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Sushi Master prosto
z Pomorza w Swarzędzu

Artykuł sponsorowany

Oto jak powstawała restauracja Sushi Home i dlaczego jej szef kuchni
zdecydował się tworzyć specjały japońskiej kuchni właśnie u nas.
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Dlaczego mieszkaniec Redy zdecydował się podjąć pracę właśnie tutaj?
Jaki plan działań przedstawili Panu
właściciele?
– Już podczas pierwszej rozmowy
z właścicielami dało się wyczuć, że naprawdę wiedzą czego chcą. Od początku
widziałem wielki potencjał całego projektu
jakim jest Sushi Home. Dostałem praktycznie wolną rękę, co dla kucharza jest
zawsze oznaką dużego zaufania ze strony
właścicieli. Równie mocnym bodźcem,
zachęcającym do podjęcia pracy w Swarzędzu, była propozycja dalszych szkoleń.
Nie ukrywam – chciałem również sprawdzić, jak odnajdę się w nowym otoczeniu. Proces powstawania restauracji to
dla mnie ulubiony etap całej inwestycji.
Trzymając w rękach katalogi ze sprzętem
gastro, czułem się jak dziecko w sklepie
z zabawkami. Właścicielom udał się plan
stworzenia restauracji sushi z personelem,
który uwielbia to co robi i chętnie wraca do
pracy. Uważam, że decyzja o współpracy
z Sushi Home była w 100% trafna. Cieszę
się, że mogę tu pracować.
Kiedy spróbował Pan po raz pierwszy
prawdziwego sushi?
– To był czysty przypadek. Byłem
świeżo upieczonym absolwentem szkoły
gastronomicznej. Podczas spaceru moja
przyszła żona zaproponowała, żebyśmy
zajrzeli do nowej restauracji w Sopocie.
Był to jeden z pierwszych lokali tego typu
w Polsce. Szczerze? Byłem sceptyczny,
surowa ryba początkowo do mnie nie
przemawiała. Okazało się, że poszukują tam kogoś na kuchnię. Postanowiłem
spróbować swoich sił i stopniowo rozwijałem swoje umiejętności, pracując
w różnych miejscach. Jednak najwięcej
doświadczenia zdobyłem w jednej z najlepszych polskich restauracji – Tomo Sushi w Warszawie, gdzie pracowałem pod
okiem mistrzów sushi. Cały czas staram
się dokształcać i obserwować światowej
sławy sushi masterów. Stopniowo zacząłem opracowywać własne autorskie kompozycje, które serwujemy w Sushi Home.
Minęło 12 lat, tworzenie sushi stało się
moją pasją.

Skąd pomysł, aby nadać restauracji
nazwę Sushi Home?
– Była to przemyślana decyzja osób
zarządzających naszą restauracją, która
bardzo mi się spodobała. Pierwszy kontakt
z sushi jest niesamowicie istotny, łatwo
się do niego zrazić próbując niesprawdzonych potraw. Dlatego zachęcamy osoby,
które jeszcze nie miały okazji spróbować
dań z tego regionu świata, aby najpierw
zamówiły rolki do domu. W domowym
zaciszu, gdzie czujemy się swobodnie,
łatwiej przełamać dystans i obawy co
do smaku tego niesamowitego jedzenia.
Przykładowo nie musimy się obawiać,
że nie poradzimy sobie z pałeczkami lub
zamówimy niesmaczną rolkę. Stawiamy
więc na „mocny” dowóz dań. Przekonani
klienci zamawiają sushi ponownie, a częściej odwiedzają nasz lokal osobiście.
Co takiego wyróżnia Sushi Home na
tle innych restauracji serwujących dania
tego typu?
– Przede wszystkim mamy jasną wizję
tego, co chcemy podać na talerzu. U nas
liczy się smak, ale również forma podania.
Przykładamy uwagę do dobrego dowozu
dzięki naszym charakterystycznym samochodom i specjalnym opakowaniom.
W lokalu chcieliśmy zbudować przytulną
atmosferę – tak, aby ludzie odwiedzający
naszą restaurację czuli się, jakby odwiedzali swoich przyjaciół. W Sushi Home
można poczuć się jak w domu.
Dlaczego opakowania, w których
serwujecie potrawy „na wynos” są takie
wyjątkowe?
– Proces znalezienia producenta spełniającego nasze wymagania trwał długo.
Przetestowaliśmy kilkunastu dostawców,
był już taki moment, w którym niemal się
poddaliśmy – jednak determinacja sprawiła, że ostatecznie nasze sushi fantastycznie
prezentuje się nie tylko w restauracji, ale
również w domach naszych klientów. Jesteśmy jedną z niewielu firm na polskim
rynku, która używa ekologicznych opakowań na wynos. Odeszliśmy od plastiku,
które preferuje większość restauracji. Jesteśmy dumni z naszego pomysłu.

Jakie potrawy cieszą się największym
zainteresowaniem wśród klientów?
– Prócz sushi specjalizujemy się
w coraz popularniejszych ramenach,
które można przyrównać do japońskiej
odmiany naszego rosołu, tylko w wersji
„na bogato”. Ulubionymi sushi naszych
klientów są futomaki (ryż z dodatkami
owinięty w wodorosty nori, zawinięty
w rolkę). W karcie mamy dużo propozycji
przywiezionych przeze mnie z Trójmiasta
i Warszawy. Próżno ich szukać w innych
knajpach w okolicy. Uważam, że poprzez
gotowanie można uszczęśliwiać ludzi, co
też staramy się robić w Sushi Home.
Przed wizytą w restauracji tego typu
wiele osób ma obawy co do smaku potraw. Co poleciłby Pan zamówić odwiedzającym pierwszy raz Sushi Home?
– Na początek polecałbym wieloskładnikowe futomaki z owocami morza. Jeżeli
jednak chcemy zacząć od surowej ryby warto spróbować rolek, gdzie bazą jest łosoś lub
tuńczyk. Powodzeniem cieszą się również
tatary. Rozpoczynając przygodę z sushi
szkoda tracić czas na kupowanie rolek
z marketów. Liczy się świeżość składników
i czas przygotowania, a to gwarantujemy
u nas. Tuńczyk złowiony w poniedziałek
na Malediwach, w środę ląduje na naszych
stołach. Unikamy mrożenia ryb, które zabija
ich prawdziwy smak. Dania przygotowane
przez nas są nie tylko smaczne, ale wyglądają tak apetycznie, że wielu robi im
zdjęcia. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Swarzędza do zapoznania się z naszą
ofertą. Nie trzeba wybierać się do Azji, aby
spróbować prawdziwej japońskiej kuchni,
wystarczy odwiedzić Sushi Home.
Sushi Home
Swarzędz, ul. Zamkowa 30
www.sushi-home.pl
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listopada w Szkole Podstawowej
nr 2 w Zalasewie odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu
kadencji 2018-2023. Obrady otworzył najstarszy wiekiem radny - Włodzimierz Buczyński. Po wręczeniu zaświadczeń o wyborze, radni złożyli ślubowanie. Następnie
dokonano wyboru przewodniczącego Rady
Miejskiej w Swarzędzu. Funkcję tę objęła
ponownie radna Barbara Czachura. Na
stanowiska wiceprzewodniczących wybrano Ryszarda Dyzmę, Wandę Konys
i Wojciecha Kmieciaka.
Radni wybrali również przewodniczących komisji Rady Miejskiej. Przewodni-

czącym Komisji Budżetu został Adrian
Senyk, Komisji Gospodarki, Środowiska
i Rozwoju Wsi - Tomasz Majchrzak,
Komisji Spraw Społecznych, Oświaty,
Kultury i Sportu - Mateusz Matuszak,
Komisji Rewizyjnej - Joanna Wojtysiak
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
- Przemysław Garsztka.
Burmistrz Marian Szkudlarek, po
złożeniu ślubowania, raz jeszcze podziękował za okazane zaufanie. Burmistrz
wyraził przekonanie, że nowa kadencja
2018-2023 będzie dla swarzędzkiego samorządu kolejnym okresem dobrej współpracy władzy wykonawczej i uchwałodaw-

czej w interesie całej społeczności naszej
Gminy. Wśród priorytetów na najbliższe
lata burmistrz Szkudlarek wymienił rozwój
bazy oświatowej, tworzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych w tym budowę
obwodnicy Swarzędza, rozwój publicznej komunikacji, ochronę środowiska,
program opieki nad osobami starszymi
oraz zapewnienie nam wszystkim bezpieczeństwa.
Marian Szkudlarek przedstawił też
swoich najbliższych współpracowników:
I zastępcę burmistrza Grzegorza Taterkę, II
zastępcę Tomasza Zwolińskiego, skarbnika
Gminy - Karolinę Dziekan oraz sekretarza
- Agatę Kubacką.
Sesja zakończyła się wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.
M.W.
(Obszerniej o początkach pracy nowej
Rady Miejskiej napiszemy w następnym
wydaniu Prosto z Ratusza).

MIKOŁAJKI

Serdecznie zapraszamy
w sobotę, 8 grudnia!

Z

apraszamy wszystkie dzieci na
wielkie Mikołajki - w sobotę, 8
grudnia. Punktualnie o godz. 16:00
rozpoczniemy świąteczną zabawę ze św.
Mikołajem na swarzędzkim Rynku.
Wspólnie oczekiwać będziemy na
przyjazd św. Mikołaja, uroczyście rozpalimy światełka na świątecznej choince.
W wyjątkowej, magicznej atmosferze obejrzymy równie magiczny pokaz
prawdziwego iluzjonisty.
Spacerujący po Rynku szczudlarz
w stroju elfa zaprosi dzieci do wykonania balonowych zwierzątek, bałwan
zatańczy i zachęci do wspólnych zdjęć,
panna Mikołajka poczęstuje słodkimi
cukierkami. Podczas imprezy odbędą
się również zajęcia plastyczne oraz
animacje dla najmłodszych uczestników.
Mikołajkowy wieczór zakończy się
pokazem tańca z ogniem.
Na swarzędzkim Rynku będzie można również kupić ozdoby świąteczne
i rękodzieło, spróbować pieczonych
pierogów oraz barszczu z pasztecikami.
Na pamiątkę warto zrobić zdjęcie
w świątecznych przebraniach – dwie
fotobudki serdecznie zapraszają!
/wpr/

Aktualności

I sesja Rady Miejskiej
w Swarzędzu
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d wielu lat, w listopadowe Święto
Niepodległości, nie widzieliśmy
na swarzędzkim Rynku tak dużej
rzeszy ludzi, chcących wspólnie być i świętować. W całej Polsce uroczystości z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległości
pokazały, że wartości uniwersalne ważne
są dla każdego.
Biegi, rajdy, bicie rekordów, koncerty, wystawy, pokazy, przyjęcia i zabawy.
Na wiele sposobów okazywaliśmy swoją
radość, każdy z nich był równie ważny.
Mieszkańcy gminy Swarzędz bardzo uroczyście obchodzili te niezwykłe
urodziny. Już pod koniec października
zorganizowany został piękny koncert
pieśni patriotycznych, następnie spektakl
o Ignacym Paderewskim, samochodowy

Rajd Niepodległości, wystawa „niepodległościowych” ekslibrisów, patriotyczna
wieczornica. W wielu miejscach śpiewano hymn państwowy, rozwijano ogromne,
biało-czerwone flagi.
11 listopada obchody oficjalne rozpoczęliśmy od dwukolorowej, „żywej”
liczby 100. Było nas tak wielu, że nie dla
wszystkich starczyło miejsca! Uwieczniliśmy naszą akcję na pamiątkowym zdjęciu!
Przed Pomnikiem Poległych za Wolność i Ojczyznę stanęliśmy z biało-czerwonymi chorągiewkami w dłoniach, kotylionami przy ubraniach, a dzieci zachwyciły
serca-lizaki także w barwach narodowych.
Zaśpiewała młodzież z Ośrodka Kultury,
Chór Męski Akord, zagrała Swarzędzka
Orkiestra Dęta. Harcerze pełniący wartę

honorową pięknie ułożyli wieńce oraz
bukiety kwiatów.
Pan Filip Michalak, nauczyciel ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu
przypomniał chronologię faktów i wydarzeń, które doprowadziły do polskiej
niepodległości, przypomniał wielkich
Polaków tamtych dni.
Punktualnie o godz. 12:00 zabrzmiał
Mazurek Dąbrowskiego – cztery zwrotki
odśpiewane przez wszystkich zgromadzonych na Rynku. Tak dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”.
Burmistrz Marian Szkudlarek dziękując za wzruszające wspólne świętowanie, mówił o współczesnym obliczu
patriotyzmu, o własnych odpowiedziach
oraz sposobach na, niełatwą często, miłość
do Ojczyzny.
Swarzędzkie uroczystości zakończył
przemarsz do kościoła pw. św. Marcina,
gdzie odprawiona została msza za Polskę.
T. Radziszewska
z Fot. A. Młynarczak, M. Barański

Aktualności
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Ulgi w podatku
rolnym – niezbędne
formalności

Aktualności

W

związku z wejściem w życie uchwały
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 10
października 2018r. Nr LVII/608/2018 w sprawie
ulgi w podatku rolnym na 2018 rok (Dz. U.Woj.
Wlkp. z 2018 r. poz. 7947), informujemy, że rolnicy którzy posiadają protokół z oszacowania
zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej,
spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego, stwierdzający wystąpienie takiej szkody, mogą już składać wniosek
o udzielenie tej ulgi. Do wniosku należy dołączyć
kopię w/w protokołu, wypełniony Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
i oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy
de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu
takiej pomocy.
Ulga ta przyznawana jest podatnikom w wysokości trzeciej i czwartej raty podatku rolnego
za 2018 r.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod
numerem telefonu 61 6512 305 lub 61 6512 101.
Niezbędne formularze (wzór wniosku o przyznanie ulgi, formularz informacji przedstawianych
przez wnioskodawcę, wzór oświadczenia o nieotrzymaniu lub otrzymaniu pomocy, oświadczenie o otrzymaniu pomocy) można pobrać ze
strony www.swarzedz.pl.
/sp/

