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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

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

NASI SPECJALIŚCI:
l Psychiatra   l Psychiatra dziecięcy 

l Psychoterapeuta   l Neurolog l Chirurg 
l Ortopeda l Dermatolog l Kardiolog l Urolog 

l Psycholog dla dzieci i młodzieży  
l Psycholog transportu l Terapeuta uzależnień 

Zapraszamy do Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień.

Implant już od 1999 zł ! 
Nasi lekarze zaproponują najlepsze 

rozwiązanie dla Państwa.
W naszym gabinecie wykonujemy: zabiegi 
implantologiczne – protezy na implantach 

– mosty ceramiczne – protezy – korony
Stomatologia zachowawcza i estetyczna.
Wszystkie zabiegi można sfinansować z firmą Mediraty.

„Wszystko zaczyna się od uśmiechu...”

Centrum Medyczne 
Persona

Swarzędz, ul Kórnicka 75
STOMATOLOGIA tel.: 664 914 913 CENTRUM MEDYCZNE

PERSONA

Centrum Medyczne 
Persona

Swarzędz, ul Kórnicka 75
REJESTRACJA: 577 820 300 CENTRUM MEDYCZNE

PERSONA

Jesteśmy  
z Wami  

już 10 lat
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ATRAKCYJNE DZIAŁKI
NA SPRZEDAŻ W KOBYLNICY
ATRAKCYJNE DZIAŁKI
NA SPRZEDAŻ W KOBYLNICY

354/14        354/15            354/16                354/17             354/18              354/19               354/20  

1092 m2    803 m2    801 m2   802 m2   802 m2   802 m2   802 m2

836 m2 810 m2   810 m2   810 m2   810 m2   810 m2   810 m2354/7  354/8                 354/9               354/10              354/11              354/12              354/13  

SPRZEDANA

SZKOLNA
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Święto Patrona
Miasta i Gminy Swarzędz

św. Józefa
Program:
niedziela, 15 marca
12:00 Złożenie kwiatów przy figurze św. Józefa

13:00 Msza św. w intencji mieszkańców 
 kościół pw. św. Marcina

czwartek, 19 marca
16:00 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu
 Swarzędzka Sala Koncertowa w Zalasewie

imprezy towarzyszące
21 marca, godz. 16:30
II Wiosenne Spotkania Chóralne św. Józefa 
Swarzędzka Sala Koncertowa w Zalasewie

19 marca - 19 kwietnia
Retro meble
wystawa projektów z I połowy XX wieku
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki

Władze Miasta i Gminy Swarzędz
oraz Cech Stolarzy Swarzędzkich

zapraszają na

Szanowni Państwo!
Zdrowych i radosnych  

Świąt Wielkanocy,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnych spotkań  
przy świątecznych stołach,
odpoczynku, wytchnienia  

i wiosennego nastroju
życzą

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

Koronawirus 
– procedury 
postępowania

Co musimy wiedzieć o koronawiru-
sie? Na stronach 16-17 zamieszcza-
my zestaw informacji - procedury 

postępowania dotyczące zapobiegania 
zakażeniu oraz czynności w przypadku 
podejrzenia zakażenia wirusem. 
 /umig/

Informacja 
dla stowarzyszeń 
ogrodowych

Informujemy stowarzyszenia ogrodowe, 
prowadzące rodzinne ogrody działkowe 
znajdujące się na terenie Gminy Swa-

rzędz, że Rada Miejska w Swarzędzu 
podjęła uchwałę w sprawie: określenia 
zasad udzielania z budżetu Gminy Swa-
rzędz dotacji celowych w 2020 roku na 
zadania związane z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych, przeznaczonych na 
budowę lub modernizację infrastruktury 
ogrodowej. Zgodnie z treścią przywołanej 
uchwały do 30 kwietnia br. stowarzysze-
nia ogrodowe mogą składać do Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz wnioski 
o udzielenie dotacji na wyżej wymienione 
zadania. 

Treść uchwały znajdą Państwo na 
www.swarzedz.pl
 /wd/ 



PROSTO Z RATUSZA  marzec 2020

4

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Gala Sportu 
Wyróżnienia i stypendia wręczone

Ten miesiąc zdecydowanie należy do swarzędzkiego sportu. W piątkowy 
wieczór 6 marca w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie odbyła 
się Gala Sportu. Podczas uroczystości poznaliśmy nazwiska sportowców, 
wybranych w Plebiscycie „Sportowiec Roku 2019”. W facebookowym gło-
sowaniu mieszkańcy wskazali swoich ulubieńców, a Kapituła przychyliła 
się do wyboru publiczności.

Sportowcem Roku w kategorii do 18 
roku życia okazał się być kolarz Dawid 
Wika-Czarnowski. 

W kategorii powyżej 18 r.ż. wygrał 
natomiast wioślarz Przemysław Wanat. 

Wybrano również swarzędzką dru-
żynę roku i tytuł ten przypadł młodym 
koszykarkom – drużynie kadetek Li-
dera Swarzędz – brązowe medalistki 
Mistrzostw Polski.

Kapituła Plebiscytu uhonorowała także 
osoby, które swoją codzienną pracą w zna-
czący sposób przyczyniają się do rozwoju 
młodych zawodników i trenowanych przez 
nich dyscyplin.

Trenerem roku 2019 została Oriana 
Bratkowska – trener drużyny juniorek 
młodszych; wzór i inspiracja dla młodych 
hokeistek UKS Swarek Swarzędz.

Działaczem Roku wybrano Euge-
niusza Dobińskiego – współzałożyciela 
Klubu Sympatyków Unia-100, ogromnego 
pasjonata sportu w Swarzędzu. 

Wydarzeniem sportowym 2019 na-
tomiast okazał się być Memoriał Arka-
diusza Gołasia, który w październiku już 
po raz drugi odbył się w naszym mieście, 

dostarczając wielu niezwykłych siatkar-
skich emocji i gromadząc w Swarzędzu 
rzesze kibiców z całego kraju.

Druga część uroczystej Gali należała 
do stypendystów sportowych. Burmistrz 
Marian Szkudlarek, po zasięgnięciu opinii 
Komisji do spraw Stypendiów Sportowych 
przyznał aż 27 stypendiów na rok 2020 
młodym zawodnikom, osiągającym wy-

sokie wyniki sportowe we współzawod-
nictwie krajowym i międzynarodowym 
w roku poprzednim. To aż o 9 wyróżnień 
więcej niż w roku ubiegłym. Z budżetu 
Swarzędza przeznaczono na ten cel 60 tys. 
zł. Wśród tegorocznych stypendystów zna-
leźli się zarówno mieszkańcy Swarzędza, 
jak i młodzi ludzie trenujący na co dzień 
w swarzędzkich klubach. Doceniono m.in. 
finalistów Mistrzostw Polski, jak i człon-
ków kadr narodowych i wojewódzkich, 
a wśród nagrodzonych dyscyplin w tym 
roku prym wiodły sporty wodne i sporty 
walki. Stypendystami zostali:

Kacper Biadała – karate WKF, Zu-
zanna Hałas – kajakarstwo, Marta Kasoł-
ka – koszykówka, Emilia Kaspruk – ta-
ekwondo olimpijskie, Kacper Konczalik 
– zapasy styl klasyczny, Kamil Kukuła 
– kanadyjkarstwo, Michał Kulecki – wio-
ślarstwo, Dastin Malinowski – kajakar-
stwo, Piotr Matusiak – hokej na trawie, 
Szymon Mikołajczak – wioślarstwo, 
Jakub Milewski – hokej na trawie, Se-
bastian Nowicki – zapasy styl klasyczny, 
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Działacz roku – Eugeniusz Dobiński

Organizatorka Memoriału Arkadiusza Gołasia – Anna Sumelka Trener roku –  
Oriana Bratkowska

Sportowiec roku w kategorii powyżej 18 roku 
życia – Przemysław Wanat

Sportowiec roku w kategorii do 18 roku życia – Dawid Wika-Czarnowski

Drużyna roku – kadetki Lidera Swarzędz

Jakub Pietrucha – karate WKF, Wiktoria 
Plackowska – koszykówka, Jakub Sie-
miński – zapasy styl klasyczny, Dariusz 
Suszka – karate WKF, Mikołaj Szaferski 
– taekwondo olimpijskie, Maria Szcze-
pańska – pływanie, Wiktoria Turek – ko-
szykówka, Przemysław Wanat – wioślar-
stwo, Kornel Wąsowicz – kajakarstwo, 
Weronika Wiśniewska – kanadyjkarstwo, 
Aleksander Wiśniewski – koszykówka, 
Krystian Wiśniewski – kanadyjkarstwo, 

Jakub Woźniak – wioślarstwo, Krzysz-
tof Wojtyś – wioślarstwo oraz Tomasz 
Zawada – wioślarstwo.

Środki stypendialne przeznaczone 
w budżecie miasta na ten cel mają wspo-
magać młodych zawodników i służyć ich 
dalszemu rozwojowi sportowemu.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym 
podczas Gali Sportu, życząc im niesłab-
nącej pasji i determinacji oraz dobrej kon-
dycji w zdobywaniu kolejnych sukcesów.

Uroczystą galę uświetnił pokaz szer-
mierzy z KS Warta Poznań. Przybliżyli 
oni publiczności na czym polegają zasady 
i duch tej wciąż jeszcze mało popularnej, 
ale niezwykle eleganckiej i elitarnej dys-
cypliny sportowej, w której krótkie poje-
dynki porównywane są do rozgrywania 
,,błyskawicznych partii szachów”.

/ip, mm/
 Fot. Aldona Młynarczak
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Tunel pod torami w rejonie 
ul. Tabaki – powstaje dokumentacja 

4 marca 2020 r. burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał umowę 
na opracowanie dokumentacji długo oczekiwanej inwestycji drogowej. 
Jej celem jest stworzenie kolejnego, bezkolizyjnego połączenia, ważnego 
zwłaszcza dla mieszkańców osiedli położonych w południowej części gminy, 
oddzielonych od pozostałych terenów torami kolejowymi. 

Zadanie o nazwie „Opracowanie 
pełnobranżowej dokumentacji pro-
jektowej budowlanej i wykonawczej 

dla zadania pn. Budowa układu drogowe-
go łączącego ul. Antoniego Tabaki z ul. 
Tysiąclecia w Swarzędzu wraz z budo-
wą bezkolizyjnego przejazdu pod torami 
(wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. 
Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii 
kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia-
-Kunowice” zrealizuje firma SWECO 
Consulting Sp. z o.o. z Katowic. Koszt to 
760 tys. zł, a termin wykonania ustalono 
na 22 miesiące. 

– Myślę, że dla 
naszych mieszkań-
ców jest to bardzo 
dobra wiadomość. 
Kolejnym etapem 
będzie ogłoszenie 
przetargu na re-
alizację inwestycji 
– mówi burmistrz 
Marian Szkudla-
rek. Samą budowę, 
chcemy rozpocząć 
najszybciej, jak tyl-
ko będzie to możli-
we – dodaje. 

W Urzędzie 
Miasta i Gminy 
w Swarzędzu od 
dłuższego czasu 
prowadzone są 

przygotowania do tej inwestycji. O szcze-
góły zapytaliśmy I zastępcę burmistrza, 
Grzegorza Taterkę. – Wszelkie analizy 
skłaniały do podjęcia budowy kolejnego 
przejazdu właśnie w okolicach centrum 
Swarzędza – wyjaśnia wiceburmistrz. – 
Zleciliśmy zatem opracowanie koncepcji 
budowy tunelu pod torami w najbardziej 
nadającym się do tego miejscu tj. na wy-
sokości ul. Tabaki – czyli niedawno zbudo-
wanej obwodnicy centrum, w pobliżu skan-
senu pszczelarskiego. Pod uwagę brane 
były dwa warianty przeprawy pod torami 

i nowego układu drogowego. Ten, który 
wybraliśmy po konsultacjach społecznych 
zakłada, iż nowa droga kierować się będzie 
z tunelu na wschód, do ul. Tysiąclecia, 
gdzie zbudowane zostanie rondo. Tunel 
w tym miejscu stworzy dogodne połączenie, 
zwłaszcza dla lokalnego ruchu. Koncepcja 
budowy zakłada bowiem, iż tunelem po-
prowadzona zostanie jezdnia o szerokości 
7 metrów, z chodnikiem po jednej stronie 
i ścieżką rowerową po drugiej. Zbudowane 
zostaną 2 wiadukty kolejowe – pierwszy 
o długości 24 m i drugi – pod torami 
bocznicowymi, o długości 5,5 m. Nowa 
droga łącząca ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia 
będzie miała długość blisko 400 m. Poru-
szać się nią będą mogły pojazdy do 3,5 t 
oraz autobusy komunikacji miejskiej, gdyż 
skrajnia pionowa w obydwu wiaduktach 
będzie wynosiła 4,5 m.

Kiedy takie nowe połączenie może 
powstać? – Po zakończeniu prac projek-
towych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych 
pozwoleń sama budowa może potrwać 
około dwóch lat. Planujemy, że rozpocz-
nie się w 2022 roku, a ukończona będzie 
w roku 2023 – wyjaśnia burmistrz Marian 
Szkudlarek. – Liczymy się z tym, że koszty 
będą niebagatelne i mogą wynieść nawet 
25-30 mln zł. Wszak mówimy o bardzo 
skomplikowanej inwestycji, planowanej 
w silnie zurbanizowanym terenie, wyma-
gającej mnóstwa uzgodnień z wieloma 
podmiotami, spośród których najwięcej do 
powiedzenia będą miały spółki kolejowe. 
Wymaga to dofinansowania z zewnętrznych 
źródeł, o co zabiegamy.

/mw/
 Fot. Maciej Woliński
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Active Park w Zalasewie – koncepcja gotowa

Zatwierdzona została ostateczna 
koncepcja zagospodarowania tere-
nu przeznaczonego na tzw. Active 

Park w Zalasewie przy ul. Planetarnej 
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2. 
Na podstawie przyjętej koncepcji zleco-
ne zostanie opracowanie wielobranżowej 
dokumentacji technicznej. Pozwoli ona na 
oszacowanie kosztów i ustalenie harmo-

nogramu realizacji, która rozpocznie się 
w bieżącym roku. 

Active Park w Zalasewie powstanie 
w ramach Budżetu Obywatelskiego naszej 
gminy. Na dużym, ogrodzonym i moni-
torowanym terenie znajdą się m.in. plac 
zabaw, siłownia, urządzenia do street-wor-
kuot, grill, wybieg dla psów, parking dla 
samochodów i stojaki rowerowe, prze-

strzeń do organizowania imprez plene-
rowych, plac na gry uliczne, tory do gry 
w bule, elementów małej architektury jak 
ławki, kosze na śmieci, stoliki szachowe, 
stoliki piknikowe itp. Cały teren będzie 
wypełniony zielenią, głównie drzewami, 
żywopłotami i krzewami odpornymi na 
trudne warunki miejskie.

/mw/

Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Opracowano projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu.  
W rejonie istniejącego boiska do hokeja powstanie nowy plac zabaw. Będzie można z niego korzystać już latem tego roku. /mw/
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Umowa z Aquanetem w związku z projektem 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic – etap V”

26 lutego 2020 pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Puszcza Zielonka” a Spółką 
AQUANET S.A., zawarta została umowa dzierżawy majątku kanalizacyjnego, który 
powstanie w wyniku realizacji piątego etapu projektu kanalizacyjnego – „Kanali-
zacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V”. 

Na podstawie podpisanej umowy, 
Spółka Aquanet do 2043 roku zaj-
mie się eksploatacją sieci kanaliza-

cyjnej wybudowanej w ramach obecnie 
realizowanego Projektu „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza 
Zielonka i okolic – etap V”. 

