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Dwa lata dla Swarzędza z Koncerty świąteczne – zapraszamy!
Prosto z budowy z Jesteśmy „Sportową Gminą 2016”
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PROSTO Z RATUSZA  grudzień 2016

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

  509 29 60 92

BudowaDomow.com

M I E S Z K A N I A
TRZYPOKOJOWE
ogródek, 2 miejsc a postojowe
S w a r z ę d z  -  N o w a  W i e ś

 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

stomatologia zachowawcza 
stomatologia dziecięca  
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną

pon.-pt. 9:00-18:00
tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Zatrudnię nauczyciela 
języka angielskiego na 

godziny. Praca w godzi-
nach popołudniowych 

i wieczornych. 
Tel. 510186804

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

Nekla, ul. Gnieźnieńska 4 www.ogrodzenia-nekla.pl

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950

Zapraszamy do 
zamieszczania reklam!

tel. 607-566-555

mn@kreator.com.pl

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

Morze!  Plaża!  Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

Władze Miasta  i Gminy Swa-
rzędz zapraszają na zabawę 
sylwestrową, która powraca 

na swarzędzki Rynek! O 23:00 imprezę 
rozpoczną  przygotowane specjalnie na tę 
okazję konkursy z nagrodami. O oprawę 
muzyczną zadba DJ Ando z duetu Music 
Bros. Ando to bardzo doświadczony po-
znański DJ i konferansjer, który miał już 
okazję występować przed mieszkańcami 
naszego miasta. Przez wiele lat pracował 
również jako prezenter radiowy, m.in. 
w kultowym RMI FM, Radiu Planeta 
FM oraz Radiu ZET Gold. DJ Ando jest 
doskonałym przykładem człowieka, który 
z niebywałą pasją podchodzi do tego, czym 
się zajmuje, gwarantując najwyższą jakość 
obsługi muzycznej. Jak sam zapowiada, 
jego tegoroczny sylwestrowy występ bę-

dzie muzyczną mieszanką starych, dobrych 
przebojów oraz najnowszych hitów.

Punktualnie o północy swarzędzanie 
przywitają Nowy Rok bajecznym pokazem 
fajerwerków. 

Sylwestrowa zabawa na Rynku zakoń-
czy się około godziny 1:00.

/ok/

Koncert kolęd 
w Kobylnicy

Serdecznie zapraszam na tradycyjny 
koncert kolęd w kościele w Kobylni-
cy – w niedzielę, 8 stycznia o godz. 

16:00. 
ks. Tadeusz Peliński

Pamiętamy 
o Powstańcach…

We wtorek, 27 grudnia, z okazji 
98. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, na swa-

rzędzkim Rynku odbędzie się uroczystość 
upamiętniająca wydarzenia i bohaterów 
tamtych dni. Zapraszamy: godz. 12:00, 
Rynek 12, tablica pamiątkowa naprzeciw-
ko ratusza…

/mw/

Budżet 
Swarzędza 
na 2017 r. 
w rekordowej 
wysokości 

14 listopada burmistrz Marian 
Szkudlarek przekazał na ręce 
przewodniczącej Rady Miej-

skiej w Swarzędzu Barbary Czachury 
projekt przyszłorocznego budżetu naszej 
gminy. Następnie radni w poszczegól-
nych komisjach zajęli się analizą tego 
dokumentu wnosząc własne uwagi i su-
gestie. Projekt budżetu Swarzędza na 
2017 r. zakłada, iż dochody wyniosą 
224.349.761,09 zł, natomiast wydatki 
określono na poziomie 234.891.511,09 
zł. Głosowanie nad budżetem odbędzie 
się na ostatniej w tym roku sesji Rady 
Miejskiej zaplanowanej na 20 grudnia. 
W kolejnym wydaniu „Prosto z Ratu-
sza” przedstawimy Państwu szczegóły 
przyszłorocznego budżetu wraz z wy-
szczególnieniem wszystkich planowa-
nych inwestycji.   /mw/

Święta Bożego Narodzenia to czas radości,
 ale i refleksji nad tym co ważne.
To czas, aby zwolnić tempo dnia codziennego. 
To czas spotkań w gronie najbliższych.
To czas wzajemnej życzliwości i optymizmu.
Niech więc trwa on w każdym z nas nie tylko w Święta,
 ale w całym nadchodzącym 2017 roku!

Przewodnicząca Burmistrz
Rady Miejskiej w Swarzędzu Miasta i Gminy Swarzędz
Barbara Czachura Marian Szkudlarek
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Otwarte  
konkursy ofert

Burmistrz ogłosił otwarte konkursy ofert 
z zakresu: sportu, kultury, zdrowia, edu-

kacji i turystyki na zadania w 2017 roku. 
W konkursach mogą brać udział organizacje 
pozarządowe i uprawnione podmioty, o któ-
rych mowa w ustawie o pożytku publicznym i o 
wolontariacie. Szczegóły dotyczące konkursów 
znajdą Państwo w ogłoszeniach, umieszczonych 
na stronie www.swarzedz.pl. Termin składania 
ofert to 22 grudnia br. (decyduje data wpływu 
do UMiG w Swarzędzu). /wd/

Żłobki z wyższą 
dopłatą – szybko 
przybywa miejsc

29 listopada Rada Miejska w Swarzędzu na 
wniosek burmistrza Mariana Szkudlarka 

podjęła uchwałę zwiększającą kwotę dotacji dla 
podmiotów prowadzących żłobki. Od przyszłego 
roku na każde dziecko objęte opieką żłobkową 
wypłacana będzie dotacja w wysokości 500 zł 
miesięcznie. 
Dotacja taka w naszej gminie została wprowa-
dzona po raz pierwszy od stycznia 2015 i wynosiła 
dotychczas 400 zł. Z chwilą jej wprowadzenia 
obniżeniu uległa opłata ponoszona przez rodzi-
ców, dzięki czemu swarzędzanie zaczęli częściej 
posyłać dzieci do żłobków. Za sprawą gminnej 
dotacji i zwiększonemu zainteresowaniu tą formą 
opieki nad dziećmi,+ od 2015 roku powstało już 
ponad 80 nowych miejsc w żłobkach prywatnych, 
a do UMiG w Swarzędzu zgłaszają się kolejne 
podmioty zainteresowane utworzeniem żłobka. 
Korzyścią takiego rozwiązania jest także to, że 
Gmina Swarzędz nie musi brać na siebie kosztów 
związanych z budową i utrzymaniem własnego 
żłobka. 
W najbliższej przyszłości, dzięki dotacjom i współ-
pracy gminy z podmiotami prywatnymi, problem 
braku miejsc w żłobkach zostanie w ten sposób 
rozwiązany, podobnie jak nie ma już problemu 
z przedszkolami. 
Dla przypomnienia: Gmina Swarzędz ma tylko 
jeden żłobek Miejski „Maciuś” z 95 miejscami. 
Od 2013 roku powstało 5 prywatnych żłobków 
z miejscami dla 183 dzieci. 
Gmina Swarzędz wyróżnia się też wśród sąsiadów 
wysokością dopłat do miejsc w żłobku. Gmina 
Swarzędz wyróżnia się też wśród sąsiadów wy-
sokością dopłat do miejsc w żłobku. W Dopiewie 
i Pobiedziskach dopłata wynosi zaledwie 200 zł, 
w innych jest to przeważnie 250-300 zł.

/mw, edu/

Bezpłatne przejazdy dla uczniów i studentów

Na sesję Rady Miej-
skiej w Swarzędzu, 
która odbyła się 29 

listopada 2016 roku Bur-
mistrz Miasta  i Gminy 
Swarzędz, Marian Szku-
dlarek,  złożył  projekt 
uchwały umożliwiającej 
uczniom do 24 roku życia oraz studentom 
zamieszkałym na terenie naszej gminy 
od 1.01.2017 roku bezpłatne korzystanie 
z usług Swarzędzkiej Komunikacji Auto-
busowej.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
przy obecności wszystkich 21 Radnych 
i wejdzie w życie po upływie 14 dni od 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego, jednak 
nie wcześniej niż od 1.01.2017 roku. Po 
opublikowaniu uchwały rozpocznie się 
wydawanie imiennych zaświadczeń, któ-
re wraz z dokumentem tożsamości będą 
uprawniały do darmowych przejazdów. 
Wydawaniem zaświadczeń dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina 
Swarzędz, będą zajmować się Szkoły. 

Pozostali uprawnieni będą 
mogli odbierać zaświad-
czenia w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu (ul. 
Rynek 1) oraz w Zakła-
dzie Gospodarki Komu-
nalnej (ul. Strzelecka 2). 
Szczegółowe informacje 

w tym zakresie, przekazane zostaną nie-
zwłocznie po opublikowaniu uchwały.

Uczniowie i studenci, którzy nie będą 
uprawnieni do otrzymania zaświadczenia, 
nadal będą mogli korzystać z ulgi w wy-
sokości 50%.

Przypominamy, że uczniowie i stu-
denci to kolejna grupa naszych mieszkań-
ców, która w bieżącej kadencji samorządu 
uzyska prawo do bezpłatnych przejazdów 
Swarzędzką Komunikacją Autobusową. 
Od 1.01.2016 roku z takiego uprawnienia 
korzystają już nie tylko dzieci, ale i rodziny 
wielodzietne oraz osoby w wieku 65+. 
Celem wprowadzanych zmian, poza chęcią 
wsparcia naszych Mieszkańców w wycho-
waniu dzieci i młodzieży, jest promowanie 
publicznego transportu zbiorowego.

/MS/

Mamy najniższe 
podatki od środków 
transportowych

29 listopada 2016 podczas sesji Rady Miejskiej na wniosek 
burmistrza Swarzędza Mariana 

Szkudlarka jednogłośnie podjęta została 
uchwała obniżająca dotychczasowe stawki 
podatku od środków transportowych do 
najniższego dopuszczanego ustawą pozio-

mu. Jak wyjaśnia burmistrz Szkudlarek, 
celem takiej decyzji jest stworzenie przed-
siębiorcom jak najdogodniejszych warun-
ków prowadzenia biznesu i zachęcenie ich 
do rejestracji firm oraz pojazdów na terenie 
gminy Swarzędz. W przyszłości powin-
no to przełożyć się na wzrost wpływów 
podatkowych do budżetu naszej gminy. 

Pełna treść uchwały, która wchodzi 
w życie z początkiem 2017 roku, dostępna 
jest pod adresem: http://bip.swarzedz.eu 
oraz w Biurze Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu (na parterze ratusza).  /mw/

Następne auto 
dla strażaków

9 listopada burmistrz Marian Szkudla-
rek, w towarzystwie naczelnika OSP 
Swarzędz, Łukasza Brodowiaka oraz 

kierownika Referatu Zarządzania Kryzy-

sowego UMiG w Swarzędzu, Sławomira 
Kaźmierczaka podpisał umowę na zakup 
lekkiego samochodu rozpoznania ratowni-
czego. Cena tego samochodu to 239.850 
zł brutto.

Przypomnijmy, że tydzień wcześniej 
burmistrz podpisał umowę na wykonanie 
nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego z napędem 4x4 na wyposa-
żenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ko-
bylnicy. Koszt tego pojazdu to 1.031.970 
zł brutto. 

Zakup nowego sprzętu pozwoli na 
jeszcze skuteczniejsze dbanie o bezpie-
czeństwo mieszkańców naszej gminy. 

/t.ryb, mw/ 
z Fot. Tomasz Rybarczyk
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Mieszkania 
komunalne – pora na 
pierwszy budynek

Trwa procedura związana z wyłonie-
niem wykonawcy pierwszego z dwóch 
budynków komunalnych, które powstaną 
Jasinie przy ul. Wrzesińskiej. Na początek 
zbudowany  zostanie ten większy, z trze-
ma wejściami, mieszczący 27 mieszkań 
(w tym 2 dostosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych), które gotowe mają 
być na początku 2018 roku. Na ten cel 
Gmina Swarzędz 
otrzymała z Ban-
ku  Gospodar-
stwa Krajowego 
dofinansowanie 
w   wysokośc i 
2,39 mln zł. 

Obok tego budynku zbudowany zo-
stanie drugi, w którym znajdzie się 21 
mieszkań. 

/mw/

Nowy wodociąg 
w Paczkowie

W listopadzie zakończyła się budo-
wa 500 metrów sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w Paczkowie - na ulicach 
Betonowej, Budowlanej, Błękitnej i Bra-
terskiej. Woda płynie już do 36 nowych 
odbiorców. Koszt inwestycji to niespełna 
220 tys. zł. Wykonawcą było Przedsię-
biorstwo Hydro-Gaz Henryk Wojkiewicz 
ze Swarzędza.

...i w Łowęcinie
Zakończyły się również roboty przy 

budowie sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami na ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie. 
Firma PPHU “pe-gaz” z Mogilna zbudo-
wała tam prawie 700-metrowy wodociąg 
wraz z 7 przyłączami do posesji. Koszto-
wało to niespełna 220 tys. zł.

/mw/

Zintegrowane węzły 
przesiadkowe w 
Swarzędzu i Kobylnicy 
– z unijnym 
dofinansowaniem

Z końcem listopada Gmina Swarzędz 
złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowa-

nia ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla dużego pro-
jektu o nazwie: „Rozwój niskoemisyjnej 
mobilności miejskiej na terenie Gminy 
Swarzędz”.   W ramach tego projektu 
planowana jest budowa dwóch zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych – przy 
dworcach PKP w Swarzędzu i Kobylnicy. 
Urządzone zostaną tam parkingi dla sa-
mochodów, wiaty dla rowerów i perony 
dla autobusów komunikacji miejskiej. 
Podstawowym celem jest stworzenie 
odpowiednich warunków zachęcających 
mieszkańców do rezygnacji z samochodów 
i przesiadanie się do komunikacji publicz-
nej, a także częstszego korzystania z ro-
werów. Projekt obejmuje również zakup 
4 nowych niskopodłogowych autobusów 
o napędzie hybrydowym dla swarzędzkiej 
komunikacji autobusowej. Szacowany 
koszt całego tego przedsięwzięcia wynosi 
ponad 13 mln zł, z czego ponad 10 mln 
wynosić może unijne dofinansowanie. 
Budowa powinna się zacząć w połowie 
przyszego roku, a zakończenie planowane 
jest na koniec roku 2018.

/mw/

Glebowa 
z dofinansowaniem 

Zakończyła się przebudowa ul. Gle-
bowej w Zalasewie. Na 450-metrowym 
odcinku powstała pieszojezdnia o szero-
kości 9 metrów, są też progi spowalniające 
ruch. Wykonawcą była firma Budownic-
two Drogowe KRUG, a koszt inwestycji to 
niespełna 2,4 mln zł z czego aż 1,1 mln zł 
stanowi dofinansowanie z dotacji celowej 
w ramach Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019.

/mw/

Modernizacja 
„deptaka” – przetarg 
na II etap

Ogłoszony został przetarg nieograni-
czony na II etap modernizacji tzw. deptaka 
- odcinek na os. Czwartaków od Gimna-

dok. na str. 8 Ü
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zjum nr 3 do Szkoły Podstawowej nr 4. 
Przy okazji tej inwestycji zmodernizowa-
na zostanie, na koszt spółki AQUANET, 
sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Deptak 
otrzyma nową nawierzchnię dla pieszych, 
nowe nawierzchnie ulic i parkingów (przy-
będzie miejsc postojowych), zmoderni-
zowane zostanie oświetlenie, pojawią się 
nowe ławki, kosze na śmieci, od nowa 
zagospodarowane zostaną tereny zielo-
ne. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to 

modernizacja powinna zakończyć się do 
lata przyszłego roku. 

/mw/

Dla poprawy 
bezpieczeństwa...

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
które jest właścicielem swarzędzkich 
ulic Cieszkowskiego i Polna, przystąpi-
ło – na wniosek burmistrza Swarzędza  

- do opracowywania koncepcji poprawy 
bezpieczeństwa ruchu na tych ulicach, na 
odcinku od Ronda Leszka Grajka aż do 
ul. Poznańskiej. Na potrzeby opracowa-
nia przeprowadzone zostały m.in. badania 
natężenia ruchu. Powstało kilka warian-
tów koncepcji, są one teraz analizowa-
ne. Dokument ma być gotowy do końca 
bieżącego roku i stanie się podstawą do 
dalszych decyzji inwestycyjnych w tym 
rejonie.