Bezpłatne badania
rentgenowskie płuc

Sz
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anowni Państwo! Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc
i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza organizuje bezpłatne badania rentgenowskie płuc połączone
z badaniem spirometrycznym dla Mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz w wieku od 18 do
80 roku życia. Badania wykonywane będą dnia
12 grudnia 2018 r. przy pływalni Wodny Raj
w Swarzędzu w ruchomym ambulansie. Zapisy
odbywają się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu pod numerem telefonu
61 65 12 312.
W dniu badania należy mieć przy sobie dowód
osobisty. Liczba miejsc ograniczona!
/nj/

Samochodami
– dla uczczenia Niepodległej

S

amochodowy Turystyczny Rajd
Niepodległości z Tarnowa Podgórnego do Swarzędza jest już tradycyjną imprezą, towarzyszącą corocznym
obchodom Święta Niepodległości. 10
listopada 2018 roku rajd miał i charakter
szczególny, i atmosferę niezwykle radosną.
100. urodziny Ojczyzny były przecież dla
wszystkich powodem do świętowania – na
różne sposoby.
Z Tarnowa Podgórnego na trasy rajdu
wyruszyło 29 załóg samochodowych, z akcentami barw narodowych na pojazdach
oraz wielką wolą dobrej zabawy. A o to
przecież chodzi!
Były zadania do wykonania, test z wiedzy historycznej, a na zakończenie testy
sprawnościowe.
Już o zmroku, w gościnnym hotelu Ossowski w Kobylnicy raczono się
ciepłym posiłkiem i świętomarcińskimi
rogalami – w oczekiwaniu na ogłoszenie
wyników. To burmistrzowi Swarzędza –
Marianowi Szkudlarkowi przypadła rola
składania serdecznych gratulacji, a także
wręczania upominków. Z pucharów, słodyczy i prezentów najbardziej cieszyły się
dzieci, które tym razem bardzo licznie towarzyszyły rodzicom.

Do zobaczenia w 2019 roku!
T. Radziszewska
z Fot. A. Młynarczak

Zostań wolontariuszem
27. Finału WOŚP!
Już 13 stycznia 2019 roku odbędzie się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która zagra dla dzieci małych i bez focha - na zakup
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Podobnie jak w latach
ubiegłych, Swarzędz przyłącza się do akcji Jurka Owsiaka, a Swarzędzki
Sztab WOŚP został zarejestrowany w Ośrodku Kultury.

27

. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się
13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Są to placówki z oddziałami
II oraz III stopnia referencyjności, czyli
takie, które mogą dokonać specjalistycznej
diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Polsce
funkcjonuje dziś blisko 50 takich szpitali.
Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju
szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie,
które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy
i leczenia najtrudniejszych przypadków.
W realizacji celu 27. Finału WOŚP
Fundacja skupi się przede wszystkim na

zakładach diagnostyki specjalistycznej –
zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz
laboratoryjnej. Do szpitali trafić mają tak
zaawansowane urządzenia jak chociażby: rezonanse magnetyczne, tomografy
komputerowe, aparaty do diagnostyki
RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej
klasy ultrasonografy, echokardiografy czy
sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym
dla gastroenterologii.
Do ogólnopolskiej akcji Jurka
Owsiaka może przyłączyć się naprawdę każdy!
Jak zostać wolontariuszem i zbierać
pieniądze podczas 27. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy?
Jeżeli jesteś uczniem jednej ze szkół
w gminie Swarzędz, zgłoś się do Koordynatora WOŚP w swojej szkole, który
poprowadzi Ciebie przez proces rekrutacji.

Jeżeli nie jesteś uczniem, a chciałbyś zostać wolontariuszem, przyjdź do Sztabu
z dokumentem tożsamości celem wypełnienia ankiety wstępnej Kandydata
na Wolontariusza. Osoby niepełnoletnie
powinny zgłosić się z rodzicem lub opiekunem prawnym. Przygotuj zdjęcie w formacie JPG o wymiarach nie mniejszych niż
600×800 pikseli. Zdjęcie powinno przypominać legitymacyjne, musi być wyraźne,
bez ciemnych okularów i nakryć głowy.
Nabór Wolontariuszy 27. Finału
WOŚP potrwa do 22 listopada lub do
wyczerpania limitu miejsc. Pamiętaj,
że liczy się kolejność zgłoszenia i czas!
Sztaby mają ograniczoną pulę wolontariuszy, co bardzo często oznacza, iż nie
wszyscy chętni zostaną przyjęci.
Kandydaci na Wolontariuszy zostaną
zarejestrowani w Bazie WOŚP i po spełnieniu wszystkich warunków, 13 stycznia 2019 otrzymają identyfikator, puszkę
kwestarską i serduszka, czyli wszystkie
rzeczy niezbędne do udziału w kweście.
Pamiętaj, że Sztab dysponuje ograniczoną liczbą wolontariuszy, dlatego
przed złożeniem dokumentów zastanów
się dobrze, czy będziesz mógł poświęcić
swój czas na kwestę w dniu 27. Finału.
Swarzędzki Sztab WOŚP znajduje
się w Ośrodku Kultury, przy ul. Poznańskiej 14. Czekamy na Was od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.
/nad/

Aktualności
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z Fot. M. Woliński
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III etap deptaka - trwa budowa. Od kilku miesięcy trwa trzeci etap modernizacji tzw. “deptaka” na os. Kościuszkowców w Swarzędzu. Mowa o kilkusetmetrowym odcinku ścieżki spacerowej od granicy os. Czwartaków aż do bloku nr 21. Wykonawcą jest firma Budownictwo Drogowe KRUG.
Modernizacja deptaka obejmuje budowę zatok parkingowych, poszerzenie ulic, położenie nowej nawierzchni, instalację oświetlenia, małej architektury (ławki, kosze,
stojaki na rowery, słupki ograniczające wjazd pojazdów etc). Posadzona zostanie nowa zieleń - 51 drzew, 2626 krzewów oraz 897 bylin. Gmina Swarzędz - w ramach
inwestorstwa zastępczego - na koszt spółki Aquanet buduje też nową sieć wodno-kanalizacyjną.
Pod koniec listopada, gdy zamykaliśmy to wydanie Prosto z Ratusza, prawie gotowa była już nawierzchnia na odcinku pomiędzy kościołem a SP nr 4. Podczas budowy
ujawnione zostały jednak kolizje z infrastrukturą podziemną (sieć energetyczna oraz ciepłociąg); zaszła więc konieczność uzgadniania ich usunięcia z gestorami tych
sieci, co z kolei zmusiło do wprowadzenia drobnych zmian w projekcie. W wyniku tego roboty skończą się na wiosnę, a więc nieco później niż pierwotnie planowano.
Przypomnijmy, że w poprzednich latach gruntownie zmodernizowany został deptak na odcinku od tzw. Manhattanu do granicy os. Kościuszkowców.
Gmina Swarzędz zleciła już opracowanie dokumentacji na przebudowę wszystkich dróg dojazdowych na os. Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców od ul.
Kwaśniewskiego oraz na przebudowę drogi na terenie os. Dąbrowszczaków, prowadzącej do ul. Kwaśniewskiego przez tzw. Manhattan. Powstaje również projekt
przebudowy drogi na os. Dąbrowszczaków na tyłach terenu należącego niegdyś do Swarzędzkiej Fabryki Armatur.
/mw/

Wierzonka –
modernizacja
i rozbudowa szkoły
Na ukończeniu jest remont starego budynku Szkoły Podstawowej w Wierzonce.

Pomieszczenia po mieszkaniach na piętrze
budynku zostaną zaadaptowane na cele
dydaktyczne. Koszt tych prac to niespełna
1,2 mln zł z budżetu Gminy Swarzędz.
Jak już informowaliśmy, modernizacja
starego budynku to pierwszy etap większego przedsięwzięcia związanego z roz-

budową tej szkoły. W kolejnym - zgodnie
z opracowaną wcześniej koncepcją - dobudowane będzie nowe skrzydło szkoły
(z salami lekcyjnymi, świetlicą, szatniami
etc.) oraz salą gimnastyczną.
/mw/

z Fot. M. Woliński
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Jaśniej w Paczkowie
i Rabowicach

kostki brukowej. Przebudowa powinna
się zakończyć latem przyszłego roku.
/mw/

Zakończyła się budowa oświetlenia
ul. Olszynowej w Rabowicach. Zainstalowanych zostało tam 18 nowoczesnych
lamp z ledowymi źródłami światła. Oświetlenie (30 stuwatowych lamp sodowych)
zainstalowane zostało także na ul. Polnej
w Paczkowie. Wykonawca (P.H.U. SWAMEL) wykonał swe zadanie sprawnie i na
czas, jednak z uruchomieniem oświetlenia
w tym miejscu trzeba, niestety, czekać na
założeniu licznika przez poznańską energetykę.
/mw/

Rozbudowa SP nr 2
– jest projekt
i pozwolenie
Gmina Swarzędz uzyskała już pozwolenie na rozbudowę Szkoły Podstawowej
nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu. W grudniu rozpoczną się prace przygotowawcze
do ogłoszenia przetargu nieograniczonego
na wykonawstwo tej inwestycji. Istniejący

budynek zostanie rozbudowany. Inwestycja ta przewiduje m.in. budowę sali sportową z zapleczem i częścią dydaktyczną,
rozbudowę instalacji gazowej, budowę
boiska, budowę placu zabaw dla najmłodszych oraz budowę zaplecza związanego
z funkcjonowaniem infrastruktury sportowej i obiektu oświaty (w tym budynek
usługowy – sklepik szkolny).
Rozbudowa szkoły przy ul. Polnej
rozpocznie się w przyszłym roku, a 1
września 2020 roku, wszystko, w tym
nowe wyposażenie, będzie gotowe do
rozpoczęcia nauki.
/mw/

Prosto z budowy

Bogucin – chodnik „na Gwiazdkę”. Zgodnie z planem przebiega budowa chodnika w ul. Słocińskiego w Bogucinie. Wykonawcą tej inwestycji jest
firma IVESTON z Obornik. Do połowy grudnia w ul. Słocińskiego gotowy będzie 500-metrowy chodnik o szerokości 2 m z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej.
Jak już informowaliśmy, umowa zakłada również umocnienie skarp betonowymi płytami ażurowymi, wykonanie gruntowego pobocza i obsianie ok. 1650 m kw.
mieszanką traw.
/mw/

Kobylnica:
ul. Wiatrakowa
do przebudowy
Gmina Swarzędz przygotowuje przetarg nieograniczony na przebudowę ul.
Wiatrakowej w Kobylnicy na odcinku
ok. 250 m od ul. Poznańskiej do torów
kolejowych. Inwestycja obejmie budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia
drogowego, kanału technologicznego,
brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz pieszojezdni z betonowej
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W skrócie z różnych stron

OPTYMISTYCZNY SEJM KASZTANOWY W PRZEDSZKOLU„POD KASZTANAMI”. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę w Przedszkolu nr 3 Pod
Kasztanami w Swarzędzu odbył się Optymistyczny Sejm
Kasztanowy, który debatował nad uchwałą dotyczącą
pożądanych zachowań współczesnego, Małego Patrioty. Sejm, pod czujnym okiem 6-letniej Pani Marszałek,
jednogłośnie przyjął uchwałę. Dzieci odśpiewały Hymn,
a także razem wyrecytowały wiersz „Kto ty jesteś? Polak Mały”. Już teraz wiedzą, że patriotyzm to dbałość
o Ojczyznę od najmłodszych lat.
Karolina Sibińska
KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
W „TRÓJCE”. 9 listopada społeczność swarzędzkiej „Trójki” uczciła Święto Niepodległości koncertem
pieśni patriotycznych. Spośród setek pieśni wybraliśmy
tylko niektóre, nadal popularne, śpiewane przy ognisku, na wędrówce czy przy biesiadnym stole - „O mój
rozmarynie”, „Pierwsza Kadrowa”, „Przybyli ułani pod
okienko”, „Ułani, ułani”, „Piechota”, „Serce w plecaku”

DZIEŃ NIEPODLEGLOŚCI W PRZEDSZKOLU „BAJKOWY ŚWIAT”

OPTYMISTYCZNY SEJM KASZTANOWY W PRZEDSZKOLU „POD KASZTANAMI”
i„Marsz Pierwszej Brygady”. Uczniowie wybierali wersję
instrumentalną lub wokalną, mogli liczyć również na
wsparcie i pomoc pani Katarzyny Stramowskiej. Wykonanie przez klasę pieśni oceniało szkolne jury.
Koncert prowadziły Weronika Stępień i Marta Chmiel.
Oprócz klas wystąpiła też solistka Ola Ławniczak, która
w przejmujący sposób zaśpiewała „Białe róże”.
Uczniowie i nauczyciele„Trójki”uczcili Święto Niepodległości tworząc na boisku szkolnym biało-czerwoną datę
1918. Przyłączyliśmy się również do ogólnopolskiej akcji
„Rekord dla Niepodległej”. W piątek o godzinie 11:11
na umówiony sygnał wszyscy zaśpiewali 4-zwrotkowy
hymn narodowy.
W tym roku szkolnym uczniowie poznają również
twórców niepodległości podczas wystawy „Ojcowie
Niepodległej”, która będzie miała miejsce wiosną 2019 r.
w holu szkoły.
/IK/
…I UROCZYSTŚCI W II LO. W piątek,
09.11. punktualnie o godz.11.11. w murach II LO
w Swarzędzu zabrzmiały dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Tego dnia społeczność szkolna uczciła 100.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz

Dzień Patrona. Uczniowie klas I oraz klasy policyjnej,
złożyli ślubowanie, a sztandar przekazano nowemu
pocztowi. Przemarsz uczniów klasy Ie jak każdego roku
mile zaskoczył zgromadzonych.
Niezwykłą atmosferę tego dnia wyraził w swoim
przemówieniu dyrektor szkoły dr Tomasz Zandecki.
Zaakcentował fakt, że rok 1918 nie zamykał historii
walki Polaków o wolną ojczyznę, o czym miał przypominać pierwszy utwór wykonywany podczas uroczystości - „Mury” Jacka Kaczmarskiego. Zwrócił także
uwagę na dekorację, która została stworzona z białych
i czerwonych serc, na których uczniowie II LO napisali
życzenia dla ojczyzny, dając tym samym dowód swojego przywiązania i troski wobec losów kraju. Także
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu, pani Barbara Czachura, podkreśliła patriotyzm społeczności II
LO, składając na ręce dyrektora szkoły podziękowania
za współpracę i udział w obchodach wszystkich świąt
lokalnych i państwowych. Pani Halina Staniewska,
wnuczka patrona szkoły, podkreśliła zaangażowanie
kolejnych pokoleń w walkę o wolną Polskę.
Jak każdego roku nie zabrakło podczas spotkania roz-

Aktualności

DZIEŃ NIEPODLEGLOŚCI W PRZEDSZKOLU„BAJKOWY ŚWIAT”. 9 listopada
w Przedszkolu nr 4„Bajkowy Świat” przygotowana została uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Wszystkich zebranych powitała
pani dyrektor Katarzyna Szczepaniak. Przekazała ważne
słowa o wolności i niepodległości. Wartości te musimy
kochać i szanować. Jesteśmy wdzięczni Wszystkim, którzy walczyli o Wolną Polskę. Przedstawienie patriotyczne
z dziećmi z grupy V przygotowała pani Katarzyna Goździk. W przedstawieniu wystąpili też uczniowie klasy 2
TM z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
w Swarzędzu, wcielając się w rolę żołnierzy Legionów.
Uroczystość dostarczyła nam wielu wzruszeń. Pokazała
w jaki sposób rozwijane są u dzieci postawy patriotyczne, zgodnie z wzorami czerpanymi w domu rodzinnym,
jak i w Przedszkolu. Wspólnie spędzony czas podkreśliło
śpiewanie Hymnu dla NIEPODLEGŁEJ o godzinie 11:11.
Do wspólnego świętowania zaproszono także dziadków
i rodziców przedszkolaków. Tego dnia towarzyszyły nam
harcerki, witające gości i rozdające biało-czerwone rozetki.
/nad/

dok. na str. 12 Ü

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH W „TRÓJCE”

UROCZYSTŚCI W II LO
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Û dok. ze str. 11
strzygnięcia testu wiedzy o szkole dla pierwszoklasistów
oraz nawiązań historycznych związanych z narodowym
Świętem Niepodległości.
Uroczystość zakończył miły akcent. Dyrektor szkoły
złożył życzenia wszystkim Marcinom, a szczególnie
panom profesorem Dziubichowi i Bilińskiemu oraz
stojącemu za kamerą redaktorowi telewizji STK panu
Marcinowi Majewskiemu. Zaprosił również wszystkich
na poczęstunek w postaci tradycyjnych wielkopolskich
rogali świętomarcińskich.
Małgorzata Mielcarek

Aktualności

SUKCES UCZNIÓW SWARZĘDZKIEJ
JEDYNKI W KONKURSIE HISTORYCZNYM POWIATU TATRZAŃSKIEGO.
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sił 10 km. 63-osobowa grupa wolontariuszy już od
godzin rannych przygotowywała strefę medalową.
Przed rozpoczęciem biegu ulica Solna wypełniła się
tysiącami biegaczy w białych i czerwonych koszulkach,
a start o godzinie 11.11 poprzedziło utworzenie flagi
w barwach narodowych i odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego przez ponad 20 tysięcy ludzi. Śpiewanie
hymnu w takim tłumie to niezapomniane przeżycie
dla każdego z nas.
Po około 30 minutach pierwsi zawodnicy przekroczyli
linię mety i dla nas wolontariuszy zaczęła się bardzo
odpowiedzialna praca. Z naszych rąk 22 i pół tysiąca
biegaczy odebrało oryginalne medale w kształcie
miecza pokrytego 24-karatowym złotem, czekały na
nich także rogale świętomarcińskie i woda. Zawodnicy
byli zachwyceni pięknym, pełnym blasku medalem,
a my wolontariusze jesteśmy dumni, że pomagaliśmy
w niecodziennym wydarzeniu, gdyż 3. Poznański Bieg
Niepodległości stał się największym masowym biegiem
w Polsce, po raz pierwszy liczba uczestników przekroczyła 20 tysięcy.
Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i zaangażowanie
wszystkim wspaniałym wolontariuszom, a także opiekunom: Alinie Pytlewskiej, Mariuszowi Krzystankowi
i Sebastianowi Różewiczowi.
Maria Krzystanek

przeznaczona dla dorosłych – piesza lub rowerowa. Po
drodze uczestnicy zaliczali kolejne punkty kontrolne
i odwiedzali historyczne miejsca związane ze Swarzędzem. Na mecie rajdu, która była zlokalizowana
w II LO przy ul. Podgórnej, na 74 uczestników czekała
ciepła grochówka z bułką. Po posiłku odbył się konkurs
historyczny i zawody strzeleckie. W konkursie historycznym wzięli udział dorośli uczestnicy rajdu. Wykazali
się oni ogromną wiedzą z zakresu 380-lecia nadania
praw miejskich Swarzędzowi i stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Na 32 pytania testowe
zwycięzca – p. Baumgart odpowiedział prawidłowo
na 29 pytań, a pozostali uczestnicy uzyskali od 25-28
punktów. Dzieci wzięły udział w turnieju strzeleckim
z broni pneumatycznej, który miał miejsce w sali gimnastycznej. Mógł się on odbyć dzięki pomocy Klubu
Żołnierzy Rezerwy„Jastrząb”, którzy kierowali turniejem
i zapewniali bezpieczeństwo. Wszyscy uczestnicy rajdu
otrzymali pamiątkowy znaczek rajdowy, a zwycięzcy
konkursu historycznego, a także najstarszy i najmłodszy
uczestnik rajdu dostali nagrody – różnorodne gadżety II
LO w Swarzędzu. Pogoda oczywiście dopisała, humory
również, więc do zobaczenia na kolejnym XXX Rajdzie
Niepodległości.
W.Hoffmann

RAJD NIEPODLEGŁOŚCI Z METĄ
W SZKOLE. W sobotę, 10 listopada, II Liceum
Ogólnokształcące w Swarzędzu wspólnie z PTTK„Meblarz” w Swarzędzu i Urzędem Miasta i Gminy było
organizatorem XXIX Wojewódzkiego Rajdu Niepodległości. Dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
PTTK„Meblarz” przygotował 3 trasy piesze: z Kobylnicy, Zalasewa i z Rynku, a czwarta trasa dowolna była
Od 11 lat Powiat Tatrzański organizuje konkurs historyczny dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem„Podhalańskie, spiskie i orawskie drogi
do niepodległości”. W 100-lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości konkurs nosił podtytuł „Bohaterowie
niepodległości”. 10 października 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu odbyły się eliminacje
powiatowe, w których zwyciężyli uczniowie ZS nr 1
w Swarzędzu: Łukasz Eitner, Marcin Krzywański i Adam
Tylski , wszyscy z klasy IV Technikum Logistycznego.
Finałowa rozgrywka miała miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej 7 listopada 2018 r. Konkurs jest trudny, tym
bardziej cieszy IV miejsce, które wywalczyli nasi chłopcy.
8 listopada nasza drużyna wraz z opiekunami p. E.
Makowską i p. T. Morawskim wzięła udział w uroczystych powiatowych obchodach Święta Niepodległości
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Elżbieta Makowska
WOLONTARIUSZE POMAGALI W BIEGU 100-LECIA. Setną rocznicę odzyskania
niepodległości świętować można w różny sposób.
Młodzież i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Swarzędzu oraz absolwenci Gimnazjum nr 2 uczcili
ten wyjątkowy dzień uczestnicząc w organizacji Biegu
100-lecia 2018 w Poznaniu, którego dystans wyno-

SUKCES UCZNIÓW SWARZĘDZKIEJ JEDYNKI W KONKURSIE HISTORYCZNYM POWIATU TATRZAŃSKIEGO
WOLONTARIUSZE POMAGALI W BIEGU 100-LECIA
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Wystawa „Walka
o odzyskanie
niepodległości
i jej obrona od
1794 do 1945 r.”

9

Historii i Sztuki odbył się wernisaż wystawy
zatytułowanej „Walka o odzyskanie niepodległości i jej obrona od 1794 do 1945 r.”.

Fragment swojego zbioru ekslibrisów
zaprezentował Ryszard Wagner – swarzędzanin, kolekcjoner i propagator kultury
łowieckiej. Wystawa przeprowadza nas
przez ważniejsze zrywy niepodległościowe
uporządkowane chronologicznie począwszy od insurekcji kościuszkowskiej poprzez powstania listopadowe i styczniowe,
utworzenie Legionów Piłsudskiego, powstania wielkopolskie i śląskie, kampanię
wrześniową, ruch oporu i zakończenie II
wojny światowej.
O oprawę muzyczną zadbała Sekcja
Piosenki Ośrodka Kultury w Swarzędzu
pod kierunkiem Kingi Kielich. Wystawę
można oglądać do 30 listopada w godzinach otwarcia muzeum.
/jmdk/
z Fot. A. Nowacki, H. Staniewska

Aktualności

listopada, w ramach uroczystych
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, w Swarzędzkim Centrum

Wieczornica patriotyczna

11

listopada mieszkańcy Swarzędza spotkali się w Swarzędzkim
Centrum Historii i Sztuki aby
wspólnie śpiewać patriotyczne pieśni.
W ten sposób postanowiliśmy uczcić
setną rocznicę Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Spędziliśmy bardzo miły
czas siedząc w kręgu wokół zaimprowizowanego ogniska. Dzięki harcerzom z Ko-

bylnicy, których mieliśmy przyjemność
gościć, wiele osób miało okazję wrócić
wspomnieniami do czasów młodości. Wysłuchaliśmy również opowieści pana Antoniego Kobzy na temat historii polskich
dążeń niepodległościowych oraz wierszy
o charakterze patriotycznym w wykonaniu
harcerzy.
(hj)
z Fot. Halina Staniewska
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Zimowe utrzymanie dróg
UMiG w Swarzędzu informuje, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019 na
terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane w następujący sposób:
1) Dla drogi krajowej nr
92 - „akcję zima” prowadzi
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
nr tel. 61 866 58 34 (Osoba
dyżurująca całodobowo)

Aktualności

2) Dla byłej drogi nr
5 - „akcję zima” prowadzi
Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu,
RDW Gniezno
nr tel. 61 426 56 23, tel. 603
559 169
- była droga nr 5:
●● ul. Gnieźnieńska (Bogucin, Janikowo, Wierzenica, Kobylnica)
●● ul. Poznańska (Kobylnica, Uzarzewo)

14

3) Dla dróg powiatowych
na terenie miasta i gminy
Swarzędz (wg poniższego
zestawienia) „akcję zima”
prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu:
nr tel. 508 236 315 (osoba dyżurująca całodobowo)
-na terenie miasta Swarzędz:
●● ul. Rabowicka
-na terenie gminy Swarzędz:
●● Średzka/ Kórnicka/ Tulecka (była
droga nr 433)
●● 2407P- Koziegłowy-Swarzędz
●● 2408P- Wierzonka-Pobiedziska
●● 2410P- Swarzędz-Środa Wielkopolska
●● 2435P- Swarzędz-Biskupice
●● 2436P- Swarzędz-Sarbinowo
●● 2437P- Biskupice-Paczkowo
●● 2439P- Paczkowo-Trzek
●● 2512P- ul. Rabowicka
4) Dla dróg gminnych
W sezonie 2018/2019 zimowe utrzymanie przejezdności ulic na terenie miasta
i gminy Swarzędz prowadzone
będzie przez konsorcjum firm:
Technika Sanitarna Sp.
z o. o., ul. Jasielska 7 B, 60476 Poznań

Budownictwo Drogowe
KRUG Sp. z o.o. sp.k., ul.
Świerkowa 48, 62-020 Rabowice
Poniżej podajemy numery
telefonów do osób przyjmujących Państwa zgłoszenia:
– Urząd Miasta i Gminy
w Swarzędzu - Dawid Michalak, tel. 61 65 14 067
»» poniedziałek 8.00 - 16.00
»» wtorek - piątek 7.30 –
15.30
- Straż Miejska - telefon
interwencyjny 61 65 10 986
»» poniedziałek – piątek 6.00
– 22.00
Poza godzinami pracy
urzędu oraz w soboty, niedziele
i święta zgłoszenia przyjmować
będzie Swarzędzkie Centrum
Ratunkowe – dyspozytor tel.
500 250 998
Opracowany plan obejmuje wykaz poszczególnych
ulic miasta i gminy Swarzędz,
objętych zimowym utrzymaniem z podziałem na 3 standardy utrzymania zimowego:
I standard
(sieć strategiczna)
to drogi i ulice na których
odbywa się ruch komunikacji
autobusowej oraz na terenie
utwardzonych przystanków
autobusowych, obejmuje on:
»» posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
»» w przypadku wystąpienia
nagłego bądź niespodziewanego zjawiska przystąpienie do akcji odśnieżania
i usuwania śliskości zimowej w czasie 30 minut licząc od momentu wydania
polecenia telefonicznego
przez Zamawiającego bądź
jednostki przez niego upoważnionej

