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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

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 180.000 zł otrzymanego kredytu

za naszym pośrednictwem, otrzymasz odkurzacz.

Tel.: 780 066 795
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

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Wesołych i spokojnych Świąt 
oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Wykonuję usługi transportowe  
busem marki Mercedes Sprinter Long 

o wymiarach przestrzeni ładunkowej:  
dł. 4,70 m, szer. 1,80 m, wys. 1,90 m.

Nawiążę stałą lub czasową współpracę 
z Firmami, Hurtowniami. 

tel. 607 442 921

  Fabryka Mebli  
Tapicerowanych w Swarzędzu  

zatrudni na stanowiska:

KRAWCOWA, TAPICER, 
PRACOWNIK OKOŁOPRODUKCYJNY

Oferujemy stabilne zatrudnienie na umowę 
o pracę, atrakcyjne benefity pracownicze,  

przyjazną atmoasferę pracy.

tel. 61 818 16 17, sekretariat@alwes.com.pl

 makijaż pernamenty, 

tatuaż kobiecy 

 zabiegi z użyciem 

botoksu oraz kwasu 

hialuronowego,  

lifting wampirzy

 przedłużanie oraz 

zagęszczanie rzęs 

 stylizacja paznokci 

 makijaż 

okolicznościowy, henna

Swarzędz, ul. Grudzińskiego 7 lok 5
MAKIJAŻ PERMANENTNY  

– Jagoda Matuszak tel. 794 095 585
KOSMETYKA – Sandra Schupke  

tel. 796 304 888
MEDYCYNA ESTETYCZNA  

– Alicja Sałkowska tel. 517 436 458
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Sylwester 
na Rynku – 
zapraszamy!

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 
oraz Ośrodek Kultury w Swarzędzu 
serdecznie zapraszają na muzycz-

ne, taneczne i huczne powitanie nowego 
2020 roku!  Sylwestrowa zabawa na Swa-
rzędzkim Rynku rozpocznie się 31 grudnia, 
o godz. 23:00. 

W programie nie zabraknie konkur-
sów z nagrodami, zabawy tanecznej oraz, 
oczywiście, pokazu sztucznych ogni, dla-

tego też prosimy o niezabieranie ze sobą 
własnej pirotechniki.

O oprawę muzyczną Nocy Sylwe-
strowej zadba DJ Ando – doświadczo-
ny poznański konferansjer i DJ, na co 
dzień występujący w duecie Music 
Bros. DJ Ando przez wiele lat pracował 
jako prezenter w kultowych stacjach ra-
diowych: RMI FM, Planeta FM oraz 
ZET Gold. Jego sylwestrowy występ 
będzie wyjątkowo taneczną, energe-
tyczną i muzyczną mieszanką starych, 
dobrych przebojów przeplatanych naj-
nowszymi hitami. 

Imprezę poprowadzi prezenter radio-
wy, Leszek Łukomski.  

W związku z pokazem sztucznych ogni 
prosimy NIE PARKOWAĆ samochodów 
na parkingu przy PLACU  NIEZŁOM-
NYCH. /ok/

W okresie Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego 
Roku wprowadzone zostaną 
zmiany w rozkładzie jazdy 
Swarzędzkiej Komunikacji 
Autobusowej:
24 grudnia – obowiązywać będzie Sobotni 
rozkład jazdy z następującymi zmianami:

► linia 405 po godzinie 18:00 odjazdy z Swa
rzędz Rynek: 18:25; 20:05; 21:25; 22:35

 po godzinie 18:00 odjazdy z Poznań Rondo 
Śródka: 18:15; 19:05; 20:45; 22:05;23:15

► linia 401 po godzinie 18:00 odjazdy z Swa
rzędz Kościuszkowców: 18:40; 19:25; 20:20; 
21:40; 22:50

 po godzinie 18:00 odjazdy z Poznań Rondo 
Śródka: 18:05; 18:25; 19:15; 20:00; 22:15; 
23:25

► linia 407 po godzinie 18:00 – nie kursuje
► linia 412 po godzinie 18:00 odjazdy z Swa

rzędz PKP: 21:31
 po godzinie 18:00 odjazdy z Poznań Rondo 

Śródka: 18:41; 22:10K
► linia 486 po godzinie 18:00 odjazdy z Swa

rzędz PKP: 18:15; 22:39
 po godzinie 18:00 odjazdy z Siekierek: 18:40; 

22:55
► linia 498 po godzinie 18:00 – nie kursuje
► linia 484 po godzinie 18:00 odjazdy z Swa

rzędz PKP: 20:00wL; 23:18wL
 po godzinie 18:00 odjazdy z Garbów: 

20:39Lw; 22:07Lw
► linia 492 po godzinie 18:00 odjazdy w kie

runku Uzarzewa: 19:17R
 po godzinie 18:00 odjazdy z Uzarzewa: 19:40R
► linia 493 po godzinie 18:00 odjazdy w kie

runku Karłowic: 18:23R; 22:38
 po godzinie 18:00 odjazdy z Karłowic: 

18:54R; 22:53R
25-26 grudnia - obowiązywać będzie Niedziel-
ny/Świąteczny rozkład jazdy
27 grudnia - obowiązywać będzie Roboczy 
rozkład jazdy
28 grudnia - obowiązywać będzie Sobotni 
rozkład jazdy
29 grudnia - obowiązywać będzie Niedzielny/
Świąteczny rozkład jazdy
30 grudnia - obowiązywać będzie Roboczy 
rozkład jazdy
31 grudnia - obowiązywać będzie Sobotni 
rozkład jazdy
1 stycznia Nowy Rok - obowiązywać będzie 
Niedzielny/Świąteczny rozkład jazdy

/ms/

101. Rocznica Powstania 
Wielkopolskiego

Uroczystość na Rynku 
i wizyta Ignacego 
Paderewskiego

27 grudnia o godz. 12:00 na Rynku 
w Swarzędzu odbędzie się uro-

czystość z okazji 101. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. Zapraszamy!

Dzień wcześniej, wzorem ubiegłych 
lat, na dworcu kolejowym w Swarzędzu 
powitamy Ignacego Paderewskiego, który 
przyjedzie zabytkowym pociągiem cią-
gniętym przez parowóz, zupełnie jak 101 
lat temu... Znakomitego gościa spodzie-
wajmy się w godzinach popołudniowych, 
ok. 17:00. Dokładną godzinę jego przyjaz-
du podamy na www.swarzedz.pl

/mw/

Koncert  
Kolęd i Pastorałek 

Zespół Septem działający przy parafii 
św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu 

zaprasza na Koncert Kolęd i Pastorałek -  
5 stycznia 2020 roku o godzinie 20.00, 
zaraz po wieczornej mszy świętej, która 
jest o 19:00.  /nad/

Otwarte  
konkursy ofert 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

ogłosił otwarte konkursy ofert dla or-
ganizacji pozarządowych i innych upo-
ważnionych przez ustawę o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie 
podmiotów. Konkursy dotyczą wsparcia 
realizacji przyszłorocznych zadań publicz-
nych z zakresu: sportu, kultury, zdrowia, 
edukacji i turystyki. Wszystkie niezbędne 
informacje znajdą Państwo w zarządze-
niach burmistrza, które umieszczone są 
na naszej stronie internetowej: www.swa-
rzedz.pl w aktualnościach. Można tam 
również pobrać nowy wzór oferty, który 
obowiązuje w przedmiotowych konkur-
sach. Ogłoszenia o konkursach zostały też 
zamieszczone na tablicy ogłoszeń swa-
rzedzkiego ratusza. Termin składania ofert 
został wyznaczony na 19 grudnia br., a roz-
strzygnięcie konkursów przez burmistrza 
nastąpi najpóźniej 10 stycznia przyszłego 
roku. /wd/ 

Budżet Swarzędza 
na 2020 r.

Na 17 grudnia zwołana została sesja 
Rady Miejskiej poświęcona uchwa-

leniu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 
2020 rok. Budżet w roku 2020 przekroczy 
ponad 300 milionów złotych. Dochody bu-
dżetu planowane są na poziomie ponad 316 
mln zł, natomiast wydatki gminy osiągną 
pułap ponad 332 mln złotych. 

Na stronach 16-17 przedstawiamy 
Państwu główne założenia tego doku-
mentu. /mw/
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Fińskie mikołajki 
na swarzędzkim Rynku

W magiczne, niedzielne popołu-
dnie 8 grudnia na swarzędzkim 
Rynku rozbłysnęła choinka. 

Burmistrz Marian Szkudlarek w towa-
rzystwie dzieci dokonał uroczystego 
rozpalenia świątecznego drzewka.  Po-
witaliśmy fińską delegację oraz specjal-
nego Gościa, który zawitał do naszego 
miasta. Przez cały rok wyczekiwanego 
przez dzieci i dorosłych – najsłynniejszego 
mieszkańca Finlandii – świętego Mikołaja. 
Przybył do nas z Laponii, z miejscowości 
Rovaniemi, w towarzystwie roztańczonych 
elfów, roześmianych szczudlarzy i… naj-
prawdziwszych reniferów. Mikołaj powitał 
wszystkich ze sceny i zaprosił do przejścia 
swojej tradycyjnej fińskiej ścieżki pełnej 
atrakcji, która nazywa się Joulupolku.

Każde dziecko mogło tutaj nauczyć się 
od elfów, jak profesjonalnie zapakować 
świąteczny prezent,  obejrzeć teatrzyk lal-
kowy, zobaczyć tradycyjną szopkę bożo-
narodzeniową i wysłać pocztówkę do La-
ponii ze swoim świątecznym marzeniem. 
Wspólnie zrobiliśmy ozdoby choinkowe, 
zaśpiewaliśmy kolędy i obejrzeliśmy zi-
mowy film o Finlandii.

Największą atrakcją była końcowa 
stacja fińskiej ścieżki- możliwość przy-
witania się ze świętym Mikołajem i Jego 
reniferami oraz zrobienia pamiątkowego 
zdjęcia. W nagrodę za dzielne przejście 
przez wszystkie stacje, każde dziecko 
otrzymało słodki upominek – tradycyjny 
świąteczny piernik.

Na swarzędzkim rynku nie zabrakło 
również świątecznych stoisk z rękodziełem 
i kulinarnymi specjałami, serwowanymi 
m.in. przez koła gospodyń wiejskich sku-
pionych wokół LGD „Trakt Piastów”. Były 
fińskie przysmaki, aromatyczne wypieki, 
sycące pierogi i zupa grzybowa, rozgrze-
wająca czekolada i grzaniec.

Uwagę wszystkich przyciągała rów-

nież świąteczna scena. Wokalne i taneczne 
atrakcje, przygotowane  m.in. przez sekcje 
Ośrodka Kultury w Swarzędzu, ocieplały 
grudniową aurę, zagrzewając do wspólnej 
zabawy.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Kultury 
w Swarzędzu oraz Lokalna Grupa Dzia-
łania ,,Trakt Piastów”. /ip/

 Fot. Aldona Młynarczak
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Święty Mikołaj 
u przedszkolaków

6 grudnia od samego rana Święty Mikołaj odwie-
dzał swarzędzkie przedszkola. Miał wielki worek 
pełen słodyczy, co spotkało się z entuzjazmem 

przedszkolaków. I nam udało się spotkać Świętego 
Mikołaja, a mieliśmy ze sobą aparat fotograficzny. 
Gdy przyjrzeliśmy się zdjęciom, okazało się, że Święty 
Mikołaj do złudzenia przypomina burmistrza Maria-
na Szkudlarka, a czasem jego zastępców Grzegorza 
Taterkę i Tomasza Zwolińskiego...  /mw/ 

 Fot. T. Rybarczyk 
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Ul. Chlebowa w Gortatowie ma już asfalt. Niedawno zakończył się remont ul. Chlebowej w Gortatowie, która na odcinku około 1 km otrzymała 
asfaltową nawierzchnię o szerokości 4 m. Na sfinansowanie tej inwestycji Gmina Swarzędz uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w wy-
sokości 193.600,00 zł w ramach programu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Całkowity koszt inwestycji to 548 tys. zł. Wykonawcą była 
firma Infrakom z Kościana. /mw/

Przebudowa 
ul. Dworcowej 
w Kobylnicy  
– umowa podpisana 

Wkrótce rozpocznie się przebudowa 
ul. Dworcowej w Kobylnicy na prawie 
kilometrowym odcinku od ul. Słonecz-
nikowej do ul. Szkolnej. Inwestycja ta 
– o nazwie „Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Ko-
bylnicy – Etap II” - obejmuje budowę 
kanalizacji deszczowej, odcinka kanali-
zacji sanitarnej oraz brakujących przyłączy 
wodociągowych i do kanalizacji sanitar-
nej, kanalizację teletechniczną, chodnik, 
oświetlenie uliczne. Wykonawcą będzie 
firma Budownictwo Drogowe Krug Sp. 
z o.o. Sp. k., która złożyła w przetargu 
najkorzystniejszą ofertę – niespełna 5,2 

mln zł. Inwestycja powinna być wyko-
nana w ciągu 180 dni, a więc do połowy 
przyszłego roku.

Umowę w tej sprawie burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 
25 listopada.

Na przebudowę ul. Dworcowej w Ko-
bylnicy Gmina Swarzędz otrzymała ponad 
3,184 mln zł dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

/mw/
 Fot. Maciej Woliński

Powstanie  
zbiornik retencyjny

W przygotowaniu jest przetarg na 
budowę zbiornika retencyjnego, który 
powstanie w Jasinie pomiędzy ul. Poznań-
ską a drogą dojazdową do ETC i Leroy 
Merlin. Zbiornik ten zostanie wybudowany 
na rowie C-A tzw. Mielcuch. Będzie miał 
powierzchnię 0,25 ha i pojemność 1,8 tys. 
metrów sześciennych. Celem inwestycji 
jest zatrzymanie wody podczas intensyw-
nych opadów, co zapobiegnie zalewaniu 
nieruchomości w rejonie ulic Jasińskiej 
i Wiejskiej. Inwestycja ma być gotowa 
w połowie przyszłego roku. Gmina Swa-
rzędz złożyła wniosek o dofinansowanie 
kosztów budowy ze środków zewnętrz-
nych.

