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POdPalOne 
altany

W nocy z 28 na 29 sierpnia br. doszło do trzykrotne-
go podpalenia kontenerów i śmietników w Swarzędzu. 
Najpierw podpalono kontener budowlany przy Placu Nie-
złomnych, później kontener budowlany przy bloku nr 15 
na os. Czwartaków, a na końcu pojemniki i altanę śmietni-
kową przy bloku nr 7 na os. Czwartaków.

Na szczęście, dzięki szybkim akcjom Straży Pożarnej, 
ogień nie rozprzestrzenił się na terenie osiedla i nie ucier-
piał żaden z budynków oraz zamieszkujących go ludzi. 
Skala zniszczeń spółdzielczej altany przy bloku nr 7 na 
os. Czwartaków jest jednak na tyle duża, że w zasadzie 
nadaje się ona do rozbiórki.

Teren pogorzeliska został uprzątnięty, a nowe pojemniki 
są na razie ustawione obok spalonej altany. Koszty rozbiórki 
altany, wywozu i utylizacji, wykonania nowej nawierzchni 
z kostki brukowej oraz postawienia nowej altany to kil-
kadziesiąt tysięcy złotych. Spółdzielnia zgłosiła sprawę 
do ubezpieczyciela.

JC

kOlejne POdPalenia
W drugiej połowie września doszło do kolejnych poża-

rów pojemników ze śmieciami na osiedlach północnych – 
w okolicach osiedla Kościuszkowców 22  oraz osiedla Czwar-
taków 18. Spółdzielnia zgłosiła zdarzenia na Policję oraz 
do ubezpieczyciela. Mieszkańców prosimy o czujność. Jeśli 
posiadają Państwo jakiekolwiek informacje na temat osoby, 
która może być sprawcą podpaleń, prosimy o zgłaszanie ich 
na Policję lub do Administracji Osiedli.

Fot. okładka – Altana spalona  w czerwcu br. na os. Raczyńskiego
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Ważą się decyzje 
w sprawie śmieci

W lipcowym wydaniu „Informatora Spółdzielczego” informowaliśmy mieszkańców, że Spółdzielnia przygo-
towuje się do akcji zbierania podpisów mieszkańców pod wnioskiem o wystąpienie Gminy Swarzędz ze Związku 
Międzygminnego GOAP. W czerwcu Spółdzielnia rozdała też wszystkim mieszkańcom ulotki z apelem w tej sprawie. 
Do akcji dołączyć chcieli się również działkowicze oraz zarządcy wspólnot. Decyzję o rozpoczęciu akcji zbierania 
podpisów Spółdzielnia uzależniła od tego, co w miesiącach letnich wydarzy się w ZM GOAP i jakie zmiany zajdą 
w gospodarce odpadami. W tym czasie doszło do kilku znaczących wydarzeń.

przetargi
Związek Międzygminny GOAP rozstrzygnął w sierpniu br. 

przetarg na odbiór i transport odpadów dla większości sek-
torów w Poznaniu, dla sektora w Czerwonaku i Murowanej 
Goślinie. W tych rejonach śmieci od 2018 do 2021 r. będzie 
odbierał Remondis Sanitech.

 W dniu 5 września ZM GOAP poinformował o wszczęciu 
postępowania przetargowego dla pięciu kolejnych sekto-
rów – w Kostrzynie, Kleszczewie, Pobiedziskach, Oborni-
kach i Buku. GOAP zapowiada, że te przetargi powinny za-
kończyć się do listopada br.

  Nie zostały jeszcze rozpoczęte procedury przetargowe 
w unieważnionych wcześniej postępowaniach w Swarzę-
dzu oraz na poznańskim Grunwaldzie. Kto będzie wywoził 
śmieci ze Swarzędza od stycznia i czy ZM GOAP zdąży z pro-
cedurą przetargową do tego czasu? Odpowiedź poznamy 
w ostatnich trzech miesiącach tego roku.

zmiany w kierownictwie goap
Po 30 miesiącach urzędowania, z funkcji Przewodniczą-

cego Zgromadzenia Międzygminnego GOAP zrezygnował 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. 
Z treści wydanego przez Burmistrza oświadczenia wynika, 
że miał on zastrzeżenia do działalności ZM GOAP, między 
innymi w związku ze zbyt późno wywołanymi przetarga-
mi, brakiem rozstrzygnięć w części sektorów (m.in. w Swa-
rzędzu), czy groźbą ewentualnych podwyżek w kolejnych 
latach.

ZM GOAP opuszcza również dotychczasowy Dyrektor 
Biura Bartosz Wieliński. Oficjalna informacja o zakończeniu 
obowiązków maksymalnie do 15 listopada br. znajduje się 
na stronie GOAP-u. Nie wiadomo jeszcze kto zajmie miejsce 
dyrektora.

interwencje
Najwidoczniejszą „wizytówką” działalności ZM GOAP od 

4 lat są stosy odpadów wielkogabarytowych miesiącami 
leżące przy altanach śmietnikowych spółdzielni mieszka-
niowych i wspólnot. Na co dzień tę właśnie „wizytówkę” 
obserwuje każdy mieszkaniec osiedli. Spółdzielnia podej-
mowała już wcześniej interwencje, zarówno w ZM GOAP, 

UMiG Swarzędz i Sanepidzie, które niekiedy skutkowa-
ły przyspieszeniem terminu wywożenia gabarytów lub 
wprowadzeniem terminu dodatkowego. We wrześniu br. 
inicjatywa interwencji wyszła od  Burmistrza Swarzędza 
Mariana Szkudlarka, w związku z czym wprowadzony został 

Fot. os. Cegielskiego
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Fot. os. Raczyńskiego
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dodatkowy termin „wywózki” gabarytów z osiedli w dniach 
13 i 14 września. Niestety GOAP odebrał tylko część gaba-
rytów spod altan, a i mieszkańcy miasta już następnego 
dnia dokładali nowe odpady… Kolejny wywóz gabarytów 
ze swarzędzkich osiedli przewidziany jest na 25 września 
(w momencie drukowania numeru IS), miejmy nadzieję, że 
zostaną wówczas wywiezione wszystkie stosy gabarytów.

perspektywy
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz powołał zespół spe-

cjalistów w zakresie gospodarki odpadami, którzy prowa-
dzą analizę zysków i strat, jakie poniosłaby Gmina Swarzędz 
występując z ZM GOAP oraz tworząc własną strukturę 
w tym zakresie. Pod względem organizacyjnym i finanso-
wym rozważanych jest kilka opcji. Pierwsza, to ewentualne 
dalsze pozostanie w niezmienionej strukturze ZM GOAP. 
Druga, to opuszczenie GOAP i przejęcie gospodarki odpa-
dami np. przez swarzędzki Zakład Gospodarki Komunalnej 
we współpracy z podmiotami takimi, jak Spółdzielnia Miesz-
kaniowa. Trzecia perspektywa, to ewentualne nawiązanie 
współpracy z okolicznymi gminami np. Kostrzynem, Klesz-
czewem czy Pobiedziskami i stworzenie wspólnej, gminnej 
gospodarki odpadami, bez uczestnictwa miasta Poznania.

Spółdzielnia Mieszkaniowa tymczasowo wstrzymu-
je działania związane ze zbieraniem podpisów, do czasu 
aż decyzję o wyborze jednej z dróg podejmie Gmina 
Swarzędz.
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Fot. os. Raczyńskiego
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Fot. os. Dąbrowszczaków
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Fot. os. Kościuszkowców
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Fot. os. Kościuszkowców
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interWencja mieszkańca
Ponownie zamieszczamy jedną z interwencji mieszkańców, jakie notorycznie wpływają do Spółdzielni Miesz-

kaniowej w Swarzędzu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, interwencje te przekazujemy na ręce osób od-
powiedzialnych za gospodarkę odpadami w Gminie, tj. Burmistrza MiG Mariana Szkudlarka oraz Przewodniczącej 
RM Barbary Czachury. Niniejszy numer IS zostanie również przekazany radnym miejskim, podejmującym decyzje 
w tej sprawie.

Witam serdecznie,

w załączeniu zdjęcie wiaty śmietnikowej w Swarzędzu 
na os. Kościuszkowców 11.

Wokół wiaty biegają szczury. Nie dziwne, warunki są 
idealne.

W pobliżu (50-100 m) znajduję się:

} Szkoła Podstawowa nr 4,
} Przedszkole „Zielona Półnutka”,
} Kościół,
} Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski.

Ponadto dodam, że po zmianie ustawy dot. odpadów 
mieszkańcy płacą więcej a nie mniej. Jakość gospodarki od-
padami osiągnęła poziom mułu.

Mamy rok 2017 i jesteśmy cywilizowanym, europejskim 
krajem.

Mieszkaniec osiedli północnych Fot. os. Kościuszkowców – zdjęcie altany, opisanej przez mieszkańca
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Hibner na asnyka
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Luboń z dnia 26 lipca 2017 r. dotychczasowa nazwa ul. Władysława 

Hibnera, przy której usytuowane są spółdzielcze budynki nr 5, 6, 7, zmieniła nazwę na ul. Adama Asnyka.

Zapisy ustawy o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przewidują, 
że przy zmianie nazwy dokonanej na podstawie ustawy 
wolne od opłat są pisma oraz postępowania sądowe i ad-
ministracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia ksiąg 
wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewiden-
cjach, dokumentach urzędowych. Zmiana nazwy na pod-
stawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów 
zawierających anulowaną nazwę, tzn. że można korzystać 

z takich dokumentów jak dowód osobisty, prawo jaz-
dy, czy paszport (ze starą nazwą) do utraty ich ważności.

Zmiana nazwy wiąże się jednak z innymi opłatami, któ-
rych nie objęła ustawa, związanymi np. z wymianą wizy-
tówek, z wymianą papieru firmowego, ze zmianą reklam 
i bannerów, z kosztami fotografii na dokumentach, 
czy w końcu z wymianą szyldów i tablic oznaczających nie-
ruchomość. Koszty te obciążają mieszkańców danej nieru-
chomości.

JC

polski komitet pomocy społecznej
Zarząd Miejsko-Gminny w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 26
PRZYJMUJE DLA PODOPIECZNYCH ODZIEŻ, ZABAWKI ORAZ SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
w siedzibie: os. Kościuszkowców 26 (w piwnicy, po schodkach w dół)
we wtorki i środy w godz. 16:30 – 19:00 oraz w czwartki w godz. 9:00 – 13:00
telefony kontaktowe: 600 444 939 ¡ 506 067 287 ¡ 888 507 012
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FUnDUsz remontowy 
lokali mieszkaniowycH za PierWsze PÓŁrOcze 2017

Nr Nieruchomość Stan
początkowy Wpływy Wydatki Wynik Stan

końcowy
Fundusz
kotłowni

Zaległości
w opłatach

1 Os. Zygmunta III Wazy 1,2,3,5,6,7 -5 364,03 zł 93 288,66 zł -28 717,46 zł 64 571,20 zł 59 207,17 zł -57 522,28 zł

2 Os. Władysława IV 1, 2, 3, 4, 5 -937 359,06 zł 61 685,26 zł -12 657,05 zł 49 028,21 zł -888 330,85 zł -15 198,57 zł

3 Os. Czwartaków 2-7 -110 234,61 zł 120 601,20 zł -30 998,69 zł 89 602,51 zł -20 632,10 zł -63 783,37 zł

4 Os. Czwartaków 10,11,12,21,22 373 808,32 zł 106 431,27 zł -27 250,79 zł 79 180,48 zł 452 988,80 zł -44 758,57 zł

5 Os. Czwartaków 19, 20 28 755,72 zł 48 009,66 zł -28 895,79 zł 19 113,87 zł 47 869,59 zł -32 145,25 zł

6 Os. Czwartaków 14-18 -205 397,27 zł 109 999,41 zł -24 397,37 zł 85 602,04 zł -119 795,23 zł -58 673,91 zł

7 Os. Dąbrowszczaków 1-4 399 619,45 zł 102 611,10 zł -20 563,73 zł 82 047,37 zł 481 666,82 zł -42 811,05 zł

8 Os. Dąbrowszczaków 5-7 -2 291 914,78 zł 123 774,84 zł -19 297,97 zł 104 476,87 zł -2 187 437,91 zł -22 953,97 zł

9 Os. Dąbrowszczaków 9-13 -1 556 764,34 zł 103 383,78 zł -31 645,08 zł 71 738,70 zł -1 485 025,64 zł -14 509,14 zł

10 Os. Dąbrowszczaków 14-19 -2 070 124,30 zł 148 605,75 zł -47 545,18 zł 101 060,57 zł -1 969 063,73 zł -15 529,00 zł

11 Os. Dąbrowszczaków 20-24 682 621,89 zł 145 520,52 zł -231 886,61 zł -86 366,09 zł 596 255,80 zł -42 170,66 zł

12 Os. Dąbrowszczaków 25-26 353 333,11 zł 72 939,90 zł -8 578,21 zł 64 361,69 zł 417 694,80 zł -9 492,24 zł

13 Os. Dąbrowszczaków 27 264 451,33 zł 49 083,72 zł -5 419,31 zł 43 664,41 zł 308 115,74 zł -74 861,72 zł

14 Os. Kościuszkowców 5-12 -4 824 114,58 zł 270 496,11 zł -91 187,22 zł 179 308,89 zł -4 644 805,69 zł -109 533,34 zł

15 Os. Kościuszkowców 14-21 -2 119 512,58 zł 211 278,75 zł -1 095 076,57 zł -883 797,82 zł -3 003 310,40 zł -70 849,12 zł