SWARZĘDZ:
●● Armii Poznań,
●● Bronisława Geremka,
●● Graniczna,
●● prof. Stanisława Kirkora,
●● Kosynierów,
●● Kórnicka,
●● Kupiecka,
●● Adama Mickiewicza,
●● Plac Niezłomnych,
●● Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej,
●● Nowy Świat,
●● Plac Powstańców Wielkopolskich,
●● Jakuba Przybylskiego,
●● Rynek,
●● Stawna,
●● Henryka Szumana,
●● Tysiąclecia,
●● Zapłocie,
●● Pętla Kościuszkowców,
●● Droga do ogródków działkowychodcinek od ulicy Kirkora wzdłuż
wiaduktu (ul. Poznańska)
●● Droga dojazdowa do Zespołu Szkół
nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich na Os.Mielżyńskiego
●● Średzka,
●● Cmentarna,
●● Dworcowa,
●● Kościuszki,
●● Piaski,
●● Wrzesińska,
●● Jesionowa,
●● Św. Marcina,
●● Grudzińskiego,
●● Zamkowa,
●● Strzelecka;
●● Polna/ Średzka/ Kórnicka
●● Nowowiejska (na odcinku: od ul.
Kórnickiej do ul. Fredry)
●● Cieszkowskiego
●● Kwaśniewskiego
ZALASEWO:
●● Armii Poznań,
●● Transportowa,
●● Planetarna;
GARBY:
●● Podleśna (odcinek od ul. Tuleckiej
do pętli autobusowej),
●● Transportowa,
●● Działka nr ewid. 74;
PACZKOWO:
●● Dworska,
●● Sokolnicka (od ul. Dworskiej do

Sokolnik Gwiazdowskich);
JASIN:
●● Bliska;
BOGUCIN:
●● Władysława Słocińskiego (zjazd
z dr. nr 5 + pętla autobusowa);
RABOWICE:
●● Bliska,
●● Bukowa,
●● Olszynowa,
●● Świerkowa;
KRUSZEWNIA:
●● Czarnoleska,
●● Spółdzielcza;
GORTATOWO:
●● Swarzędzka;
UZARZEWO:
●● Akacjowa;
WIERZENICA:
●● Wierzenicka;
WIERZONKA:
●● Działkowa;
KARŁOWICE:
●● Topolowa;
JANIKOWO:
●● Asfaltowa,
●● Podgórna,
●● Swarzędzka;
SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE:
●● Łubinowa (Sokolnicka- Truskawkowa),
●● Sokolnicka (Sokolnicka- Truskawkowa);
II standard
(sieć podstawowa)
to drogi ulice gminne o nawierzchni bitumicznej bądź
z kostki brukowej
Standard ten obejmuje:
»» posypywanie profilaktyczne przed wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej
»» przystąpienie do usuwania śliskości zimowej oraz
odpłużenie musi nastąpić
w czasie 2 godziny licząc od
momentu wydania polecenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki
przez niego upoważnionej
»» podczas opadu może wystąpić warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca
ruchu
»» podczas ciągłych opadów
działania muszą być ponawiane, aż do czasu ustania
opadu z częstotliwością zapewniającą przejezdność
drogi
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●● Pogodna
●● Południowa
●● Józefa Poniatowskiego
●● Promykowa
●● Bolesława Prusa
●● Mikołaja Reja
●● Władysława Reymonta
●● Rolna
●● Różana
●● prof. Jana Rutkowskiego
●● Rzemieślnicza
●● Henryka Sienkiewicza
●● Władysława Sikorskiego
●● Piotra Skargi
●● Skryta
●● Słoneczna
●● Juliusza Słowackiego
●● Sosnowa
●● Spokojna
●● Sporna
●● Tadeusza Staniewskiego
●● Stanisława Staszica
●● Jędrzeja i Jana Śniadeckich
●● Leonida Teligi
●● Tortunia
●● Romualda Traugutta
●● Warszawska
●● Warzywna
●● Ks.Piotra Wawrzyniaka
●● Wąska
●● Wiankowa
●● Wielka Rybacka
●● Pauliny i Augusta Wilkońskich
●● Wiśniowa
●● Wschodnia
●● Józefa Wybickiego
●● Zacisze
●● Zwycięstwa
●● Stefana Żeromskiego
●● Żwirki i Wigury
●● Żytnia
●● Osiedle Hipolita Cegielskiego
●● Osiedle Czwartaków
●● Osiedle Dąbrowszczaków
●● Osiedle Tytusa Działyńskiego
●● Osiedle Kościuszkowców
●● Osiedle Macieja Mielżyńskiego
●● Osiedle Edwarda Raczyńskiego
●● Osiedle Zygmunta III Wazy
●● 3 Maja
●● Obwodnica Śródmieścia
●● Łąkowa
●● Tabaki+dworzec+parkingi
BOGUCIN:
●● Janikowska
●● Jodłowa

WIERZENICA:
●● Dębowa
●● Dojazd do kościoła + parkingi
SARBINOWO:
●● Dobra-Zaborska
III standard (sieć lokalna)
- wszystkie pozostałe ulice
niewymienione w standardach I i II
to drogi ulice gminne
o nawierzchni nieutwardzonej, utwardzone gruzobetonem
bądź kruszywem kamiennym:
W zakresie III strategii
przewiduje się:
»» usunięcie śliskości zimowej wyłącznie poprzez
odpłużenie i uszorstnienie
piaskiem w ciągu 3 godzin
od momentu zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki
przez niego upoważnionej
»» zlecenie dla firmy odpowiedzialnej za utrzymanie
zimowe dróg będzie uruchamiane po potwierdzeniu
nieprzejezdności drogi.

***

Mieszkańcom przypominamy, iż obowiązek odśnieżania
i zabezpieczania chodników
należy do właściciela nieruchomości, do której przylega
chodnik. Śnieg zalegający
na chodnikach winien być
gromadzony na chodniku
wzdłuż krawędzi jezdni. Prosimy nie składować śniegu na
jezdni- skutkuje to zaistnieniem
niebezpieczeństwa w ruchu
drogowym sankcjonowanym
ponadto mandatem ze strony
Straży Miejskiej.
Pamiętajmy także o obowiązku usuwania śniegu i lodu
z obiektów budowlanych. Na
właścicielach, zarządcach
i administratorach obiektów
ciąży obowiązek monitorowania pokrywy śnieżnej lub
lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach
lub tym podobnych elementach
budynków, mających znaczenie
z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.
/umig/

Aktualności

SWARZĘDZ:
●● Gen. Józefa Bema
●● Boczna
●● Bramkowa
●● Jana Brzechwy
●● Brzoskwiniowa
●● Cechowa
●● Marii Curie Skłodowskiej
●● Cybińska
●● Czereśniowa
●● Jarosława Dąbrowskiego
●● Działkowa
●● Aleksandra Fredry
●● Jurija Gagarina
●● Gołębia
●● Grunwaldzka
●● Gruszczyńska
●● Gryniów
●● Gwiaździsta
●● plac Handlowy
●● Harcerska
●● Jasińska
●● Teofila Kaczorowskiego
●● Jana Kasprowicza
●● Jana Kilińskiego
●● Kobylnicka
●● Jana Kochanowskiego
●● Marii Konopnickiej
●● Wojciecha Kossaka
●● Krańcowa
●● Ignacego Krasickiego
●● Józefa Kraszewskiego
●● Kręta
●● Krótka
●● Księżycowa
●● Gen.Tadeusza Kutrzeby
●● Kwiatowa
●● Malinowa
●● Mała Rybacka
●● Karola Marcinkowskiego
●● Jana Matejki
●● Meblowa
●● Miła
●● Miodowa
●● Morelowa
●● Mylna
●● Napoleońska
●● Nowa
●● Ogrodowa
●● Okrężna
●● Elizy Orzeszkowej
●● Osiedlowa
●● Ignacego Paderewskiego
●● Piaskowa
●● Józefa Pieprzyka
●● Podgórna

●● Olchowa
●● Władysława Słocińskiego (poza
pętlą i zjazdem z dr. Nr 5)
●● Sosnowa
●● Wiśniowa
●● Wrzosowa
GARBY:
●● Podleśna
GORTATOWO:
●● Cicha
●● Fabryczna
GRUSZCZYN:
●● Katarzyńska (Swarzędzka- Krańcowa)
●● Kolejowa
●● Leśna
●● Łąkowa
●● Mechowska (Zielińska- Katarzyńska)
●● Okrężna (Swarzędzka- Kolejowa)
●● Polna
●● Spadochronowa
●● Wieżowa
●● Zielińska
●● Żwirki i Wigury
JANIKOWO:
●● Leśna
●● Ogrodnicza
●● Pilotów
●● Ogrodnicza
JASIN:
●● prof. Jana Rutkowskiego
●● Sadowa
●● Sołecka
●● Stolarska
●● Szklarniowa
●● Wiosenna
●● Droga dojazdowa-Spiral,Szpot i in.
KOBYLNICA:
●● Szkolna (Poznańska- przejazd
kolejowy)
●● Żwirki i Wigury
●● Brzozowa
PACZKOWO:
●● Polna i prostopadłe drogi dojazdowe do ul. Polnej
●● Szkolna
●● Ogrodowa
●● Sokolnicka
RABOWICE:
●● Dębowa
ZALASEWO:
●● Jeżynowa
●● prof. Józefa Kostrzewskiego
●● Osiedle Leśne
●● Osiedle Wielkopolskie
●● Józefa Rivoliego (Hewelisza- Armii
Poznań)
●● Tadeusza Staniewskiego
WIERZONKA:
●● Gminna-domy
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„Paderewski all inclusive”
7 listopada w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie zostało wystawione widowisko słowno-muzyczne przybliżające biografię wybitnego
pianisty i kompozytora, męża stanu, polityka – premiera Polski w 1919
roku – Ignacego Jana Paderewskiego. Spektakl był częścią obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Aktualności

H

istoria życia wielkiego artysty
została oparta na „Pamiętnikach”
Paderewskiego spisane przez Mary
Lawton, która stała się jednocześnie narratorką widowiska. Na scenie spotkaliśmy
również rapera, który z dużą dozą humoru
komentował znaczenie wielkich dokonań
Paderewskiego dla współczesnych Polaków. Ważnym elementem jego występów
był podkład muzyczny, w którym pojawiły się fragmenty dzieł symfonicznych
Paderewskiego, jak chociażby „Fantazja
polska”. Publiczność poznała także śpiewaczkę operową, zafascynowaną osobą
i twórczością wybitnego kompozytora. Jej
obecność na scenie podkreśliła niezwykłą
popularność mistrza na świecie i uwielbienie go przez płeć piękną. Jednocześnie był
też okazją do zaprezentowania pieśni I. J.
Paderewskiego z akompaniamentem forte-

pianu. Ważną rolę jaką odegrał Paderewski
dla odzyskania niepodległości przez Polskę uwypukliła rola Józefa Piłsudskiego,
w którego wcielił się aktor Teatru Nowego
w Poznaniu, Andrzej Lajborek. Jego postać pokazała spór polityczny, jaki istniał
pomiędzy Marszałkiem a kompozytorem
– spór, który nie przeszkodził im wspólnie
walczyć o wolność dla ojczyzny.
Widowisko „Paderewski all inclusive”
przybliżyło biografię wielkiego pianisty
za pośrednictwem inscenizacji teatralnej,
fragmentów dzieł muzycznych oraz poprzez filmy dokumentalne przedstawiające
szersze konteksty historyczne prezentowanych wydarzeń. Widzowie poznali bliżej
między innymi karierę Paderewskiego
w Stanach Zjednoczonych czy archiwalne
występy mistrza na międzynarodowych
scenach. Całość uzupełnił współczesny

Spektakl komediowy „Beznudna wyspa”