W zamian za możliwość prowadzenia 
działalności zbiorowego odprowadzania 
ścieków z wykorzystaniem nowych urzą-
dzeń kanalizacyjnych, AQUANET S.A. 
płacić będzie czynsz dzierżawny. 

Projekt PZ V zakłada wybudowa-
nie prawie 20 kilometrów sieci wraz 
z sześcioma pompowniami na terenie 
następujących gmin aglomeracji Po-
znań: Swarzędz: (Swarzędz, Gortato-
wo, Garby, Rabowice, Kruszewnia, Ło-
węcin, Gruszczyn, Paczkowo), Czerwonak 
(m. Kicin), Pobiedziska (Pobiedziska, 
Stęszewko, Gorzkie Pole) Po zakończe-
niu projektu dostęp do kanalizacji uzyska 
ponad 1600 mieszkańców. 

Całkowity koszt projektu to ponad 
41 milionów złotych brutto, z czego pra-
wie 21,5 miliona złotych to dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej (dofinansowanie 
stanowi 63,7% kosztów kwalifikowanych). 

Na gminę Swarzędz przypada prawie 
połowa wartości kanalizacji, która po-
wstanie w ramach V etapu. Dzięki temu 
projektowi powstaną u nas dodatkowe 
13,16 km sieci kanalizacyjnej oraz 4 prze-
pompownie. W rezultacie prawie 1000 
mieszkańców gminy Swarzędz znajdzie 
się w zasięgu nowej kanalizacji.

Oto zakres realizacji na terenie gminy 
Swarzędz w ramach V etapu:
 » Gortatowo: ul. Królewska, Bazyliowa, 
Laurowa,

 » Garby: ul. Podleśna, Aroniowa, Dak-
tylowa, Michałówka,

 » Rabowice: ul. Leśnej Polanki, Bliska, Da-
glezjowa, Kawalerów Maltańskich, Ry-
cerska, Azaliowa, Magnoliowa, Limbowa,

 » Kruszewnia: ul. Średzka, Słowiańska, 
Złotopolska, Czarnoleska,

 » Łowęcin: ul. Sarbinowska, Jesienna, 
Łowiecka, Rolnicza, Poprzeczna,

 » Gruszczyn: ul. Promyk, Wacława z Sza-
motuł, Katarzyńska, Spadochronowa, 
Boya-Żeleńskiego, Długosza, Asnyka, 
Wyspiańskiego, Nowowiejskiego, Szał-
wiowa, Wieżowa,

 » Swarzędz: ul. Krawiecka,
 » Paczkowo: ul. Dyniowa.

Projekt „Kanalizacja Obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic 
– etap V” realizowany jest przez Zwią-
zek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 
w latach 2018-2021 na podstawie umowy 
o dofinansowanie z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie z marca 2018 roku. 

Projekt jest realizowany w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja 
do zmian klimatu, działanie 2.3 POIiŚ 
2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach, typ projektu: Projekty 
dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, 
realizowane w aglomeracjach o wielkości 
co najmniej 10 000 RLM. 

Informacje dla mieszkańców na 
temat odcinków kanalizacji oddawa-
nych sukcesywnie do eksploatacji będą 
umieszczane na stronie: 

http://www.puszcza-zielonka.pl/
Olga Godynicka-Kubiak, mw

 Na zdjęciu: Marian Szkudlarek – 
Przewodniczący Zarządu Związku, Burmistrz Miasta 

i Gminy Swarzędz oraz Paweł Chudziński  
– Prezes Zarządu AQUANET SA.

Rondo na skrzyżowa-
niu ulic Transportowej 
i Kórnickiej – umowa 
podpisana

Rozpoczyna się III etap rozbudowy 
ul. Transportowej polegający na bu-
dowie ronda na skrzyżowaniu ulic 

Transportowej i Kórnickiej. Rondo ma być 
gotowe przed tegorocznymi wakacjami. 
Wykonawcą wyłonionym w przetargu bę-

dzie firma Iveston z Obornik, a koszt to 
niespełna 2,5 mln zł. Umowę w tej sprawie 
burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek 
podpisał 25 lutego. 

Przypomnijmy, że dotychczas – w ra-

mach I i II etapu – ulica Transportowa 
przebudowana została na ponad półto-
rakilometrowym od ul. Kórnickiej aż do 
granicy z Poznaniem, gdzie dochodzi do 
ul. Borówki.  /mw/
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Podatek PIT jest zasadniczym źródłem dochodu 
Gminy, na terenie której Państwo mieszkają 

Podatki płaćmy u siebie. Warto!
We własnym interesie - podatki płaćmy tam, gdzie mieszkamy. Wystarczy 
zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbo-
wym. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 wpisując 
Swarzędz, jako miejsce zamieszkania. 

Szanowni Mieszkańcy! Budżet gminy 
umożliwia realizację zadań przewi-
dzianych dla samorządu terytorial-

nego i tym samym pozwala na spełnianie 
potrzeb i oczekiwań kierowanych przez jej 
mieszkańców. Jednym z podstawowych 
zadań Burmistrza jest efektywne gospoda-
rowanie naszym wspólnym dobrem oraz 
dbanie o to, aby środki do dyspozycji 
były jak największe. Pragniemy zwrócić 
Państwa uwagę na to, że wiele osób za-
mieszkałych na naszym terenie posiada 
zameldowanie w innej gminie lub mieście. 
W takich przypadkach część płaconego 
przez tych mieszkańców podatku od osób 
fizycznych (PIT) zasila budżet tych gmin 
i miast, a nie budżet Swarzędza.

Warto dodać, że część płaconego przez 
każdego z nas podatku PIT jest zasadni-
czym źródłem dochodu Gminy, na terenie 
której Państwo mieszkają. Jeśli, przykła-

dowo, płacicie Państwo 1000 zł podatku 
dochodowego, to do budżetu gminy lub 
miasta, które Państwo wskażecie w PIT 
trafia około 400 zł. Jest to kwota, którą 
można przeznaczyć na kształtowanie naj-
bliższego otoczenia i finansowanie usług 
publicznych, z których Państwo, na co 
dzień korzystają, m.in. na: oświatę, sport, 
budowę dróg czy też wsparcie działalności 
kulturalno-oświatowej gminy.

Zwracamy się do wszystkich Miesz-
kańców z prośbą o wspólną odpowie-
dzialność za dochody naszej Gminy 
i chcemy zachęcić do płacenia podat-
ków tu gdzie, na co dzień żyjemy. Aby 
Państwa podatki trafiły do budżetu 
Swarzędza wystarczy zaktualizować 
swój adres zamieszkania we właści-
wym Urzędzie Skarbowym. Prosimy 
o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyj-
nego ZAP-3 wpisując Swarzędz, jako 

miejsce zamieszkania w części B.2. Im 
szybciej dokonają Państwo aktualizacji 
danych, tym szybciej Państwa podatki 
będą pracować na rzecz naszej Gminy.

Z końcem kwietnia mija termin skła-
dania zeznań podatkowych za 2019 rok. 
Wykorzystajmy ten moment i zdecyduj-
my, gdzie powinna trafiać część płaconego 
przez nas podatku dochodowego. Wszyscy 
pragniemy, by w naszej Gminie żyło się 
lepiej.
Dziękujemy Państwu za poparcie tej akcji.

*  *  *
Deklaracje podatkowe można składać 

w punkcie obsługi interesantów Pierw-
szego Urzędu Skarbowego w Poznaniu 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu przy ul. Poznańskiej 25. Oprócz 
możliwości składania deklaracji i prze-
kazywania wszelkiej korespondencji do 
PUS, dostępne są również do pobrania 
deklaracje i formularze podatkowe. 
► Godziny funkcjonowania  

punktu obsługi: 
 » poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 
 » od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 
15.00 

/umig, mw/

1% Twojego 
podatku 
może komuś 
pomóc…

Pamiętajmy, że sami możemy de-
cydować, dla kogo przeznaczymy 
1% naszego podatku dochodowego. 

Poniżej zamieszczamy listę organizacji 
działających na terenie Gminy Swa-
rzędz, które będą bardzo wdzięczne 
za Państwa wsparcie (kolejność według 
numeru w KRS): 

 ► STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPE-
CJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘ-
DZU KRS 0000021128 | STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AKTYWNOŚCI 
LOKALNEJ „DLA CIEBIE” KRS 0000132851 | TO-
WARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POL-
SCE cel szczegółowy 1%: Oddział w Swarzędzu 
KRS 0000154454 | CARITAS POZNAŃSKA 
KRS 0000224658 | ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA cel 
szczegółowy 1%: Harcerski Klub Turystyczny „Azy-
mut” w Swarzędzu KRS 0000266321 | ZWIĄ-

ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW 
WIELKOPOLSKA cel szczegółowy 1%: Ośrodek 
Kobylnica KRS 0000266321 | ZWIĄZEK 
HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIEL-
KOPOLSKA cel szczegółowy 1%: 9 Swarzędzka 
Środowiskowa Drużyna Harcerska „Dąbro-
wa” KRS 0000266321 | SWARZĘDZKI KLUB 
SPORTOWY „UNIA” KRS 0000281903 | Fun-
dacja AVALON Cel szczegółowy 1%: 9627 JĘDRO 
KRS 0000270809 | Fundacja Złotowianka cel 
szczegółowy 1 %: Franciszek Pajko P/145 KRS  
0000308316 | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
DZIECI WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONAL-
NY cel szczegółowy 1%: TPD Oddział Miejski 
w Swarzędzu KRS 0000322302 | STOWA-
RZYSZENIE „RAZEM PONAD GRANICAMI” 
KRS 0000346071 | Stowarzyszenie Przyja-
ciół Schroniska dla Zwierząt w Skałowie KRS: 
0000490587 | FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ” cel szczegółowy 1%: 12826 Józefowski 
Kacper KRS 0000037904 | FUNDACJA DZIE-
CIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel szczegółowy 1%: 
33434 Walda Kacper KRS 0000037904 | FUN-
DACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel szcze-
gółowy 1%: 33511 Tomaszewska Joanna 
(Kobylnica) KRS 0000037904 | FUNDACJA 
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel szcze-

gółowy 1%: 7839 Karpińska Martyna Julia 
KRS 0000037904 | FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel szczegółowy 1%: 14479 
Szczepanek Antoni KRS 0000037904 | FUN-
DACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel 
szczegółowy 1%: 19952 Wierzbicka Gabriela 
KRS 0000037904 | FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel szczegółowy 1%: 20936 
Kubiak Nikola KRS 0000037904 | FUNDACJA 
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” Cel szczegółowy: 
32392 Kościelska Marianna KRS 0000037904 

Pełna lista organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób fi-
zycznych za rok 2019 dostępna jest na 
stronie Narodowego Instytutu Wolno-
ści – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego:
https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Uprawnione organizacje pożytku 
publicznego, które chciałyby umieścić 
wpis o możliwości przekazywania 1% 
podatku, prosimy o wysłanie informacji 
na adres poczty elektronicznej: rzecznik@
swarzedz.pl 

 /wd/
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Równanie, profilowanie i utwardzanie 
dróg gruntowych w 2020 r.

Urząd Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu informuje, że 27.02.2020 r. 
została zawarta umowa na rów-

nanie, profilowanie i utwardzanie dróg 
gruntowych w 2020 r. Wykonawcą prac 
wyłonionym w drodze przetargu nie-
ograniczonego jest konsorcjum firm 
BRIKBAU (lider konsorcjum) i PPHU 
„SPEC” (członek konsorcjum). Na re-
alizację zadania zostały zabezpieczone 
w budżecie gminy na rok 2020 środki 
finansowe w kwocie 800.000 zł. 

Rozpoczęcie wiosennego równania, 
profilowania i utwardzania dróg grunto-
wych zaplanowano na dzień 03.03.2020r. 
Pierwsze zlecenie obejmuje naprawę dróg 
gruntowych na terenie sołectw Jasin, Pacz-
kowo, Zalasewo, Rabowice, Garby, Kru-
szewnia, Gruszczyn, Gortatowo, Łowęcin, 
Kobylnica, Uzarzewo, Katarzynki i miasta 
Swarzędza. Prace, planowane do wyko-
nania w bieżącym miesiącu, w pierwszej 
kolejności będą wykonywane na głównych 
ciągach komunikacyjnych, w drugiej ko-
lejności na drogach o mniejszym natężeniu 

ruchu. Kolejne zlecenie obejmujące pozo-
stałe sołectwa zostanie uruchomione bez-
pośrednio przed zakończeniem realizacji 
wyżej wymienionego zakresu. Część dróg 
aktualnie objęta budową kanalizacji sani-
tarnej jest utrzymywana na bieżąco w sta-
nie przejezdności i zostanie odtworzona 
do stanu pierwotnego przez wykonawców 
robót kanalizacyjnych, bezpośrednio po 
zakończeniu inwestycji.

Warunkiem koniecznym do roz-
poczęcia oraz determinującym postęp 
i ostateczny czas wykonania robót są 
sprzyjające warunki atmosferyczne, 
które pozwolą wykonawcy na prawi-
dłową realizację prac, t.j. brak opa-
dów, brak wody zalegającej w pasach 
drogowych i temperatura powyżej 
0 stopni. Wszystkie drogi gruntowe ob-
jęte zakresem zleceń zostaną wyrównane 
i uwałowane, a w koniecznych przypad-
kach ubytki będą miejscowo uzupełnione 
kruszywem. Dyspozycja dla wykonawcy 
odnośnie wbudowania kruszywa w danej 
lokalizacji musi zostać potwierdzona przez 

Wydział Infrastruktury Drogowej UMiG, 
który jednocześnie będzie decydował o ko-
lejności wykonania prac. Realizacja robót 
może powodować krótkotrwałe problemy 
z przejezdnością fragmentów dróg, dlatego 
prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się 
do próśb wykonawcy np. w przypadku 
konieczności zmiany miejsca parkowania 
pojazdów.

Trwałość nawierzchni dróg grunto-
wych po naprawie jest w znacznym stopniu 
uzależniona od natężenia ruchu i rodzaju 
pojazdów poruszających się drogami. 
Z tego względu prosimy o maksymalne 
ograniczenie prędkości samochodów, 
dostosowanie prędkości do aktualnych 
warunków jazdy oraz zachowanie szcze-
gólnej ostrożności zwłaszcza na odcinkach 
nieoświetlonych w porze nocnej.

/wid/

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Gmina Swarzędz w ramach realizacji Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Swarzędz w 2019 roku sfinansowała 
70 zabiegów sterylizacji i 40 zabiegów kastracji ko-
tów wolno żyjących oraz udzieliła dofinansowania 
do 1 zabiegu sterylizacji kota na wniosek właściciela, 
a także 2 zabiegów sterylizacji i 1 zabiegu kastracji 
psa na wniosek właściciela, przeznaczając na ten cel 
w sumie kwotę 13 102 zł. Gmina sfinansowała także 
252 zabiegi elektronicznego znakowania kotów i psów, 
przeznaczając na ten cel kwotę 4 354 zł. W ramach 
programu Gmina Swarzędz zakupiłai przekazała 
opiekunom społecznym zwierząt 1085 kg karmy na 
dokarmianie kotów w okresie zimowym, przeznaczając 
na ten cel kwotę 9 765 zł.