/mw/

Nowa sala ślubów w ratuszu. W listopadzie rozpoczął się kolejny etap modernizacji swarzędzkiego ratusza. Głównym celem jest stworzenie nowoczesnej sali 
ślubów, która urządzona zostanie w miejscu obecnej sali posiedzeń na I piętrze ratusza. Projekt wyodrębnia w nowej sali część, w której przeprowadzane będą ceremonie 
ślubne oraz przestrzeń przewidzianą dla gości. Sala ślubów będzie miała klimatyzację, nowoczesne nagłośnienie, wyposażona zostanie w urządzenia multimedialne 
ułatwiające m.in. obserwowanie i filmowanie uroczystości. Modernizacji poddany będzie równocześnie hol na I piętrze ratusza.
Wykonawcą jest firma „Demiurg” z Poznania, a termin zakończenia prac wyznaczono na wiosnę przyszłego roku.  /mw/

Świetlice dla Jasina i Bogucina. Kończą się prace projektowe związane z budową dwóch świetlic wiejskich - w Jasinie (przy skrzyżowaniu ulic Sołeckiej 
i Wrzesińskiej) oraz w Bogucinie przy ul. Wrzosowej, w pobliżu boiska „Orlik”.
Świetlice będą budowane według tego samego projektu, zaadaptowanego do miejscowych warunków. W oczywisty sposób obniża to koszty inwestycji. W każdej świetlicy, 
oprócz głównej sali o powierzchni prawie 115 m kw, znajdą: się aneks kuchenny, szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze. Budowę tych świetlic zaplanowano 
na lata 2017-2018.   /mw/

Û dok. ze str. 7
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Ulice już po odbiorach. 28 listopada odbyły się końcowe odbiory trzech ważnych dla mieszkańców inwestycji drogowych. Przypomnijmy, że w Swarzędzu 
na ulicy Heleny Modrzejewskiej (na zdjęciu), kosztem niespełna 2 mln zł, wybudowana została 550-metrowa pieszojezdnia z kostki brukowej o szerokości ok. 10 m, 
wraz z odwodnieniem (kanalizacja deszczowa) oraz brakującymi przyłączami wodno-kanalizacyjnymi. Wybudowane zostały też progi spowalniające ruch. W ramach 
tej inwestycji Gmina Swarzędz, jako inwestor zastępczy firmy AQUANET SA, wybudowała też (na jej koszt) odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
Z kolei w Gruszczynie ulice Modrzewiowa i Leszczynowa, o łącznej długości prawie 1000 m, otrzymały nawierzchnię z kostki brukowej i chodniki. Dla poprawy bezpie-
czeństwa ruchu skrzyżowania zostały wyniesione w górę, co zmusza kierowców do ograniczenia prędkości jazdy. Koszt tej inwestycji to ok. 3,3 mln zł.
Wszystkie te ulice przebudowywane były przez firmę Budownictwo Drogowe Krug. /mw/

Ulice Orla i Pawia – przebudowane. Zgodnie z planem kończy się przebudowa ulic Orlej i Pawiej w Swarzędzu, o co od dawna zabiegali mieszkańcy. 
Wykonawcą jest firma Budownictwo Drogowe Krug, a koszt modernizacji tych dwóch ulic to 1,66 mln zł. W kolejnych latach modernizowane będą następne ulice na 
tym osiedlu. Jest już komplet dokumentacji, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej naszej Gminy zapisano fundusze na ten cel. /mw/
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Dwa lata dla Swarzędza
Rozmowa z Marianem Szkudlarkiem, 
Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz 

Panie Burmistrzu, w wyborach sa-
morządowych przed dwoma laty więk-
szość swarzędzan postanowiła poprzeć 
Pańską kandydaturę - prezentowany 
program uznano po prostu za atrak-
cyjny. Proszę powiedzieć Czytelnikom 
„Prosto z Ratusza” jak dziś ocenia Pan 
realizację tego programu?

- Sprawy programowe podzieliliśmy 
umownie na kilka grup, a na czele stanęło 
hasło „Po pierwsze Mieszkańcy”. Co się 
za tym kryje? - Mam nadzieję, że swa-
rzędzanie dostrzegli od początku choćby 
zmianę stylu rządzenia. Już drugi rok z rzę-
du, a po raz pierwszy w historii naszego 
samorządu, mieszkańcy sami decydowali 
o wydatkach w ramach budżetu obywatel-
skiego. To przecież półtora miliona złotych 
rocznie do dyspozycji wszystkich, którzy 
chcą współuczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji o inwestycjach. Konsultujemy ze 
swarzędzanami też wszelkie inne, ważne 
dla ogółu decyzje – ostatnio np. kwestię 
przyszłości terenów lotniska w Kobylnicy. 
Taki model to w Swarzędzu nowość – jak 
obserwuję – dobrze przyjmowana. 

 
Rzeczywiście, liczby pokazują, że lu-

dzie chcą uczestniczyć w podejmowaniu 
decyzji, jeśli tylko im się to umożliwi. 
Ale przecież to przede wszystkim na 
burmistrzu i radnych spoczywają obo-

wiązki i odpowiedzialność. Obiecał Pan, 
na przykład, bezpłatną komunikację 
miejską. To się spodobało, ale wiemy, że 
taka obietnica oznacza koszty. Stać nas?

- Tak, wbrew obawom, i już ją reali-
zujemy, oczywiście etapowo, w sposób 
odpowiedzialny, w miarę jak rosną moż-
liwości budżetowe. Przypomnijmy więc, 
że z początkiem 2016 roku wprowadzili-
śmy bezpłatne przejazdy dla osób od 65 
roku życia i rodzin wielodzietnych. Od 1 
stycznia 2017 za darmo będą jeździć dzieci 
i młodzież ucząca się do 24 życia, a tak-
że studenci bez ograniczeń wiekowych. 
Chciałbym podkreślić, że ten kierunek 
działania nie ma nic wspólnego z popu-
listycznym rozdawnictwem. W haśle „Po 
pierwsze Mieszkańcy” kryje się wszak 
otwarcie na ich potrzeby. Sprawna, do-
stępna dla każdego komunikacja wpływa 
na jakość życia i ułatwia rozwój, zarówno 
osobisty poszczególnych osób, jak całej 
naszej społeczności. Szacujemy, że w gmi-
nie Swarzędz mieszka na stałe ok. 2 do 3 
tysięcy osób zameldowanych gdzie indziej, 
co oznacza, że ich podatki zasilają bu-
dżety innych samorządów. Wprowadzenie 
bezpłatnych przejazdów autobusami, ale 
tylko dla naszych mieszkańców, pomoże 
zmienić tę sytuację. Zyska budżet gminy, 
zyskają wszyscy.

Przy okazji: naszych Czytelników 
ucieszy zapewne informacja o przystą-
pieniu do realizacji projektu budowy 
dwóch zintegrowanych węzłów prze-
siadkowych…

- Dwa takie węzły powstaną przy 
dworcach PKP w Swarzędzu i Kobyl-
nicy. Urządzimy tam parkingi dla sa-
mochodów, wiaty dla rowerów i perony 
dla autobusów komunikacji miejskiej. 
Chodzi o stworzenie odpowiednich wa-
runków, zachęcających mieszkańców do 
rezygnacji z samochodów i przesiadanie 
się do wygodnej, dobrze zorganizowanej 
komunikacji publicznej, a także częstszego 
korzystania z rowerów. Projekt obejmuje 
również zakup 4 nowych niskopodłogo-
wych autobusów o napędzie hybrydowym 
dla naszej komunikacji. Szacujemy, że 
kosztować to będzie ponad 13 mln zł, 
z czego ponad 10 mln zł wynosić może 
unijne dofinansowanie. Budowa powin-
na się zacząć w połowie przyszłego roku, 
a zakończenie planowane jest na koniec 
roku 2018. 

Wśród obietnic była też poprawa 
warunków obsługi mieszkańców… 

- To jeden z priorytetów. Dla przy-
kładu: rozpoczęliśmy właśnie moderni-
zację budynku przy ul. Poznańskiej 25 
w Swarzędzu, gdzie niegdyś mieścił się 
bank. Pomieszczenia parteru oraz piwni-
cy zostaną gruntownie zmodernizowane 
i przystosowane do potrzeb Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Ta ważna instytucja zy-
ska nareszcie odpowiednią siedzibę, a jej 
interesanci – należyte warunki obsługi... 

Obiecałem także – w odpowiedzi na 
liczne postulaty – że znajdziemy pomiesz-
czenia dla potrzeb regionalnego muzeum. 
Zatem już dziś zapraszam na ul. Bramko-
wą do dawnej remizy strażackiej, gdzie 
w marcu 2018 roku - w ramach obchodów 
380-lecia lokacji Swarzędza - takie mu-
zeum uroczyście otworzymy.

Panie burmistrzu, a na jakie efekty 
przekłada się inne wyborcze hasło – „Po 
drugie – gospodarny Swarzędz”?

- Obiecałem utrzymanie podatków 
i opłat lokalnych na niezmienionym po-
ziomie i od początku kadencji słowa do-
trzymuję. Na przyszły rok obniżyliśmy 
podatek rolny i – co powinno być ważnym 
sygnałem dla przedsiębiorców – wprowa-
dzamy najniższe stawki podatku od środ-
ków transportowych. Stabilna polityka po-
datkowa tworzy zachętę do inwestowania 
w naszej gminie i już owocuje wzrostem 
wpływów do budżetu. Wyraźnie poprawiła 
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się także  ściągalność podatków i opłat. 
Hasło „gospodarny Swarzędz” ozna-

cza dla mnie także potrzebę ukrócenia cha-
osu urbanistycznego, z jakim często mie-
liśmy do czynienia w dotychczasowym, 
niejednokrotnie żywiołowym rozwoju. 
Przyspieszyłem więc proces uchwalania 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Opracowywane teraz 
plany obejmują mniejsze niż wcześniej 
obszary, co pozwala na szybsze uchwalenie 
takiego dokumentu. Gdy planami obejmie-
my większą część gminy, jej rozwój stanie 
się bardziej uporządkowany, harmonijny, 
a tym samym zmaleje liczba sytuacji kon-
fliktowych wśród mieszkańców i inwesto-
rów, a także nierealnych niekiedy ocze-
kiwań kierowanych w stronę samorządu. 

Właśnie: droga, chodnik do każdej 
posesji… 

- Tak, to cel, którego osiągnięcie stanie 
się w pełni realne, jeśli zabudowa - miesz-
kaniowa czy też przemysłowo-usługowa 
- nie będzie powstawać w takim rozpro-
szeniu jak do tej pory, lecz w bardziej 
zwartych, określonych obszarach. Właśnie 
dlatego nacisk położyłem na planowanie 
przestrzenne – musi ono wspomagać go-
spodarną politykę inwestycyjną naszej 
gminy. W przeciwnym razie nigdy nie 
nadążymy z budową chodników, ulic, 
oświetlenia itd. 

Porządkując gospodarkę przestrzenną, 
stworzyliśmy równocześnie Plan Rozwoju 
na lata 2016-2020, który w uporządko-
wany sposób określa wszystko, co w tej 
materii dzieje się i wkrótce dziać będzie 
w Swarzędzu i we wszystkich naszych 
sołectwach. Dokument ten będzie po-
wszechnie dostępny w całej gminie, tak 
aby każdy mieszkaniec mógł sprawdzić, 
co, gdzie i kiedy będzie budowane. Znajdą 
tam Państwo także wszystkie szczegółowe 
informacje o drogach i chodnikach. Kie-
rując się zasadą gospodarności budujemy 
je tam, gdzie pod ziemią są już wszelkie 
niezbędne media – wodociąg, kanalizacja 
itd. W ostatnim czasie zmodernizowane 
zostały swarzędzkie ulice: Modrzejew-
skiej, Ptasia, Orla, Jeżynowa, Glebowa 
w Zalasewie, Jaśminowa w Bogucinie, 
Modrzewiowa i Leszczynowa w Grusz-
czynie, powstał pas włączenia ul. Zapło-
cie w Swarzędzu do ul. Poznańskiej. 
W 2017-2018 roku planowane są kolejne, 
liczne inwestycje drogowe, w tym m.in. 
przebudowa i modernizacja nawierzchni 
ulic w Garbach, Swarzędzu, Paczkowie, 
Rabowicach, Gruszczynie, Kobylnicy 
oraz Bogucinie. Przebudowany zostanie 

do końca ciąg komunikacyjny na terenie 
osiedli Dąbrowszczaków, Czwartaków 
oraz Kościuszkowców w Swarzędzu, 
a nad ul. Poznańską w ciągu ul. Kórnickiej 
powstanie nowa, wygodna i bezpieczna, 
wyposażona w windy, kładka dla pieszych. 

Niestety, trzeba też obiektywnie po-
wiedzieć, że nie udało się nam do tej pory 
zrealizować zwycięskiego obiektu z budże-
tu obywatelskiego na 2016 rok –  ścieżki 
pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem 
wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego. Czeka-
liśmy na konkurs, z którego chcieliśmy 
pozyskać dodatkowe fundusze na dofinan-
sowanie tej inwestycji, niespodziewanie 
spiętrzyły się też przeszkody formalne. 
Mimo tego mogę obiecać, że nowa ścież-
ka cieszyć nas wszystkich będzie jeszcze 
w 2017 roku.

Mam świadomość, że mieszkańcy 
wielu miejsc w naszej gminie czekają 
na budowę dróg od bardzo dawna. Za-
czynamy dopiero odrabiać zaległości. 
Aby jednak tych porządnie wykonanych 
i oświetlonych ulic oraz chodników mogło 
być jeszcze więcej, uzbrajanie terenów już 
zabudowanych lub dopiero do zabudowy 
przeznaczanych uznaję za kolejny priory-
tet. A jeśli chodzi o sieć kanalizacyjną, to 
robimy przecież cywilizacyjny skok, m.in. 
za sprawą inwestycji realizowanych w ra-
mach Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka”. Mamy kilometry nowej sieci, 
setki nowych przyłączy do kanalizacji, a w 
centrum Swarzędza, w rejonie ul. Gru-
dzińskiego, doprowadziliśmy wreszcie do 
rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej 
na sanitarną i deszczową. Daje to nie tylko 
efekt ekologiczny, ale pozwala rozpocząć 
systematyczną rewitalizację tej części 
miasta.

Często podkreśla Pan znaczenie 
dobrej współpracy społecznej – tu na 
miejscu i ze wszystkimi sąsiadami…

- To sprawa kluczowa, bo w pojedynkę 
nie zdziałałbym wiele. Dlatego ogromnie 
cenię wsparcie ze strony naszych radnych 
i sołtysów, dobre relacje z samorządem 
powiatu i województwa, z wieloma fir-
mami, instytucjami, np. PKP, Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej itd. Roz-
poczęcie przebudowy drogi powiatowej 
w Gruszczynie, gdzie powstanie m.in. 
bezpieczne rondo, remonty nawierzchni 
ul. Kwaśniewskiego w Swarzędzu, dróg 
w Paczkowie, Sarbinowie, Łowęcinie 
i Gortatowie czy też przebudowa ul. Zapło-
cie w Paczkowie to inwestycje realizowane 

wspólnie z Powiatem Poznańskim. Z kolei 
dobra współpraca z GDDKiA dała rezultat 
w postaci kończonego właśnie remontu 
nawierzchni ruchliwej drogi krajowej - ul. 
Poznańskiej w Swarzędzu. Dodam jesz-
cze, że Starostwo Powiatowe wykonało 
też ważny dla nas projekt przebudowy ul. 
Średzkiej od os. Europejskiego do drogi 
S5 w Kleszczewie. My z kolei – skoro 
mówimy o strategicznych rozwiązaniach 
komunikacyjnych - zaczęliśmy projekto-
wanie tzw. obwodnicy Swarzędza, któ-
rej pierwszy odcinek poprowadzi od ul. 
Średzkiej w rejonie Kruszewni do nowego 
wiaduktu w Jasinie. Projekt drugiego od-
cinka – od Średzkiej do Tuleckiej - zlecimy 
w najbliższym czasie. Budowę chcemy 
rozpocząć w 2018 roku. Dzięki temu bę-
dziemy mogli znacząco odciążyć zatło-
czony wiadukt w ulicy Polnej. Natomiast 
wspólnie z kolejarzami przystępujemy do 
projektowania nowego tunelu pod torami 
kolejowymi w rejonie skansenu pszcze-
larskiego i ul. Antoniego Tabaki.

