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Leczenie i bezpłatne protezy

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

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie  
zachowawcze, chirurgiczne, protetyczne, RTG zębów

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

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Kuśnierstwo  
i kaletnictwo
Robert Paweł Mieczyński
Szycie futer, kożuchów, czapek i kołnierzy t Szycie kurtek, płaszczy i wyrobów 
ze skóry licowej t Wymiana zamków błyskawicznych w kurtkach, kożuchach, 
spodniach, plecakach, walizkach, torbach, namiotach i butach t Szycie i na-
prawy toreb i torebek t Dopasowywanie i skracanie spodni t Wszelkie prze-
róbki, naprawy, modyfikacje t Nabijanie nap, oczek i okuć

Tel. 618 709 278 Poznań, ul. Mińska 47 (os. Warszawskie)
Czynne: Pn-Pt 10-18 Sob. 10-14
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APEL DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA,  
MINISTRA i PARLAMENTARZYSTÓW 

Co dalej  
z lekarską pomocą doraźną?

Co zrobić, gdy wieczorem, nocą lub 
w któryś z dni świątecznych dopada 
nas choroba? Od lat swarzędzanie 

i mieszkańcy okolicznych gmin (w su-
mie ok. 170 tys. osób), zamiast szukać 
w takiej sytuacji pomocy w którymś 
z poznańskich szpitali, korzystać mogą 
z doraźnej pomocy lekarskiej świadczonej 
w Swarzędzu przez Przychodnię Lekarską 
„MULTI-MEDIC” przy ul. Cieszkowskie-
go 100/102. Przychodnia ta zapewnia 
pacjentom pomoc doraźną na podstawie 
umowy z Wielkopolskim Oddziałem Woje-
wódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Istnieje jednak obawa, że od 1 stycznia 
2020 r. z pomocy doraźnej w Swarzędzu 
nie będzie można korzystać.

Problem w tym, że wartość kontraktu 
z NFZ od dłuższego nie pokrywa kosz-
tów ponoszonych przez przychodnię. Jak 
informuje Tomasz Matecki z „MULTI-
-MEDIC”, od około dwóch lat świadczenie 

pomocy doraźnej jest działalnością deficy-
tową, a właściciele przychodni zmuszeni 
są z własnych środków dofinansowywać 
leczenie pacjentów. – Próby negocjacji 
z NFZ nie przyniosły dotychczas  zmiany 
sytuacji – informuje burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek. – Wiosną br. wspól-
nie z burmistrzami Pobiedzisk i Kostrzyna 
oraz wójtem Kleszczewa zorganizowaliśmy 
spotkanie z przedstawicielami WOW NFZ 
oraz zainteresowanymi lekarzami. Niestety, 
bez rezultatu. 

– Niedoszacowanie przez NFZ war-
tości świadczeń przy ciągłym wzroście 
kosztów (rosnące płace, napływ nowych 
mieszkańców, wzrost pozostałych kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej) 
zmusiły nas ostatecznie do wypowiedzenia 
umowy. Na początku października pismo 
w tej sprawie trafiło do NFZ – informuje 
Tomasz Matecki.

Co dalej? Czy rzeczywiście od stycz-

nia pomoc doraźna w Swarzędzu zostanie 
zlikwidowana? – Mam nadzieję, że tak 
się nie stanie i robimy wszystko, aby nasi 
mieszkańcy nadal mogli z niej korzystać – 
mówi burmistrz Marian Szkudlarek. – 28 
października wspólnie z burmistrzami Po-
biedzisk, Kostrzyna, Buku, Stęszewa oraz 
wójtami Komornik, Kleszczewa i Dopiewa 
podpisałem list skierowany przez nas do 
pani Agnieszki Pachciarz, dyrektor Wielko-
polskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 
Wspólnie apelujemy o podjęcie działań 
zmierzających do utrzymania w Swarzędzu 
oraz w Dopiewie (bo i tam powstał iden-
tyczny problem) nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej dla mieszkańców naszych gmin. 

Apel przesłany został do wiadomości 
Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, 
posłów Waldego Dzikowskiego, Jadwigi 
Emilewicz, Rafała Grupińskiego, Joanny 
Jaśkowiak, Katarzyny Kretkowskiej, Fran-
ciszka Sterczewskiego, Adama Szłapki, 
Szymona Szynkowkiego vel Sęk, Kata-
rzyny Ueberhan, Bartłomieja Wróblew-
skiego oraz senatorów Jadwigi Rotnickiej 
i Marcina Bosackiego. 

Życzmy sobie (oprócz zdrowia), aby 
jak najszybciej nadeszły w tej sprawie 
dobre wiadomości.

/mw/

Nagrody 
i wyróżnienia za 
wybitne osiągnięcia 
sportowe w 2019 r.

Uprzejmie 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 2019 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 uchwały oraz formularz wniosku  znajdą 
Państwo na www.swarzedz.pl

/wd/

Pogromcy Enigmy w Swarzędzu

„Płachty Zygalskiego”, „bomba 
Rejewskiego” – z czym kojarzą 
się te tajemnicze nazwy? O tym 

dowiedzieli się uczestnicy wernisażu wy-
stawy „Pogromcy Enigmy”, który odbył 
się w czwartek, 7 listopada, w Swarzędz-

kim Centrum Historii i Sztuki. Ekspozycja, 
która dotąd była dostępna tylko w spe-
cjalnym szyfrokontenerze przed Zamkiem 
Cesarskim w Poznaniu, zagościła właśnie 
w Swarzędzu.

Więcej o wystawie piszemy na str. 17.
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MIKOŁAJKI – fińska ścieżka 
Świętego Mikołaja

Zapraszamy na coroczne Mikołajki, 
które odbędą się w niedzielę, 8 grud-
nia, na swarzędzkim Rynku. Wielka 

świąteczna zabawa rozpocznie się o godz. 
15:00 i trwać będzie do godz. 18:00.

Tegoroczne Mikołajki przeniosą nas 
do Finlandii – krainy Świętego Mikołaja. 
Zapraszamy bowiem dzieci do przejścia 
tradycyjnej fińskiej ścieżki św. Mikołaja 
– Joulupolku. Na ścieżce spotkać będzie 
można prawdziwego renifera, odwiedzić 
elfią pocztę, zobaczyć mini przedstawienie 
teatralne, zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem. 
Nie zabraknie także polskich zwyczajów – 
śpiewania kolęd i szopki bożonarodzenio-

wej. Tradycyjnie wspólnie 
rozpalimy naszą swarzędzką 
choinkę. Każde dziecko, któ-
re odwiedzi wszystkie punk-
ty i zdobędzie potwierdzają-
ce to pieczątki, dostanie słodki upominek.

Poza ścieżką czekają na dzieci inne 
atrakcje: parada szczudlarzy, elfów, zimowa 
zumba, wspólne rysowanie. Nie zabraknie 
także świątecznych stoisk handlowych, na 
których będzie można kupić ozdoby świą-
teczne i rękodzieło. Świąteczna gastronomia 
zaprosi nas na grzańca, rozgrzewającą zimo-
wą herbatę, pierogi, pyszną zupę grzybową 
oraz fińskie smakołyki.  

Wszystko to sprawi, że 8 grudnia na 
swarzędzkim rynku zapanuje magiczna, 
świąteczna atmosfera. 

Organizatorami Mikołajek są: Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu, Ośrodek 
Kultury oraz Lokalna Grupa Działania 
„Trakt Piastów”. 

Magdalena Malińska Murek 
Filip Przepióra

„Szukając talentów”
Najwyższa pora na VII edycję konkursu ceramiki i rzeźby, do którego za-
praszamy dzieci, młodzież i dorosłych w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 
17:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, ul. Polna 21.

TEMAT KONKURSU: „JESTEM BAJKĄ – 
BAJU BAJ, BAJU BAJ...”

Konkurs ma charakter czynny tzn. 
w jednym czasie i miejscu, wspólnie two-
rzymy swoje prace w glinie, które następ-
nie zostaną ocenione i zaprezentowane.

Pamiętajcie, że spotkanie to przede 
wszystkim wspaniała zabawa i zdobycie 
nowych doświadczeń. Zapraszamy oso-
by, które uwielbiają lepienie, rzeźbienie 
i wszelkie zabawy pozwalające na bu-
dowanie form przestrzennych i zabawy 
w masach plastycznych. Dla młodszych 
i niedoświadczonych uczestników, prze-
widzieliśmy wsparcie i pomoc techniczną. 
Pamiętajcie – liczy się pomysł, wyobraźnia 
oraz zaangażowanie i zabawa!!!

REJESTRACJA
Rejestracja uczestnictwa trwa do 30 li-

stopada 2019 r. Ograniczona liczba miejsc. 
W tym roku tylko 60!!!

Rejestracja oraz uczestnictwo w Kon-
kursie są całkowicie nieodpłatne.

4 KROKI DO ZAREJESTROWANIA  
UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. KROK: Prosimy o przesłanie SMS 
na numer 501 428 903 z treścią KON-
KURS 2019. Zostanie odesłana informacja 
oraz wskazówki.

2. KROK: Wysłać maila na adres 
artifakt@poczta.onet.pl

W tytule należy wpisać: VII Edycja 
Konkursu Ceramiki i Rzeźby 2019.

Podać konieczne dane: imię i nazwi-
sko; wiek; telefon kontaktowy; e-mail;  
miejsce zamieszkania (miasto)

3. KROK: Do 30 listopada zostanie 
odesłana informacja zwrotna wraz z regu-
laminem oraz wytycznymi, na którą należy 
odpowiedzieć i potwierdzić.

Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się 
z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych w celach 
związanych z realizacją Umowy.

Koordynator Ewa Wanat 
Swarzędz ul. Rynek 21 

kom. 501 428 903

Warsztaty 
fotograficzne 
,,Spacer Foto  
Puszcza Zielonka”

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” we 
współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko za-

prasza do udziału w kolejnej edycji dwudniowych 
warsztatów fotografii przyrodniczej „SPACER 
FOTOPUSZCZA ZIELONKA”. Tegoroczna czwarta, 
zimowa odsłona odbędzie się  w dniach 14-15 
grudnia (sobota, niedziela) w gminie Swarzędz.
Spotkanie z prowadzącym- fotografem przyrody 
Tomaszem Skorupką podzielone będzie na część 
teoretyczną, na którą zapraszamy do świetlicy 
wiejskiej w Gortatowie oraz praktyczne zajęcia 
w terenie i końcowe omówienie wykonanych 
zdjęć.
Tym razem uczestnicy warsztatów będą szukać 
fotograficznych inspiracji m.in. w Dolinie Cybiny.
Udział będzie bezpłatny, a liczba miejsc ogra-
niczona. 
Szczegóły dotyczące warsztatów, zapisów już 
wkrótce na stronach internetowych: www.tury-
styka.puszcza-zielonka.pl oraz www.swarzedz.pl
W Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki przy 
ul. Bramkowej od 10 grudnia zaprezentujemy 
wystawę zdjęć uczestników ubiegłorocznej 
edycji warsztatów, na którą już dziś serdecznie 
zapraszamy. /ip/
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Narodowe Święto Niepodległości 
– uroczystości w Swarzędzu

Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopa-
da 1918 roku w miniony weekend 
w Swarzędzu obchodziliśmy Naro-

dowe Święto Niepodległości. W niedzielne 
popołudnie 10 listopada w Swarzędzkiej 
Sali Koncertowej w Zalasewie odbyło 
się, zorganizowane przez ośrodek kultury, 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
pod hasłem: „Swarzędz dla Niepodległej”. 
Tytułem wstępu, ze względu na trwający 
Rok Moniuszkowski panowie z Chó-
ru Męskiego ,,Akord” zaprezentowali 
fragment ,,Strasznego Dworu”, po czym 
wspólnie z chórem pod dyrekcją Jadwigi 
Maćkowiak oraz Swarzędzką Orkiestrą 
Dętą rozśpiewali się mieszkańcy Miasta 
i Gminy Swarzędz. To właśnie liczni swa-

rzędzanie byli głównymi artystami, którzy 
przy akompaniamencie pianisty Marka 
Manowskiego wybrali się w muzyczną 
podróż po polskiej historii. Pieśni patrio-
tyczne i piosenki żołnierskie są pamiątką 
po ludziach, którzy oddali życie za wolną 
Polskę, dlatego wspaniale było je wspól-
nie śpiewać, pamiętając, że są one jedyną 
z pamiątek po poległych, bezimiennych 
żołnierzach.

W poniedziałek 11 listopada odbyły się 
oficjalne obchodach 101. rocznicy odzy-
skania niepodległości. Na Rynku, pod po-
mnikiem Bohaterów Poległych za Wolność 
i Ojczyznę nie zabrakło przedstawicieli 
swarzędzkiego życia społecznego. Obecne 
były poczty sztandarowe szkół, służb pu-

blicznych, organizacji, instytucji i stowa-
rzyszeń. Licznie zgromadzeni mieszkańcy 
gminy, radni Rady Miejskiej, reprezentanci 
władz samorządowych: burmistrz Marian 
Szkudlarek, wiceburmistrzowie Grzegorz 
Taterka i Tomasz Zwoliński, przewodni-
cząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, 
proboszcz parafii pw. św. Marcina Alek-
sander Brzeziński oraz wielu innych. Wartę 
honorową przed pomnikiem pełnili swa-
rzędzcy harcerze i harcerki ze Związku 
Harcerstwa Polskiego. Tradycyjnie już 
nie zabrakło muzycznej oprawy w wy-
konaniu Chóru Męskiego „Akord” oraz 
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej.

W samo południe w ramach akcji 
„Niepodległa do hymnu” odbyło się wspól-
ne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.  
Pod pomnikiem zapalono znicze, dele-
gacje złożyły kwiaty, po czym wystąpił 
Burmistrz Marian Szkudlarek, odwołując 
się do historii, przybliżył najważniejsze 
aspekty odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, dziękując wszystkim za wspólne 
świętowanie tej szczególnej dla Polaków 
rocznicy.