16 Os. Kościuszkowców 22-32 -328 534,99 zł 291 001,23 zł -58 775,59 zł 232 225,64 zł -96 309,35 zł -89 773,74 zł

17 Os. Kościuszkowców 35-39 1 028 058,36 zł 173 399,84 zł -55 445,99 zł 117 953,85 zł 1 146 012,21 zł -44 250,07 zł

18 ul. Gryniów 1-11 961 844,49 zł 222 486,90 zł -184 339,11 zł 38 147,79 zł 999 992,28 zł -77 887,99 zł

19 ul. Poznańska 33 -19 999,10 zł 10 917,60 zł -368,59 zł 10 549,01 zł -9 450,09 zł -3 462,70 zł

20 Os. Raczyńskiego 5-9 -1 338 626,77 zł 88 506,95 zł -29 008,35 zł 59 498,60 zł -1 279 128,17 zł -12 138,72 zł

21 Os. Raczyńskiego 10-11 -896 017,21 zł 45 357,54 zł -16 778,15 zł 28 579,39 zł -867 437,82 zł -8 800,37 zł

22 Os. Raczyńskiego 12-13 -980 841,04 zł 66 727,17 zł -17 683,31 zł 49 043,86 zł -931 797,18 zł -16 890,21 zł

23 Os. Raczyńskiego 14-17 -1 478 577,00 zł 71 997,74 zł 37 646,48 zł 109 644,22 zł -1 368 932,78 zł -24 830,35 zł

24 Os. Raczyńskiego 18-22 564 754,00 zł 102 844,44 zł -47 539,83 zł 55 304,61 zł 620 058,61 zł -21 525,14 zł

25 Os. Raczyńskiego 23-25 164 749,85 zł 39 988,67 zł -10 914,75 zł 29 073,92 zł 193 823,77 zł -17 079,36 zł

26 Os. Raczyńskiego 26-28 283 703,44 zł 56 805,36 zł -7 338,06 zł 49 467,30 zł 333 170,74 zł -28 845,58 zł

27 Os. Raczyńskiego 29-32 294 928,43 zł 63 352,77 zł -12 757,00 zł 50 595,77 zł 345 524,20 zł -14 877,59 zł

28 Os. Raczyńskiego 33-36 530 484,99 zł 82 542,39 zł -13 260,05 zł 69 282,34 zł 599 767,33 zł -14 994,42 zł

29 Os. Cegielskiego 1-8 -819 716,22 zł 130 226,07 zł -174 398,35 zł -44 172,28 zł -863 888,50 zł -53 617,19 zł

30 Os. Cegielskiego 9-12 -991 383,26 zł 61 509,24 zł -33 746,13 zł 27 763,11 zł -963 620,15 zł -13 190,40 zł
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Nr Nieruchomość Stan
początkowy Wpływy Wydatki Wynik Stan

końcowy
Fundusz
kotłowni

Zaległości
w opłatach

31 Os. Cegielskiego 13-17 535 774,54 zł 75 756,42 zł -16 559,98 zł 59 196,44 zł 594 970,98 zł -25 864,85 zł

32 Os. Cegielskiego 18-22 241 776,74 zł 75 207,99 zł -10 660,28 zł 64 547,71 zł 306 324,45 zł -34 539,06 zł

33 Os. Cegielskiego 23-29 756 922,31 zł 110 667,34 zł -11 815,08 zł 98 852,26 zł 855 774,57 zł -32 928,36 zł

34 Os. Cegielskiego 30-34 716 480,10 zł 105 792,60 zł -85 202,86 zł 20 589,74 zł 737 069,84 zł -119 896,00 zł

35 Os.  Działyńskiego 1A, 1B, 1C 114 894,86 zł 47 400,87 zł -3 135,18 zł 44 265,69 zł 159 160,55 zł 150 798,86 zł -48 272,69 zł

36 Os.  Działyńskiego 1D, 1E 321 463,55 zł 39 886,59 zł -59 132,94 zł -19 246,35 zł 302 217,20 zł 106 445,84 zł -27 873,75 zł

37 ul. Rybaki 1a 1 024,33 zł 6 733,65 zł -16 665,24 zł -9 931,59 zł -8 907,26 zł 59 316,34 zł -3 092,87 zł

38 ul. Głęboka 4 125 705,18 zł 24 241,35 zł -2 319,25 zł 21 922,10 zł 147 627,28 zł 96 027,59 zł -9 772,84 zł

39 ul. Warszawska 81, 83, 85 192 427,93 zł 21 372,84 zł -2 573,33 zł 18 799,51 zł 211 227,44 zł -3 946,26 zł

40 ul. Tomickiego 29, 31, 33, 35 161 731,87 zł 21 145,65 zł -12 671,39 zł 8 474,26 zł 170 206,13 zł -8 549,36 zł

41 ul. Niedziałkowskiego 23, 23a -211 893,09 zł 19 997,58 zł -5 404,35 zł 14 593,23 zł -197 299,86 zł -2 922,73 zł

42 ul. Chwaliszewo 17, 19, 21, 23 198 331,47 zł 20 551,90 zł -3 537,86 zł 17 014,04 zł 215 345,51 zł 98 617,92 zł -6 505,49 zł

43 ul. Małachowskiego 4, 6 -324 293,90 zł 38 709,42 zł -27 977,54 zł 10 731,88 zł -313 562,02 zł -28 226,69 zł

44 ul. Główna 55, 55a, 59, 59a 116 972,70 zł 19 123,28 zł -18 743,59 zł 379,69 zł 117 352,39 zł -7 574,09 zł

45 ul. Leszka 66, ul. Mścibora 67 -1 152 826,49 zł 67 000,41 zł -18 810,63 zł 48 189,78 zł -1 104 636,71 zł -24 271,36 zł

46 ul. Mścibora 62, 64, 66, 68, 70, 72 -2 386 441,23 zł 165 231,89 zł -65 932,32 zł 99 299,57 zł -2 287 141,66 zł -36 741,91 zł

47 ul. Wielkopolska 28, ul. Piasta 3 -522 923,51 zł 55 697,01 zł -57 293,45 zł -1 596,44 zł -524 519,95 zł 200 809,20 zł -8 619,42 zł

48 ul. Piasta 2 -564 117,00 zł 37 944,01 zł -37 556,05 zł 387,96 zł -563 729,04 zł 92 290,61 zł -2 307,98 zł

49 ul. Piasta 4, 6 -965 972,17 zł 63 112,62 zł -83 341,09 zł -20 228,47 zł -986 200,64 zł 113 883,72 zł -14 333,66 zł

50 ul. Śremska 24, 26, 28 110 130,54 zł 29 581,56 zł -9 596,41 zł 19 985,15 zł 130 115,69 zł 1 248,00 zł -4 717,98 zł

51 ul. Śremska 32 30 859,75 zł 13 437,36 zł -22 460,97 zł -9 023,61 zł 21 836,14 zł 78 704,64 zł -3 149,71 zł

52 ul. Śremska 32a -311 886,84 zł 16 384,92 zł -3 550,77 zł 12 834,15 zł -299 052,69 zł -1 150,48 zł

53 ul. Śremska 34 -24 664,63 zł 16 761,12 zł -3 662,22 zł 13 098,90 zł -11 565,73 zł -20 289,66 zł

54 ul. Słoneczna 1 -233 752,91 zł 16 912,86 zł -1 444,06 zł 15 468,80 zł -218 284,11 zł -1 922,30 zł

55 ul. Słoneczna 2 -146 259,02 zł 16 866,24 zł -1 439,97 zł 15 426,27 zł -130 832,75 zł -7 112,37 zł

56 ul. Słoneczna 3-5 -794 444,03 zł 65 232,36 zł -5 748,34 zł 59 484,02 zł -734 960,01 zł -99 280,78 zł

57 ul. Gdyńska 122 -238 573,83 zł 21 910,23 zł -3 957,94 zł 17 952,29 zł -220 621,54 zł 77 350,80 zł -546,31 zł

58 ul. Hibnera 5, 6a, 6b, 6c, 7 -484 906,38 zł 17 788,32 zł -194,37 zł 17 593,95 zł -467 312,43 zł -4 046,10 zł

59 ul. Kolonia PZNF 5, 6, 7 -434 198,48 zł 16 425,36 zł -5 241,93 zł 11 183,43 zł -423 015,05 zł -2 240,62 zł

60 ul. Armii Poznań 81, 83, 85 -469 337,79 zł 33 483,06 zł -7 684,67 zł 25 798,39 zł -443 539,40 zł -12 717,18 zł

61
ul. Kolonia PZNF 1-4, Armii 

Poznań 51
53 012,33 zł 10 626,24 zł -4 385,74 zł 6 240,50 zł 59 252,83 zł -14 630,70 zł

62 ul. Dworcowa 23 12 046,47 zł 1 305,18 zł -12,56 zł 1 292,62 zł 13 339,09 zł -1 602,67 zł

Suma -20 620 304,39 zł 4 567 662,07 zł -2 937 536,17 zł 1 630 125,90 zł -18 990 178,49 zł 1 075 493,52 zł -1 736 602,25 zł



informator spółdzielczy

8

Gdzie jeszcze dOciePlamy?
W miesiącach letnich zakończyła się większość prac 

związanych z termomodernizowanymi w tym roku budyn-
kami. Spółdzielnia dokonała odbioru technicznego bloków 
na os. Dąbrowszczaków 20, na os. Kościuszkowców 19 i 21 
oraz przy ul. Gryniów 1 i 2. Wkrótce odbiór techniczny 
nastąpi w bloku nr 21 na os. Raczyńskiego, a potem na 
os. Cegielskiego 5. W październiku prace kontynuowa-
ne będą jeszcze w lokalizacjach na os. Cegielskiego 6, 
os. Raczyńskiego 22 i przy ul. Śremskiej 32 w Bninie.

Fot. ul. Gryniów 2
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Fot. os. Cegielskiego 5 i 6
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Fot. ul. Gryniów 1
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Fot. os. Raczyńskiego 21 i 22
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Fot. os. Kościuszkowców 21
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Fot. os. Dąbrowszczaków 20
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Wieloletni Program Termomodernizacji zakładał docie-
plenie 162 budynków. Pod koniec 2017 r. nowe elewacje 
będą miały już 92 budynki. Pozostałe mają być moder-
nizowane do 2025 r. Po zatwierdzeniu przez Radę Nad-
zorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu rocznej 
listy budynków docieplanych w 2018 r., przedstawimy 
ją na łamach jednego z najbliższych wydań „Informatora 
Swarzędzkiego”.

JC
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Unijne remOnty
W Luboniu rozpoczęły się prace związane z modernizacją dwóch nieruchomości, 

które w ramach programu „Ochrona zabytków” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 tys. zł.
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Przy zabytkowych budynkach postawione zostały 
rusztowania i rozpoczęła się rozbiórka poszczególnych 
elementów dachu. Dla obu zabytków, przy ul. Kolonia 
PZNF 2 i ul. Armii Poznań 51, przewidziano m.in. następu-
jący zakres prac.