„Przyjazna gmina” i „społeczny 
punkt widzenia” – również te dwa wątki 
zawierał Pana program wyborczy.

- Mamy tu wiele spraw różnej rangi 
załatwianych równocześnie. A zatem - 
podobnie jak rozwiązany został problem 
braku miejsc w przedszkolach - nie będzie 
w naszej gminie kłopotu z umieszczeniem 
dziecka w żłobku. Z początkiem 2015 roku 
wprowadziliśmy dotacje dla podmiotów 
prowadzących żłobki. Rezultatem jest ob-
niżenie opłaty ponoszonej przez rodziców, 
co sprawia, że swarzędzanie zaczęli czę-
ściej posyłać dzieci do żłobków. Dzięki 
gminnej dotacji i zwiększonemu zaintere-
sowaniu tą formą opieki nad dziećmi, od 
2015 roku powstało już ponad 80 nowych 
miejsc w żłobkach prywatnych, a zgłasza-
ją się kolejne podmioty zainteresowane 
utworzeniem żłobka. Od przyszłego roku 
na każde dziecko objęte opieką żłobkową 
wypłacana będzie dotacja w wysokości 
500 zł miesięcznie. Korzyścią takiego roz-
wiązania jest także to, że Gmina Swarzędz 
nie musi brać na siebie kosztów związa-
nych z budową i utrzymaniem własnego 
żłobka. 

Przejdźmy do szkół: tylko w tej kaden-
cji, przed rokiem, zakończyliśmy budo-
wę szkoły w Zalasewie, a za rok gotowa 
będzie rozbudowana szkoła podstawowa 
w Kobylnicy z nową salą gimnastyczną 
oraz porządnym zapleczem. W pozo-
stałych szkołach wykonujemy remonty, 
a dla Gimnazjum nr 2 zbudujemy salę 

dok. na str. 12 Ü
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gimnastyczną. Rozbudujemy także szkołę 
w Wierzonce.

W ogóle nacisk kładziemy na rozwój 
sportu i rekreacji. W tym roku z wydat-
nym udziałem środków zewnętrznych 
gruntownie modernizowaliśmy kompleks 
sportowo-rekreacyjny przy ul. św. Marcina 
w Swarzędzu. Jest nowe boisko treningo-
we ze sztuczną nawierzchnią, wyremonto-
wane bieżnie – lekkoatletyczna i do skoku 
w dal, zbudowaliśmy budynek zaplecza, 
odnowione główne boisko na stadionie za-
zieleni się już wiosną, a w kolejnych latach 
przy kompleksie wybudowany zostanie 
nowy parking. Zwiększamy nakłady na 
finansowanie organizacji pozarządowych 
i stowarzyszeń, na nagrody i stypendia 
dla młodych, uzdolnionych sportowców. 

W ostatnich miesiącach wybudowaliśmy 
kilka nowych placów zabaw.

W sołectwach, a w każdym bez wy-
jątku coś nowego się dzieje, budować 
będziemy świetlice – już w przyszłym 
roku w Jasinie i Bogucinie. Pamiętając 
o osobach starszych i niepełnospraw-
nych uruchomiliśmy w Swarzędzu dom 
dziennego pobytu Senior-Wigor. Mamy 
już gotowy projekt przebudowy dawnej 
szkoły w Paczkowie na placówkę dla se-
niorów. 

Przed nami Boże Narodzenie, Sylwe-
ster… Uda się Panu trochę odpocząć?

 - Tak, oczywiście, mam takie plany. 
Najpierw jednak, 20 grudnia, na sesji Rady 
Miejskiej powinien być uchwalony bu-
dżet naszej gminy na 2017 rok. Dodam, 

że rekordowy, z wydatkami w wysokości 
prawie 235 mln złotych! 

Na koniec, korzystając z okazji, chciał-
bym wszystkim Państwu złożyć serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności z okazji 
nadchodzących Świąt i na cały nowy 2017 
rok! Zapraszam też na koncerty bożonaro-
dzeniowe: kapeli Trebunie Tutki 18 grud-
nia w kościele na os. Kościuszkowców 
i Mieczysława Szcześniaka 7 stycznia 
w kościele na os. Mielżyńskiego. Spotkaj-
my się również w sylwestrowy wieczór, 
aby wspólnie powitać Nowy Rok! Jestem 
przekonany, że będzie do dobry rok dla 
wszystkich swarzędzan.

Rozmawiał:
Maciej Woliński

z Fot. Marek Błachnio

Jaka przyszłość lotniska w Kobylnicy?

Przedstawiamy wyniki ankiety
W dniach 17-30 października br. przeprowadzona została ankieta inter-
netowa dotycząca przyszłego zagospodarowania przestrzennego terenu 
lotniska w Kobylnicy. Celem ankiety było zbadanie opinii mieszkańców, czy 
akceptują dotychczasową funkcję lotniska, czy też woleliby inny sposób 
zagospodarowania tego terenu. Uczestnicy ankiety mogli wskazać pre-
ferowane funkcje i rozwiązania przestrzenne oraz wyrazić swoją opinię. 

Obecny właściciel lotniska - Ae-
roklub  Poznański  –  planuje 
przyniesienie działalności poza 

gminę Swarzędz i sprzedaż tego terenu, 
co wiąże się z koniecznością zmiany wa-
runków zagospodarowania przestrzenne-

go. Lotnisko w Kobylnicy zajmuje duży 
teren o powierzchni ok. 120 hektarów. 
Jego zagospodarowanie może znacząco 
wpłynąć na rozwój gminy Swarzędz, przy-
szłe inwestycje gminne i warunki życia 
mieszkańców, dlatego Burmistrz Miasta 

i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, 
przed podjęciem dalszych decyzji i urucho-
mieniem procedur planistycznych, zlecił 
badanie opinii mieszkańców w tej sprawie. 
Badania wykonał zespół z Centrum Badań 
Metropolitalnych Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem 
prof. dr hab. Tomasza Kaczmarka. Wyniki 
zostały przedstawione podczas sesji Rady 
Miejskiej w Swarzędzu 29 listopada.

W konsultacjach wyrażono 933 opi-
nie, z czego 85,5% pochodziło od osób 
zamieszkałych na terenie gminy. Połowa 
głosujących - 50% opowiedziała się za 
dotychczasową funkcją lotniska, prawie 
tyle samo – 46% opowiedziało się za 
inną działalnością. Zwolennicy lotniska 
podkreślają jako ważne: bogate tradycje 
lotnicze, potrzebę istnienia lotniska spor-
towego w aglomeracji poznańskiej, zalety 
terenu zielonego i otwartej przestrzeni re-
kreacyjnej, atrakcyjność dla mieszkańców, 
możliwość oglądania samolotów, miejsce 
ciekawych wydarzeń i integracji miesz-
kańców, korzyści wizerunkowe dla gminy. 
Przeciwnicy lotniska wskazują na uciążli-
wości związane z lotami akrobacyjnymi 
samolotów Grupy Żelazny, hałas, poten-
cjalne niebezpieczeństwo oraz wieloletni 
brak inwestycji na tym terenie.

W przypadku zmiany przeznaczenia 
lotniska najwięcej osób preferuje za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Uczestnicy ankiety wskazywali m.in. 
na wzrost utrudnień komunikacyjnych 
w przypadku przekształcenia lotniska na 
inną działalność.

Raport z wynikami ankiety można 
pobrać ze strony www.swarzedz.pl.

/UMiG/

Û dok. ze str. 11
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98 lat niepodległości…
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Swarzędzu 
miały niezwykle uroczystą oprawę i uczestniczyło w nich wielu miesz-
kańców naszej gminy. 

11 listopada  2016  r.  na  Rynku zgromadzili się przedstawiciele 
samorządu: burmistrz Marian 

Szkudlarek,  jego  zastępcy Grzegorz 
Taterka i Tomasz Zwoliński, sekretarz 
gminy Agata Kubacka, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Barbara Czachura, radni 
Rady Miejskiej w Swarzędzu i Rady Po-
wiatu Poznańskiego. Obecna była poseł 
Bożena Szydłowska oraz reprezentanci 
wszystkich ważnych organizacji pozarzą-
dowych, służb publicznych, stowarzyszeń. 
W uroczystościach bardzo licznie uczest-

niczyli swarzędzcy harcerze, którzy także 
pełnili wartę honorową pod pomnikiem 
Bohaterów Poległych za Wolność i Oj-
czyznę. Wyrazem uczuć patriotycznych 
były biało-czerwone kotyliony, które 
otrzymywał każdy z przybyłych na Rynek.  
Po odśpiewaniu hymnu Rzeczypospoli-
tej Polskiej i wystrzale z armatki Bractwa 
Kurkowego wszyscy wysłuchali programu 
artystycznego w wykonaniu chóru Akord, 
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej i wspaniałej 
sekcji wokalnej Ośrodka Kultury. Wyda-
rzenia sprzed 98. lat przedstawił dyrektor 

gimnazjum w Zalasewie Wojciech Szulc. 
Przemawiał również proboszcz swarzędz-
kiej parafii pw. św. Marcina ks. Aleksan-
der Brzeziński. Po złożeniu okazałych 
wiązanek kwiatów burmistrz Szkudla-
rek podziękował serdecznie za wspólne 
świętowanie, dzieląc się jednocześnie 
z obecnymi swoimi refleksjami na temat 
polskiej wolności i potrzeby jej ochrony. 

Prosto z Rynku wszyscy udali się na 
mszę świętą za Ojczyznę  w kościele pw. 
św. Marcina. Przed kościołem, przy tablicy 
upamiętniającej strajk swarzędzkich dzieci 
w 1906 r. złożone zostały kwiaty i zapa-
lone znicze. W tym roku obchodziliśmy 
110. rocznicę tamtego pamiętnego buntu 
przeciw germanizacji. 

Teresa Radziszewska,  
Maciej Woliński 

z Fot. Aldona Młynarczak 

Spotkanie z mieszkańcami okręgu wyborczego nr 5

W dniu 24.11.2016 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu odbyło 
się spotkanie władz samorzą-

dowych z mieszkańcami. W spotkaniu 
uczestniczyli burmistrz Marian Szkudlarek, 
wiceburmistrz Grzegorz Taterka, radny 
Rady Miejskiej Piotr Baranowski oraz 
prezes STBS Piotr Kijek. 

Burmistrz Marian Szkudlarek przed-

stawił przybyłym mieszkańcom, co udało 
się zrealizować na terenie miasta i gminy 
od wyborów samorządowych, które miały 
miejsce 2014 roku oraz plany na nadcho-
dzące lata. 

Mieszkańcy natomiast poruszali te-
maty, które najbardziej ich interesują. 
Byłyto sprawy związane z budynkiem 
komunalnym położonym przy ulicy Sien-

kiewicza a w szczególności uciążliwości, 
które stwarzają niektórzy mieszkańcy bu-
dynku poprzez niewłaściwe zachowanie. 
Część pytań mieszkańców dotyczyła spraw 
związanych z rewitalizacją Jeziora Swa-
rzędzkiego oraz uruchomienia kąpieliska 
miejskiego. Burmistrz Marian Szkudlarek 
wyjaśnił mieszkańcom, że dopóki jakość 
wody w Jeziorze Swarzędzkim nie będzie 
pozwalała na kąpiel na całym jego obsza-
rze nie ma sensu realizować takiej inwe-
stycji. W zamian za to w planach na naj-
bliższą przyszłość jest budowa przystani. 
Kolejnym tematem było bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogowego na ulicy 
Strzeleckiej w Swarzędzu, a w szczegól-
ności pieszych. Wiceburmistrz Grzegorz 
Taterka wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe 
odmówiło zgody na budowę progów zwal-
niających, a jedyną rzeczą, którą można 
na teraz zrobić jest zwiększenie kontroli 
radarowych dokonywanych przez policję. 

Mieszkańcy zadawali również pyta-
nia związane z finansami miasta i gminy. 
Spotkanie upłynęło w atmosferze dialogu 
i zrozumienia.

Piotr Baranowski
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Z prac Rady Miejskiej 

29 listopada 2016 roku odbyła się 
w Ośrodku Kultury w Swa-
rzędzu XXX sesja Rady Miej-

skiej w Swarzędzu. W obradach, które 
prowadziła Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, 
uczestniczyło 21 radnych. Podczas sesji 
podjęto:

► Uchwałę nr XXX/278/2016 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2016.

► Uchwałę nr XXX/279/2016 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2016 – 2036.

► Uchwałę nr XXX/280/2016 w spra-
wie sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości.

► Uchwałę nr XXX/281/ 2016 w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych.

► Uchwałę nr XXX/282/2016 w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze gminy Swa-
rzędz w roku 2017.

►Uchwałę nr XXX/283/2016 w sprawie 
określenia wzorów formularzy obowiązują-
cych w zakresie podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego oraz podatku leśnego. 

► Uchwałę nr XXX/284/2016 w spra-
wie Rocznego Programu współpracy Gminy 
Swarzędz z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2017. 

► Uchwałę nr XXX/285/2016 w spra-
wie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie: zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 
w dziedzinie kultury fizycznej. 

► Uchwałę nr XXX/286/2016 w spra-
wie zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 
r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za 
usługi przewozowe środkami swarzędzkiej 
komunikacji autobusowej, opłat dodatko-
wych, określenia uprawnień do korzystania 
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środ-
kami transportu zbiorowego, a także podziału 
linii na strefy. 

► Uchwałę nr XXX/287/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie 
bezprzetargowym ze Swarzędzkim Przed-
siębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o.

► Uchwałę nr XXX/288/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy z dotychczasowym najemcą nieru-
chomości. 

► Uchwałę nr XXX/289/2016 w spra-
wie wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy nieruchomości położonej 
w Swarzędzu przy ul. Cmentarnej. 

► Uchwałę nr XXX/290/2016 w spra-
wie zmiany uchwały w sprawie wysokości 
i zasad ustalania dotacji celowej dla podmio-
tów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 
na terenie Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr XXX/291/2016 w spra-
wie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla szkół i placówek oświatowych niepu-
blicznych oraz publicznych prowadzonych 
na terenie Gminy Swarzędz przez inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego organy 
oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystywania 
udzielonej dotacji.

► Uchwałę nr XXX/292/2016 w spra-
wie zaliczenia dróg do kategorii dróg gmin-
nych. 

► Uchwałę nr XXX/293/2016 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w rejo-
nie ul. Malwowej, pomiędzy ulicami Zyg-
munta Grudzińskiego i Szafirową w Jasiniu 
(pow. ca 13 ha ).

► Uchwałę nr XXX/294/2016 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Swarzędz, 
obejmującego wieś Łowęcin, część północ-
ną obrębu Jasin i część wschodnią obrębu 
Gortatowo oraz część Paczkowa – CZĘŚĆ 
POŁUDNIOWA C. 

► Uchwałę nr XXX/295/2016 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Swarzędz, 
obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu 
Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo 
oraz część Paczkowa – część północna – 
część D. 

► Uchwałę nr XXX/296/2016 w spra-
wie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz. 

Hanna Mełeń 
Biuro Rady Miejskiej

A oto, czym zajmowały się w ostatnim 
czasie komisje Rady Miejskiej w Swa-

rzędzu:

Komisja Budżetu
W posiedzeniu Komisji Budżetu, które 

odbyło się 25 listopada 2016 r. uczestniczyli 
radni w następującym składzie: Piotr Bara-
nowski, Piotr Choryński, Ryszard Dyzma, 
Anna Graczyk, Rafał Kamprowski, Wanda 
Konys, Tomasz Majchrzak, Rafał Słupiń-
ski i Krzysztof Szymanowski. W trakcie 
omawiania materiałów sesyjnych padały 
następujące pytania ze strony radnych, i tak:

- radny Szymanowski zapytał dlaczego 
zmniejszono dotacje na żłobki o 170 tys.