Po zakończeniu uroczystości, przy 
werblach Orkiestry Dętej, pochód przema-
szerował ulicami Swarzędza do kościoła 
pw. św. Marcina na uroczystą mszę św. 
w intencji Ojczyzny.

/ip/
 Fot. Aldona Młynarczak
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V Gruszczyński 
Bieg 
Niepodległości

Sołectwo Gruszczyn uczciło Świę-
to Niepodległości tradycyjnym  V 
Gruszczyńskim Biegiem Niepod-

ległości. Uczestniczyło w nim 110 za-
wodników w 4 kategoriach. Wysiłkom 
zawodników towarzyszył gorący do-
ping licznie zgromadzonej publiczności 
i piękna pogoda. W czasie imprezy czynna 
była kawiarenka serwująca ciepłe posił-
ki. Wszyscy uczestnicy otrzymali słoiczki 
miodu, ufundowane przez firmę Utal. Pod-
czas Biegu zorganizowana była zbiórka 
funduszy dla Asi Tomaszewskiej. Na dal-
sze leczenie udało się zebrać 1511,70 zł. 

Cały Gruszczyn trzyma kciuki za Asię. 
Dziękujemy Policji, Straży Miejskiej, 

Grupie Bratnis, Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Swarzędzu, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kobylnicy, Swarzędz-

kiemu Centrum Sportu i Rekreacji oraz 
wolontariuszom za pomoc w organizacji 
biegu. 

Rada Sołecka wsi Gruszczyn
 Fot. Mateusz Szymczak
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Fundusz Dróg Samorządowych – 
4,657 mln zł dla Gminy Swarzędz. 
II etap przebudowy ul. Transportowej 
zakończony. Wkrótce – przebudowa 
ul. Dworcowej w Kobylnicy

Gmina Swarzędz w kwietniu br. 
złożyła 3 wnioski o dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
(środki w funduszu pochodzą z budżetu 
państwa). Dwa z nich zostały pozytywnie 
ocenione i wytypowane do dofinansowa-
nia. 25 października w Wielkopolskim 
Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 
burmistrz Marian Szkudlarek podpi-
sał umowy dotyczące dofinansowania 
poniższych inwestycji. 

Pierwsza to II etap rozbudowy ulicy 
Transportowej. Całkowita wartość zada-
nia to ponad 3,14 mln zł, z czego 1,472 
mln zł stanowi dofinansowanie. Wykonaw-
cą tej inwestycji jest firma STRABAG. 
Przebudowany odcinek o długości ponad 
800 m – od ul. Rivoliego do granicy naszej 
gminy z Poznaniem. Powstała tam nowa 

asfaltowa jezdnia o szerokości 7 metrów, 
asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa o sze-
rokości 3,5 m, oświetlenie typu LED oraz 
kanalizacja teletechniczna. Możemy już 
jeździć zmodernizowaną ulicą. 

Dodajmy, że jeszcze w tym roku 
ogłoszony zostanie przetarg na przebu-
dowę skrzyżowania ulicy Transportowej 
i Kórnickiej. Do połowy przyszłego roku 
powstać ma tam rondo.

Przygotowywana jest także przebu-
dowa ul. Dworcowej w Kobylnicy na 
prawie kilometrowym odcinku od ul. Sło-
necznikowej do ul. Szkolnej. Inwestycja ta 
obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, 
odcinka kanalizacji sanitarnej oraz bra-
kujących przyłączy wodociągowych i do 
kanalizacji sanitarnej, kanalizację teletech-
niczną, chodnik, oświetlenie uliczne. Po 
modernizacji nowa jezdnia będzie miała 
szerokość 6 m. Wkrótce zostanie ogło-
szony przetarg, który wyłoni wykonawcę. 
Inwestycja powinna być wykonana przed 
końcem przyszłego roku. Również na ten 
cel przyznano nam ponad 3,184 mln zł 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Wykonawcą tej inwestycji bę-
dzie firma Budownictwo Drogowe KRUG, 
która złożyła w przetargu najkorzystniejszą 
ofertę. /mw/ 
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Obwodnica Swarzędza 
– pierwszy odcinek 
wspólnie z powiatem

Na początku listopada Starosta Po-
znański Jan Grabkowski poinformował, 
iż z budżetu powiatu poznańskiego prze-
znaczone zostaną odpowiednie fundusze 
na budowę pierwszego odcinka obwodnicy 
Swarzędza. Ten fragment obwodnicy bę-
dzie miał długość ok. 2,2 km i poprowadzi 
od nowego ronda na ul. Średzkiej (w rejo-

nie os. Izabelin) aż do miejsca, w którym 
ul. Rabowicka dochodzi do wiaduktu nad 
torami kolejowymi w Jasinie. Komplet do-
kumentacji tej inwestycji finansuje Gmina 
Swarzędz, natomiast koszty budowy roz-
łożone mają być po połowie na powiat 
i naszą gminę. Na 2021 rok obie strony 
przeznaczają na ten cel po 3 mln zł, na 
kolejny natomiast – po 6,5 mln zł. Gmi-
na Swarzędz sfinansuje przy tym wykup 
gruntów pod budowę. W przyszłym roku 
zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł. 

/mw/

Ul. Chlebowa 
w Gortatowie – 
dofinansowanie 
i asfalt

Na ukończeniu jest już inwestycja pod 
nazwą „Remont ul. Chlebowej w Gortato-
wie w systemie zaprojektuj i wybuduj”, re-
alizowana przez firmę Infrakom z Kościa-
na. Ulica Chlebowa na odcinku około 1 km 
otrzyma asfaltową nawierzchnię o szero-

Rondo na ul. Średzkiej (jego budowa sfinansowana została z budżetu naszej gminy). Od tego 
miejsca poprowadzona zostanie obwodnica Swarzędza. Jej pierwszy odcinek będzie miał 
2,2 km i umożliwi dojazd do wiaduktu nad torami w Jasinie.

Ul. Chlebowa w Gortatowie

dok. na str. 10 Ü
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Û dok. ze str. 9

kości 4 m. Na sfinansowanie tej inwestycji 
gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie 
ze środków Województwa Wielkopolskie-
go w wysokości 193.600,00 zł w ramach 
programu budowy i modernizacji dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych. Całkowity 
koszt inwestycji to 548 tys. zł.

  /mw/

Rozbudowa bazy 
transportowej 
w Garbach – umowa 
podpisana

Gmina Swarzędz rozstrzygnęła prze-
targ na rozbudowę bazy transportowej 
w Garbach przy ul. Transportowej 1, 
która stanowi zaplecze swarzędzkiej 
komunikacji publicznej. Wykonawcą 
robót budowlanych będzie firma CON-
STRUCTO Sp. z o. o. Sp. k. z Rogów-
ka, która podjęła się tego zadania za 
6.187.000 zł, z czego dofinansowanie ze 
środków UE wynosi prawie 3,3 mln zł. 
Termin wykonania inwestycji ustalono 
na 210 dni. Umowę w tej sprawie bur-
mistrz Swarzędza Marian Szkudlarek 
podpisał 17 października 2019 r. 
Inwestycja polega na: 
 » rozbudowie hali na trzech stanowiskach 
warsztatowych i pomieszczenia tech-
nicznego przy myjni, 

 » przebudowie wnętrza hali celem uspraw-
nienia technologii obiektu, 

 » remoncie wnętrza, 
 » termomodernizacji przegród zewnętrznych 

z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 

 » budowie instalacji wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła, 

 » budowie instalacji wentylacji awaryjnej 
sterowanej czujkami CNG, LPG i CO, 

 » montażu ogniw fotowoltaicznych na da-
chu i przebudowie instalacji elektrycznej 
w budynku,

 » przebudowie instalacji ogrzewczej na 
zasilaną pompami ciepła, wraz z po-
mieszczeniem maszynowni pomp, 

 » budowie wewnętrznej instalacji gazowej 
od skrzynki gazowej w granicy działki 
do instalacji kotła gazowego – pomp 
ciepła, 

 » instalacji gruntowych wymienników 
ciepła,

 » przełożeniu kabla elektro-energetycz-
nego kolidującego z projektowaną roz-
budową, wraz z likwidacją nieczynnej 
latarni;

Rozbudowa i modernizacja ma rów-
nież na celu przystosowanie budynku 
w maksymalnym stopniu do obowiązują-
cych przepisów i norm oraz zabezpieczenie 
przeciwpożarowe w możliwym zakresie. 

Rozbudowa bazy transportowej w Gar-
bach (obok przebudowy ul. Transporto-
wej, przebudowy ulicy Średzkiej  i budowy 
węzła przesiadkowego  w Paczkowie oraz 
zakupu 7 autobusów hybrydowych) reali-
zowana będzie w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(Oś Priorytetowa 3 - Energia, Działanie 
3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska, Poddziałanie 
3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyj-
nych w tym mobilność miejska w ramach 
ZIT dla MOF Poznania. 

/mw/ 

Dotacje na działania 
z zakresu edukacji 
ekologicznej 

► Informujemy, że złożony przez 
Gminę Swarzędz wniosek o udzielenie 
dofinansowania dla projektu pn. „Zielony 

Zakątek - kontynuowanie działań na rzecz 
wszechstronnego rozwoju uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Swarzędzu” został 
pozytywnie oceniony i decyzją Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
w październiku podpisana została umowa 
o udzieleniu pomocy finansowej w formie 
dotacji. 

Przedsięwzięcie stanowi kontynuowa-
nie działań związanych z projektem „Zie-
lony Zakątek” z lat 2014-2015 i dotyczy 
stworzenia ogródka dydaktycznego, którego 
elementami są tablice przyrodniczo-eduka-
cyjne oraz rośliny w mini ogródku (krzewy, 
drzewa, byliny, rośliny cebulowe). 

Wartość całego projektu wynosi 
21 320 zł, z czego Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu udzielił Gminie Swarzędz 
dotację w wysokości 10 660 zł, co stanowi 
50% kosztów przedsięwzięcia. 

► Informujemy także, że złożony 
przez Gminę Swarzędz wniosek o udzie-
lenie dofinansowania dla projektu pn. 
„Wdrażanie podstaw edukacji ekologicz-
nej w ramach inicjatywy EKOBADACZE 
W AKCJI” został oceniony pozytywnie 
i decyzją Zarządu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w październiku podpi-
sana została umowa o udzieleniu pomocy 
finansowej w formie dotacji. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie 
w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. 
Stanowi cykl działań mających na celu roz-
budzenie zainteresowań przyrodniczych 
i odpowiedzialności za stan środowiska 
znajdującego się w najbliższym otoczeniu 
poprzez wycieczki edukacyjne, 

Wartość całego projektu wynosi 
15 688 zł, z czego Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu udzielił Gminie Swarzędz 
dotację w wysokości 9 413 zł, co stanowi 
60% kosztów przedsięwzięcia. 

/tl/
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„Pięknieje 
wielkopolska wieś” – 
siłownia zewnętrzna 
w Gruszczynie 
z dofinansowaniem 
ok. 30 tys. zł 

Sołectwo Gruszczyn uczestniczące 
w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 
2013-2020”, mającym na celu aktywizację 
mieszkańców wsi oraz podniesienie jakoś-
ci życia na terenach wiejskich, znalazło 
się wśród laureatów IX edycji konkursu 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego pod 
nazwą: „Pięknieje wielkopolska wieś”. 

Decyzją Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego projekt sołectwa Gruszczyn 
znalazł się wśród 125 projektów z obszaru 
Wielkopolski, które otrzymały częściowe 
dofinansowanie z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego na zagospodarowanie 
przestrzeni wiejskiej. 

Łączna wartość przedsięwzięcia to 
prawie 50 tys. zł, z czego kwota dotacji 
to około 30 tys. zł, natomiast wkład Gminy 
Swarzędz pochodzący z Funduszu Sołec-
kiego to prawie 20 tys. zł. 

Celem głównym projektu jest poprawa 
bezpieczeństwa i jakości życia mieszkań-
ców wsi Gruszczyn w gminie Swarzędz, 
w tym młodzieży, rodzin z dziećmi i se-
niorów. 

Zapotrzebowanie na plac rekreacyj-
ny jest bardzo duże, dlatego też Gmina 
w 2017 roku rozpoczęła już prace związane 
z jego budową. Dzięki dofinansowaniu 
uzyskanemu w poprzedniej edycji kon-
kursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na 
placu zamontowano linarium, trampolinę, 
huśtawkę wahadłową podwójną z koszycz-
kiem i deseczką, zestaw zabawowy typu 
wieża bez dachu oraz ławkę anakonda. 

Obecnie, w wyniku uzyskanego 
dofinansowania, na placu umieszczono 
elementy siłowni zewnętrznej takie jak: 
„Orbiterek-Biegacz” i „Jeździec – Stepper.

Projekt współfinansowany przez Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego w ra-
mach programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2013-2020”

/aw/

Nowy plac zabaw 
dla przedszkolaków

Dzieci z Przedszkola nr 3 „Pod kaszta-
nami” w Swarzędzu „dorobiły się” placu 
zabaw z prawdziwego zdarzenia. Niedaw-
no został gruntownie zmodernizowany 
i wyposażony, kosztem ok. 120 tys. złotych 
z budżetu Gminy Swarzędz. W słoneczny 
wtorek 15 października nastąpiło symbo-
liczne otwarcie, na które przedszkolaki 
zaprosiły burmistrza Mariana Szkudlarka 
oraz jego zastępców Grzegorza Taterkę 
i Tomasza Zwolińskiego. Dzieci najpierw 
pokazały burmistrzowi, jak się przecina 
wstęgę, a później – co można wyczyniać 
na nowym placu zabaw...

