła-
śnie zasługuje na najwyższy podziw i szacunek. Na 
Pana ręce składam podziękowania dla wszystkich 
członków Klubu HDK z naszej gminy.”

/mw/
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Zapraszamy 
na lodowisko przy 
pływalni „Wodny Raj”

Ferie 
zimowe na 
sportowo

Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji 
w okresie ferii zimo-

wych zaprasza wszystkie 
dzieci do lat 16 na basen 
(60 min) lub lodowisko 
(1,5h – sesja) za jedyne 6zł. 
Bilet obowiązuje od ponie-
działku do piątku w godzi-
nach 6:30-15:00 w dniach 
od 3 do 7 lutego oraz od 
10 do 14 lutego br.

/scsir/

Bal 
przebierańców 
na lodowisku

Serdecznie zapraszamy miłośników 
dobrej jazdy na bal przebierańców, 
który odbędzie się 25 stycznia (so-

bota) o godzinie 18:00 na lodowisku 
przy Pływalni „Wodny Raj”. Atmosferę 
będzie podkręcał nasz wspaniały DJ To-
mek. Uczestnicy będą mogli wziąć udział 
w różnych konkursach. Czeka Was pół-
torej godziny dobrej zabawy. Przebranie 
obowiązkowe!

/scsir/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520
www.scsir.swarzedz.pl, 
info@scsir.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/Walentynkowe party  

na Pływalni „Wodny Raj”

W sobotę, 15 lutego na Pływalni 
„Wodny Raj”odbędzie się wa-
lentynkowe party. Gwarantuje-

my wspaniałą atmosferę i dobrą muzykę. 
Uczestnicy walentynkowego party będą 
mogli wziąć udział w różnych konkur-

sach oraz kupić bezalkoholowego drinka 
w drink barze. Start o godzinie 19:00.  
Z kuponem rabatowym cała impreza 
tylko 13 zł. Zapraszamy!

/scsir/
Na zdjęciu: tak bawiliśmy się rok temu...
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Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1, Swarzędz 
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

Zima oczami 
dziecka – konkurs 
plastyczny

Narysuj zimę, jaką pamiętasz, 
jaką sobie wyobrażasz, za jaką 
tęsknisz...

- konkurs adresowany jest do dzieci 
szkół podstawowych

- technika prac dowolna
- prace można składać w Bibliotece 

na os. Czwartaków 1 oraz we wszyst-
kich  filiach

- termin składania prac - do 13 
lutego 2014 r.

/bibl/

Filia Biblioteki Publicznej 
w Kobylnicy wznawia działalność!

Zapraszamy mieszkańców Kobylnicy 
oraz okolic do Filii Biblioteki Publicz-
nej, która po 3 latach wznawia swą 

działalność. Od 24 stycznia w przestron-
nych, pięknie urządzonych pomieszcze-
niach biblioteki mieszczących się w Ko-
bylnicy przy ul. Poznańskiej 99, czytelnicy 

będą mogli nie tylko wypożyczyć książkę 
czy też przeczytać gazetę siedząc w wy-
godnym fotelu, ale także skorzystać z czte-
rech stanowisk komputerowych z dostę-
pem do internetu. Na najmłodszych czeka 
bajkowy kącik z kolorowymi książeczkami 
a także gry i zabawki.

Filia czynna będzie w pon. 9-15, wt. 
11 - 18, śr. 11-19, cz. 11-18, p. 11- 18,

Zapraszamy!

/SN/

„Mój Orfeusz. Opowiadania niezwykłe”
Nowa książka Wandy Wasik
„Mój Orfeusz. Opowiadania niezwykłe” to nowa książka – mieszkanki Kobylnicy, 

pani Wandy Wasik, wydana niedawno przez poznańskie wydawnictwo „Bo-
nami” przy współudziale finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Oto jak o swych najnowszych opo-
wiadaniach pisze sama autorka:

„Mój Orfeusz to zbiór opowia-
dań, dość niezwykłych, czasem nawet 
z dreszczykiem emocji, czy posmakiem 
niesamowitości. Są to opowiadania praw-
dziwe, mieszczące się czasowo w latach od 
końca lat sześćdziesiątych, gdy człowiek po 
raz pierwszy postawił stopę na księżycu, 
do czasów obecnych. Są to opowieści z lek-
ką nutką dziwności, owiane mgiełką na-
strojów towarzyszących tym, tak różnym, 
a jednak prawdziwym wydarzeniom. Takie 
wydarzenia przytrafiają się wielu ludziom, 
jednak najczęściej mówimy - to dziwne 
i idziemy dalej, nie zastanawiając się nad 
sednem rzeczy. Jednak kiedy się im przyj-
rzymy z uwagą, okazują się tego warte, 
a czasem nawet kuszą chęcią dalszego 
poznania, czy poszukiwania, bo najczęściej 
pozostawiają wiele znaków zapytania. 

Ale nie tylko. Jest tu również uważne 
spojrzenie na człowieka, jego emocje, 
na sposoby widzenia świata inaczej, bez 
ulegania schematom i na umiejętność od-
bierania wrażeń. Temu właśnie przypisuję 
wagę w tych opowiadaniach, odnoszeniu 

wrażeń, odbieraniu nastrojów i wnikaniu 
w sedno spraw. Pragnę życzyć czytelnikom 
dobrego odbioru, a sobie, zadowolonych 
odbiorców. Bo życie na tym świecie na-
prawdę jest niezwykłe, a do tego piękne.”

/mw/
* * *

Wanda A. Wasik, urodzona w Po-
znaniu pisze wiersze i prozę. Od 1968 
r. publikowała w takich czasopismach 
kulturalnych, jak „Nurt” i Almanachach 
Wydawnictwa Poznańskiego, a także 
w Polskim Radio, oraz w prasie regio-
nalnej. W roku 1992 wydała opowiadania 
„Z podróży” i dwa tomiki wierszy a w 1998 
książkę „Kryptonim K 22” o dramatach 
Polski podziemnej. W 2008 roku wyda-
ła „Dzieciństwo w Kraju Warty” o życiu 
dzieci w Wartegau i tomiki wierszy: „Bosą 
Stopą” i „Szeptem”. W 2009 r. na podsta-
wie książki „Dzieciństwo w Kraju Warty” 
powstał w TVP3 film krótkometrażowy 
„Z pamiętnika Wandy”, emitowany przez 
różne telewizje. W roku 2010 nakładem 
Wydawnictwa „Bonami” ukazał się tom 
wierszy „Jak nefryt zielona” z ilustracjami 
Zofii Nałęcz-Jaweckiej, oraz opowiada-

nie o Kazimierze Iłłakowiczównie „Spo-
tkałam”. W 2011 roku napisała, dającą 
początek dziewczęcej trylogii „Między 
łąką a ogrodem”. Telewizja Swarzędz 
zrealizowała na podstawie opowiadania 
„Fajka” z tej książki, krótką, wzruszającą 
etiudę. Ostatnią częścią tej trylogii jest 
„Dojrzewanie w słońcu” (2012). W przy-
gotowaniu „Z biegiem lat” i „Ona jest 
nasza”, o dziejach Drzeczkowa w po-
wiecie leszczyńskim. Z Wydawnictwem 
„Bonami” współpracuje przy wydawa-
niu debiutanckich tomików poetyckich 
poznańskich autorów. Mieszka i pisze 
w Kobylnicy koło Poznania. Członek ZLP 

Studia w zakresie historii sztuki Wan-
da A. Wasik ukończyła na Wydziale Filo-
zoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także 
3-letnie Studium plastyczne pod kierun-
kiem profesorów Stanisława Szczepań-
skiego i Wacława Twarowskiego. Uprawia 
rysunek i malarstwo. Ma za sobą liczne 
wystawy indywidualne. Jedną z waż-
niejszych, była wystawa w poznańskim 
Muzeum im. J.I. Kraszewskiego w 2011 
roku. Wiele lat pracowała w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu.
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„Ogród Kamili”
Katarzyna Michalak

Kamila marzy o prawdziwej miłości, 
własnym domu i różanym ogrodzie, 
jednak los nie jest dla niej łaskawy. 
Ukochany mężczyzna niespodzie-
wanie znika, zostawiając za sobą 
pustkę, ból i tajemnicę, zamiast 
domu jest małe mieszkanko, a ogród 
kwitnie tylko w wyobraźni. Przed 
pogrążeniem się w rozpaczy ratuje 
Kamilę ukochana ciocia i wiara w to, 
że marzenia się spełniają. Kamila, 
bliska utraty nadziei, że kiedyś i dla 
niej zaświeci słońce, otrzymuje 
niespodziewany dar od losu.