W trakcie dyskusji nad projektem bu-
dżetu na 2017 r oraz Wieloletniej Progno-

Rada Miejska w Swarzędzu obrado-
wała na XXX sesji w dniu 29 listopada 
2016 r. Podczas tego posiedzenia podjęto 
19 uchwał, w tym uchwały budżetowe, 
uchwały związane z określeniem wyso-
kości podatków na rok 2017, które pozo-
stają na tym samym poziomie co w tym 
roku, a w przypadku podatku od środ-
ków transportowych radni wyrazili zgodę 
na możliwie najniższe stawki. Ponadto 
podjęto uchwałę komunikacyjną, która 
wprowadza bezpłatne przejazdy komu-
nikacją swarzędzką dla dzieci, młodzieży 
uczącej się i studentów zameldowanych 
w naszej gminie. Uchwalono 3 uchwały 
zatwierdzające plany zagospodarowania 
dla terenów położonych w Łowęcinie oraz 
w Jasinie. Podjęto również 2 uchwały 
oświatowe, gdzie w jednej z nich wpro-
wadza się zwiększenie dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki lub 
kluby dziecięce.

Ponadto profesor Uniwersytetu Po-
znańskiego, Pan Tomasz Kaczmarek 
przedstawił wyniki konsultacji społecz-
nych poświęconych kierunkom zagospo-
darowania przestrzennego terenu lotniska 
w Kobylnicy.

W ankiecie uczestniczyły 933 osoby, 
które w 50% opowiedziały się za tym, aby 
pozostało na tym terenie lotnisko sporto-
we. Pozostała połowa ankieterów rozdzie-
liła się na grupy proponujące budownictwo 
mieszkaniowe, tereny aktywizacji gospo-
darczej, tereny rekreacyjno - turystyczne 
oraz osoby, które nie miały zdania. 

Podczas sesji złożono również zapyta-
nie dotyczące prowadzonej przez Powiat 
Poznański akcji „Nie dla smogu – czysty 
powiat”. Zapytanie dotyczyło sposobu 
uczestnictwa naszej gminy w tym pro-
gramie.

Barbara Czachura  
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Swarzędzu
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zy Finansowej padały zapytania ze strony 
radnych, i tak:

- radny Kamprowski zapytał czy będzie 
budowany ciąg komunikacyjny pieszo-par-
kingowy na osiedlach północnych po terenie 
Fabryki Armatur i czy jest w WPF-ie,

- radny Dyzma pytał czy będzie re-
alizowane oświetlenie w 2017 roku w ul. 
Budowlanej,

- radny Szymanowski pytał o koszt drogi 
serwisowej,

- radna Konys pytała dlaczego planuje-
my tak małe opłaty z najmu w stosunku do 
poprzedniego roku,

- radny Dyzma dopytywał czy będzie 
realizowany chodnik w ul. Braterskiej (Pacz-
kowo) oraz czy przewiduje się opracowanie 
dokumentacji na oświetlenie w ul. Chłodnej,

- radny Kamprowski pytał o koszt roczny 
darmowych biletów dla Gminy oraz prosił 
o przybliżenie kwestii dotyczącej kwoty 72 
tys. ujętej jako odszkodowanie.

W sprawach bieżących były poruszane 
następujące kwestie:

- radny Szymanowski dopytywał kto 
poniósł koszty wymiany studzienek na ul. 
Wrzesińskiej,

- radna Konys interesowała się kwestią 
czy gmina jest przygotowana do zimy.

Ponadto na posiedzeniu komisji przyjęto 
Plan Pracy Komisji Budżetu na 2017 r.

Projekty uchwał były omawiane przez 
pracowników magistratu pod przewodnic-
twem burmistrza Mariana Szkudlarka. Pro-
jekty uchwał nie budziły kontrowersji toteż 
były głosowane jednogłośnie.

Ryszard Dyzma

Komisja Spraw Społecznych
Członkowie Komisji Spraw Społecznych 

na posiedzeniu, które odbyło się 22 listopada 
br., zajęli się czterema kwestiami, tj. ma-
teriałami sesyjnymi, projektem budżetu na 
2017 rok, projektem Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-2036 oraz planem 
pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 
2017. Wśród wielu poruszanych tematów, 
najwięcej pytań towarzyszyło omawianiu 
uchwały dotyczącej darmowych przejazdów 
komunikacją miejską dla uczniów i studen-
tów z terenu gminy Swarzędz. Radni poświę-
cili również sporo uwagi budowie mieszkań 
komunalnych, w związku z wpisaniem tegoż 
zadania do projektu budżetu oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Tematem tym Komi-
sja Spraw Społecznych będzie zajmować się 
w sposób szczególny na posiedzeniu w lutym 
2017 roku. Jest to bowiem jeden z punktów 
przyjętego planu pracy komisji. Wśród in-
nych tematów, którymi zajmie się komisja 
w nadchodzącym roku, znalazły się m.in. 
bezpieczeństwo publiczne, pomoc materialna 
o charakterze socjalnym, a także świadczenia 
udzielane rodzinom. 

Joanna Wojtysiak

Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Posiedzenie komisji w tym miesiącu zdo-
minowane zostało przez omówienie planów 
budżetu na 2017, wyjaśnienie pytań i wąt-
pliwości radnych co do zawartych w planie 
na przyszły rok zadań inwestycyjnych oraz 
pozostałych założeń finansowych. Ze spraw 
bieżących omawialiśmy inwestycje w toku na 
sołectwach, które cały czas są wykonywane 
w ramach środków przewidzianych na te cele 
w obecnej uchwale budżetowej, rozmawiali-
śmy o poważnych utrudnieniach komunika-
cyjnych na ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie 
związanych z rozpoczętą przebudową tego 
odcinka drogi oraz podnieśliśmy kwestię po-
prawy poziomu bezpieczeństwa pieszych 
i innych użytkowników na odcinku Kobyl-
nica - Gruszczyn ze szczególnym uwzględ-
nieniem przejść dla pieszych.

Rafał Słupiński

Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu

Na posiedzeniu listopadowym Komisja 
Oświaty, Kultury i Sportu, poza pracą nad 
materiałami sesyjnymi, zajmowała się dysku-
sją na temat projektu budżetu na 2017 rok. Do 
opinii dotyczącej budżetu komisja dołączyła 
wniosek o wybudowanie chodnika na ulicy 
Przybylskiego w Swarzędzu. Został przyjęty 
plan pracy komisji na kolejny rok. Radni 
zapoznali się z informacjami dotyczącymi 
finansowania klubów sportowych z terenu 
miasta i gminy Swarzędz. Przedstawiono 
nam, na jakim etapie są przygotowania do 
zmian wynikających z reformy oświaty.

Magdalena Buchholz

Komisja Rewizyjna
W miesiącu listopadzie swoje spotkania 

odbyły zespoły Komisji Rewizyjnej, które 
to zakończyły prace nad przypisanymi kon-
trolami. 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w któ-
rym uczestniczyli wszyscy członkowie ko-
misji, odbyło się w dniu 16 listopada. Naj-
ważniejszymi punktami obrad były:

1. rozpatrzenie skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz,

2. przedstawienie, dyskusja oraz przyję-
cie następujących protokołów pokontrolnych:

- protokół z przeprowadzonej kontroli 
prawidłowości wydatkowania środków finan-
sowych w 2015 r. w Swarzędzkim Centrum 
Sportu i Rekreacji w Swarzędzu

- protokół z przeprowadzonej kontroli 
wydatkowania środków finansowych Gmi-
ny Swarzędz przekazywanych jako udział 
Gminy w Związku Międzygminnym Puszcza 
Zielonka w 2015 r.

- protokół z wydatkowania środków 
finansowych w Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Swarzędzu na placówki opiekuńcze 
i wspieranie rodziny w 2015 r.

Ponadto członkowie komisji uchwalili 
plan pracy na 2017 rok. W przyszłym roku 
Komisja Rewizyjna, oprócz obligatoryj-
nych kontroli, wynikających z ustawy sa-
morządowej, będzie zajmować się również 
kontrolami zaproponowanymi i przyjętymi 
przez ich członków podczas wspólnego po-
siedzenia. 

Tomasz Majchrzak

Komisja Gospodarki
Komisja Gospodarki podczas dwóch 

ostatnich posiedzeń obradowała w pełnym 
składzie: radni Piotr Baranowski, Piotr Cho-
ryński, Anna Graczyk, Jacek Hejnowski, 
Wojciech Kmieciak, Zygmunt Majchrzak, 
Adrian Senyk oraz Katarzyna Szkudlarek. 
W dniu 18 października br. radni Komisji 
Gospodarki, oprócz omówienia materiałów 
sesyjnych,  na wniosek radnej Anny Graczyk 
zapoznali się i dyskutowali w kwestii opłat 
za wywóz odpadów komunalnych na terenie 
ogródków działkowych pobieranych przez 
Związek Międzygminny „Gospodarka Od-
padami Aglomeracji Poznańskiej”. Na posie-
dzenie Komisji Gospodarki z ramienia ZM 
GOAP przybyli: Bartosz Wieliński, dyrektor 
Biura Związku oraz Honorata Nawrocka, 
kierownik Działu Opłat. 

W dyskusji wzięli również udział pre-
zesi rodzinnych ogródków działkowych 
z gminy Swarzędz,  którzy    przekazali 
swoje wątpliwości i problemy z wywozem 
odpadów, czy  też sposobem naliczania 
i wysokością opłat za wywóz odpadów, 
bez wcześniejszych konsultacji z nimi jako 
przedstawicielami działkowców. Dyrektor 
Biura ZM GOAP zaprosił na koniec spotka-
nia przedstawicieli ROD-ów na najbliższe 
Zgromadzenie Związku, kiedy będzie oma-
wiany system gospodarki odpadami, gdzie 
przedstawione zostaną dokładne wysokości 
stawek za zagospodarowanie poszczegól-
nych odpadów. 

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 
br. radni Komisji Gospodarki dyskutowali 
głównie nad przedstawionym przez burmi-
strza projektem budżetu na 2017 rok oraz 
projektem Wieloletniego Planu Finansowego 
na lata 2016-2036, wydając na koniec spo-
tkania opinię Komisji Gospodarki wobec 
powyższych projektów. Najwięcej pytań ze 
strony radnych dotyczyło wydatkowanych 
pieniędzy w zakresie zadań majątkowych. 
Radni przyjęli również podczas listopadowe-
go spotkania plan pracy komisji na kolejny 
rok 2017, zastrzegając, iż plan pracy Komisji 
Gospodarki może w każdym przypadku zo-
stać uzupełniony o aktualne problemy i za-
gadnienia wynikające z bieżących potrzeb 
mieszkańców, bądź zgłoszone przez radnych 
Rady Miejskiej w Swarzędzu.

 Adrian Senyk
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Mikołaj zdążył do Swarzędza!
Już na dwa dni przed swoimi imieninami (a bywa wtedy bardzo zajęty) 
św. Mikołaj przybył na spotkanie ze swarzędzkimi dziećmi. Piękną okazją 
do tej wizyty było, zaplanowane na 4 grudnia, uroczyste rozświetlenie 
ogromnej choinki na swarzędzkim rynku. Urządzane po raz pierwszy Miko-
łajki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy obiecywali 
różne atrakcje i słowa dotrzymali! 

Na świątecznej scenie powitał wszyst-
kich i do wspólnej zabawy zaprosił 
pomocnik św. Mikołaja, któremu 

przypadła w udziale rola prowadzącego 
całą imprezę. Wesoło i sprawnie nauczył 
najmłodszych tańca na powitanie św. Mi-
kołaja, a następnie zaprosił do wysłuchania 
świątecznego programu muzycznego w wy-
konaniu uczniów szkól podstawowych. 

Sekcja  teatralna Ośrodka Kultury 
przedstawiła krótki, autorski spektakl pod, 
wiele mówiącym, tytułem: Świąteczny 
plac budowy. Z nieba posypało trochę 
sztucznym śniegiem, kolorowymi kon-
fetti, delikatnymi, mydlanymi bańkami... 

W niecierpliwym oczekiwaniu na 
wielki przyjazd św. Mikołaja posilano się 
gorącymi napojami oraz słodkimi przeką-
skami. Długie kolejki stanęły do: fotobudki 
i Pracowni św. Mikołaja. Rodzinne zdjęcia 
w świątecznych dekoracjach to świetna 
pamiątka z pierwszych, swarzędzkich 
Mikołajek, a urocze czapki, samodzielnie 
ozdabiane w towarzystwie elfów z Pra-
cowni biły rekordy powodzenia. 

Po zmroku burmistrz Marian Szkudla-
rek, przy pomocy małej swarzedzanki – 
Oliwki,  rozświetlił choinkę, umożliwiając 
tym samym (jak powszechnie szeptano) 
św. Mikołajowi odnalezienie drogi na 
swarzędzki rynek. 

Wszystkie oczy wypatrywały teraz 
Mikołajowego zaprzęgu... 

A on przyjechał przystrojoną bryczką 
z białym koniem - tłumaczył, że to z po-
wodu braku śniegu. Towarzyszyła mu Pani 
Renifer. Mikołaj słusznej był postury i wy-
glądał, jak trzeba, ale najważniejsze, że 
humor miał doskonały. Bawił się z dziećmi 
wesoło, śpiewając, tańcząc i zapraszając 
do konkursów. 

Zaprosił także na kolejne z nim spotka-
nie – już za rok, a potem ruszył w dalszą 
drogę!   T. Radziszewska

z Fot. Maciej Paulus
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Niedziela, 15 stycznia  
– Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Kręcimy się już 25 lat!
15 stycznia 2017 roku odbędzie się 25. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już po raz kolejny, przy-
łączamy się do ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka i zagramy 
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 

W gminie Swarzędz odbędą się mię-dzy innymi koncerty, licytacje, 
loteria fantowa oraz II Swarzędz-

ki Bieg WOŚP. Nowością nadchodzącego 
Finału będą dwa terminale płatnicze, za 
pomocą których będzie można wesprzeć 
konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Przez cały dzień, w najpopularniej-
szych miejscach Swarzędzach oraz w wy-
branych sołectwach odbędą się kwesty 
wolontariuszy z puszkami WOŚP. Każdy 
kwestujący wolontariusz będzie posiadał 
imienny identyfikator ze zdjęciem i ho-
logramem Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. 

25. Finał WOŚP rozpoczniemy o go-
dzinie 11:00 II Swarzędzkim Biegiem 
WOŚP, który wystartuje ze Stadionu 

Miejskiego im. M. Zaporowskiego. W tym 
samym czasie na scenie w Hali Sportowej 
Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzu 
odbędzie się koncert Swarzędzkiej Orkie-
stry Dętej. 

Podczas Finału na scenie wystąpią 
również Chór Męski „Akord”, sekcja 
piosenki i sekcja tańca dance hall Ośrodka 
Kultury oraz swarzędzki zespół Bandico-
ot. Gwiazdą 25. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Swarzędzu będzie 
legenda polskiej muzyki rockowej – grupa 
Kobranocka. 

Ważnym elementem 25. Finału WOŚP 
będą licytacje – pierwsza z nich odbędzie 
się po koncercie zespołu Bandicoot, w go-
dzinach 15:00-17:00. Druga tura licyta-
cji jest planowana na godzinę 18:00, po 
koncercie grupy Kobranocka. Podczas 

nadchodzącego Finału będziemy licyto-
wać oryginalne, złote serduszko Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Nie zabraknie również loterii fantowej, 
która każdego roku cieszy się dużą po-
pularnością wśród uczestników Finału. 
Jak co roku, zwracamy się z prośbą do 
swarzędzkich firm o wsparcie idei Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez po-
darowanie przedmiotów lub atrakcji, które 
przekażemy na licytację i loterię fantową. 
Dochód w całości zostanie przekazany na 
konto Fundacji WOŚP. 