9
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grudnia o godz. 18:00 w Swarzędzkiej
Sali Koncertowej w Zalasewie zostanie wystawiony spektakl komediowy
„Beznudna wyspa” Teatru Muzycznego
w Poznaniu.
„Beznudna Wyspa” nawiązuje do gatunku one man show, czyli jednoosobowego pokazu aktorskiego, wyróżniającego
się oryginalnym scenariuszem, specjalnie
napisanym dla wybranego aktora. Spektakl
jest zabawną opowieścią o księgowym,
którego okoliczności konkursu telewizyjnego inspirują do odkrywania swojej
wielowymiarowej osobowości. Regułą
pobytu w programie „Beznudna Wyspa”
jest zakaz nudzenia się. Bohater pokonuje
coraz trudniejsze zadania. Jest bliski zwy-

cięstwa, gdy na wyspie pojawia się Wielka
Nudziara – piękna dziewczyna zarażająca
śmiertelną nudą.
W głównej roli zobaczymy Wiesława Paprzyckiego. Towarzyszyć mu będzie Anna Maria Sobczak wcielająca się
w postać Wielkiej Nudziary. Autorem
scenariusza i reżyserem spektaklu jest
Marek Chojnacki. Scenografię przygotował Mariusz Napierała.
Bilety w cenie 30 zł są dostępne
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul.
Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej)
oraz na portalu www.kupbilecik.pl
/ok/
z Fot. M. Kordula

komentarz rapera.
Multimedialne widowisko przypomniało ważną rolę, jaką odegrał J. I. Paderewski w walce o niepodległość Polski
– tym ważniejszą dla Wielkopolan, którzy
po przemówieniu wygłoszonym przez
kompozytora na balkonie poznańskiego
Hotelu Bazar, chwycili za broń i ruszyli
do walki o wolność.
Widowisko słowno-muzyczne, które
zgromadziło w Swarzędzkiej Sali Koncertowej niemal komplet publiczności to
ważne wydarzenie uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
/ok/
z Fot. Mariusz Łuczak
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J

uż po raz dziesiąty, za sprawą Spotkania Zespołów Seniorskich, Swarzędz zamienił się w wielkopolską
stolicę piosenki. W sobotę 27 października
w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie królowały największe przeboje
i piękne melodie, które zamieniły sobotnie
popołudnie we wspólną biesiadę seniorek
i seniorów z całego regionu.
Na zaproszenie Ośrodka Kultury
w Swarzędzu oraz Sekcji Regionalnej
„Olszyna” odpowiedziało aż osiem zespołów: Kwiaciarki z Sompolna, Kapela
Emilia z Krzykos, Złota Jesień z Kostrzyna, Kleszczewianie z Kleszczewa, Szarotki
z Lubonia, Zespół Lutnia z Zaniemyśla,
Stokrotki z Tulec i Goślińskie Chabry
z Murowanej Gośliny. Nie zabrakło też
znakomitych gości – Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka,
Przewodniczącej Rady Miejskiej Barba-

ry Czachury oraz Sekretarz Gminy Agaty
Kubackiej. Do wspólnej muzycznej zabawy przyłączyli się także mieszkańcy
Swarzędza, którzy licznie przybyli do
Swarzędzkiej Sali Koncertowej.
Trzygodzinne spotkanie wypełniły doskonale znane przeboje, piosenki

Gdybym był bogaczem!...

Ś

rodowy wieczór 24 października
w Pałacyku pod Lipami upłynął
pod znakiem pięknej muzyki i inteligentnego dowcipu. A wszystko za sprawą
widowiska słowno-muzycznego „Gdybym
był bogaczem» w wykonaniu artystów poznańskich scen teatralnych, którzy zabrali
publiczność do świata, którego już nie ma,
a który przez setki lat współtworzył kul-

turowy krajobraz Polski.
Agnieszka Mazur, Tatiana Pożarska,
Tomasz Mazurek, Andrzej Lajborek, Michał Grudziński oraz akompaniujący im
Paweł Mazur zaprosili swarzędzką publiczność do domu Tewjego Mleczarza.
W jego marzeniach, kłopotach, relacjach
z żoną i rozmowach z Bogiem każdy mógł
odnaleźć cząstkę samego siebie.

folklorystyczne i biesiadne, a także piękne
melodie i wspólne śpiewanie. Po części
koncertowej przyszedł czas na wręczenie pamiątkowych statuetek i dyplomów,
a także uroczysty obiad przygotowany dla
zaproszonych gości.
Kolejne spotkanie śpiewających seniorek i seniorów już za rok.
/ok/
z Fot. Mariusz Łuczak

Środowe spotkanie w Pałacyku
pod Lipami było prawdziwą gratką dla
miłośników kultury żydowskiej. Bogaty
i różnorodny program widowiska wypełniły
utwory pochodzące z musicalu „Skrzypek
na dachu» z muzyką Jerrego Bocka oraz
zabawne szmoncesy, czyli krótkie formy
kabaretowe oparte na żydowskim humorze.
Mistrzowskie kreacje aktorskie Michała
Grudzińskiego i Andrzeja Lajborka na
co dzień związanych z Teatrem Nowym
w Poznaniu, zachwyciły swarzędzką
publiczność.
Ten wyjątkowy wieczór na długo pozostanie w pamięci swarzędzan, którzy
wypełnili salę Pałacyku pod Lipami do
ostatniego miejsca.
/ok/
z Fot. Mariusz Łuczak

Aktualności

Muzyczna biesiada seniorów
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Zatrucia czadem można uniknąć
– oto przestrogi strażaków

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanym
czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku
i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Trwa okres
grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!
OSTRZEGAMY – PRZYPOMINAMY
•
•
•

•

Aktualności

•

18

Czyszczenie kominów!
cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem,
drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego
żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy
zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
co najmniej raz w roku okresowa
kontrola, stanu technicznego instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych przez osobę uprawnioną

•

niedostosowania istniejącego systemu
wentylacji do standardów szczelności
stosowanych okien i drzwi, w związku
z wymianą starych okien i drzwi na
nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet
do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast
wydostawać się przewodem kominowym
na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

•

RADZIMY

Skąd się bierze czad i dlaczego jest
tak niebezpieczny?
Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów
palnych, w tym paliw, które występuje
przy niedostatku tlenu w otaczającej
atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny
i pozbawiony smaku),
• blokuje dostęp tlenu do organizmu,
poprzez zajmowanie jego miejsca
w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu
(w większych dawkach) śmierć przez
uduszenie.
Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność
przewodów kominowych: wentylacyjnych,
spalinowych i dymowych.
Wadliwe działanie wspomnianych
przewodów może wynikać z:
• ich nieszczelności,
• braku konserwacji, w tym czyszczenia,
• wad konstrukcyjnych,

•

•

•
•

•

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności
przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego
ciągu powietrza,
użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces
spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
stosować urządzenia posiadające
stosowne dopuszczenia w zakresie
wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach
wątpliwych należy żądać okazania
wystawionej przez producenta lub
importera urządzenia tzw. deklaracji
zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie
stosowania danego urządzenia,
nie zaklejać i nie zasłaniać w inny
sposób kratek wentylacyjnych,
w przypadku wymiany okien na nowe,
sprawdzić poprawność działania
wentylacji, ponieważ nowe okna są
najczęściej o wiele bardziej szczelne
w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać
wentylację,
systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki
papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji,
kartka powinna przywrzeć do wyżej

wspomnianego otworu lub kratki,
często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet
niewielkie, rozszczelnienie okien,
• nie bagatelizować objawów duszności,
bólów i zawrotów głowy, nudności,
wymiotów, oszołomienia, osłabienia,
przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć
pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpieczeństwo,
warto rozważyć zamontowanie w domu
czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie
niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest
nasze życie).
•

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem
węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla
należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego
powietrza; w skrajnych przypadkach
wybijając szyby w oknie,
• wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to
zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie
akcji służbom ratowniczym,
• wezwać służby ratownicze (pogotowie
ratunkowe, PSP),
• jak najszybciej podać tlen,
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy
natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz
masaż serca,
• nie wolno wpadać w panikę, kiedy
znajdziemy dziecko lub dorosłego
z objawami zaburzenia świadomości
w kuchni, łazience lub garażu; należy
jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY!

Od stosowania się do powyższych
rad może zależeć nasze zdrowie i życie
oraz zdrowie i życie naszych bliskich.
A wystarczy jedynie odrobina przezorności.
(Opracowano na podstawie materiałów
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej)
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Bzyk Raider
Miłośnicy starych jednośladów
pod flagą Swarzędza

P

ozytywnie zakręceni członkowie
„Bzyk Raidera” to dumni posiadacze
motorowerów z lat 1957-1985 takich
marek jak „Komar”, „Simson” sr1 i sr2,
„Ryś”, „Żak”, „Wierchowina” czy „Ryga”.
Dostępność tych egzemplarzy z roku na
rok jest coraz mniejsza, dlatego posiadanie
i odrestaurowanie wymaga dużych nakładów czasu i finansów.
Jesteśmy grupą mocno związaną

z miastem Swarzędz. Dlatego biorąc
udział w niedawnym rajdzie do Zaniemyśla pamiętaliśmy o umieszczeniu logo na
koszulkach zabraniu flagi Swarzędza. Na
starcie rajdu, przy ratuszu szerokiej drogi
życzył nam pan burmistrz Marian Szkudlarek. Byliśmy też aktywni na Dniach
Swarzędza, gdzie z miasteczkiem Bzyk
Raider wystawialiśmy nasze motorowery,
a we wrześniu - na koniec sezonu - zor-

ganizowaliśmy rajd dookoła Swarzędza.
Zostaliśmy zaproszeni na tegoroczne
Targi Retro Moto Show 2018. Wystawa,
która została zaprezentowana, owocuje
szerokim echem na portalach społecznościowych i zaproszeniami do innych
miejscowości, aby móc pokazać nasze
perełki motoryzacji.
Na początku listopada nasza grupa
złożyła dokumenty do Sądu Rejonowego, aby zalegalizować Stowarzyszenie
Bzyk Raider.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
miłośników motoryzacji do zapoznania
się z naszą działalnością dzięki gazecie
„Prosto z Ratusza”. Znaleźć nas można
na Facebooku. Zapraszamy!
Z poważaniem,
Tomasz Czosnowski
Sekretarz Bzyk Raider
(Zdjęcia pochodzą z wystawy Targi
Retro Moto Show, 2018, na których klub
miłośników motorowerów Bzyk Raider
pod flagą Swarzędza wystawiał swoje
motorowery).

Aktualności

Klub miłośników motorowerów „Bzyk Raider” powstał około 6 lat temu
w Swarzędzu. Założycielami są Sławomir Świstek, Tomasz Kliks i Mikołaj
Chlebowski. Klub skupia ponad 25 osób pasjonujących się do odnową
i rekonstrukcją starych motorowerów oraz propagowaniem historii polskiej
motoryzacji jednośladowej.
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Jesienny Bal Seniora

25

października 2018 roku w„Pałacyku Pod Lipami” odbył się
Jesienny Bal Seniora zorganizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu z okazji 25 - lecia
Swarzędzkiego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
W zabawie wzięli także udział seniorzy

z Dziennego Domu „Senior - WIGOR”
oraz z Centrum Aktywności Seniora. Na
balu wszyscy znakomicie bawili się przy
polskich piosenkach retro z lat dwudziestych i trzydziestych. Oprawę muzyczną
zapewnił DJ- Michał Fogg prawnuk słynnego Mieczysława Fogga.
Na Balu gościliśmy Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka oraz jego zastępcę Pana Tomasza

Prosto z OPS

„Młodzi duchem” na Festiwalu
Filmów Dokumentalnych

W

październiku członkowie swarzędzkich Klubów Młodych Duchem mieli okazję uczestniczyć
w Międzynarodowym Festiwalu Filmów
Dokumentalnych OFF CINEMA, który po
raz 22. odbył się w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Podczas tej cyklicznej
imprezy prezentowane są filmy doku-

mentalne z całego świata. Tematyka i forma reportaży była różnorodna: począwszy od sytuacji mieszkańców białoruskiej
wsi, poszukiwania własnej tożsamości
w wielokulturowym świecie, po mierzenie się z chorobą i niepełnosprawnością
w najbliższym otoczeniu. Spośród obejrzanych przez nas sześciu filmów konkur-

Filmowy maraton

la lubelskiego liceum, który stopniowo
zaczyna tracić wzrok. Ukrywa ten fakt
przed swoimi współpracownikami
i uczniami, podejmując heroiczną walkę
o przetrwanie w tych trudnych dla niego
okolicznościach. Musi na nowo nauczyć
się funkcjonować w życiu codziennym,
będąc jednocześnie pozbawionym jednego z najważniejszych dla człowieka
zmysłów. Po seansie wszyscy wysłuchali
komentarza specjalisty - dr Beaty Przymuszały - oraz odbyła się ciekawa dyskusja w gronie zebranych na sali widzów.
Następnie zostaliśmy zaproszeni na kawę
do jednej z sal Zamku. To przedpołudnie
spędziliśmy więc bardzo sympatycznie.
Barbara Sieracka

P
20

aździernik okazał się dla seniorów
miesiącem bardzo filmowym - sposobności do udziału w ciekawych
seansach było wiele i chętnie z nich
skorzystaliśmy. Poniżej przedstawiamy
relacje seniorek z Klubu„Słoneczny Wiek”.
W ramach projektu„Zamek Otwarty”
organizowanego przez Centrum Kultury
Zamek obejrzeliśmy w Kinie Pałacowym
film pt. „Carte Blanche” w reżyserii Jacka
Lusińskiego. Główną rolę zagrał Andrzej
Chyra - zresztą rewelacyjnie. Film nie był
fikcją, ale oparty został na autentycznych
wydarzeniach i przeżyciach nauczycie-

Zwolińskiego. Miło nam było, gdy goście
otworzyli zabawę pierwszym wspólnym
tańcem. Na naszych seniorów zawsze
możemy liczyć, bawili się na parkiecie
do ostatniego utworu. Bal ten będziemy
ciepło wspominać i oczekiwać kolejnych
jubileuszy do świętowania.
Renata Śledź
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
w Swarzędzu
sowych najbardziej przemówiły do nas
dwa. Jeden to film pt.„Siostry” w reżyserii
Michała Hytrosia opowiadający, w sposób pogodny i szczery, o codziennym
życiu zakonnic z najstarszego żeńskiego
klasztoru klauzurowego w Polsce. Natomiast film „Niebo bez gwiazd” (reż. Katarzyna Dąbkowska-Kułacz) wprowadził
nas w świat tracącego wzrok mężczyzny
i jego kilkuletniego syna - przewodnika. Dodatkowym atutem Festiwalu były
spotkania z twórcami bądź bohaterami
filmów i możliwość zadawania im pytań.
Mogliśmy także ocenić każdy z obejrzanych filmów poprzez wypełnienie indywidualnych ankiet i wrzucenie do urny
przy wyjściu.
Udział w Festiwalu dostarczył nam
wielu wzruszeń i uśmiechu, będąc okazją
do przyjrzenia się globalnym problemom
współczesnego świata przez pryzmat
indywidualnych historii.
Dominika Bazaniak
Centrum Aktywności Seniora
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Wycieczka
do Torunia