Ul. kolonia pznF 2:
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych, 

murów i okapów, nie nadających sie do użytku. Rozbiórki: 
pokrycia z dachówki karpiówki wraz z gąsiorami, pokrycia 
ścian kaferków z dachówki karpiówki. Demontaż włazów 
dachowych. Rozebranie: ołacenia dachu o nachyleniu 
do 85 % i ołacenia ścian kaferków. Uzupełnienie ubytków 
w drewnie lub naprawa części zniszczonych powierzchni 
płaskich gr 100 mm kl II. Dwukrotna impregnacja grzybo-
bójcza desek i płyt, przesmarowanie preparatami solowy-
mi, podsufitki i okapy. Ołacenie dachu przy odstępie łat 
do 16 cm z impregnacją, połaci dachowej – kontrłatami 
z impregnacją. Uzupełnienie włazów kominiarskich drew-
nianych. Rozebranie podsufitek i okapów z desek nie-
otynkowanych. Oczyszczenie pow. ponad 5m2 szczotkami 
stalowymi – okapy. Dwukrotne lakierowanie obicia oka-
pów i podsufitki. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną 
karpiówką w łuskę. Obróbki z blachy tytan-cynk: rynny 
dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk średnica 15 cm, 
rynienki nad włazami.

Ul. armii poznań 51:
Rozebranie: obróbek blacharskich, murów, okapów, nie 

nadających się do użytku. Rozbiórki: pokrycia z dachów-
ki karpiówki wraz z gąsiorami, pokrycia ścian kaferków 
z dachówki karpiówki. Rozebranie: ołacenia dachu o na-
chyleniu do 85 %, ołacenia ścian kaferków. Uzupełnienie 
ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych 
powierzchni płaskich gr 100 mm kl. II. Ołacenie: dachu 
przy odstępie łat do 16 cm z impregnacją, połaci dacho-
wej –0 kontrłatami z impregnacją. Rozebranie podsufitek 
i okapów z desek nieotynkowanych. Oczyszczenie pow. 
ponad 5m2 szczotkami stalowymi – okapy. Dwukrotna 
impregnacja grzybobójcza desek i płyt przez smarowanie 
preparatami solowymi – istniejące obicie okapów i podsu-
fitki. Dwukrotne lakierowanie obicia okapów i podsufitki. 
Pokrycie dachu: dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę. 
Obróbki z blachy tytan-cynk: rynny dachowe półokrągłe
 z blachy tytan-cynk średnica 15 cm.

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
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oDszeDł andrzej PaWlak…
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 sierpnia 2017 r., w wieku 86 lat, 

zmarł dr inż. Andrzej Pawlak – wieloletni Naczelny Dyrektor Swarzędzkich 
Fabryk Mebli. Człowiek niezwykle oddany ludziom, mądry i światły, profesjona-
lista i wybitny działacz gospodarczy. Twórca polskiego przemysłu meblarskie-
go, rozsławiającego Swarzędz w kraju i za granicą. Przyjaciel spółdzielczości 
mieszkaniowej w Swarzędzu. W pogrzebie, który odbył się 1 września, uczestni-
czyły dziesiątki ludzi, którzy przyszli oddać Zmarłemu ostatni hołd. Na łamach 
Informatora zamieszczamy wspomnienie napisane przez osobę, która współpra-
cowała z dyrektorem Andrzejem Pawlakiem.

JC

Dyrektor anDrzej pawlak  
był  wśróD  nas…

Andrzej Pawlak był człowiekiem wyjątkowym. Już 
w młodzieńczych latach wyróżniał się uzdolnieniami i kre-
atywnością. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marii Magdaleny w Poznaniu podjął studia na Uniwer-
sytecie im. Adama Mickiewicza; po dwóch latach przeniósł 
się do Wyższej Szkoły Rolniczej na Wydział Technologii 
Drewna. W 1954 r., jeszcze  jako student, podjął pracę zawo-
dową w ówczesnej Szamotulskiej Fabryce Mebli. W krótkim 
czasie dał się poznać jako solidny i kreatywny pracownik, 
w związku z czym powierzono mu obowiązki naczelnego 
inżyniera. Wówczas Andrzej Pawlak został zatrudniony 
na stanowisku naczelnego inżyniera w Swarzędzkich 
Fabrykach Mebli. Ta właśnie praca rozpoczęła pasmo 
największych sukcesów dyrektora Pawlaka, zarówno 
na płaszczyźnie zawodowej, jak i społecznej.

Z inicjatywy Andrzeja Pawlaka w Swarzędzkich Fabry-
kach Mebli został zrealizowany ogromny program inwesty-
cyjny, systematycznie doskonalono organizację produkcji, 
wprowadzono zmiany techniczne i technologiczne oraz 
wzornictwo przemysłowe.

Olbrzymią zasługą dyrektora Pawlaka była budowa, 
praktycznie od podstaw, Zakładu nr 1 w Swarzędzu przy 
ul. Poznańskiej, a dalej liczne budowy oraz modernizacje 
obiektów produkcyjnych i pomocniczych we wszystkich 
zakładach przedsiębiorstwa. Wśród zrealizowanych przed-
sięwzięć wymienić też należy obiekty szkoleniowo-wypo-
czynkowe w wielu miejscach Polski: w górach, nad morzem 
i nad jeziorami. Z uznaniem trzeba też wspomnieć o mo-
dernizacji obiektów Klubu Sportowego Unia w Swarzędzu, 
a w tym odbudowanie hali sportowej, boiska sportowego 
i budynku socjalno-hotelowego.

Bardzo ważna dla pracowników przedsiębiorstwa, 
a nawet dla mieszkańców Swarzędza, stała się inicjatywa 
społeczna powołania Przyzakładowej Spółdzielni Mieszka-
niowej przy Swarzędzkich Fabrykach Mebli. Dzięki temu 
w Swarzędzu powstały pierwsze bloki mieszkalne przy 
ul. Poznańskiej. Z upływem lat Spółdzielnia Mieszka-
niowa się usamodzielniła, ale więzi zostały utrzymane 
i współpraca między Swarzędzkimi Fabrykami Mebli 

a Spółdzielnią Mieszkaniową trwała. Dzięki tej współpra-
cy liczni pracownicy Swarzędzkich Fabryk Mebli otrzymali 
mieszkania. Systematyczna poprawa warunków mieszka-
niowych pracowników fabryki należała do priorytetowych 
działań dyrektora Pawlaka, dlatego też wielu pracowników 
wraz z rodzinami korzystało  z różnych form pomocy finan-
sowej na cele budowlane i remontowe.

Dyrektor Andrzej Pawlak aktywnie działał i jednocześnie 
piastował funkcje społeczne, takie jak:
} stanowisko prezesa KS Unia przez około 20 lat;
} stanowisko pierwszego prezesa Ochotniczej Straży 

Pożarnej przy Zakładzie nr 1 w Swarzędzu;
} stanowisko przewodniczącego Wielkopolskiego 

Oddziału SITLID w Poznaniu przez dwie kadencje;
} stanowisko doradcy w Polskiej Radzie Wzornictwa 

Przemysłowego.
Mimo wielu obowiązków w pracy zawodowej i licz-

nych funkcji społecznych dyrektor Pawlak znajdował czas 
na szukanie nowych rozwiązań technicznych w meblar-
stwie. Zwieńczeniem tego wysiłku było zdobycie tytułu 
doktora nauk technicznych. Liczne dokonania dyrektora 
Pawlaka zostały dostrzeżone przez władze państwowe 
i nagrodzone wielu odznaczeniami, a w 1988 r. przyzna-
niem Nagrody Lidera Pracy Organicznej.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX wieku Swarzędz-
kie Fabryki Mebli osiągnęły najwyższy szczebel rozwoju. 
Przedsiębiorstwo stało się największym producentem 
mebli w Polsce oraz największym ich eksporterem. 
Swarzędzkie Fabryki Mebli zatrudniały wówczas 3,5 tys. 
pracowników; do całego przedsiębiorstwa należało osiem 
zakładów produkcyjnych, a w 1989 r. oddano do eksploata-
cji dziewiąty zakład w Mosinie.

Zarówno wyróżniająca się pozycja Swarzędzkich Fabryk 
Mebli, jak i  niezwykłe osiągnięcia dyrektora Pawlaka, prze-
sądziły o włączeniu Swarzędzkich Fabryk Mebli do grupy 
pierwszych przedsiębiorstw pilotażowej prywatyzacji 
w 1989 roku. W następstwie tego, Swarzędzkie Fabryki 
Mebli jako spółka akcyjna rozpoczęły całkowicie nowy etap 
działalności. Dyrektor Andrzej Pawlak przez rok piastował 
funkcję prezesa zarządu spółki, później, kierując się stanem 
zdrowia, podjął decyzję o przejściu na emeryturę.
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rUszył remOnt POdWÓrza

W ciągu następnych lat dyrektor Pawlak pełnił jeszcze 
funkcję doradcy w sprawach meblarstwa. W tym czasie 
odbywały się co roku spotkania dyrektora z kadrą byłych 
pracowników przedsiębiorstwa, przedstawicielami nauki, 
lokalnych władz i duchowieństwa. Uczestnicy tych spo-
tkań dotąd wspominają ich niezwykłą atmosferę.

W dniu 1 września 2017 r. pożegnaliśmy na miłostow-
skim cmentarzu wybitnego, oddanego ludziom, naszego 
przyjaciela DYREKTORA ANDRZEJA PAWLAKA.

                                       CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

                                                                           Ryszard Karolczak

15 rocznica śmierci 
leszka Grajka

26 lipca 2017 r. minęła 15 rocznica śmierci śp. Leszka Grajka – wieloletniego 
Wiceprezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Zarząd oraz pracownicy Spółdzielni uczcili pamięć Leszka Grajka, swojego 
szefa i współpracownika, Przyjaciela i wybitnego społecznika. 26 lipca 2017 r. 
spotkali się przy grobie Zmarłego na swarzędzkim cmentarzu w Gortatowie. 
Wraz z wdową Barbarą Grajek oraz Barbarą Kucharską, prezesem Stowarzysze-
nia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, wspominali Zmarłego, 
złożyli wieniec kwiatów i zapalili znicze.

Cześć Jego pamięci!

We wrześniu rozpoczął się kolejny etap prac na spół-
dzielczej nieruchomości przy ul. Niedziałkowskiego 23-23a 
w Poznaniu. Kilka lat temu docieplony został budynek, 
a obecnie modernizowane jest podwórze. Najpierw, za 
zgodą większości mieszkańców i po uzyskaniu pozwolenia 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, wyburzone zostały 
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stare garaże. Po wywiezieniu gruzu, wymieniona i wy-
równana zostanie nawierzchnia podwórza, a teren będzie 
odwodniony. Na powstałym placu utworzone będą nowe 
stanowiska postojowe i powstanie altana śmietnikowa.
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kamień wĘgielny poD ckP
W poniedziałek, 18 września 2017 r., w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego wbudowano kamień węgielny pod budowę 

Centrum Kształcenia Praktycznego.

Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego pochło-
nąć ma około 34 mln zł, z czego blisko 20 mln zł pochodzi 
z funduszy unijnych, które udało się pozyskać Starostwu 
Powiatowemu w Poznaniu fi nansującemu inwestycję. Nowa 
placówka oświatowa charakteryzować się ma europejskim 
poziomem kształcenia i wyposażenia. Do istniejącego 
budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopol-
skich w Swarzędzu, dobudowany ma być nowy budynek 
na planie litery „L”, dwu i trzykondygnacyjny, częściowo 
podpiwniczony, z 18 specjalistycznymi pracowniami i czę-
ścią hotelowo-gastronomiczną. Obiekt ma być przyjazny 
dla osób niepełnosprawnych. Powstanie też wolnostojąca 
stacja diagnostyczna dla samochodów z dwustanowisko-
wym garażem.

Fot. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 
Centrum Kształcenia Praktycznego

Fo
t. 

JC

Fot. Kielnie przygotowane na uroczystość
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Fot. Tuż przed wkopaniem Aktu Erekcyjnego
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Wizualizacja Centrum Kształcenia Praktycznego
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Wizualizacja Centrum Kształcenia Praktycznego
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Fot. Blok betonowy z Aktem Erekcyjnym i aktualnymi gazetami
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Fot. W oczekiwaniu na wkopanie Aktu Erekcyjnego
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Fot. Starosta Poznański Jan Grabkowski
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Fot. Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka
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W poszerzonych, nowych gmachach uczniowie będą się 
mogli kształcić w kierunkach: mechanik pojazdów samo-
chodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, 
technik mechatronik, monter mechatronik, mechanik 
automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, tech-
nik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik 
automatyk, operator obrabiarek skrawających, opera-
tor maszyn i urządzeń odlewniczych, technik informatyk, 
tapicer, stolarz, technik mechanik, technik hotelarstwa, 
technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, 
technik mechanik (specjalność urządzenia  sterowane nu-
merycznie CNC), elektryk. Pracownie wyposażone będą 
w specjalistyczny, nowoczesny sprzęt dofi nansowany 
z kolejnej pozyskanej puli środków unijnych o wartości 
blisko 4,5 mln zł.