 /mw/

Zmodernizowany plac zabaw Przedszkola nr 3 „Pod kasztanami” w Swarzędzu
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Niedziela, 12 stycznia 2020 r., hala sportowa SCSiR

28. Finał WOŚP
Już 12 stycznia 2020 roku 

odbędzie się 28. Finał 
Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. Tym 
razem temat finału brzmi: 
„dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych 
i leczniczych w dziecięcej medy-
cynie zabiegowej”. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, Swarzędz przyłącza się do 
akcji Jurka Owsiaka, a Swarzędzki Sztab 
WOŚP został zarejestrowany w Ośrodku 
Kultury. 

Tradycyjnie finał odbędzie się w Hali 
Sportowej Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji. 

Sygnał do rozpoczęcia finałowego gra-
nia da Swarzędzka Orkiestra Dęta. Przez 
cały dzień trwania imprezy nie zabraknie 
koncertów, wspólnej, orzeźwiającej kąpie-
li swarzędzkich morsów, a także loterii 
fantowej i licytacji – przede wszystkim 
Złotego Serduszka, Swarzędzkiego Biegu 
WOŚP i Światełka do Nieba.

Do ogólnopolskiej akcji Jurka 
Owsiaka może przyłączyć się napraw-
dę każdy!

Jak zostać wolontariuszem i zbierać 
pieniądze podczas 28. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy? 

Jeżeli jesteś uczniem jednej ze szkół 
w gminie Swarzędz, zgłoś się do Koor-
dynatora WOŚP w swojej szkole, który 
poprowadzi Ciebie przez proces rekruta-
cji. Jeżeli nie jesteś uczniem, a chciał-
byś zostać wolontariuszem, przyjdź do 
Sztabu z dokumentem tożsamości celem 
wypełnienia ankiety wstępnej Kandydata 
na Wolontariusza. Osoby niepełnoletnie 
powinny zgłosić się z rodzicem lub opie-
kunem prawnym. Przygotuj zdjęcie w for-
macie JPG o wymiarach nie mniejszych niż 
600×800 pikseli. Zdjęcie powinno przypo-
minać legitymacyjne, musi być wyraźne, 
bez ciemnych okularów i nakryć głowy.

Istnieje możliwość reje-
stracji Wolontariusza przez 
stronę https://iwolontariusz.
wosp.org.pl za pomocą 
wirtualnego TOKEN-a, 

otrzymanego ze Swarzędz-
kiego Sztabu WOŚP. W celu 

otrzymania TOKEN-a prosimy 
o kontakt z naszym Sztabem. 
Nabór Wolontariuszy 28. Finału 

WOŚP potrwa do 29 listopada lub do 
wyczerpania limitu miejsc. Pamiętaj, że 
liczy się kolejność zgłoszenia i czas! Szta-
by mają ograniczoną pulę wolontariuszy, 
co bardzo często oznacza, iż nie wszyscy 
chętni zostaną przyjęci.

Kandydaci na Wolontariuszy zostaną 
zarejestrowani w Bazie WOŚP i po speł-
nieniu wszystkich warunków, 12 stycznia 
2020 r. otrzymają identyfikator, puszkę 
kwestarską i serduszka, czyli wszystkie 
rzeczy niezbędne do udziału w kweście. 

Pamiętaj, że Sztab dysponuje ogra-
niczoną liczbą wolontariuszy, dlatego 
przed złożeniem dokumentów zastanów 
się dobrze, czy będziesz mógł poświęcić 
swój czas na kwestę w dniu 28. Finału.

Liczymy oczywiście na przychylność 
swarzędzkich darczyńców i przedsiębior-
ców, dzięki którym możliwe są licytacje 
oraz loterie, a także na hojność mieszkań-
ców gminy podczas licytacji. 

W zeszłym roku zawiesiliśmy po-
przeczkę bardzo wysoko, ustanawiając 
rekordową kwotę 272 024,03 zł. Mamy 
nadzieję, że dzięki wsparciu mieszkań-
ców naszej gminy, uda się ten wynik po-
prawić i ustanowić kolejny swarzędzki 
rekord.

Swarzędzki Sztab WOŚP znajduje 
się w Ośrodku Kultury przy ul. Poznań-
skiej 14. Czekamy na Was od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00-16:00.

/ok/

Dla zapewnienia 
najwyższych 
standardów 

diagnostycznych 
i leczniczych 
w dziecięcej 
medycynie 
zabiegowej

Najogólniej mówiąc – zbierać 
będziemy środki na zakup naj-
nowocześniejszych urządzeń 

dla ratowania życia i zdrowia dzie-
ci potrzebujących różnego rodzaju 
operacji. Chirurdzy wszystkich specjal-
ności dzień i noc w całej Polsce ratują 
życie tych dzieci. Będziemy się skupiać 
przede wszystkim na takich dziedzinach 
medyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, 
kardiochirurgia czy neurochirurgia.

Aby operacje były skuteczne i bez-
pieczne i aby jak najmniej było powi-
kłań, a wyniki wczesne i odległe nie 
różniły się od najlepszych na świecie, 
potrzebne są najnowocześniejsze 
i bardzo kosztowne urządzenia me-
dyczne. Stanowią one niezbędne wy-
posażenie sal operacyjnych, oddziałów 
intensywnej terapii pooperacyjnej, czy 
zakładów diagnostyki obrazowej.

Należą do nich:
 » lampy operacyjne,
 » stoły operacyjne,
 » diatermie,
 » aparaty do znieczulenia,
 » sprzęt monitorujący,
 » urządzenia teletransmisyjne,
 » aparaty RTG z ramieniem C
 » zestawy endoskopowe.
Cel Finału obejmuje także zakup 

wyposażenia dla oddziałów intensywnej 
terapii pooperacyjnej. W ich przypadku 
planowane są zakupy inkubatorów, 
monitorów, respiratorów, a także 
strzykawek automatycznych i ob-
jętościowych. Ponadto, zarówno dla 
sal operacyjnych jak i oddziałów po-
operacyjnych, niezbędne będą zakupy 
ultrasonografów i echokardiografów.
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Memoriał z gwiazdami

W gminie Swarzędz zakończył się 
weekend pełen sportowych emo-
cji. W Zalasewie rozegrano 15. 

Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia. 
Wielkie siatkarskie wydarzenie rozpoczęło 
się już w piątek 18 października konfe-
rencją prasową i warsztatami dla dzieci 
z gminy Swarzędz, przeprowadzonymi 
przez znanych polskich zawodników. 

19 października burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek dokonał oficjalnego 
otwarcia XV Memoriału, wraz ze Starostą 
poznańskim Janem Grabkowskim witając 
zawodników, licznie zgromadzonych kibi-
ców, a także gości specjalnych wydarzenia 
- rodziców oraz siostrę Arkadiusza Gołasia. 

Sobotnie i niedzielne starcia czoło-
wych drużyn PlusLigi przyciągnęły do 
szkolnej hali w Zalasewie komplet ki-
biców z różnych stron Polski. Zgodnie 

z wcześniejszymi zapowiedziami, w tur-
nieju wystąpili także kadrowicze, którzy 
zaledwie dwa dni wcześniej dotarli do 
kraju po wyczerpującym Pucharze Świata. 

Nie zabrakło siatkarskich gwiazd. Fani 
tej dyscypliny sportu mogli zobaczyć na 
parkiecie takich znanych zawodników jak 
Dawid Konarski, Bartosz Kwolek, Andrzej 
Wrona, Mariusz Wlazły czy Karol Kłos. 

XV Agrobex Memoriał Arkadiusza 
Gołasia to największa siatkarska impre-
za, jaka odbyła się w tym roku w Wiel-
kopolsce. Jej organizatorami były: Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu i Wielko-
polski Związek Piłki Siatkowej, pod bacz-
nym okiem pani Anny Sumelki – zwanej 
królową polskiej siatkówki. Sponsorem 
tytularnym imprezy była firma Agrobex, 
a partnerami Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego oraz Powiat Poznański. 

Wyniki Memoriału Gołasia 2019 
(Zalasewo, 19-20 października): 

19.10.2019: Jastrzębski Węgiel - 
Projekt Warszawa 0:3 (17:25, 21:25, 
17:25) - półfinał 

19.10.2019: PGE Skra Bełchatów - 
Aluron Virtu CMC Zawiercie 0:3 (21:25, 
20:25, 20:25) - półfinał 

20.10.2019: Jastrzębski Węgiel - 
PGE Skra Bełchatów 3:2 (25:19, 23:25, 
15:25, 28:26, 15:12) - mecz o 3. miejsce 

20.10.2019: Projekt Warszawa - Alu-
ron Virtu CMC Zawiercie 3:2 (25:21, 
18:25, 25:23, 18:25, 15:12) - finał 

Klasyfikacja końcowa XV Agrobex 
Memoriału Arkadiusza Gołasia: 

1. Projekt Warszawa 
2. Aluron Virtu CMC Zawiercie 
3. Jastrzębski Węgiel 
4. PGE Skra Bełchatów 

Izabela Paprzycka 
 Fot. Aldona Młynarczak 
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Z prac Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu

29 października 2019 roku 
w Ośrodku Kultury w Swa-
rzędzu odbyła się XV Sesja 

Rady Miejskiej w Swarzędzu. W obra-
dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 20 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XV/184/2019 w spra-

wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2019.

► Uchwałę nr XV/185/2019 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2019-2043.

► Uchwałę nr XV/186/2019 w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości.

► Uchwałę nr XV/184/2019 w spra-
wie Rocznego programu współpracy Gmi-
ny Swarzędz z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami wymienionymi 
w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020. 

► Uchwałę nr XV/187/2019 w spra-
wie stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego Gimnazjum nr 2 im. 
Królowej Jadwigi w Swarzędzu.

► Uchwałę nr XV/188/2019 w spra-

wie stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego Gimnazjum nr 3 im. 
Polskich Noblistów w Swarzędzu.

► Uchwałę nr XV/189/2019 w spra-
wie stwierdzenia zakończenia działalności 
dotychczasowego Gimnazjum im. Miko-
łaja Kopernika w Zalasewie. 

► Uchwałę nr XV/190/2019 w spra-
wie ustalenia planu sieci oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez Gminę 
Swarzędz od dnia 1 września 2019 r.

► Uchwałę nr XV/191/2019 w spra-
wie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr XV/192/2019 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu z dotychczasowym najemcą 
nieruchomości położonej w Swarzędzu 
przy ul. Poznańskiej 15.

► Uchwałę nr XV/193/2019 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie z do-
tychczasowym najemcą kolejnej umowy 

najmu części nieruchomości położonej 
w Swarzędzu przy ul. Strzeleckiej. 

► Uchwałę nr XV/195/2019 zmiany 
uchwały nr LII/551/2018 Rady Miejskiej 
w Swarzędzu z 26 czerwca 2018 roku 
w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej dla Województwa Wielkopolskiego 
na realizację zadania pn. „Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływania 
Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwięk-
szenie ilości połączeń kolejowych - dofi-
nansowanie Poznańskiej Kolei Metropo-
litalnej (PKM)” zmienionej uchwałą nr 
IX/137/2019 Rady Miejskiej w Swarzędzu 
z dnia 25 czerwca 2019 roku

► Uchwałę nr XV/196/2019 w spra-
wie zmiany uchwały nr LII/548/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie prawa użytkowania wieczyste-
go zabudowanej nieruchomości położonej 
w Swarzędzu wraz z własnością wznie-
sionego na niej budynku. 

W dniu 29 października 2019 roku od-
była się XV sesja Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu. Głównym tematem posiedzenia 
było przedstawienie Informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych Gminy Swa-
rzędz za rok szkolny 2018 / 2019. Podczas 
omówienia tematu radni zapoznali się m. 
in. z organizacją wszystkich placówek 
oświatowych w Gminie, wynikami eg-
zaminów gimnazjalnych oraz ósmoklasi-
sty, organizacją dowozu dzieci do szkół. 
Ponadto przedstawiono informacje doty-
czące porównania wysokości subwencji 
oświatowej i wydatków na wynagrodzenia 
w poszczególnych placówkach w okresie 
ostatnich 5 lat. W dyskusji poruszono te-
maty dotyczące wydatkowania środków na 
indywidualne dokształcanie dzieci, ilości 
zajęć dodatkowych, procedury przyzna-
wania nagród Ministra Edukacji Narodo-

wej i Kuratora Oświaty oraz możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych na 
cele edukacyjne. 

Następnie radni Rady Miejskiej 
przystąpili do rozpatrywania projektów 
uchwał. Radni podjęli m.in. uchwałę 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, Rocznego 
programu współpracy Gminy Swarzędz 
z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami wymienionymi w art. 3. 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2020,  ustalenia 
planu sieci oraz określenia granic obwo-
dów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Swarzędz 
od dnia 1 września 2019 r., ustalenia sie-
ci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

na terenie Gminy Swarzędz,  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rejon ulicy Krawieckiej w Swarzędzu” 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulicy Szumana 
w Swarzędzu”, w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rejon ulic: Wierzenickiej, Lisiej, Śliw-
kowej i Dębowej w Wierzenicy”.

W wolnych głosach poruszano tema-
ty dotyczące bieżącego monitorowania 
dronem spalanych odpadów w gospo-
darstwach domowych na terenie gminy 
Swarzędz, odbioru elektro – śmieci oraz 
realizowanych i planowanych inwestycji 
w naszej Gminie. 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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► Uchwałę nr XV/197/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w mieście Swa-
rzędz – H. Sienkiewicza.

► Uchwałę nr XV/198/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w mieście Swa-
rzędz – P. Skargi. 

► Uchwałę nr XV/199/2019 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gortatowo – Orkiszowa.

► Uchwałę nr XV/200/2019 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Jasin – Rubinowa.

► Uchwałę nr XV/201/2019 w spra-
wie przystąpienia do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulic: Łowieckiej i Myśliwskiej w Jasinie”.

► Uchwałę nr XV/202/2019 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulicy Krawieckiej 
w Swarzędzu”.

► Uchwałę nr XV/203/2019 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Rejon ulicy Szumana 
w Swarzędzu”.