/mw/

Rondo na skrzyżowa-
niu ulic Transportowej 
i Kórnickiej

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg 
na III etap rozbudowy ul. Transportowej 
polegający na budowie ronda na skrzy-
żowaniu ulic Transportowej i Kórnickiej. 
Rondo ma być gotowe w połowie roku 
przyszłego. Przypomnijmy, że dotychczas 
- w ramach I i II etapu – ulica Transporto-
wa przebudowana została na ponad pół-
torakilometrowym od ul.Kórnickiej aż do 
granicy z Poznaniem, gdzie dochodzi do 
ul. Borówki.

 /mw/

Ulica Swarzędzka 
w Janikowie 
– rozbudowa 
na ukończeniu

Na ukończeniu jest rozbudowa 
ul. Swarzędzkiej w Janikowie. Jezdnia 
ul. Swarzędzkiej została poszerzona do 
6 m, zbudowano chodnik oraz oświetlenie 
uliczne. Wykonawca - firma IVESTON 
z Obornik – ma zakończyć wszystkie prace 
do końca br. Koszt inwestycji wyniesie 
niespełna 2,4 mln zł.

/mw/
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Przebudowa ul. Poziomkowej i części ul. Rivoliego. Zakończyła się również przebudowa ul. Poziomkowej i odcinka ul. Rivoliego (do skrzyżowania 
z ul. Agrestową) w Zalasewie. Obie ulice na łącznej długości 330 m otrzymały nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Ul. Rivoliego ma teraz chodnik z jednej strony, 
natomiast znacznie węższa ul. Poziomkowa zaprojektowana została jako pieszojezdnia. Inwestycja obejmowała także: odwodnienie ulic, uzupełnienie brakujących 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych, kanalizację teletechniczną, usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Koszt przebudowy to niespełna 
1,3 mln zł, a wykonawcą było Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k. z Rabowic. /mw/

Ulica Sukiennicza też już przebudowana. Przebudowana została także 100-metrowa ul. Sukiennicza w Swarzędzu. Jest teraz pieszojezdnią o na-
wierzchni z kostki brukowej. Wykonane zostały tam odwodnienie oraz kanał teletechniczny. /mw/
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Zimowe utrzymanie dróg
UMiG w Swarzędzu informuje, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie  
2019/2020 na terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane w następujący sposób:

1) Dla drogi krajowej nr 
92 – „akcję zima” prowadzi 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i  Autostrad
nr tel. 61 866 58 34 (osoba dy-
żurująca całodobowo)

2) Dla drogi wojewódz-
kiej nr 194 – „akcję zima” 
prowadzi Wielkopolski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w  
Poznaniu, RDW Gniezno
nr tel. 61 426 56 23, tel. 603 
559 169

 ● ul. Gnieźnieńska (Bogucin, Janiko-
wo, Wierzenica, Kobylnica)

 ● ul. Poznańska (Kobylnica, Uza-
rzewo)

3) Dla dróg powiatowych 
na terenie gminy Swarzędz 
(wg poniższego zestawie-
nia) „akcję zima” prowadzi 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu:
nr tel. 508 236 315 (osoba dy-
żurująca całodobowo)
-na terenie miasta Swarzędz:

 ● ul. Rabowicka
-na terenie gminy Swarzędz:

 ● Średzka/ Kórnicka/ Tulecka  (była 
droga nr 433)

• 2407P- Koziegłowy-Swarzędz
• 2408P- Wierzonka-Pobiedziska
• 2410P- Swarzędz-Środa Wielko-

polska 
• 2435P- Swarzędz-Biskupice
• 2436P- Swarzędz-Sarbinowo
• 2437P- Biskupice-Paczkowo
• 2439P- Paczkowo-Trzek
• 2512P- ul. Rabowicka 

 
4) Dla dróg gminnych 
W sezonie 2019/ 2020 zi-

mowe utrzymanie przejezd-
ności ulic na terenie miasta 
i gminy Swarzędz prowadzo-
ne będzie przez firmę: Tech-
nika Sanitarna Sp. z o. o., ul. 
Jasielska 7 B, 60-476 Poznań.

Poniżej podajemy numery 
telefonów do osób przyjmują-
cych Państwa zgłoszenia:

► Poniedziałek w godz. 

8.00-16.00, Wtorek-Piątek 
w godz. 7.30-15.30

Urząd Miasta i Gminy 
w Swarzędzu – Dawid Mi-
chalak, tel. 61 65 14 067

► Poza godzinami pracy 
urzędu oraz w soboty, niedziele 
i święta

Wydział Zarządzania Kry-
zysowego i Ochrony Przeciw-
pożarowej – dyspozytor tel.  
500 250 998

► Poniedziałek-Piątek 
6.00-22.00

Straż Miejska – telefon 
interwencyjny: 61 65 10 986

Opracowany plan obej-
muje wykaz poszczególnych 
ulic miasta i gminy Swarzędz, 
objętych zimowym utrzyma-
niem z podziałem na 3 stan-
dardy utrzymania zimowego:

I standard  
(sieć strategiczna)

to drogi i ulice, na których 
odbywa się ruch komunikacji 
autobusowej oraz na terenie 
utwardzonych przystanków 
autobusowych, obejmuje on:
 » posypywanie profilaktyczne 
przed wystąpieniem zjawi-
ska śliskości zimowej

 » w przypadku wystąpienia 
nagłego bądź niespodzie-
wanego zjawiska przystą-
pienie do akcji odśnieżania 
i usuwania śliskości zimowej 
w czasie 30 minut licząc od 
momentu wydania polecenia 
telefonicznego przez Zama-
wiającego bądź jednostki 
przez niego upoważnionej

SWARZĘDZ:
 ● Armii Poznań,
 ● Bronisława Geremka,
 ● Graniczna,
 ● prof. Stanisława Kirkora,
 ● Kosynierów,
 ● Kórnicka,
 ● Kupiecka,
 ● Adama Mickiewicza,

 ● Plac Niezłomnych,
 ● Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej,
 ● Nowy Świat,
 ● Plac Powstańców Wielkopolskich,
 ● Jakuba Przybylskiego,
 ● Rynek,
 ● Stawna,
 ● Henryka Szumana,
 ● Tysiąclecia,
 ● Zapłocie,
 ● Pętla Kościuszkowców,
 ● Droga do ogródków działkowych- 
odcinek od ulicy Kirkora wzdłuż 
wiaduktu (ul. Poznańska)

 ● Droga dojazdowa do Zespołu Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopol-
skich na Os.Mielżyńskiego 

 ● Średzka,
 ● Cmentarna,
 ● Dworcowa,
 ● Kościuszki,
 ● Piaski,
 ● Wrzesińska,
 ● Jesionowa,
 ● Św. Marcina,
 ● Grudzińskiego,
 ● Zamkowa,
 ● Strzelecka;
 ● Polna/ Średzka/ Kórnicka 
 ● Nowowiejska (na odcinku: od ul. 
Kórnickiej do ul. Fredry)

 ● Cieszkowskiego
 ● Kwaśniewskiego
 ● Tabaki+dworzec+parkingi
 ● Tadeusza Staniewskiego

ZALASEWO: 
 ● Armii Poznań,
 ● Transportowa,
 ● Planetarna;

GARBY:
 ● Podleśna (odcinek od ul. Tuleckiej 
do pętli autobusowej),

 ● Transportowa,
 ● Działka nr ewid. 74;

PACZKOWO:
 ● Dworska,
 ● Sokolnicka (od ul. Dworskiej do 
Sokolnik Gwiazdowskich);

JASIN:
 ● Bliska;

BOGUCIN:
 ● Władysława Słocińskiego (zjazd z dr. 
nr 5 + pętla autobusowa);

RABOWICE:
 ● Bliska,
 ● Bukowa,
 ● Olszynowa,
 ● Świerkowa;

KRUSZEWNIA:
 ● Czarnoleska,
 ● Spółdzielcza;

GORTATOWO:
 ● Swarzędzka;

UZARZEWO:
 ● Akacjowa;

WIERZENICA:
 ● Wierzenicka;

WIERZONKA:
 ● Działkowa;

KARŁOWICE:
 ● Topolowa;

JANIKOWO:
 ● Asfaltowa,
 ● Podgórna,
 ● Swarzędzka;
 ● Leśna

SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE:
 ● Łubinowa (Sokolnicka- Truskaw-
kowa),

 ● Sokolnicka (Sokolnicka- Truskaw-
kowa);

II standard  
(sieć podstawowa)

tj. we wszystkich pozosta-
łych ulicach i drogach gmin-
nych o nawierzchni bitumicz-
nej bądź z kostki brukowej 

Standard ten obejmuje:
 » posypywanie profilaktycz-
ne przed wystąpieniem zja-
wiska śliskości zimowej

 » przystąpienie do usuwania 
śliskości zimowej oraz 
odpłużenie musi nastąpić 
w czasie 1 godziny licząc 
od momentu wydania 
polecenia telefonicznego 
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przez Zamawiającego bądź 
jednostki przez niego upo-
ważnionej

 » podczas opadu może wy-
stąpić warstwa zajeżdżone-
go śniegu nie utrudniająca 
ruchu

 » podczas ciągłych opadów 
działania muszą być pona-
wiane, aż do czasu ustania 
opadu z częstotliwością za-
pewniającą przejezdność 
drogi

III standard (sieć lokalna)
tj. w pozostałych uli-

cach i drogach gminnych 

o nawierzchniach nieutwar-
dzonych, utwardzonych gru-
zobetonem, bądź kruszywem 
kamiennym
W zakresie III strategii prze-
widuje się: 

 » usunięcie śliskości zimo-
wej wyłącznie poprzez 
odpłużenie i uszorstnienie 
piaskiem w ciągu 3 godzin 
od momentu zgłoszenia te-
lefonicznego przez Zama-
wiającego bądź jednostki 
przez niego upoważnionej

 » zlecenie dla firmy odpo-
wiedzialnej za utrzymanie 
zimowe dróg będzie uru-

chamiane po potwierdzeniu 
nieprzejezdności drogi. 

* * *
Mieszkańcom przypomina-

my, iż obowiązek odśnieżania 
i zabezpieczania chodników 
należy do właściciela nieru-
chomości, do której przylega 
chodnik. Śnieg zalegający na 
chodnikach winien być gro-
madzony na chodniku wzdłuż 
krawędzi jezdni. Prosimy 
nie składować śniegu na jezd-
ni – skutkuje to zaistnieniem 
niebezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, sankcjonowanym 

ponadto mandatem ze strony 
Straży Miejskiej.

Pamiętajmy także o obo-
wiązku usuwania śniegu i lodu 
z obiektów budowlanych. Na 
właścicielach, zarządcach 
i administratorach obiektów 
ciąży obowiązek monitoro-
wania pokrywy śnieżnej lub 
lodowej zalegającej na da-
chach, stropodachach, tara-
sach użytkowych, balkonach 
lub tym podobnych elementach 
budynków, mających znaczenie 
z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa użytkowania.

/umig/

Swarzędzcy ósmoklasiści z wizytą 
u okolicznych przedsiębiorców

W październiku i listopadzie 
2019 r., w ramach trwającej 
obecnie II edycji Projektu „Mój 

zawód - moja przyszłość”, mającego na 
celu wsparcie uczniów z terenu gminy 
Swarzędz w wyborze ścieżki edukacyj-
no-zawodowej, chętni uczniowie klas 
VIII szkół podstawowych uczestniczyli 
w wyjazdach studyjnych do okolicznych 
zakładów pracy. 

Jednym z założeń przeprowadzonych 
wycieczek było umożliwienie młodzieży 
zapoznania się ze specyfiką pracy w po-
szczególnych branżach. 

Wyjazdy udało się zorganizować dzię-
ki współpracy i życzliwości takich firm jak: 

 » Blum Polska Sp. z o.o.
 » Castorama Polska Sp. z o.o.
 » Colian Logistic sp. z o.o.
 » DOZO Sushi Bar
 » Enea S.A.
 » ETC Swarzędz
 » Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

 » mStudio Hair & Beauty Group
 » Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu

 » Ossowski Hotel Restauracja
 » Pałacyk pod Lipami
 » PIÓREX S.A.
 » PKO Bank Polski S.A. – Oddział 1 
w Swarzędzu

 » Przychodnia Weterynaryjna WE-
TPUPIL B. Wartecki K. Śliwa

 » Salon Urody Mariusz
 » SKF Poznań S.A.
 » Solaris Bus & Coach S.A.
 » SPOC S.A.
 » SUSHI HOME
 » Szpot Sp. z o.o.
 » Utal Sp. z o.o.
 » Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

Zainteresowanie młodzieży poszcze-
gólnymi wyjazdami było jeszcze więk-
sze niż przy pierwszej edycji projektu. 
W rezultacie, w ciągu niespełna dwóch 

miesięcy, odbyło się prawie 70 tego typu 
wycieczek. 

Wyjazdy dały młodzieży niepowtarzal-
ną okazję do poznania firm „od środka”. 
Uczniowie oglądali maszyny produkcyjne, 
zapoznawali się z mechaniką pojazdów 
szynowych i samochodowych, uczestni-
czyli w zajęciach na poligonie energetycz-
nym, poznawali realia pracy zarówno na 
odlewni, jak i w restauracji i w salonie 
fryzjerskim. Wachlarz pokazanych zawo-
dów był naprawdę bardzo szeroki i stano-
wił niepowtarzalną okazję do weryfikacji 
pewnych wyobrażeń na temat określonego 
stanowiska pracy. 

/aw/ 
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Kto chciałby  
przekazać „fanty”?
Niedziela, 12 stycznia 2020 r.,  
hala sportowa SCSiR

28. Finał WOŚP
Już 12 stycznia 2020 roku odbędzie się 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. Tym razem temat finału 

brzmi: „dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczni-
czych w dziecięcej medycynie zabiego-
wej”. Podobnie jak w latach ubiegłych, 
Swarzędz przyłącza się do akcji Jurka 
Owsiaka, a Swarzędzki Sztab WOŚP 
został zarejestrowany w Ośrodku Kul-
tury, który zajmie się przygotowaniami 
i organizacją Swarzędzkiego Finału. Na 
ulice całej Gminy Swarzędz wyjdzie ponad 
500 kwestujących Wolontariuszy, w hali 
sportowej SCSiR odbędą się występy 
artystyczne, koncerty, loteria fantowa 
i licytacje – przede wszystkim Złotego 
Serduszka, a ze Stadionu Miejskiego 
wystartuje 5. Swarzędzki Bieg WOŚP. 