Budowa nowoczesnego obiektu zakończyć ma się 
w lipcu 2018 r., a wykonawcą jest fi rma Budimex. W uro-
czystości wbudowania kamienia węgielnego pod CKP brali 
udział również reprezentanci Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu.

JC
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jak dziaŁają OszUści?
Seniorze, Seniorko!

 W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, 
których ofiarami stają się osoby starsze, samotnie zamiesz-
kujące, apelujemy do Państwa o zdrowy rozsądek w kon-
taktach z osobami telefonującymi do Was lub pukającymi 
do drzwi Waszych mieszkań.

Oszuści wchodzą do Państwa mieszkań pod różnym 
pretekstem, np. z prośba o wodę, ofertą sprzedaży artyku-
łów przemysłowych, powołują się na pracowników admi-
nistracji, przedstawicieli różnych służb, urzędników, przed-
stawiając się jako np. listonosz, policjant, pracownik: ZUS, 
pomocy społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, 
zakładu energetycznego albo innych instytucji. Powszech-
nym przykładem tego typu przestępstw są oszustwa lub 
kradzieże na tzw. „legendę”.

Pamiętajcie Państwo, że oszuści są bezwzględni – umie-
jętnie manipulują rozmową, tak aby uzyskać jak najwięcej 
informacji, po czym doprowadzają do przypadków podej-
mowania z kont zgromadzonych oszczędności, nierzadko 
zaciągania kredytów.

Seniorzy, którzy nie są świadomi sytuacji, w jakiej się 
znajdują, słysząc przez telefon, że czeka ich lub osobę 
im bliską jakieś niebezpieczeństwo lub że mogą stracić 
wszystkie oszczędności życia ze względu na awarię zabez-
pieczeń bankowych, bezwzględnie i bez zastanowienia 
podejmują pieniądze z banku i pozostawiają je w miejscu 
wyznaczonym i wskazanym przez oszusta, z myślą że tra-
fią do bezpiecznego policyjnego depozytu. Najczęściej są 
to miejsca takie jak: śmietniki, kontenery, ławki w parku, 
czy też pojazdy samochodowe. I tutaj kontakt się urywa.

Co należy zrobić, aby nie Stać 
Się ofiarą oSzuSta:

Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście lub telefo-
nicznie, która będzie chciała żebyście przekazali jej gotów-
kę bądź inne drogocenne przedmioty, możecie przypusz-
czać, że jest to próba oszustwa, ponieważ żadna służba, 
która zajmuje się ściganiem przestępczości nie może żądać 
od Państwa oddania wartościowych rzeczy.

Przypominamy, że nieumundurowany policjant na Wa-
szą prośbę musi okazać legitymację służbową. Zawsze 
sprawdzajcie Państwo wiarygodność osób kontaktujących 
się w sprawie przekazania gotówki, dzwońcie do krewnych 

i weryfikujcie te informacje. W sytuacji, gdy osoba, która 
się z Wami skontaktuje, staje się natarczywa, natychmiast 
należy zadzwonić na Policję lub zaalarmować otoczenie.

We wszystkich przypadkach, które wydają nam się 
podejrzane należy kontaktować się z Policją, 

dzwoniąc na numer alarmowy 

997 lub 112 (z telefonu komórkowego) 

przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów, 
np. wygląd nieznajomej osoby, numer rejestracyjny 

i markę samochodu, którym ewentualnie przyjechała, 
a w przypadku rozmowy telefonicznej – 

numer z wyświetlacza telefonu, 
datę i godzinę rozmowy.

Poznańscy policjanci

masz dŁUG W sPÓŁdzielni 
mieszkaniOWej? 

Sprawdź, jak zawrzeć ugodę i spłacić zadłużenie w dogodnych ratach! 

Kontakt: 61 817 40 11
� 61 64 69 210 Kierownik Działu Windykacji (lokale użytkowe i grunty) 
� 61 64 69 240 (os. Dąbrowszczaków, ul. Poznańska, tereny pozaswarzędzkie)
� 61 64 69 238 (os. Cegielskiego, os. Raczyńskiego, os. Działyńskiego)
� 61 64 69 255 (os. Kościuszkowców, os. Czwartaków, ul. Gryniów)



15

informator spółdzielczy

GŁOWice na 5!
Administracje Osiedli przystąpiły do odpowietrzania instalacji centralnego 
ogrzewania. W związku z tym, prosimy mieszkańców o ustawienie 
głowic termostatycznych przy grzejnikach na pozycję „5” 
do czasu uruchomienia instalacji i dostarczenia ciepła.

Fo
t. 

JC

Oddaj 
kreW
dla osób 
chorych 

na białaczkę

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej
w Swarzędzu oraz Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu

zapraszają dnia 20.10.2017 r. (piątek)

na akcję POBOrU krWi 
W godz. 900-1400 w Zespole Szkół nr 1, os. Mielżyńskiego 5A w Swarzędzu

koniecznie zjedz śniadanie
można oddać próbkę na szpik kostny

Otrzymasz: 8 czekolad ¡ ciastka, sok ¡ dzień wolny od nauki i od pracy
Zabierz dowód osobisty. Musisz być w wieku od 18 do 65 lat

W imieniu organizatorów
Eugeniusz JACEK
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nOWe chOdniki  
w antoninkU

Fot. Chodniki w trakcie budowy

Fo
t. 

RO

Fot. Chodniki tuż po zakończeniu budowy

Fo
t. 

RO

Fot. Chodniki w trakcie budowy

Fo
t. 

RO

Fot. Chodniki tuż po zakończeniu budowy

Fo
t. 

RO

Zakończył się kolejny etap remontów w Antoninku. 
Nowy wygląd zyskał chodnik obok bloków przy ul. Leszka 
66 (od strony balkonów) oraz Mścibora 67. Równe kostki 
pozbrukowe zastąpiły wysłużone płyty chodnikowe. Jest 
to kolejna inwestycja mająca na celu poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców i poprawę jakości życia. Tegoroczne 
prace remontowe objęły „strategiczne” dla mieszkańców 
chodniki. Odnowione zostały bowiem drogi dojścia do par-
kingu spółdzielczego, śmietnika oraz sklepów.

Tak duży zakres pracy możliwy był dzięki współpracy 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu z Radą Osiedla 

Antoninek–Zieliniec–Kobylepole. Rada Osiedla dofinanso-
wała remont chodników kwotą 15 tys. zł., a Spółdzielnia 
Mieszkaniowa kwotą 75 tys. zł.

W ubiegłym roku, w ramach pierwszego etapu inwe-
stycji, Spółdzielnia wyremontowała chodnik wzdłuż bloku 
przy ul. Leszka 66 (od strony wejścia do klatek) oraz schody 
obok bloków przy ul. Mścibora 62 i 72. Tegoroczne remonty 
stanowią kontynuację wieloletniej inwestycji na tym osie-
dlu. Oprócz już wykonanych renowacji, kolejne planowane 
są w przyszłym roku.

R.O.
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sąsiadki pszczoły i osy

cO ze znakiem w antoninkU?

W okresie wakacyjnym Administracje Osiedli otrzymywały zgłoszenia o pszczo-
łach i osach, które zagnieździły się pod elewacjami bloków spółdzielczych. 
Co zrobić, gdy sami zauważymy taką sytuację?

Z Panem Krzysztofem Bartosiakiem, przewodniczącym Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole, o tym co 
ważne dla spółdzielców rozmawia Robert Olejnik.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że „sąsiadka-
mi” mogą być właśnie pszczoły (dzikie lub rzadziej miod-
ne) albo osy. Często, gdy owady są w ciągłym ruchu nie 
sposób rozróżnić jedne od drugich. Każdorazowo jed-
nak, gdy mieszkańcy zauważą problem zagnieżdżonych 
pszczół czy os, należy niezwłocznie powiadomić Admi-

nistrację Osiedla. W takiej sytuacji na miejsce wzywana 
jest wyspecjalizowana firma, która korzystając z dopusz-
czalnych środków chemicznych wypędzi nieproszonych 
sąsiadów. Warto o tym pamiętać, bo choć jesienią pro-
blem pewnie zaniknie, sprawa powróci wraz z nadejściem 
kolejnej wiosny.                                                             

R.O.

Właśnie zakończył się remont chodników wokół 
bloków przy ul. Leszka i Mścibora. Proszę powiedzieć, 
skąd idea, aby Rada Osiedla partycypowała w kosz-
tach tego remontu?

Drodzy Państwo! Mieszkańcy bloków należą też do 
wspólnoty osiedla A-Z-K, a więc mają takie same prawa 
jak pozostali. Dlaczego więc Rada Osiedla miałaby o nich 
zapomnieć. Nie mogliśmy sfinansować budowy chodni-
ka w całości, lecz partycypując w kosztach. Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Swarzędzu jest otwarta na współpracę 
i to jest naszym sukcesem.

Dla naszych mieszkańców bardzo ważna jest jeszcze 
jedna kwestia. Mianowicie zakaz postoju wzdłuż blo-
ku nr 62 przy ul. Mścibora. Temat ten poruszaliśmy już 
kilkukrotnie na łamach „Informatora Spółdzielczego”. 
Proszę powiedzieć, na jakim etapie są obecnie prace 
związane ze zniesieniem tego zakazu?

Co do kwestii ulicy Mścibora przy blokach, nie uda-
ło nam się porozumieć z Miejskim Inżynierem Ruchu. 
Propozycja mieszkańców, tj. ruchu jednokierunkowego 
wraz z likwidacją zakazu parkowania, nie zdobyła uznania 
w oczach Inżyniera.

Zarząd Dróg Miejskich wyraził zgodę na ruch dwukie-
runkowy, niestety nie wyrażając zgody na likwidację zaka-
zu parkowania. W uzasadnieniu podano, że może to spo-
wodować niebezpieczeństwo częstych kolizji i stłuczek. 
Tak więc pozostało po „staremu”.

Będziemy pewnie powracać jeszcze nie raz do tego 
tematu. Przykładem niech będzie ul. Pusta gdzie rozwią-
zania proponowane przez ZDM nie zadowalały mieszkań-
ców, a jednak udało się osiągnąć kompromis i rozwiązać 
ten „Węzeł Gordyjski”.

Na zakończenie pragnę podziękować za liczny udział 
mieszkańców w imprezach organizowanych przez  Radę 
Osiedla i zaprosić do kontaktu z nami na: 

www.antoninek-zieliniec-kobylepole.pl

dziękUjemy za lata Pracy
W sierpniu br. na emeryturę odeszła pani Katarzyna Czerwińska, która pracowała w Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Swarzędzu 31 lat. Pracę rozpoczęła w pionie GZM, jako specjalista ds. zieleni 
i specjalista ds. technicznych. W latach kolejnych pracowała w Dziale Technicznym jako specjalista 
ds. przygotowania inwestycji, remontów i modernizacji. Przez pracodawców oraz współpracowni-
ków oceniana, jako pracownik dobrze wywiązujący się ze swoich obowiązków, uczynny, pomocny 
i zorganizowany, dla którego żadne zadanie nie stanowiło problemu.

Pani Katarzynie składamy podziękowania za lata pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej. Życzymy 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, nieustającej pogody ducha oraz spokoju od trosk w życiu osobi-
stym i rodzinnym.

JCFo
t. 

JC
Fo

t. 
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Fatalne skUtki 
oDDziaływania natUry w sezonie letnim

OsP PrzestrzeGa i inFOrmUje:

Czas letni jest ulubionym okresem w roku wielu z nas. Dorośli cieszą się z urlopów, a dzieci mają odpoczynek 
od szkoły. Choć jesteśmy świadomi, że pogoda w naszym kraju potrafi zaskoczyć, mało kto spodziewał się tak wielu nie-
przewidzianych deszczy i nagłych zmian temperatury minionego lata. Strażacy odnotowali bardzo dużo zdarzeń oraz 
zgłoszeń dotyczących usunięcia gniazd owadów błonkoskrzydłych (należą do nich m.in. osy, pszczoły i szerszenie).

nawaŁniCe 
Podczas miesięcy wakacyjnych nawałnice atakowały 

nas niejednokrotnie. Były bardzo intensywne, pojawiały 
się z zaskoczenia. Wichury im towarzyszące były przyczyną 
powalania drzew, m.in. na drogi, chodniki, ścieżki (co czę-
sto było związane z utrudnieniem przejścia czy przejazdu), 
uszkodzeń budynków i płotów, zerwania linii energetycz-
nych i telekomunikacyjnych, czy przerw w dostawach prą-
du. Opady deszczu skutkowały zalewaniem posesji i ulic. 
Zmniejszały także widoczność i przyczepność na drogach, 
a więc utrudniały warunki jazdy. Choć swarzędzcy Straża-
cy nie odnotowali uszkodzeń bezpośrednich przez pioru-
ny, należy mieć świadomość, że mogą one powodować 
pożary lub być przyczyną utraty zdrowia czy życia. Fot. Drzewo powalone na drogę

Fo
t. 