► Uchwałę nr XV/204/2019 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulic: Wierzenickiej, 
Lisiej, Śliwkowej i Dębowej w Wierze-
nicy”.

Hanna Mełeń 
Biuro Rady Miejskiej w Swarzędzu

Od redakcji: Pełne teksty wszystkich 
uchwał dostępne są w Biurze Rady Miej-
skiej oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej: http://bip.swarzedz.eu/

*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi

23 października o godzinie 14.00 odbyło się posie-
dzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Przed posiedzeniem głównym Komisji, odbyły się 
następujące spotkania: 

 » o godz. 13.00 spotkanie sołtysów z przedstawicie-
lami policji na którym, p.o. Naczelnika Policji Pan 
Karol Łuszczek, poinformował zebranych sołtysów, 
że wszystkie zgłoszone w zeszłym miesiącu postu-
laty zostały przekazane do realizacji przez Wydział 
Ruchu Drogowego. Omówiono również bieżące 
problemy w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
występującego w sołectwach.  

 » o godz. 13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Swarzędz na którym Kierownik 
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu 
omówił bieżące problemy zgłaszane przez soł-
tysów.

Następnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Go-
spodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi w którym udział 
wzięło 8 radnych.  Po przedstawieniu porządku obrad 
i stwierdzeniu, że Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi jest władna do podejmowania prawo-
mocnych wniosków radni przystąpili do omówienia 
materiałów sesyjnych. 
Dyskutowali głównie na temat:

 » powodu wzrostu nakładów finansowych na funk-
cjonowanie komunikacji miejskiej.

 » przeprowadzonej analizy i symulacji podniesienia 
podatków na jedno gospodarstwo domowe,

 » możliwości pozyskania innych źródeł pokrycia 
utraconych dochodów bez konieczności podno-
szenia podatków,

 » możliwości pozyskania finansów z subwencji 
oświatowych,

 » podatków od środków transportu,
 » przeprowadzonej konsultacji oraz symulacji zmiany 

liczby uczniów po zmianie granic obwodów pu-
blicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Swarzędz od dnia 1 września 2019 roku,

 » możliwości przenoszenia uczniów pomiędzy 
rejonami.

Kolejnym punktem posiedzenia, zgodnie z planem 
pracy Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi 
było omówienie organizacji zimowego utrzymania 
dróg.
Temat przedstawiła Katarzyna Zimoch, Z-ca Kierow-
nika Wydziału Infrastruktury Drogowej. Według tych 
informacji, przetarg na odśnieżanie naszych dróg 
wygrała firma - Technika Sanitarna Sp. z o.o. z Poznania. 
Drogi na terenie gminy Swarzędz są podzielone na 
trzy standardy. Czas reakcji w zależności od standar-
du drogi wynosi od 0,5 godziny do trzech godzin. 
W zależności od potrzeby do odśnieżania wszystkich 
dróg na terenie naszej gminy może wyjechać maksy-
malnie 10 pługopiaskarek. Na terenie naszej gminy 
znajduje się 60 skrzyń z piaskiem, który to w każdej 
chwili może być wykorzystany przez mieszkańców 
do posypywania chodników. 
W godzinach pracy Urzędu osobą odpowiedzialną za 
akcję odśnieżania w Gminie jest pan Dawid Michalak. 
Natomiast poza godzinami pracy możemy dzwonić 
do Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej czy 
też na Policję. Wszystkie numery kontaktowe do 
urzędników i instytucji, którzy koordynują akcję 
odśnieżania w Gminie znajdują się na stronach BIP 
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz.
Na zakończenie posiedzenia radni zapoznali się 
z pismem jakie wpłynęło na ręce Przewodniczące-
go Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi 
od Straży Ligii Ochrony Przyrody, która rozszerzyła 
swoją działalność na gminę Swarzędz. Straż zwróciła 
się z prośbą do Komisji o poparcie wniosku o dofi-
nansowanie na działalność statutową polegającą na 
konnych patrolach  terenów rekreacyjnych i leśnych. 
Radni uzgodnili, że Stowarzyszenie powinno przystąpić 
do konkursu na dofinansowanie dla organizacji po-
żytku publicznego na zasadach określonych uchwałą.

Tomasz Majchrzak

Sesja  
Rady Seniorów

23.10.2019 roku w siedzibie UMiG w Swa-
rzędz`u odbyła się piąta sesja Rady Se-

niorów, którą otworzyła Przewodnicząca Pani 
Hanna Grabowska. 
Posiedzenie odbyło się w obecności kierownika 
Wydziału Promocji UMiG, pani Izabeli Paprzyckiej, 
która przedstawiła nam nadchodzące wydarzenia 
z okazji Święta Niepodległości tj. 9.10.11 listopa-
da 2019 - śpiewamy pieśni patriotyczne w Sali 
Koncertowej w Zalasewie wspólnie z chórem 
AKORD i Swarzędzką Orkiestrą Dętą.
Zapoznaliśmy się również z ofertą Swarzędzkiego 
Centrum Historii i Sztuki w listopadzie i grudniu:

 » 9.11-8.12.2019 wystawa „Pogromcy Enigmy”
 » 10-29.12.2019 „Spacer FOTOPUSZCZA Zielon-

ka” - wystawa zdjęć
 » 14.12.2019 wycieczka Swarzędzkim Szlakiem 

Meblowym
 » projekcja filmów o historii Swarzędza oraz 

„Swarzędzkich Kronik Filmowych”
Na posiedzenie zaproszono dyrektora Ośrodka 
Kultury, pana Filipa Przepiórę, który przedstawił 
oferty koncertów dla seniorów:

 » 24.10.2019 godz. 20.00 koncert pamięci 
Krzysztofa Komedy w Swarzędzkiej Sali 
Koncertowej w Zalasewie

 » 6.11.2019 godz. 19.00 koncert „Polsko-fińska 
ciuciubabka” w pałacyku Pod Lipami

 » 22.11.2019 godz. 20.00 artyści z Piwnicy pod 
baranami w Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie

 » 1.12.2019 godz.19.30 Cezary Pazura w Swa-
rzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie

Poza tym w Ośrodku Kultury działają różne 
sekcje :

 » Zespół Regionalny „Olszyna”
 » senioralna sekcja teatralna czyli nauka dykcji, 

interpretacji, prozy i wiersza
 » sekcja tańca w kręgu czyli połączenie ruchu, 

rytmu i muzyki
 » sekcja intarsji, prace manualne - wyklejanie 

z drewnianych elementów.
Sekretarz Rady Seniorów

Klara Kozanecka
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Pamięci Krzysztofa Komedy
24 października 2019 roku w Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie odbył się wyjątkowy, niepowtarzalny koncert poświęcony 
Krzysztofowi Komedzie. 

Komeda to niekwestionowana postać 
w świecie jazzu. Skomponował mu-
zykę do 65 filmów, w tym do „Nie-

winnych czarodziejów” w reż. Andrzeja 
Wajdy oraz do „Prawo i pięść” w reż. 
Jerzego Hoffmana. To już 50 lat, kiedy 
23 kwietnia 1969 roku świat muzyczny 
obiegła informacja o śmierci tego genial-
nego kompozytora i pianisty. Swarzędzki 
koncert był hołdem oddanym Krzyszto-
fowi Komedzie.

Nieocenioną twórczość Krzysztofa 
Komedy przybliża wiele inicjatyw arty-
stycznych. Jednym z takich projektów jest 
poznański kwartet wybitnych muzyków 
jazzowych, którzy zaprosili do współpracy 
genialnego saksofonistę Henryka Miśkie-
wicza. Razem to prawdziwa „mieszanka 

wybuchowa”. Piękno dźwięków Komedy 
w połączeniu z wrażliwością cudownej 

piątki muzyków to prawdziwa uczta dla 
duszy. I właśnie ten kwintet z Miśkiewi-
czem na czele swarzędzka publiczność 
miała przyjemność wysłuchać .

Na scenie gościliśmy: Piotra Kałużne-
go, Krzysztofa Przybyłowicza, Zbigniewa 
Wrombla, swarzędzanina Jarosława Bucz-
kowskiego i wcześniej wspomnianego 
Henryka Miśkiewicza.  

Było to cudowne połączenie melodii, 
aranżacji i wrażliwości muzycznej tych 
artystów. Usłyszeć mogliśmy najbardziej 
znane utwory Komedy, które tkwią w gło-
wach ludzi nawet nie związanych z tym 
nurtem muzycznym. Jednak swarzędzka 
publiczność najbardziej oklaskiwała solo-
we partie wykonywane przez muzyków. 

Koncert „Pamięci Krzysztofa Ko-
medy” na długi czas pozostanie w ser-
cach licznie zgromadzonej publiczności, 
a dźwięki pozostawione w Swarzędzkiej 
Sali koncertowej w Zalasewie wybrzmie-
wać będą przez długie, długie lata. 

 /ok/

Prosto z „Piwnicy pod Baranami
,,Jak się sami nie zabawimy, to nikt nas nie zabawi” – mawiał Piotr Skrzy-
necki... Zapraszamy Państwa na koncert pełen wzruszeń, magii i humoru 
w wykonaniu grupy artystów legendarnego, krakowskiego kabaretu.

Każdy koncert w wykonaniu artystów 
kabaretu „Piwnica pod Baranami” jest 
wielkim wydarzeniem artystycznym. 

Przybywają na nie ludzie z całej Polski 
i z zagranicy. A magnesem dla nich jest 
niepowtarzalna atmosfera, surrealistyczny 
humor, liryka, wspaniałe pieśni kompozy-
torów piwnicznych, takich jak: Zygmunt 
Konieczny, Jan Kanty Pawluśkiewicz, An-
drzej Nowak, Andrzej Zarycki, Zbigniew 
Preisner, Stanisław Radwan, Grzegorz 

Turnau i innych. W koncercie nie brakuje 
również humoru najwyższej próby w wy-
konaniu Krzysztofa Janickiego, Andrzeja 
Talkowskiego czy w ,,zbiorówkach” ca-
łego zespołu. 

Zechciejcie Pastwo uczestniczyć 
w tym wyjątkowym wydarzeniu. Zapra-
szamy 22 listopada o godz. 19:00 do Swa-
rzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie. 
Bilety w cenie 50 zł dostępne w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 

(wjazd od ul. Jesionowej) i na stronie www.
kupbilecik.pl /ok/



PROSTO Z RATUSZA  listopad 2019

17

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Wieści ze Swarzędzkiego 
Centrum Historii i Sztuki

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, 
w ciągu roku swojej działalności, zdą-
żyło się już na dobre wpisać w krajo-

braz naszego miasta. Stało się miejscem, 
do którego chętnie przychodzą całe ro-
dziny, aby miło i ciekawie spędzić wolny 
czas. Jego specyfika polega nie tylko na 
tym, że daje informacje i rozrywkę swo-
im gościom. Jest miejscem szczególnym 
dlatego, że mieszkańcy Swarzędza mają 
możliwość jego współtworzenia. Więk-
szość eksponatów to rodzinne pamiątki, 
przez wiele lat skrzętnie przechowywane 
w domach i ostatecznie przekazane do 
„muzeum”. Swarzędzanie bardzo chętnie 
przynoszą swoje „skarby”, chcąc podzie-
lić się nimi ze wszystkimi mieszkańcami 
miasta. W ten sposób ekspozycja Centrum 
wciąż się powiększa i rozbudowuje, stając 

się coraz bogatsza i pełniejsza. Dostawio-
no już kilka nowych gablot, do których 
trafiły dary od Swarzędzan. Powiększyła 
się wystawa o wielokulturowości, sporcie 
i rzemiośle stolarskim. Funkcjonuje kil-
ka sposobów na przekazanie do muzeum 
swoich przedmiotów. Najczęściej jest to 
darowizna lub depozyt na czas określony. 
Są również osoby wspomagające wystawy 
czasowe swoimi kolekcjami lub własną 
twórczością. Dzięki temu w Centrum 
nigdy nie jest nudno i goście mają oka-
zję, średnio co miesiąc, zaznajomić się 
z nową ekspozycją. Wszystkich miesz-
kańców Swarzędza zachęcamy, zarówno 
do odwiedzenia Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki, jak i do podzielenia się 
swoimi pamiątkami. 

Zapraszamy: 
 » Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki
 » ul. Bramkowa 6, 62-020 Swarzędz
 » wt.-pt. 9-16, sob.-niedz. 13-17
 » administracja@muzeum-swarzedz.pl
 » tel. +48 (61) 27 98 594
 » Wstęp bezpłatny.
Ostatnie wejście na ekspozycję godzi-

nę przed zamknięciem.
Grupy powyżej 10 osób prosimy 

o kontakt w celu rezerwacji.
/SCHiS/

Zapraszamy na 
wyjątkową wystawę 

Zapraszamy na wyjątkową wystawę, 
która od 9 listopada na miesiąc zago-
ściła w Swarzędzkim Centrum Hi-

storii i Sztuki. Ekspozycja jest poświęcona 
tym, którzy podjęli skuteczną próbę ataku 
na szyfr enigmy – jak wówczas uważa-
no – niemożliwy do złamania. Sukces, 
na który złożyły się talent i praca kilku 

niezwykłych osób, miał początek w 1929 
roku w Poznaniu. 

Zachęcamy do odwiedzenia tej jedynej 
w swoim rodzaju wystawy – to wspaniała 
okazja do zapoznania się z historią Po-
gromców Enigmy. 

Warto nadmienić, że jednym z inicja-
torów przeniesienia znanej wystawy spod 
poznańskiego Zamku do Swarzędza jest 
radny Przemysław Garsztka, któremu we 
współpracy z Ośrodkiem Kultury w Swa-
rzędzu oraz Urzędem Miasta i Gminy Swa-
rzędz udało się ten pomysł zrealizować. 

Grupy zorganizowane (powyżej 10 
osób) należy zgłosić telefonicznie pod 
nr tel.: (61) 279 85 94.