W bieżącym roku po raz kolejny Rada Miejska 
w Swarzędzu przyjęła Program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt. Program ten od kilku lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców. Dzięki Progra-
mowi, Gmina Swarzędz zapewnia właścicielom psów 
i kotów dofinansowanie kosztów zabiegów steryli-
zacji lub kastracji, maksymalnie jednego zwierzęcia 
rocznie oraz zapewnia finansowanie 100% kwoty 
brutto kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji lub 
usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących na 

terenie Gminy Swarzędz.
Mieszkańcy Gminy Swarzędz, w ramach Programu, 

mogą także skorzystać z bezpłatnego elektronicznego 
znakowania swoich kotów i psów. Dodatkowo w okresie 
jesienno-zimowym opiekunowie społeczni otrzymują 
karmę na dokarmianie kotów wolno żyjących. 

Jak wynika z ustawy o ochronie zwierząt, program 
uchwalany jest co roku w terminie do końca marca. 
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przedłożył Radzie 
Miejskiej w Swarzędzu projekt uchwały już w styczniu 
2020 roku. Uchwała została przyjęta dnia 28.01.2020 
roku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego 03.02.2020 roku. Program wszedł 
w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy 
Swarzędz do korzystania z Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w 2020 roku, gdzie w ra-
mach przeznaczonego na ten cel budżetu, mieszkańcy 
mogą składać wnioski o uzyskanie skierowania na 
zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt jak również 
wnioski o wydanie karmy na dokarmianie kotów 
wolno żyjących.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Miesz-
kańca ul. Rynek 1, lub w Wydziale Ochrony Środowiska 
ul. Poznańska 25 (pok. 214), na aktualnych formu-

larzach dotyczących programu z 2020 roku. 
Wnioski na sterylizację/kastrację rozpatrywane są 

na bieżąco, do wyczerpania środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie. Po uzyskaniu skierowania należy 
umówić wizytę w gabinecie weterynaryjnym, z którym 
gmina ma podpisaną umowę. Są to:

 » Gabinet Weterynaryjny Orion lek. wet. Renata 
Suder z siedzibą ul. Wrzesińska 51/2, 62-020 
Swarzędz;

 » Przychodnia weterynaryjna B. Wartecki, K. Śli-
wa s.c. z siedzibą ul. Nowowiejska 24C, 62-020 
Swarzędz;

 » Gabinet Weterynaryjny Bogusława Wojciechow-
ska z siedzibą ul. Cmentarna 10, 62-020 Swarzędz;

 » Przychodnia Weterynaryjna Łapa Natalia Maj-
chrzak – Wojtyńska z siedzibą pl. Handlowy 17, 
62-020 Swarzędz.
W sprawie elektronicznego znakowania zwierząt 

(tzw. czipowania) należy zgłaszać się bez skierowania 
do jednego z wyżej wymienionych gabinetów wete-
rynaryjnych.

Wnioski opiekunów społecznych zwierząt o wy-
danie karmy na dokarmianie zwierząt przyjmowane 
będą do dnia 30 sierpnia 2020 roku. Karma wydawana 
będzie nie wcześniej niż 30 września 2020 roku, ale nie 
później niż 31 grudnia 2020 roku. Wnioski złożone po 
terminie rozpatrywane będą tylko w przypadku, gdy 
w budżecie przeznaczonym na zakup karmy dla kotów 
wolno żyjących pozostaną wolne środki.

/wos/
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Wytwarzamy, 
segregujemy, 
wyrzucamy, ale gdzie?

Z roku na rok wytwarzamy coraz więcej odpadów 
i chociaż segregujemy coraz lepiej, wciąż pojawiają się 
wątpliwości, co zrobić z papierem po maśle, kartonem 
po mleku czy torebką po herbacie. 

Wszyscy musimy segregować! 
6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedną z najważ-
niejszych zmian jest obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. W praktyce oznacza to, iż każdy z nas 
od września 2020 roku będzie zobligowany do segregowania 
odpadów komunalnych. Mając na uwadze, fakt, iż selektywna 
zbiórka może nastręczać wielu dylematów, ZM GOAP przypo-
mina, że z myślą o mieszkańcach stworzono mobilną aplikację 
WYWOZIK GOAP oraz wyszukiwarkę odpadów. 

WYWOZIK GOAP  
 – Jeden klik i już! 

Uruchomiona we wrześniu 2018 roku aplikacja WYWO-
ZIK GOAP to przyjazne rozwiązania mobilne, które pozwala 
zgłosić nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług czy 
pozyskać dane teleadresowe PSZOK wraz z opcją wyznaczenia 
trasy. Ponadto aplikacja zapewnia bieżący dostęp do pilnych ko-
munikatów. Z kolei mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, 
którzy zobligowani są do wstawiania pojemników na odpady 
zgodnie z harmonogramem odbioru, po ustawieniu adresu swojej 
nieruchomości zyskają dostęp do terminarza wywozu odpadów 
z posesji. Użytkownicy Wywozika z całą pewnością docenią 
także znajdujący się w zakładce Informacje słowniczek odpadów. 
Jeśli chcesz mieć wyszukiwarkę odpadów zawsze pod ręką, już 
dziś pobierz naszą bezpłatną aplikację WYWOZIK GOAP na 
smartfona. 

Wyszukiwarka odpadów GOAP 

Masz wątpliwość, gdzie wyrzucić artykuły higieniczne, do-
niczkę po kwiatach lub lusterko? Jeśli tak, spieszymy z pomocą. 
Wejdź na naszą stronę internetową:www.goap.org.pl w zakładkę 
WYSZUKIWARKA ODPADÓW i wpisz nazwę odpadu, z którym 
masz problem lub skorzystaj z listy. Lista odpadów prezentowana 
jest w porządku alfabetycznym. Po lewej stronie widnieje nazwa 
danego odpadu, po prawej zaś miejsce utylizacji. Dla przykładu: 
dla frazy bateria wyświetlą się nam następujące punkty: PSZOK, 
MPSZOK, Sklep RTV/AGD, pojemniki w sklepach. 

Dział Edukacji Ekologicznej 
ZM GOAP 

EkoAkademia 
Seniora

Związek Międzygminny „Gospo-
darka Odpadami Aglomeracji Po-
znańskiej” zaprasza ośrodki gminne, 

kulturalne oraz instytucje działające na 
rzecz osób 60+ do udziału w zajęciach 
edukacyjnych poświęconych zasadom 
prawidłowej segregacji odpadów.

Zasady uczestnictwa w EkoAka-
demii Seniora dla Miasta Poznań 
oraz gmin będących członkami ZM 
GOAP
1. Organizatorem EkoAkademii Seniora 

jest Związek Międzygminny „Gospo-

darka Odpadami Aglomeracji Poznań-
skiej”. 

2. Celem EkoAkademii Seniora jest bu-
dowanie i utrwalanie prawidłowych 
postaw ekologicznych wśród osób 
60+ poprzez przybliżenie zasad pra-
widłowego postępowania z odpadami 
powstającymi w gospodarstwach do-
mowych.

3. Warunkiem uczestnictwa w EkoAkade-
mii Seniora jest przesłanie zgłoszenia 
chęci uczestnictwa na adres e-mail: 
edukacja@goap.org.pl przez ośrodki 

gminne, kulturalne oraz instytucje 
działające na rzecz osób 60+. 

4. Zgłoszeń można dokonywać przez 
cały rok.

5. Organizatorzy EkoAkademii Seniora 
skontaktują się z konkretnym podmio-
tem w celu ustalenia terminu przepro-
wadzenia zajęć. 

6. Zajęcia w ramach EkoAkademii Senio-
ra są bezpłatne i trwają ok. 45 minut.

7. Zajęcia prowadzone są przez pracowni-
ków Związku Międzygminnego GOAP. 

8. Zajęcia składają się z części teoretycz-
nej, w trakcie której uczestnicy zapo-
znają się z zasadami selektywnej zbiór-
ki odpadów. Pracownicy ZM GOAP 
odpowiadać będą także na wszelkie 
nurtujące uczestników pytania.

Sprawdź harmonogram odbioru odpadów. 

APLIKACJA JEST BEZPŁATNA:

ODPADY
ZMIESZANE PAPIERBIO

Wszystkie informacje od GOAP 
bezpośrednio w Twoim smartfonie

Aplikacja mobilna

harmonogram wywozu
odpadów z Twojej nieruchomości

porady na temat segregacji
odpadów

informacje o postępowaniu
z odpadami nietypowymi

zakładka „kontakt” - prosty sposób
na zgłaszanie nieprawidłowości

pilne komunikaty

dane teleadresowe PSZOK
(Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych) wraz
z możliwością wyznaczenia trasy.
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Usuń azbest!
Ruszył nabór wniosków na rok 2020

Zachęcamy mieszkańców Miasta 
i Gminy Swarzędz do wzięcia udzia-
łu w programie likwidacji wyrobów 

zawierających azbest na terenie Powiatu 
Poznańskiego na 2020 rok, który ma na 
celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawie-
rających azbest, polegającą na demontażu 
i odbiorze tych wyrobów z terenu nieru-
chomości.

Do wzięcia udziału w programie 
uprawnione są podmioty nieprowadzące 
działalności gospodarczej, w przypadku 
nie wykorzystania limitów finansowych 
uprawnione stają się również rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie w ramach Progra-
mu pokrywa 100% kosztów demontażu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierają-
cych azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ 
finansowane koszty związane z zakupem 
i montażem nowych pokryć dachowych 
i elewacji.

Podstawą uzyskania dofinansowania 
jest wypełnienie wniosku i złożenie go 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 
do dnia 15 lipca 2020 r. O zakwalifiko-
waniu wniosku do programu decyduje 
kolejność zgłoszeń. 

Do wniosku obowiązkowo należy 
dołączyć:
 » dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości, na 
której znajdują się wyroby zawierające 
azbest, 

 » zgodę właściciela nieruchomości na wy-
konanie prac związanych z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 
- w przypadku posiadania innego tytułu 
prawnego niż własność lub użytkowanie 
wieczyste,

 » w przypadku nieruchomości będących 
przedmiotem współwłasności – zgodę 
poszczególnych współwłaścicieli na wy-
konanie prac związanych z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

W przypadku gdy o dofinansowanie 
będzie starał się przedsiębiorca rolny, po-
moc będzie udzielana jako pomoc de mi-
nimis w sektorze rolnym.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu, w Wydziale Obsługi Mieszkańca 
na stanowisku nr 4 lub pod numerami 
telefonów: (61) 65 10 655 oraz (61) 65 
10 714.

Wnioski w wersji elektronicznej do-
stępne są na stronie www.swarzedz.pl 
w zakładce ochrona środowiska oraz 
bip.swarzedz.eu w zakładce eURZĄD 
/ „WOS” Wydział Ochrony Środowiska.

Skorzystaj z dofinansowania! Usuń 
azbest już teraz !!!

Niebezpieczny azbest!
Informujemy, że w 2019 roku z do-

finansowania do demontażu i utylizacji 
azbestu skorzystało 32 wnioskodawców. 
Unieszkodliwiono niemal 48 ton rako-
twórczego azbestu. Skorzystaj i w tym 
roku!

W 1997 roku w Polsce wprowadzo-
no zakaz stosowania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest (ustawa z dnia 19 
czerwca 1997 r., o zakazie stosowania 
wyrobów zawierających azbest). Zapo-
biegło to dalszemu stosowaniu wyrobów 
zawierających azbest. Pomimo zakazu 
stosowania i produkcji azbestu, koniecz-
ne jest minimalizowanie negatywnego 
działania wyrobów już nagromadzonych 
w naszym otoczeniu. 

Oddychanie powietrzem skażonym 
włóknami azbestowymi prowadzi do 
szeregu chorób układu oddechowego. 
Dlatego też azbest został uznany za jeden 
z najbardziej rakotwórczych czynników 
mających wpływ na organizm ludzki.  

W Polsce azbest najczęściej wyko-
rzystywano do produkcji: pokryć dachów 
(eternit falisty i płaski), płyt elewacyjnych 
i balkonowych, rur do wykonywania in-
stalacji wodociągowych, kanalizacyjnych 
i centralnego ogrzewania, sprzęgieł i ha-
mulców do wind, różnych typów izolacji 
cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników 
ciepła, przewodów centralnego ogrzewa-
nia, ognioodpornych koców azbestowych. 

Ze względu na zagrożenie, jakie stwa-
rzają w/w wyroby azbestowe, powinny 
one zostać usunięte ze wszystkich obiek-
tów w kraju do końca 2032 roku (§ 2 ust 
1 Rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz wy-
korzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest - Dz.U. z 2011r., nr 8, poz. 31) 

Ww. Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki nakazuje właścicielom i zarządcom 
obiektów budowlanych prowadzenie okre-
sowych kontroli i ocenę stanu technicz-
nego wyrobów zawierających azbest oraz 
corocznego (do 31 stycznia) przekazywa-
nia właściwym jednostkom informacji 
o ilości, stanie i miejscu występowania 
azbestu (załącznik nr 3 do Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 
2010r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawierających 
azbest oraz wykorzystywania i oczyszcza-
nia instalacji lub urządzeń, w których były 
lub są wykorzystywane wyroby zawiera-
jące azbest). W przypadku osoby fizycznej 
niebędącej przedsiębiorcą, informację taką 
należy złożyć do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, natomiast przedsię-
biorcy informację składają do marszałka 
województwa.

Informujemy ponadto, że usuwanie wy-
robów zawierających azbest z obiektu musi 
odbywać się z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności, o których mówi Roz-
porządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 
2004r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania 
wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 
z 2004 nr 71, poz. 649 ze zm.).

Prace związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest należy prowa-
dzić w sposób uniemożliwiający emisję 
włókien azbestu do środowiska. Należy 
pamiętać, że azbest jest praktycznie nie-
zniszczalny, lecz odpowiednio zabezpie-
czony nie zagrożenia dla zdrowia. Wy-
konywanie tych prac wyłącznie przez 
wyspecjalizowane i uprawnione w tym 
zakresie firmy, pozwoli wyeliminować za-
grożenie wynikające z nieprawidłowego 
ich prowadzenia.

Nie zwlekajmy więc i skorzystajmy 
z dofinansowania w ramach Programu 
likwidacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego 
w 2020 r.

/wos/
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Zmiany w swarzędzkiej strefie parkowania od 1 kwietnia 2020 roku

Na styczniowej sesji Rada Miejska 
w Swarzędzu podjęła uchwałę 
w sprawie zmiany uchwały nr 

XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu z dnia 15maja 2012roku w sprawie 
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania 
Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych 
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrze-
żonego, wysokości stawek za parkowanie 
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrze-
żonego, wysokości opłat dodatkowych 
i sposobu ich pobierania. Uchwała została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego i wejdzie 
w życie z dniem 01 kwietnia 2020 roku.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede 
wszystkim likwidacji podstref i ujednolice-
nia zasad (w tym wysokości opłat) funkcjo-
nowania na całym obszarze strefy, która, 
przypominamy, obowiązuje w dni robocze 
od poniedziałku do piątku na swarzędzkim 
rynku oraz pl. Niezłomnych. 

Ujednolicenie zasad na całym obszarze 
strefy umożliwi kierowcom parkowanie 
na krótki czas w obszarze funkcjonowa-
nia SPP, bez potrzeby dodatkowych nie-
efektywnych przejazdów w poszukiwaniu 
miejsc i ograniczy ryzyko parkowania nie-
zgodnego z przepisami ruchu drogowego 
i wiążących się z tym kosztownych sankcji 
mandatowych poza obszarem strefy.

Jednocześnie przeprowadzona ana-
liza dotychczasowego funkcjonowaniA 

swarzędzkiej strefy płatnego parkowana 
potwierdziła osiągnięcie podstawowych 
zakładanych pozytywnych celów jej wdro-
żenia, tj.:

 » ograniczenie parkowania długocza-
sowego,

 » zwiększenie rotacji parkowania,
 » poprawa dyscypliny parkowania,
 » znaczące ograniczenie parkowania nie-
zgodne z przepisami ruchu drogowego,

 » zmniejszenie liczby samochodów 
w obszarze, a przez to uciążliwości 
dla środowiska.