28. Finał zakończymy o godzinie 
20:00 „Światełkiem do nieba”.

Podczas 27. Finału wspólnie usta-
nowiliśmy swarzędzki rekord, zbierając 
niebagatelną kwotę ponad 272 tys. zł. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaan-
gażowanie ogromnej rzeszy sponsorów 
i ludzi dobrej woli, których przedmioty 
przekazane na licytacje i loterie w znacz-

nym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia 
tak oszałamiającego wyniku. To nie będzie 
łatwe, ale głęboko wierzymy, że na tym nie 

koniec i 28. Finał okaże się pod 
tym względem jeszcze lepszy!

LICZĄC NA PAŃSTWA 
PRZYCHYLNOŚĆ, ZWRA-

CAM SIĘ Z OGROMNĄ PROŚ-
BĄ O POMOC W REALIZACJI 

CELU 28. FINAŁU WOŚP, POPRZEZ 
UFUNDOWANIE FANTÓW NA LO-
TERIĘ LUB LICYTACJE. ZEBRANE 
W TEN SPOSÓB KWOTY W CAŁO-
ŚCI ZOSTANĄ PRZEKAZANE NA 
CEL 28. FINAŁU WOŚP. 

Z wyrazami szacunku, 
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP

Filip Przepióra

Dla zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej

Najogólniej mówiąc – zbierać bę-
dziemy środki na zakup najnowocze-
śniejszych urządzeń dla ratowania 
życia i zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji. Chirurdzy 
wszystkich specjalności 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 powikłań, 
a wyniki wczesne i odległe nie różniły 
się od najlepszych na świecie, potrzebne 
są najnowocześniejsze i bardzo kosz-
towne urządzenia medyczne. Stanowią 
one niezbędne wyposażenie sal opera-

cyjnych, oddziałów intensywnej terapii 
pooperacyjnej, czy zakładów diagnostyki 
obrazowej.

Należą do nich: lampy operacyjne, 
stoły operacyjne, diatermie, aparaty do 
znieczulenia, sprzęt monitorujący, urzą-
dzenia 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, mo-
nitorów, respiratorów, a także strzyka-
wek automatycznych i objętościowych. 
Ponadto, zarówno dla sal operacyjnych 
jak i oddziałów pooperacyjnych, nie-
zbędne będą zakupy ultrasonografów 
i echokardiografów.

V Swarzędzki  
Bieg WOŚP – 
trwają zapisy!

Trwają zapisy na V Swarzędzki Bieg 
WOŚP. Z okazji małego jubileuszu 
organizatorzy przygotowali nowe 

propozycje - obok Biegu Głównego będą 
to Marsz Nordic-Walking oraz Biegi Dzie-
cięce. Aby wraz z Wielką Orkiestrą zagrać 
„na sportowo” wystarczy wypełnić krótki 
formularz pod adresem:

www.swarzedz.pl/bieg_wosp 

Serdecznie zapraszamy! 
Swarzędzki Sztab WOŚP 
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Budżet Obywatelski Gminy 
Swarzędz na rok 2020
– projekty przyjęte do realizacji

W Swarzędzu na budżet obywatelski zostanie przeznaczone 1,5 mln 
złotych z budżetu na rok 2020. Budżet Obywatelski został podzielony na 
trzy części. Projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz 
na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość 
jednostkowa 100 000 zł oraz projekty dodatkowe, których suma nie prze-
kroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Tegoroczna edycja budżetu obywa-
telskiego przyniosła wiele zmian. 
Przede wszystkim zostaliśmy przez 

ustawodawcę zobligowani do zmiany 
systemu głosowania. Nowy system opar-
ty o autoryzację za pomocą konta na 
platformie E-Urząd był dużo bardziej 
wymagający, ale w całości pozwalał na 
zachowanie bezpieczeństwa przetwa-
rzania danych. 

W tegorocznej edycji Budżetu Oby-
watelskiego zostały wybrane do realizacji 
następujące projekty:

PROJEKTY GŁÓWNE:

1. ACTIV PARK w Zalasewie
Budowa parku (możliwość modułowe-

go wykonania prac w zależności od kosz-
tów): – Postawienie siłowni zewnętrznej 
dla dorosłych, – Postawienie street wor-
kout dla młodzieży, – Wydzielenie terenu 
na wybieg dla psów, – Postawienie masztu 
z kamerą, – Budowa 10 miejsc parkin-
gowych, – Postawienie ławek, ławosto-
łów i grilli, – Przygotowanie terenu do 
wybudowania ścieżek rowerowych i ich 
budowa, – Przygotowanie terenu oraz 
posianie trawy i nasadzenia krzewów, 
drzew, – Postawienie znaków drogowych, 
sygnalizatorów.

PROJEKTY LOKALNE:

2. Plac zabaw na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 5
Projekt zakłada budowę nowego, funk-

cjonalnego placu zabaw dla dzieci. Składał 
się on będzie z zestawu zabawowego ze 
zjeżdżalniami oraz ściankami do wspinacz-
ki, huśtawki wagowej podwójnej, huśtawki 
– bocianie gniazdo, huśtawki sprężynowej 
konika. Pod urządzeniami zamontowane 
zostanie bezpieczne podłoże. Ponadto na 
placu zabaw zamontowane zostaną mi-
nimum 4 ławki przeznaczone dla dzieci 
i opiekunów, zadaszone ławostoły.

3. Stwórzmy sobie letnie kino
Celem inicjatywy jest integracja spo-

łeczności lokalnej oraz popularyzacja kul-
tury poprzez stworzenie miejsc spotkań 
w postaci plenerowych pokazów filmo-
wych w różnych częściach. Kino letnie 
będzie miejscem, w którym można złapać 
oddech, usiąść wygodnie na leżaku, otu-
lić się ciepłym kocem i oglądać wspól-
nie z rodziną i przyjaciółmi na świeżym 
powietrzu ulubione filmy. Niewątpliwą 
zaletą letniego kina plenerowego będzie 
starannie wyselekcjonowany repertuar, 
poprzedzony internetową ankietą.

4. Instalacja nagłośnienia Sali w SP2 
w Zalasewie

Zaprojektowanie, zakup i montaż 
nagłośnienia: wykonanie projektu wraz 
z uzyskaniem niezbędnych zgód (w razie 
konieczności ich uzyskania), zakup i mon-
taż konstrukcji, na której zostanie zamon-
towane wyposażenie – kratownicy. Zakup 
i montaż wyposażenia, tj. głośników, mi-
krofonów bezprzewodowych i statywów, 
zakup stołu mikserskiego i końcówek 
mocy, wykonanie okablowania.

PROJEKTY DODATKOWE:

5. Swarzędzki Rower Miejski – 
koncepcja
Promocja alternatywnego źródła trans-

portu w mieście oraz popularyzacja wśród 
mieszkańców rezygnacji z samochodów 
przy przemieszczaniu się po mieście przy-
czyni się m.in. do zmniejszenia korków 
w godzinach szczytu. Będzie to także cie-
kawa propozycja dla osób spędzających 
aktywnie czas – docelowo po rozbudowie 
systemu będą mogli wypożyczyć rower 
w różnych miejscach gminy, a zostawić 
np. przy strefie rekreacyjnej przy Jeziorze 
Swarzędzkim.

6. Wykonanie projektu wodociągu 
wzdłuż ulic w Rabowicach
Rabowice są wsią prężnie rozwijającą 

się pod względem mieszkaniowym, jest 
duży przyrost mieszkańców. Istniejące stud-
nie nie zaopatrują mieszkańców w wodę. 
Wodociąg wzdłuż tych ulic jest niezbędny.

7. Oświetlenie ma znaczenie
W ramach projektu planowana jest wy-

miana opraw dziewięciu lamp w kształcie 
kuli przy skwerze i placu zabaw na Os. 
Mielżyńskiego w Swarzędzu na oprawy 
parkowe ze źródłem światła LED o bar-
wie ciepłej (3000K). Przy wymianie opraw 
decydujące będą następujące parametry: 
energooszczędność, żywotność, niski sto-
pień zanieczyszczenia światłem, estetyka. 
Podany szacunkowy koszt realizacji jest 
sumą brutto cen opraw renomowanych 
producentów wraz z montażem oraz de-
montażu i utylizacji opraw starych.

8. Budowa rowerowej stacji napraw-
czej z wiatą i stojaków na rowery 
w SP1 Zalasewo
Rozbudowa miejsc postojowych dla 

rowerów: zakup i montaż samoobsługo-
wej stacji napraw rowerów do podłoża 
za pomocą kotw wraz z niezbędnym wy-
posażeniem. Budowa wiaty dla rowerów. 
Zakup stojaków na rowery. Zakup i montaż 
zabawki na placu zabaw dla dzieci.
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Z prac Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu

W dniu 26 listopada 2019 roku 
w Ośrodku Kultury w Swarzę-
dzu odbyła się XVI Sesja Rady 

Miejskiej w Swarzędzu. W obradach, 
które prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Cza-
chura, uczestniczyło 20 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XVI/205/2019 w spra-

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

► Uchwałę nr XVI/206/2019 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2019-2043.

► Uchwałę nr XVI/207/2019 w spra-
wie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 
przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze gminy Swa-
rzędz w roku 2020. 

► Uchwałę nr XVI/208/2019 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Poznańskiemu. 

► Uchwałę nr XVI/209/2019 w spra-
wie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadania publicznego w zakresie wykona-
nia dokumentacji dla Inwestycji „Budowa 
obwodnicy Swarzędza”. 

► Uchwałę nr XVI/210/2019 w spra-
wie przyjęcia Wieloletniego Programu Go-
spodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

Gminy Swarzędz na lata 2020-2024. 
► Uchwałę nr XVI/211/2019 w spra-

wie wyodrębnienia Środowiskowego 
Domu Samopomocy ze struktur Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu, utwo-
rzenia odrębnej jednostki organizacyjnej 
Gminy Swarzędz pod nazwą Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Swarzędzu 
oraz nadania statutu tej jednostce orga-
nizacyjnej. 

► Uchwałę nr XVI/212/2019 w spra-
wie zapewnienia obsługi dla Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Swarzędzu 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu.

► Uchwałę nr XVI/213/2019 w spra-
wie przystąpienia Gminy Swarzędz do 
realizacji Programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-
2020 realizowanego ze środków Solidar-
nościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. 

► Uchwałę nr XVI/214/2019 w spra-
wie przyjęcia do realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2020. 

► Uchwałę nr XVI/215/2019 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XLVI/455/2018 

w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości pobrania i wyko-
rzystania dotacji udzielanych z budżetu 
Gminy Swarzędz dla publicznych i niepu-
blicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 
oraz innych form wychowania przedszkol-
nego prowadzonych przez osoby fizyczne 
i osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

► Uchwałę nr XVI/216/2019 w spra-
wie wysokości i zasad ustalania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na terenie 
Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr XVI/217/2019 w spra-
wie zmiany Uchwały nr XLVIII/287/09 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 
października 2009 r. w sprawie: ustalenia 
stawek opłat za zajmowanie pasa drogo-
wego dróg gminnych, dla których zarządcą 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz na 
cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu. 

► Uchwałę nr XVI/218/2019 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miej-

W dniu 26 listopada 2019 roku odbyła 
się XVI sesja Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu. Głównym tematem posiedzenia było 
przedstawienie informacji o realizacji za-
dań współfinansowanych ze źródeł ze-
wnętrznych. Podczas omówienia tematu 
radni zapoznali się prezentacją na temat 
zewnętrznych źródeł pozyskanych fundu-
szy przez Gminę Swarzędz na realizację 
projektów w latach 2018–2019. Główne 
efekty realizacji tych projektów to m.in. 
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, 
trzy Zintegrowane Węzły Przesiadkowe 
w ramach funkcjonowania Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej, jedenaście auto-
busów hybrydowych. Pozostałe zadania 
dotyczą obiektów sportowych i rekre-
acyjnych, nowych punktów świetlnych, 
budowy dróg publicznych oraz ścieżek 

rowerowych, nowych mieszkań komu-
nalnych, projektu dla sześciu szkół w za-
kresie podniesienia jakości kształcenia. 

Następnie radni Rady Miejskiej 
przystąpili do rozpatrywania projektów 
uchwał. Radni podjęli m. in. uchwałę 
w sprawie obniżenia średniej ceny sku-
pu żyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy Swarzędz w roku 2020, w spra-
wie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso-
bem Gminy Swarzędz na lata 2020-2024, 
w sprawie wyodrębnienia Środowisko-
wego Domu Samopomocy ze struktur 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu, utworzenia odrębnej jednostki 
organizacyjnej Gminy Swarzędz pod 
nazwą Środowiskowy Dom Samopomo-

cy w Swarzędzu oraz nadania statutu tej 
jednostce organizacyjnej, w sprawie przy-
jęcia do realizacji Gminnego Programu 
Profilaktyki i rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2020, w sprawie: 
ustalenia stawek opłat za zajmowanie 
pasa drogowego dróg gminnych, dla 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz na cele niezwiązane 
z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu. 

W wolnych głosach poruszano tematy 
dotyczące utrzymania pomocy doraźnej 
w Swarzędzu, wynajmu świetlic wiej-
skich, gospodarowania odpadami oraz 
budowy kanalizacji i dróg w Paczkowie. 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części działki o numerze ewid. 
31/4 przy ul. Planetarnej w Zalasewie. 

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

20 listopada o godzinie 14.00 odbyło się posiedzenie 
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 przedstawiciela-
mi policji na którym, p.o. Naczelnika Policji Pan Karol 
Łuszczek, poinformował zebranych sołtysów o spo-
sobie zrealizowania zgłaszanych na poprzednim 
spotkaniu wniosków. 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 burmistrz 
omówił bieżące problemy zgłaszane przez sołtysów.