O
SP

Fot. Uszkodzone drzewa i połamane gałęzie to częsty widok po burzach

Fo
t. 
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Ważna inFOrmacja!
Podczas burzy powinniśmy pozostać w domu. Jeśli jednak zostaliśmy 
przez nią zaskoczeni na zewnątrz, powinniśmy wiedzieć jak się 
zachować, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. Strażacy radzą, 
aby w takiej sytuacji:
â Nie stawać pod drzewami.
â Nie używać telefonu.
â oddalić się od zbiorników wodnych/nie przebywać  w wodzie 

ani w jej pobliżu.
â Na dużym, otwartym terenie (np. na łące lub na polu) należy 

przykucnąć.
â Nie trzymać przy sobie metalowych przedmiotów i oddalić się 

od metalowych urządzeń.
â Należy wyłączyć urządzenia elektryczne z prądu, gdyż może 

dojść do ich uszkodzenia, a osoby przebywające blisko mogą 
zostać porażone. W przypadku podłączonych urządzeń, 
zalecane jest oddalenie się od nich na bezpieczną odległość.

â Powinniśmy się znajdować z dala od otwartych okien, drzwi, 
kominków.

â Najlepsze rozwiązanie to pozostanie w samochodzie 
i przeczekanie tam burzy.

â Nie poruszajmy się grupą – idźmy osobno, w pojedynkę.
â W górach – zejdźmy w dół najszybciej jak się da, nie chowajmy 

się pod skałami.
W przypadku zauważenia uszkodzeń spowodowanych przez 
warunki pogodowe, oSP prosi o zgłoszenia pod nr telefonu 998.
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owaDy bŁonkoSkrzyDŁe 
Tego rodzaju zjawisko jest kłopotliwym i często spoty-

kanym problemem w sezonie letnim. Owady te mogą być 
szczególnie niebezpieczne dla osób na nie uczulonych, 
osób z ograniczoną sprawnością oraz dzieci. W przypad-
ku usuwania gniazd owadów, swarzędzcy Strażacy mają 
obowiązek interweniować w instytucjach państwowych 
(m.in. szkoły, przedszkola, urzędy) lub gdy jest bezpo-
średnie zagrożenie zdrowia lub życia. W pozostałych 
przypadkach, po zlokalizowaniu takiego gniazda, należy 
skontaktować się z Administracją Osiedli lub prywatną 
firmą specjalizującą się w tego tupu usługach. W sytu-
acjach niewymagających konieczności natychmiastowe-
go przybycia prosimy, aby nie dzwonić na numer 998.

U większości ludzi pojedyncze użądlenie przez owada 
nie wymaga pomocy medycznej. Jeśli jednak osoba zo-
stanie użądlona we wrażliwe miejsce, takie jak np. okolice 
oczu – aby zmniejszyć objawy należy podać jej aspirynę 
lub ibuprofen. Miejscowo pomogą również zimne okłady. 
Zaś w przypadku użądlenia w jamie ustnej czy gardłowej 
trzeba niezwłocznie przewieźć osobę do szpitala. Gdyby 
użądleń było wiele, może wówczas dojść do silnej reak-
cji alergicznej czy nawet do niebezpiecznego wstrząsu 
anafilaktycznego. 

Fot. Poczas usuwania gniazd owadów obowiązuje zachowanie szczególnej ostrozności
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Fot. Strażacy usuwają połamane drzewa
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Fot. Usuwanie połamanych gałęzi

Fo
t. 

O
SP

Fot. Zalana ulica
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Ważna inFOrmacja!
W przypadku zlokalizowania gniazda owadów na terenie osiedla 
należy poinformować administrację osiedli. Strażacy apelują, 
aby w żadnym wypadku nie usuwać gniazd na własną rękę, 
gdyż można przez to narazić swoje zdrowie, a w szczególnych 
przypadkach, nawet i życie. chociaż wezwanie wyspecjalizowanej 
firmy wiąże się z opłatami, będą Państwo mieć pewność, że zadanie 
zostało należycie wykonane i problem nie wróci. Niekiedy potrzebne 
jest zastosowanie specjalistycznych środków chemicznych, do których 
mają dostęp jedynie fachowcy.

Zdjęcia wzbogacające artykuł zostały zamieszczone dzięki 
uprzejmości OSP w Swarzędzu, za co bardzo serdecznie dziękuję. 
Fotografie pochodzą m.in. z facebook’owych profili: „Ochotnicza 
Straż Pożarna Swarzędz” oraz „Swarzędz Alarmowo”.

JBK
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mUzyczna hOsanna 
w swarzĘDzU

28 października br. o godz. 19.30 w Parafi i Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego 
odbędzie się koncert Chóru Żeńskiego SONANTES Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz objął  wydarzenie swoim Patronatem Honorowym.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA   

Podczas koncertu melomani będą mieli wyjątkową oka-
zję zapoznać się z przepięknym utworem jakim jest „Msza 
na sopran, chór żeński i zespół kameralny” Ewy Fabańskiej-
-Jelińskiej oraz wybranymi fragmentami barokowego dzie-
ła Antonio Vivaldiego „Gloria”. Chórowi podczas występów 
towarzyszyć będą uznani poznańscy muzycy. W partiach 
solowych usłyszymy sopranistkę Annę Budzyńską, na-
tomiast instrumentalnie śpiewaków wesprze Poznańska 
Orkiestra Barokowa. Muzykom przewodniczyć będzie 
Hanna Malicka. Koncert poprowadzi Alina Kurczewska.

Autorka utworu współczesnego Ewa Fabiańska-Jelińska 
to niezwykle utalentowana i wielokrotnie nagradzana po-
znańska kompozytorka młodego pokolenia. Jej dzieła są 
coraz częściej wykonywane przez znakomite i znane szero-
kiej publiczności zespoły jak m.in. Orkiestra Kameralna Pol-
skiego Radia Amadeus, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, 
czy Chór Dziewczęcy Skowronki. 

„Mszę”, którą usłyszymy 28 października artystka skom-
ponowała specjalnie z myślą o Chórze Żeńskim SONANTES.  
Założony w roku 1971 przez profesor Krystynę Domańską
-Maćkowiak, a obecnie prowadzony przez Hannę Malicką 
zespół posiada szeroki repertuar muzyki sakralnej i świec-
kiej wszystkich epok. Chór Żeński SONANTES jest laure-
atem wielu prestiżowych nagród na festiwalach krajowych 
i zagranicznych. 

MECENAT
¡ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

PATRONAT HONOROWY
¡ Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

PATRONAT 
¡ Parafi a Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu

PATRONAT MEDIALNY: 
¡ Radio Merkury 
¡ Telewizja STK 

PARTNERZY
¡ Fundacja Świat Możliwości
¡ Drukarnia Swarzędzka
¡ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
¡ Koleje Wielkopolskie
¡ Komunikacja Swarzędzka

WSTĘP WOLNY

Więcej informacji znajduje się na Facebooku:

Sonantes Chór Żeński Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu
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Legenda

droga publiczna

obszar nieruchomości

budynki mieszkalne

budynki użytkowe

informator spółdzielczy

nieruchomość: swarzędz, os. działyńskiego 1a, b, c

Nr nieruchomości Nr działek Pow. Nieruchomości Nr KW Ilość bloków Ogółem ilość lokali

035
3131/2

3130/145
3130/148

3798,00 PO2P/00228128/8 3 84
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Legenda

droga publiczna

obszar nieruchomości

budynki mieszkalne

budynki użytkowe

informator spółdzielczy

nieruchomość: swarzędz, os. działyńskiego 1d, e

Nr nieruchomości Nr działek Pow. Nieruchomości Nr KW Ilość bloków Ogółem ilość lokali

036 3131/42 3491,0 PO2P/00190221/4 2 93
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◆ ROLETY
◆ ŻALUZJE

◆ PLISY
◆ MOSKITIERY

◆ MARKIZY

Ceny
producenta!!!

www.ramzes.info.pl

ul. Tortunia 26, Swarzędz, 601 48 34 10
NAJEM MIEJSC POSTOJOWYCH

W PODZIEMNEJ HALI GARAZOWEJ
W CENTRUM HANDLOWYM

PRZY UL. GRANICZNEJ 55 W SWARZĘDZU
Telefon kontaktowy:

+48 500 113 532

www.inwestopoz.pl

INWESTOPOZ Spółka z o.o., os. E. Raczyńskiego 2/22, 62-020 Swarzędz
tel./fax +48 61 817 33 95, e-mail: biuro@inwestopoz.pl
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mieszkanie na sPrzedaż
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz) 

posiada na sprzedaż mieszkanie położone w Swarzędzu na osiedlu Dąbrowszczaków 27/10.

Mieszkanie ma pow. użytkową 52,50 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza.
Mieszkanie zlokalizowane jest na IV piętrze budynku.

Cena mieszkania wynosi 195 270 zł
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Mieszkaniowym Spółdzielni 

(w godzinach pracy Spółdzielni, pon. 7:00-17:00, wt.-czw. 7:00-15:00, pt. 7:00-13:00) 
pod nr tel. 61 817 39 66 lub 61 64 69 245

62-020 Swarzędz    ul. Kwaśniewskiego 1
Telefony: 61 817 40 61 (sekretariat)    61 817 40 11 (centrala)    fax 61 817 40 93

e-mail: zarzad@sm-swarzedz.pl    www.sm-swarzedz.pl

Paweł Domański. tel. 61 64 69 247
tel. kom. 604 117 293
e-mail: p.domanski@sm-swarzedz.pl

Przed podpisaniem umowy wpłata niewaloryzowanej kaucji w wysokości trzech miesięcznych czynszów (netto-bez VAT) Przy zdawaniu lokalu opłata manipulacyjna 120,00 zł

PIWNICE Z WEJŚCIEM Z KORYTARZA PIWNICZNEGO
– stawka 8,50 zł/m2/m-c+VAT

OS. DĄBROWSZCZAKÓW
w chwili obecnej brak lokali

OS. CZWARTAKÓW

1.  budynek nr 18 – powierzchnia 42 m2 (CO, WC)

OS. KOŚCIUSZKOWCÓW w chwili obecnej brak lokali 

UL. GRYNIÓW w chwili obecnej brak lokali

OS. RACZYŃSKIEGO 

1.  budynek nr 18 – powierzchnia 19 m2 (CO) 

2.  budynek nr 13 – powierzchnia 18,6 m2

3.  budynek nr 27 – powierzchnia 12 m2 

4.  budynek nr 32 – powierzchnia 20 m2

5.  budynek nr 9 – powierzchnia 10 m2

OS. CEGIELSKIEGO w chwili obecnej brak lokali

GARAŻE WYNAJEM w chwili obecnej brak

PIWNICE Z WEJŚCIEM Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU
– stawka czynszu 15,00 zł/m2/m-c+VAT

SWARZĘDZ
OS. DĄBROWSZCZAKÓW w chwili obecnej brak lokali

OS. CZWARTAKÓW 
1.  budynek nr 22 – powierzchnia 43 m2 (CO, WC)

OS. KOŚCIUSZKOWCÓW 
1.   budynek nr 16 – powierzchnia 47,1 m2 (CO, WC)
2.   budynek nr 35 – powierzchnia 45,1 m2 (CO, WC) 
rezerwacja

OS. RACZYŃSKIEGO 
1.  budynek nr 30 – powierzchnia 12 m2       
2.  budynek nr 5 – powierzchnia 15,2 m2 (WC, CO)

OS. CEGIELSKIEGO 
1.  budynek nr 16 – powierzchnia 12 m2

2.  budynek nr 25 – powierzchnia 12 m2 
3.  budynek nr 7 – powierzchnia 12 m2

4.  budynek nr 10 – powierzchnia 50,4 m2 (WC, CO)

POZNAŃ, ul. Chwaliszewo
1.  budynek nr 21A – powierzchnia 73,14 m2 (WC)

ANTONINEK, ul. Mścibora 72
1.  budynek nr 72 – powierzchnia 26, m2 (CO, WC)
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PamięĆ Wykracza POza śmierĆ
poetycko-mUzyczny wieczór 
pełen światłocieni…

7 września, w czytelni Biblioteki Publicznej na os. Czwartaków 1, odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano 
nowo powstały tomik poezji autorstwa Haliny Dziszyńskiej-Błachnio pt. „Światłocienie”. Swoje wiersze poetka dedy-
kuje zmarłemu mężowi – Henrykowi. Dzieli się ona z czytelnikiem swoimi przeżyciami i wspomnieniami. Zebrane 
w książce utwory są bardzo osobistym i pełnym emocji wyznaniem bólu po stracie ukochanej osoby. Ważną rolę 
pełni w nich nie tylko tęsknota, ale również światło i cień. 

spotkanie
Tak wielu chętnych chciało wziąć udział w tym wydarze-

niu, że ledwo udało się wszystkich pomieścić. Deszczowy 
nieco wieczór idealnie wpasował się w atmosferę spotka-
nia. Obok Pani Haliny pojawili się goście: Maria Magdalena 
Pocgaj – również poetka; autorka wstępu do tomiku „Świa-
tłocienie”, a także Paweł Kuszczyński – Prezes ZLP.