/ok/ 

DKF zaprasza

Zapraszamy na kolejne, tym razem 
grudniowe, spotkanie swarzędzkie-
go DKFu. 

Jeśli grudzień, to tematyka nie może 
być inna jak tylko świąteczna. Tytuł 
filmu niech pozostanie tajemnicą, nato-
miast śmiało można się przygotować na 
rodzinną, ciepłą opowieść, wprowadzającą 
w dobry grudniowy nastrój. 

Po projekcji oczywiście dyskusja, 
a przed tradycyjnie pytanie filmowe 
z nagrodą. 

Do zobaczenia we wtorek 10 grud-
nia o godzinie 19:00 w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu! /ok/

Cezary Pazura 1 grudnia dwukrotnie 
(o godz. 17:00 i 19:30) wystąpi 
w Swarzędzkiej Sali koncertowej 

w Zalasewie. Hasłem przewodnim jego 
najnowszego programu jest „precz ze 
smutkiem i szarością”. Serdecznie zapra-
szamy! Bilety dostępne w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu ul. Poznańska 14 (wjazd od 
ul. Jesionowej) oraz na stronie interneto-
wej: www.kupbilecik.pl/imprezy/42907/
Zalasewo/Cezary+Pazura/

 /ok/

Ława stolarska podarowana 
przez Panią Marię Przybylską

Ekspozycja w strefie Wielokulturowości
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Gratulacje dla Jubilatów

Dwie pary małżeńskie świętowały 
okrągłe rocznice ślubu. Państwo 
Barbara i Konrad Grzankowscy 

przeżyli razem 60 lat, a małżeński staż Pań-
stwa Danuty i Mariana Liberskich wynosi 
aż 65 lat! Piękne jubileusze były okazją do 

uroczystych spotkań, na które 31 paździer-
nika burmistrz Marian Szkudlarek zaprosił 
Jubilatów do ratusza. Jubilaci, oprócz mnó-
stwa gratulacji i życzeń, otrzymali kwiaty 
i kosze słodkości.  /mw/

 Fot. T.Rybarczyk

Gościliśmy 
wrocławskich 
samorządowców

W środę 16 października w Swa-
rzędzu gościli przedstawiciele 
samorządów Wrocławia i pod-

wrocławskich gmin Kąty Wrocławskie,  
Siechnice, Miękinia, Żórawina, Sobótka 
i Jelcz-Laskowice, zaproszeni do Wielko-
polski przez Stowarzyszenie Metropolia 
Poznań. W Swarzędzu burmistrz Marian 
Szkudlarek dzielił się z gośćmi naszymi 
doświadczeniami i planami działania w ra-
mach Metropolii. Zainteresowanie budził 
między innymi wspólny projekt Poznań-

skiej Kolei Metropolitalnej, funkcjono-
wanie poznańskiej Instalacji Termicznego 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(spalarni śmieci). Samorządowcy z Wro-

cławia zwiedzili również Swarzędzkie 
Centrum Historii i Sztuki.

/mw/
 Fot. Izabela Paprzycka

Jeden lot laboratorium – jedno „trafienie”!

29 października po raz 
pierwszy w tym 
sezonie swarzędz-

ka straż miejska przeprowa-
dziła kontrolę spalania przy 
pomocy latającego laborato-
rium. Zrobiło się zimno i kominy 

zaczęły już dymić, więc straż-
nicy przeprowadzili pomiary 
w rejonie ulicy Strzeleckiej 
w Swarzędzu. Umieszczone 
na dronie laboratorium wy-

kazało, że jeden z kominów 
jest źródłem formaldehydu, co 

wskazuje na to, że w piecu palą się odpady 
stolarskie z płyt wiórowych, paździerzo-
wych lub MDF. 

W wyniku kontroli paleniska strażnicy 
stwierdzili, że w nowoczesnym piecu z po-
dajnikiem i nadmuchem na ruszcie palą się 
skrawki płyt wiórowych, choć domownicy 
zarzekali się, że palą wyłącznie ekogrosz-
kiem. Sprawca został ukarany mandatem. 

/sm/ 

Strażacy 
z Kobylnicy 
dostaną nowy 
samochód

Rozstrzygnięty został przetarg na dosta-
wę lekkiego samochodu rozpoznania 
ratowniczego, który nie później niż do 

15 stycznia 2020 r. trafi na wyposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy, 
gmina Swarzędz. Przetarg wygrała firma 
IUVO CARS Jan Świeboda z Częstocho-
wy, która zaoferowała dostarczenie specja-

listycznego pojazdu na podwoziu peugeot 
boxer. Koszt to 200 000 zł brutto. Umowę 
w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian 

Szkudlarek podpisał 15 października.
/mw/

 Fot. Maciej Woliński
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W skrócie z różnych stron

POTRZEBNA POMOC DLA ASI Z KO-
BYLNICY! 6-letnia Asia Tomaszewska z Kobylnicy 
cierpi na nowotwór złośliwy mózgu. By ratować życie 
dziewczynki konieczna jest operacja, po niej kosztowne 
leczenie. Rodzice Asi potrzebują wsparcia finansowego. 
Zbiórka prowadzona jest tutaj: https://www.siepo-
maga.pl/zycie-asi

„SPORTOWY ZNICZ PAMIĘCI”. Koło 
Przyjaciół i Sympatyków KS Unia Swarzędz – „Unia 
100” zorganizowało po raz kolejny akcję „sportowy 
znicz pamięci”. W tym roku zapaliliśmy znicze u 157 
byłych sportowców, trenerów i działaczy, związanych 
ze swarzędzkim sportem. Byliśmy również w miejscu 
upamiętniającym „strajk dzieci swarzędzkich” – przed 
kościołem św. Marcina Biskupa w Swarzędzu, przy po-
mniku „Harcerzy” na cmentarzu przy ul. Poznańskiej oraz 
przy tablicy poświęconej poległym na rynku.
Zwieńczeniem naszej akcji było zapalenie w dniu 
30 października 2019 r. znicza na grobie śp. Stefana 
Szczublewskiego, w obecności burmistrza MiG Swarzędz 
Mariana Szkudlarka oraz proboszcza parafii Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu ks. Szymona 
Likowskiego.
Przypomnijmy, kim był Stefan Szczublewski. To swarzę-

dzanin. Z Unią był związany już przed wojną. W młodości 
trenował piłkę nożną, zapasy i lekkoatletykę. Po wy-
buchu wojny, na początku 1940 r. Stefan Szczublewski 
został aresztowany i przewieziony do Fortu VII w Po-
znaniu, a potem do obozu koncentracyjnego w Dachau. 
Po zakończeniu wojny Stefan Szczublewski wrócił do 
Swarzędza i włączył się w działalność naszego klubu. 
Początkowo w klubie był sekretarzem, a od 1947 r. 
do 1976 r., z przerwami, pełnił stanowisko prezesa 
Unii Swarzędz. Zmarł w 1986 r. i został pochowany 
na cmentarzu w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej – 
kwatera IV, rząd VI.

Eugeniusz Dobiński

I MEMORIAŁ ZDZISŁAWA SCHNE-
IDERA. 27 października odbył się turniej drużynowy 
w zapasach – I memoriał Zdzisława Schneidera. KS 
Sobieski Poznań, Ceramik Krotoszyn, Husarz Gniezno 
/ Tęcza Środa Wielkopolska oraz gospodarze Unia 
Swarzędz rywalizowali o miano najlepszej drużyny 
i cenne nagrody. Przed oficjalnym otwarciem zawo-
dów, wspólnie z delegacjami z pozostałych klubów, 
udaliśmy się na cmentarz złożyć kwiaty i zapalić znicz na 

grobie Zdzisława. Patronat nad imprezą objął burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz – Marian Szkudlarek, który 
po prezentacji drużyn oraz wspomnieniu Schneidera 
dokonał uroczystego otwarcia zawodów. 
W parach półfinałowych spotkali się: Ceramik Kroto-
szyn - KS Sobieski Poznań oraz Unia Swarzędz - Husarz 
Gniezno / Tęcza Środa Wielkopolska. Do finału weszli 
KS Sobieski Poznań oraz Unia. Po zaciętym meczu 
zwyciężyliśmy 7-4!
Dużo kibiców, mnóstwo emocji i zwrotów akcji, zwycię-
stwo Unii – to wszystko pięknie uświetniło memoriał 
naszego trenera.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów, którzy 
ufundowali cenne nagrody. Podziękowania również 
dla rodziców i zaangażowanych dobrych ludzi w or-
ganizacje zawodów! 

Grzegorz Mazurek

SWARZĘDZANKI NAJLEPSZE W NOR-
DIC WALKING. Kolejne w tym roku zawody nor-
dic walking z cyklu imprez o Koronę Zachodu Polski 
odbyły się 28 września w Rożnowicach k. Rogoźna. 
Zawody zakończyły się kolejnym sukcesem mieszkanek 
Swarzędza, które w swej kategorii marszu na 5 km zajęły 
dwa pierwsze miejsca. Danuta Choryńska była pierwsza, 
a Wanda Dembowiak druga. Warto przypomnieć, że we 
wrześniu Danuta Choryńska została w swojej kategorii 
mistrzynią Polski w marszu na 5 km. 

/nad/

PODWÓJNE ZWYCIĘSTWO SZACHI-
STÓW SP NR 3. Sukcesem młodych szachistów SP 
nr 3 w Swarzędzu zakończyły się drużynowe Szachowe 
Mistrzostwa Miasta i Gminy Swarzędz. W kategorii klas 
I-VI po raz trzeci z rzędu uczniowie tej szkoły pod kierun-
kiem nauczyciela Aleksandra Wiatr w składzie: Antonina 
Rutawska, Włodzimierz Rutawski, Dawid Kochaniak 
i Adam Brożyński wywalczyli złote medale. Również 
ich starsi koledzy – Urszula Pogodzińska, Monika Ko-
złowska, Michał Olszewski Jakub Grzeszczak, Radomir 
Podolak – prowadzeni przez nauczyciela Mariusza Biał-
kowskiego – okazali się najlepsi w kategorii klas VII-VIII. 
W turnieju zorganizowanym przez Szkołę Podstawową 
nr 3 w Swarzędzu startowało siedem drużyn.

A. Wiatr

I Memoriał Zdzisława Schneidera

„Sportowy znicz pamięci”

Podwójne zwycięstwo szachistów SP nr 3
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„Rodzina 500+” 
i „Dobry Start”

Od 1 lipca 2019r. rozpoczęto przyjmowanie przez 
internet m. in. za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego 
Emp@tia wniosków o ustalenie prawa do świad-
czenia  wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 
trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. oraz 
świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020. 
W formie papierowej wnioski można składać od 
1 sierpnia 2019r. w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu ul. Poznańska 25.

Podsumowanie realizacji programu Rodzina 
500+  na nowy okres świadczeniowy w liczbach:

 » w okresie od 1 lipca do 31 października br. przyjęto 
8265 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego;

 » do dnia 31 października br. przyznano świadcze-
nie wychowawcze dla 11 917 dzieci 

 » od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r.  
wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną 
kwotę 39,5 mln zł. (w tym w okresie od 1 lipca 
br. do 31 października br. na kwotę 23,3 mln zł).

Podsumowanie realizacji programu „Dobry 
Start” na nowy okres świadczeniowy w liczbach:

 » w okresie od 1 lipca do 31 października br. przyjęto 
5527 wniosków 

 » do dnia 31 października br. przyznano i wypłacono 
świadczenie dla 7438 dzieci na kwotę 2 230 200 zł.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie 
świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 
można składać do 30 listopada 2019 r., natomiast 
do programu Rodzina 500+ można dołączyć w do-
wolnym momencie, jednak należy pamiętać, że 
prawo do świadczenia wychowawczego zostanie 
ustalone od miesiąca złożenia wniosku, a w przy-
padku dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. 
rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka 
na złożenie wniosku, aby otrzymać świadczenie 
z wyrównaniem od dnia narodzin.

Anna Książkiewicz – Sekcja 
Świadczeń Wychowawczych 

Z odwiedzinami 
w swarzędzkim 
„Atrium”

22 października uczestnicy Śro-
dowiskowego Domu Samo-
pomocy udali się do „Atrium” 

w Swarzędzu – miejsca, które jest znane 
z aktywnego wypoczynku oraz sportu. 

Podczas spotkania istniała możliwość 
zapoznania się z obowiązkami, które 
należy wykonywać, by utrzymać stajnię 
na wysokim poziomie. Wycieczka po 
stajni pozwoliła na poszerzenie wiedzy 

z zakresu reguł obowiązujących w stajni 
oraz odpowiedniego zachowania przy 
koniach. Te zwierzęta cenią sobie spokój 

i nie lubią nadmiernego hałasu. Konie po-
zwalały na spokojny dotyk i głaskanie. Po 
odwiedzinach w stajni udaliśmy się także 
w miejsce, w którym osobom odwiedza-
jącym umilają czas kury ozdobne, gęsi, 
a także miniaturowa świnka wietnamska, 
niezwykle towarzyska i ciekawa. 

Stajnia „Atrium” to miejsce, w którym 
można bliżej poprzebywać ze zwierzęta-
mi oraz zainteresować się lekcjami jazdy 
konnej. Kontakt z końmi jest elementem 
hipoterapii, a same zwierzęta i ich obser-
wowanie w ruchu niezwykle uspokajają. 

Dominika Jóźwiak  
Środowiskowy Dom Samopomocy

Bezpieczne 
Życie Seniorów 
– edukacja 
i profilaktyka

23 października seniorzy z Cen-
trum Aktywności Seniora, 
Dziennego Domu „Senior-

-Wigor” oraz Dziennego Domu Pomocy 
uczestniczyli w spotkaniach pod nazwą 
„Bezpieczne Życie Seniorów” w ramach 
realizowanego programu Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Poznaniu. Odwiedzili 
nas przedstawiciele Komendy Miejskiej 
Policji z Poznania, miejscowi funkcjona-
riusze Straży Miejskiej oraz Policji. 