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 pra-
womocnych wniosków radni przystąpili do analizy 
i opiniowania projektu budżetu Miasta i Gminy Swa-
rzędz na rok 2020. 
Projekt budżetu przedstawiła Skarbnik Gminy, Ka-
rolina Dziekan.
Radni dyskutowali na temat przyszłorocznego budżetu 
oraz zadań budżetowych zaplanowanych na przyszły 
rok w następujących tematach:

 » wpłat dokonywanych na administrację Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

 » wydatków na obronę cywilną,
 » dotacji od Starostwa Powiatowego na utrzymanie 

dróg,
 » przynależność i wydatki na PLOT,
 » wzrostu wydatków na plany zagospodarowania 

przestrzennego,
 » wzrostu wydatków na promocję gminy i rozważenia 

możliwości umniejszenia wydatków na tym zadaniu 
szczególnie na imprezy miejskie (Dni Swarzędza, 
Józefinki, Dożynki)

 » wzrostu nakładów na przedszkole w Kobylnicy,
 » braku zaplanowanej kwoty przeznaczonej na re-

witalizację zabytków, 
 » braku zaplanowanej kwoty na podlewanie boiska 

sportowego w Gruszczynie, 
 » kwot zaplanowanych na Swarzędzką Komunikację 

Autobusową 
 » zadania budżetowego dotyczącego przebudowy 

ulicy Grudzińskiego i wysokości odszkodowań za 
wykup gruntów 

 » przebudowy drogi wzdłuż drogi krajowej nr 92, 
 » kwot zaplanowanych na przebudowę i moderni-

zację ulic w Swarzędzu, w Gruszczynie oraz kwot 
zaplanowanych na odszkodowania, 

 » kwot zaplanowanych na przygotowanie dokumen-
tacji projektowej na budowę tunelu w ulicy Tabaki, 

 » inwestycji planowanych na sołectwach gminy,
Przewodniczący zaapelował o maksymalne wyko-
rzystywanie wszystkich projektów dofinansowania 
zewnętrznego na planowane inwestycje.
Następnie radni przystąpili do omówienia materiałów 
sesyjnych. Poruszono tematy:

 » uczestnictwa sołtysów na spotkaniach, sesjach 
i komisjach,

 » bezdomności w gminie Swarzędz.
Kolejnym punktem było przyjęcie planu pracy Komisji 
Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi na 2020 rok.
Na zakończenie obrad poruszono bardzo ważny pro-
blem jakim jest smog w naszej gminie. Dyskutowano 
na temat zgłoszeń mieszkańców dotyczących praw-
dopodobnego spalania odpadów przez sąsiadów oraz 
o przeprowadzonych interwencjach Straży Miejskiej. 
Głos zabrał Komendant Straży Miejskiej w Swarzędzu, 
Piotr Kubczak, przedstawiając podejmowane działania 
oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy.
Komendant poinformował również, że zgodnie 
z procedurą, jeżeli mieszkaniec zgłosi taki problem, 
z podaniem swoich danych osobowych, to po prze-
prowadzonej kontroli otrzyma informację zwrotną 
o wynikach przeprowadzonej kontroli. 
Poruszono również kwestię wycinki drzew wokół 
Ratusza. 

Tomasz Majchrzak

Komisja Spraw Społecznych, 
Oświaty, Kultury i Sportu 
21 listopada 2019 roku obradowała Komisja Spraw 
Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. Pierwszym punktem obrad Komisji była 
wizyta studyjna w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. 
Członkowie Komisji zapoznali się z działalnością 
placówki, bieżącymi wyzwaniami oraz planami na 
przyszłość. W ramach omówienia materiałów se-
syjnych analizowano i opiniowano projekt budżetu 
na rok 2020. W dyskusji poruszono takie tematy jak 
realizacja odwodnień w gminie, dopłaty do żłobków, 
dostęp do szkolnictwa wyższego. Kolejnym punktem 
obrad Komisji było omówienie materiałów sesyjnych. 
Dyskutowano m.in. na temat średniego czynszu 
w mieszkaniach komunalnych oraz stanu prawnego 
lokali. W ostatnim punkcie Komisja przyjęła plan pracy 
na kolejny rok. 

Mateusz Matuszak

Gratulacje 
dla Profesora!

Nasz Mieszkaniec, prof. dr hab. Bogdan Mar
ciniec został „Czynnym Członkiem Wydziału 

Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii 
Umiejętności”. Tytuł oraz wynikającego z niego 
prawa został przyznany w uznaniu zaangażo
wania w życie i działalność Polskiej Akademii 
Umiejętności. 
Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze! 

/t.ryb./
 Fot. Tomasz Rybarczyk

Pani Urszula 
Socha wyróżniona 
Medalem 
Komisji Edukacji 
Narodowej

Minister Edukacji Narodowej odznaczył pa
nią Urszulę Socha, wieloletnią dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy 
w Swarzędzu, Medalem Komisji Edukacji Naro
dowej – w uznaniu 
szczególnych za
sług dla oświaty 
i wychowania.
Uroczystość 
wręczenia 
medalu miała 
miejsce 12 listopada 
2019 roku 
w Pała
cu Dzia
łyń
skich 
w Poz
naniu.

/po/
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Budżet Swarzędza 
planowany na 2020 r.

Na 17 grudnia zwołana została sesja Rady Miejskiej poświęcona uchwaleniu 
budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2020 rok. Przedstawiamy Państwu 
główne założenia tego dokumentu.

Budżet w roku 2020 przekroczy 300 
milionów złotych. Dochody budże-
tu planowane są na poziomie ponad 

316 mln zł, natomiast wydatki gminy 
osiągną pułap 332 mln złotych.

Największy udział wśród dochodów 
gminy, bo ponad 31%, wykazują podat-
ki PIT i CIT. W związku z nowelizacją 
w trakcie 2019 roku ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, tj. 
wprowadzeniem „zerowego” PITu dla 
26-latków oraz obniżeniem stawki PIT 
z 18% do 17%, nastąpiło znaczne obni-
żenie dochodów z tego tytułu. Analizując 
dane historyczne z ostatnich lat, średnio-
roczny wzrost dochodów kształtował się na 
poziomie około 14%. W roku 2019 nastąpił 
wzrost w stosunku do roku poprzedniego 
o 18,51%, czyli o prawie 14 mln zł. W roku 
2020 wzrost ten jest na poziomie 5,33% 
i stanowi to ponad 4,6 mln zł. W kolej-
nych latach objętych Wieloletnią Prognozą 
Finansową zaplanowano ostrożnościowy 
wzrost na poziomie 2%, ponieważ na 
dzień dzisiejszy nie można przewidzieć, 
jaka będzie koniunktura na rynku. Jest to 
dotkliwy spadek dla naszego samorządu. 
Dla gminnej kasy w następnym roku jest 
to uszczerbek 10 do 12 milionów złotych. 
Podniesienie stawek podatku od nierucho-
mości daje wzrost dochodów na poziomie 
2,8 mln zł. Utrzymywanie poziomu niskich 
stawek w podatku od środków transpor-
towych odnosi pozytywny skutek, coraz 
więcej podmiotów rejestruje swoje pojazdy 
na terenie naszej gminy. Wzrost tego do-
chodu planowany jest na poziomie ponad 
1,1 mln złotych. Pozostałe podatki i opłaty 
pobierane na terenie Gminy Swarzędz nie 
są w stanie zrekompensować tak dotkli-
wego uszczerbku dochodów jaki powstał 
w związku z nowelizacją ustawy o PIT. 

Rekordowe będą również wydatki bu-
dżetu, wyniosą 332 mln zł, z czego ponad 
57 mln trafi na inwestycje. Są to w więk-
szości zadania już realizowane lub w trak-
cie projektowania. Największe nakłady 
inwestycyjne planowane są w zakresie 

budowy nowych oraz przebudowy i mo-
dernizacji obecnych dróg zlokalizowanych 
na terenie miasta i gminy. Na inwestycje 
drogowe przeznacza się prawie 27 mln. 
W perspektywie zadań wieloletnich istot-
ną pozycję zajmuje budowa obwodnicy 
Swarzędza oraz budowa tunelu pod torami 
kolejowymi, łączącego południowe tereny 
gminy z północnymi, które mają na celu 
usprawnienie coraz bardziej wzrastającego 
natężenia ruchu. Gmina Swarzędz przystę-
puje wraz z Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego, Starostwem Powiato-
wym w Poznaniu oraz PKP do budowy 
tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej 

w Kobylnicy. Następuje kontynuacja za-
dań w zakresie niskoemisyjnej mobilności 
miejskiej poprzez modernizację bazy trans-
portowej, rozbudowę ul. Transportowej 
etap III – budowę ronda oraz modernizację 
węzła przesiadkowego w Paczkowie. Na-
leży podkreślić, że na to zadanie gmina 
otrzymała dofinansowanie pochodzące ze 
środków Unii Europejskiej. W 2020 roku 
kontynuowana będzie rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, na którą 
przeznacza się 15,5 mln zł oraz w następ-
nych latach przewidziana jest rozbudo-
wa Szkoły Podstawowej w Wierzonce. 
Kontynuowana jest termomodernizacja 
budynków komunalnych, która ma na 
celu osiągnięcie efektu energetycznego. 
Zaplanowano również środki finansowe 
na adaptację budynku po dawnej Szkole 
Podstawowej w Paczkowie na dom dzien-
nego pobytu dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych.

W zakresie gospodarki ściekowej 
i ochrony wód następuje kontynuacja 
prac w ramach Związku Międzygminne-
go „Puszcza Zielonka”, polegających na 
budowie nowych sieci kanalizacyjnych na 

36,49%

6,41%
7,1%

10,96%

14,13%

24,91%

31,25%

2,67%
3,44%

14,48%

22,65%

25,51%

Struktura wydatków 
Gminy Swarzędz w 2020 r. 
wg poszczególnych grup

  oświata i wychowanie

  pomoc społeczna

  transport i drogi

  administracja

  gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

  kultura i sport

Struktura dochodów 
Gminy Swarzędz w 2020 r. 
wg poszczególnych grup

  Udziały w podatkach budżetu 
Państwa

  Dotacje celowe

  Podatki i opłaty

  Subwencje

  Pozostałe dochody

  Dochody z mienia komunalnego
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terenie Gminy Swarzędz. Dodatkowo z bu-
dżetu gminy (ponad 6 mln zł) przeznaczo-
no na realizację etapu IV i V kanalizacji, na 
wykonanie dodatkowych przyłączy, które 
nie zostały ujęte w projekcie realizowanym 
przez Związek Międzygminny.

Wśród wydatków bieżących, wyno-
szących ponad 275 mln zł, najwięcej pie-
niędzy przeznaczonych zostaje na oświatę, 
jest to kwota ponad 105 mln zł. Oświata 
stanowi jeden z priorytetów. Są to duże 
środki, stanowiące 38,24% wydatków bu-
dżetu. Na przestrzeni roku 2019 została 
wprowadzona podwójna podwyżka wy-
nagrodzeń dla nauczycieli, tj. od 1 stycz-
nia wzrost o 5% a od miesiąca września 
o kolejne 9,6% oraz wprowadzenie od 1 
stycznia 2020 roku płacy minimalnej na 

poziomie 2.600 zł, powoduje znaczący 
wzrost wynagrodzeń, bo aż o 6,2 mln zł. 
Subwencja oświatowa, która przekazywa-
na jest ze strony rządu, stanowi w 2020 
roku kwotę 45.894.527 zł. Gmina na bieżą-
cą realizację zadań oświatowych ze swojej 
strony dopłaca 60 mln zł. Z roku na rok 
kwota dopłat ze strony Gminy stanowi 
coraz większy udział.

Najbardziej rosnącą grupą wśród do-
chodów i wydatków są dotacje celowe 
z budżetu państwa, które w głównej mie-
rze przeznaczane są na politykę społeczną 
i zdrowotną, ponad 82,7 mln zł. Wśród 
zadań, które realizuje Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu, są zadania zle-
cone z zakresu administracji rządowej 
w ramach wspierania rodziny, prawie 60 

mln zł przeznacza się na wypłatę progra-
mu 500+, pozostałe środki przeznacza się 
na profilaktykę zdrowia i uzależnień, jak 
i zadania realizowane w zakresie opieki 
socjalnej. Gmina również ma swój wkład 
w realizację zadań Ośrodka, ze swojego 
budżetu dopłaca ponad 12 mln zł. 

Podsumowując budżet roku 2020, bę-
dzie to nadal budżet prospołeczny i pro-
inwestycyjny, z nastawieniem na rozwój 
inwestycji drogowych, usprawniających 
komunikację na terenie gminy, jak i rozwój 
w zakresie oświaty i polityki społecznej, 
na którą corocznie przeznacza się znaczące 
środki.

Karolina Dziekan
Skarbnik Gminy

100 lat i podwójny
jubileusz!

16 listopada 100. rocznicę urodzin 
świętował Pan Marian Muszyń-
ski ze Swarzędza. W przeddzień 

urodzin dostojnego Jubilata odwiedził 
burmistrz Marian Szkudlarek, osobiście 
przekazując serdeczne życzenia wielu dal-
szych lat w zdrowiu. Burmistrz złożył tak-
że Panu Marianowi i jego małżonce Pani 
Genowefie życzenia z okazji obchodzonej 
w tym roku 65. rocznicy ślubu.

Raz jeszcze - wszystkiego dobrego!
/mw/

 Fot. Tomasz Rybarczyk

Wybieramy „Sportowca Roku 2019”

Przed nami V edy-
cja plebiscytu 
Sportowiec Roku. 

Głosować będziemy na 
swoich ulubieńców 
w następujących kategoriach za pomocą 
serwisu społecznościowego facebook: 

 » Sportowiec Roku – kategoria do 18 
roku życia 

 » Sportowiec Roku – kategoria powyżej 
18 roku życia 

 » Drużyna Roku 2019 
Oprócz tego Kapituła Plebiscytu 

wybierze wyróżnionych w pozostałych 
kategoriach: 

 » Trener Roku 
 » Działacz Roku 
 » Wydarzenie Sportowe Roku. 
Do 20 stycznia 2020 roku kandydatów 

zgłaszać mogą zarówno szkoły podsta-

wowe z terenu miasta 
i gminy Swarzędz, jak 
i mieszkańcy gminy, 
kluby sportowe, stowa-
rzyszenia, instytucje. 

Na adres organizatora: 
plebiscyt@swarzedz.pl 

Dane kandydata powinny posiadać 
krótki opis osiągnięć sportowca, notkę 
biograficzną oraz zdjęcie. 

Do 27 stycznia 2020 roku Kapituła 
wybierze nominowanych w poszczegól-
nych kategoriach. 

Głosowanie internetowe odbędzie się 
między 31.01.2020-28.02.2020 r. 