„Zanim się pojawiłeś”
Jojo Moyes

Dwudziestosześcioletnia Lou spotyka 
na swej drodze Willa. Ona właśnie 
straciła pracę i rozstała się ze swoim 
chłopakiem, a on po wypadku sa-
mochodowym nie ma chęci do życia 
i chce je sobie odebrać. Will nie wie 
jeszcze, że Lou wtargnie w jego życie 
niczym kolorowy ptak. Czy wielka 
miłość, nawet bolesna, naprawdę 
może przezwyciężyć frustrację, 
zniechęcenie i natarczywe myśli o sa-

mobójstwie? Doskonale rozegrana 
psychologicznie, sugestywna powieść 
o sile uczuć i magicznym wpływie 
człowieka na człowieka.

„Fatum”
Karin Slaughter

Na komisariat policji w Heartsdale, 
spokojnym miasteczku w stanie Geo-
rgia, wtargnęło dwóch uzbrojonych 
mężczyzn, zabili trzech policjantów, 
kilku innych ranili, przetrzymują 
zakładników. Lena bardziej niż kie-
dykolwiek jest zdeterminowana, by 
rozwiązać tę sprawę - wśród zabitych 
jest jej wieloletni szef i przyjaciel, 
Jeffrey Tolliver.  Upiorne miasteczko 
z lat młodości zmusi bowiem bohate-
rów, by zmierzyli się z jego najgłębiej 
skrywanymi tajemnicami.

„Kołyska Judasza”
Ben Berkeley

Psychopata przy użyciu bomb chowa-
nych we wnętrzu samochodu zmusza 

młode kobiety do jazdy na pustkowia. 
Tam torturuje je i zabija, stosując śre-
dniowieczne narzędzie tortur: kołyskę 
Judasza. Książkę wyróżniają opisywa-
ne przez autora innowacyjne techniki 
śledcze: specjalne oprogramowanie 
do poszukiwania zaginionych osób 
w sieci, eskadra wyszkolonych 
kondorów do poszukiwania zwłok 
oraz wprowadzenie pojęcia „triple-
-identity” , czyli potrójnej tożsamości 
do profilu sprawcy.

„Żmijojad”
Wiktor Suworow

Akcja książki rozgrywa się przed 
wydarzeniami opisanymi w Kontroli 
i Wyborze, w roku 1936. W Związku 
Radzieckim toczy się potajemna 
i bezwzględna walka o władzę 
między towarzyszem Stalinem 
a trzema skłóconymi siłami - kierow-
nictwem partii, dowództwem Armii 
Czerwonej i szefostwem NKWD. Kiedy 
w Moskwie znika w tajemniczych 
okolicznościach ważny kurier, zaczyna 
się tym interesować generalny komi-
sarz bezpieczeństwa państwowego. 
W sekrecie każe to wyjaśnić młodemu 
i utalentowanemu enkawudziście 
zwanemu Żmijojadem. 

„Żelazny dom”
John Hart

W sierocińcu dla chłopców na Górze 
Żelaznej dwaj bracia, Michael i Julian, 
na własnej skórze uczą się, że życie 
to nieustanna walka. Kiedy jeden 
z podopiecznych zostaje brutalnie 

zamordowany, Michael ucieka 
z sierocińca, biorąc w ten sposób winę 
na siebie. Przez dwa dziesięciolecia 
Michael jest członkiem nowojorskiej 
mafii, staje się księciem ulicy budzą-
cym tak wielki strach, że rzadko musi 
kogoś zabijać. Ale życie, które z takim 
trudem buduje, rozsypuje się, kiedy 
Michael poznaje Elenę…

„Wariatka tańczy”
Maryla Rodowicz

Szczery i zabawny wywiad, pełen 
anegdot o życiu w ciekawych czasach 
i wśród ciekawych ludzi. Autorka 
bez ogródek opowiada o niełatwych 
artystycznych i osobistych wyborach, 
o blaskach i cieniach sławy, zdradza 
nam swoje lęki i dzieli się radościami. 
Jest też sporo pikantnych opowieści 
o trudnych partnerach, zazdrosnych 
koleżankach, balujących kolegach, 
dziennikarzach, politykach i oczywi-
ście o pieniądzach i seksie.