Uczestnicy spotkania wysłuchali 
prelekcji na temat zawierania umów 
cywilno-prawnych i rezygnacji z nich. 

Poruszono także temat oszustw i działań 
przestępczych, które powinny być nie-
zwłocznie zgłaszane na policję. Przedsta-
wiciele prawa i porządku zwrócili uwagę 
na kwestię bezpieczeństwa seniora na 
drodze, przy niesprzyjającej jesienno-
-zimowej aurze.

Ze swojej strony apelujemy o szczegól-
ną uwagę! Należy zachować ostrożność 
– zwłaszcza podczas nasilonego ruchu 
samochodów i częstego, niestety, parko-
wania na chodnikach. Razem sprawmy, 
aby senior i każda osoba mniej sprawna 
mogli czuć się bezpiecznie na drodze. 
Zazwyczaj seniorzy, którzy są przekonani 
o przyjaznym otoczeniu, chętniej korzy-
stają ze spacerów i zdrowej aktywności.

Zapraszamy do zapoznania się z po-
radnikiem „Bezpieczne Życie Seniorów” 
dostępnym na stronie:  www.wielkopol-
ska.policja.gov.pl

Anna Szpakowska
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

II Forum Zdrowia 
Psychicznego 

10 października obchodziliśmy 
Światowy Dzień Zdrowia Psy-
chicznego. Nieprzypadkowo 

więc tego dnia w CK Zamek w Poznaniu 
odbyła się konferencja „Zrozumieć i po-
móc – II Forum Zdrowia Psychicznego – Co 
na to rodzina?” organizowana przez Sto-
warzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdro-
wia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”. 
Wzięli w niej udział również uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Swarzędzu wraz ze swoimi rodzinami. 

Wśród prelegentów byli m.in. psy-
chiatrzy, psychoterapeuci, psychologo-
wie, prawnicy, asystent zdrowienia, ale 
przede wszystkim również sami zain-

teresowani, tj. osoby doświadczające 
problemów zdrowia psychicznego oraz 
ich rodziny. Podczas poszczególnych 
paneli specjaliści wspólnie zastanawiali 
się m.in. nad rolą rodziny w procesie 
zdrowienia, nad współpracą wielu in-
stytucji świadczących pomoc w wyjściu 
z kryzysu, a także starali się przybliżyć 
postępowanie w przypadku trudności 
prawno-finansowych dotykających oso-
by w kryzysie psychicznym. Pomimo iż 
wiele dyskusji skupiało się właśnie na 
otoczeniu osoby chorującej, nie zabrakło 
również rozmów o osobach samotnych, 
bezdomnych, które również potrzebują 
wsparcia.

Była to bardzo dobra okazja, aby 
wysłuchać ciekawych rozmów na te-
mat zdrowia psychicznego. Liczymy na 
kolejne takie spotkania!

K.A.
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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 

Jesienne aktywności  
w Dziennym Domu Pomocy

Uczestnicy Dziennego Domu Pomo-
cy w Swarzędzu korzystają z sze-
rokiej oferty zajęć dostosowanych 

również do pory roku. 
Korzystając z jeszcze słonecznej po-

gody seniorzy spacerują wraz z opie-
kunami po pobliskim osiedlu domów 
jednorodzinnych, podziwiając urocze 
ogródki, w których kwitną: różanecz-
niki, hortensje czy róże. Piękno tych 
ostatnich już dawno docenił wielki 
polski śpiewak Mieczysław Fogg w szla-
gierze pt. „Jesienne róże”. Na zajęciach 
muzycznych natomiast królują znane 
utwory z okresu młodości seniorów, 
nostalgia dawnych lat niejednemu 

uczestnikowi zakręciła łezkę w oku. 
W porze jesiennej nie zabrakło również 
jakże lubianych zajęć z ceramiką, jak 
i kolejnego przemiłego święta – uro-
dzin. Radość na twarzy solenizantki 
potwierdza tylko zasadność tego typu 
imprez. Dwa razy w tygodniu prowa-
dzone są zajęcia z rehabilitacji, a w 
środy kolejna porcja gimnastyki – aqua 
aerobik na basenie w Swarzędzu. Jak 
na miasto stolarzy przystało, w piątki 
uczestnicy mają okazję popracować 
w drewnie na zajęciach stolarskich. 
Aktywności plastyczne pobudzają z ko-
lei kreatywność i poczucie sprawstwa, 
dając przy tym dużo radości. 

Dla każdego coś miłego – tak mo-
głoby brzmieć hasło aktywności pro-
wadzonych w Dziennym Domu Pomo-
cy w Swarzędzu. Największym jednak 
czynnikiem terapeutycznym ośrodka 
jest codzienne życie we wspólnocie 
ludzkiej, wzajemnie się wspierającej, 
szanującej swoje potrzeby i rozumie-
jącej złożoność wieku senioralnego. 

Rafał Wójtowicz
Dzienny Dom Pomocy

Projekt „Nowoczesne usługi asystenckie 
i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” współfi-
nansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Wielkopolskie-
go na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włą-
czenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi spo-
łeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi 
społeczne i zdrowotne –projekty konkursowe.

Wystawa prac malarskich seniorów

Poniedziałek 21 października był wy-
jątkowym dniem dla seniorek z Klu-
bów Młodych Duchem, bowiem 

dzięki uprzejmości Biblioteki Publicznej 
w Swarzędzu, w Galerii Wielokropek na 
os. Czwartaków 1 odbył się wernisaż 
ich prac malarskich. Był to rezultat or-

ganizowanych od stycznia 2019 roku 
w Centrum Aktywności Seniora warsz-
tatów malarskich dla osób 55 + z terenu 
Gminy Swarzędz. Zajęcia, nad których 
merytorycznym przebiegiem czuwa pani 
Daria Grajek – absolwentka Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, odbywają się 

w każdy wtorek w godzinach 13:00-15:00. 
Wśród kilkunastu wyeksponowanych 
prac znalazły się pejzaże, portrety, lokalna 
architektura, martwa natura oraz obrazy 
inspirowane dziełami wielkich malarzy 
(van Gogha, Boznańskiej, Muncha).

Spotkaniu towarzyszyło wiele po-
zytywnych emocji: radość, satysfakcja, 
duma. Pani Hania i pani Danusia spe-
cjalnie na tę okazję napisały wiersze, 
których tematem przewodnim była 
twórczość własna i współtowarzy-
szek warsztatów. Wystawa prac senio-
rów będzie czynna do 30 listopada, 
w godzinach otwarcia biblioteki na os. 
Czwartaków. Serdecznie zapraszamy! 

Dominika Bazaniak 
Centrum Aktywności Seniora
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Berenika Lenard,  
Piotr Mikołajczak
„Zostanie tylko wiatr. 
Fiordy zachodniej 
Islandii”

W swojej nowej książce Berenika 
Lenard i Piotr Mikołajczak zabierają 
nas w podróż na zachodnie fiordy 
Islandii i do rezerwatu przyrody 
Hornstrandir. Teren ten jest rzadko 
odwiedzany przez turystów, a i sami 
Islandczycy raczej z niego wyjeżdżają. 
Autorom udało się jednak dotrzeć do 
historii związanych z tym terenem, 
dzięki czemu poznajemy najbardziej 
radykalnego komunistę w kraju, pre-
zydenta Islandii, historie kapitanów 
i hodowców owiec. Odwiedzamy 
amerykańską bazę wojskową i nor-
weską stację wielorybniczą, udaje-
my się w rejs statkiem po fiordach. 
Książkę wzbogacają niesamowite 
zdjęcia z Islandii, które jeszcze bardziej 
zachęcają, by tam pojechać.

Anna Herbich
„Dziewczyny 
sprawiedliwe. Polki, 
które ratowały 
Żydów”

Instytut Yad Vashem przyznał hono-
rowe tytuły Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata prawie siedmiu 
tysiącom Polaków. Duża część z nich 
to kobiety. Anna Herbich oddaje głos 
siedmiu z nich, między innymi: Ja-
dwidze – której rodzina pomagała 

żydom, w skutek czego naziści spalili 
im dom, Irenie – która na strychu ukry-
wała trzyosobową żydowską rodzinę, 
Wandzie – która jako mała dziewczynka 
towarzyszyła trójce żydów w podróży po 
Generalnej Guberni, Łucji – która z na-
rażeniem życia wyprowadziła z getta 
ukochaną przyjaciółkę Belę. Książka 
wzbogacona jest fotografiami przed-
stawiającymi bohaterów reportażu, 
ale i przedwojenną Polskę.

Justyna Kopińska
„Obłęd”

Justyna Kopińska, dziennikarka znana 
ze zbiorów reportaży Polska odwra-
ca oczy czy Z nienawiści do kobiet, 
tym razem porusza problem stoso-
wania przemocy wobec pacjentów 
w szpitalach psychiatrycznych. Po 
raz pierwszy jednak robi to w formie 
zbeletryzowanej. I tak poznajemy 
Adama – młodego reportera, który 
z przysłanego mu listu dowiaduje 
się, że w jednym ze szpitali ordynator 
znęca się nad pacjentami. Postana-
wia przeprowadzić dziennikarskie 
śledztwo, udać problemy psychiczne 
i trafić na prowadzony przez panią 
doktor oddział. Tam jest świadkiem 
potwornego zła. Ale czy uda mu się 
opowiedzieć o tym światu? Ciekawa, 
warta polecenia powieść poruszająca 
niezwykle ważny temat.

Sigri Sandberg
„Ciemność. 
W obronie mroku”
Książka jest zapisem pięciodniowej 
samotnej wyprawy Sigri Sandberg 
na daleką północ w poszukiwaniu 
prawdziwej ciemności. Podróż po-
zwoliła autorce przełamać własne 
lęki i zrozumieć, że ciemność jest 
sprzymierzeńcem człowieka. Dzien-

nikarka porusza w książce wiele inte-
resujących zagadnień, między innymi 
problem zanieczyszczenia świetl-
nego, które sprawia, że 60 procent 
Europejczyków nie ma możliwości 
zobaczenia Drogi Mlecznej. Autorka 
przywołuje rozmowy z psychologami, 
prawnikami, specjalistami od snu, 
astrofizykami, lekarzami. Przytacza 
fragmenty utworów literackich po-
święconych ciemności, bezpośrednio 
odnosi się też do książki Christiane 
Ritter. Ciemność to niezwykle ciekawa 
propozycja – także graficznie.

Charlotte Malterre-Barthes, 
Zosia Dzierżawska
„Eileen Gray.  
Dom pod słońcem”

Historia znakomitej irlandzkiej archi-
tektki Eileen Gray (twórczyni słynnego 
domu E-1027 na Lazurowym Wybrzeżu 
i krzesła Bibendium) przedstawiona 
za pomocą komiksu. Scenarzystka, 
Charlotte Malterre-Barthes, wybrała 
kluczowe momenty z biografii Eileen 
Gray, a polska ilustratorka, Zosia Dzier-
żawska, stworzyła ilustracje. Ciekawa 
propozycja, która pozwala poznać hi-
storię życia artystki uważanej za jedną 
z najbardziej wpływowych kobiet XX 
wieku i zaliczanej do grona najważ-
niejszych projektantów modernizmu, 
w ciekawej graficznie formie. Gorąco 
polecam.

Katarzyna Miller,  
Andrzej Gryżewski
„Być parą  
i nie zwariować”

Dwoje cenionych terapeutów, psycho-
lożka Katarzyna Miller oraz seksuolog 
i psychoterapeuta Andrzej Gryżew-
ski, podejmują zagadnienie bycia 
w związku. W prowadzonej ze sobą 
rozmowie odpowiadają na pytania: 
po co nam związki? czy możliwa jest 
szczerość w związku? czy małżeństwo 
to romans czy sojusz? czy małżeństwo 
coś gwarantuje? czy zdrada zawsze 
oznacza koniec związku. Jak we wstę-
pie pisze sama autorka, to książka „dla 
par szczęśliwych i tych w kryzysie. 
I dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, 
co chcą ze sobą wzajemnie począć”. 
Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:

Historia harcerstwa 
w Swarzędzu

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 
zaprasza na spotkanie z Jarosławem 
Kowalskim, redaktorem książki „100 
lat harcerstwa w Swarzędzu 1919-
2019”. Promocja tej niezwykłej 
publikacji odbędzie się 18 listo-
pada 2019 r. o godz. 18.00 na os. 
Czwartaków 1. Wstęp wolny, istnieje 
możliwość zakupu książki.
Pozycja ta zainteresuje nie tylko 
byłych i obecnych harcerzy. Przedsta-
wiona w niej historia poszczególnych 
drużyn splata się z dziejami Swarzę-
dza, dlatego lekturę można polecić 
wszystkim miłośnikom regionu.   

/bibl/
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os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

Maluchy na os. 
Raczyńskiego w akcji!

Dzieci w wieku 1,5-3 lat z Grupy Zabawowej 
tworzą co tydzień unikatowe prace. Pozna-

ją świat, uczą się różnych technik plastycznych, 
nabierają umiejętności społecznych, ale przede 
wszystkim – dobrze się bawią. Za nami już kilka 
spotkań z dziećmi z Grupy Zabawowej. Oj, dzieje się!

A jeszcze dużo dobrej zabawy przed nami… 
Zapraszamy! /bibl/

Robótki w bibliotece

Co tydzień w bibliotece spotyka się grupa osób 
pragnąca poszerzyć swoje zdolności manu-

alne. Zajęcia łączą pokolenia, biorą w nich udział 
starsze dzieci, dorośli i seniorzy. Uczestnicy twórczo 
przetwarzali dynie, robili wiązanki na groby, uczyli 
się haftu matematycznego. Pomysłów na ciekawe 
spędzenie popołudnia nie brakuje! Zapraszamy 
dzieci, młodzież i dorosłych!