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zwieńczy światełko do nie-
ba, którym punktualnie o godzinie 20:00 
swarzędzanie zjednoczą się z całą Polską, 
a nawet światem…

/nad/

Świąteczne koncerty 
Formacji  
Trebunie-Tutki

Serdecznie zapraszamy na koncert 
„Kolędy i pastorałki” w wykonaniu 
formacji Trebunie-Tutki, który od-

będzie się 18 grudnia o godzinie 18:00, 
w kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia 
w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 3. 

Trebunie-Tutki to zespół, który jest 
ambasadorem Podhala i polskiej kultu-
ry na festiwalach w całej Europie, Azji 
i Ameryce Północnej. Jego rozpoznawal-
ny w Europie styl ukształtowały z jednej 
strony muzyczne tradycje rodzinne i za-

miłowanie do góralszczyzny, z drugiej 
nowatorstwo i awangardowe podejście do 
dziedzictwa. Trebunie-Tutki, jako pierw-
szy zespół z Polski wielokrotnie znalazł 
się w pierwszej dziesiątce Listy Muzyki 
Świata Europejskiej Unii Radiowej. 

Umiłowaniem tradycji nie ograniczają 
twórczości zespołu. Opierając się na tra-
dycyjnym instrumentarium, skali góral-
skiej, budowie muzycznej i charakterze 
wykonania, Krzysztof Trebunia-Tutka 
tworzy nową muzykę góralską. Wraz 
z zespołem rozwija i wzbogaca rdzenną 
muzykę o nowe melodie, współczesne 
teksty i awangardowe aranżacje. 

W Swarzędzu grupa Trebunie-Tutki 
zaśpiewa najpiękniejsze kolędy i pastorał-
ki, między innymi: „Wśród nocnej ciszy”, 
„Mizerna cicha”, „Moje śpiewki”, „Nocom 
pod Hawraniem”, „W stajenecce”, „Pokłon 
pasterzy”, „Jo cłek wolny”. 

Mietka Szcześniaka

7 stycznia 2017 r. o godz. 19:30 w Ko-
ściele pw. Chrystusa Jedynego Zba-
wiciela (os. Mielżyńskiego 1a) w Swa-

rzędzu odbędzie się koncert Mieczysława 
Szcześniaka. Wokalista zaśpiewa utwory 
z albumu „Raduj się świecie”.

Mieczysław Szcześniak wraz z zespo-
łem wykona zaaranżowane na nowo kolę-
dy polskie i zagraniczne. Publiczność usły-
szy tradycyjne pieśni: „Gdy się Chrystus 
rodzi”, „Gdy śliczna Panna”, „W żłobie 
leży”, „Mizerna cicha”, „Anioł pasterzom 
mówił”, „Cicha Noc”. Usłyszymy również 
świąteczne utwory „Kolęda Dwóch Serc”, 
„Zimowa piosenka” czy „Raduj się świe-
cie”. Serdecznie zapraszamy!

Na obydwa koncerty – wstęp wolny!
/ok/
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Krzysztof Materna:

Dobry wieczór 
Państwu!

W niedzielne popołudnie 20 listo-
pada Ośrodek Kultury w Swa-
rzędzu zaprosił publiczność na 

monodram w duecie, „Dobry wieczór Pań-
stwu”. Krzysztof Mater-
na i Olga Bołądź, którzy 
gościli w Swarzędzkiej 
Sali Koncertowej, z du-
żym poczuciem humoru 
opowiedzieli o kulisach 
pracy w polskim show 
biznesie.

Autorem spektaklu 
jest Krzysztof Materna, 
który o pracy w telewizji 
i na estradzie wie prawie 
wszystko. Postanowił 
podzielić się z widzami 

gorzką prawdą o kulisach pracy w show 
biznesie. Tak powstał oryginalny sce-
nariusz monodramu w duecie.  „Dobry 
wieczór Państwu” z dużą dozą sarkazmu 
przedstawia współczesny świat show 
biznesu. Zarówno doskonały Krzysztof 
Materna jak i pełna uroku Olga Bołądź 
rozbawili swarzędzką publiczność do łez, 
dostarczając jednocześnie wzruszeń i wielu 
tematów do przemyśleń.

/rpr/

Gloria 
w Swarzędzu

20 listopada br. w Swarzędzu od-
był się koncert zamykający rok 
jubileuszowy Chóru Żeńskiego 

Sonantes Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Uroczystą atmosferę w Parafii 
Chrystusa Jedynego Zbawiciela podsyciła 
jedna z najpiękniejszych perełek baroko-
wej muzyki chóralnej - „Gloria” Antonio 
Vivaldiego. 

Chórowi towarzyszyły uznane poznań-
skie solistki Anna Budzyńska i Małgorzata 
Woltmann-Żebrowska oraz Poznańska Or-
kiestra Barokowa. W programie koncertu 
znalazły się również niebiańskie utwory 
muzyki sakralnej a cappella. W niedzielne 
popołudnie do kościoła przybyło ponad 
300 osób. Ponad godzinny koncert spotkał 
się z entuzjazmem słuchaczy. Melomani 
w skupieniu wysłuchali występu nagra-
dzając artystów owacją na stojąco. 

Muzykom przewodniczyła Hanna 
Malicka. Koncert poprowadziła Alina 
Kurczewska. 

Chór Żeński SONANTES wybrał 
i opracował to wyjątkowe dzieło specjal-
nie dla uczczenia 45. rocznicy swojego 
istnienia. Pierwsze wykonanie „Glorii” 
Vivaldiego świat usłyszał równo trzy wieki 
temu w interpretacji głosów żeńskich. 

Chór SONANTES został założony 
w 1971 r. przez prof. Krystynę Domańską 
i od początku swojego istnienia działa pod 
patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Poznaniu. Od 2004 r. chór prowadzi 
Hanna Malicka. Zespół posiada w swo-
im repertuarze muzykę sakralną i świec-
ką wszystkich epok oraz utwory ludowe 
i rozrywkowe. Chór Żeński SONANTES 
jest laureatem wielu prestiżowych nagród 
na festiwalach krajowych i zagranicznych. 

/ad/ 

Konkurs na 
dekorację 
świąteczną

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców gminy Swarzędz do 
drugiego konkursu fotograficznego 
na dekorację świąteczną!

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż, 
powoli rozpoczynamy w swoich do-
mach wielkie przygotowania. Deko-

racje świąteczne są od zawsze ważnym 
elementem budowania świątecznej atmos-
fery. Dbamy również o to, aby trochę tego 
wspaniałego nastroju przenieść na nasze 
ulice. Ozdabiamy okna, balkony, budyn-
ki, firmy. Każdego roku nieco inaczej, bo 
mody się zmieniają i nasze upodobania 
również.

Celem  fotograficznego konkursu 
świątecznego jest pokazanie wielu pięknie 
udekorowanych miejsc oraz nagrodzenie 
najciekawszych.

Ruszamy od 15 grudnia! 
Zdjęcia oceniane będą w trzech ka-

tegoriach:
- dekoracja świąteczna okna lub balkonu,
- dekoracja świąteczna nieruchomości 
prywatnej,
- dekoracja świąteczna firmy lub instytucji.

Fotografie, w ilości maksimum 3 na 

jednego zgłaszającego, prosimy przesyłać 
na adres mailowy: konkursy@swarzedz.
pl do 3 stycznia włącznie.

Można również przynieść zdjęcia na 
nośniku elektronicznym do pokoju 112 
w swarzędzkim ratuszu.

Prosimy wszystkich zainteresowanych 
o zapoznanie się z regulaminem konkursu 
na naszej stronie www.swarzedz.pl. Tam 
również znajduje się do pobrania arkusz 
zgłoszeniowy.

Ogłoszenie wyników konkursu – 9 
stycznia na stronie www.swarzedz.pl.

Wtedy również podany zostanie termin 
uroczystego wręczenia nagród, ufundo-
wanych przez sponsorów. Fundatorami 
nagród są:

/t.radz./
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Kapliczka w Alei Filozofów
10 listopada 2016 roku, Aleja Filozofów w Wierzenicy wzbogaciła się o ka-
pliczkę. Obiekt ten wieńczy kilkuletnie działania na rzecz tego miejsca 
podjęte przez Nadleśnictwo Babki we współpracy z parafią Wierzenica 
i zespołem redakcyjnym pisma „Wierzeniczenia”. 

Kapliczka )pomysł jej ustawienia wy-
szedł od Pawła Springera, leśniczego 
Leśnictwa Mechowo) stanęła w miej-

scu jak ze słów piosenki: Na rozstaju dróg, 
gdzie przydrożny Chrystus stał. Na leśnym 
rozstaju stanął jednak nie Chrystus, a Mat-
ka Boża ze szczygłem, według wizerunku 
na obrazie odnalezionym w dworku Ciesz-
kowskich, tu w Wierzenicy. 

Gospodarz tego miejsca – nadleśniczy 
Mieczysław Kasprzyk powitał przybyłych 
gości: ks. Przemysława Kompfa, reprezen-
tującą Gminę Swarzędz sekretarz Agatę 
Kubacką, dziekana Wydziału Leśnego 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
prof. Piotra Łakomego, rodzinę Kundzewi-
czów – właścicieli dworku Cieszkowskich, 
redaktorów pisma „Przegląd Leśniczy” 
Annę i Władysława Kusiaków, uczniów 
Szkoły Podstawowej w Wierzonce wraz 
z opiekunką Małgorzatą Zawilską, liczne 

grono leśników i osób współpracujących. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi – 

wiązki pnączy bluszczu dokonali między 
innymi A. Kubacka i prof. P. Łakomy. Ks. 
P. Kompf poświecił dzieło Piotra Woliń-
skiego z Kcyni (płaskorzeźba) i Jacka Na-
piontka z Kicina (konstrukcja kapliczki). 
Następnie uczestnicy tego wydarzenia 
udali się do kościoła św. Mikołaja gdzie 
jego gospodarz pokazał co się zmieniło od 
ostatniej wizyty leśników, a goście zeszli 
do krypty rodu Cieszkowskich. 

Zakończenie spotkania, przy święto-
marcińskim rogalu, odbyło się w dworku 
Cieszkowskich. Nadleśniczy M. Kasprzyk 
podsumował to co zostało zrobione i dzięki 
czemu niepozorna, zaniedbana leśna dróż-
ka zmieniła się w pierwszą w Polsce Leśną 
Aleję Filozofów. Włodzimierz Buczyński 
przypomniał niektóre związane z tym zda-
rzenia. Wszystkim leśnikom Nadleśnictwa 

Babki za ich rozpoczęte w marcu 2012 
roku  działania związane z Aleją Filozofów 
i cmentarzami ewangelickimi w Wierzonce 
w imieniu zespołu redakcyjnego „Wierze-
niczeń” podziękowała Ewa J. Buczyńska.

Prof. Zbigniew Kundzewicz wraz 
z synem Witoldem przedstawili swoje 
działania związane z ratowaniem dwor-
ku, odnalezieniem i konserwacją obrazu, 
którego odwzorowaniem jest płaskorzeźba 
w kapliczce. Zachęcamy do odwiedzania 
Alei Filozofów, gdzie przywrócona pamięć 
o przeszłości służy mieszkańcom nie tylko 
ziemi swarzędzkiej.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Trochę rocznicowo o ziemi swarzędzkiej

Za dwa lata, w 2018 roku Swarzędz 
będzie obchodził 380 rocznicę nada-
nia praw miejskich. W zmierzającym 

ku końcowi 2016 roku, przypadały trzy 
rocznice związane z ziemią swarzędzką, 
naszym zdaniem warte uwagi. 

Zostańmy przy 380 latach, tyle ich 
ma obraz Matki Bożej Wierzenickiej 
w ołtarzu głównym kościoła św. Miko-
łaja. Napis fundacyjny głosi:

NA KOŚCIÓŁ WIERZENICKI  
TEN OBRAS SPRAWIONO

ZA BARTHŁOMIEIA Z KŁECKA 
BOGA BY PROSZONO

KOŁODZIEJ BYŁ, NA KARCZMIE 
MIESZKAŁ TU LAT KILKA

PRZED ŚMIERCIĄ NA TĘ SZTUKE 
ODDAŁ PARĘ BYDŁKA

Po prawej: UMARŁ 1632, a poniżej: 
MALOWANY 1636. Jest na nim postać 
klęczącego fundatora – skromnego wiej-
skiego rzemieślnika oraz podana w napisie 
i namalowana cena (wartość). Czyni to ten 
obraz unikalnym z pewnością w skali nie 
tylko Wielkopolski.

Następna rocznica to stulecie. 
W 1916  roku, w  okresie  Zielonych 

Świątek, odbył się w Wierzenicy I Zlot 
Skautów Wielkopolskich z udziałem 
około 400 skautów z Poznania, Gniezna, 
Inowrocławia, Kościana, Śremu, Środy. 
Uczestniczyli oni w ćwiczeniach polo-
wych o charakterze wojskowym. Druży-
ny obozowały na Pawłówku, leżącym na 
wschód od centrum Wierzenicy. August 
Cieszkowski, senior założył tam szkółkę 
leśną. Na skautowe spotkania potrzebna 
była zgoda właściciela tego lasu, którym 
wówczas był August „Guga” Cieszkowski. 
Lasy państwowe czyli niemieckie i osób tej 
narodowości nie wchodziły wtedy z oczy-
wistych przyczyn  (germanizacja) w rachu-
bę. W dwa lata później, czyli w 1918 roku 
podczas kolejnego zlotu, w tym miejscu 
skauci usłyszeli o decyzji obcej władzy 
rozwiązującej skauting w zaborze pruskim.

Trzecia, to 650 lat od pierwszej 
wzmianki o wsi Swarzędz, wtedy 
w brzmieniu nazwy Swanrancz. Na jej 
gruntach, w pierwszej połowie XVII wieku 
ówczesny właściciel Zygmunt Grudziński 
rozpoczął proces lokacji miasta zakoń-
czony przywilejem króla Władysława 
IV w 1638 roku. Miasto od nazwy herbu 

Grudzińskiego – Grzymała otrzymało na-
zwę Grzymałowo. Jednak nie przetrwa-
ła ona próby czasu, przyjęła się nazwa 
Swarzędz. Do okresu międzywojennego 
istniały dwie jednostki administracyjne ją 
noszące – miasto i  wieś. Zostały połączo-
ne zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dniem 1 czerwca 
1934 roku.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Za kulisami 
poznańskiej Opery

Swarzędzcy seniorzy to ludzie o niezwy-
kle szerokich zainteresowaniach, dlatego 

staramy się wychodzić naprzeciw ich pasjom 
organizując różnorodne wycieczki. 17 listopada 
mieliśmy niecodzienną okazję zajrzenia za ku-
lisy Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu. Wielkie emocje towarzyszyły nam 
podczas spaceru w labiryncie teatralnych ko-
rytarzy, w trakcie którego poznaliśmy jego 
historię. 

Byliśmy w garderobie solistów, charak-
teryzatorni i rekwizytorni. Przyglądaliśmy się 
pracy techników i oświetleniowców oraz pró-
bie na sali baletowej. W czasie wycieczki nie-
ustannie towarzyszyły nam dźwięki skrzypiec, 
wiolonczeli i śpiewy operowe przygotowują-
cych się do występów artystów. Dzięki obec-
ności członkini naszego Klubu, Pani Eugenii 
Skotarczak-Ciosańskiej – wieloletniej solistki 
zespołu baletowego teatru – mogliśmy lepiej 
zrozumieć pracę artystów i poczuć atmosferę 
panującą za kulisami. 

Gmach opery opuściliśmy świadomi, jak 
wiele pracy kosztuje 400 osobowy zespół Te-
atru Wielkiego, aby widzowie mogli zachwycać 
się spektaklami na najwyższym poziomie. Bę-
dziemy o tym pamiętać, gdy następnym razem 
zasiądziemy na widowni. 

Dominika Bazaniak

Wigilia
Przykrył ulice biały puch,
Białym obrusem nakryto stół.
Biały opłatek w ręku mam,
Z wielką radością podzielę się z każdym z Was.
Przy świątecznym stole zasiadam z rodziną,
By wigilijną kolację wspólnie zjeść - tak każe 
obyczaj i Bóg.
W rogu pokoju zielone drzewko – choinka,
Nagle dzwonek, pukanie do drzwi.
Pojawił się Gwiazdor, przyniósł prezenty, 
Cieszą się dzieci i starsi też.
Wychodząc powiedział Wesołych Świąt, 
I wszystkich szczęśliwych dni na Nowy Rok!