Gala Sportowiec Roku 2019 odbędzie 
się w sobotę, 6 marca 2020 roku, w Swa-
rzędzkiej Sali Koncertowej w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Zalasewie. 

 /t.ryb./

Stypendia sportowe – 
wnioski do 31 stycznia

Do 31 stycznia 2020 r. do Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz można 
składać wnioski o przyznanie sty-

pendiów sportowych na 2020 rok dla za-
wodników osiągających wysokie wyniki 
we współzawodnictwie sportowym mię-
dzynarodowym lub krajowym. 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, regulamin oraz wnio-
sek do pobrania znajdują się w zakładce 
,,Sport” na stronie www.swarzedz.pl

/wpr/
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Głośno 
oklaskiwaliśmy
Artystów Piwnicy 
pod Baranami

Niepokorna i nieprzewidywalna od 
lat, taka jest krakowska Piwnica pod 
Baranami. W Piwnicy występują 

najlepsi polscy artyści. To dla nich wielki 
prestiż i nobilitacja. Jest stały skład arty-
styczny, ale też wielu współpracujących 
z nią twórców. A i tak, kiedy przychodzi 
do występu, to żaden nie jest podobny do 
wcześniejszego. Taki to urok krakusów.

Tak też było i tym razem. Swarzędz-
ka publiczność mogła być światkiem 
niezwykłego wydarzenia. 22 listopada 
w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Za-
lasewie gościliśmy Piwnicę pod Baranami. 
Podziwiać mogliśmy Tamarę Kalinowską, 
Dorotę Ślęzak, Krzysztofa Janickiego, 
Tadeusza Kwintę i Leszka Wójtowicza.

Nie obyło się bez wzruszeń, przemy-
śleń i zachwytów. Niepowtarzalna atmos-
fera pełna dobrego humoru i wspaniałych 
pieśni udzieliła się wszystkim. Krzysztof 
Janicki bawił, a Tamara Kalinowska wy-
dobywała łzy… Dzięki przywoływanemu 
kilkukrotnie przez artystów założycielowi 
Piwnicy – Piotrowi Skrzyneckiemu, swa-
rzędzka publiczność mogła w piątkowy 
wieczór obcować z naprawdę wielką 
SZTUKĄ. 

/ok/

... i Cezarego 
Pazurę 

Wieczór 1 grudnia upłynął pod zna-
kiem dobrego humoru i świetnej 
zabawy, a to za sprawą występu 

Cezarego Pazury, który odbył się w ramach 
cyklu koncertów i występów w Swarzędz-
kiej Sali Koncertowej w Zalasewie.

Bilety na wydarzenie rozeszły się jak 
przysłowiowe „świeże bułeczki”. Zaintere-
sowanie było na tyle duże, że organizatorzy 
postanowili dołożyć jeszcze jeden występ, 
który również bardzo szybko został wy-
przedany.

Aktor od samego początku nawiązał 
pozytywną relację z publicznością, dzięki 
czemu atmosfera była luźna i przyjem-
na, a publiczność mogła, choć na chwilę 
wyrwać się z szarości dnia codziennego. 

Występ trwał równe 90 minut. Tema-
tyka skeczów była bardzo urozmaicona 
i dotykała  więzi rodzinnych, różnego ro-
dzaju syndromów związanych np. z pracą, 
czy też przedstawieniu przepisu na elik-
sir szczęścia dla mężczyzn w „dojrzałym 
wieku”. 

Niepowtarzalna atmosfera, pełna do-
brego humoru udzieliła się publiczności, 
która co chwilę nagradzała artystę grom-
kimi brawami.

Po zakończeniu artysta nadal był 
dostępny dla swoich fanów. Można było 
porozmawiać, zrobić zdjęcie i zdobyć 
autograf.

Występ Cezarego Pazury zamyka tego-
roczny cykl koncertów i występów w Swa-
rzędzkiej Sali Koncertowej. Na następne 
wydarzenia zapraszamy już w roku 2020.

Zapewniamy, że będzie równie, atrak-
cyjnie, ciekawie i wesoło!

Do zobaczenia!
/ok/

 Fot: Aldona Młynarczak

Niezwykły  
sukces wystawy 

Enigma  
jak magnes!

Ponad 1000 osób odwiedziło w ciągu 
czterech tygodni Swarzędzkie Cen-
trum Historii i Sztuki! Wszystko za 

sprawą niezwykłej wystawy, która gościła 
od 8 listopada do 8 grudnia w naszym mie-
ście. Dorośli i dzieci przybywali specjalnie, 
żeby zobaczyć ekspozycję zatytułowaną 
„Pogromcy Enigmy”, opowiadającą historię 
trzech wspaniałych poznańskich matema-
tyków, którzy przełamując kod niemieckiej 
maszyny szyfrującej, przyczynili się do 
znacznego skrócenia II wojny światowej. 

Na co dzień wystawę można oglądać 
w specjalnym kontenerze wystawowym 
stojącym przez Zamkiem Cesarskim w Po-
znaniu. Pomysłodawcą czasowego „wypo-
życzenia” jej do swarzędzkiego muzeum 
był radny Przemysław Garsztka. Dzięki 
tej inicjatywie Swarzędzanie nie musie-
li jechać do Poznania, aby zapoznać się 
z historią Mariana Rejewskiego, Jerzego 
Różyckiego oraz Henryka Zygalskiego. 
W ramach ekspozycji był dostępny film 
oraz specjalna aplikacja komputerowa, da-
jąca możliwość spróbowania własnych sił 
w dziedzinie szyfrowania. Grupy szkolne 
rozwiązywały również zagadki krypto-
logiczne w wersji papierowej. Wystawa 
prezentowała też udostępnione przez 
mieszkańców Swarzędza pamiątki mili-
tarne z okresu II wojny światowej.  

/hj/
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Sportowcy 
u burmistrza

25 listopada burmistrz Swarzę-
dza Marian Szkudlarek gościł 
w ratuszu sportowców (kaja-

karzy i wioślarzy), mieszkańców naszej 
gminy, którzy trenują w poznańskich klu-
bach. Gośćmi burmistrza byli kajakarze 
Zuza Hałas, Dastin Malinowski, Bartek 

Hałas, Kornel Wąsowicz oraz wiośla-
rze Jakub Woźniak, Dawid Pankowski, 
Przemysław Wanat, Michał Kulecki, 
Krzysztof Wojtyś i Szymon Mikołajczak. 
Młodzi, wyróżniający się sportowcy mieli 
okazję do opowiedzenia o swych osią-
gnięciach, a inicjator spotkania – radny 
Dawid Książkiewicz – nie musiał ich 
długo namawiać na wspólne zdjęcie...

/mw/
 Fot. Maciej Woliński

Szkolenie 
dla organizacji 
pozarządowych

28 listopada w swarzędzkim ratuszu 
odbyło się bezpłatne szkolenie 
dla organizacji pozarządowych 

zorganizowane przez Wydział Promocji 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. Na 
wstępie burmistrz Marian Szkudlarek pod-
sumował dotychczasową dobrą współpra-
cę ze swarzędzkim „trzecim sektorem”. 
Zapewnił, że - mimo trudności budże-
towych - suma pieniędzy przeznaczona 

na dofinansowanie działań organizacji 
pozarządowych na rzecz mieszkańców 
naszej gminy nie zostanie zmniejszona. 
Na 66 zadań publicznych realizowanych 
w 2019 roku przez 37 organizacji, a wspie-
ranych przez Gminę Swarzędz, w otwar-
tych konkursach ofert przekazano dotacje 
w łącznej kwocie 2 265 580 zł. Dodatkowo 
w bieżącym roku, na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w Swarzędzu, udzielono 
dotacji na 6 zadań związanych z rozwo-
jem 6 swarzędzkich rodzinnych ogrodów 
działkowych, na które przeznaczono razem 
100 000 zł. 

Szkolenie prowadził Wojciech Do-
bczyński. W spotkaniu wzięło udział kil-

kudziesięciu przedstawicieli swarzędzkich 
organizacji, w tym stowarzyszeń, fundacji, 
klubów sportowych, parafii. Omówione 
zostały nowe wzory ofert, umów i spra-
wozdań, które stanowią załączniki do 
rozporządzenia Przewodniczącego Ko-
mitetu ds. Pożytku Publicznego. Wspo-
mniane nowe wzory mają zastosowanie 
w otwartych konkursach ofert dla organiza-
cji, ogłaszanych przez Gminę Swarzędz na 
podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na wsparcie 
realizacji przyszłorocznych zadań publicz-
nych z zakresu: sportu, kultury, zdrowia, 
edukacji, turystyki i wypoczynku. 

/wd, mw/

Ferie w STOLARNI  
– Pracowni Działań Twórczych

Serdecznie zapraszamy dzieci i mło-
dzież w wieku od 5 do 15 roku życia, 
do twórczej zabaw w STOLARNI 

- Pracowni Działań Twórczych przy ul. 
Rynek 21 w Swarzędzu.

Jak co roku zapraszamy na „Zimowe 
Poranki ze Sztuką’”, a wszystko w kon-
wencji teatralnej. W twórczej, kreatywnej 
atmosferze będziemy tworzyć swój własny 
scenariusz.. Zajęcia z ceramiki i rzeźby, 
grafiki oraz opowieści prowadzone będą 
przez zaproszonych artystów i specjali-
stów. W programie są wyjazdy do teatrów, 
które będą inspiracją do zaplanowanych 
zajęć. 

Celem zajęć jest rozwój artystyczny 
dzieci, w tym: doskonalenie umiejętności 
manualnych, rozwijanie wyobraźni oraz 
kreatywności, poznanie teatru od podstaw.

Do dyspozycji dzieci zapewniamy 
bogate zaplecze artystyczne, salę do za-
baw, pracownię plastyczna, pracownię 
ceramiczną wyposażoną w profesjonalne 
materiały oraz niezbędny sprzęt, w tym 
piec do wypału ceramiki. 

Zajęcia przygotowane są zarówno dla 
najmłodszych dzieci jak i tych starszych; 

początkujących, które nie miały styczności 
z działaniami plastycznymi wcześniej, jak 
również dla pasjonatów, którzy na pewno 
znajdą coś dla siebie.

W oparciu o dotychczasowe do-
świadczenia oraz dbałość i komfort 
Państwa dzieci przygotowaliśmy pro-
gram warsztatów dostosowany do 
wieku, ich możliwości oraz potrzeb. 
Prowadzimy dyżury w godzinach po-
przedzających zajęcia przed 8.00 oraz 
po godz16.00.

I turnus: 27 stycznia – 31 stycznia 
2020 r. - 8.00-16.00

II turnus: 3 lutego - 7 lutego 2020 r. 
- 8.00-16.00 

Ceny z wyżywieniem, wypałami ce-
ramiki i wyjazdem do teatru.

Dla rodzeństwa rabaty.
- cena 560 zł za turnus (8 h x 5 dni) 
- cena 300 zł za turnus ( 8h x 5 dni bez 

rozróżniania opcji godzinowych w dowol-
nym wariancie) - dla osób uczęszczających 
na zajęcia warsztatowe w roku szkolnym 
2019/2020 oraz biorących udział w kon-
kursie Ceramiki i Rzeźby w ramach cyklu 
,,Szukając Talentów’’

Osoby, które chcą skorzystać tylko 
z zajęć z ceramiki zapraszamy codzien-
nie od poniedziałku do piątku od 10.00 
-11.30 - cena 45 zł za zajęcia.

Zapisy i zgłoszenia w biurze,  
przy ul. RYNEK 21 w Swarzędzu 
ceramikawanat@poczta.onet.pl 
kontakt telefoniczny: 501 428 903.

Pozdrawiam i zapraszam,
Ewa Wanat
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Witaj, Karimo!

W piątek 15 listopada przyjechała do Swarzę-
dza kolejna wolontariuszka Europejskiego 

Korpusu Solidarności. W ramach projektu “ESC-
-Nowe Horyzonty” koordynowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej będzie pracowała w świetlicach 
i placówkach senioralnych. Jednocześnie będzie 
rozwijała swoją osobowość ucząc się języka pol-
skiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, biorąc 
udział w międzynarodowych szkoleniach i poznając 
bogactwo kultury naszego kraju. Poniżej przed-
stawiamy Państwu przetłumaczony tekst, który 
wolontariuszka napisała specjalnie dla Państwa:

Serdeczne “cześć” dla wszystkich w Polsce! Na-
zywam się Karima Heinen i chciałam opowiedzieć 
Państwu trochę o sobie. Mam 21 lat i pochodzę 
z Luksemburga. W tym roku zdecydowałam się 
wziąć udział w wolontariacie. W związku z tym będę 
w Polsce przez 10 miesięcy. Głównym celem mojego 
projektu jest pomoc osobom starszym oraz dzieciom. 
Jestem tutaj po to, aby uczyć ich różnych języków, ale 
również ja sama będę uczyć się od nich. Ponieważ je-
stem osobą wielojęzyczną seniorzy i dzieci, z którymi 
będę się spotykać mają wybór, którego języka chcą 
się uczyć. Może to być francuski, niemiecki, angielski, 
luksemburski albo marokański. Przede wszystkim 
będę uczyła języka angielskiego, ponieważ obecnie 
jest on najważniejszym językiem na świecie. Możecie 
Państwo zadać sobie pytanie, czego osoby, z którymi 
będę pracować mogą nauczyć mnie samą? Posłużę 
się kilkoma przykładami. Obecnie uczę się języka 
polskiego, a w tej nauce wspierają mnie dzieci i senio-
rzy, z którymi pracuję na co dzień. A polski, jak mówi 
większość spotkanych przeze mnie osób, jest jednym 
z najtrudniejszych do nauki. Kolejnym przykładem 
może być to, że każdy człowiek, szczególnie starszy, 
ma swoją opowieść. Myślę, że ważne dla seniorów 
jest to, że mogą dzielić się swoim doświadczeniem. 
A dzięki temu ja będę mogła zdobywać wiedzę o ży-
ciu, o sprawach, których nawet sobie nie wyobra-
żałam. Jestem bardzo szczęśliwa, że mam szansę 
pracować zarówno z ludźmi starszymi i dziećmi, 
z osobami chorymi i zdrowymi. Cieszę się, że mogę 
współpracować z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu i mam nadzieję, że nasze relacje będą 
naprawdę miłe i przyjemne. Pozdrawiam wszystkich 
mieszkańców Swarzędza!