Wysokość stawek opłat za czas parkowa-
nia pojazdów samochodowych w Strefie 
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 
w Swarzędzu (od 01.04.2020) 

OPŁATY JEDNORAZOWE
opłata minimalna - za 30 min. 1,00 zł
opłata za pierwszą godzinę 3,00 zł
opłata za drugą godzinę 3,60 zł
opłata za trzecią godzinę 4,00 zł
opłata za czwartą i każdą następną godzinę  3,00 zł
OPŁATY ZRYCZAŁTOWANE
Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca  
 - na okres 1 miesiąca 20,00 zł
Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca  
 - na okres 3 miesięcy 54,00 zł
Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca  
 - na okres 1 roku 200,00 zł
Identyfikator na drugi i kolejne pojazdy mieszkańca: 
 3-krotność opłaty na pierwszy pojazd

Abonament na pierwszy pojazd firmy  
 - na okres 1 dnia 15,00 zł
Abonament na pierwszy pojazd firmy  
 - na okres 1 miesiąca 300,00 zł
Abonament na pierwszy pojazd firmy  
 - na okres 1 roku 3 000,00 zł
Abonament na drugi i kolejne pojazdy firmy:  
 3-krotność opłaty na pierwszy pojazd
OPŁATA ZRYCZAŁTOWANA  
za zastrzeżone miejsca postojowe - KOPERTY
Identyfikator na okres 3 miesięcy za zastrzeżenie 
stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płatnego 
Parkowania obowiązującej 5 dni w tygodniu (od 
poniedziałku do piątku) w godzinach 6:00-18:00 
 1 800,00 zł
OPŁATY DODATKOWE
Za przekroczenie opłaconego czasu parkowania:

W przypadku uiszczenia opłaty w biurze strefy 
lub przelewem na konto wskazane na wezwaniu 
danego dnia  35,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty w biurze strefy 
lub przelewem na konto wskazane na wezwaniu 
w terminie 6 kolejnych dni po dniu wystawie-
nia wezwania  45,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty  
w terminie późniejszym 100,00 zł

Za niedokonanie opłaty za parkowanie:
W przypadku uiszczenia opłaty w biurze strefy 
lub przelewem na konto wskazane na wezwaniu 
w terminie do końca 6 kolejnego dnia po dniu 
wystawienia wezwania 60,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty  
w terminie późniejszym 100,00 zł

Obowiązek ewidencji szamb 
i przydomowych oczyszczalni

Szanowni Miasta i Gminy Swa-
rzędz! Niniejszym informuje-
my, że zgodnie z ustawą z dnia 

13 września 1996 r., o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz.U. z 
2019 r., poz. 2010), gminy mają obowią-
zek prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych na nieczystości płynne 
(szamb) oraz przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele 
nieruchomości, którzy jeszcze nie złoży-
li zgłoszenia zbiornika bezodpływowego 
(szamba) lub przydomowej oczyszczalni 
ścieków winni zrobić to niezwłocznie, nie 
później niż do 31.01.2020 r. Druk zgło-
szenia dostępny jest na stronie http://
bip.swarzedz.eu/, w siedzibie Urzędzie 

Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 
1lub w Wydziale Ochrony Środowiska, 
ul. Poznańska 25, pok. 214.

Każdy właściciel nieruchomości, na 
którego posesji znajduje się zbiornik bez-
odpływowy (szambo) lub przydomowa 
oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek 
zawarcia umowy z firmą posiadającą 
zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych z terenu miasta i gminy 
Swarzędz. Umowa może zostać zawarta 
z kilkoma przedsiębiorcami jednocześnie. 
Przypominamy o obowiązku posiadania 
dowodów uiszczania opłat za wywóz nie-
czystości ciekłych lub osadów (rachunki, 
faktury vat, które powinny zawierać: dane 
przedsiębiorstwa odbierającego nieczysto-

ści, dane właściciela nieruchomości oraz 
informacje w jakiej ilości zostały odebrane 
nieczystości ciekłe).

Informujemy, że od marca 2020 r. 
będą odbywały się wzmożone kontrole 
nieruchomości wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe lub przydomowe oczysz-
czalnie ścieków. Podczas kontroli spraw-
dzane będą umowy oraz dokumenty po-
twierdzające wywóz nieczystości ciekłych 
przez przedsiębiorców uprawnionych do 
prowadzenia działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych.

Osoby, które nie mają jeszcze pod-
pisanych umów na opróżnianie zbiorni-
ków bezodpływowych powinny uczynić 
to niezwłocznie.

Za brak umowy oraz za brak dowodów 
uiszczania opłat za wywóz nieczystości 
ciekłych lub osadów (rachunki, faktury 
vat) na właściciela nieruchomości może 
zostać nałożony mandat karny.

/wos/
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Z prac Rady 
Miejskiej

25 lutego 2020 roku w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odbyła 
się XII Sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W obradach, które pro-
wadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu – Barbara Czachura, 
uczestniczyło 20 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XIX/242/2020 w spra-

wie nadania wyróżnienia honorowego „Za-
służony dla Miasta i Gminy Swarzędz” 
- Stanisław Kalemba. 

► Uchwałę nr XIX/243/2020 w spra-
wie nadania wyróżnienia honorowego „Za-
służony dla Miasta i Gminy Swarzędz” 
- ks. Przemysław Kompf.

► Uchwałę nr XIX/244/2020 w spra-
wie nadania wyróżnienia honorowego „Za-
służony dla Miasta i Gminy Swarzędz” 
- Bożena Szydłowska.

► Uchwałę nr XIX/245/2020 w spra-
wie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego 
prowadzenia zadania publicznego polega-
jącego na zarządzaniu drogą powiatową 
nr 2489P relacji Swarzędz – Kamionki 
w zakresie zadania: Rozbudowa ul. Trans-
portowej w Garbach i Zalasewie (etap III 
– rondo).

► Uchwałę nr XIX/246/2020 w spra-
wie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Swarzędzu Nr XXXVII/361/2017 z dnia 
23 maja 2017 r. w sprawie przejęcia od 
Powiatu Poznańskiego prowadzenia zada-
nia publicznego i udzielenia pomocy rze-
czowej w zakresie zarządzania publiczną 
drogą powiatową nr 2439P. 

► Uchwałę nr XIX/247/2020 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej w 2020 
roku dla Powiatu Poznańskiego na pokry-

cie kosztów zlecenia wykonywania zadań 
izby wytrzeźwień. 

► Uchwałę nr XIX/248/2020 w spra-
wie ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego dla członka ochotniczej straży 
pożarnej z terenu Gminy Swarzędz, który 
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Swarzędz.

► Uchwałę nr XIX/249/2020 w spra-
wie zmiany uchwały nr XXXVIII/370/2017 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie wniesienia 
prawa własności nieruchomości w for-
mie wkładu niepieniężnego (aportu) do 
spółki pod firmą „Swarzędzkie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością”.

W dniu 25 lutego 2020 roku odbyła się 
XIX Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Na posiedzenie przybyli przedstawiciele 
Związków Międzygminnych, do których 
należy Gmina Swarzędz. W zaprezento-
wanych sprawozdaniach przedstawiono 
działalność Związków w 2019 roku oraz 
zapoznano radnych z bieżącymi pracami 
oraz planami na kolejne lata. Dyrektor 
Biura Związku Międzygminnego Pusz-
cza Zielonka, Olga Godynicka – Kubiak 
przedstawiła szczegółowy stan realizacji 
zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Swarzędz. Zakres wyko-
nywanych prac przyjętych do realizacji 
„Kanalizacji obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic” przy-
bliżył Kierownik Działu Technicznego, 
Jarosław Beszterda. Podczas dyskusji po-
ruszano tematy związane z wykonywaną 
kanalizacją w Gminie Swarzędz, planami 
wykonywania kolejnych projektów. Dzia-
łania Związku Międzygminnego Puszcza 
Zielonka w zakresie turystyki przedstawi-
ła Izabela Paprzycka, koordynator działu 
turystycznego. Ze Związku Międzygmin-
nego Schronisko dla zwierząt w Skałowie 
przybył Dyrektor Biura Związku, Paweł 
Kubiak. Podczas dyskusji omawiano 
kwestie związane z wysokością opłat od 
gmin członkowskich w Związku, ilością 
pracowników w Schronisku i możliwo-

ścią podwyżek wynagrodzenia dla nich, 
funkcjonowaniem cmentarza oraz nowe-
go krematorium dla zwierząt. Prezentację 
Związku Międzygminnego Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi na terenie 
Aglomeracji Poznańskiej przedstawił 
Dyrektor Biura Związku Międzygmin-
nego Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej, Andrzej Springer. Podczas 
dyskusji poruszano tematy związane 
z kosztami zagospodarowania odpadami 
przypadającymi na jednego mieszkańca 
Gminy Swarzędz w porównaniu z inny-
mi gminami, możliwościami przekazania 
odpadów do bio-kompostowni oraz za-
kładania przydomowych kompostowni-
ków, kosztami przekazania odpadów do 
spalarni, utrzymaniem harmonogramu 
wywozu odpadów przy zmianie wy-
konawcy usługi, zachowaniem zasad 
prawidłowego segregowania odpadów, 
działalnością PSZOK-u w Rabowicach 
oraz działaniem aplikacji WYWOZIK, 
umożliwiającej szybki i łatwy dostęp do 
aktualnego harmonogramu odbioru od-
padów. Ponadto poinformowano radnych 
o przeprowadzeniu procedury przetargo-
wej w związku z wyłonieniem nowego 
wykonawcy.

Podczas sesji Rada podjęła uchwały, 
m.in. w sprawie:
 » nadania wyróżnienia honorowego „Za-

służony dla Miasta i Gminy Swarzędz” 
- Panu Stanisławowi Kalembie,
- Księdzu Przemysławowi Kompfowi,
- Pani Bożenie Szydłowskiej.
 » przyjęcia od Powiatu Poznańskiego 
prowadzenia zadania publicznego 
polegającego na zarządzaniu drogą 
powiatową nr 2489P relacji Swarzędz 
– Kamionki w zakresie zadania: Roz-
budowa ul. Transportowej w Garbach 
i Zalasewie (etap III – rondo).

 » zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Swarzędzu Nr XXXVII/361/2017 
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie 
przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
prowadzenia zadania publicznego 
i udzielenia pomocy rzeczowej w za-
kresie zarządzania publiczną drogą 
powiatową nr 2439P. 

 » ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego dla członka ochotniczej straży 
pożarnej z terenu Gminy Swarzędz, 

 » nadania nazwy ścieżce w mieście Swa-
rzędz - im. Rajmunda Gronowskiego.

 » nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gruszczyn – Jeziorna.

 » nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Rabowice – Daglezjowa.  

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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► Uchwałę nr XIX/250/2020 w spra-
wie nadania nazwy ścieżce w mieście 
Swarzędz - im. Rajmunda Gronowskiego.

► Uchwałę nr XIX/251/2020 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gruszczyn – Jeziorna.

Uchwałę nr XIX/252/2020 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Ra-
bowice – Daglezjowa. 

Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

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
Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi odbyło się 19 lutego. Zgodnie z przyjętym planem 
pracy na 2020 rok głównym tematem spotkania było: 
„Schronisko dla zwierząt w Skałowie – wizja lokalna, in-
formacja na temat zapobiegania bezdomności zwierząt”. 
O godzinie 10.30 radni rozpoczęli spotkanie w schroni-
sku w Skałowie. Będąc na miejscu mogli zapoznać się 
z zasadami funkcjonowania schroniska, bazą lokalową, 
aktualnymi problemami i potrzebami. Radni obejrzeli 
nowe krematorium dla zwierząt, cmentarz, budynki 
schroniska i hotelu dla psów. 
Członkowie Komisji zorganizowali zbiórkę karmy dla 
zwierząt, którą przekazali na ręce dyrektora schroniska.
Po przeprowadzonej wizji oraz po rozmowie z Dyrekto-
rem Schroniska Pawłem Kubiakiem, radny Ryszard Dyz-
ma zgłosił wniosek o wsparcie działań zmierzających do 
podwyższenia wynagrodzeń pracowników schroniska. 
Wniosek ten zyskał poparcie wśród obecnych radnych. 
Następnie radni udali się do Ratusza, celem konty-
nuowania posiedzenia komisji. 
Tradycyjnie odbyły się spotkania sołtysów:

 » o godz. 13.00 spotkanie sołtysów z przedstawi-
cielami policji, na którym Pan Karol Łuszczek, 
poinformował zebranych sołtysów o sposobie 
zrealizowania zgłaszanych na poprzednim spo-
tkaniu wniosków. Pan Karol Łuszczek mówił tak-
że o zdarzających się wyłudzeniach i oszustwach 
na osobach starszych. Poinformował również, że 

w marcu planuje zorganizować spotkania z senio-
rami na temat bezpieczeństwa. 

 » o godz. 13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Swarzędz, na którym burmistrz 
omówił bieżące problemy zgłaszane przez sołtysów.

Kolejnymi punktami posiedzenia komisji było: omó-
wieniu materiałów sesyjnych oraz sprawy bieżące, 
podczas których radni zgłaszali następujące problemy:

 » radny Włodzimierz Buczyński zwrócił się z proś-
bą do Powiatu o posprzątanie drogi powiatowej 
w Wierzonce. 

 » radny Ryszard Dyzma przedstawił zgłoszenia 
mieszkańców dotyczące modernizacji zniszczonych 
ulic w Paczkowie: ul. Budowlana, ul. Betonowa, ul. 
Wiosenna. Zwrócił się również z prośbą o dowóz 
gruzu na ul. Budowlaną , który mieszkańcy chcieliby 
rozgarnąć we własnym zakresie. 

 » radni dyskutowali również w temacie planu re-
alizacji ulicy Żonkilowej oraz stanu drogi w ulicy 
Bliskiej i innych dróg w Rabowicach.

Radna Anna Baranowska-Graczyk zapytała o przy-
gotowanie gminy do wystąpienia ewentualnej suszy 
w okresie letnim i przygotowania gminy do wystąpienia 
problemów z zabezpieczeniem mieszkańców w wodę. 
W odpowiedzi zastępca burmistrza Grzegorz Taterka 
przedstawił nowatorki pomysł na spiętrzenie rzeki 
Cybiny oraz poinformował, że w tym temacie gmina 
podejmie rozmowy z Wodami Polskimi. 
Następne posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi zaplanowano na 25 marca br. 

Tomasz Majchrzak

Komisja Spraw Społecznych, 
Oświaty, Kultury i Sportu 
20 lutego 2020 roku obradowała Komisja Spraw 
Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. Pierwszym punktem obrad Komisji 
było omówienie planów pracy Ośrodka Kultury, Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz Biblioteki 
Publicznej w Swarzędzu. Radni w dyskusji poruszyli 
tematy m.in. przeznaczenia lokalu dla seniorów 
w starej części Nowej Wsi, możliwości postawienia 
stołów do gry w ping-ponga, funkcjonowania kor-
tów tenisowych, zamontowania piłkochwytów na 
głównym boisku SCSiR. 
Kolejnym punktem obrad były mieszkania komunalne, 
chronione i socjalne w Gminie Swarzędz – polityka 
mieszkaniowa, wykonanie i plany, listy oczekujących, 

stan budynków. Temat obszernie zreferował prezes 
STBS Piotr Seweryn Kijek. Dyskutowano m.in. o moż-
liwości całkowitego wycofania pieców kaflowych, pla-
nach dotyczących budynków przy ul. Warszawskiej 14 
oraz kamienicy przy ul. Kilińskiego, szacunkowych 
kosztach wymiany pieców w budynkach komunalnych. 
Po wyczerpaniu tematu, radni skupili się na omówieniu 
materiałów sesyjnych, które nie wzbudziły większych 
emocji. Na tym posiedzenie zakończono. 