Sabina Furjan

Autorka wiersza wraz ze wszystkimi uczestni-
kami zajęć w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” 
w Swarzędzu życzą wszystkim Czytelnikom 
Wesołych Świąt i radości w Nowym Roku!

Andrzejkowo  
w Centrum Aktywności Seniora 

W tegorocznej andrzejkowej 
imprezie integracyjnej uczest-
niczyło 70 seniorów z Klubów 

Młodych Duchem i Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Swarzędzu. Re-
prezentanci każdego klubu aktywnie 
brali udział w przygotowanych na ten 
cel wróżbach. Na samym początku wszy-
scy zostali zaproszeni do rozwiązywania 
quizu na temat tradycji andrzejkowych, 
panie z klubu „Wesoła Paczka” z Paczko-
wa otworzyły zabawę napisanym  na tę 
okazję wierszem. Były tańce przeplatane 
wróżbami i konkursami. Klub „Stokrotki” 

natomiast przygotował zestaw wróżb 
specjalnie dla Pań. 

Oprawę wokalną zapewnił uczestnik 
Centrum Aktywności Seniora, p. E. No-
wak, który akompaniował nam przez cały 
czas imprezy. Zadowoleni powróciliśmy 
do domów i  oczekujemy na karnawał, by 
w Centrum Aktywności Seniora aktywnie 
i twórczo spędzić czas.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
do nas: Centrum Aktywności Seniora, 
ul.Piaski 4 w Swarzędzu.

M. Pawlik

Przedświąteczne warsztaty

W listopadowe piątki spotykali-
śmy się w Centrum Aktywności 
Seniora na warsztatach prowa-

dzonych przez jedną z naszych seniorek, 
Panią Halinę Begier, która poświęciła 
swój czas, by pokazać nam, w jaki spo-
sób można zrobić piękne ozdoby z masy 
solnej. 

Chcąc podzielić się nowo zdobytymi 
umiejętnościami, 30 listopada udaliśmy 
się do zaprzyjaźnionej z nami grupy sze-
ściolatków ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu. Seniorki i dzieciaki tworzy-
ły nie tylko anioły, ale także różnorodne 
formy plastyczne. Panie: Halina, Wanda 

i Roma przeczytały dzieciom bajki, któ-
rych bohaterami były myszy, a każdy 
uczestnik spotkania otrzymał małe, 
wykonane z folii piankowej zwierząt-
ko, stworzone przez członkinie Klubów 
Młodych Duchem. Niespodziewanym, 
a zarazem niesamowicie miłym akcen-
tem była przerwa na poczęstunek, na 
który składały się przysmaki upieczone 
przez mamy przedszkolaków. Jeszcze raz 
dziękujemy wychowawczyniom „Żabek” 
za zaproszenie, a Maluchom za wspólną 
pracę i wesołą zabawę. W nowym Roku 
na pewno znowu Was odwiedzimy. 

Dominika Bazaniak
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Małgorzata Szewczyk
„Ozdabianie 
stołów: dekoracje 
świąteczne, 
przyjęcia 
okolicznościowe”

Książka przynosi odpowiedzi na 
pytania: jak udekorować stół na 
różne rodzinne uroczystości?  jak 
dobrać dodatki? jak zapakować 
prezent? jak ozdobić choinkę? 
jakie oświetlenie wybrać? Książka 
przydatna zwłaszcza przed zbliża-
jącymi się Świętami.

Amy Ellis Nutt
„Zostać Nicole. 
Metamorfoza 
amerykańskiej 
rodziny”

Prawdziwa historia Nicole, dziew-
czynki urodzonej w ciele chłopca. 
To świadectwo zmagań dziecka 
o prawdziwą tożsamość a także 
matki, która walczyła o respekto-
wanie jego podstawowych praw. 

Książka porusza problem praw 
transpłciowych dzieci, ale mówi 
także o sile miłości do dziecka oraz 
potrzebie tolerancji.

Hanna Bauta
„Przez pół świata: 
mama z synem 
w podróży”

Opis niezwykłej czteromiesięcznej 
wyprawy matki i syna po krajach 
Afryki i Azji. W książce znajdzie-
my nie tylko zapis fascynującej 
przygody, ale także sporo 
praktycznych informacji (koszty 
wyprawy, potrzebne dokumenty). 
Książka pokazuje, że nie można 
bać się świata, a samotna podróż 
z małym dzieckiem jest możliwa.

Philip Parker
„Furia ludzi Północy: 
dzieje świata 
Wikingów”

Napisana z pasją historia wikin-
gów, począwszy od pierwszych 
drobnych wypraw aż po inwazje 
wielkich armii. Autor sięga po 
liczne  opracowania i źródła, 
dzięki czemu czytelnik może się 
zapoznać z najnowszym stanem 
wiedzy. Dodatkową zaletą są 
załączone mapy i fotografie.

Camilla Läckberg
„Morderstwa i woń 
migdałów”

Książka zawiera trzy nowele 
(Sen o Elisabeth, Kawiarnia 
Wdów, Elegancka śmierć) jedną 
krótką powieść (Zamieć śnieżna 
i woń migdałów). Dodatkiem 
jest ponadto wywiad z autorką 
oraz charakterystyka bohaterów 
kryminałów.  Niezwykła książka 
dla wielbicieli Camilli Läckberg, 
ale także dla osób, które chcą 
pójść w ślady autorki. Na końcu 
książki znajduje się bowiem Szkoła 
detektywów Camilli – garść porad, 
jak napisać kryminał.

Witold Szabłowski
„Sprawiedliwi 
zdrajcy. Sąsiedzi 
z Wołynia”
Witold Szabłowski, dziennikarz 
„Dużego Formatu”, odszukał ludzi, 
którzy w czasie rzezi wołyńskiej 

byli bohaterami. Oddał głos Ukra-
ińcom, którzy pomagali Polakom: 
ukrywali ich, dostarczali jedzenie, 
ryzykując swoje życie. Autor szuka 
odpowiedzi na pytanie: Czy żeby 
ratować innych, trzeba zdradzić 
swoich? Dlaczego w trudnych cza-
sach największym bohaterstwem 
bywa zachowanie się po ludzku?

Akiko Mikamo
„Odrodzić się 
z popiołów”

Autorka opisuje historię swojego 
ojca Shinji Mikamo, który przeżył 
atak jądrowy w Hiroszimie. Jednak 
co istotne nie patrzył nigdy na 
Amerykanów jak na wrogów. 
Celem książki jest pokazać, 
„jaką moc ma przebaczenie oraz 
miłość do drugiego człowieka 
i przypomnieć światu, że nawet 
przysięgli wrogowie mogą zostać 
serdecznymi przyjaciółmi”.

Anna Walkowiak

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

Spotkanie 
z maszerami Darią 
i Krzysztofem 
Nowakowskimi

W bibliotece na os. Czwartaków 
młodzież z Gimnazjum nr 3 
i SP nr 1 oraz starsi uczestnicy 

mieli okazję posłuchać o ich niezwy-
kłej pasji. Krzysztof Nowakowski od 
siedemnastu lat zajmuje się hodowlą 
psów i wyścigami. Razem z rodziną 
prowadzi także Dom Psiego Seniora. 
Organizuje przejażdżki psimi zaprzę-
gami po Borach Tucholskich i zajęcia 
z psami dla dzieci i dorosłych groma-
dząc w ten sposób fundusze na swoje 
marzenia czyli wyścigi psimi zaprzę-
gami na północy Europy. W tej chwili 
jest w trakcie przygotowań do Trylo-
gii Norweskiej, czyli trzech wyścigów 
w jednym sezonie: najpierw 220-kilo-
metrowy Beaskadas 300 rozgrywany 
6-8 stycznia, następnie 400-kilome-
trów trasy Femundlopet, który rusza 
10 lutego i na końcu 500-kilometrowy 
Finnmarkslopet 11 marca. Pytaniom 
na koniec spotkania nie było końca.

/rcpyla/

Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy

9.11.2016 r. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w Poznaniu Filia 
w Swarzędzu zorganizowała pierw-

sze w tym roku szkolnym spotkanie sieci 
współpracy nauczycieli bibliotekarzy. 
Nawiązując do jednego z kierunków 
realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2016/2017, jakim 
jest upowszechnianie czytelnictwa 
i rozwijanie kompetencji czytelniczych 
wśród dzieci i młodzieży, temat zebrania 
brzmiał „Między wierszami – kształtowa-
nie kompetencji czytelniczych i języko-
wych uczniów”.

Gościem spotkania była pani Kata-
rzyna Redlińska – pedagog i logopeda 

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Swarzędzu. Na początku prelegentka 
przeprowadziła wykład na temat czy-
telnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz 
sposobu kształtowania się kompeten-
cji czytelniczych i językowych uczniów. 
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, co 
i dlaczego czytają dzieci w różnym wieku, 
czym kierują się przy wyborze literatury 
oraz jakie sytuacje z życia codziennego 
stają się często tematami wierszy i opo-
wiadań pisanych przez dzieci i młodzież. 
Druga część spotkania miała charakter 
warsztatowy. Pani Redlińska zaprezen-
towała i omówiła ciekawe gry i zabawy 
rozwijające umiejętności językowe, my-

ślenie metaforyczne i wyobraźnię dzieci. 
Zgromadzeni nauczyciele mieli doskona-
łą okazję, aby nie tylko poznać nowe gry 
dydaktyczne, ale również wypróbować je.

Spotkanie sieci nauczycieli bibliote-
karzy zakończyło się dyskusją i wymianą 
poglądów zgromadzonych uczestników 
na temat sposobów upowszechniania 
czytelnictwa.

Kornelia Choryńska

O sprawach bliskich sercu dziecka...

...O warsztacie autora, oraz 
o drodze jaką musi prze-
być pomysł na opowieść, 

do tego aby stać się książką, wysłuchały 
dzieci z zerówki ze Szkoły Podstawowej 
w Zalasewie oraz z Przedszkola Tęczowy 
Port w Swarzędzu.

Znana i lubiana autorka książek dla 
dzieci, Renata Piątkowska, opowiedziała 
o kilku bohaterach swoich książek, o tym 
jak szuka inspiracji do pisania a także 

odpowiedziała na pytania młodych czy-
telników. Szczególną uwagę poświeciła 
zwierzętom, uczulając dzieci na krzywdę 
jakiej często nasi czworonożni przyjaciele 
doznają.

Spotkaniu towarzyszyło głośne czy-
tanie fragmentów opowiadań z dorobku 
autorki.

Po spotkaniu można było otrzymać 
od autorki wpis do książki.

Monika Wojciechowska-Ratajczak

Wiersze w kolorze jesieni…

W czytelni biblioteki na os. Czwar-
taków po raz kolejny można 
było uczestniczyć w niezwy-

kłym spotkaniu poetycko-muzycznym. 
Tym razem poetka, Kalina Izabela Zio-
ła zabrała nas w podróż w wyobraźni 

z wierszami Pawła Kuszczyńskiego. Paweł 
Kuszczyński to poeta i krytyk literacki 
z naszego regionu, laureat wielu nagród, 
współorganizator wielu konkursów i im-
prez poetyckich, oraz były i obecny pre-
zes Zarządu Związków Literatów Polskich 
Oddziału w Poznaniu. Wiersze recytował 
sam autor oraz Kalina Izabela Zioła, a po-
ezję śpiewaną do słów poetki wykonywał 
poznański bard Tomasz Bateńczuk. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie, 
którego gościem honorowym tym razem 
będzie znany aktor Michał Grudziński. 
Zapraszamy 15 grudnia o godz. 1800 do 
czytelni na os. Czwartaków 1.

/rcpyla/
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Pływalnia 
i lodowisko w okresie 
świątecznym

 » 24 grudnia – pływalnia i lodowisko nieczynne,
 » 25 grudnia – pływalnia i lodowisko nieczynne,
 » 26 grudnia – pływalnia czynna od 6:30 do 22:00, 

lodowisko czynne od 10:00 do 21:30,
 » 31 grudnia – pływalnia czynna od 6:30 do 14:00, 

lodowisko czynne od 10:00 do 13:30,
 » 1 stycznia – pływalnia i lodowisko nieczynne,
 » 6 stycznia – pływalnia czynna od 6:30 do 22:00, 

lodowisko czynne od 10:00 do 21:30 (cennik 
świąteczny),

 » pozostałe dni bez zmian.
Od 23 grudnia 2016 r. do 1 stycznia 2017 r. nie od-
bywają się zajęcia z nauki i doskonalenia pływania 
oraz aqua aerobiku i aqua senior.
Zajęcia w sali fitness odbywają się zgodnie z harmo-
nogramem za wyjątkiem 23 i 26 grudnia.

/scsir/

Zapraszamy na 
zajęcia FIT BALL

FIT BALL - to trening z gumową piłką o średnicy 
55-65 cm należący do grupy ćwiczeń równoważ-

nych. W trakcie zajęć można siedzieć na piłce, leżeć 
przodem  lub tyłem albo opierać się o nią bokiem. 
Ćwiczenia pozwalają na rozluźnienie ciała, utrzy-
mywanie równowagi i poprawienie  koordynacji 
sylwetki. Balansowanie na piłce i jej przetaczanie 
w szczególności wzmacnia mięśnie szkieletowe 
odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej po-
stawy (mięśnie posturalne). Ćwiczenia z piłką są 
zalecane dla wszystkich, a zwłaszcza dla osób ma-
jących kłopoty z kręgosłupem. Trening z piłką Fit Ball 
sprawi, że błyskawicznie wzmocnisz swoje ciało, 
nadając mu wyjątkową jędrność. Zajęcia odbywają 
się w środy o godzinie 20:30. Koszt jednorazowego 
wejścia wynosi 16 zł, przy opłaceniu zajęć za cały 
miesiąc z góry – 13 zł. Zapisy pod nr tel. 61 65 
09 527. Zapraszamy. /scsir/

Pomysł na prezent

Chcesz sprawić bliskiej osobie miły prezent pod 
choinką? Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-

acji poleca karnet SCSiR lub kupon upominkowy na 
wybrane usługi!
W ofercie do wyboru:

 » karnet SCSiR o określonej wartości od 50 zł,
 » kupon na dowolny masaż z oferty Gabinetu 

„MANOESPALDA”
 » kupon na jeden z trzech wybranych zestawów 

(masaż+sauna, masaż+basen, basen+sauna)
Szczegóły w kasie Pływalni Wodny Raj, lub pod nr 
tel. 61 65 09 527 /scsir/

Powstało Koło Sympatyków i Przyjaciół 
Klubu Unia

Byli działacze, zawodnicy, trenerzy 
i przyjaciele sportu swarzędzkiego 
i klubu Unia chcą odnowić dawne 

przyjaźnie i uchronić od zapomnienia 
dawne ważne wydarzenia sportowe 
w których brali udział.

Rok bieżący w klubie Unia przebiega 
w atmosferze obchodów 95-lecia zało-
żenia. Odbywają się imprezy sportowe, 
a we wrześniu uroczyście obchodzono 
jubileusz, gromadząc na akademii star-
szych i młodych sportowców i przyjaciół 
klubu. 

Za sprawą byłego zawodnika, trene-
ra, działacza Wiesława Zaporowskiego 
powstała grupa inicjatywna, która po-
wołała „Koło byłych sportowców i sym-
patyków klubu Unia”. Grupę inicjatywną 
utworzyli: Józef Wanat, Henryk Gowa-
rzewski, Jerzy Majerowicz, Zenon Klorek, 
Zbigniew Zawada, Zbigniew Cygan, Eu-
geniusz Dobiński, Wiesław Zaporowski. 
Zebranie założycielsko-organizacyjne 

odbyło się w gościnnych progach Euro-
Hotelu u pana Zbigniewa Zawady. 