Karima Heinen

Czas refleksji 
i zadumy w Dziennym 
Domu Pomocy 

W ostatnim tygodniu paździer-
nika uczestnicy Dziennego 
Domu Pomocy w Swarzę-

dzu wykonali na zajęciach plastycznych 
piękne stroiki, aby w przeddzień święta 
Wszystkich Świętych przyozdobić nimi 
grób harcerzy na cmentarzu przy ul. Po-
znańskiej. W ten dzień myśli wszystkich 
wędrowały w stronę osób z naszego 
życia, których nie ma już między nami, 
a które pozostały w naszych sercach.

Z kolei 8 listopada w placówce 
przy ul. Sienkiewicza 21 odbyła się 
uroczystość patriotyczna z okazji 101. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Seniorzy przystroili salę 

do terapii zajęciowej w biało-czerwo-
ne barwy. Na rozpoczęcie tego, jakże 
ważnego dla nas Polaków jubileuszu, 
uczestnicy wraz z opiekunami odśpie-
wali hymn Polski. Następnie wszyscy 
razem wspominali bohaterskie zrywy 
naszych rodaków, śpiewając patrio-
tyczne piosenki. Jak na region po-
znański przystało na stołach znalazły 
się rogale świętomarcińskie... 

Rafał Wójtowicz
Dzienny Dom Pomocy w Swarzędzu
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tel.  61 651 26 50, 51, 52, 53 fax. 61 651 26 54
ops@swarzedz.pl www.opsswarzedz.pl 

Spotkanie na 
II Wielkopolskim 
Forum Seniora 

12 listopada uczestnicy z Dzien-
nego Domu „Senior-WIGOR” 
skorzystali z zaproszenia Głosu 

Wielkopolskiego i wzięli udział w II Wiel-
kopolskim Forum Seniora. Spotkanie 
odbyło się w nowoczesnej Sali Sesyjnej 
nowego budynku Urzędu Marszałkow-
skiego przy Alejach Niepodległości 34. 

Seniorzy z zainteresowaniem wy-
słuchali wykładów o bezpieczeństwie, 
badaniach słuchu oraz wiedzy, jaką 
można bezpłatnie uzyskać od farma-
ceuty. Z wielu interesujących tematów 
dowiedzieliśmy się, jak można uczyć się 
nowych technologii i poruszać w prze-
strzeni internetu. Otwartym pytaniem 
pozostaje czy warto z zaufaniem pod-
chodzić do wiadomości pochodzących 
z serwisów internetowych, nastawio-
nych na odsłony i prezentację reklam. 
Zgodnie stwierdziliśmy, że w informa-
cyjnym gąszczu warto sięgać do zna-
nych i sprawdzonych źródeł. 

Z ciekawostek warto wspomnieć 
o uruchomionej we wrześniu  infolinii 
NFZ. Dzięki niej pacjenci mogą dowie-
dzieć się o najszybszych terminach 
i miejscach do podjęcia leczenia oraz 
przysługujących im świadczeniom 
w ramach płaconej składki zdrowot-
nej. Telefoniczna Informacja Pacjenta 
NFZ dostępna jest całodobowo pod 
numerem: 800 190 590 

Ze spotkania wynieśliśmy przeko-
nanie, że polityka senioralna realizo-
wana przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, w którą wpisują się 
działania realizowane na terenie Gminy 
Swarzędz, kładzie nacisk na obecność 
i aktywność społeczną osób w starszym 
wieku. Obejmuje ona systemowo takie 
obszary, jak edukacja, aktywność, zdro-
wie i bezpieczeństwo. Wiele projektów, 
w których mogą uczestniczyć dojrzali 
Wielkopolanie wzmacnia poczucie wła-
snej godności i społeczny szacunek.

Anna Szpakowska
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Wernisaż prac 
plastycznych 
i ceramicznych 
Seniorów

26 listopada uczest-
nicy Dziennego 
Domu „Senior-

-WIGOR” zaplanowali 
pierwszy pokaz osiągnięć 
artystycznych. W wydarze-
niu swoje prace zaprezentowali również 
seniorzy z Dziennego Domu Pomocy. 

Wróciliśmy do chwil powstawa-
nia obrazów i wspominaliśmy, jakie 
emocje towarzyszyły oczekiwaniu na 
wypalanie prac z ceramiki. Ich moty-
wem przewodnim była jesień w swoich 
bogatych kolorach, formach i nastro-
jach. Uczestnicy dzielili zachwyt dla od-

tworzonego w glinie 
liścia i pastelowej de-
likatności jesiennych 
pejzaży. 

Miło było zasiąść 
przy migoczących 
światełkach cera-
micznych lampio-
nów, kiedy w powie-
trzu unosił się aromat 
świeżo upieczonego 
ciasta. Zanurzeni 
w rozmowach doce-

nialiśmy urok schyłku jesieni i mijają-
cych coraz zimniejszych dni. 

Sądzę, że takie podsumowanie 
artystycznych zmagań Seniorów było 
bardzo oczekiwanym i udanym wyda-
rzeniem, które mam nadzieję będziemy 
powtarzać w naszym Domu.

Anna Szpakowska
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
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Peter James
„Ludzie doskonali”

John i Naomi Klaessonowie marzą 
o dziecku i szczęśliwej rodzinie. Oby-
dwoje są jednak nosicielami genu, 
który najprawdopodobniej wywoła 
u ich przyszłego potomka śmiertel-
ną chorobę (ich poprzednie dziecko 
zmarło w wieku czterech lat). W oba-
wie przed kolejną tragedią decydują 
się na krok, którego nie są do końca 
pewni. Udają się po pomoc do gene-
tyka, doktora Leo Dotterego, by ten 
za 400 tysięcy dolarów pomógł im 
zaprojektować dziecko, któremu nie 
będą groziły choroby genetyczne. Czy 
wszystko pójdzie po ich myśli? Czy 
doktor zmieni tylko te geny, o które 
prosili rodzice? Wciągająca powieść, 
od której nie można się oderwać.

Francis Duncan
„Morderstwo  
na święta”

Detekty w Mordecai  Tremaine 
przybywa do posiadłości swojego 
znajomego, by spędzić tam świę-
ta Bożego Narodzenia. Na miejscu 
spotyka wcześniej przybyłych gości 
– ludzi ekscentrycznych i skrywają-
cych tajemnice. Napiętą atmosferę 
w rezydencji potęguje odnalezienie 
pod choinką zwłok w kostiumie  
Świętego Mikołaja. Detektyw posta-
nawia odnaleźć mordercę. Ale czy 
to mu się uda? Klasyczny kryminał 
osadzony na angielskiej prowincji, 
przywołuje skojarzenia z książkami 

Agathy Christie, znajdziemy tu kli-
matyczną posiadłość z intrygującą 
przeszłością, zamkniętą przestrzeń, 
w której popełniono morderstwo, 
grono skomplikowanych postaci 
i cenionego detektywa, dla którego 
nie ma spraw nie do rozwiązania.

Alicja Rokicka
„Świętujemy! 
Roślinne przepisy na 
uroczystości i święta”

Alicja Rokicka, autorka najpopular-
niejszego i najstarszego polskiego 
bloga o tematyce wegańskiej Wegan 
Nerd w swojej nowej książce zachęca 
do zdrowego i roślinnego gotowania. 
Podaje ponad 100 przepisów na śnia-
dania, obiady, podwieczorki, zupy 
i desery. Przekonuje, że można goto-
wać tradycyjne potrawy, opierając się 
wyłącznie na roślinnych składnikach. 
I tak, znajdziemy tutaj przepis na ma-
krelową pastę bezrybną, kiełbaski 
warzywne czy wegerosół z lanymi 
kluskami. Książkę wzbogacają za-
chwycające zdjęcia potraw przygo-
towanych przez autorkę.

Małgorzata Rogala
„Cicha noc”

 W nowej książce Małgorzaty Rogali 
ponownie spotykamy się z Górską 
i Tomczykiem. Agata w związku 
z brakami kadrowymi zostaje odde-

legowana do prowadzenia sprawy 
morderstwa słynnego reżysera reali-
ty show. Sławek natomiast wyrusza 
na specjalistyczne szkolenie do Bu-
dapesztu. Wiele dzieje się również 
w ich życiu osobistym: Agata dostaje 
tajemnicze wiadomości, a Kinga – 
młodsza siostra Tomczyka – zostaje 
uprowadzona. Dobrze napisany kry-
minał, z zaskakującym zakończeniem 
i, co ważne, poruszający – jak za-
wsze w przypadku Rogali – problem 
społeczny (w tym wypadku handel 
ludźmi). 

Sylwia Trojanowska
„Wigilijna przystań”

Książka składa się z ośmiu części, 
każda z nich przybliża nie tylko 
magię świąt, ale i problemy boha-
terów książki: Klaudii – nauczycielki 
języka polskiego, jej siostry – Alicji 
oraz ich rodziców – Jagody i Marci-
na prowadzących pensjonat Bursz-
tynowa Zatoka. Poznany także Maję 
Lubińską – zdolną uczennicę Klaudii, 
latarnika Hilarego Lange, barmankę 
z Bursztynowej zatoki, która tęskni 
za swoim mężem przebywającym 
na misji wojskowej, oraz Malwinę 
prowadzącą ośrodek dla kobiet, które 
doświadczyły przemocy. Mimo wie-
lości bohaterów łatwo zauważyć po-
wiązania między nimi. Wzruszająca 
powieść o nadziei i wybaczaniu, po-
kazująca, że nigdy nie jest za późno 
na przeprosiny.

Neil Pasricha
„Awesome. Księga 
małych cudowności”
Neil Pasricha założył stronę in-
ternetową 1000awesomethings.
com, która miała być odskocznią 

od zwyczajnego życia i osobistych 
problemów – a stała się światowym 
fenomenem. W zaskakującym tem-
pie osiągnęła 100 000 000 odsłon 
i została okrzyknięta „Najlepszym 
blogiem na świecie” dwa lata z rzędu. 
W Księdze małych cudowności autor 
przekonuje, że najlepsze na świe-
cie rzeczy są za darmo, a poczucie 
szczęścia wywołują w nas drobiazgi 
(odkrycie w nocy drugiej, chłodnej 
strony poduszki, znalezienie drobnia-
ków w zimowym płaszczu, otwarcie 
nowej kasy w sklepie, strzelająca 
folia bąbelkowa). Doskonała lektura 
na przygnębiające zimowe wieczory.

Peter Wohlleben
„Dotknij, poczuj, 
zobacz. Fenomen 
relacji człowieka 
z naturą”

Autor bestsellera Sekretne życie 
drzew w swojej najnowsze książce 
zachęca, „by widzieć, słyszeć i czuć 
mocniej. By uświadomić sobie po-
tęgę swoich zmysłów i wsłuchiwać 
się we własne ciało. W nagrodę 
otrzymamy od natury dużo dobrego 
– w otoczeniu drzew nasze ciśnie-
nie się znormalizuje, kolor zielony 
uspokoi, a las wyostrzy nam zmy-
sły”. Ciekawa propozycja wpisująca 
się w coraz popularniejsze dyskusje 
o ochronie przyrody, pokazująca, że 
dbanie o planetę jest w rzeczywisto-
ści dbaniem o nas samych. 

Anna Walkowiak-Osowska

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

Dzień Babci 
i Dziadka,  
jakiego nie było!

Zapraszamy Babcie i Dziadków 
z wnukami na spotkanie z egzo-
tycznymi zwierzętami do Biblioteki 

na os. Czwartaków 1, w poniedziałek 20 
stycznia 2020 o godz. 18.00.

Seniorzy, którzy nie mają wnuków 
też są mile widziani.

Spotkanie poprowadzi Michał Bed-
narek ze Stowarzyszenia „Benek”.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy 
w Oddziale dla Dzieci, przez e-mail: 
dzieci@biblioteka.swarzedz.pl lub tel. 
61-8173-102.

Serdecznie 
dziękujemy!

Dziękujemy wszystkim Czytelnikom, 
za liczny udział w tworzeniu „Szpi-
kowej Paczki” oraz sklepowi Maja 

Swarzędz i Zbig Studio Foto za rozrekla-
mowanie naszej akcji!!! W dość krótkim 
czasie udało nam się zebrać wiele pro-
duktów. Dziękujemy za okazane serce. 
W przyszłości chcielibyśmy jeszcze brać 
udział w akcjach charytatywnych, mamy 
nadzieję, że spotkają się z podobnym 
odzewem.

/bibl/

Ferie w bibliotece

Zapraszamy na zajęcia w Bibliotece 
na os. Czwartaków 1 dzieci w wieku 
7-10 lat. Zajęcia będą się odbywać 

w dniach 27-31 stycznia 2020, w godz. 
10.30-12.30. W planach: spotkania z cie-
kawymi ludźmi, egzotycznymi zwierzę-
tami, samodzielny wyrób kosmetyków, 
zabawy ruchowe, plastyczne i wiele in-
nych atrakcji. Liczba miejsc ograniczo-
na. Zapisy w Oddziale dla Dzieci, przez 
e-mail: dzieci@biblioteka.swarzedz.pl lub 
tel. 61-8173-102. /bibl/

„A niech to czykolada!” 
Spotkanie autorskie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem

Uczniowie swarzędzkich szkół pod-
stawowych 14 listopada br. mieli 
okazję poznać nagradzanego au-

tora poczytnych książek dla dzieci i mło-
dzieży – Pawła Beręsewicza. W czytelni 
Biblioteki Publicznej na os. Czwartaków 1, 
przy herbacie z cukrem, autor w ciekawy 
i dowcipny sposób opowiadał o swo-
ich książkach i odpowiadał na pytania 
młodych czytelników. Aktywny udział 
zgromadzonych wynikał nie tylko z inte-
resująco przeprowadzonego spotkania, 
ale dość dużej wiedzy uczniów o literatu-
rze i kulturze. Zgromadzonych uczniów 
interesowały nie tylko tajniki warsztatu  
pisarza, ale również fakty z życia osobi-
stego twórcy.