Po wprowadzeniu i omówieniu poezji Pani Dziszyńskiej
-Błachnio, nadszedł czas na recytowanie wybranych utwo-
rów. Po każdym z nich, w czytelni rozbrzmiewały spokojne 
gitarowe utwory w wykonaniu muzyka – Michała Wejmana. 
W trakcie nich, wszyscy zebrani mieli czas na to, by oddać 
się chwilowej refleksji.

Ze względu na charakter spotkania, nie mogło zabraknąć 
tych, którzy zechcieli wspomnieć pana Henryka. Oprócz 
pani Haliny, głos zabrali: Ewa Buczyńska, Magdalena 
Pocgaj, prof. Krzysztof Kasprzak, Wiesław Błachnio, 
Jacek Kulm, Poseł Bożena Szydłowska, Marcin Socha, 
oraz Burmistrz Marian Szkudlarek. Ten ostatni, oficjalnie 
powiadomił wszystkich zebranych o nadaniu imienia 
Henryka Błachnio alei spacerowej nad Jeziorem Swarzędz-
kim (biegnie ona od ul. Św. Marcin aż do ul. Augusta Ciesz-
kowskiego). Henryk Błachnio, jako swarzędzki fotografik, 
wielokrotnie uwieczniał nasze miasto na swoich zdjęciach. 
Przechadzając się aleją, można podziwiać piękno przyrody, 
co też sam wielokrotnie czynił. 

„światłocienie” w ŻyciU i sztUce
Tak jak bywa w przypadku światła i cienia, pani Halina 

i pan Henryk wzajemnie się uzupełniali – zarówno 
w małżeństwie, jak i w sztuce. Ona – utalentowana poetka, 
On – znany artysta fotografik. Jej poezje niejednokrot-
nie towarzyszyły wystawom męża, będąc dopełnieniem 
do całości, zaś Jego kolorowe zdjęcia wzbogaciły tomik 
„Światłocienie”.

Wiersze zamieszczone w tomiku są szczere i prawdziwe. 
Jest w nich wiele miłości i czułości. Poetka wraca do wspól-
nych chwil i jest za nie wdzięczna. Jak mawia pani Halina, 
to właśnie mąż był jej światłem. Jako kapłanka ogniska do-
mowego i kustosz Jego pamięci, poprzez tworzenie poezji 
wskrzesza w sobie iskrę do walki z bólem, spowodowa-
nym przez jego odejście. Szczęście bywa ulotne i z tej racji 
powinniśmy zaczerpnąć tu ważnej nauki. W życiu liczy się 
docenianie rzeczy najprostszych i umiejętność dostrzeże-
nia znajdującego się w nich piękna. Nie zapominajmy też 
o słowach pani Haliny: „Pamięć wykracza poza śmierć”.

Tomik jest do nabycia w dziale promocji miasta. Książki 
zostały przekazane w ramach pomocy finansowej. „Świa-
tłocienie” można również wypożyczyć w Bibliotece Publicz-
nej. Tomik jest dostępny zarówno na os. Czwartaków 1, jak 
i w każdej z filii Bilblioteki. Przy okazji przypominamy, 
że znajdują się tam również wydane wcześniej zbiory poezji 
autorstwa pani Haliny.

serDeczne poDziĘkowania
Podczas spotkania poetka podziękowała reprezentują-

cemu gminę Burmistrzowi za nadanie alei nazwy jej męża, 
a także za dofinansowanie tomiku przez Miasto i Gminę 
Swarzędz. W ramach wdzięczności przekazała „miastu” pra-
ce fotograficzne autorstwa jej męża. Pani Halina Dziszyńska
-Błachnio złożyła także podziękowania za pomoc ze strony 
Państwa H. A. Grzybków. Podziękowała również: Sekretarz 
Gminy Agacie Kubackiej, Radzie Miasta, Poseł Bożenie 
Szydłowskiej – za przybycie i ciepłe słowa odnośnie pana 
Henryka, prof. Kasprzakowi, prof. Kowalikowi, artyście 
fot. Jackowi Kulmie, TMZS, SPDST, mediom swarzędzkim: 
red. Tygodnika Swarzędzkiego, red. Informatora Spół-
dzielczego, red. Informatora Swarzędzkiego, red. Prosto 

Fot. Fotogramy autorstwa Henryka Błachnio
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Piotr Osiewicz

Grażyna 
kUrkOWiak-sOcha

sylWetKi sWarzędzan

cd. ze str. 28

Państwo Sochowie mają jedną córkę, absolwentkę 
romanistyki, politologii i studiów podyplomowych MBA 
na poznańskiej AE oraz dwóch ukochanych wnuków: Jasia 
i Piotrusia. Pytanie o hobby byłoby chyba nie na miejscu, 
ale takie „poukładane” osoby, jak pani Grażyna, znajdu-

ją czas na wszystko. Wielką pasją obojga małżonków są 
podróże, i te dalekie i te do ciekawych zakątków naszego 
kraju. No i jeszcze jedno, górskie wędrówki, mało jest 
miejsc, w których jeszcze nie byli!

z Ratusza, Telewizji STK, fotografom, Bibliotece Publicznej 
z Dyr. Sławomirą Nawrocką na czele – za zorganizowanie 
spotkania, Michałowi Wejmanowi – za oprawę muzyczną, 
Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej z Prezesem Pawłem 
Pawłowskim na czele – za okazywanie pamięci o jej mężu, 
dyrekcji i nauczycielom oraz dzieciom z SP 4 – za wszel-
kie działania na rzecz upamiętnienia Henryka Błachnio, za 
wsparcie emocjonalne i serdeczne kondolencje, a także 
za wyświetlony na spotkaniu film zaprezentowany przez 
Marcina Sochę w ramach projektu „eSzkoła Wielkopol-
ska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Pani 
Halina dziękowała również wybitnym poetom poznańskim 
za wiersze napisane dla jej męża, recenzję i wspólne czy-
tanie: Magdalenie Pocgaj, Ewie Buczyńskiej, Bogdanowi 
Komińskiemu oraz Pawłowi Kuszczyńskiemu.

Fot. Magdalena Pocgaj, Paweł Kuszczyński i Halina Dziszyńska-Błachnio
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Fot. Pamiątkowe wspólne zdjęcie na koniec spotkania
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Podziękowania były również skierowane do rodziny 
i przyjaciół – za empatię i wsparcie w trudnym dla niej cza-
sie, a także do mieszkańców osiedli, z których wielu przy-
było, aby wziąć udział w promocji tomiku. Każdy uczestnik 
otrzymał tego dnia jeden egzemplarz tomiku w prezencie. 
Niedługo później do pani Haliny ustawiła się długa kolejka 
po autografy.

W holu Biblioteki („Galeria Wielokropek”), zebrani mogli 
podziwiać wystawę fotogramów „Barwy Czasu” autorstwa 
Henryka Błachnio. Tę samą nazwę nosiła książeczka, która 
była rozdawana na pamiątkę wszystkim zgromadzonym. 
Miłym zakończeniem wieczoru, były wspólne rozmowy 
z autorką i słodki poczęstunek.

JBK

lUstracja 4 lat
Zakończyła się, trwająca ponad 2 miesiące, lustracja 

pełna Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu. Lustrato-
rzy Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP 
przyjrzeli się działalności Spółdzielni w latach 2013, 2014, 
2015 i 2016. Z lustracji powstał obszerny, kilkusetstronico-
wy protokół. Spółdzielnia czeka jeszcze na wnioski i zale-
cenia polustracyjne ze Związku Rewizyjnego.

JC

Fot. Halina Dziszyńska-Błachnio
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sylWetKi sWarzędzan

Grażyna kUrkOWiak-sOcha

W długim szeregu swarzędzkich Sylwetek nie brak przedstawicieli samorządów. 
I nic w tym dziwnego; trudno sobie wyobrazić nasze codzienne życie bez kontaktu 
z władzą, i tą z wyboru i tą administracyjną, na którą czasem narzekamy, ale bez 
której żyć się nie da. Naszą kolejną Sylwetką jest osoba znana chyba wszystkim 
swarzędzanom, pani Grażyna Kurkowiak-Socha, która po trzydziestu sześciu latach 
pracy w swarzędzkim magistracie przeszła latem tego roku na zasłużoną emeryturę.

Pani Grażyna jest swarzędzanką z krwi i kości, urodziła się 
w Łowęcinie. Edukację szkolną w czteroklasowej szkole w 
Łowęcinie wspomina szczególnie miło, a zwłaszcza swą wy-
chowawczynię, panią Reginę Krych, zmarłą w sierpniu tego 
roku. Miałem w swoim czasie przyjemność przedstawienia 
w Sylwetkach pani Reginy Krych; rozmowa z Nią była samą 
przyjemnością. Kolejne cztery klasy szkoły podstawowej 
to Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu. Po jej ukoń-
czeniu pani Grażyna uczęszczała do słynnego poznań-
skiego Liceum nr 7 im. Dąbrówki. Była to szkoła elitarna, 
w najlepszym tego słowa znaczeniu, trzeba było koncerto-
wo zdać egzamin wstępny, a następnie ciężko pracować aż 
do matury. Nagrodą było to, że prawie wszyscy absolwen-
ci „Dąbrówki” zdawali bez problemów egzaminy wstępne 
na wyższe uczelnie i dostawali się na wymarzone studia.

Pani Grażyna wybrała studia prawnicze na kierunku 
prawniczym Wydziału Prawa i Administracji UAM w Po-
znaniu, którego studentką była w latach 1974-1978. Były 
to studia naprawdę trudne a do legendy przeszli niektórzy 
profesorowie, na których wspomnienie jeszcze niejedne-
mu absolwentowi przechodzą dreszcze po plecach.

„Przygoda” ze swarzędzkim magistratem rozpoczęła się 
dla pani Grażyny w roku 1981 od stanowiska inspektora 
ds. Rady Narodowej. Tu informacja dla młodych Czytel-
ników: w tamtych latach działały rady narodowe szczebla 
gminnego, miejskiego, dzielnicowego, czy wojewódzkie-
go. Po niedługim czasie otrzymała awans na kierownika 
Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych i na kolejny 
stopień - zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
Warto zwrócić uwagę, że nie obawiano się wtedy powierzać 
odpowiedzialnych stanowisk młodym ludziom, warunkiem 
było solidne przygotowanie zawodowe.

Kolejnym szczeblem kariery zawodowej pani Grażyny 
było pełnienie trudnej i odpowiedzialnej funkcji sekretarza 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, a potem sekretarza 
gminy. Było to w latach 1985-1994, w najtrudniejszym 
bodaj okresie przemian ustrojowych, kiedy praktyka 
wyprzedzała niejednokrotnie przepisy prawa. Wiedza praw-
nicza i doświadczenie były wtedy na wagę złota. Jeśli jesz-
cze do tego dołożyć trudną sytuacje gospodarczą, infl ację 
itp. to praca w samorządzie jawi się jako bardzo wyczerpu-
jąca i stresująca. Wszystko było wtedy nowe, gminy przej-
mowały żłobki, oświatę, komunikację miejską, prowadzenie 
ewidencji gospodarczej, gospodarkę odpadami – a najczę-
ściej przy nader częstym braku regulacji prawnych.

cd. na str. 27

Bohaterka Sylwetki musiała sobie dobrze z tym wszyst-
kim radzić, bo powierzono jej kolejne odpowiedzialne 
stanowisko dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich. Funkcję tę pani Grażyna Socha sprawowała 
do końca pracy zawodowej. Do jej obowiązków na tym 
stanowisku należały wszelkie sprawy organizacyjne, ka-
drowe, organizacja wyborów i wiele innych; powszechnie 
bowiem wiadomo, że gdy jakaś sprawa nie pasuje do żad-
nego Wydziału to do Organizacyjnego na pewno pasuje! 