4

października
my, uczestnicy Dziennego
Domu„Senior-Wigor”
razem z przyjaciółmi
ze Środowiskowego
Domu Samopomocy,
wybraliśmy się na wycieczkę do Torunia.
Odwiedziliśmy Muzeum Toruńskiego
Piernika i braliśmy udział w procesie wykonywania tychże przysmaków. Podczas
spaceru po Starym Mieście przewodnik
opowiedział nam m.in. o ruinach zamku

krzyżackiego, legendzie krążącej o Krzywej Wieży, starych
spichrzach i oczywiście o domu, w którym urodził się i żył
Mikołaj Kopernik.
W czasie wycieczki
jechaliśmy także
zabytkowym tramwajem, z którego
można było podziwiać liczne obiekty
sakralne, uczelnie i neogotycką architekturę miasta. W Planetarium natomiast,
obejrzeliśmy przepiękny film, który ukazywał nam życie wszechświata. Byliśmy
pod wrażeniem tak dużej ilości atrakcji

Torunia i zdecydowanie chcielibyśmy
tam wrócić.
Sabina F., Halina S.,
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
i Środowiskowy Dom Samopomocy

P

orcję szczerego śmiechu zapewnił
swarzędzkim seniorom „Babski Kabaret”. Wystąpił on 20 października
w Swarzędzkiej Auli Koncertowej na zaproszenie Ośrodka Pomocy Społecznej
ze spektaklem kabaretowym„OLD SPICE
GIRLS”. To kabaret z kobietami, dla kobiet
i o kobietach, ale panowie również się nie
nudzili. W rolach głównych wystąpiły:
Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska oraz
Barbara Wrzesińska.
Program kabaretowy pełen był za-

bawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji, obfitował w świetne
dialogi autorstwa Marii Czubaszek. Skecze uzupełnione zostały o teksty Zbigniewa Korpolewskiego (autora tekstów m.in.
dla Hanki Bielickiej i kabaretu „Dudek”)
oraz Krzysztofa Jaroszyńskiego (satyryka
i scenarzysty piszącego m.in. dla Krystyny
Sienkiewicz, Jana Kobuszewskiego).
Nie lada gratką była możliwość nabycia książki i płyty z piosenkami Lidii
Stanisławskiej, które Lidia Stanisławska,

Warsztaty w Klubie Integracji Społecznej

O

ferta Klubu Integracji Społecznej (KIS)
skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Swarzędz, w szczególności
do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i poszukujących pracy.
KIS działa na rzecz integrowania się osób
o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samoorganizować się ludziom w grupy, podejmować
wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie
aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do
tworzenia własnych miejsc pracy (także w formie
podmiotów ekonomii społecznej).

KMD
„Słoneczny Wiek”

K

olejny wyjazd, tym razem do Multikina w Poznaniu, dostarczył nam
wielu emocji i wzruszeń. Z dużym
zainteresowaniem obejrzeliśmy najnowszą wersję filmu ”Dywizjon 303. Historia
prawdziwa”, w reżyserii Denisa Delicia,
wg powieści Arkadego Fiedlera. Film

Klub Integracji Społecznej mieści się
w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Działkowej 61a w Swarzędzu. KIS jest miejscem, gdzie
można podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać
nowe umiejętności, rozwijać zainteresowania,
odnajdywać talenty.
Obecnie w Klubie Integracji Społecznej
odbywają się:
Warsztaty komputerowe – nauka posługiwania się programami z pakietu MS Office,
poruszania się po Internecie (wyszukiwanie
informacji, poczta e-mail), na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym;
ten zgodnie uważamy za udany i ważny.
Opowiada on o poświęceniu, przyjaźni
i walce polskich asów lotnictwa w bitwie
o Anglię, w czasie II Wojny Światowej.
Polscy piloci początkowo niedoceniani, stają się legendą, i w ramach RAF-u
tworzą elitarną jednostkę. Podkreślić
należy, bardzo dynamiczne sceny walk
powietrznych z burzliwym podkładem
muzycznym, który jeszcze długo po wyjściu z kina brzmiał nam w uszach, przybli-

Emilia Krakowska i Barbara Wrzesińska
opatrzyły autografami z osobistymi dedykacjami.
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu
Kreatywne warsztaty twórcze – - m. in. artystyczny recykling, warsztaty wyrobu biżuterii,
decoupage, filcowanie, malowanie na szkle i na
tkaninach, rysowanie, szycie ręczne, wykonywanie ozdob świątecznych, warsztaty kulinarne
i wiele innych (w warsztatach mogą wziąć udział
także rodzice z dziećmi).
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
Dodatkowe informacje i zapisy: Gminne
Centrum Informacji, tel. 61 818 17 30 lub Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 61 651 26 50.
Monika Podgórniak
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Swarzędzu

Prosto z OPS

Babski kabaret czyli śmiech to zdrowie

żając realizm tamtych czasów i poczucie
dumy, z chwały polskiego oręża.
Liliana Szczepańska
KMD „Słoneczny Wiek”

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

Puszczykowo
Zaborze

Alfabet historyczny Antoniego Kobzy

(fragmenty historii)
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Puszczykowo Zaborze jest niewielką
wsią zamieszkałą przez 23 osoby (2015 r.),
położoną ok. 9 km na północny wschód od
Swarzędza, przy lokalnej drodze z Sarbinowa
do Gwiazdowa i Kostrzyna,
...Pierwotnie Puszczykowo i Zaborze
były dwiema odrębnymi osadami leżącymi blisko siebie. ..Zaborze, było małą osadą
położona na północ od Puszczykowa, przy
drodze do Góry.... Osada była własnością
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego do czasu
konfiskaty dóbr kościelnych przez państwo
pruskie po drugim rozbiorze Rzeczypospolitej.
... Ze względu na niewielkie rozmiary,
Zaborze było także bardzo rzadko zaznaczane na mapach. W 1895 r. znajdowało się tu
gospodarstwo rolne o pow. 25 ha, jeden dom
i 11 mieszkańców wyznania katolickiego...
Pierwsza wzmianka o Puszczykowie zawarta jest w dokumencie z 1423 r., (kolejne
z 1565 i z 1580 r.) w którym zaznaczono, że
należało do parafii Kostrzyn. Majątek posiadał rozległość 4 łanów, w tym 1 półłanek był
opustoszały i mieszkał tu jeden zagrodnik.
Folwark należał wówczas do Adama Tarnowskiego, który posiadał również pobliskie,
większe Tarnowo. ..
Na pocz. XVII w. Puszczykowo było opustoszałe, a potem aż do końca XIX wieku,
dzieliło losy z majątkiem w Tarnowie...
Przed uwłaszczeniem chłopów, wieś
składała się z folwarku, należących do niego
budynków gospodarczych i domów robotników rolnych oraz z dwóch gospodarstw
zaciężnych (pańszczyźnianych) należących
do Jana Drzewieckiego i Wojciecha Drzozgowskiego...
W 1836 r. na wniosek gospodarzy mieszkających w Puszczykowie, Komisja Specjalna
powiatu średzkiego przystąpiła do czynności
przygotowujących wieś do uwłaszczenia.
Separację i regulację przeprowadzono
w czasie, gdy wieś znajdowała się w ręku
Justyny i Jana Suchorzewskich.
...W wyniku uwłaszczenia, z ogólnej
masy gruntów Puszczykowa gospodarze

otrzymali po 50 mórg (ok. 12,5 ha) ziemi.
Pola Ostraszewskiego znajdowały się przy
granicy z Sarbinowem i Jankowem, natomiast ziemia Jurgi graniczyła z gruntami
Ostraszewskiego i puszczykowskim borem.
Uwłaszczenie wiązało się ze zmianą
miejsca położenia budynków gospodarczych
obydwóch gospodarstw i budową nowego
domu mieszkalnego dla Macieja Jurgi. Jego
nowe siedlisko usytuowano w Zaborzu i w
związku z tym na pewien czas, w tej osadzie liczba domów mieszkalnych wzrosła
do dwóch...
...Stały roczny czynsz uwłaszczonych
wynosił po 17 tal. 25 sgr. i płatny był w dwóch
ratach płaconych na św. Wojciecha i na św.
Marcina. Prócz czynszu zobowiązani byli
do płacenia państwu podatków: podymnego
i „ofiary” (podatek od ziemi) w wysokości
przewidzianej taryfą... Umowa regulacyjno-separacyjna (tj. uwłaszczeniowa) obowiązywała od św. Wojciecha 1835 r. ...
...Wieś w swojej historii zmieniała się
bardzo wolno nie zwiększając rozmiarów
i ulegając tylko nieznacznym wahaniom
w zakresie liczby mieszkańców. Zmieniały
się różne znajdujące się tu obiekty: dwór,
stodoły i chlewy folwarczne oraz domy
robotników folwarcznych. Zabudowania
zmieniały swój wygląd po odbudowach lub
były budowane wręcz na nowo po pożarach
trapiących osadę i folwark. ...
Na pocz. XIX w. Puszczykowo znajdowało się w powiecie śremskim, a od 1818
r. weszło do nowo utworzonego powiatu
średzkiego. W 1846 r. w majątku mieszkało
75 osób i stało tu 6 domów. Razem z pobliskim Tarnowem określane było jako „dobra
rycerskie”. Dzieci z Puszczykowa i Zaborza
uczęszczały do szkoły w Jankowie, która
funkcjonowała jako katolicka od 1822 do
1865 r. Potem władze pruskie zmieniły ją
na ewangelicką. W 1900 r. w wyniku kolejnej
reorganizacji podziału administracyjnego
Wielkiego Księstwa Poznańskiego dominia w Puszczykowie i w Gwiazdowie oraz
Paczkowo, Sarbinowo i Sokolniki Gwiazdow-

W lipcu 2018 r. r. ukazała się
książka Antoniego Kobzy „Dzieje wsi
okolic Swarzędza. Szkice i materiały
do historii powiatu poznańskiego”.
Od czerwca 2017 r. na łamach Prosto
z Ratusza publikujemy jej fragmenty.
Dziś: Paczkowo. Książka jest do nabycia u autora, a jej koszt wynosi 50 zł.
skie wcielono do powiatu Poznań Wschód
(utworzonego w 1887 r.). Jednocześnie wymienione miejscowości wyłączono z okręgu
(dystryktu) policyjnego w Kostrzynie, a wcielono do okręgu policyjnego w Swarzędzu...
W Zaborzu w 1879 r. mieszkała jedna
rodzina polska posiadająca gospodarstwo
o rozległości 24,68 ha. W 1902 r. Zaborze
zaklasyfikowano jako folwark, choć nim
nie było. Katoliccy mieszkańcy należeli do
parafii w Kostrzynie. Osada znajdowała się
w okręgu sądowym i komisarskim w Pobiedziskach...
...W kwietniu 1906 r. władze pruskie
zmieniły nazwę Puszczykowa na Karlskrone,
która funkcjonowała do 1919 r. W czerwcu
tego roku polskie władze połączyły przysiółek Zaborze z Puszczykowem tworząc Puszczykowo Zaborze. Nazwę zmodyfikowano
w 1921 r. nadając jej postać Puszczykowo-Zaborze (maj. skarb.). W 1907 r. Puszczykowo liczyło 84 mieszkańców, w tym tylko 4
ewangelików (prawdopodobnie dzierżawca
z rodziną).
...Po I wojnie światowej i zwycięskim
powstaniu wielkopolskim 1918-1919 ponownie otwarto w pobliskim Jankowie szkołę
katolicką. Przed wybuchem II wojny pracował w niej nauczyciel Byrtus, wspominany
z szacunkiem przez byłe uczennice, będące
dzisiaj (2012 r.) najstarszymi mieszkankami
Puszczykowa Zaborza.