Informacje i zapisy: 61-8173-102 wew. 105 
biuro@biblioteka.swarzedz.pl /bibl/

Gry planszowe

Zapraszamy do-
rosłych czytel-

ników na wspólne 
spędzanie czasu 
przy gach planszo-
wych, które wspie-
rają pamięć i koncentrację. Zajęcia będą odbywać 
się w Bibliotece Publicznej na os. Czwartaków 1. 
Ruszamy już w listopadzie!  

Nowoczesne technologie na spotkaniu 
sieci współpracy nauczycieli

25.10.2019 r. w Bibliotece Peda-
gogicznej w Swarzędzu odby-
ło się spotkanie sieci współ-

pracy nauczycieli bibliotekarzy z gminy 
Swarzędz i gmin ościennych poświęcone 
TIK (technologiom informacyjnym i ko-
munikacyjnym).

Gościem spotkania, który przeprowa-
dził wykład i warsztaty na temat aplika-
cji wspierających proces nauczania, był 
Bartosz Nowicki – kierownik Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filii 
w Szamotułach.

W pierwszej części spotkania nauczy-
ciele bibliotekarze dowiedzieli się, jak 
wykorzystywać technologie informacyj-
no-komunikacyjne w szkole oraz jakie 
rozwiązania stosować, aby zwiększyć 
atrakcyjność zajęć z uczniami. Druga 
część miała charakter warsztatowy. Na-

uczyciele ćwiczyli korzystanie z takich 
aplikacji, jak Padlet, Popplet czy Men-
timeter. Dzięki tym narzędziom kon-
struowali wirtualne tablice, na których 
umieszczali różne informacje, budowali 
multimedialne mapy myśli oraz tworzyli 
interaktywne prezentacje.

Spotkanie zakończyło się dysku-
sją nauczycieli bibliotekarzy na temat 
możliwości wykorzystania aplikacji na 
zajęciach w bibliotece szkolnej, a także 
w planowaniu lekcji i długoterminowych 
zajęć. Uczestnicy zapoznali się ze specja-
listyczną literaturą dotyczącą technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz 
otrzymali zestawienie bibliograficzne na 
ten temat.

Kornelia Choryńska
Biblioteka Pedagogiczna  

w Swarzędzu

Zbiórka do 
„Szpikowej paczki” Do 27 listopada w wypożyczalni 

w Bibliotece Publicznej w Swa-
rzędzu na osiedlu Czwartaków 1, 

prowadzić będziemy zbiórkę w ramach 
akcji „Szpikowa paczka”.  Zbieramy: kawy, 
herbaty, konserwy ryż, cukier, makaro-
ny, majonez, ketchup, musztardę, olej, 
przyprawy, soki, słodycze i inne produkty 
o długim terminie przydatności; chemię 
domową typu proszki do prania, płyny do 
płukania, kąpieli, mycia okien i podłóg, 
pasty do zębów, szampony, mydła, bal-
samy, kremy, środki dezynfekujące oraz 
nowe pościele, ręczniki, koce, zabawki, 
gry, artykuły papiernicze. Z zebranych 
darów Drużyna Szpiku utworzy bożo-
narodzeniowe paczki, które przekaże 
swoim podopiecznym.

/bibl/

Wystawa 
lapbooków

Zapraszamy do zwie-
dzania wystawy lap-
booków w Oddziale dla Dzieci na os. Czwartaków. Na wystawę składają się 

prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
w Swarzędzu. Lapbooki to książki „na ko-
lana”, ułatwiają opanowanie trudnego 
materiału, pomagają uporządkować wie-
dzę i w ciekawy sposób zaprezentować 
informacje na dany temat. Inspiracją dla 
prezentowanych u nas lapbooków była 
literatura młodzieżowa. /bibl/
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Sauna – listopadowa 
promocja 

Jak wiadomo, sauna często określana jest przez 
korzystających terapią nie tylko dla ciała ale 

również dla duszy. Regularne korzystanie zapewnia 
poprawę wyglądu skóry, redukuje stan zmęczenia 
i codzienny stres. Najważniejsze jest jednak to, że 
w okresie jesienno-zimowym, gdzie narażeni je-
steśmy na zwiększone działanie wirusów i bakterii, 
odpowiednie korzystanie z seansów w saunie może 
wspomóc naszą odporność. Do dyspozycji mamy 
sauny: suchą i parową.
Listopadowa promocja – tylko w listopadzie w cenie 
10 zł można będzie korzystać z sauny aż do 40 minut 
(za każdą przekroczoną minutę pobytu należy doko-
nać opłaty zgodnie z cennikiem 0,40 zł za minutę). 
Regularny czas korzystania z sauny poza promocją 
to 20 min w cenie 10 zł.
Drogi użytkowniku pamiętaj, że istnieją również 
przeciwwskazania do przebywania w saunie dlate-
go przed skorzystaniem zapoznaj się z regulaminem 
sauny. Ulotki informacyjne o prawidłowym korzy-
staniu z sauny dostępne będą w kasie pływalni. 
Zapraszamy.

/scsir/

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 2019 r. do 1 stycznia 2020 r. nie od-
bywają się zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, 
aqua aerobiku, aqua senior oraz zajęcia fitness.

/scsir/

Półkolonie 
zimowe 
w SCSiR

Półkolonie zimowe 
w SCSiR organizo-
wane są dla dzieci w wieku od 6 

do 12 lat. Jeden turnus trwa pięć dni, 
podczas których dzieci spędzają czas ak-
tywnie ze swoimi rówieśnikami. W har-
monogramie przewidujemy: gry dru-
żynowe na hali sportowej SCSiR, naukę 
jazdy na łyżwach, zabawę w świetlicy 
(rysowanie, gry planszowe, tenis stoło-
wy itp.) wyjazd do kina oraz codzienną 
zabawę w basenie.

Zapisy przyjmujemy od 2 grudnia, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 15:00 pod nr tel. 61 65 09 523

 » Turnus I – od 27.01 do 31.01
 » Turnus II – od 03.02 do 07.02
 » Koszt 390 zł za jeden turnus.

Opłaty za półkolonie przyjmuje-
my od 02.01.2020 r. do 12.01.2020 r. 

codziennie od godziny 9:00 do 22:00:
– 320 zł - płatność w kasie pływalni 

wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną 
uczestnika półkolonii;

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

Karta kwalifikacyjna uczestnika pół-
kolonii oraz plan poszczególnych grup 
dostępne będą w kasie pływalni lub do 
pobrania na stronie www.scsir.swarzedz.
pl. Kartę kwalifikacyjną należy złożyć 
w kasie pływalni wraz z opłatą za półko-
lonie. W przypadku płatności przelewem 
kartę należy dostarczyć do 12.01.2020 r. 

/scsir/

Mikołajki 
na lodowisku

7 grudnia (sobota) o godz. 18:00 za-
praszamy na Mikołajki na lodowi-
sku przy Pływalni Wodny Raj, które 

poprowadzi grupa UBARWIENI. W świą-
tecznym klimacie wśród kolorowych 
balonów czeka na Was wspaniała za-
bawa. Na wejściu dla wszystkich dzie-
ci będą czekały balonowe prezenty. 
W programie między innymi: animacje 
taneczne, konkursy sportowe, slalomy 
na łyżwach i wiele innych atrakcji. Na 

lodowisku nie zabraknie Świętego Mi-
kołaja, który będzie bawił się z dziećmi, 
rozdawał upominki oraz pozował do 
wspólnych zdjęć. Wstęp według cennika 
(Mikołajki trwają jedną sesję na lodowi-
sku - 1,5 h). /scsir/

Zapraszamy 
na łyżwy!

Przy sprzyjających warunkach at-
mosferycznych zapraszamy na lo-
dowisko w drugiej połowie listopa-

da. Czynne będzie codziennie od 10:00 
do 21:30. 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.

W sezonie zimowym 2019/2020 or-
ganizujemy eventy dla dzieci: Mikołajki 
na Lodowisku, Ferie na Start, Bal Prze-
bierańców.

Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci 
i dorosłych, odbywać się będzie w każdą 
sobotę o godzinie 8.00 i 9.00. Zajęcia 
przeznaczone są dla osób, które w spo-
sób podstawowy potrafią utrzymać rów-
nowagę na łyżwach. /scsir/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

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

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

Amatorska Liga Tenisa – koniec sezonu

Na kortach tenisowych przy pły-
walni Wodny Raj cały sezon letni 
odbywały się rozgrywki Amator-

skiej Ligi Tenisa. 
Blisko trzydziestu uczestników zosta-

ło podzielonych na trzy grupy. Zgodnie 
z regulaminem Ligi, każdy z zawodni-
ków musiał rozegrać mecz ze wszystkimi 
przeciwnikami w grupie. 

24 października na zakończenie 
sezonu letniego, z pośród grup zostali 
wyłonieni najlepsi gracze, którzy w finale 

zmierzyli się o tytuł najlepszego zawod-
nika Amatorskiej Ligi Tenisa SCSiR 2019.

Wyniki:
I miejsce – Krystian Langner
II miejsce – Jacek Maj
III miejsce – Kacper Śmichurski
IV miejsce – Paweł Cieszko
Gratulujemy! Wszystkim uczestni-

kom dziękujemy za sportową rywali-
zację i zapraszamy do ligi w przyszłym 
sezonie!

/scsir/

Srebrny medal 
Agnieszki 
Wieszczek-Kordus

Srebro w zapasach na VII Światowych 
Wojskowych Igrzyskach Sporto-
wych w Wuhan (Chiny) w kategorii 

do 68 kilogramów zdobyła swarzędzan-
ka Agnieszka Wieszczek-Kordus. Brązo-
wa medalistka igrzysk olimpijskich 2008 
w drodze do finału wygrała z trzema 
rywalkami. Blandine Ngiri przegrała z Po-

lką 0:4, Dailane Reis 1:12, a Davaanasan 
Enkhamar 6:11. Najlepsza okazała się 
Chinka Feng Zhou, która wygrała 6:2 
w finale z triumfatorką wojskowych mi-
strzostw świata 2016 i 2017. 

Dziękujemy za wspaniały występ 
i srebrny medal!  /jr/

Zapasy: Jakub Siemiński zdobywa 
Puchar 
Polski 
kadetów w 
Radomiu!

W Radomiu jak co 
roku odbył się 
jesienny Puchar 

Polski Kadetów w zapa-
sach w stylu klasycznym. 
Ponad 170 zawodników z 44 klubów 
z całej Polski rywalizowało o Puchar 
Polski. Nasza, ilościowo skromna repre-
zentacja, składająca się z trzech zawod-
ników pod wodzą trenera Leonarczyka, 
zaprezentowała się znakomicie.

W kategorii wagowej do 110 kg - 
jak profesor - bez straty punktu wygrał 
Jakub Siemiński!

W najliczniejszej kategorii wagowej 
do 65kg nasz Olaf Cierzniewski wywal-
czył brąz po bardzo zaciętych poje-
dynkach. Jest to pierwszy medal Olafa 
w grupie kadetów na takim poziomie 
imprezy.

W kategorii wagowej do 80kg do-
brze walczył Piotr Chełek, wygrał 3 po-
jedynki, ale później niestety przegrał 
kolejne dwa i ostatecznie zajął 8 miejsce.

Drużynowo Unia zajęła 5 miejsce. 
Jest to świetny wynik mierząc się z całą 
zapaśniczą Polską. Dodatkowo była re-
prezentacja Litwy, która wygrała kla-
syfikacje drużynową przed Śląskiem 
Wrocław i Olimpem Janów Lubelskim. 
Unii do podium zabrakło jednego oczka.

Wielkie gratulacje dla zawodników, 
trenera i rodziców!

Grzegorz Mazurek
Unia Swarzędz
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Zatrucia czadem można uniknąć
– oto przestrogi strażaków

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego 
czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z po-
wstaniem 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
Czyszczenie kominów!

• cztery razy w roku w domach opa-
lanych paliwem stałym(np. węglem, 
drewnem), 

• dwa razy w roku w domach opala-
nych paliwem ciekłym i gazowym, 

• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie stanowią ina-
czej od palenisk zakładów zbiorowego 
żywienia i usług gastronomicznych. 

• co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów wen-
tylacyjnych. 

• co najmniej raz w roku okresowa 
kontrola, stanu technicznego  instalacji 
gazowych oraz przewodów komino-
wych przez osobę uprawnioną

RADZIMY
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak 
niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas pro-
cesu niepełnego spalania materiałów 
palnych, w tym paliw, które występuje 
przy niedostatku tlenu w otaczającej 
atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wy-
nika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysła-

mi człowieka (bezwonny, bezbarwny 
i pozbawiony smaku), 

• blokuje dostęp tlenu do organizmu, 
poprzez zajmowanie jego miejsca 
w czerwonych ciałkach krwi, powo-
dując przy długotrwałym narażeniu 
(w większych dawkach) śmierć przez 
uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budyn-

kach 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, 

• 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 niedroż-

ności przewodów, braku ciągu, a nawet 
do powstawania zjawiska ciągu wsteczne-
go, polegającego na tym, że dym zamiast 
wydostawać się przewodem kominowym 
na zewnątrz, cofa się z powrotem do po-
mieszczenia.

 
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole technicz-

ne, w tym sprawdzanie szczelności 
przewodów kominowych, ich sys-
tematyczne czyszczenie oraz spraw-
dzanie występowania dostatecznego 
ciągu powietrza, 

• użytkować sprawne techniczne urzą-
dzenia, w których odbywa się proces 
spalania, zgodnie z instrukcją produ-
centa, 

• 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 zawierają-
cego informacje o specyfikacji tech-
nicznej 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 stosowa-
nych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację, 

• systematycznie sprawdzać ciąg powie-
trza, np. poprzez przykładanie kartki 
papieru do otworu bądź kratki wentyla-
cyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, 
kartka powinna przywrzeć do wyżej 

wspomnianego otworu lub kratki, 
• często wietrzyć pomieszczenie, w któ-

rych odbywa się proces spalania (kuch-
nie, 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 oddy-
chania, gdyż mogą być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sy-
tuacji należy natychmiast przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym się znajdu-
jemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpieczeństwo, 

warto rozważyć zamontowanie w domu 
czujek dymu i gazu. Koszt zamontowa-
nia takich czujek jest niewspółmiernie 
niski do korzyści, jakie daje zastosowa-
nie tego typu urządzeń (łącznie z urato-
waniem najwyższej wartości, jaką jest 
nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem wę-
gla? 