Warto jeszcze zatrzymać się przy sprawach wyborów. 
Prawie „od zawsze” pani Grażyna Socha pełniła funkcję 
urzędnika wyborczego w naszym ratuszu, realizującego 
zadania burmistrza wynikające z ordynacji wyborczej. 
Wybory samorządowe w roku 1994 i 1998 odbywały się 
jeszcze wg poprzednich zasad, wybieraliśmy radę miejską, 
a ta wybierała burmistrza. Organem wykonawczym był 
zarząd gminy, także wybierany przez radnych. W roku 
2002 weszła w życie ustawa, wg której wyborcy wybie-
rają burmistrza w wyborach bezpośrednich, a wyłoniony 
w nich burmistrz pełni funkcje organu wykonawczego, 
krótko mówiąc ma w ręku dużą władzę, ale też ciąży na nim 
duża odpowiedzialność. Wybór burmistrza może być jedno-
stopniowy, pod warunkiem, że uzyska w I turze ponad 50% 
głosów, a to się w naszej gminie zdarzyło tylko jeden raz 
(w roku 2010 pani Anna Tomicka). Były też i trudne momen-
ty, w roku 1994, krótko po wyborach, zmarł jeden z radnych 
i konieczne były wybory uzupełniające. Bardzo nerwowy 
był okres „bezkrólewia” po wyborze pani burmistrz Bożeny 
Szydłowskiej na posła do Sejmu RP. Prawo było nieprecy-
zyjne i przez ponad miesiąc nie mieliśmy w gminie władzy 
wykonawczej. Doświadczenie prawnicze i samorządowe 
pani Grażyny Sochy pozwoliło na bezpieczne przeprowa-
dzenie urzędu przez ten trudny okres. Przygotowanie wy-
borów to bardzo odpowiedzialna praca, musi się zgadzać 
wszystko, do ostatniego przecinka, na ostatni guzik muszą 
być dopięte listy wyborcze, przygotowane karty do gło-
sowania, dobrze przeszkoleni członkowie komisji i setki 
innych spraw. Nad wszystkim tym czuwała pani Grażyna 
Socha, nie sama oczywiście, co w naszej rozmowie szcze-
gólnie mocno podkreślała, ale to ona jednoosobowo od-
powiadała za wszystko! Przez te kilkadziesiąt lat w naszej 
gminie „w temacie – wybory” wszystko było bez zarzutu!

Warto jeszcze dodać, że pani Grażyna Socha pracowała 
kolejno z dziewięcioma (!) szefami miasta i gminy; to chyba 
najlepsza ocena jej kompetencji i sumienności.
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POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY W SWARZĘDZU

OS. KOŚCIUSZKOWCÓW 26

DZIĘKUJĘ

Z okazji tegoż okrągłego Jubileuszu, pragnę podziękować tym osobom oraz instytucjom, bez których wsparcia i pomocy 
„nasze” działające charytatywnie Stowarzyszenie nie byłoby w stanie istnieć. Mam tu na myśli Darczyńców, przede wszystkim 
Pana Pawła Pawłowskiego Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd Miasta 
i Gminy Swarzędz, jak i również radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu: Pana Macieja Sochę, a w szczególności Panią Wandę 
Konys. W dalszej kolejności muszę wymienić pozostałych sponsorów, od których również otrzymaliśmy wiele dobra: Piekarnia 
Ciastkarnia „Jankowscy M.R.K.”, „Drukarnia Swarzędzka” Stanisława i Marcina Witeckiego, Zakłady Mięsne „Andrzej Bystry”. 
Wśród wymienianych � rm, nie możemy zapomnieć również o markecie „TESCO”, który umożliwia nam prowadzenie regularnych 
zbiórek żywności przed Gwiazdką i Wielkanocą, a także o „Eurohotelu”, który jest jednym ze sponsorów spotkania zorganizowa-
nego z okazji naszego Jubileuszu 20-lecia.

Dziękuję również tym, którzy wspierali PKPS w przeszłości. Należą do tego grona osoby takie jak: Urszula Socha – Dyr. Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, Anna Renda - Dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, Wojciech Staniszewski – właściciel 
� rm „Clip” i „STS”, Karol Baszczyński z � rmy „Wiraż-Bus”, Andrzej Arentowski z � rmy „Cybina”, Tomasz Helak z � rmy transportowej.
Korzystając z okazji, chciałabym zaznaczyć, że jesteśmy bardzo wdzięczni za ogromne zaangażowanie licznych sponsorów 
i o� arodawców podczas odbywających się, a dziś już historycznych, „Otwartych Wigilii” w Swarzędzu. Bez tej pomocy, nie 
udałoby się nam w tamtych latach, realizować największego w Wielkopolsce przedsięwzięcia, z tak dużym rozmachem. 
Zapamiętaliśmy tę jednoczącą się społecznie pomoc na zawsze i dziś raz jeszcze, wszystkim dziękujemy. Dziękujemy również 
za wszelkie dary i wsparcie: miejscowym restauracjom, � rmom wędliniarskim, piekarniom i cukierniom, kwiaciarniom, sprze-
dawcom z miejscowego targowiska, miejscowym sklepikarzom, lokalnym � rmom, a przede wszystkim wielu bezimiennym 
Mieszkańcom, którzy w swoich domach piekli, gotowali, smażyli potrawy na stoły wigilijne, dekorowali salę, pilnowali szatni 
i sprzątali po Wigiliach, okazując przy tym swoje wielkie serce. Podziękowania dla: Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, księży 
z miejscowych para� i, Muzeum z Uzarzewa za wypożyczanie zwierzątek do wystroju betlejemskiego, swarzędzkiego harcerstwa 
za współorganizację, � rm przewozowych i ochroniarskich, piosenkarzy, zespołów artystycznych, miejscowych chórów, a także 
dla lokalnych i krajowych mediów.

Swoje podziękowania kieruję również do wszystkich wolontariuszy działających w ramach Stowarzyszenia na przestrzeni 
lat, w tym m.in.: Łucji Szulkowskiej, Jadwigi Wojtasiak, Doroty Markiewicz, Urszuli Mienkiny, Magdaleny Skotnickiej, Radosła-
wa Cwojdzińskiego, Izabeli Cwojdzińskiej, Marii Bocian, Heleny Salwy, a także: Marii Kleszcz, Marii Ogoniak, Reginy Okrzos, 
Aleksandry Wawrzyniak, Andrzeja Brodziszewskiego, Marii Kaźmierczak, Eugeniusza Drozdy, Mirosławy Taberskiej-Tyl, Urszuli 
Przepióry, Eugeniusza Styły, Piotra Cichewicza, Zo� i Ludwikowskiej, Zo� i Bednarek, Grażyny Gajewskiej, Marioli Jurgowiak, 
Katarzyny Jasiak i Haliny Chmielewskiej.

Kierując podziękowania dla współpracowników, chcę podkreślić twórczą rolę Haliny Tempińskiej oraz Leszka Grajka, którzy 
byli współzałożycielami PKPS, a teraz wśród nas już Ich nie ma.

Ogromną wdzięcznością darzę również wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie 
(dawne gimnazjum). Dziękuję Wam za dobre serca i za to, że pomimo młodego wieku, kieruje Wami chęć pomocy innym.

W podziękowaniach należy również wspomnieć o Was, drodzy Państwo – o Mieszkańcach naszej gminy, wśród których 
znajduje się wiele osób ze spółdzielczych osiedli. Wsparcie, które okazują Państwo, czy to w przynoszonych przez siebie darach, 
czy w ramach transportu wszelakich dóbr, jest dla nas bardzo cenne i podbudowuje w nas wiarę w drugiego człowieka. Dziękuję 
więc za pomoc, tak w formie � nansowej, jak i materialnej.

Jolanta Kujawska 
Prezes PKPS

JUBILEUSZ 20-LECIA



O HISTORII SŁÓW KILKA 

Z inicjatywą założenia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wy-
stąpiła Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu. Pomysłodawcą był Pan 
Prezes Paweł Pawłowski. Do realizacji przystąpili Pan Leszek Grajek i Pani 
Halina Tempińska, którzy po skontaktowaniu się z Wielkopolskim Zarządem 
Wojewódzkim, zorganizowali wspólne spotkanie z lokalnym społecznikiem, 
Panią Wandą Konys, aby omówić pomysł i zastanowić się jak wprowadzić 
go w życie. Następnie zorganizowano otwarte spotkanie dla osób zaintere-
sowanych działalnością społeczną. Postanowiono utworzyć Zarząd Miejsko-
-Gminny, którego prezesem została Pani Wanda Konys.

Swarzędzki oddział PKPS powstał 17 grudnia 1997 r., z zamysłem 
pomocy dla ubogich mieszkańców osiedli – członków Spółdzielni Mieszka-
niowej. To właśnie od Spółdzielni organizacja otrzymała do swej dyspozycji 
lokal, w którym działa aż do teraz. Z czasem okazało się, że wsparcia ze strony 
Stowarzyszenia potrzebuje wiele więcej osób niż początkowo zakładano. 
Zaczęli zgłaszać się ludzie nie mający co jeść i w co się ubrać. Z tej racji, 
poszerzono zakres pomocy i rozpoczęto szukać sponsorów. Po dziś dzień PKPS 
pomaga osobom potrzebującym z całej Gminy Swarzędz. Są to rodziny 
i osoby, w których życiu pojawiło się ubóstwo, choroba, samotność, czy też 
bezdomność, na skutek czego są zagubione i nie radzą sobie z codziennym 
życiem. Pojawiały się pomysły na różne metody pozyskiwania pomocy, 
które stopniowo realizowano. Jednocześnie ruszyła też fala wsparcia ze stro-
ny mieszkańców miasta. Tym, co bardzo istotne, jest fakt, że wszystkie dary 
od mieszkańców, jak również otrzymywana żywność, od początku były ewi-
dencjonowane i tak też pozostało do dziś. Wydawanie jej bene� cjentom, 
również jest rejestrowane.

Na przestrzeni lat, ilość osób korzystających z pomocy PKPS zmieniała 
się. Na początku Stowarzyszenie miało „pod swoimi skrzydłami” około 2000 
podopiecznych, a w 2017 r. było to 1200 osób. Zmniejszenie liczby osób po-
trzebujących wynika najprawdopodobniej ze spadku bezrobocia i poprawy 
warunków życia.

Pani Wanda Konys była prezesem swarzędzkiego PKPS przez 11 lat 
(od 1997 r.). W 2008 r. jej obowiązki przejęła Pani Maria Stachoń-Wilk. 
Następnie, w 2013 r., prezesem została Pani Jolanta Kujawska, która prowa-
dzi Stowarzyszenie do dziś. 20 lat działalności Zarządu Miejsko-Gminnego 
PKPS to pasmo sukcesów pracy wolontariatu. Można powiedzieć z pełnym 
przekonaniem, że Stowarzyszenie od samego początku spełnia swoje 
zadanie i stawiane wobec niego oczekiwania. Jest sprawnie działającą 
organizacją charytatywną pozytywnie patrzącą w przyszłość.

POZYSKIWANIE 
I ROZPROWADZANIE ŻYWNOŚCI 

PKPS otrzymuje żywność głównie z dwóch źródeł. Są to produkty 
żywnościowe pozyskiwane z Wielkopolskiego Banku Żywności, które-
go jest członkiem od 2002 r., (otrzymywane są po opłaceniu składki), 
a także produkty żywnościowe współ� nansowane przez Unię Europejską 
(od 2004 r.). Żywność jest rozprowadzana wśród osób potrzebujących, 
wliczając w to codzienne wydawanie chleba, które zapewnia i dostarcza 
Piekarnia Ciastkarnia „Jankowscy M.R.K.”. Chleb dla osób potrzebujących jest 
przekazywany od poniedziałku do soboty włącznie, a także w Wielkie Soboty, 
Wigilie oraz w Sylwestry.