Właściciele
majątku ziemskiego
W dokumentach z 1445 r. wspomina
się pierwszą właścicielkę wsi, Pierzchnę
wdowę po Mikołaju z Pościkowa w pow.
gnieźnieńskim. ...
...Przed i po 1620 r. Tarnowo wraz z Puszczykowem trzymał Jan Kornatowski (Kurnatowski), a po nim Zofia i Marcin Kurnatowscy. Z poznańskich ksiąg grodzkich wynika,
że była to wówczas typowa szlachecka rodzina, która sprawiedliwość wymierzała na
własną rękę. Między innymi zorganizowała
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Współczesny dwór w Puszczykowie Zaborzu (2017 r.). Fot. A. Kobza.
w poznańskim mieszkaniu Suchorzewskich.
Cegielski pochodził ze zubożałej szlachty
i Suchorzewscy otoczyli go niemal rodzicielską opieką. Między innymi finansowali
jego pięcioletnie studia na Uniwersytecie
w Berlinie. W dowód wdzięczności w 1840
r. Hipolit Cegielski dedykował swoim dobrodziejom pracę doktorską z dziedziny
filologii klasycznej...
...W 1856 r. zmarła Justyna Suchorzewska i pochowano ją w rodzinnym grobie na
cmentarzu przy kościele farnym w Kostrzynie. Prawdopodobnie na polecenie męża
wykonano z piaskowca klasycystyczny nagrobek z podpisem twórcy - Augusta Hesse,
znajdującym się na cokole.
W 1888r. Aleksander Suchorzewski (syn
Justyny) sprzedał Puszczykowo Antoniemu
Zakrzewskiemu. Obszar majątku w momencie sprzedaży wynosił 885 morgów
i kosztował nabywcę ponad 153 tys. marek.
Folwark specjalizował się w hodowli tuczników.... Pod koniec XIX wieku miał miejsce
w Puszczykowie pożar i spłonął dwór. Nie
wiadomo czy pożar miał miejsce w czasie,
gdy właścicielem był Zakrzewski, domena
swarzędzka czy już w okresie dzierżawy E.
Hoffmeyera.
Według przekazów ustnych dwór
początkowo był w całości drewniany lub
szachulcowy, kryty słomą. Po pożarze, wykorzystując stare fundamenty postawiono
nowy, murowany o czytelnych cechach
klasycystycznych i posiadający (zapewne
po późniejszych remontach i częściowych
przebudowach), w pewnym stopniu charakter polskiego dworu.1
W 1899 r. i 1901 r., jako dzierżawca Puszczykowa wymieniany jest Niemiec, kapitan
Ernst Hoffmeyer, który postawił nowy, murowany dwór w miejsce spalonego.
...Dzierżawca majątku zaangażowany
był w roku 1921 w założenie „Fabryki Mebli
1 Polski charakter dwór zyskał zapewne po

Nagrobek Justyny Suchorzewskiej
na przykościelnym cmentarzu
w Kostrzynie (2016 r.)
Fot. A. Kobza.

remontach wykonanych w czasach, gdy dzierżawcą był Dezydery Chłapowski. Trudno bowiem przypisywać poprzedniemu dzierżawcy
narodowości niemieckiej podkreślania polskich
cech swojej siedziby .

i Obróbki Drzewa dawniej J. Fietz” w Swarzędzu i wchodził do jej rady nadzorczej.
...Jesienią 1921 r. Puszczykowo wziął
w dzierżawę Dezydery Chłapowski....
Na liście robotników folwarcznych widnieją nazwiska: Biegała, Skubiszak, Borecki,
Kaliszan, Żakowski, Błaszczyk, Walkowiak,
Pruszyński, Lipiecka, Rozwadowski, Malusi,
Jóźwiak, Powałowski, Kowalczyk, Chudziński, Stawny, Jabłoński i Rozwadowska.
Dezydery Chłapowski zmarł nagle
w 1928 r. ...Dzierżawę po śmierci męża
przejęła wdowa Irena Chłapowska i trzymała Puszczykowo aż do 1939 r. to znaczy
do przejęcia majątku przez hitlerowskie
władze. ...
... Nikt z mieszkańców nie został wysiedlony, bowiem nie było tu samodzielnych
gospodarzy i wszyscy byli pracownikami
folwarku.
...Po wojnie, jeszcze przez około jeden
rok w Puszczykowie Zaborzu przebywało
wojsko rosyjskie. Sołtysem został Franciszek
Szymkowiak, po nim Józef Nowak, a następnie jego syn Krzysztof Nowak.
... Współczesny wygląd dworu, jego
parku oraz dawnych zabudowań folwarcznych jest dziełem Stanisława Wieczorka,
właściciela Przedsiębiorstwa Szkółkarskiego
”Wieczorek”, który w 1995 r. odkupił całość
(zabudowania, dwór i ziemię) od Agencji
Rynku Rolnego i odnowił wszystkie obiekty
łącznie z dworskim parkiem. ...
...Warto pamiętać, że obecny właściciel
posiadłości rozpoczął remont od budynków
gospodarczych i socjalnych przystosowując
je do potrzeb przedsiębiorstwa ogrodniczego. Dopiero później, gdy produkcja została
rozwinięta zajęto się dworem, parkiem i innymi obiektami. ...
Obecnie cała nieruchomość, a szczególnie dwór jest najładniej i najwierniej
odnowionym majątkiem poszlacheckim
w gminie Swarzędz.
Serdecznie dziękuję Teresie Michalak,
Kazimierzowi Matyskowi, Krzysztofowi Nowakowi, Mariannie Szymkowiak oraz Stanisławowi Wieczorkowi za ważne informacje
wykorzystane w niniejszym opracowaniu.

Alfabet historyczny Antoniego Kobzy

zbrojny napad na Kostrzyn i siłą uwolniła
z ratuszowego więzienia swoich poddanych,
osadzonych za zabójstwo dwóch parobków
podczas jarmarku.
...Suchorzewscy herbu Zaremba przenieśli się w pobliże Kostrzyna w drugiej
połowie XVIII w. z terenu południowo-wschodniej Wielkopolski. Zakupili Tarnowo, Puszczykowo, Sarbinowo (koło Krobii)
i Izdebno...
Przodek Ignacego, Jan Suchorzewski
(1740 – 1804 lub 1809) był dwukrotnie wybierany na sejm Rzeczypospolitej: pierwszy
raz w 1786 r. jako poseł gnieźnieński i drugi
na Sejm Wielki (1788-1792) z ziemi kaliskiej.
W pamięci potomnych zapisał się niechlubnym incydentem podczas obrad Sejmu
Czteroletniego, uwiecznionym przez Jana
Matejkę we fragmencie monumentalnego
obrazu Konstytucja 3 Maja. Suchorzewski
próbując nie dopuścić do uchwalenia Konstytucji 3 Maja groził publicznie, że zabije
swojego sześcioletniego synka, ponieważ nie
chciał aby ów żył w niewoli, którą w konsekwencji ukształtuje w Rzeczypospolitej
Majowa Konstytucja (1791 r.).
Justyna (1790-1856) córka Józefa,
a wnuczka wspomnianego Jana, wyszła za
mąż za Jana Suchorzewskiego (1783-1874),
swojego kuzyna z zaboru rosyjskiego. Odziedziczyli Tarnowo wraz z Puszczykowem
i mieli troje dzieci: Antoniego i Aleksandra
oraz córkę Teresę (po mężu Moszczeńską).
Wraz z osiągnięciem przez chłopców
odpowiedniego wieku wysłano ich do
szkoły do Poznania. Bezpośrednią opiekę
na młodymi Suchorzewskimi sprawował
korepetytor Hipolit Cegielski, wówczas 16
letni młodzieniec, a cała trójka mieszkała
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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 (cennik
świąteczny),
»» 31 grudnia – pływalnia czynna od 6:30 do 14:00,
lodowisko czynne od 10:00 do 13:30,
»» 01 stycznia - pływalnia i lodowisko nieczynne,
»» 06 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 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. nie odbywają się zajęcia z nauki i doskonalenia pływania,
aqua aerobiku, aqua senior oraz zajęcia fitness.
/scsir/

FOODFACE Bistro
Wodny Raj

Prosto z Centrum Sportu

Z

24

apraszamy codziennie od 9:00 do 21:00,
wszystkich naszych klientów do bistro na drugim
piętrze Pływalni Wodny
Raj. W menu szybkie
dania obiadowe i przekąski oraz szeroki wybór
napojów i słodkości. Nastrojowe wnętrze pozwoli
każdemu na chwilę relaksu, popijając jedną z pysznych kaw serwowanych przez miłą obsługę.
/scsir/

Wnioski o nagrody
i wyróżnienia
sportowe

U

przejmie informujemy,
że do 30 listopada br. do Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia
sportowe w 2018 roku. Podmioty uprawnione do
składania wniosków to: stowarzyszenia kultury
fizycznej, związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu. Wnioski
można składać osobiście lub listownie pod adresem:
»» Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Treść regulaminu i wniosek w tej sprawie znajdą
Państwo na stronie internetowej urzędu: www.
swarzedz.pl. Treść regulaminu znajduje się też na
tablicy ogłoszeń w ratuszu, a wnioski można pobrać
w naszym Biurze Obsługi Interesanta.
/wd/

Półkolonie zimowe w SCSiR

P

ółkolonie zimowe w SCSiR organizowane są dla dzieci w wieku od 6
do 12 lat. Jeden turnus trwa pięć
dni, podczas których dzieci spędzają
czas aktywnie ze swoimi rówieśnikami.
W harmonogramie przewidujemy: gry
drużynowe na hali sportowej SCSiR, naukę jazdy na łyżwach, zabawę w świetlicy
(rysowanie, malowanie, gry planszowe,
tenis stołowy itp.), wycieczki edukacyjne,
wyjazd do kina oraz codzienną zabawę
w basenie.
Zapisy przyjmujemy od 3 grudnia,
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 15:00 pod nr tel. 61 65 09 523
»» Turnus I - od 14.01 do 18.01
»» Turnus II - od 21.01 do 25.01
Koszt 350 zł za jeden turnus.

Opłaty za półkolonie przyjmujemy od 03.12.2018 r. do 31.12.2018 r.
codziennie od godziny 9:00 do 22:00:
»» 280 zł - płatność w kasie pływalni
wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną uczestnika półkolonii;
»» 70 zł - śniadania i obiady - płatność
w kawiarence pływalni.
(brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy zapisów)
Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii oraz plan poszczególnych grup
dostępne będą w kasie pływalni lub do
pobrania na stronie www.scsir.swarzedz.
pl. Kartę kwalifikacyjną należy złożyć
w kasie pływalni wraz z opłatą za półkolonie. W przypadku płatności przelewem
kartę należy dostarczyć do 05.01.2019 r.).
/scsir/

Piotr Chełek
Mistrzem Polski
Młodzików!

walce uległ późniejszemu triumfatorowi
kategorii. Jednak po następnych pięknych walkach awansował do małego
finału, gdzie o brązowy medal walczył
z zawodnikiem z Kartuz, po zaciętym
pojedynku przegrał ma punkty 3-1 i zajął
ostatecznie piąte miejsce.
Świetne walki i wyniki naszych zawodników, jestem bardzo dumny z postawy każdego z nich! Niewiele zabrakło,
aby wszyscy wrócili z medalami. Ciężka
i systematyczna praca na treningach
przynosi efekty - podsumował start na
MP trener Piotr Leonarczyk
Jest Moc w tej drużynie!!!
Dziękujemy naszym sponsorom
i przyjaciołom!
Grzegorz Mazurek
Unia Swarzędz

W

Janowie Lubelskim odbyły się
Mistrzostwa Polski Młodzików
w zapasach w stylu klasycznym.. Nasza skromna 3-osobowa reprezentacja, pod wodzą trenera Piotra
Leonarczyka, wywalczyła dwa medale
i 5 miejsce.
Zwycięzcą kategorii wagowej do
62kg został Piotr Chełek, który wygrał
wszystkie swoje pojedynki! W finale
przez przewagę techniczną pokonał
zawodnika z Radomia.
Brązowy medal dla Unii w kategorii
wagowej do 57kg wywalczył Olaf Cierzniewski. Wygrał 4 pojedynki, uległ tylko
w półfinale zawodnikowi z Wałbrzycha.
W walce o brązowy medal, jak profesor,
wypunktował 7-1 zawodnika z Piotrkowa Trybunalskiego.
Bardzo dobrze zaprezentował się
najmłodszy w stawce Unita - Aleks Mendel. W kategorii do 41kg w pierwszej
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

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

Mikołajki na lodowisku
NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH
Zajęcia odbywają się będą w każdą
sobotę o godzinie 8.00 i 9.00.
Lekcja w grupie*: 1 lekcja - 16zł/os.
(cena obejmuje opłatę za wejście na
lodowisko)
Lekcja indywidualna:
- dla jednej osoby: 50zł (45 min.)
- dla dwóch osób: 70zł (45 min.)
- dla trzech osób: 90zł (45min.)
* zajęcia grupowe przeznaczone są
dla osób bez względu na wiek, które
w sposób podstawowy potrafią utrzymać równowagę na łyżwach.
Instruktor prowadzący: Kazimierz
Mąkowski - kontakt 507-760-416
/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

Prosto z Centrum Sportu

1

grudnia o godz. 18:00 oraz 2 grudnia o godzinie 16:00 zapraszamy na
Mikołajki na lodowisku przy Pływalni Wodny Raj, które poprowadzi grupa
UBARWIENI. W świątecznym klimacie
wśród kolorowych balonów czeka na
Was wspaniała zabawa. Na wejściu dla
wszystkich dzieci będą czekały balonowe prezenty. W programie między
innymi: animacje taneczne, konkursy
sportowe, slalomy na łyżwach i wiele
innych atrakcji. Na lodowisku nie zabraknie Świętego Mikołaja, który będzie
bawił się z dziećmi, rozdawał upominki
oraz pozował do wspólnych zdjęć. Wstęp
według cennika. (Mikołajki trwają jedną
sesje na lodowisku 1,5 h).
Na lodowisko zapraszamy codziennie od godziny 10:00.
Sesje na lodowisku trwają 1,5 godziny i rozpoczynają się co 2 godziny:
10:00-11:30; 12:00-13:30; 14:00-15:30;
16:00-17:30; 18:00-19:30; 20:00-21:30.
Bilety wstępu na lodowisko dostępne są:
»» poniedziałek -piątek
– od godz. 9:30 do godz. 15:30 w kasie pływalni (tel. 61 65 09 527)
– od godz. 15.30 do godz. 21:30
w kasie lodowiska (tel. 61 65 09 529)
»» soboty, niedziele i święta
– od godz. 9.30 do 21.30 w kasie
lodowiska (tel. 61 65 09 529)

/scsir/

- wypożyczenie łyżew – 7 zł
- ostrzenie łyżew – 10 zł

OPŁATY:

Dzień tygodnia

Normalny

Ulgowy*

Poniedziałek-Piątek

10 zł/os./sesja 1,5 h 8 zł/os./sesja 1,5 h

Sobota, Niedziela i Święta 12 zł/os./sesja 1,5 h 10 zł/os./sesja 1,5 h

Bilet szkolny
5 zł/os.
/sesja 1,5 h

*/ Bilety ulgowe przysługują:
1) dzieciom, młodzieży szkolnej i studentom do 25 roku życia po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej,
2) osobom od 60 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości,
3) inwalidom po okazaniu ważnej legitymacji rencisty lub zaświadczenia o niepełnosprawności.