Ustalono, że działalność koła będzie 
polegała m.in. na odnawianiu dawnych 
przyjaźni w czasie spotkań koleżeń-
skich, dbaniu o historię klubu, pomocy 
w przygotowaniach do 380-lecia mia-
sta Swarzędza i 100-lecia klubu Unia, 
spotkaniach z władzami samorządo-
wymi i działaczem klubu czy pomocy 
byłym zawodnikom, którzy są w trudnej 
sytuacji życiowej i potrzebie. Postano-
wiono, że spotkania koła sympatyków 
sportu i klubu Unia byłych zawodników 
odbywać się będą w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 
w EuroHotelu. Najbliższe spotkanie koła 
odbędzie się 5 grudnia br. Zapraszamy 
na nie byłych zawodników, trenerów 
i wszystkich tych, którzy kochają sport 
i Unię Swarzędz. 
Komitet organizacyjny Koła byłych 

zawodników i przyjaciół Unii

Swarzędz „Sportową Gminą 2016”

Klub Sportowa Polska, organizujący 
już po raz ósmy program promo-
cyjny „Budujemy Sportową Polskę” 

przyznał tegoroczne tytuły samorzą-
dom, dbającym o rozwój sportu i rekre-
acji w swoim regionie. 5 listopada wśród 
nagrodzonych gmin była ponownie 
gmina Swarzędz. 

Inwestycje w nowoczesną bazę spor-
tową i rekreacyjną zmieniają systema-
tycznie oblicze Swarzędza. Przybywa 
obiektów, ścieżek pieszo-rowerowych, 
inicjatyw pro-sportowych, imprez 
o charakterze sportowym. Coraz chęt-
niej mieszkańcy gminy korzystają z tych 
możliwości, realizując swoje pasje zwią-
zane z czynnym wypoczynkiem oraz 
zdrowym trybem życia. Nikt nie ma tu-
taj wątpliwości, że warto inwestować 
w zdrowie poprzez rekreację. 

Wyróżnienie dla Swarzędza - tytuł 

„Sportowa Gmina 2016” – odebrał pod-
czas gali w warszawskim Pałacu Zamoy-
skich burmistrz Marian Szkudlarek. 

Tytułem „Sportowego Obiektu Roku” 
doceniona została również Swarzędzka 
Hala Sportowa w Szkole Podstawowej 
w Zalasewie – nowoczesny obiekt, im-
ponujący wielkością i wyposażeniem, 
umożliwiający ogólnopolskie i między-
narodowe rozgrywki sportowe. 

Swarzędzki pływak, paraolimpijczyk 
– Krzysztof Paterka odebrał z rąk organi-
zatorów warszawskiego spotkania tytuł 
Pasjonat Sportowej Polski. To nagroda 
w pełni zasłużona i pięknie podsumo-
wująca karierę naszego sportowca. Gra-
tulujemy! 

Warto przypomnieć, że w roku 2015 
tytułem Pasjonata Sportowej Polski uho-
norowano Ireneusza Szpota. 

Teresa Radziszewska
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Karty honorowane  
w SCSiR:

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

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

z całego kompleksu pływalni 
poza kawiarenką. Upoważnia 
do zapłaty należności za fak-
tyczny czas korzystania z ba-
senu. Z wejścia na karnet może 
korzystać maksymalnie 5 osób. 
Nie trzeba mieć przy sobie gotówki. /scsir/

Anioły vs. Diabły!

19 listopada na lodowisku przy Pły-
walni Wodny Raj odbył się po-
kazowy mecz hokeja na lodzie, 

w którym rywalizowały ze sobą dwie 
swarzędzkie drużyny – Anioły i Diabły. 
Takim akcentem rozpoczęliśmy sezon 
zimowy 2016/2017. Kto nie widział me-
czu - serdecznie zapraszamy na treningi, 
które odbywają się w czwartki od 21:30 
oraz w niedziele od 7:30. 

Jak co roku na zakończenie sezonu 
odbywa się turniej hokeja na lodzie o pu-
char Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji, w którym biorą udział nie 
tylko drużyny ze Swarzędza. Już dziś na 
niego zapraszamy.

/scsir/

Rodzinne Wodne 
Party 

26 listopada na Pływalni Wodny 
Raj odbyło się Rodzinne Wod-
ne Party z okazji andrzejek. 

Przy latynoskiej muzyce bawiliśmy się 
z Pauliną Fiedler podczas aqua zumby. 
Rozegraliśmy rodzinny mecz waterpo-
lo, a emocji nie brakowało… Zmagali-
śmy się w konkurencjach sportowych 
dla dzieci i całych rodzin. Bawiliśmy się 
świetnie w rytmach hitów roku 2016, 
a każdy klient mógł korzystać z pla-
żowych sprzętów dmuchanych. Pod 

koniec imprezy, każdy z uczestników 
częstował się pysznym pączkiem od 
SCSiR. O godzinie 20:00 zakończyliśmy 
oficjalną część wodnego party, jednak 
pozostaliśmy w muzycznym klimacie aż 
do 22:00. /scsir/

Półkolonie zimowe w Centrum Sportu

Półkolonie zimowe w SCSiR organi-
zowane są dla dzieci w wieku od 6 
do 12 lat. Jeden turnus trwa pięć 

dni, podczas których dzieci spędzają 
czas aktywnie ze swoimi rówieśnika-
mi. W harmonogramie przewidujemy: 
zajęcia zumby kids, gry drużynowe na 
hali sportowej SCSiR, naukę jazdy na łyż-
wach, zabawę na kręglach i w świetlicy 
(rysowanie, malowanie, gry planszowe, 
tenis stołowy itp.), wyjazd do kina oraz 
codzienną zabawę w basenie.

Zapisy przyjmujemy od 1 grudnia, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 15:00 pod nr tel. 61 65 09 523

Turnus I - od 30.01 do 3.02
Turnus II - od 6.02 do 10.02
Koszt 320 zł za jeden turnus.
Opłaty za półkolonie przyjmujemy 

od 01.12.2016 r. do 08.01.2017 r. co-
dziennie od godziny 9:00 do 22:00:

– 250 zł - płatność w kasie pływalni 
wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną 
uczestnika półkolonii;

– 70 zł - śniadania i obiady - płatność 
w kawiarence pływalni.
(niedokonanie wpłaty w powyższym 
terminie skutkuje skreśleniem z listy 
zapisów)

Karta kwalifikacyjna uczestnika pół-
kolonii oraz plan poszczególnych grup 
dostępne będą w kasie pływalni lub do 
pobrania na stronie www.scsir.swa-
rzedz.pl. Kartę kwalifikacyjną należy 
złożyć w kasie pływalni wraz z opłatą 
za półkolonie. W przypadku płatności 
przelewem kartę należy dostarczyć do 
08.01.2017 r.). /scsir/
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W skrócie z różnych stron

107. URODZINY PANA EDMUNDA 
KRENCA. Mieszkaniec Swarzędza, Pan Edmund 
Krenc, 9 listopada świętował swoje 107. urodziny. Z tej 
niezwykłej okazji Jubilata odwiedził burmistrz Marian 
Szkudlarek wraz z sekretarz gminy Agatą Kubacką. Pan 
Edmund Krenc, mieszkaniec ulicy Pogodnej, jest naj-
starszym swarzędzaninem i jednym z najstarszych ludzi 
w Polsce. Burmistrz obdarował Jubilata okazałym bukie-
tem kwiatów i koszem słodyczy. Pan Edmund otrzymał 
także list z serdecznymi życzeniami prosto z ratusza... 

SPOTKANIE AKTYWNYCH SPORTO-
WO. 3 listopada w Szkole Podstawowej w Zalasewie 
odbyło się II spotkanie Ludzi Aktywnych Sportowo. 
Uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat badań wy-
dolnościowych oraz medycznych i fizycznych aspektów 
aktywności ruchowej. W spotkaniu wziął udział bur-
mistrz Swarzędza Marian Szkudlarek, który poinformo-
wał o zbliżających się przedsięwzięciach sportowych.

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK. W tym roku 
dzieci z przedszkola Swarzędzkie Pszczółki poznają 
teatr. 4 listopada zorganizowano tam Dzień Postaci 
z Bajek z licznymi atrakcjami m.in. teatrzykiem, zga-
dywankami i kolorowankami. Przedszkolaki poznają 
także bajki w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

VI SAMOCHODOWY RAJD NIEPOD-
LEGŁOŚCI. 5 listopada odbył się VI Rodzinny 
Samochodowy Rajd Niepodległości. W rajdzie wzięło 
udział ponad 40 załóg w dwóch kategoriach: począt-
kującej i zaawansowanej. Po odprawie w swarzędzkim 
Ośrodku Kultury uczestnicy wyruszyli w trasę i na próby 
sprawnościowe. W rajdzie wzięło udział ok. 120 osób. 
Organizatorami były gminy: Swarzędz, Tarnowo Podgór-
ne i Pobiedziska oraz rajdywpobiedziskach.pl, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach.

MORSY ROZPOCZĘŁY SEZON. 6 listopa-
da przy przystani nad Jeziorem Swarzędzkim rozpoczęli 
sezon miłośnicy zimowych kąpieli ze stowarzyszenia 
Morsy Swarzędz. Niektórzy we wspólnym zanurzeniu 
w zimnej wodzie wzięli udział po raz pierwszy. Jak się 
okazuje, do morsów przyłącza się coraz więcej kobiet. 
W kąpieli wzięło udział ponad 30 osób.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZESPO-
LE SZKÓŁ NR 2. 10 listopada w Zespole Szkół nr 
2 w Swarzędzu uczniowie pierwszych klas policyjnych 
złożyli uroczyste ślubowanie. Szczególną okazją do tej 
uroczystości była 98. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz dzień patrona szkoły – Tadeusza 
Staniewskiego. Przypomniano wydarzenia, które do-
prowadziły do odrodzenia naszej Ojczyzny.

„PIĘĆ ZMYSŁÓW” W SWARZĘDZU. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Swarzędzu objęte 
zostały programem „Pięć Zmysłów”. W ramach tego 

projektu, podopiecznych ze Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci im. Leszka Grajka w Swarzędzu odwiedziła znana 
poznańska dziennikarka – Wanda Wasilewska. Program 
„Pięć zmysłów” zakłada upowszechnianie poglądów 
osób niepełnosprawnych na różne tematy oraz ich 
oczekiwania na przyszłość. 

OPOWIEDZ NAM HISTORIO… NIE-
PODLEGŁOŚĆ. 9 listopada w Gimnazjum nr 2 
im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu odbył się koncert 
patriotyczny ,,Opowiedz nam historio... Niepodległość”. 
Koncert dla uczczenia 98. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości przygotowali nauczyciele i uczniowie 
szkoły oraz fundacja Etiuda. W wydarzeniu wzięli udział 
m.in. przedstawiciele władz miasta i gminy Swarzędz.

ZŁOTO DLA LICEALISTEK Z PODGÓR-
NEJ! 16 listopada w Mosinie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Poznańskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt. W tur-
nieju wzięło udział 5 zespołów: ze Swarzędza, Mosiny, 
Kórnika, Rokietnicy i Puszczykowa. Uczennice z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Swarzędzu okazały się bezkonku-
rencyjne i wygrały zdecydowanie wszystkie mecze. Re-
welacyjnie w bramce zagrała Iga Wardach (kl. 2d), która 
w całym turnieju wpuściła tylko 2 bramki. Natomiast ka-
pitan zespołu, Natalia Tądrowska (kl. 2c), była motorem 
całej drużyny - swoimi zagraniami motywowała zespół 
do bardzo dobrej gry. Na pochwałę zasłużył cały zespół, 
który zagrał walecznie i, co najważniejsze, zwycięsko.  
Skład II LO Swarzędz: Iga Wardach 2d, Maja Śmierzchała 
2d, Aleksandra Skrzypkowska 2d, Natalia Tądrowska 2c, 
Aleksandra Kucharska 2c, Zuzanna Myślińska 2c, Julia 
Malinowska 2c, Klaudia Jasińska 2c, Anna Chudzińska 
2c, Agnieszka Świątek 2b, Sylwia Jałoszyńska 1d, Kinga 
Jóźwiak 1d.

WUJA CZECHU W BIBLIOTECE. 17 
listopada w Bibliotece Publicznej na os. Czwartaków 
w Swarzędzu odbyło się spotkanie Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Swarzędzkiej. Tym razem gościem 
był Marek Szymański - miłośnik gwary poznańskiej, 
felietonista i autor książki ,,W antrejce na ryczce”, zna-
ny także jako Wuja Czechu. Wśród przetłumaczonych 
przez Marka Szymańskiego na gwarę poznańską dzieł 
są m.in. wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy oraz 
bajka Czerwony Kapturek.

GMINNE ZAWODY W PIŁKĘ RĘCZNĄ. 
16 i 17 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzę-

dzu odbyły się gminne zawody w piłkę ręczną. W ry-
walizacji wzięły udział drużyny chłopców i dziewcząt 
ze swarzędzkich szkół podstawowych. Najlepszymi, 
zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców, okazali 
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.

WSZYSCY JESTEŚMY MIGRANTA-
MI… 17 listopada klasa 1 TE/TI z Zespołu Szkół nr 1 
w Swarzędzu uczestniczyła w interesującej wycieczce 
edukacyjno-integracyjnej. Uczniowie najpierw od-
wiedzili Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, gdzie 
wzięli udział w wystawie i lekcji poświęconej migracjom, 
projekt nosił tytuł: „Wszyscy jesteśmy migrantami”. 
Refleksje, do których skłaniały wspomniane zajęcia, 
wiązały się z kwestiami dotyczącymi na przykład tego, 
czy migracje sprzed stu lat różnią się od dzisiejszych? 
Czy polscy chłopi wyjeżdżający pod koniec XIX wieku 
do Ameryk byli migrantami politycznymi czy ekono-
micznymi? O rodzajach, przyczynach i skutkach migracji 
ciekawie opowiadał Bartosz Wiśniewski, antropolog, 
pracownik Centrum Kultury ZAMEK. Projekt „Wszyscy 
jesteśmy migrantami” – opiera się w głównej mierze 
na wystawie listów słanych przez polskich emigrantów 
ze Stanów Zjednoczonych i Brazylii pod koniec XIX wie-
ku. Ekspozycja wydaje się bardzo aktualna, jest to też 
opowieść o nas jako o migrantach, stanowiąca próbę 
przypomnienia sobie naszej własnej historii migracyjnej. 
Uczniowie wydawali się wystawą bardzo zaintereso-
wani, może też dlatego, że ciekawa jest też forma tego 
projektu - prosta i nowoczesna zarazem. Listy i cenne dla 
polskich emigrantów przedmioty umieszczone zostały 
w głębokich szufladach, które każdy uczestnik wystawy 
może otworzyć, aby zapoznać się z ich zawartością, 
rozbudowaną o ciekawy opis.

HOLENDERSKIE SZKICE ERYKA SIE-
IŃSKIEGO. 24 listopada w Bibliotece Publicznej 
na os. Czwartaków w Swarzędzu odbył się wernisaż 
wystawy malarstwa znanego architekta Eryka Sieińskie-

ZŁOTO DLA LICEALISTEK Z PODGÓRNEJ!
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go, twórcy m.in. dzielnicy Swarzędz-Północ. Wystawę 
można oglądać do 16 grudnia.

ANDRZEJKI DLA SENIORÓW. 25 listopada 
odbyła się zabawa andrzejkowa dla członków Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Swarzę-
dzu. Z tej okazji zorganizowano liczne atrakcje, m.in. 
tańce, dobrą muzykę i poczęstunek.

HOKEJOWY FESTIWAL SKRZATÓW. 
W niedzielę, 27 listopada w hali sportowej Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji odbył się III Hokejowy Festi-
wal Skrzatów. W zawodach wzięło udział 160 dzieci z 10 
klubów z 2 województw, z rocznika 2008 i młodszych.