 
Agata Widzowska

Biblioteka Publiczna 
w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna poleca:



28

In
fo

rm
at

o
r

PROSTO Z RATUSZA  styczeń 2014

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. 12-16.

]]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
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24 
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00, 
sobota 14.00 - 22.00
W okresie od maja do września godzi-
ny pracy w piątki i soboty mogą ulec 
zmianie. W niedzielę i święta zgłosze-
nia przyjmuje dyżurny Komisariatu 
Policji w Swarzędzu tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak,  tel: 502-
577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

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

]]Ochotnicza]Straż]]
Pożarna]w]Kobylnicy]

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 510 031 946

]]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]
Sp.]z]o.o.

Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski 
8, tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. Ciesz-
kowskiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. 
Swarzędzka 23, tel. 61 81-50-121
Przychodnia Nr 4 - Swarzędz, ul. Piaski 
6a, tel. 61 65-15-171

]]Centrum]Medyczne]]
Lecznicy]„Certus”

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

]]Centrum]Medyczne]–]
Przychodnia]w]Swarzędzu

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

]]Rehasol]Clinic]Medyczno-
-Rehabilitacyjna]sp.]z]o.o.

62-020 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 
100/102 c, tel./fax (61) 651-52-68,  
tel. kom. 519-662-649
www.rehasol.pl, biuro@rehasol.pl

]]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 
najdłużej otwarta: pn.-pt. 7.30-23.00, 
sob. 7.30-21.00, niedz. 10.00-17.00.

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]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

]]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]
w]Poznaniu

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

Zagraliśmy z wielkim sercem… z Sportowcy nagrodzeni – gratulacje!
Propozycje na ferie z Noworocznie o osiągnięciach Swarzędza

Ponad  77 452 złzebraliśmy w Swarzędzu!

] Fot. Henryk Błachnio
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IX edycja konkursu

O tytuł Poznańskiego Lidera 
Przedsiębiorczości (2014)

Uprzejmie informujemy, że rozpoczę-
ła się XI edycja Konkursu o tytuł 
Poznańskiego Lidera Przedsię-

biorczości, którego organizatorami są 
Starosta Poznański i Prezydent Miasta 
Poznania.  

XI edycja Konkursu odbywa się pod 
przewodnictwem Jana Grabkowskiego, 
Starosty Poznańskiego. Zastępcą Przewod-
niczącego Kapituły Konkursu jest Ryszard 
Grobelny, Prezydent Miasta Poznania.

Konkurs adresowany jest do mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw, wy-
różniających się dynamizmem i innowa-
cyjnością w działaniu. Jego celem jest 
wspieranie przedsiębiorstw sektora MŚP 
z terenu Poznania i powiatu poznańskiego. 
Organizatorzy liczą na udział w Konkur-
sie - lokalnych firm z sektora MŚP, które 
notują sukcesy na rynku, cechuje je przed-
siębiorczość, działalność społeczna, a tak-
że posiadają ciekawą ofertę oraz rzetelnie 
wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Organizacja XI edycji Konkursu 
przebiegać będzie w zmienionej for-
mule. Organizatorzy Konkursu: Starosta 
Poznański oraz Prezydent Miasta Pozna-
nia, w porozumieniu z Kapitułą wprow-
adzili nową kategorię „Startup”. Jest 
ona odpowiedzią na prośby środowiska 
związanego z podmiotami gospodar-
czymi rozpoczynającymi działalność. 
Kategoria „Startup” kierowana jest do 
młodych, innowacyjnych firm działających 
w oparciu o wiedzę i nowe technologie. 
Wyróżnione w ramach tej kategorii firmy 
mogą pokazać, że aglomeracja poznańska 
to dobre miejsce do prowadzenia biznesu 
nie tylko przez duże firmy o ugruntow-
anej pozycji rynkowej, ale także przez 
innowacyjne i perspektywiczne firmy na 
początkowym etapie rozwoju. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu 
Konkursu, w każdej z czterech katego-
rii, czyli średnich, małych, mikroprzed-
siębiorstw oraz „Startup” przyznawany 
jest jeden tytuł Laureata. Ponadto Ka-
pituła może zdecydować o przyzna-
niu maksymalnie czterech wyróżnień  
w każdej z kategorii. Dodatkowo Laureaci  
otrzymują statuetki oraz prawo posługiwa-
nia się tytułem „Poznański Lider Przedsię-
biorczości”, a także vouchery uprawniające 
do produkcji i emisji telewizyjnej profe-
sjonalnych biznesprezentacji dotyczących 
prowadzonej przez Laureata działalności. 
Wszystkim wyróżnionym wręczone zo-
staną dyplomy.