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

Prosto z Biblioteki

„Noc ósma”

26

Nowa książka niemieckiego mistrza thrillerów psychologicznych.
Tajemniczy Oz tworzy internetową
loterię, do której zgłosić można
każdego, kogo się nienawidzi.
Ósmego sierpnia dojdzie do
losowania – a wylosowaną
osobę będzie można bezkarnie
zabić. Dostanie się za to jeszcze
nagrodę – dziesięć milionów
euro. Mimo zaprzeczeń ze strony
władz odnośnie do bezkarności
tego czynu ludzie ruszają na
polowanie. Za pomocą mediów
społecznościowych informują
siebie nawzajem, gdzie jest ofiara.
Przerażająca historia, od której
trudno się oderwać.

Natasza Socha

„Troje
na huśtawce”

Czterdziestodwuletnia Koralia
jest kobietą po rozwodzie, która
od wielu lat przyjaźni się z nieco
starszą od siebie Aurelią. Przyjaźń
zostaje wystawiona na próbę, gdy
pomiędzy bohaterką, a osiemnaście lat od niej młodszym Tytusem
– synem Aurelii – zaczyna rodzić

Biblioteka Publiczna poleca:
się uczucie. Sprawy komplikuje
fakt, że bohaterka brała czynny
udział w wychowaniu Tytusa.
Koralia miota się pomiędzy
lojalnością wobec wieloletniej
przyjaźni, a miłością, która
ponownie budzi ją do życia.
Co wybierze bohaterka? I jaką
cenę przyjdzie jej za to zapłacić?
Powieść ma formę pamiętnika
Koralii, w którym nie brakuje
poczucia humoru i ironii. Powieść
obyczajowa godna polecenia.

Madeline Miller

„Kirke”

z Lipowa, tym razem próbuje sił
w innym gatunku. Jej nowa książka to zbiór 7 rozmów z policjantami: pracującymi w drogówce,
ogniwach patrolowo-interwencyjnych i prewencji. Autorce udało się
skłonić policjantów do zwierzeń.
Mówią oni o tym, jak są odbierani przez społeczeństwo, co jest
najtrudniejsze w ich pracy, jakie
interwencje najbardziej zapadły
im w pamięć. Książka pozwala
dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy o pracy policjantów,
ale sprawia też, że z większym
szacunkiem podejdziemy do tego
niedocenianego, krytykowanego
i ciężkiego zawodu.

Guillaume Musso

„Apartament

w Paryżu”
Była policjantka i pisarz przez
przypadek wynajmują to samo
mieszkanie – apartament
należący w przeszłości do znanego
malarza, Seana Lorenza. Szybko
okazuje się, że historia nieżyjącego
już artysty jest fascynująca, ale
i tragiczna. Szczególnie smutnym
momentem w jego życiu była
śmierć synka, zamordowanego
na oczach zrozpaczonej żony.
Ciała dziecka jednak nigdy nie
odnaleziono. Madeleine i Gaspard
odkrywają, że przed śmiercią
malarz mógł wpaść na trop
prowadzący do syna i prawdopodobnie myślał, że dziecko wcale
nie zginęło. Oboje postanawiają
więc podjąć śledztwo i sprawdzić,
ile w tych przypuszczeniach jest
prawdy. Podczas poszukiwań zbliżają się do siebie. W książce dużo
jest cytatów, sentencji filozofów,
tytułów książek – co tylko dodaje
lekturze uroku.

Kamil Sipowicz
Kirke, córka boga słońca Heliosa
i nimfy Perseidy, od zawsze
pozostaje w cieniu. Ze względu na
głos śmiertelniczki i brak boskich
cech została uznana za gorszą.
Większa część jej życia przebiega
w samotności, a gdy odkrywa, że
ma w sobie moce, o które nigdy
by się nie podejrzewała, zostaje
wygnana na wyspę Ajaja. Zesłanie
na wyspę okazuje się dla niej
początkiem nowego życia. Udaje
jej się nawiązać nowe relacje.
Autorka wplata w klasyczną,
mitologiczną historię współczesne
wartości. Kirke to piękna, poruszająca i ponadczasowa powieść,
warta przeczytania.

Katarzyna Puzyńska

„Policjanci.
Ulica: pierwsi
na miejscu,
najbliżej ludzi,
krwi i okrucieństwa”

„Kora, Kora.
A planety szaleją”

Biografia Kory, jednej z najlepszych wokalistek polskiej sceny
rockowej, oparta na wydanej
w 1998 r. książce Kora i Maanam
– podwójna linia życia, w której
artystka szczerze opowiadała
o wielu osobistych sprawach
i ważnych dla niej kwestiach.
W tym wydaniu rozwinięte zostały
m.in. wątki dotyczące dzieciństwa w domu dziecka, stosunku
do mniejszości seksualnych, do
narkotyków itp. Mowa jest także
o miłości, rodzinie, narodzinach
wnuka, udziale w programie
telewizyjnym. Lektura niezbędna, by zrozumieć fenomen, jaki
stworzyła Kora.
Anna
Walkowiak-Osowska

Katarzyna Puzyńska, autorka
bestsellerowej sagi o policjantach
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Swarzędz
w historii i legendzie

F

ilia na os. Raczyńskiego 19 w dniu 3
października gościła p. Annę Małyszkę, autorkę zbioru legend i podań
dotyczących Swarzędza i okolic. W spotkaniu wzięły udział dwie klasy, II a i II c
ze Szkoły Podstawowej nr 5.
Autorka wspomniała o pracy nad
książką„Jak powstało Jezioro Swarzędz-

kie”oraz opowiedziała tytułową legendę.
Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna „Swarzędz wczoraj
i dziś”, przedstawiająca nasze miasto
uwiecznione na starych pocztówkach
i fotografiach. Zaprezentowana została

również książka„Baśń o Swarożycu”Heleny Trzebuchowskiej z ilustracjami dzieci,
uczniów swarzędzkich szkół.
Książki zostały wydane przez Bibliotekę Publiczną z okazji 380-lecia lokacji
miasta.
/bibl/

sowały wszystkie niedostatki. Podróżnik
nie ukrywał zachwytu nad barwnością
tego kraju, pełnego niesłychanego bogactwa – kulturowego, historycznego,
religijnego, ale i skrajnej biedy, którą się
tam spotyka na każdym nieomal kroku.
Za swoją podróż Rafał Ławski otrzymał nagrodę Podróżnika Roku od miesięcznika „Podróże” w kategorii Świat.

Rafał Ławski planuje jeszcze powrócić
do podróżowania, a póki co startuje
w maratonach i pasjonuje go sport wytrzymałościowy. Trzymamy kciuki, żeby
plany związane z kolejnymi podróżami
się udały i żebyśmy mogli posłuchać o kolejnych ciekawych miejscach na ziemi.
Podróże kształcą!
/rcp/

Rafał Ławski
– „Indie express”

O emocjach
na spotkaniu
sieci nauczycieli

Wystawa „Swarzędz
i świat wokół”

W

dniu 24.10.2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu, we
współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu,
zorganizowała pierwsze w roku szkolnym
2018/2019 spotkanie sieci nauczycieli
z gminy Swarzędz pt. „Rola nauczyciela
we wspomaganiu rozwoju emocjonalno-społecznego ucznia”.
W pierwszej część spotkania dr
Elżbieta Szutowicz-Rozwadowska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu przeprowadziła
wykład na temat emocji. Prelegentka
wyjaśniła wszystkim, czym są emocje,
jaka jest ich istota i funkcje oraz opisała podstawowe emocje i sposoby ich
wyrażania. Specjalistka omówiła również pojmowanie emocji przez dzieci,
podkreślając przy tym, jak ważne jest
prowadzenie rozmów na temat emocji
oraz jak istotna jest rodzina – pierwszy
kontekst nabywania przez dziecko wie-

dzy o emocjach.
Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Zebrani nauczyciele
zapoznali się nagraniami wypowiedzi
nacechowanymi emocjonalnie, a następnie ćwiczyli prawidłowe odczytywanie
i wyrażanie emocji oraz konstruowanie
poprawnych w języku emocji odpowiedzi.
Spotkanie zakończyło się dyskusją
i wymianą poglądów między nauczycielami na temat kompetencji emocjonalnych. Uczestnicy otrzymali zestawienie
bibliograficzne na temat wspomagania
rozwoju emocjonalnego ucznia oraz zapoznali się z fachową literaturą dotyczącą
psychologii dziecka, językowej projekcji
emocji oraz umiejętności społecznych
dzieci.
Kornelia Choryńska

Prosto z Biblioteki
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października w bibliotece na
os. Czwartaków 1 z uczniami
swarzędzkich szkół spotkał się
Rafał Ławski, mieszkaniec Gruszczyna.
Osiemnaście lat temu, kiedy wolny i powszechny dostęp do internetu,
czy posiadanie aparatu cyfrowego były
nowinką technologiczną, Rafał Ławski,
razem z kilkoma kolegami, postanowili
wybrać się do Indii. Wtedy było to zadanie znacznie trudniejsze niż obecnie,
zwłaszcza, że podróżowali autostopem.
I choć zmęczenie dominowało, zwłaszcza
pod koniec podróży, to Indie zrekompen-

W

Bibliotece Publicznej na os.
Czwartaków 1 prezentowana
była wystawa zdjęć swarzędzanina Adama Kośnego. Zdjęcia p. Adama
robione są nowoczesną metodą – fotografią sferyczną. Trzeba było się dobrze
i wnikliwie przyjrzeć, by rozpoznać w nich
Swarzędz. Prace przedstawiają także inne
zakątki naszego kraju i świata.
/rcp/

os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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]]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. 14.0017.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222
lub 61 65 12 206.
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się wraz z podaniem tematu
sprawy – tel. 61 65 12 202.

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

Informator

]]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
pon-pt 6.00 - 22.00, sob 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 ]
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Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl
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Przydatne adresy i telefony
]]Centrum Informacji ]

]]Gminne ]

]]Pogotowie Ratunkowe

]]Zakład ]

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

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

]]Pomoc doraźna ]

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

]]Zespół Przychodni

Lekarza Rodzinnego
DIAGTER Sp. z o.o.
Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski 8,
tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. Swarzędzka 23, tel. 61 81-50-121
Przychodnia Nr 4 - Swarzędz, ul. Piaski 6a,
tel. 61 65-15-171

]]Centrum Medyczne ]

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

]]DAR MEDICUM
Zespół Poradni Specjalistycznych. Poradnia Lekarza Rodzinnego. Ul. Tysiąclecia
20A, 62-020 Swarzędz. Tel. 61 424 36 55,
537 929 73. Godz. pracy 7.45 - 18.00.

]]Centrum Medyczne –

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

]]Dyżury całodobowe

aptek
Całą dobę czynne są 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
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bezpłatne pismo informacyjne

Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30,
gci@opsswarzedz.pl
Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2, tel. 61 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 61 651 15 41
(do 16.00), 663 818 601 i 697 725 522
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl

]]Ośrodek Kultury

ul. Poznańska 14, tel. 61 65 10 219
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl

]]Swarzędzkie Centrum

Historii i Sztuki
ul. Bramkowa 6, 62-020 Swarzędz
tel. 61 279 85 94
administracja@muzeum-swarzedz.pl
www.muzeum-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

I sesja
Rady Miejskiej
w Swarzędzu
kadencji 2018-2023
– str. 3
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więcej o odpadach bio

www.bioodpad.pl
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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

Przyjmujemy również w ramach NFZ

Morze! Plaża! Kołobrzeg!
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 dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka),
dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 2-5 osobowe (15 do 25 m2)
z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill.

Buderus

Serwis
i naprawa
kotłów

tel.
512 193 302

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Reklamy

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.

Szczegóły i ceny:
tel. 662 698 422

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

FIZJOTERAPIA
SPECJALISTYCZNA
GINEKOLOGICZNA
UROLOGICZNA
MASAŻ PRENATALNY | ROZEJŚCIE KRESY BIAŁEJ
Plac Zielony 26, Swarzędz-Nowa Wieś | 503-733-127 | www.centrum-kore.pl

Stomatologia – protetyka
Swarzędz, os. Działyńskiego 38
(pawilon obok apteki)

lek. stom.
Dorota Łukaszyk
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pon. 9-14
wt., czw. 15-20

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

ZEGARMISTRZ
Naprawa
Starych Zegarów
Zegarków

• wymiana baterii
(piloty, glukometry wagi itp.)
• wymiana pasków, bransolet
• sprzedaż budzików i zegarków
• naprawa
przyrządów pomiarowych
ul. Goplańska 9, Os.Warszawskie
Tel: 61 870 84 17, 662 24 25 25

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK

604 377 950

Produkcja – montaż
ogrodzeń betonowych

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

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

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie
zachowawcze, chirurgiczne, protetyczne, RTG zębów
Leczenie i bezpłatne protezy
Zapraszam: Pon. 13-19 Wt. 8-12.30, 15-19
Śr. 13-19 Czw. 9-11, 13-19 Pt. 15-19 Sob. 10-11
inne godziny do uzgodnienia
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Reklamy
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FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal
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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