Mateusz Matuszak

Zajęcia twórcze 
,,Szukając Talentów’’ 
– STOLARNIA zaprasza  
dzieci i dorosłych

Zapraszamy dzieci jak również dorosłych do 
zapisywanie się na zajęcia twórcze w ramach 
VII EDYCJI Programu ,,Szukając Talentów’’ 
realizowanego przy współpracy Fundacji 
ARTiFAKT oraz Pracownię Działań Twórczych. 
Spotykamy się w Swarzędzu, Rynek 1. Zajęcia 
zostały dofinansowane przez Gminę Swarzędz 
oraz Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Celem programu jest rozwijanie umiejętności 
i wyobraźni, poszukiwanie osób utalentowa-

nych, dla których tworzenie jest konieczne do 
życia. Istotą programu jest pomoc w odkrywa-
niu pasji i potrzeby tworzenia, wyrażania swo-
ich emocji poprzez działania twórcze u osób , 
które wcześniej nie miały takich doświadczeń 
i możliwości. 
Zajęcia poprawiają małą motorykę oraz chronią 
przed zachowaniami depresyjnymi , izolowaniem 
się od „świata’” i rówieśników. Dają radość two-
rzenia. To dobrze spędzony czas, dający realne 
i namacalne efekty naszej pracy. W pracowni 
prowadzone są zajęcia dla grup zorganizowa-
nych oraz Twórcze urodziny dla dzieci i dorosłych. 
Cykl będzie trwał od marca do grudnia 2020 . 
W wakacje przygotowaliśmy tygodniowe zajęcia 
warsztatowe, a na przełomie listopada i grudnia 
VII Edycję konkursu Ceramiki i Rzeźby, dofinan-
sowane przez Gminę Swarzędz oraz Starostwo 
Powiatowe w Poznaniu:
► Ceramika i rzeźba: 
...dla dzieci: poniedziałek 17.00-18.30,  
czwartek 17.30- 19.00
...i dla dorosłych: wtorek 17.40 - 19.40 
► Rysunek: sobota 10.00- 11.30 
► Teatr Opowieści z warsztatami:
wtorek 17.40- 19.40
Zapisy: Swarzędz, Rynek 21, tel. 501 428 903.
Zapraszamy!

Ewa Wanat

Wizyta radnych  
w schronisku w Skałowie
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Koronawirus – procedury postępowania

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, 
bóle mięśni i zmęczenie.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania  
czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, 

które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus
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Koronawirus – procedury postępowania

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje 

KORONAWIRUS 
i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną 

lub

w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział 

INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań  
w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się 
wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE 
lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony  
w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia 
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych 
osób w poczekalni!!!

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz

lub kichasz.
• Nie zbliżaj się do osób chorych.

tteell..  660099  779944  667700

Oddział chorób zakaźnych dla dorosłych: 
Numer kontaktowy: 61 873 92 95

Oddział chorób zakaźnych dla dzieci: 
Numer kontaktowy: 61 859 03 36, 
539 524 935, 504 907 994
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Ośrodek Kultury proponuje
►Spektakl Śpiąca Królewna – wg Charlesa Perraulta

Libretto zostało oparte o oryginalną bajkę, jednak na potrzeby 
sceniczne zostało częściowo zmienione i tak uplastycznione, aby 
wyraźniej pokazać odbiorcy taniec oraz zwyczaje epoki. Bajka 
jest tak skonstruowana, że jej odbiorcą może być zarówno małe 
dziecko jak i osoba dorosła. Każdy może znaleźć coś dla siebie.

►Koncert Presley& Sinatra
Frank Sinatra i Elvis Presley śpiewali o własnej drodze w ży-

ciu („My Way”) i o miłości („Love Me Tender”). Co do miłości 
– otaczały ich piękne kobiety (J. Garland, A. Gardner, M. Farrow, 
P. Presley). Tamtą atmosferę lat 50. i 60. postarają się wskrzesić 
muzycy wraz z Mirosławem Niewiadomskim, przenosząc słu-
chaczy do świata, gdzie nieznajomi w nocy („Strangers in the 
Night”) upajają się wyzwoloną melodią („Unchained Melody”).

► Kabaret Nowaki
Kabaret tworzą Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Mar-

ciniak. Połączenie energii i kreatywności tych trzech artystów 
tworzy nowatorską jakość na polskiej scenie kabaretowej. Znani 
z wielu produkcji telewizyjnych, gospodarze Płockich Nocy 
Kabaretowych oraz Polskiej Nocy Kabaretowej, uczestnicy 
wszystkich największych telewizyjnych festiwali kabaretowych. 
Ich żywiołem są jednak występy na żywo. „Za granicą żartu” to 
najnowszy program Kabaretu Nowaki, w którym publiczność 
zostanie zabrana w daleką rozrywkową podróż. Daleko za granicą 
tego, co znaliście dotychczas, znajdziecie zupełnie nowe skecze, 
premierowe postacie i śmiech, jakiego jeszcze nie zaznaliście.
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Walentynki z „babą u lekarza”

Z okazji Walentynek, 14 lutego 2020 r. 
w Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie przy ul. Jana Hewe-

liusza 26 Ośrodek Kultury przygotował 
we współpracy z teatrem „O La La Te-
atr” muzyczny spektakl komediowy pod 
tytułem „Przychodzi Baba do lekarza…”  

Spektakl okazał się przezabawną 
i inteligentną komedią muzyczną, na-
wiązującą tytułem do tradycji polskiego 
dowcipu. Piosenki wykonywane na żywo 
przy akompaniamencie fortepianu, gwiaz-
dorska obsada i mnóstwo prześmiesznych 
pomyłek spowodowały, że widzowie nie 

mogli powstrzymać się od śmiechu. 
W rolach głównych wystąpili aktorzy 

znani z telewizyjnych ekranów czy też 
kina: Aleksandra Nieśpielak, Grażyna Zie-
lińska, Adam Adamonis, Dorota Szperlak 
oraz Wojciech Czerwiński 

Zainteresowanie przedstawieniem było 
ogromne, a bilety rozeszły się w przeciągu 
kilku godzin od ogłoszenia sprzedaży.  

Sala była wypełniona po same brze-
gi! Panowała bardzo radosna atmosfera, 
zachwycona publiczność niejednokrotnie 
nagradzała aktorów brawami, a na koniec 
– doceniając występ – owacją na stojąco.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne 
przybycie, fantastyczną atmosferę i za-
praszamy na kolejne, równie ciekawe 
wydarzenia. 

/ok/
 Fot. Beniamin Turkiewicz

Kabaret Skeczów 
Męczących 

1 marca w Swarzędzkiej Sali Kon-
certowej odbyło się nietuzinkowe 
wydarzenie. Mieliśmy zaszczyt 

gościć w Swarzędzu Kabaret Skeczów 
Męczących z najnowszym programem 
„Najśmieszniejszy”. Kabaret tworzą: 
Jarosław Sadza, Marcin Szczurkiewicz, 
Karol Golonka, Michał Tercz. Program 
ukazywał w szczególności to, z czego 
najczęściej śmieją się Polacy.

Publiczność miała okazję zobaczyć co-
dzienne, domowe sytuacje w parodiowym 
stylu. Byliśmy świadkami przedstawie-
nia historii, które pozornie wydawały się 
absurdalne i niemożliwe, a tak naprawdę 
opowiadały o codzienności niemalże każ-
dego człowieka, zawierały również wiele 

odniesień do bieżących wydarzeń z kraju 
i ze świata.

Dziękujemy Kabaretowi Skeczów 
Męczących za kapitalny występ, a wszyst-
kim zgromadzonym widzom za obecność 
i znakomitą, wspólną zabawę. 

Zachęcamy do śledzenia strony www.
ok-swarzedz.pl oraz https://www.facebo-
ok.com/okswarzedz/, ponieważ już nieba-
wem kolejne spektakularne wydarzenia.

/ok/
 Fot. Aldona Młynarczak

Uskrzydlona 
wystawa

Malowane, haftowane, rzeźbione. 
Bez względu na technikę wykona-
nia wszystkie przyciągają uwagę. 

O kim mowa?
Odpowiedź na to pytanie można 

uzyskać w Swarzędzkim centrum Histo-
rii i Sztuki, które odwiedzającym pro-
ponuje wyjątkową wystawę pod nazwą 
„Anioły są wśród nas”. Prace autorstwa 
podopiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 
można będzie podziwiać do 15 marca. 

Ekspozycja miała oficjalną inaugurację 
27 lutego 2020 r. i zgromadziła nie tylko 
twórców tych niezwykłych dzieł, ale także 

zaproszonych gości, wśród których można 
było zobaczyć zaprzyjaźnionych ze Sto-
warzyszeniem panią Sekretarz Agatę Ku-
backą i wiceburmistrza Tomasza Zwoliń-
skiego. Atrakcją wernisażu była projekcja 
filmu obrazującego działania SPDST im. 
Leszka Grajka oraz humorystycznych etiud 
filmowych nakręconych w ramach zajęć. 

Zapraszamy na wystawę. 
Wstęp bezpłatny.  (SCHiS)

DKF zaprasza

Już tradycyjnie w drugi wtorek  
miesiąca – tj. 10 marca odbyło się 
kolejne spotkanie Swarzędzkiego 

Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Tym 
razem z uwagi na bliskość terminu Dnia 
Kobiet został przygotowany film spe-
cjalnie dla Pań z okazji ich święta.

Kino bardzo kobiece przyciągnęło 
jak zawsze sporo zainteresowanych 
DKF’em widzów. Tematyka wywołała 
tradycyjnie elokwentną i wartościową, 
ale burzliwą  dyskusję.

Zapraszamy na kolejne spotkanie 
DKF’u już w kwietniu. Tradycyjnie 
w Sali Kameralnej Swarzędzkiego 
Ośrodka Kultury – ul. Poznańska 14.

/ok/
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Aktywizacja dla osób 
55+ oraz 60+

Serdecznie zapraszamy osoby 55+ oraz osoby 
60+ z terenu miasta i gminy Swarzędz do ko-

rzystania z aktywności, które proponuje Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu:

Nordic Walking, Pilates, Zdrowy Kręgo-
słup bezpłatne zajęcia dla osób 55+ odbywają 
się w poniedziałki: 8.30-10.30 Gminne Centrum 
Informacji w Swarzędzu, ul. Działkowa 61A; 13.15-
14.15 (I grupa) oraz 14.15-15.15 (II grupa) świetlica 
wiejska w Jasinie ul. Wrzesińska 152; 15.30-16.30 
świetlica wiejska w Bogucinie, ul. Wrzosowa 81. 

Bowling – bezpłatne zajęcia dla osób 55+ 
odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca o godzinie 10.00 oraz 11.15, obowiązują 
zapisy pod numerem telefonu 505912370. 

Brydż – bezpłatne zajęcia dla osób 55+ od-
bywają się w Centrum Aktywności Seniora w Swa-
rzędzu ul. Piaski 4 (I piętro) w środy w godzinach 
10.00-12.00.

Warsztaty Malarskie – bezpłatne zajęcia 
dla osób 55+ odbywają się w Centrum Aktywności 
Seniora w Swarzędzu ul. Piaski 4 (I piętro) we wtorki 
w godzinach 13.00-15.00.

Gimnastyka w wodzie „aquaaerobik” 
zajęcia dla osób 60+ odbywają się w Swarzędz-
kim Centrum Sportu i Rekreacji: wtorki 7.45-8.30 
(I grupa), czwartki 13.00-13.45 (II grupa), piątki 
7.15-8.00. Koszt biletu 6 zł. 

Ponadto proponujemy trening pamięci, 
zajęcia kulinarne, oswajanie z językiem 
angielskim, włoskim i niemieckim, zajęcia 
muzyczne, Akademia Piękna, zajęcia pla-
styczne, zajęcia komputerowe, które odbywają 
się w Centrum Aktywności Seniora w Swarzędzu 
ul. Piaski 4 (I piętro) oraz w 13 Klubach Młodych 
Duchem na terenie gminy Swarzędz. Grafik zajęć 
dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Swarzędzu www.opsswarzedz.
pl. Więcej informacji można uzyskać pod nu-
merami telefonów: 504 932 301, 512 052 677 
oraz 61 651 26 50 (wewn.34).

Dla osób 60+ które potrzebują pomocy 
i wsparcia w formie dziennego pobytu, z zapewnie-
niem form aktywności (m.in. rehabilitacja, zajęcia 
ruchowe, zajęcia ceramiczne, zajęcia plastyczne, bi-
blioterapia, zajęcia muzyczne i wiele innych), a tak-
że pomocy w formie usług opiekuńczych, ciepłego 
posiłku oraz transportu zapraszamy do zapoznania 
się z ofertą Dziennego Domu „Senior – WIGOR” 
oraz Dziennego Domu Pomocy w Swarzędzu 
przy ul. Sienkiewicza 21. Informacje znajdują się na 
stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu www.opsswarzedz.pl lub pod nume-
rami telefonów: 61 622 73 57 Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR”, 500 703 276 Dzienny Dom Pomocy lub 
61 651 26 50 – sekretariat OPS.

Magdalena Tyblewska  
OPS w Swarzędzu

Rekrutacja do 
projektu KAMELEON 
– zmieniam się II

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu prowadzi rekrutację do 
projektu KAMELEON – zmieniam 

się II, realizowanego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020, współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby 
bezrobotne, nieaktywne zawodowo, pra-
cujące w wieku aktywności zawodowej.

Celem projektu jest zwiększenie ak-
tywności społeczno-zawodowej 30 osób 
zamieszkałych na terenie miasta i gminy 
Swarzędz. 

W ramach projektu zaplanowano 
następujące działania:

 » kursy zawodowe,
 » job coaching – sesje indywidualne,

 » job coaching – wsparcie grupowe,
 » kreatywne warsztaty twórcze w Klu-

bie Integracji Społecznej (rękodzieło),
 » samopomocowa grupa wsparcia,
 » warsztaty: zarządzanie budżetem 

domowym,
 » coaching rodzicielski,
 » bezpłatne półkolonie „Wakacje po-

dwórkowe” dla dzieci uczestników 
projektu,

 » piknik Trzech Pokoleń.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy 

mogą korzystać ze wsparcia pracowni-
ka socjalnego oraz pomocy finansowej 
w formie zasiłków (zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej)
Okres realizacji:

1.09.2019 r. - 31.03.2021 r.
Dodatkowe informacje i zapisy:

Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Poznańska 25, Swarzędz,  
tel. 616512650, 505912340.

Serdecznie zapraszamy!
Monika Podgórniak

OPS w Swarzędzu

Warsztaty zimowe dla seniorów

Po raz kolejny, przez pięć dni od 3.02  
do 7.02.2020 r., w Centrum Aktyw-
ności Seniora przy ul. Piaski 4, miały 

miejsce Warsztaty Zimowe, zadedykowa-
ne seniorom z miasta i gminy Swarzędz. 

Rozpoczęły się „Dniem Kulinarnym”, 
w którym grupa 49 pań zapoznała się 
z prezentacją kuchni japońskiej. Seniorzy 
przygotowywali wybrane potrawy, takie 
jak: sushi, tatar z suszonych pomidorów, 
owocowe babeczki oraz sałatka z wę-
dzonym serem. 