Podobnie jak w minionych edycjach, 
w celu zapewnienia profesjonalnej, rze-
telnej i  obiektywnej oceny uczestników 
Konkursu, jej przeprowadzenie zostało po-
wierzone ponownie podmiotowi zewnętrz-
nemu – Partnerowi Merytorycznemu, 
którego rolę kolejny raz pełnić będzie 
nieodpłatnie poznańska firma doradcza 
F5 Konsulting Sp. z o.o. 

Jednocześnie wprowadzając zmiany 
organizatorzy liczą na dalsze podniesienie 
rangi przyznawanego tytułu „Poznańskie-
go Lidera Przedsiębiorczości”. 

Przedstawienie planowanego 
przebiegu XI edycji Konkursu: 

8 stycznia 2014 r.  – ogłoszenie XI 
edycji Konkursu (formularze Konkursowe 
dostępne są od 8 stycznia 2014)

8 stycznia – 28 lutego 2014 r. – przyj-
mowanie zgłoszeń do XI edycji Konkursu

7 maja 2014 r. – ogłoszenie wyni-
ków XI edycji Konkursu (Gala Finałowa 
Konkursu).

Uczestnictwo w Konkursie jest cał-
kowicie bezpłatne.

Dokumenty związane z możliwością 
udziału w Konkursie - aktualny regula-
min wraz z załącznikami oraz formu-
larze zgłoszenia do IX edycji konkursu 
dla poszczególnych kategorii (w wersji 
pdf) oraz w edytowalnej wersji Adobe do 
dokonania zgłoszenia za pośrednictwem 
strony internetowej, wraz z kryteriami 
oceny – są dostępne na oficjalnej stronie 
konkursu www.lidermsp.poznan.pl oraz na 
portalu firm powiatu poznańskiego www.
pfpp.com.pl 

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z Biurem 
Konkursu.

WAŻNE INFORMACJE!

Warunkiem przystąpienia do Kon-
kursu jest terminowe złożenie dokumen-
tacji konkursowej (do dnia 28 lutego 2014 
r.!) tj. wypełnionego formularza zgło-
szeniowego, stanowiącego załącznik do 
regulaminu. Należy uzupełnić formularz 
właściwy dla danej kategorii firmy. 

Wniosek winien być podpisany 
przez osobę uprawnioną do reprezen-
towania przedsiębiorstwa. Dane zawar-
te w wymienionych dokumentach objęte 
są tajemnicą, a dostęp do nich posiadają 
wyłącznie Kapituła Konkursu i Partner 
Merytoryczny.

Sukces napędza sukces.  
Zostań Poznańskim Liderem 
Przedsiębiorczości!

Informacje o konkursie można 
uzyskać:

• Urząd Miasta Poznania Wydział 
Działalności Gospodarczej
60-770 Poznań, ul. Matejki 50,  
pokój 105
tel.: 61 878 47 87
fax: 61 878 47 84
e-mail: dg@um.poznan.pl
www.lidermsp.poznan.pl
lub

• Starostwo Powiatowe w Poznaniu
tel.: 61 841 88 26
fax: 61 847 34 21
www.pfpp.com.pl
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Informator Gminy RokietnicaRokietnicki flesz
Dawać szczęście, które jest w nas. 
IV Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek Sobota 2014 
z muzycznym i organizacyjnym 
sukcesem oraz bezcenną refleksją.