Stowarzyszenie otrzymuje również produkty od jednorazowych dar-
czyńców i sponsorów. 

ZBIÓRKA ODZIEŻY I RZECZY 
UŻYWANYCH

Odzież, artykuły gospodarstwa domowego i wszelkiego rodzaju inne 
przydatne przedmioty są obecnie darami od mieszkańców naszego miasta. 
Oprócz ubrań, przekazują oni zarówno mniejsze rzeczy, takie jak książki, 
zabawki, buty, talerze, jak i te o większych gabarytach – np. lodówki 
czy pralki. Mieszkańcy mogą przynosić rzeczy do magazynu we wtorki i środy 
od 16:30-19:00, a także w czwartki od 9:00-13:00.

Swarzędzka „Otwarta Wigilia”, 22 grudnia 2002 r.



WIGILIE, ZBIÓRKI, REALIZACJA 
PROGRAMÓW

W poprzednich latach, z pomocą licznych sponsorów, Stowarzysze-
nie  angażowało się w przygotowanie „Otwartych Wigilii”,  które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem i zrzeszały ogromne ilości ludzi. Na pierwszą 
Wigilię przybyło 60 osób, a w ostatniej, siódmej, udział wzięło ponad 700 
osób. Na przestrzeni lat organizowane były również „Wielkanocne śniadania”.

W ostatnich latach, z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wiel-
kanocnych, dzięki uprzejmości „TESCO”, na terenie tegoż marketu regularnie 
odbywają się są zbiórki żywności. Działania te mają na celu ułatwić i umilić 
czas Świąt osobom potrzebującym. Są prowadzone w ramach ogólnopol-
skich akcji organizowanych przez Bank Żywności. Ilość jedzenia zebranego 
podczas zbiórek przedświątecznych jest dokładnie spisywana. Informacje te 
są następnie przekazywane do WBŻ. Stowarzyszenie zawsze bowiem kładzie 
nacisk na inwentaryzację wszelkich darów, które otrzymuje.

Tworzone są paczki dla matek samotnie wychowujących dzieci, osób 
starszych, chorych, samotnych, bezdomnych oraz dla rodzin wielodzietnych.

Działania PKPS skupiają się na realizacji konkretnych programów, 
m.in. Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz 
Programu Unijnego FEAD, na podstawie którego, przydzielono w tym roku 
żywność dla 350 osób. Uczestniczenie w programach jest związane z suro-
wym przestrzeganiem obowiązujących w nich reguł i przepisów, a także 
księgowaniem, prowadzeniem dokumentacji i sporządzaniem statystyk.

Od lat PKPS realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020, który jest współ� nansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

Warto również wspomnieć, że poza realizacją programów, w 2001 roku 
Stowarzyszenie wraz z miejscową społecznością zajęło się organizacją zbiórki 
darów dla powodzian z Ostrowa Świętokrzyskiego.

WSPÓŁPRACA „ROBOCZA”

PKPS nie działa sam – współpracuje z innymi zewnętrznymi instytu-
cjami. Wśród nich znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
(ze względu na uzgodnienia dotyczące kwali� kacji poszczególnych osób 
do korzystania w żywności unijnej). Stowarzyszenie współpracuje także 

(ze wspomnianą już wcześniej) SP1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie 
(dawne gimnazjum), gdzie za zgodą Pana Dyr. Wojciecha Szulca, prowa-
dzony jest wolontariat przez Panią Elizę Krause. Kolejną instytucją związaną 
z PKPS jest Chrześcijańska Służba Charytatywna. Odbiera ona odzież, która 
nie znalazła zastosowania wśród  podopiecznych mieszkańców, a pożytkuje 
ją w inny sposób. W porozumieniu ze Stowarzyszeniem działa także organi-
zacja dla zwierząt „Przytulisko u Wandy”, która zabiera ubrania poniszczone 
i wykorzystuje je jako ściółkę dla zwierząt. Tak więc dary przynoszone 
do PKPS nie marnują się i każda rzecz jest dobrze wykorzystana.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Choć działalność wolontariuszy Stowarzyszenia najczęściej odbywa się 
w ciszy i bez rozgłosu, ich ciężka praca i zaangażowanie zostały niejednokrot-
nie dostrzeżone i nagrodzone. W 2017 r. PKPS otrzymało piękne podziękowa-
nie od Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz – za realizowanie programu przezeń 
ogłaszanego i � nansowanego. Podziękowanie dotyczyło pomocy niesionej 
osobom potrzebującym i było związane ze wsparciem w zakresie przeciw-
działania patologiom społecznym, wykluczeniu i ubóstwu. 

30 maja 2017 r. odbyła się 59 Gala Wolontariatu. Na wniosek Zarządu, 
Łucja Szulkowska – wolontariuszka PKPS, została wyróżniona przez Staro-
stwo Powiatowe statuetką wolontariusza. Nie jest to jednak Jej pierwsza 
nagroda. W 2008 r. otrzymała srebrną odznakę PKPS, a w 2013 r. – złotą.

Podczas Gali, statuetką nagrodzono także Jadwigę Wojtasiak, również 
wolontariuszkę PKPS, która oprócz charytatywnej pracy na rzecz naszego 
Stowarzyszenia, pracuje jako wolontariusz i pomaga mieszkańcom na tere-
nie Wierzonki.

Wszelkie działania PKPS są również cenione przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową. Aby przybliżyć naszym mieszkańcom zakres obowiązków 
organizacji, w „Informatorze Spółdzielczym” pojawiło się już kilka artyku-
łów z nią związanych. IS regularnie zamieszcza adres PKPS wraz z adnotacją 
dotyczącą dni i godzin, w których można przynieść dary oraz otrzymać 
pomoc w formie ubrań lub żywności. Działalnością Stowarzyszenia inte-
resuje się również Telewizja STK, która od lat tworzy krótkie � lmy na jego 
temat. Dzięki współpracy z STK, podczas Jubileuszu 20-lecia wszystkim 
zebranym gościom został zaprezentowany specjalnie zmontowany na tę 
okazję materiał, przedstawiający historię PKPS.

PKPS udziela materialnego i organizacyjnego wsparcia osobom w trudnych sytuacjach życiowych



PREZES  ZARZĄDU PKPS 
W LATACH  2008-2013

MARIA STACHOŃ-WILK

Z sukcesem kontynuowała założenia swojej 
poprzedniczki oraz wdrażała własne inicjatywy. Wspól-
nie z Panią Jolantą Kujawską stworzyły nowy Zarząd 
Stowarzyszenia i zarządzały czynnościami pomoco-
wymi na rzecz Mieszkańców. Będąc prezesem Zarządu 
Miejsko-Gminnego w Swarzędzkim oddziale PKPS, była 

równocześnie członkiem Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego. Bardzo skromna 
osoba, wielce zaangażowana dla dobra Mieszkańców.

OBECNY ZARZĄD PKPS OD 2013 R.

JOLANTA KUJAWSKA

Od 9 lat działa w Polskim Komitecie Pomocy 
Społecznej, a od 4 lat jest jego prezesem. Gdy przestała 
pracować zawodowo, podjęła decyzję o tym, by zacząć 
pomagać innym. Przeprowadziła się do Swarzędza 
w 1990 roku. W przeszłości była związana z „Tygodni-
kiem Swarzędzkim”. Jest zarówno współzałożycielką, 

jak i członkiem Klubu Szachowego w Swarzędzu. Występuje w poznańskim chó-
rze „Melodos” specjalizującym się w wykonywaniu muzyki cerkiewnej. Jolanta 
Kujawska posiada wykształcenie muzyczne, jest też absolwentką Akademii Rol-
niczej – Wydziału Technologii Drewna. Ukończyła także Studium Podyplomowe 
na Politechnice Łódzkiej – Wydział Papiernictwa i Maszyn Papierniczych.

ŁUCJA SZULKOWSKA

Jest wolontariuszem PKPS od 2001 r. Niegdyś 
wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a następnie 
po dwóch latach – jej przewodnicząca (aż do 2008 r.). 
W PKPS od 2008 r. pełni rolę skarbnika. Prowadzi progra-
my, dokumentacje i wszelkie rozliczenia. Pełni codzienne 
dyżury przy wydawaniu chleba oraz żywności, jest także 

obecna podczas wydawania odzieży. Uczestniczy w przedświątecznych zbiórkach 
żywności.

DOROTA MARKIEWICZ

Działa jako wolontariusz PKPS od 2008 r. 
a od 2013 r. – jako członek Zarządu. Przede wszystkim 
włącza się do rozliczeń żywności oraz uczestniczy w jej 
wydawaniu. Działa jako sekretarz w PKPS. Pełni cotygo-
dniowe dyżury i bierze czynny udział w przedświątecz-
nych zbiórkach żywności.

Zebrała JBK

INICJATOR: 
PAWEŁ PAWŁOWSKI

Prezes Spółdzielni był głównym pomysłodawcą 
utworzenia w Swarzędzu organizacji charytatywnej, ma-
jącej na celu pomoc najuboższym mieszkańcom osiedli 
spółdzielczych. Były to trudne czasy, a na terenie miasta 
było sporo osób bezdomnych i wielu innych oczekujących 
na wsparcie. Nie był wobec nich obojętny, a gdy Jego 

pomysł zyskał poparcie spółdzielców, oddał w użytkowanie na cele pomocowe 
lokal położony w Swarzędzu na osiedlu Kościuszkowców 26. Za całokształt pomocy 
na rzecz ubogich Mieszkańców Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu, Pan 
Paweł Pawłowski, otrzymał przed laty  „Honorowy Tytuł Członka PKPS”.

Paweł Pawłowski o PKPS:
Spółdzielnia Mieszkaniowa zawsze szczyciła się posiadaniem na swoim tere-

nie prężnie działającego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Zawsze 
wspieraliśmy i � nansowaliśmy jego działalność. Swarzędzki oddział PKPS miał 
to szczęście, że kierowali nim bardzo odpowiedzialni, sumienni i bezinteresowni ludzie. 
Należy się im za to szczególne podziękowanie.

Do końca życia będę pamiętał swarzędzkie Wigilie dla ludzi biednych, bez-
radnych, samotnych, organizowane przez nasz lokalny PKPS, przy olbrzymim 
zaangażowaniu osobistym pani Wandy Konys. W Wigiliach udział brały setki osób, 
a dziesiątki osób zabezpieczały je organizacyjnie. Nikt nigdy już tego w Swarzędzu nie 
powtórzył…

ZAŁOŻYCIELE:
LESZEK GRAJEK

Niegdyś Zastępca Prezesa Spółdzielni. Znany 
przede wszystkim jako jeden z założycieli Stowarzy-
szenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski (które po jego 
śmierci w 2002 r. otrzymało jego imię). Działacz w wielu 
organizacjach pozarządowych na terenie naszej gminy 
i całej Wielkopolski. Był także jednym z założycieli 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Cechowała Go wyjątkowa wrażliwość 
i chęć, aby miasto się rozwijało i było przyjazne dla swoich mieszkańców. Jako nie-
zwykle aktywnie działający społecznik, miał niebywały wpływ na rozwój kultury, 
sportu i rekreacji w Swarzędzu.

HALINA TEMPIŃSKA

Dawna Naczelnik Miasta i Gminy Swarzędz. Miała 
duży wkład w rozwój naszego miasta. Znajomi wspomi-
nają Ją jako ciepłą i otwartą osobę. Nie był Jej obojętny 
los innych. Była chętna do wprowadzania zmian i otwar-
ta na sugestie mieszkańców. Niezwykle prawy człowiek. 
W PKPS przez wiele lat przewodniczyła Komisji Rewizyj-
nej, nadzorując działalność Stowarzyszenia.

WANDA KONYS

Prezes PKPS w latach 1997-2008. Obecnie radna 
Rady Miejskiej w Swarzędzu, a wcześniej radna Rady 
Powiatu Poznańskiego. Miała duży wkład w powstanie 
Stowarzyszenia i mocno wpłynęła na jego kształt. Dzięki 
jej organizacji i determinacji, Stowarzyszenie zrzeszyło 
wokół siebie pierwszych wolontariuszy i sponsorów. 

Stworzyła solidne fundamenty swarzędzkiego PKPS-u, na których powstał bardzo 
sprawnie działający zespół. Za działalność na rzecz ubogich nagrodzona tytułem 
„Swarzędzanka Roku 2002” oraz dożywotnim tytułem Honorowy Prezes Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej.

OSOBY ZWIĄZANE Z PKPS