W drugim dniu – „Dniu Inspiracji 
Twórczych” – seniorzy pod okiem in-
struktorów poznawali nowe techniki 
zdobnictwa. Pani Małgorzata przedsta-
wiła metodę decoupage na szkle przy 
użyciu elementów koronkowych oraz 
wyklejanek na tekturowych pudełkach. 
Pani Beata z kolei zaprezentowała two-
rzenie walentynkowych kopert-serc 
metodą origami i niełatwą, ale bardzo 
atrakcyjną technikę batiku na papierze.

Nasi seniorzy są aktywni i wiecznie 
młodzi, o czym mogliśmy przekonać się 
w kolejnym dniu warsztatów pt. „Bystre 
Umysły”. Na przygotowanych stołach 
edukacyjnych rozgrywały się turnieje 
gier: m.in. rummikub, scrabble, mate-
matyczno-logiczne tangramy czy quizy 
z wiedzy ogólnej.

W ramach „Dnia Kulturalnego” wybra-
liśmy się do Multikina na film pt. „Judy”.  

Ostatni dzień – „Rozrywkowy” – nie 
dość, że zrekompensował niedobory ru-
chu, to jeszcze wprowadził wszystkich 
w doskonały nastrój. Królowała „Joga 
Śmiechu”. Efekt wzmocniły dowcipy 
i żarty w kręgu. Dzień zakończyliśmy 
projekcją filmu pt. Balzac i mała Chinka.

Zapraszamy do skorzystania z oferty 
CAS i KMD. Więcej informacji znajdziecie 
Państwo na stronie www.opsswarzedz.pl.

M.Pawlik i B Szczepaniak
Centrum Aktywności Seniora 
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ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel.  61 651 26 50, 51, 52, 53 fax. 61 651 26 54
ops@swarzedz.pl www.opsswarzedz.pl 

Wszystko 
dla Joasi!

29 lutego br. na obiektach Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji odbyła się cało-

dobowa, wielka akcja charytatywna 
pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz na rzecz walczącej 
z guzem pnia mózgu 6-letniej Asi To-
maszewskiej z Kobylnicy. Udało się 
zebrać 28.010,20 zł!

Od rana na boiskach odbył się turniej 
piłki nożnej I Memoriał Artura Olejnicza-
ka organizowany przez SSNC Meblorz, 
gdzie rywalizowało ze sobą 14 drużyn, 
całe wpisowe z turnieju było przezna-
czone na leczenie Asi.

Od godziny 16:30 w hali Unia Swa-
rzędz rozpoczął się spektakl gimnastycz-
no-taneczny, w którym wystąpiło 200 
gimnastyczek i 50 tancerzy. Były to za-
wodniczki z Klubu Unia Swarzędz, tancer-
ki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzę-
dzu, Szkoły Podstawowej w Paczkowie, 
Grupa Show Dance z Organic Fitness, 
akrobaci powietrzni z Akademii Tańca 
Wertykalnego oraz męska grupa Morsów 
Swarzędz.

Cały występ przeplatany był licyta-
cjami, z których dochód w całości prze-
znaczony był na leczenie, rehabilitację 

i naświetlanie naszej małej wojowniczki.
Z dodatkowych atrakcji była również 

Strefa Kids dla dzieci z kolorowymi warko-
czami, tatuażami dla dzieci, malowaniem 
buzi, kolorowankami i balonami.

Była również Strefa Trenera zafundo-
wana przed Organic Fitness – uczestnicy 
wydarzenia mogli skorzystać z bezpłatnej 
analizy składu ciała, porad dietetycznych 
i treningowych.

Dla wszystkich uczestników były 
przewidziane pamiątkowe cegiełki zro-
bione przez dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Swarzędzu i firmę Laser Dream. 

Pod koniec imprezy wszyscy uczest-
nicy mieli okazję zobaczyć Asię, ponie-
waż połączyliśmy się wideokonferencją 
wyświetloną na dużym ekranie. Całą 
imprezę poprowadził Robert Szpindor.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczest-
nikom, mieszkańcom, organizatorom 
i partnerom wydarzenia, którzy włączyli 
się w akcje pomagania na rzecz Asi.

Razem podzielmy się dobrem!

Współorganizatorzy: Urząd Miasta i Gminy 
w Swarzędzu, Organic Fitness, SSNC Meblorz, Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu, Unia Swarzędz, 
Szkoła Podstawowa w Paczkowie, Akademia Tańca 
Wertykalnego, Stowarzyszenie Morsy Swarzędz, Ki-
lometry Pomocy 5M, Klaudia Ochowiak - trener per-
sonalny, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji.
Na turnieju piłkarskim o ciepłe napoje oraz posiłki 
zadbały: Bar u Karoli oraz Klubokawiarnia Plansza.
Partnerzy: Ośrodek Kultury w Swarzędzu, Zdrowa 
Domowa Kuchnia, Sushi Home, Gosia Mańkowska 
- fotografia rodzinna, Drukarnia Swarzędzka, La-
ser Dream - cięcie i grawerowanie, Studio Creative, 
miasto.media, Studio Tańca WDance, Serdeczna 21. 
Kreatywna Edukacja, Mówka Sztuka, Salon Fryzjer-
ski Monika, Z Bliska, Zimni sport, Zachciankowo, 
Dobra Piekarnia, Centrum Medyczne Diagnosis, Re-
spect Zang Sport, felgar.pl, U Krzysztofa Fryzjerstwo 
Męskie, Zaczarowane dekoracje, Cukiernia Rem 
Marco, MS MEDIK NZOZ, Cukiernia Zagrodnicza, 
Kucz- Pomoc Drogowa.
Partnerzy medialni:  
Telewizja Stk, Tygodnik Swarzędzki.

Klaudia Ochowiak

II Igrzyska Sportowe Seniorów w Zbąszyniu

11 lutego już po raz drugi uczestnicy 
Dziennego Domu „Senior – WI-
GOR” ze Swarzędza wzięli udział 

w Igrzyskach Sportowych Seniorów orga-
nizowanych przez Dzienny Dom „Senior 
– WIGOR”  w Zbąszyniu. Zawody mają na 
celu popularyzację aktywności ruchowej, 

rozwijanie integracji międzypokolenio-
wej z młodzieżą szkolną ze Zbąszynia 
oraz integrację z seniorami z innych 
ośrodków. W zawodach sportowych 
wzięło udział 10 zespołów, w każdym 
z nich było 5 zawodników plus opiekun. 
Gospodarze wykazali się dużą pomysło-

wością przy tworzeniu  poszczególnych 
konkurencji, np. rzut odpadkiem do 
kosza, spacer narciarza, łowienie rybek, 
senior w karnawale. Zawodnicy rywa-
lizowali ze sobą na boisku, a kibice na 
trybunach ostro dopingowali swoich 
kolegów i pokazali przeróżne sposoby 
kibicowania. Pod właściwym kierownic-
twem p. Renaty nasz zespół zawodników 
spełnił oczekiwania kibiców. Nie można 
zapomnieć o kapitanie drużyny dopin-
gującej – p. Ani, która mocno zachęca-
ła do głośnego i aktywnego udziału. 
Zwieńczeniem igrzysk było wręczenie 
pamiątkowych dyplomów oraz nagród. 

Uczestnicy i personel 
Dziennego Domu „Senior- WIGOR” 

w Swarzędzu
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W skrócie z różnych stron
60 LAT RAZEM! Państwo Teresa i Czesław Knade 

ze Swarzędza przeżyli razem 60 lat. 21 lutego gościł 
ich w ratuszu burmistrz Marian Szkudlarek w towa-
rzystwie sekretarz gminy Agaty Kubackiej i kierownik 
USC Anny Wiśniowieckiej-Gronowskiej. Jubilaci, oprócz 
mnóstwa gratulacji i życzeń otrzymali kwiaty i kosze 
słodkości. Piękny jubileusz był okazją do wspomnień 
i rozmów o tym, jak w zgodzie i miłości przeżyć razem 
tyle wspólnych lat...  /mw/ 

fot. Maciej Woliński 

WSZYSCY SPRZĄTAMY TEREN GMI-
NY. Zarząd Koła PZW Swarzędz-Zatorze oraz władze 
Gminy Swarzędz serdecznie zapraszają mieszkańców 
na wspólne sprzątanie Doliny Cybiny, które odbędzie 
się 29.03.2020 o godz. 11.00. Zbiórka uczestników przy 
skrzyżowaniu ulic Torfowej i Na Stoku. Akcja sprzątania 
obejmie teren od ul. Swarzędzkiej do końca doliny przy 
Stawie koła PZW, gdzie na zakończenie akcji będą czeka-
ły posiłek i upominki promujące gminę, przygotowane 
dla zwycięzców w konkursach wiedzy o ochronie śro-
dowiska. Wszystkich sympatyków czystego środowiska 
serdecznie zapraszamy na wspaniałe spotkanie.

/jw/

COŚ DLA ODKRYWCÓW. 24 lutego, w Swa-
rzędzkim Centrum Historii i Sztuki, odbyło się szkolenie 
dotyczące tworzenia questów, czyli tzw. ,,wypraw od-
krywców” - zyskujących coraz większą popularność gier 
turystycznych, łączących elementy podchodów, gier 
miejskich i edukacji. Wzięli w nim udział pracownicy 
instytucji gminnych zajmujący się animacją wydarzeń 
miejskich i turystycznych. Gościliśmy także przedsta-
wicieli gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym 
„Puszcza Zielonka” którym, korzystając z okazji, mogli-
śmy w pigułce zaprezentować najważniejsze miejsca 
Swarzędza i związaną z nimi historię. 
Celem szkolenia prowadzonego przez Aleksandrę 
Warczyńską z Pracowni Krajoznawczej Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Poznaniu było nabycie prak-
tycznej umiejętności tworzenia tych zyskujących coraz 
większą popularność gier terenowych. Mamy nadzieję, 
że w najbliższym czasie powstaną pierwsze swarzędzkie 
i międzygminne questy. Dzięki nim wycieczki po naszej 
gminie, a także po Puszczy Zielonce nabiorą nowego, 
odkrywczego wymiaru. /ip/

fot. Izabela Paprzycka

ZAWODY Z ENERGIĄ! Masz zacięcie technicz-
ne? Lubisz projektować, majsterkować oraz realizować 
pomysły łączące technikę, matematykę i fizykę? To jest 
propozycja dla Ciebie! Stwórz zespół, zbuduj maszynę 
i stań do rywalizacji w IX Ogólnopolskim Turnieju Ma-
szyn Wodnych. 20 marca 2020 w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie. Pula nagród 
to 50000 zł. Nie może Ciebie tam zabraknąć! Więcej 
informacji na www.turniejmaszyn.pl 
Do zobaczenia na eliminacjach w Zalasewie!

/mb/

STRAŻ MIEJSKA ZAPRASZA DO 
„AKADEMII BEZPIECZNEJ KOBIETY”. 
24 marca rozpoczynamy kolejną, IV edycję „Akademii 
Bezpiecznej Kobiety”. Zajęcia teoretyczne dotyczące 
tego jak unikać kłopotów, jak i czym się bronić zgod-
nie z prawem, jak udzielić pierwszej pomocy, trening 
psychologiczny oraz zajęcia z prostych i skutecznych 
technik samoobrony będą trwały popołudniami przez 
kolejne 12 tygodni, zgodnie z harmonogramem. Szko-
lenie jest bezpłatne, bez ograniczeń wieku i jest prze-
znaczone dla mieszkanek Miasta i Gminy Swarzędz. 
Zapisy przyjmujemy telefonicznie – 61 6510986 lub 
mailem: abk@swarzedz.pl – zapraszamy! 
 /pk/

ÓSMOKLASIŚCI Z WIZYTĄ NA UAM. 
W ostatnim czasie chętni ósmoklasiści swarzędzkich 
szkół odwiedzili wybrane wydziały Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu. Wycieczki realizowane były 
w ramach prowadzonego przez Gminę Swarzędz we 
współpracy z UAM i Powiatem Poznańskim projektu 
pn. „Mój zawód – moja przyszłość”, który ma na celu 
wsparcie uczniów w wyborze ścieżki zawodowej.
Wizyty na Uniwersytecie podzielone zostały na dwa 
etapy. Podczas pierwszego z nich ósmoklasiści udali się 
na Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu, gdzie 
poznali zasady projektowania ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej, zapoznali się z ofertą edukacyjną UAM 
i wzięli udział w zorganizowanej specjalnie dla nich 
grze terenowej. Drugim etapem był wyjazd uczniów 
na Kampus Morasko. Uczniowie odwiedzili tam trzy 

wydziały: Wydział Historii, Wydział Chemii i Wydział 
Nauk Geograficznych i Geologicznych.

/aw/

PAMIĘTAMY O „ŻOŁNIERZACH WY-
KLĘTYCH”. 2 marca w Swarzędzu oddaliśmy hołd 
„Żołnierzom Wyklętym” zwanym inaczej „Niezłomnymi”. 

W południe pod pomnikiem Poległych za Wolność i Oj-
czyznę na Rynku złożone zostały kwiaty, a uroczystość 
uświetniły pieśni patriotyczne wykonane przez chór 
męski Akord pod kierunkiem Jadwigi Maćkowiak.
Jak przypomniano w interesującym wystąpieniu Filipa 
Michalaka – nauczyciela historii, wszystko zaczęło się 
w 1944 r., gdy przez Polskę przechodził front II wojny 
światowej i armia radziecka, pokonując Niemców, 
zajmowała nasze ziemie. Po ogłoszeniu rozwiązania 
podziemnej Armii Krajowej nie wszyscy złożyli broń i w 
antykomunistycznym podziemiu walczyli dalej. Ginęli, 
ponieważ stali na drodze narzuconej nam władzy. Ich 
pamięć w wolnej Polsce honorujemy 1 marca, podczas 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

/mw/
fot. Maciej Woliński

SPOTKANIE CZŁONKÓW KOŁA 
„UNIA 100”. 3 lutego, jak w każdy pierwszy po-
niedziałek miesiąca, członkowie Koła Przyjaciół i Sym-
patyków klubu Unia Swarzędz – „Unia 100” spotkali się 
w gościnnych progach Eurohotelu. Były dwa tematy 
przewodnie. W pierwszej części, w imieniu zarządu Koła 
Pan Wiesław Zaporowski złożył sprawozdanie z ostat-
niego roku naszego działania i pokrótce wspomniał 
o planach na następny rok. W drugiej części spotka-
nia gościliśmy wspaniałego trenera bramkarzy Warty 
Poznań Dominika Kubiaka. Pan Dominik opowiedział 
o metodach swojej pracy, o planach i marzeniach, które 
wiąże z Wartą Poznań. Prelekcji towarzyszył pokaz zdjęć 
z czasów jego pracy w Szamotułach, w Lechu i Warcie. 
Było to kolejne udane spotkanie Koła Unia 100, w któ-
rym wzięło udział 48 uczestników.

Eugeniusz Dobiński

Coś dla odkrywców Ósmoklasiści z wizytą na UAM
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Z piedestału na ławeczkę 
Tropem pomników wokół Poznania

Pomniki, figury czy rzeźby to powszechny element krajobrazu, Na co dzień 
często ignorujemy ich obecność, a tymczasem często są świadectwem 
wysokiego kunsztu artystycznego albo pamiątką intrygujących wydarzeń. 
Na szczęście ostatnio pomniki stały się bliższe ludziom, bo swoista moda 
część z nich strąciła z piedestału na… ławeczki.