6 stycznia, to czas ulicznych korowodów, 
upamiętniających symbolikę i przesłanie 
pokłonu i darów złożony Narodzonemu 

Jezusowi przez Trzech Królów. Kacper, Mel-
chior i Baltazar i ofiarowane przez nich w Be-
tlejem złoto, kadzidło i mirra stali się synoni-
mem zjednoczenia i pojednania tego co boskie 
i ludzkie, święte i codzienne.

W Sobocie i jej pięknym Sanktuarium Na-
rodzenia Najświętszej Marii Panny1, z cudow-
nym obrazem Matki Pięknej Miłości, 6 stycznia 
od czterech lat jest świętem kolęd i pastorałek. 
W ciągu swoich kolejnych edycji, za sprawą or-
ganizatorów i patronów, z regionalnego przed-
sięwzięcia stał się wydarzeniem o ogólnopolskiej 
skali. 433 zgłoszenia i 57 finałowych wykonań, 
które przeszły eliminacyjną weryfikację, budzi 
zasłużony podziw. Jednak nie tylko ze względu 
na rekordową ich liczbę. Prezentowany w czte-
rech kategoriach wiekowych muzyczny poziom, 
artystyczna interpretacja i staranność docho-
wania kolędowych tradycji to największe atuty 
zaprezentowane przez wszystkich uczestników.

Rangi przedsięwzięciu z całą pewnością do-
daje Jury Festiwalu. W tym roku przewodniczył 

1 Parafia w podpoznańskiej Sobocie została erygo-
wana najprawdopodobniej w XIII w. Kościół pierwotnie 
był drewniany. Obecny murowany został wzniesiony 
przez tutejszego proboszcza, kanonika Jana Sobockiego 
na początku XVI w. W ołtarzu głównym znajduje się 
słynący łaskami obraz Matki Bożej z 1794 r., w lokalnej 
tradycji nazywanej Panią Soboty.

mu Zbigniew Wodecki. Znany i ceniony mu-
zyk, multiinstrumentalista, piosenkarz i kom-
pozytor, w wieńczącym festiwalowe zmagania 
koncercie, zaprezentował kunszt i artyzm, któ-
ry bawi, wzrusza, skłania do refleksji i scala 
tak trudne i współcześnie skomplikowane mię-
dzyludzkie więzi i relacje. Obok znanych i ce-
nionych piosenek artysty („Zacznij od Bacha”, 
„Opowiadaj mi tak”), był czas i miejsce na gó-
ralską opowieść, wygraną ze zniewalającą au-
tentyzmem gwarą i swarą na „skrzypkowych” 
strunach dzięki kolędzie „Oj Maluśki, Maluś-
ki”, czy zaintonowaną z udziałem publiczno-
ści pieśń o przewartościowanych polskich za-
sadach i priorytetach („Raj” - Popatrz sam, 
dobrze nam, Co tu kryć, miło tyć. Heroicz-
ne: za co ginąć? Zmieniliśmy w: za co żyć?). 

Podsumowaniem Sobockiego Festiwalu Ko-
lęd i Pastorałek i poniekąd jego przesłaniem, 
były kończące Galę Finałową słowa kustosza 
Sanktuarium i proboszcza Sobockiej parafii, 
nieocenionego ks. Krzysztofa Andrzejewskie-
go: „Święto objawienia Pańskiego inaczej Trzej 
królowie – tylu tu było Królów, że mój Boże… 
Od samego rana, po teraz, kościół był wypeł-
niony po brzegi. Tyle dobra, tyle natchnień 
tyle dobrych postanowień, tyle refleksji nad 
życiem, do którego jutro wrócimy, a które jest 
trudne. To było nam wszystkim potrzebne, 
by złapać oddech, by zatrzymać się w bie-
gu i pośpiechu”.

Z Nowym Rokiem i solidnym pofestiwalo-

wym postanowieniem – dajmy sobie zatem na-
wzajem szczęście, które, jak w przepięknej in-
terpretacji „My way”  Zbigniewa Wodeckiego, 
jest przecież w każdym z nas.

D.P. 