Paweł Beręsewicz jest autorem „Pocz-
tu psujów polskich”, cyklu opowiadań 
o perypetiach rodziny Ciumków, po-
wieści dla młodzieży „Jak zakochałem 
Kaśkę Kwiatek” i wielu innych pozycji 
książkowych. O wszechstronności autora 
świadczą jego tomiki wierszy dla dzieci, 
tłumaczenia z literatury anglojęzycznej 
i... słownik polsko-angielski i angielsko-
-polski dla dzieci. W książce „Czy pisarzom 
burczy w brzuchu?” udzielił odpowiedzi 
na najbardziej typowe i nietypowe py-
tania kierowane do niego przez dzieci. 
Jeżeli jesteś ich ciekaw Drogi Czytelniku, 
zachęcamy do wypożyczenia i lektury tej, 
jak i innych książek Pawła Beręsewicza.

JGM
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Zapraszamy 
na lodowisko

Lodowisko przy pływalni Wodny Raj czynne jest 
codziennie od 10:00 do 21:30.

Sesje na lodowisku trwają 1,5 godziny i rozpoczyna-
ją 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.
Bilet wstępu umożliwia korzystanie z lodowiska 
przez okres 1 sesji, tj. 1,5 godziny. Opłaty:
od poniedziałku do piątku

 » 12 zł - normalny
 » 10 zł - ulgowy

soboty, niedziele i święta
 » 15 zł - normalny
 » 13 zł - ulgowy

Wypożyczenie łyżew – 10 zł
Ostrzenie łyżew - 12 zł
Nauka jazdy na łyżwach:
Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę o godzinie 
8.00 i 9.00. Opłata obejmuje instruktora i wstęp 
na lodowisko.

 » w grupie 1 lekcja – 20 zł/os. 
indywidualnie:

 » dla jednej osoby: 50 zł (45 min.)
 » dla dwóch osób: 70 zł (45 min.) 
 » dla trzech osób: 90 zł (45min.)

Instruktor prowadzący: Kazimierz Mąkowski – kon-
takt 507-760-416.

/cs/

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.

/cs/

Półkolonie 
zimowe w SCSiR

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

dni, podczas których dzieci spędzają 
czas aktywnie ze swoimi rówieśnikami. 
W harmonogramie przewidujemy: gry 
drużynowe na hali sportowej SCSiR, nau-
kę jazdy na łyżwach, zabawę w świetlicy 
(rysowanie, gry planszowe, tenis stołowy 
itp.), wyjazd do kina oraz codzienną za-
bawę 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 ter-
minie skutkuje skreśleniem z listy zapisów)

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

/scsir/

Ferie 
z łyżwami

Sezon z imow y 
2019/2020 to 
czas, w którym 

pomimo obecnie 
mało zimowej aury, 
staramy się zachęcić 
wszystkich do upra-
wiania sportów zimowych, a jednym 
z nich jest jazda na łyżwach. Na swa-
rzędzkim lodowisku można poczuć 
zimowy klimat, nie tylko podczas 
standardowych, codziennych sesji, ale 
również podczas eventów organizowa-
nych na różne okazje. Jedną z takich 
nadchodzących okazji są ferie zimowe. 
Rozpoczniemy je 25 stycznia 2020 r. 
o godz. 18:00 imprezą Ferie Zimowe 
na Start. Oprawa muzyczna oraz cha-
rakter imprezy będą nawiązywać do 
motywów z bajek Disney’a. Zachęcamy 
do przebrania się za postacie ze swoich 
ulubionych bajek. 

Drugie wydarzenie związane z za-
bawą na lodowisku kończy okres ferii 
zimowych. 8 lutego 2020 r. o godz. 18:00 
odbędzie się Bal Karnawałowy – impre-
za pod hasłem Bal Tysiąca Kolorów. 
Wszystkich uczestników obowiązuje 
bardzo kolorowe przebranie.

Obydwie imprezy poprowadzą do-
świadczeni animatorzy z grupy Ubar-
wieni. Przewidziane są nagrody dla osób 
uczestniczących w konkursach. Wstęp 
według cennika. Ilość osób ograniczo-
na. Nie prowadzimy rezerwacji. Będzie 
kolorowo i radośnie, dlatego już dzisiaj 
serdecznie zapraszamy. /cs/
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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

Swarzędz 
z tytułem 
„Sportowa Gmina”

14 listopada, podczas gali Klubu 
Sportowa Polska, Miasto i Gmi-
na Swarzędz zostało wyróż-

nione tytułem Sportowej Gminy 2019. 
Burmistrz Tomasz Zwoliński odebrał je 
w imieniu burmistrza Mariana Szkudlar-
ka. 

Pasjonatem Sportowej Polski został 
Marcin Madanowski – sekretarz klubu 
Lider Swarzędz, od blisko 30 lat zwią-
zany przede wszystkim z koszykówką. 
Aktywny promotor sportu na terenie 

naszej gminy. Laureat nagrody Spor-
towy Działacz Roku 2018 roku Gminy 
Swarzędz. Odznaczony również Brązową 
Honorową Odznaką Polskiego Związku 
Koszykówki. 

Gratulujemy!  /t.ryb/ 
 Fot. Tomasz Rybarczyk

Pomysł 
na prezent

Chcesz sprawić bliskiej 
osobie miły prezent pod 
choinką? Swarzędzkie 

Centrum Sportu i Rekreacji 
poleca karnet SCSiR lub kupon 
upominkowy na masaż!
W ofercie do wyboru:
 » karnet SCSiR o określonej wartości (od 

50 zł). Z karnetem płacisz 10% mniej za 
usługi (wejście na basen lub lodowisko, 
sauna, bowling, aerobik, masaż);

 » kupon na dowolny masaż z oferty Ga-
binetu „MANOESPALDA”.

Szczegóły w kasie Pływalni Wodny 
Raj lub pod nr. tel. 61 65 09 527/528

/cs/
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Bioodpady na luzie, czyli 
tajemnica brązowego pojemnika

Brązowy, niepozorny – pojemnik na bioodpady, często postrzegany jest 
jako mało ważny wśród odpadowej gamy pojemników. Nie dajmy się 
jednak zwieść pozorom. Zbiórka bioodpadów jest kluczowym elementem 
całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który organizuje 
ZM GOAP. Co należy o niej wiedzieć i jak ją prawidłowo prowadzić?

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie 
aglomeracji poznańskiej wprowa-
dzono obowiązek segregacji biood-

padów. Zmianę tą poprzedził pilotażowy 
program zbiórki tych odpadów prowadzo-
ny w 2017 r. w trzech sektorach aglome-
racji. ZM GOAP w kompleksowy sposób 
informował o organizowanej zbiórce odpa-
dów BIO. Ukazały się reklamy w prasie, 
radiu, telewizji i internecie. Odbyły się 
spotkania informacyjne i konsultacyjne. 
Do mieszkańców trafiły plakaty i ulotki. 
Jakie są efekty?

Więcej odpadów BIO
Rosnący poziom życia w Polsce wią-

że się z większą konsumpcją, a w konse-
kwencji – wzrostem produkcji odpadów. 
W przypadku aglomeracji poznańskiej 
strumień odpadów wzrósł w ostatnich 
latach o około 4-6% rocznie. Dotyczy 
to wszystkich frakcji odpadów, w tym 
również bioodpadów. Stanowią one naj-
większą część odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie, powstają bowiem 

w każdym – małym i dużym gospodarstwie 
domowym. 

W ostatnich latach na terenie aglome-
racji poznańskiej znacząco wzrosła ilość 
odbieranych odpadów biodegradowalnych. 
W latach 2015-2017 ich masa zwiększyła 
się o około 30% w stosunku do lat mi-
nionych. W kolejnych latach poziom ten 
kształtował się następująco: w 2015 – 19,5 
tys. ton, w 2016 – 27,4 tys. ton, w 2017 – 
32 tys. ton i w 2018 – 38 tys. ton. 

Wzrost ilości zebranych selektywnie 
bioodpadów to bardzo dobra wiadomość. 
Dzięki dobrym wynikom zbiórki, gminom 
zrzeszonym w ZM GOAP będzie łatwiej 
osiągnąć poziomy recyklingu wyznaczone 
przez przepisy prawa unijnego oraz kra-
jowego. 

Bioodpadowe problemy
Prowadzona poprawnie selektywna 

zbiórka odpadów oznacza zmniejszenie 
ilości i masy odpadów zmieszanych (tzw. 
resztkowych), trafiających do czarnego 
pojemnika. Niestety, często selektywna 

zbiórka bioodpadów prowadzona jest 
w sposób nieprawidłowy. W przypadku 
bioodpadów dość częstym problemem jest 
mieszanie odpadów ulegających biode-
gradacji, z tymi, które nie rozkładają się 
w sposób naturalny. 

Do pojemników na bioodpady nadal 
trafia więc to, co trafić tam nie powinno. 
Mieszkańcy wyrzucają nie tylko artykuły 
spożywcze, które nie nadają się do kompo-
stowania (np. mięso), ale także odpady nie 
mające nic wspólnego z frakcją „BIO” np. 
gruz budowlany, materiały poremontowe, 
opakowania plastikowe itp.

Pamiętajmy, że do pojemników na 
bioodpady powinny trafiać wyłącznie 
odpady organiczne, jak: odpadki kuchen-
ne, obierki z jarzyn i owoców, przetermi-
nowane warzywa i owoce, fusy z kawy 
i herbaty, resztki produktów żywnościo-
wych pochodzenia roślinnego, produkty 
zbożowe, kwiaty cięte i doniczkowe, trawa 
i liście, rozdrobnione gałęzie, skorupki jaj, 
pieczywo. 

Prowadzona przez ZM GOAP zbiórka 
bioodpadów przynosi oczekiwane rezulta-
ty, jednak pojawiają się problemy z jako-
ścią obieranych odpadów, w szczególności 
na terenach zabudowy wielorodzinnej. 
Jakie błędy popełniają mieszkańcy?

Niewłaściwe jest wrzucanie mięsa, 
kości, odchodów zwierząt, popiołu, ziemi 
i kamieni do bioodpadów. Te odpady nie 
nadają się do zagospodarowania w Bio-
kompostowni - instalacji do której odpady 
są przekierowywane. 

Dość częstym zjawiskiem jest wy-
rzucanie do brązowych pojemników 
zmieszanych (niesegregowanych) odpa-
dów komunalnych lub innych odpadów 
zbieranych selektywnie. Należy pamiętać, 
że nieprawidłowe zachowanie jednego 
mieszkańca, który lekceważy obowiązu-
jące zasady i wrzuci do brązowego pojem-
nika pieluchę lub koci żwirek, niweczy 
starania wielu innych ludzi, którzy zbierali 
odpady prawidłowo. Zatroszczmy się więc 
o środowisko, bądźmy „eko” i postępujmy 
odpowiedzialnie!

Bioodpady na luzie!
Nieprawidłowym postępowaniem 

jest wyrzucanie bioodpadów zapakowa-
nych w zwykłe worki foliowe i siatki ze 
sklepu. Powoduje to pogorszenie jakości 
gromadzonych odpadów, ich gnicie, co 
w konsekwencji stwarza problemy z ich 
dalszym zagospodarowaniem. 

Jeżeli nie mamy specjalnego worka 
biodegradowalnego, a dokładniej kom-
postowalnego, pamiętajmy, że wrzucając 
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Ścieki z szamba  
prosto do jeziora!...

Kilka dni temu Straż Miejska w Swa-
rzędzu otrzymała informację, że do 
rowu melioracyjnego prowadzące-

go do Jeziora Swarzędzkiego przedosta-
ją się nieczystości płynne. 14 listopada  
strażnicy udali się z zadymiarką w re-
jon ulicy św. Marcina, gdzie znaleźli 
źródło zanieczyszczeń, którym okazał 
się nielegalny „przelew” ze zbiornika 
bezodpływowego położonego na jednej 
z tamtejszych nieruchomości. Ze wzglę-
du na wagę sprawy zakończy się ona 
skierowaniem wniosku o ukaranie do 
sądu. /sm/

Kontrole spalania 
w stolarniach  
dają wyniki!

Od dłuższego czasu strażnicy 
ze swarzędzkiego „Ekopatro-
lu” ponownie kontrolują te 

zakłady stolarskie i tapicerskie, które 
w poprzednich sezonach grzewczych 
zostały „złapane” na spalaniu odpadów 
poprodukcyjnych i na nasz wniosek 
skontrolowanie również przez WIOŚ. 

Dotychczas nie stwierdziliśmy 
nieprawidłowości, w kotłach zamiast 
odpadów pali się węgiel, zaś odpady 
są składowanie zgodnie z przepisami. 
Wynika z tego, że przyjęty przez nas 
tryb postępowania działa skutecznie. 

Niestety jest to tylko połowiczny 
sukces, ponieważ zamiast bardzo szko-
dliwego formaldehydu emitują teraz do 
atmosfery pyły zawieszone, zwiększając 
ich stężenie w naszym powietrzu.

/sm/

bioodpady do pojemnika powinniśmy naj-
pierw oddzielić je od folii, a zabrudzoną 
„foliówkę” wrzucić do pojemnika na od-
pady zmieszane. Poprawne zachowanie 
powinno zatem polegać na wrzuceniu 
bioodpadów LUZEM do brązowego po-
jemnika. Bioodpady przed wrzuceniem 
do pojemnika możemy też gromadzić 
w specjalnych kompostowalnych workach, 
które nie będą powodowały pogorszenia 
jakości zebranych w nich odpadów. Bio-
degradowalne woreczki na odpady można 
kupić w niektórych sklepach sieciowych 
na terenie aglomeracji poznańskiej.

Do gromadzenia bioodpadów wyko-
rzystuje się specjalne brązowe pojemniki 
z otworami wentylacyjnymi w ściankach 
i z rusztem na dnie. Dzięki systemowi na-
powietrzania i parowania odcieków spo-
walniane jest gnicie odpadów, a co za tym 
idzie, powstawanie nieprzyjemnych zapa-
chów. Dodatkowo, zastosowanie pojem-
ników z rusztem wpływa na zmniejszenie 
objętości gromadzonych w nich odpadów. 