Na ławce przed budynkiem Urzędu 
Gminy w Suchym Lesie można 
spotkać Wojciecha Bogusław-

skiego. Rzeźba słynnego dramatopisarza 
przypomina, że urodził się w pobliskim 
Glinnie, dziś leżącym w granicach poli-
gonu Biedrusko. W centrum Lubonia, na 
placu swego imienia przysiadł Edmund 
Bojanowski. Ten katolicki błogosławiony 
działał na rzecz najmłodszych, stąd też 
obok jego figury znalazły się dzieci i zjeż-
dżalnia (!). W Luboniu warto też zobaczyć 
słynnego Siewcę zdobiącego zabytkowe 
osiedle przyfabryczne. Najbardziej znany 
luboński pomnik doczekał się nawet brata 
bliźniaka, stojącego przed Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu.

Promenadą do pomnika 
Urokliwa promenada nad Jeziorem 

Kórnickim prowadzi obok ławeczki 
Wisławy Szymborskiej. Poetka urodziła 
się kilkadziesiąt metrów dalej, w części 
Kórnika zwanej Prowentem. Noblistka 
skromnie stoi z boku ławki, na której 
rozsiadł się kot – „bohater” jednego z jej 
wierszy.  Rzeźbione zwierzęta (dzik i pies) 

strzegą też kórnickiego zamku, a na ryn-
ku w Obornikach wodę z fontanny „piją” 
kamienne gołębie. 

Rzeźby zasiedlają również nadrzeczne 
bulwary. Nad Kanałem Mosińskim przy-
stanął sympatyczny Elegant z Mosiny, 
a nadwarciańska promenada w Śremie 
to swoista aleja gwiazd, z figurami słyn-
nych mieszkańców miasta: Heliodora 
Święcickiego, księdza Piotra Wawrzyniaka 
i Jerzego Jurgi. Kontynuując przechadzkę 
przez ogrody Muzeum Śremskiego dotrzeć 
można do rzeźb Magdaleny Abakanowicz, 
wykonanych w tamtejszej Odlewni Żeliwa. 
Trasa spacerowa po prawobrzeżnej czę-
ści miasta pozwoli odszukać dziewczynkę 
z zapałkami oraz Śremskiego Dobosza, 
jeden z najładniejszych pomników po-
wstania wielkopolskiego. Z tym zrywem 
związana jest również ciekawa rzeźba 
Powstańca Wielkopolskiego na cmen-
tarzu w Buku. Świadectwem II wojny 
światowej jest z kolei figura na grobie 
żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego 
w Owińskach oraz zaskakujący pomnik 
poległych milicjantów w Czerwonaku. 

Ślady dawnych czasów
Kto by pomyślał, że podpoznańska 

Dąbrówka swoją świetność przeżywała 
już w IX i X wieku?! Świadczy o tym 
odkrycie przedpiastowskiego grodu, który 
niedawno doczekał się efektownej makie-
ty. Oryginalną pamiątką przeszłości jest 
też tajemniczy drewniany słup w sercu 
Puszczy Zielonki. Czy to podstawa rzeź-
by św. Jana Nepomucena, słup graniczny, 
a może... postument posągu Światowida? 
Ta zagadka nadal pozostaje niewyjaśniona.

Rzeźby niezwykłe
Ogród Kultur i Tolerancji przy Mu-

zeum Arkadego Fiedlera w Puszczy-

kowie to przestrzeń zaludniona przez 
liczne figury. Stoją tam nie tylko kopie 
rzeźb z egzotycznych zakątków świata, 
ale i współczesne prace Vahana Bego. 
Równie oryginalnym artystą był ksiądz 
Zygmunt Humerczyk, który w Ceradzu 
Kościelnym pozostawił po sobie rzeźby, 
budzące skojarzenia z pracami słynnego 
Władysława Hasiora. Koniecznie trzeba 
też zobaczyć, z czego dawny proboszcz 
zbudował nietuzinkowe ogrodzenie ple-
banii.

Wydawałoby się, że figura św. Józefa 
w Swarzędzu to nic niezwykłego. Patron 
miasta został jednak przedstawiony niety-
powo: jako młody mężczyzna bez charak-
terystycznej brody. Swarzędzanie wymy-
ślili też ciekawy sposób na upamiętnienie 
swych rzemieślniczych tradycji, w miejsce 
pomników stawiając w przestrzeni miasta 
specjalne, okolicznościowe meble.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach 
cyklu wspólnie z Poznańską Lo-
kalną Organizacją Turystyczną 

(PLOT) przybliżamy nasze atrakcje 
i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić 
do samodzielnego poznawania mniej 
lub bardziej znanych turystycznych pe-
rełek okolic Poznania. Kolejne teksty 
cyklu ukażą się równolegle na łamach 
informatorów samorządowych 12 gmin 
członkowskich PLOT oraz w Naszym 
Głosie Poznańskim.

Rzeźby Magdaleny Abakanowicz w Śremie

Rzeźba Eleganta z Mosiny

Figura Świętego Józefa w Swarzędzu
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os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

Kot wśród książek

Międzynarodowy Dzień Kota bez kota w Bi-
bliotece? Niemożliwe! W poniedziałek 17 

lutego między czytelnikami i książkami przechadzała 
się Brunia – rasowa kotka bengalska. Dzięki niej 
liczba odwiedzin zwłaszcza młodszych czytelników 
znacząco wzrosła. Brunia dawała się głaskać, przy 
niektórych gościach nawet mruczała. Bardzo dobrze 
wkomponowała się w półki biblioteczne.

/bibl/

Wystawa lapbooków

W Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej 
w Swarzędzu na os. Czwartaków 1 można 

obejrzeć wystawę lapbooków geograficznych przy-
gotowanych przez uczniów ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Swarzędzu. Lapbooki to „książki na kolana”, 
wykonane własnoręcznie pomagają zapamiętać 
informacje, systematyzują wiedzę i pobudzają 
wyobraźnię.  /bibl/

Koncert poetycki

W ramach Międzynarodowego 
Tygodnia Małżeństwa orga-
nizowanego w Swarzędzu 

przez Związek Dużych Rodzin 3+ w Bi-
bliotece Publicznej w Swarzędzu na os. 

Czwartaków 1 odbył się koncert Kuby 
Michalskiego, który wykonał piosenki 
Leonarda Cohena oraz własne aranża-
cje do wierszy polskich poetów. Było 
romantycznie, nostalgicznie i radośnie. 
Wszyscy włączyli się w śpiew najwięk-
szych przebojów barda.

/bibl/

Prelekcja o Wincentym Wierzejewskim

4 lutego 2020 r. Koło Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919 w Swarzędzu zaprosi-

ło do Biblioteki Publicznej na spotkanie 
z niezwykłą historią. Pan Wawrzyniec Wie-

rzejewski przedstawił sylwetkę swojego 
dziadka – Wincentego Wierzejewskiego, 
współtwórcy harcerstwa w Wielkopolsce, 
dowódcy oddziału skautów w czasie Po-
wstania Wielkopolskiego odznaczonego 

Orderem Virtuti Militari. Po prelekcji był 
czas na ożywioną dyskusję.

/bibl/

Zapraszamy 
do biblioteki 
na os. Czwartaków 1

► IV Biesiada Poetycka „Swarzędz 
wierszami rozkwita” – 23 marca o godz. 
18.00. Prowadzenie – Kalina Izabela Zioła, 
poezja śpiewana – Tomasz Bateńczuk. 

W programie wiersze Haliny Błachnio, 
Danuty Ewy Dachtery, Zygmunta De-
kierta, Lucylii Jaśkowiak, Aleksandry 
Lewandowskiej, Róży Łakatosz, Wandy 
Wasik, Agaty Widzowskiej.

► 31 marca godz. 18.00 – wernisaż 
grafik Eryka Sieińskiego „Słowenia. Szkice 
z podróży”.

Zapraszamy!
 /bibl/
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Magdalena Makarowska, 
Dominika Musiałowska
„Słodkości 
w insulinooporności”

Książka napisana wspólnie przez 
Magdalenę Makarowską (dietetyczkę) 
i Dominikę Musiałowską (ekspertkę 
w dziedzinie insulioporności) składa 
się z trzech podstawowych części. 
W dwóch pierwszych, bardziej teo-
retycznych, autorki wyjaśniają, czym 
jest insulinooporność, indeks i ładunek 
glikemiczny. Radzą też, jak odzwyczaić 
się od cukru, mówią o alternatywnych 
źródłach słodyczy, podpowiadają, co 
robić, żeby móc korzystać ze słodyczy, 
i jakie słodkości można jeść bezkarnie. 
W trzeciej części Magdalena Makarow-
ska podaje przepisy na zdrowe słodycze: 
lody, batony, puddingi, ciasta, kremy, 
a nawet przysmaki z warzyw.

Jerzy Kukuczka
„Mój pionowy świat”

„Mój pionowy świat” to pełna pasji, 
zaangażowania i poświęcenia dla gór, 
niezwykle osobista historia. Obrazuje 
nie tylko drogę Jerzego Kukuczki do 
zdobycia czternastu ośmiotysięczni-
ków czy emocjonalne podejście do 
gór i towarzyszy wypraw, ale również 
rys ówczesnej Polski i sytuacji, w jakiej 
rozwijał się polski himalaizm. Przede 
wszystkim jednak kreśli przed czytel-
nikiem portret psychologiczny najwy-
bitniejszego polskiego himalaisty XX 
wieku, daje możliwość „poznania” Je-
rzego Kukuczki, jego górskich opowieści, 

przemyśleń a niekiedy także i tęsknot. 
Książka została do ceniona w Polsce i za 
granicą, zdobyła Bursztynowego Motyla 
– nagrodę dla książek podróżniczych, 
została też wyróżniona jako najlepsza 
książka o tematyce górskiej 2012 roku.

Caspar Henderson
„Księga zwierząt 
niemalże 
niemożliwych. 
Bestiariusz XXI wieku”

Autor opisuje zwierzęta, które więk-
szość osób przeraziłyby swoim wyglą-
dem. Przypominają bowiem rozmia-
rami i kształtem potwory z horrorów. 
I tak Caspar Henderson przybliża nam 
motyla morskiego, rekina chochlika, 
niesporczaka, ksenofiofora, molocha 
straszliwego. Większość z tych stwo-
rzeń ukrywa się w niedostępnych dla 
człowieka miejscach, więc wiele takich 
gatunków jest jeszcze słabo poznanych. 
Mimo to są one niesamowicie intrygu-
jące, zaskakują wytrzymałością swo-
ich organizmów – i tak niektóre z nich 
mogą przeżyć w skrajnych temperatu-
rach od -270 do 150 stopni Celsjusza, 
inne dożywają tysięcy lat lub potrafią 
przeżyć w przestrzeni kosmicznej. 
Książka warta polecenia dla każdego 
zainteresowanego światem, także tym 
mało jeszcze zbadanym.

Stanisław Sławomir Nicieja
„Kresowe trójmiasto: 
Truskawiec, 
Drohobycz, Borysław”
Autor Kresowej Atlantydy tym razem 
zabiera nas w podróż do trzech miast 
– Drohobycza, Borysławia, Truskawca. 
Miast, których „głównym spoiwem 
byli ludzie, którzy dzięki swojej pra-
cowitości, przedsiębiorczości, talen-

tom i fantazji stworzyli konglomerat 
inkrustowany biografiami i dziełami 
wybitnych artystów, pisarzy, poetów, 
malarzy, ale też i inżynierów nafciarzy. 
Ta książka to opowieść o tych ludziach, 
niestety nie wszystkich, o ich świecie 
zatopionym jak mityczna Atlantyda”. 
Niezwykłą wartością książki są zdjęcia, 
do których udało się dotrzeć autorowi.

Seth Stephens-Davidowitz
„Wszyscy kłamią. 
Big data, nowe dane 
i wszystko, co Internet 
może nam powiedzieć 
o tym, kin naprawdę 
jesteśmy”

Seth Stephens-Davidowitz, analityk da-
nych, stwierdza, że najwięcej na temat 
społeczeństwa można dowiedzieć się nie 
na podstawie jego opinii, wygłaszanych 
poglądów, ale na podstawie zapytań 
tzn. Big daty – wielkiego zbioru danych 
stworzonych na podstawie wyszukiwań 
internetowych i innych działań, które 
wykonujemy on-line. Analizując dane, 
autorowi udało się znaleźć odpowiedzi 
na pytania: kto oszukuje na podatkach? 
czy pomyłki freudowskie się zdarzają? 
dlaczego Trump wygrał wybory, skoro 
wcześniej obraził prawie wszystkie 
grupy społeczne? czy rodzice inaczej 
traktują synów niż córki? Niezwykle 
ciekawa książka dla każdego użyt-
kownika Internetu.

Marcel Moss
„Nie patrz”

Główną bohaterką jest Ewa Babel, 
psychoterapeutka z długim stażem 
i licznymi sukcesami. Kobieta jest szan-
tażowana przez swoją byłą pacjentkę 
Martynę (postać z poprzedniej książ-
ki). Dziewczyna chce, by Ewa wyjaśniła 
pewne morderstwo. Psychoterapeutka, 
bojąc się o swoją reputację i przyszłość, 
zgadza się, ale szybko okazuje, że nie 
była to dobra decyzja. Co wyjdzie na 
jaw przy okazji śledztwa prowadzone-
go przez Ewę? Książka wpisująca się 
w modny gatunek thrillera psycholo-
gicznego w nurcie domestic noir trzyma 
w napięciu do samego końca.

Jeremy Dronfield
„O chłopcu, który 
poszedł za tatą 
do Auschwitz”

Autor przybliża historię Gustava i jego 
syna Fritza, którzy w 1939 roku trafili 
do obozu w Buchenwaldzie. Siłę do 
wytrwania dawało im bycie razem. 
Gdy Gustav trafił na listę transportową 
do Auschwitz, jego syn jako ochotnik 
postanowił mu towarzyszyć. Niezwykła 
książka, która pokazuje siłę, jaką daję 
rodzina – nawet w piekle nazistowskich 
obozów. Podstawą książki był dziennik 
Gustava Kleinmanna pisany w obozach 
koncentracyjnych od października 1939 
do lipca 1945, uzupełniony o wspomnie-
nia Fritza i wywiady, których udzielił 
w 1997 roku.

Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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Sauna – kwietniowa 
promocja

Sauna często określana jest przez korzystających 
terapią nie tylko dla ciała ale również dla duszy. 

Regularne i odpowiednie korzystanie zapewnia 
poprawę wyglądu skóry, redukuje stan zmęczenia 
i codzienny stres, a także może wspomóc naszą od-
porność. Do dyspozycji mamy sauny: suchą i parową.
Przez cały kwiecień w cenie 10 zł można będzie 
korzystać z sauny aż do 40 minut (za każdą prze-
kroczoną minutę pobytu należy dokonać opłaty 
zgodnie z cennikiem 0,40 zł za minutę).
Drogi użytkowniku pamiętaj, że istnieją również 
przeciwwskazania do przebywania w saunie dlate-
go przed skorzystaniem zapoznaj się z regulaminem 
sauny. Ulotki informacyjne o prawidłowym korzy-
staniu z sauny dostępne będą w kasie pływalni. 
Zapraszamy. /cs/

Gabinet Masażu 
MANO ESPALDA

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług 
gabinetu masażu MANO ESPALDA. W ofercie 

masaże: klasyczny (opłata za minutę 2,00 zł), go-
rącymi kamieniami, sportowy, odchudzający, bańką 
chińską, kalifornijski gorącą czekoladą, shiatsu, 
drenaż limfatyczny, refleksoterapia, masaż shantala 
– dla niemowląt i małych dzieci, aromaterapia, re-
laksacyjny, świecowanie uszu - świeca Hopi, kinesio-
taping, igłowanie suche (opłata za minutę 2,30 zł)
Minimalny czas masażu 30 minut, za wyjątkiem 
świecowania uszu – 20 minut.
Masaż klasyczny w zestawie za 65 zł:
- masaż klasyczny 30 min*  + sauna 40 min**
- masaż klasyczny 30 min* + basen 60 min**
(*obowiązuje rezerwacja telefoniczna, 
**po przekroczonym czasie dopłata za każdą kolejną 
minutę według cennika SCSiR)
Rezerwacje pod nr tel. 697 935 442.
Płatność w kasie pływalni przed skorzystaniem 
z usługi. Dostępne są również bony upominkowe 
na dowolny rodzaj masażu.  /cs/

Pływalnia w okresie 
Świąt Wielkanocnych
Szanowni Klienci SCSiR w okresie świątecznym 
pływalnia czynna będzie według poniższego har-
monogramu:
- 11 kwietnia i 12 kwietnia – nieczynne,
- 13 kwietnia – czynne od 6:30 do 22:00 (obowią-
zuje cennik świąteczny),
pozostałe dni bez zmian.
Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych 
oraz aqua, aqua senior i zajęcia fitness:
- przerwa w zajęciach od 9 kwietnia do 14 kwietnia 
(włącznie). /cs/

Aqua aerobik – 
marcowa promocja 
4,8,12 = 5,10,15

Zapraszamy na Aqua aerobik. Zaję-
cia odbywają się we wtorki o go-
dzinie 19:15 i 20:15 – Aqua Aero-

bik, oraz w czwartki o godzinie 19:15 
– Aqua Hard Body. 