Organizator Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek w Sobocie: Gminny Ośrodek Kultury w Ro-
kietnicy

Pomoc, duchowy patronat i wsparcie: 
Parafia pw. NMP w Sobocie i ks. Krzysztof An-
drzejewski

Patronat Honorowy: Wójta Gminy Ro-
kietnica

Patronat medialny: TVP Poznań, Radio 
Merkury, Radio EMAUS, „Rokickie Wiado-
mości”
Laureaci Festiwalu:
KATEGORIA 8-12 LAT:
1.    MICHALINA KORDUS z Krobii 
2.    MICHAŁ KAMIŃSKI
3.    OLIVIA WIECZOREK
KATEGORIA 13-16 LAT:
1.    ALEKSANDRA PALCZAK z Lipna
2.    DAGMARA BILIŃSKA
3.    OLA PISKORSKA
KATEGORIA 17-19:
1.    ANNA WRÓBEL z Wrocławia
2.    MONIKA SCHAUMKESSEL
3.    KAROLINA PIETRUSZA
KATEGORIA 20+:
1.    JULIA BARTKOWIAK ze Śremu
2.    ZUZANNA WIŚNIEWSKA
3.    HANNA KRAWCZYK
GRAND PRIX i nagroda w wysokości 
1,5 tys. zł:
AGATA WIETRZYCKA z Trzcianki - uczest-
niczka programu „Mam talent” za wykonanie 
kolędy „Lulajże Jezuniu”
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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

Stomatologia JOR-DENT
ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

Stomatologia ogólna, dziecięca, chirurgia, protetyka
Profesjonalne wybielanie zębów (prywatnie)

Oferujemy od stycznia 2011  
bezpłatne usługi stomatologiczne  
w ramach NFZ
W dni powszednie wizyty prywatne  
od godz. 18.00 po uprzednim umówieniu się.

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

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

Zakład  
Ogólnobudowlany
oferuje prace remontowo-budowlane:

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

( 604�423�508

TANIO!!!!

Barczak & Osiński

Rolety zewnętrzne 
oraz ich serwis, 
markizy 
tarasowe, 
moskitiery,  
bramy garażowe, 
okna PCV
ul.Osinowa 12D  
61-451 Poznań
tel. 61 830-37-38, 
605 091 545

Fabryka mebli tapicerowanych z siedzibą w Środzie Wlkp.,
zatrudniająca 240 osób i istniejąca na rynku od 1996 r.

poszukuje:
•	Kontrolera	mebli	tapicerowanych	

z	doświadczeniem	(praca	w	terenie)
•	 Tapicerów

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie i system premiowania • wieloletnie 
zatrudnienie • pracę w firmie o płaskiej strukturze organizacyjnej 
• przyjazną atmosferę pracy (firma rodzinna) • możliwość przyuczenia.

Kontakt:	 npassistent@novapolska.pl	 Tel.	61	286	06	22

Zapraszamy		
do	

zamieszczania	
reklam!

tel.	607-566-555

mn@kreator.com.pl

Wynajmę nowoczesną salę  
na przyjęcia okolicznościowe i Komunie.

(aneks kuchenny, 2 łazienki )

www.bogucinklub.pl
tel 602 215 509

STOMATOLOGIA 
PROTETYKA

lek. stom. MAGDALENA OSYPIUK
os. POZIOMKOWE, SUCHY LAS TEL. 609-450-410 

tech. dent. MONIKA WOJCIECHOWSKA
os. CEGIELSKIEGO, SWARZĘDZ TEL. 691-190-780

zakres: stomatologia zachowawcza, wybielanie, protetyka 
(protezy akrylowe, acetalowe, nylonowe,  
szkieletowe, korony 
porcelanowe, kompozytowe)

KRÓTKIE 
TERMINY
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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., czw. 15.00-19.00

NFZ

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

G

AGENCJA OBROTU
NIERUCHOMOŚCIAMI

Oferujemy:
• kompleksową obsługę celną również 

w procedurze uproszczonej
• deklaracje importowe, eksportowe
• skład celny (hale magazynowe oraz teren 

otwarty)
• przygotowywanie dokumentacji towarzyszącej, 

przewozowej (Karnet TIR, CMR, Świadectwa 
pochodzenia, EUR1)

• przygotowywanie i składanie deklaracji 
akcyzowych

• obsługa INTRASTAT w przewozie i wywozie
• przewóz odprawionych towarów zarówno 

transportem drogowym jak i kolejowym 
bezpośrednio z terenu firmy.