Przestrzeganie powyższych zasad 
gwarantuje, że zbierane bioodpady za-
chowają swoje właściwości, a obsługu-
jąca aglomerację poznańską instalacja 
(Biokompostownia) będzie mogła je 
efektywnie przetwarzać. W procesie 
odzysku z bioodpadów pozyskiwany 
jest dobrej jakości kompost o walorach 
nawozowych, wytwarzana jest również 
energia elektryczna oraz cieplna. Pozy-
skana w ten sposób energia wykorzy-
stywana jest do zasilania instalacji Bio-
kompostowni. Natomiast nawóz powstały 
w wyniku kompostowania wykorzysty-
wany jest z pożytkiem dla środowiska: 
w rolnictwie, ogrodnictwie, na miejskich 
terenach zielonych i wszędzie tam, gdzie 
natura ma szansę wygrać z brukowanymi 
oraz betonowymi ścieżkami. Mieszkań-
cy mogą być pewni, że wyrzucane przez 
nich bioodpady nie zmarnują się.

Żółta kartka od GOAP
Gdy okazuje się, że w pojemnikach 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
odpadów znajdują się inne odpady niż te, 
dla których danych pojemnik jest dedyko-
wany, to odbierający odpady umieszcza 
na pojemniku żółtą naklejkę ostrzegawczą 
„Selektywna zbiórka niezgodna z Regu-
laminem”. W takim przypadku odpady 
zostaną odebrane w terminie zbiórki 
zmieszanych odpadów komunalnych. Je-
żeli w pojemniku znajdą się takie, których 
GOAP w ogóle nie odbiera, mieszkaniec 
jest zobowiązany do segregowania odpa-
dów. W obu sytuacjach informacja o nie-

prawidłowej zbiórce zostanie przekazana 
do ZM GOAP.

Pamiętajmy, że 6 września br. znowe-
lizowano ustawę o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, a jednym z jej 
głównych założeń jest obligatoryjna se-
lektywna zbiórka odpadów dla wszystkich 
właścicieli nieruchomości. Prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów w sposób 
nieprawidłowy będzie skutkować wzro-
stem opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W zabudowie wielorodzin-
nej istnieje zasada współodpowiedzialno-
ści mieszkańców za właściwą gospodarkę 
odpadami. Nieprawidłowe postępowanie 
jednego czy kilku mieszkańców, może ro-
dzić negatywne konsekwencje dla wszyst-
kich. W tym zakresie obowiązuje zasada 
„zbiorowej odpowiedzialności”, dlatego 
zachęcamy mieszkańców do zapoznania 
się z zasadami prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów i stosowania jej w swoich 
domach. 

Więcej kultury w odpadach!
Segregacja odpadów to także element 

kultury i dobrego wychowania. Zwykle nie 
wyrzucamy skórki po bananie na chodnik, 
tylko wyrzucamy ją do kosza na śmieci 
(a najlepiej do pojemnika na bioodpady). 
Tak też jest z selektywną zbiórką odpadów 
– segregując je poprawnie przeciwdziała-
my degradacji środowiska, ograniczamy 
zasypywanie oceanów plastikiem, spo-
walniamy powstawanie gór odpadów na 
składowiskach. 

Mieszkańcy powinni wspólnie trosz-
czyć się o właściwą gospodarkę odpadami 
i prawidłową zbiórkę selektywną – jest 
to forma sąsiedzkiego współdziałania dla 
dobra swojego otoczenia: bloku, osiedla, 
dzielnicy. 

Dlatego, jeśli chcesz, by zieleń nie 
zniknęła na zawsze z miejskiego kra-
jobrazu, musisz poznać TAJEMNICĘ 
BRĄZOWEGO POJEMNIKA: należy 
do niego wrzucać TYLKO ODPADY 
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI! 

Nie mogą to być więc plastikowe wor-
ki, pieluchy, koci żwirek z odchodami czy 
chleb zawinięty w folię. Zanim następnym 
razem wyruszysz do brązowego pojemnika 
z napisem BIO, przyjrzyj się dokładnie 
swoim odpadom i zastanów, czy rozło-
żą się one w sposób naturalny. Pamiętaj, 
że odpady BIO wyrzucone w foliowym 
worku sprawią tylko kłopot w instalacji 
– Biokompostowni. Jeśli wyrzucisz je 
luzem bądź w kompostowalnym worku, 
np. papierowym, będziesz totalnie EKO.

/goap/



PROSTO Z RATUSZA  grudzień 2019

28

A
kt

u
al

n
o

śc
i

ZŁOTA ŻABA 2019/20 SKOCZYŁA! 
21 i 22 listopada w 264 szkołach podstawowych 
w województwie wielkopolskim i województwie lu-
buskim został przeprowadzony pierwszy etap 27. edycji 
„Złotej Żaby”, konkursu w dziedzinie języka polskiego 
i literatury oraz w dziedzinie matematyki. Tegoroczna 
edycja została zaadresowana do uczniów klas 7. oraz 
8. Do udziału w konkursie zgłosiło się, łącznie w obu 
dziedzinach, prawie 6 tysięcy uczniów (język polski: 
2890, matematyka: 2981). W mieście i gminie Swa-
rzędz do konkursu przystąpiło 202 uczniów w szkołach 
podstawowych w Kobylnicy, Swarzędzu, Wierzenicy 
oraz Zalasewie.
Drugi, finałowy etap konkursu 2019/20 odbędzie się 
w Swarzędzu 14 marca 2020 r. Ogłoszenie wyników 
nastąpi 9 maja 2020 r., podczas gali w siedzibie orga-
nizatora. Laureatom (do 20. miejsca) i wyróżnionym 
(kolejnych 20 miejsc) zostaną przyznane prestiżowe 
statuetki Złotej Żaby, nagrody rzeczowe i prawo przyjęcia 
do I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwuję-
zycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu.

/wp/

KONCERT W KOBYLNICY. 10 listopada 
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy odbył się koncert, 
który był podsumowaniem projektu „Seniorze uwolnij 
swój głos” realizowanego przez Sołectwo Kobylnica 
w ramach programu „Aktywne Sołectwa 2019”, wspie-
ranego przez Lokalną Grupę Działania „Trakt Piastów” . 
Słowno-muzyczny spektakl w wykonaniu dzieci, mło-
dzieży i seniorów z Kobylnicy opowiadał o tym, co jest 
ważne w życiu każdego człowieka. Artystom koncertu 
przygrywał zespół muzyczny w składzie: instrumenty 
perkusyjne Robert Kapiszka, gitara solowa Rafał Ry-
barczyk, instrumenty klawiszowe Michał Ruksza, gitara 
basowa Grzegorz Krystyanc, a nad całością czuwała 
pani Agnieszka Nobik. 
Gwiazdą tego wieczoru był znany wokalista zespołu 
„Trubadurzy” pan Piotr Kuźniak.
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły nam 
w organizacji koncertu oraz sponsorom, dzięki którym 
mogliśmy zaprosić gwiazdę wieczoru.

Grażyna Orpińska

KONFERENCJA O AUGUŚCIE CIESZ-
KOWSKIM. Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szre-
niawie, wraz z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz 
Instytutem Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej 
Akademii Nauk w Poznaniu, przygotowały konferencję 

poświęconą życiu i działalności Augusta Cieszkowskiego. 
Nosiła ona tytuł: „August Cieszkowski – filozof, polityk, 
prekursor edukacji rolniczej”. 28 listopada 2019 r. w Mu-
zeum Ziemiaństwa w Dobrzycy zostało wygłoszonych 
13 referatów zgrupowanych w trzech panelach.
I – Lubonianin, Wielkopolanin i Polak: Olaf Bergmann, 
August Cieszkowski (1814-1894) – czas i przestrzeń 
świadka pewnej epoki, Barbara Goryńska-Bittner, August 
Cieszkowski – ideolog narodu w czasach niewoli, Janusz 
Karwat, Związki Augusta Cieszkowskiego z Żabikowem, 
Ewa Jarosława Buczyńska, Wierzenica – Augustowi 
hr. Cieszkowskiemu, Stanisław Ledóchowski, Książka 
wraca do Dobrzycy.
II – Filozof: Zbigniew Przychodniak, Tajemnice niebie-
skiego manualika młodego filozofa,
Wiesława Sajdek, Antyutopijny charakter filozofii Au-
gusta Cieszkowskiego, 
Wojciech Jerzy Górczyk, Bóg i mesjasz w listach Zygmunta 
Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego, Aldona Łysz-
kowska, „Najściślej sercem i duchem zrośli” – Zygmunt 
Krasiński i August Cieszkowski, Wojciech Święcicki, Wielka 
piątka roślin, które zmieniły oblicze świata. 
III – Społecznik: Włodzimierz Buczyński, Działalność 
organizacyjna Augusta Cieszkowskiego w Wielko-
polsce, Michał Senger, Mariusz Niestrawski, „Dzisiaj już 
nie może ślepa rutyna prowadzić rolnika”. Historia Szkoły 
Rolniczej im. Haliny, Hanna Ignatowicz, „Odrodzić naród 
od korzenia” – August Cieszkowski jako twórca i realizator 
idei ochronek wiejskich”.
Niemal każde z wystąpień (jedno nie wiązało się 
bezpośrednio z osobą Cieszkowskiego), z koniecz-
ności w skrótowej formie, wnosiło nowe spojrzenie, 
bądź porządkowało informacje związane z Augustem 
Cieszkowskim. Pełne teksty 10 referatów znalazły się 
w publikacji August Cieszkowski – filozof, polityk, pre-
kursor edukacji rolniczej. Wśród uczestników konferencji 
była reprezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu: prof. Małgorzata Mańka, prof. Andrzej Dubas 
i Ewa Strycka - redaktor naczelna „Wieści 
Akademickich”. 
Cieszymy się, że August Cieszkowski ciągle 
jest postacią budzącą zainteresowanie. Po 
205 latach od narodzin nadal odkrywany jest 
na wielu płaszczyznach przez kręgi naukowe 
z różnych stron kraju.

Ewa J. i Włodzimierz 
Buczyńscy

JAKUB SIEMIŃSKI ZNÓW 
Z MEDALEM. Jakub Siemiński zdobył 
brązowy medal na Pucharze Polski Juniorów 
w Wałbrzychu. W zawodach wystartowało 

ponad 140 zawodników z 38 klubów. Oprócz klubów 
z Polski, były również reprezentacje Czech i Dani oraz 
klub z Niemiec. Unię Swarzędz reprezentowało dwóch 
zawodników: Kacper Konczalik w kategorii do 63 kg 
oraz Jakub Siemiński w kategorii do 130 kg. 
Rewelacyjnie spisał się Jakub, który przegrał tylko jeden 
pojedynek w całym turnieju - z Tomkiem Wawrzyń-
czykiem z Unii Racibórz, późniejszym triumfatorem 
kategorii. 
Bardzo ładne walki popularnego „Spejsona” dały mu 
brązowy medal. Trzeba zaznaczyć że Kuba jest jeszcze 
kadetem, więc walczył z przeciwnikami starszymi 
o 2-3 lata.

Grzegorz Mazurek

SUKCES UNIHOKEISTEK Z PACZKO-
WA. 28 listopada w Wieleniu odbył się Półfinał A Wo-
jewództwa Wielkopolskiego dziewcząt w Unihokeju 
(rocznik 2007 i młodsze) XXI Igrzysk Dzieci. W rozgryw-
kach uczestniczyły 4 najlepsze zespoły z Wielkopolski: 
zawodniczki z Kębłowa (mistrz rejonu leszczyńskiego), 
z Paczkowa (mistrz rejonu Poznań Zachód), z Cienina 
Kościelnego (mistrz rejonu konińskiego) oraz z SP 1 
Wieleń (mistrz rejonu pilskiego). Drużyny rywalizowały 
o dwa pierwsze miejsca, które gwarantowały awans 
do Finału Wojewódzkiego.
Paczkowskie unihokeistki pierwszy rozgrywany mecz 
wygrały z gospodarzami zawodów 2:1, drużynę z Cieni-
na Kościelnego pokonały w fenomenalnym stylu 10:1, 
a mecz z zawodniczkami z SP Kębłowo zremisowały 1:1. 
W kwalifikacji drużynowej nasze uczennice uzyskały 7 
pkt. zajmując tym samym I miejsce w turnieju i gwaran-
tując sobie awans do udziału w Finale Wojewódzkim. 
Ponadto nasza zawodniczka, Joanna Ziętkiewicz, uzy-
skała tytuł najlepszego strzelca rozgrywanych zawodów 
(zdobyła aż 9 bramek). 

/nad/ 

W skrócie z różnych stron
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Przydatne adresy i telefony

	z Urząd	Miasta	i	Gminy	
w	Swarzędzu

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

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

	z Telefony	alarmowe
Telefon	alarmowy 112
Policja 997
Pogotowie	Ratunkowe 999
Straż	Pożarna 998
Pogotowie	wod.-kan. 994
Pogotowie	wod.-kan.	ZGK
 61 651 15 41 (do godz. 16.00)
 663 818 601
Gazownia 992
Pogotowie	energetyczne 991 
(całodobowe ENEA)

	z Straż	Miejska
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24 
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
pon-pt 6.00-22.00, sob 14.00-22.00
W niedzielę i święta zgłoszenia przyjmuje 
dyżurny Komisariatu Policji w Swarzędzu 
tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak,   
tel: 502-577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

	z Komisariat	Policji		
w	Swarzędzu

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

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Swarzędzu	

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Kobylnicy	

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

	z Centrum	Informacji		
Medycznej	Tel-Med

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

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

	z Pomoc	doraźna		
–	Przychodnia	Lekarska		
MULTI-MEDIC	

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

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

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

	z Centrum	Medyczne		
Lecznicy	„Certus”

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

	z DAR	MEDICUM
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. 

	z Centrum	Medyczne	–	
Przychodnia	w	Swarzędzu

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

	z Dyżury	całodobowe	
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

	z Ośrodek		
Pomocy	Społecznej

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

	z Gminne		
Centrum	Informacji

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

	z Zakład		
Gospodarki	Komunalnej	

ul. Strzelecka 2, tel. 61 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 61 651 15 41 
(do 16.00), 663 818 601 i 697 725 522  
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Historii	i	Sztuki	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Sportu	i	Rekreacji

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

	z Skansen	i	Muzeum	
Pszczelarstwa	

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

	z Muzeum	Przyrodniczo-	
Łowieckie	w	Uzarzewie

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

	z Cech	Stolarzy		
Swarzędzkich

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

	z Starostwo	Powiatowe	
w	Poznaniu

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

	z Ośrodek	Interwencji	
Kryzysowej	

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

 
 
 

 
 