Tylko w marcu wykupując karnet 
zyskasz dodatkowe zajęcia:

 » 30 zł/os./45 min (za jednorazowe 

wejście na basen, obejmuje opłatę 
za wejście na basen)

 » 100 zł/os./45 min (za 4 +1 wejścia na 
basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen)

 » 175 zł/os./45 min (za 8 +2 wejść na 
basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen)

 » 250 zł/os./45 min (za 12 + 3 wejść na 
basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen)
(po przekroczonym czasie dopłata 

według cennika).
/cs/

Lampy bakteriobój-
cze UV – dezynfekcja 
wody w basenie

Miło nam poinformować, że 
w dniu 16.02.2020 r. urucho-
miono w pływalni „Wodny Raj” 

dodatkową dezynfekcję wody baseno-
wej przy zastosowaniu nowoczesnych 
urządzeń UV.

Ultrafiolet (UV) jest częścią widma 
promieniowania słonecznego o silnym 
działaniu bakteriobójczym oraz powo-
duje w wodzie basenowej redukcję 
chloramin odpowiedzialnych za po-
drażnienia oczu, skóry i nieprzyjemny 
zapach chloru.

Woda w basenie sportowym i re-
kreacyjnym jest teraz dezynfekowana 
przy pomocy ozonowania i promienio-
wania UV. /cs/

Wspaniały 
turniej w 
wykonaniu 
zapaśników 
Unii! 

W Warszawie odbył 
się Puchar Polski 
Kadetów w zapasach w stylu 

klasycznym. W zawodach wzięło udział 
212 zawodników z 52 klubów z całej 
Polski. Unię Swarzędz reprezentowało 
3 zawodników. 

W kategorii wagowej do 110 kg 
pierwsze miejsce i Puchar Polski zdobył 
Jakub „Spejson” Siemiński. W finale po-
konał Jakuba Grabowskiego ze Śląska 
Wrocław. 

W kategorii wagowej do 71 kg rewe-
lacyjnie spisał się Olaf Cierzniewski, który 
po bardzo zaciętych walkach doszedł do 
finału. W finale po bardzo wyrównanym 

pojedynku przegrał 3:2 z Kewinem Me-
telem z Kędzierzyna Koźle. 

Bardzo niewiele do medalu zabrakło 
Piotrkowi Chełkowi walczącemu w kate-
gorii do 80 kg. Przegrał pojedynek o brą-
zowy medal z Sebastianem Warchołem 
z Sobieskiego Poznań. 

Nie kryje radości z wyników swo-
ich podopiecznych Piotr Leonarczyk, 
komentując: nasi zawodnicy zostawili 
serce na macie. Z wielu wyrównanych po-
jedynków z dobrymi zawodnikami wyszli 
zwycięsko. 

Grzegorz Mazurek
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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

I Mecz Charytatywny Lider vs SP 4 

W sobotę 22 lutego w hali SCSiR 
w Swarzędzu odbyła się fan-
tastyczna sportowa impreza, 

której celem była zbiórka środków na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych ze Szko-
ły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. Sekcja 
koszykówki Lidera była współorganiza-
torem i gospodarzem tego wydarzenia. 
Nauczyciele z SP4 zaproponowali roze-
granie charytatywnego meczu, w któ-
rym koszykarki Lidera miały zmierzyć 
się z nauczycielami i rodzicami ze szkoły. 

W piątek odbył się karnawałowy bal 
Lidera, na którym dzięki radnemu Dawi-
dowi Książkiewiczowi była przeprowa-
dzona pierwsza część zbiórki. W sobotę 
od 15:30 na wszystkich uczestników 
czekała moc atrakcji. Dla dzieci trenerzy 
przygotowali koszykarski tor przeszkód. 
Dla dorosłych przygotowany był kon-
kurs rzutów osobistych na najnowocze-
śniejszej maszynie do rzucania. O 17:00 
rozpoczęło się główne wydarzenie, czyli 
mecz pokazowy. Po jednej stronie ko-
szykarki Lidera, liderki 2 ligi koszykówki 
kobiet. Po drugiej stronie nauczyciele 
z SP4 oraz rodzice prowadzeni przez 

Mistrza Olimpijskiego Szymona Ziół-
kowskiego. Wśród rodziców grali: była 
swarzędzka koszykarka Monika Maj, 
trener bramkarzy Warty Poznań Domi-
nik Kubiak, znany swarzędzki fotograf 
Remigiusz Błachnio i radny Dawid Książ-
kiewicz. Hala wypełniła się po brzegi, 
publiczność fantastycznie dopingowała 
obie drużyny. Mecz trzymał w napięciu 
do ostatnich sekund. Koszykarki Lidera 
grały wzmocnione trenerkami Anną Ta-
larczyk i Katarzyną Goldą Wojtkowiak. 

Z dziennikarskiego obowiązku po-
damy wynik 47:45 dla Liderek, ale nie 
był on ważny. Wszyscy uczestnicy fan-
tastycznie się bawili, udało się zebrać 
prawie 5000 złotych na wyposażenie 
sali sensorycznej w SP4. Organizatorzy 
zadeklarowali, że impreza ta zostanie 
wpisana na stałe do kalendarza imprez 
Swarzędza. Sekcja koszykówki Lidera 
składa ogromne podziękowania wszyst-
kim, którzy pomogli w organizacji tej 
imprezy oraz wszystkim uczestnikom za 
stworzenia fantastycznego sportowego 
widowiska. 

Marcin Madanowski 

10-lecie studia 
tańca Anny Kusz

Anna Kusz Studio Tańca i Baletu ze 
Swarzędza 16 lutego obchodzi-
ło swoje 10 urodziny. Na Scenie 

Wspólnej w Poznaniu odbył się koncert 
z udziałem uczniów studia wieńczący 
dorobek 10 lat istnienia. W repertuarze 
wydarzenia pojawiły się występy, na-
grania archiwalne, wspomnienia, gość 
specjalny, loterie z nagrodami.  Na uro-
czystość przybyła dyrektor Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji pani 
Mariola Józwiak, która złożyła życzenia 
i podziękowania za 10 lat współpracy. 
Studio tańca od początku swojego ist-

nienia prowadzi swoją działalność na 
terenie SCSiR. 

Studio tańca zaczynało swoją dzia-
łalność od małej kameralnej grupy 8 
osobowej, dziś uczęszcza do niej ponad 
100 uczniów. Studio propaguje zamiło-
wanie do tańca, sztuki i teatru. 

/ak/ 
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Wojsko zaprasza ochotników
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu zaprasza ochotników do 
odbycia przeszkolenia wojskowego, będącym pierwszym krokiem do 
zawodowej służby wojskowej. Służba przygotowawcza to oferta dla 
osób, które dotychczas nie odbywały szkolenia wojskowego, a chciałyby 
je zrealizować w trybie ochotniczym.

Służbę przygotowawczą mogą pełnić 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 
Muszą być pełnoletni, niekarani za 

przestępstwo umyślne, posiadać obywa-
telstwo polskie oraz zdolność fizyczną 
i psychiczną do pełnienia służby oraz 

odpowiednie wykształcenie. W przypadku 
szkolenia na potrzeby korpusu szerego-
wych wymagane jest wykształcenie gim-
nazjalne lub ukończone osiem klas szkoły 
podstawowej.

W trakcie szkolenia żołnierze otrzymu-
ją: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, 
umundurowanie, opiekę medyczną, ubez-
pieczenie oraz ulgowe przejazdy. Dodat-
kowo w przypadku kształcenia w korpusie 
szeregowych otrzymują wynagrodzenie 
w wysokości 30% najniższego uposażenia 
żołnierza zawodowego. Co ważne, okres 
pełnienia służby przygotowawczej wlicza 
się osobie pracującej do okresu zatrud-
nienia w zakresie wszystkich uprawnień 
wynikających ze stosunku pracy.

Najbliższy turnus służby przygoto-
wawczej dla szeregowych będzie reali-
zowany w dniach 04.05-24.07.2020 r.

Bliższe informacje można uzyskać 
w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. 
Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub 
na stronie internetowej www.wkupoznan.
wp.mil.pl

/wku/
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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		
–	od	1	stycznia	2020	r.	
nowy	adres!	

W konkursie ogłoszonym przez NFZ wyło-
niona została Przychodnia „Gaudium”, 
która od 1 stycznia 2020 r.  świadczyć 
będzie mieszkańcom gminy Swarzędz 
pomoc doraźną w godzinach nocnych 
i w dni świąteczne w Swarzędzu przy 
ul. Kórnickiej 75 (budynek Centrum 
Medycznego PERSONA), tel. 61 307 73 07.

	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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Postaw na Przedsiębiorczość
Jesteśmy grupą licealistów i studentów, 

którzy chcą promować postawy przedsię-
biorcze i rozpowszechniać wiedzę na ten 
temat. Z ankiet ulicznych, które przepro-
wadziliśmy, wynika, że wiedza o temacie 
przedsiębiorczości prezentuje się słabo 
wśród mieszkańców Poznania, zwłasz-
cza u osób młodych. Co gorsza, niewielu 
pytanych przez nas przechodniów, było 
w stanie odpowiedzieć na z pozoru proste 
pytania, np. „Czym powinna charaktery-
zować się osoba przedsiębiorcza?”. Jest to 
z jednej strony niepokojące, ponieważ uka-
zuje ignorowanie przez młodzież kwestii 
kluczowej, wpływającej na poziom życia 
społeczeństwa, jak i stanowiącej szansę dla 
zaradnych, także młodych ludzi. Z drugiej 
strony, daje to niesamowitą okazję nasze-
mu projektowi, aby wziąć sprawy w swoje 
ręce i dążyć do nadgonienia tej luki. Można 
powiedzieć, że znaleźliśmy swoją niszę 
rynkową. Jest nią łączenie wartościowych 
ludzi o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu 
z młodymi osobami, które mogą wreszcie 
dostrzec alternatywę dla niewydolnego 
szkolnictwa oraz potencjał wynikający 
z prowadzenia własnej działalności go-
spodarczej.

Działamy nagrywając i publikując wy-
wiady z przedsiębiorcami. Od doradztwa 
podatkowego począwszy, przez branżę 
beauty i marketing wielopoziomowy, na 
inwestowaniu w nieruchomości skoń-
czywszy. Dzielą się z nami nie tylko infor-
macjami na temat specyfiki swoich branż, 
lecz także cennymi radami dla ambitnej 
młodzieży. Co więcej, organizujemy pre-
lekcje w szkołach średnich. We współpracy 
z dyrekcją zapraszamy praktyków biznesu 
z wynikami, aby opowiedzieli o swojej 
historii, branży i prowadzeniu firmy. Poza 
teorią stawiamy na praktykę – nasi pre-
legenci przygotowują dla uczniów szereg 
interesujących aktywności, pobudzających 
kreatywność i rozwijających inteligencję 
finansową. Naszym zdaniem, zwłaszcza 
ten ostatni element jest zaniedbywany 
przez tradycyjny system szkolnictwa. Czas 
to zmienić!  

Nasz zespół działa głównie w Poznaniu. 
Tutaj się spotykamy, tutaj prowadzona jest 
większość wywiadów i prelekcji. Mamy 
również członków w Inowrocławiu i w 
Krakowie, których wkład w projekt jest 
nieoceniony. Zaczęliśmy od grupy 10 
członków, stopniowo się poszerzając 

o dodatkowe osoby. Postaw na Przedsię-
biorczość działa w coraz większej liczbie 
szkół poznańskich, rozważamy w perspek-
tywie kolejnego roku lub dwóch skalo-
wanie projektu na inne większe miasta 
w Polsce. Rozwijamy się także poprzez 
promowanie marki – patronatem objęła 
nas Młodzieżowa Rada Miasta Pozna-
nia, z którą podjęliśmy współpracę, jak 
i również sam Prezydent Miasta Pozna-
nia Jacek Jaśkowiak. Naszym partnerem 
medialnym został magazyn biznesowy 
„Poznański Prestiż”, gdzie już widnieją 
zdjęcia z prelekcji. Członkowie Postaw na 
Przedsiębiorczość opowiadali o przedsię-
wzięciu w mediach, m.in. w Radiu Afera 
i Radiu Poznań.

Pomimo (a może właśnie dzięki!) 
młodego wieku myślimy jak prawdziwi 
przedsiębiorcy – ambitnie, perspektywicz-
nie, długoterminowo. Będziemy z miesiąca 
na miesiąc rośli w siłę, aby służyć wielkiej 
idei, głosząc ją wśród rówieśników. Kilka 
szkół w ramach Poznania to już dobry 
krok w pożądanym kierunku, natomiast 
w planach sięgamy znacznie dalej. Zachę-
camy Was, abyście śledzili postępy, jakie 
czyni i będzie czyniło Postaw na Przedsię-
biorczość. Pierwszym krokiem do zmiany 
rzeczywistości jest zmiana w mentalności 
i do tego właśnie wspólnie doprowadzimy!
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 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)
stomatologia zachowawcza 
stomatologia dziecięca  
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną
pon.-pt. 9:00-18:00
tel. 61 818 33 22, 609 523 082
Przyjmujemy również w ramach NFZ

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”

Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  n a warzywa i owoce •
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orki z grubego  lnu na chleb • Etui na sztućce • Worki na sprzęt sportowy • Plecako-work
i •
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 F a
r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made

  Fabryka Mebli  
Tapicerowanych w Swarzędzu  

zatrudni na stanowisko:

TAPICER
Oferujemy: stałą pracę w firmie z wieloletnią 

tradycją o ugruntowanej pozycji na rynku, 
umowę o pracę, jednozmianowy tryb pracy, 

atrakcyjne wynagrodzenie oraz benefity 
pracownicze, przyjazną atmosferę pracy

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

Wycena szkód  
na nieruchomości,  
służebność  
przesyłu,  
bezumowne  
korzystanie  
z nieruchomości

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY  Elżbieta Szczepańska
Biuro Usług Technicznych 

tel. 604 127 624  esz_wycena@poczta.onet.pl



32

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  marzec 2020

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

  

Leczenie i bezpłatne protezy

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

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

Zapraszam: Pon. 13-19 Wt. 8-12.30, 15-19  
Śr. 13-19 Czw. 9-11, 13-19 Pt. 15-19 Sob. 10-11

inne godziny do uzgodnienia

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

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)

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