SEBASTIAN NOWICKI WYGRAŁ PU-
CHAR POLSKI JUNIORÓW. W listopadzie 
w Wałbrzychu odbył się Puchar Polski Juniorów w za-
pasach klasycznych. W zawodach wzięło udział 101 
najlepszych zawodników z 36 klubów, wśród nich Unia 
Swarzędz. Sebastian Nowicki startował w kategorii do 
55kg. W pierwszej walce wygrał przez położenia na 
plecy Pawła Hendlika z Olimpu Kostrzyn. W drugiej 
rundzie przez przewagę techniczną pokonał Michała 
Karecińskiego z Pogoni Rudy Śląskiej 11-0. Kolejną walkę 
Sebastian wygrał 7-1 i położenie na łopatki z tegorocz-
nym reprezentantem kraju na mistrzostwach świata 

kadetów Michałem Twardowskim z AKS Piotrków Trybu-
nalski. Ostatnią walkę nasz zawodnik wygrał z kolejnym 
reprezentantem kraju tym razem na mistrzostwach 
Europy kadetów - Dominikiem Dudzińskim z Olim-
pijczyka Radom. Ta walka szybko skończyła się przez 
przewagę techniczna 8-0 i Sebastian został zwycięzcą 
całej kategorii! To pierwszy złoty medal tego zawodnika 
w tej grupie wiekowej. Juniorzy to grupa wiekowa do 
lat 20, a Sebastian jest w wieku 18 lat więc jeszcze dwa 
lata walk w tej grupie przed nim. 

BAL Z MIKOŁAJAMI. 4 grudnia w Gimnazjum 
nr 3 w Swarzędzu odbył się Bal z Mikołajami. To coroczna 
impreza swarzędzkiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci 
im. Specjalnej Troski im. Leszka Grajka. Podczas balu 

podopieczni stowarzyszenia otrzymali upominki. Były 
także tańce i wspólne śpiewanie. 

PARTY NA LODOWISKU. 3 grudnia na 
lodowisku przy Pływalni Wodny Raj odbyło się Mi-
kołajkowe Ice Party. Wśród atrakcji znalazły się m.in. 
zabawa z kolorową chustą, łowienie rybek na lodzie 
czy też taniec na łyżwach. 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TAŃCA. 
3 grudnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu 
odbył się IV Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Tańca 
„Contest Mikołajkowy 2016”. swoje umiejętności 
w różnych kategoriach zaprezentowało ok. 300 tan-
cerzy niemal z całej Polski.

ZAPASY Z OLIMPIJCZYKAMI
Za nami wielkie wydarzenie zapaśnicze w Swarzędzu 
w ramach obchodów 95-lecia klubu Unia. 30 listopa-
da w hali SCSiR odbył się mecz zapaśniczy pomiędzy 
WKS Grunwald Poznań i AKS Białogard. Licznie zgro-
madzona publiczność żywiołowo kibicowała swoim 
ulubieńcom. Bardzo wysoki poziom sportowy oraz  9 
emocjonujących walk zapewniło wspaniałe widowisko. 
Wydarzenie było na żywo transmitowane przez TVP 
Sport. Ostatecznie po bardzo zaciętym meczu wygrała 
ekipa gospodarzy WKS Grunwald Poznań 5 -4. 
Do niecodziennego pojedynku doszło w stylu wolnym 
w kat. 97 kg, gdzie zmierzyli się nasi reprezentanci 
z igrzysk w Rio. Zbigniew Baranowski z AKS Białogard 
zdecydował się walczyć w wyższej kategorii wagowej 
i natknął się na kolegę z kadry Radosława Barana. 
Po niezwykle zaciętej walce nieco cięższy zawodnik 
Grunwaldu Poznań lepiej punktował i został uznany za 
najlepszego zawodnika meczu, którego stawką było 3. 
miejsce w lidze na półmetku rozgrywek. Warto dodać, 
że Radek jest mieszkańcem Gminy Swarzędz. 
Ze świetnej strony zaprezentowała się druga miesz-
kanka Swarzędza – Agnieszka Wieszczek-Kordus 
(brązowa medalistka Igrzysk olimpijskich z Pekinu), 
które wygrała swoją walkę w efektowny sposób przez 
położenie swojej przeciwniczki na plecy.

Komplet wyników: 
WKS GRUNWALD POZNAŃ – AKS BIAŁOGARD 5-4 
(16-17)
zapasy kobiet:

48 kg: Iwona Matkowska – Dominika Szynkowska 
3-0 (6-0)
58 kg: Maja Lemańczyk – Katarzyna Mądrowska 0-4 
(0-8)
69 kg: Agnieszka Wieszczek-Kordus – Anna Uroda 
5-0 (4-0)
styl wolny:
57 kg: Krzysztof Bielawski – Adam Bieńkowski 0-4 (0-8)
74 kg: Bartosz Dobicki – Magomedmurad Gadzhiev 
0-4 (0-8)
97 kg: Radosław Baran – Zbigniew Baranowski 3-1 
(8-2)
styl klasyczny:

66 kg: Dominik Sikora – Sebastian Bir (J) 1-1 (2-2)
85 kg: Michał Pietrzak – Gevorg Sahakyan 1-3 (1-2)
130 kg: Gerard Kurniczak (J) – Damian Chołuj 3-0 (6-0)

Na sali w Swarzędzu można było zobaczyć komplet 
tegorocznych olimpijczyków z Rio de Janeiro w tym 
brązową medalistkę igrzysk- Monikę Michalik. 
Podczas uroczystości Burmistrz Swarzędza, Pan Marian 
Szkudlarek wręczył kosz ze słodkościami naszemu tre-
nerowi Zdzisławowi Schneiderowi życząc mu zdrowia 
i sił na kolejne lata. Trener Schneider skończył niedawno 
85 lat. Publiczność zaśpiewała gromkie sto lat!

/nad/

SEBASTIAN NOWICKI WYGRAŁ PUCHAR POLSKI JUNIORÓW
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Wymień piec, sięgnij po dofinansowanie
1 grudnia, w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, odbyła się 
prezentacja nowych metod finansowania modernizacji 
źródeł ciepła. O konieczności walki ze smogiem i za-
nieczyszczeniem powietrza mówił burmistrz Marian 
Szkudlarek, natomiast wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Marek Baumgart opowiedział o praktycznej 
stronie nowych rozwiązań z dniem 1 stycznia 2017 roku. 

Oto informacja WFOŚiGW:
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu, planuje ogłoszenie w pierw-
szym półroczu 2017 r., trzech programów 
priorytetowych skierowanych do osób fi-
zycznych: 

1) „OZE – 2017” dotyczący inwestycji 
w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 
2) „TERMO – 2017” związany z termo-
modernizacją budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych wraz z możliwością 
uzupełnienia o modernizację lub wymianę 
źródła ciepła wraz z modernizacją lub wy-
mianą instalacji centralnego ogrzewania 

(c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) 
oraz możliwością zakupu i montażu mi-
kroinstalacji odnawialnych źródeł energii; 
3) „PIECYK – 2017” na wymianę źró-
dła ciepła w budynkach jednorodzinnych 
i lokalach mieszkalnych.

Formą pomocy finansowej w Pro-
gramach mają być pożyczki z możliwo-
ścią częściowego umorzenia, udzielane 
na okres do 15 lat. Oprocentowanie dla 
„Termo – 2017” oraz „Piecyk – 2017” ma 
wynieść 2,8% w stosunku rocznym, a dla 
„OZE – 2017” – 1% w stosunku rocznym. 

Nabory wniosków w ramach powyż-
szych Programów zaplanowane są na 
pierwsze półrocze 2017 r. Każdy z nich 

jednak odbędzie się w innym terminie. 
Jako pierwszy ma wystartować Pro-
gram „OZE – 2017” - nabór wniosków 
zaplanowany jest na styczeń. Następny 
w kolejności – „Termo -2017” powinien 
rozpocząć się w marcu, a ostatni czyli 
„Piecyk – 2017” – w maju 2017 r. Nale-
ży jednak pamiętać, że powyższe terminy 
mają charakter informacyjny i mogą ulec 
zmianie.

Na szczegółowe i ostateczne warunki 
i zasady wsparcia w ramach powyższych 
Programów należy poczekać do momentu 
ogłoszenia naborów i opracowania Regu-
laminów przez WFOŚiGW w Poznaniu. 
Aktualne informacje będą udostępniane 
na stronie www.wfosgw.poznan.pl
Doradca energetyczny WFOŚiGW 
w P-niu: Magdalena Żelichowska,  
tel. 61-8456-244 
magdalena.zelichowska@wfosgw.
poznan.pl
Doradca energetyczny WFOŚiGW 
w P-niu, zajmujący się doradztwem 
na terenie gminy Swarzędz: Kinga 
Świtalska, tel. 61-8456-293 
kinga.switalska@wfosgw.poznan.pl

Nie pal śmieci – bądź EKO!
► Czym palić w piecu?
Paliwami opałowymi:

 »  pelletem dowolnego rodzaju;
 »  drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowa-
nym;

 »  brykietem;
 »  węglem dowolnego rodzaju; 
 »  olejem opałowym i gazem.

► Czego nie wrzucać do pieca?
 » drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokol-
wiek malowanego lub impregnowanego drewna;

 »  płyt wiórowych, paździerzowych, paneli podło-
gowych, klepek parkietowych, dykt;

 »  podkładów kolejowych i słupów drewnianych;
 »  plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich;
 »  papieru zadrukowanego w kolorze.

(papieru używaj jedynie do rozpałki, najlepiej takiego 
z gazet codziennych, tj. szarego i mało zadrukowa-
nego. Każdy inny papier lepiej oddać do recyklingu).
► Spalanie śmieci w domowym piecu truje 

i rujnuje!
Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to naj-
gorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia 
„forma zagospodarowania” odpadów. 
Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla i azotu, 
dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie, a tak-
że rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanie-
czyszczają powietrze, wodę i ziemię oraz przyczyniają 

się do kwaśnych deszczy. Dlatego spożywamy zatrute 
mleko, jajka, warzywa i owoce.
Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, 
piec i komin. Spalanie odpadów jest bardzo drogie. 
Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko 
czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów 
kominowych. Niedrożność komina może też dopro-
wadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru.
Spalając odpady niszczymy świat, w którym obecnie 
żyjemy oraz świat, w którym będą żyły nasze dzieci 
i wnuki.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działanie 
toksyn są dzieci. Pomyśl o nich zanim znowu 
wrzucisz śmieci do pieca lub ogniska.

Co roku na choroby wywołane złym stanem powie-
trza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny wpływ 
substancji (powstających podczas spalania śmieci) na 
zdrowie człowieka może objawić się dopiero po kilku-
nastu czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci astmy 
oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii 
pokarmowych, a nawet chorób nowotworowych.
► Sąsiad pali śmieci. Co robić?
Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu śmieci jakie są 
skutki spalania odpadów.
Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie z palącym śmie-
ci większą grupą. Poinformujcie go, że takie postępo-
wanie jest naganne i nie przymykacie na to oczu, a w 

razie potrzeby powiadomicie odpowiednie służby.
Jeśli rozmowa nie daje efektów poinformuj:

 » Straż Miejską (61) 65 10 986
 » Policję (61) 841 48 00
 » Referat Rolnictwa, Melioracji i Ochrony Środowiska 
UMiG w Swarzędzu (61) 65 12 403

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania od-
padów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego 
celu. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości 
do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.
► Co zrobić z odpadami?
Odpady komunalne, których nie można posortować, 
wrzuć do pojemnika na odpady zmieszane.
Do odpadów zmieszanych nie wrzucamy:

 » odpadów, które podlegają segregacji: makulatu-
ry, szkła, tworzyw sztucznych, metali i opakowań 
wielomateriałowych;

 » odpadów zielonych;
 » odpadów wielkogabarytowych;
 » materiałów budowlanych i rozbiórkowych;
 » odzieży;
 » sprzętu RTV i AGD;
 » baterii, płyt CD, przeterminowanych leków;
 » odpadów niebezpiecznych.

Jeśli nie wiesz jak zagospodarować dany odpad, za-
pytaj! Informacje uzyskasz:

 » ZM GOAP tel. (61) 65 12 301
 » UMiG Swarzędz - Biuro Obsługi Interesanta, sta-
nowisko 1.

/ros/



29

In
fo

rm
at

o
r

PROSTO Z RATUSZA  grudzień 2016

Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

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

]]Biuro]Rady]Miejskiej
Rynek 1, tel. 61 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczaca@swarzedz.pl 
Przewodnicząca RM Barbara Czachura 
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.00-
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 niedzielę i święta zgłoszenia 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

]]Ochotnicza]Straż]]
Pożarna]w]Swarzędzu]

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

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

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

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

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

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

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

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

]] Zespół]Przychodni]
Lekarza]Rodzinnego]
DIAGTER]Sp.]z]o.o.

Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski 8, 
tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. Cieszkow-
skiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. Swarzędz-
ka 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 Leczni-
cy CERTUS Sp. z o.o. 
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600, www.certus.med.pl

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

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

]]Dyżury]całodobowe]
aptek

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

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

]]Muzeum]Przyrodniczo-]
Łowieckie]w]Uzarzewie

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

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

]]Ośrodek]Interwencji]
Kryzysowej]

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

PROSTO Z RATUSZA
Swarzędzki  

miesięcznik regionalny.

ISSN 1732-2480

Redaktor naczelny:
Maciej Woliński
Adres redakcji: 62-020 Swarzędz, 
Rynek 1 (pokój 110)

Kontakt z redakcją:
tel. 61 651 09 11,  
e-mail: rzecznik@swarzedz.pl

Kolegium redakcyjne:
Jacek Hejnowski, Marcin 
Młodziński, Teresa Radziszewska, 
Maciej Woliński

Wydawca: 
Gmina Swarzędz

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

Projekt graficzny: 
DONAR  Tadeusz Donarski

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

Numer zamknięto 6.12.2016 r.  
i oddano do druku: 7.12.2016 r. 
Nakład: 10 500 egz.

grudzień 2016

nr 11 (331) bezpłatne pismo informacyjneIS
SN

 1
73

2-
24

80

Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Dwa lata dla Swarzędza z Koncerty świąteczne – zapraszamy!
Prosto z budowy z Jesteśmy „Sportową Gminą 2016”

] Fot. Maciej Paulus



Perfekcyjna ROSgwiazdka
27 grudnia godzina 19.00 

Hala Rokietnickiego Ośrodka Sportu

w e j ś c i ó w k i  n a  w w w. r o k i e t n i c a . p l

Organizator:

Urząd Gminy Rokietnica

Partnerzy:
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tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl
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BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
MKACZ MED PROTETYKA SŁUCHU ZAPRASZA

Dr Milena Kaczmarek-Klinowska
Gabinet MADENT ul. Swarzędzka 21, Gruszczyn

Przychodnia NA PARCELKACH ul. Grudzielskiego 25A, Krotoszyn

Wizyty domowe • Aparaty słuchowe • Ochronniki  
słuchu / wkładki uszne • Umowa z NFZ - refundacje  

• Dofinansowanie z PCR / MOPS

REJESTRACJA I INFORMACJA TELEFONICZNA
503 633 480 600 317 868

mkacz.protetyka@wp.pl  www.facebook.com/mkaczmed

Organizujemy:
 » wesela (od 160 zł/os w zależ

ności od terminu)
 » chrzciny, jubileusze, 

imieniny, zjazdy rodzinne 
(od 60 zł/os)

 » stypy (od 25 zł/os)
 » szkolenia, konferencje, 

spotkania biznesowe

Oferujemy:
 » Sale na wyłączność 

z możliwością wyświetle-
nia prezentacji rodzin-
nych, zdjęć i filmów

 » Kącik dla dzieci
 » Duży ogród z tarasem
 » Mini zoo
 » Sprzęt grający

EuroHotel Swarzędz  tel. 61 647 47 47
ul. Cieszkowskiego 33, 62-020 Swarzędz

recepcja@eurohotel.swarzedz.pl
www.eurohotel.swarzedz.pl

Uroczystości Rodzinne 
w EuroHotelu Swarzędz

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

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

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

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

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

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

STOMATOLOGIA
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

www.stronka.twojastomatologia.eu
Swarzędz - Nowa Wieś Os. Raczyńskiego 1/2 (róg Granicznej i Przybylskiego)

Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska
RENTGEN, LECZENIE, PROTETYKA

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

środa 14.00-20.00

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

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

pon. 9-14
wt., czw. 15-20
tel. 602-500-719

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

Leczenie i bezpłatne protezy

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 i środy od 13:00 do 19:00
Wtorki, czwartki i piątki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00
inne godziny do uzgodnienia czynne też w soboty

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej