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla 
należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego 

powietrza; w skrajnych przypadkach 
wybijając szyby w oknie, 

• wynieść osobę poszkodowaną w bez-
pieczne miejsce, jeśli nie stanowi to 
zagrożenia dla zdrowia osoby ratują-
cej; w przypadku istnienia takiego za-
grożenia pozostawić przeprowadzenie 
akcji służbom ratowniczym, 

• wezwać służby ratownicze (pogotowie 
ratunkowe, PSP), 

• jak najszybciej podać tlen, 
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddy-

cha, ma zatrzymaną akcję serca, należy 
natychmiast zastosować sztuczne od-
dychanie 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 udziela-
nia pierwszej pomocy. 

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad 

może zależeć nasze zdrowie i życie oraz 
zdrowie i życie naszych bliskich. A wy-
starczy jedynie odrobina przezorności.

(Opracowano na podstawie materiałów 
Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej)
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Bezpłatne  
szczepienia  
przeciwko 
grypie

Masz 65 lat i więcej? 
Zaszczep się prze-
ciwko grypie! Po-

wiat Poznański po raz kolejny realizuje 
„Profilaktyczny program szczepień 
przeciwko grypie dla mieszkańców 
powiatu poznańskiego”. Wykonawcą 
programu jest firma Edictum sp. z o.o. 
z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mickie-
wicza 31.

Z bezpłatnych szczepień mogą sko-
rzystać osoby od 65 roku życia (tj. uro-
dzone nie później niż 31 grudnia 1954 r.), 
zameldowane na terenie gmin powiatu 
poznańskiego. Wykonanie szczepień bę-
dzie poprzedzone badaniem lekarskim 
kwalifikującym do udziału w programie.

Planowany termin rozpoczęcia 
szczepień to 7 października 2019 r. 
Szczepienia będą wykonywane w:

1) dni robocze w przychodniach lekar-
skich na terenie gmin (w gminie Swarzędz 
- Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego 
„DIAGTER” Sp. z o.o., ul. Piaski 8, 62-
020 Swarzędz, tel.61 817 25 33),

2) soboty w godz. 10.00-12.00 w sie-
dzibie firmy EDICTUM sp. z o.o. – ul. 
Mickiewicza 31 w Poznaniu, po wcześ-
niejszym zgłoszeniu telefonicznym (tel.: 
61 847 04 54).

Liczba miejsc ograniczona. 
O udziale w programie decyduje kolej-
ność zgłoszeń. Program finansowany 
jest wyłącznie ze środków budżetowych 
powiatu poznańskiego.

Wykaz wszystkich przychodni bio-
rących udział w programie znajdą Pań-
stwo na www.swarzedz.pl

/nad/

*  *  *

Również Metropolia Poznań organizu-
je bezpłatne szczepienia przeciwko 
grypie. Program skierowany jest do 

osób pracujących, zamieszku-
jących na terenie Metropolii 
Poznań. 

Każdy, kto spełnia te wa-
runki i jest pomiędzy 50 a 64 
rokiem życia LUB między 25 
a 49 rokiem  życia, ale na-
leży do grup ryzyka zacho-
rowań na grypę wskazanych 
przez Światową Organizację 
Zdrowia, może zgłosić się do 
uczestnictwa w programie. 

Do grup ryzyka zachorowań na grypę 
zaliczyć można:

 » pracowników ochrony zdrowia,
 » urzędników (urzędów miast i gmin, 
urzędów skarbowych, celnych, ZUS 
i in.),

 » pracowników handlu,
 » pracowników transportu (m.in. pra-
cowników kolei czy firm komunikacji 
publicznej),

 » pracowników oświaty i uczelni wyż-
szych.
Jeśli spełniasz warunki uczestnictwa 

w Programie zgłoś się do jednego z Punk-
tów Szczepień.

W Swarzędzu możliwość zaszczepie-
nia istnieje w:
Diagter Zespół Przychodni Lekarza Ro-
dzinnego, ul. Piaski 8 62-020 Swarzędz

 » tel. 61 817 25 33
 » godziny szczepień: 
poniedziałek-piątek 8:00-17:30

Kartę uczestnika projektu można 
pobrać ze strony urzędu lub wypełnić na 
miejscu w Przychodni Diagter. 

/edu/

Odblaski dla 
wszystkich 
pierwszaków

Z inicjatywy swarzędzkiej Straży 
Miejskiej oraz przy wsparciu i do-
finansowaniu Urzędu Miasta i Gmi-

ny Swarzędz wszyscy uczniowie klas 
pierwszych szkół podstawowych naszej 
gminy zostali wyposażeni w odblaski. 
Mł. insp. Wiesław Jakubowski z końcem 
września zakończył spotkania prelekcyjne 
z wszystkimi pierwszoklasistami, których 
głównym wątkiem była bezpieczna droga 
do i ze szkoły. Zwieńczeniem spotkań stało 
się wręczenie uczniom odblasków, które 
później będą mogli praktycznie wykorzy-
stać, choćby przypinając je do plecaków. 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest 

nie tylko poprawienie poziomu bezpie-
czeństwa najmłodszych uczniów, ale też 
zmotywowanie i zaangażowanie rodziców 
w działanie na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa dzieci.

Wiesław Jakubowski
Straż Miejska Swarzędz

Obowiązek 
meldunkowy

Szanowni Mieszkańcy Miasta 
i Gminy Swarzędz! Zgodnie 
z ustawą o ewidencji ludności 

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 
ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397), 
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, 
o obowiązku meldunkowym obywateli 
polskich przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
Obowiązek meldunkowy polega na: 
1. zameldowaniu się w miejscu pobytu 

stałego lub czasowego; 
2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu 

stałego lub czasowego; 
3. zgłoszeniu wyjazdu poza granice 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu 
z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Obowiązku meldunkowego można 
dopełnić osobiście w urzędzie (Wydział 
Spraw Obywatelskich UMiG, ul. Poznań-
ska 25 w Swarzędzu), przez pełnomocnika 
lub w formie dokumentu elektronicznego 
przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów re-
alizujących zadania publiczne. 

/wso/ 
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Przydatne adresy i telefony

zz UrządzMiastazizGminyz
wzSwarzędzu

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

zz BiurozRadyzMiejskiej
Rynek 1, tel. 61 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczaca@swarzedz.pl 
Przewodnicząca RM Barbara Czachura 
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.00-
15.00 w Biurze Rady.

zz Telefonyzalarmowe
Telefonzalarmowy 112
Policja 997
PogotowiezRatunkowe 999
StrażzPożarna 998
Pogotowiezwod.-kan. 994
Pogotowiezwod.-kan.zZGK
 61 651 15 41 (do godz. 16.00)
 663 818 601
Gazownia 992
Pogotowiezenergetyczne 991 
(całodobowe ENEA)

zz StrażzMiejska
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

zz KomisariatzPolicjizz
wzSwarzędzu

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

zz OchotniczazStrażzz
PożarnazwzSwarzędzuz

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

zz OchotniczazStrażzz
PożarnazwzKobylnicyz

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

zz CentrumzInformacjizz
MedycznejzTel-Med

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

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

zz Pomoczdoraźnazz
–zPrzychodniazLekarskazz
MULTI-MEDICz

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

zz ZespółzPrzychodniz
LekarzazRodzinnegoz
DIAGTERzSp.zzzo.o.

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

zz CentrumzMedycznezz
Lecznicyz„Certus”

Centrum Medyczne nr 3 Prywatnej Leczni-
cy CERTUS Sp. z o.o. 
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600, www.certus.med.pl
Prywatna Lecznica Certus Art Medicum
os. Edwarda Raczyńskiego 2/23
62-020 Swarzędz, tel.: 61 8-185-269
www.certus.med.pl

zz DARzMEDICUM
Zespół Poradni Specjalistycznych. Porad-
nia Lekarza Rodzinnego. Ul. Tysiąclecia 
20A, 62-020 Swarzędz. Tel. 61 424 36 55, 
537 929 73. Godz. pracy 7.45 - 18.00. 

zz CentrumzMedycznez–z
PrzychodniazwzSwarzędzu

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

zz Dyżuryzcałodobowez
aptek

Apteka Przyjazna (przy markecie Biedron-
ka) – Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 5/7, 
tel. 61 818 50 69, czynna całą dobę  
przez 365 dni w roku
Całą dobę czynne są apteki w Poznaniu:
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, 
tel. 61 852-26-25
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni  
paw. 141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4, 
tel. 61 852-52-44

zz Ośrodekzz
PomocyzSpołecznej

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

zz Gminnezz
CentrumzInformacji

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

zz Zakładzz
GospodarkizKomunalnejz

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

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

zz SwarzędzkiezCentrumz
HistoriizizSztukiz

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

zz BibliotekazPublicznaz
os. Czwartaków 1
tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl 
www.biblioteka.swarzedz.pl

zz SwarzędzkiezCentrumz
SportuzizRekreacji

- 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

zz SkansenzizMuzeumz
Pszczelarstwaz

ul. Poznańska 35, tel. 61 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

zz MuzeumzPrzyrodniczo-z
ŁowieckiezwzUzarzewie

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

zz CechzStolarzyzz
Swarzędzkich

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

zz StarostwozPowiatowez
wzPoznaniu

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.

zz OśrodekzInterwencjiz
Kryzysowejz

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Narodowe święto Niepodległości  Miliony na drogi
Zagrajmy z WOŚP!  Zatrucia czadem można uniknąć
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Integracyjny 
Klub Sportowy

Integracyjny Klub Sportowy 2017 
Poznań to stowarzyszenie sportowe 
dwusekcyjne pełne pasji, miłości do 
sportu, chcące osiągać szczyty sporto-
we. Stowarzyszenie powstało w maju 
2017 roku. 

Celem sekcji Koszykówki na Wózkach 
są rozgrywki ligowe oraz organizowanie i 
uczestniczenie w turniejach towarzyskich 
na terenie kraju i turniejach międzyna-
rodowych. 

Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, 
integracyjnym klubem sportowym, na-
szą drugą ważną sekcją jest grupa naj-
młodszych adeptów Rugby w odmianie 
„TAG", która jeszcze przed oficjalnym zare-
jestrowaniem klubu osiągała sukcesy na 
arenie lokalnej i nie tylko. Sekcja Rugby 
współpracuje m.in. ze Szkołą Podstawo-
wą nr 61. 

Wszystkie zaplanowane działania są 
nie lada wyzwaniem ze względu na to, że 
utrzymujemy się ze składek członkow-
skich. Zarząd oraz trenerzy działają w 
naszym klubie charytatywnie, a zebrane 
pieniądze przeznaczamy na sprawy orga-
nizacyjne klubu, takie jak obowiązkowe 
szkolenia, opłaty związane z działalnością 
klubu sportowego. Niestety brakuje nam 
funduszy na specjalistyczne wózki do gry 
w koszykówkę. Podobnie jest z opłatami 
za halę i wyjazdami na sparingi.

Treningi odbywają się w ponie-
działki i piątki od 18.30 do 20.00 w  
Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 os. 
Stare Zegrze 1 w Poznaniu.

Koszykówka na Wózkach to nie tyl-
ko sport i aktywność ruchowa. To także 
rehabilitacja ruchowa, społeczna, psy-
chospołeczna dla osób z niepełnospraw-
nościami ruchowymi różnego rodzaju. 
Staramy się poprzez takie działania wy-
ciągać osoby z domów i zaktywizować je 
w społeczeństwie. Rugby „Tag” to świet-
na zabawa w ruchu, który dzisiejszym 
najmłodszym jest bardzo potrzebny ze 
względu na coraz to bardziej popular-
ną „cyfrową” formę spędzania wolnego 
czasu, a przecież wiemy, że dla naszych 
najmłodszych pociech ruch to samo 
zdrowie.

Serdecznie zapraszamy do współ-
pracy z naszym stowarzyszeniem. Jest 
możliwa na wiele sposobów - od wymia-
ny barterowej, wsparcia finansowego w 
postaci sponsoringu lub wpłat na cele 
statutowe naszego stowarzyszenia.

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  n a warzywa i owoce •
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r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made
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Buderus

Serwis  
i naprawa  
kotłów

tel. 
512 193 302

IN-TEX
PRODUCENT

 » Podnośniki  
tapicerskie 

 » Akcesoria tapicerskie  
metalowe

 » Śruby tapicerskie
Indywidualne zamówienia klienta. 

62-020 SWARZĘDZ,  ul. Strzelecka 45 A
tel. 61 81 81 578, kom. 508 325 607  www. in-tex.pl

P.P.H.U.

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

Twój partner w budownictwie

tel. 728 824 906 biuro@interhaus.pl www.interhaus.pl

Budujemy:
– domy,
– bloki,
– obiekty  

użytkowe
w różnych  
wariantach:  
również „pod klucz”

 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

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w . k o l o n o s k o p i a . c o m
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FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

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

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

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

PROMOCJA WAŻNA W DNIACH OD 15.11.2019 R. DO 15.02.2020 R.
DOSTĘPNE LOKALIZACJE I SZCZEGÓŁY NA STRONIE
WWW.VENDO.NIERUCHOMOSCI.PL/10LAT

GRATISGRATIS

Robotsprzątający

ROBOROCK S55XIAOMI

Kup U NAS nowe mieszkanie
i za minimum 200.000 zł otrzymanego kredytu

za naszym pośrednictwem, otrzymasz odkurzacz.

Tel.: 780 066 795


