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Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w . k o l o n o s k o p i a . c o m

  509 29 60 92

BudowaDomow.com

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

 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)

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

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

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950

Profesjonalna diagnostyka  |  Bezpłatne konsultacje

Nowoczesne metody terapii  |  Skuteczna walka z bólem

www.centrum-kore.pl  fb.com/fizjoterapiaswarzedz

FIZJOTERAPIA dzieci i dorosłych

Plac Zielony 26, Swarzędz-Nowa Wieś | Rejestracja: 503-733-127 

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

Morze!  Plaża!  Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

Do tzw. długiego weekendu majowego jeszcze trochę 
czasu, ale my już serdecznie zapraszamy na nasze 
jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe w Wielkopolsce – Józefinki!

Rekreacyjno-rozrywkowa część Świę-
ta Patrona Swarzędza – św. Józefa – 
to, jak zawsze, trzy dni wypoczynku 

przy muzyce, dobrym jedzeniu i wielu 
innych atrakcjach. Józefinki mają swój 
charakterystyczny historyczno-biesiadny 
klimat i na pewno w tym roku też nie 
zawiodą.

Oto bardzo ogólny program majo-
wych świąt:

sobota, 29 kwietnia 
- kolejny Rodzinny Samochodowy 

Rajd Flagi – nowe trasy, dodatkowe 
atrakcje

niedziela, 30 kwietnia 
- gra miejska „Mebloberek”

- koncerty zespołów folkowo-sło-
wiańsko-bałkańskich: Sloviansky, Hor-
pyna, Bubliczki

- recital kabaretowy Marcina Samol-
czyka

poniedziałek, 1 maja 
- Spotkanie Józefów
- Józefowa Strawa i Józefowy Placek
- koncerty swarzędzkich artystów
- gwiazda piosenki biesiadnej Teresa 

Werner

Codziennie od godz. 12:00 Jarmark 
św. Józefa, a na nim: swarzędzcy gastro-
nomicy, rękodzieło artystyczne.

Dla najmłodszych wielka niespo-
dzianka – Kraina Zabawy!

Będzie się działo na swarzędzkim 
Rynku – nie wyjeżdżaj, zostań i przyjdź!

T. Radziszewska

1% Twojego podatku  
może komuś pomóc…

Pamiętajmy, że sami możemy decydować dla kogo przeznaczymy 1% 
naszego podatku dochodowego. Poniżej zamieszczamy listę organizacji 
działających na terenie gminy Swarzędz, które będą bardzo wdzięczne 
za Państwa wsparcie (kolejność według numeru w KRS): 

 » STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ 
TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU  
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz  
KRS 0000021128 

 » CARITAS POZNAŃSKA 
ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań 
KRS 0000224658

 » STOWARZYSZENIE CHÓR MĘSKI „AKORD” PRZY 
CECHU STOLARZY SWARZĘDZKICH 
ul. Wrzesińska 41/1 
KRS 0000229852 

 » ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO  
– CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA  
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań  
KRS 0000266321 

 » SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”  
ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz  
KRS 0000281903 

 » TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI  
WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY  
ul. Michała Drzymały 3, 60-613 Poznań  
KRS 0000322302 

 » RAZEM PONAD GRANICAMI 
ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz-Jasin 
KRS 0000346071 

 » FUNDACJA „STONOGA”  
z dopiskiem Antoni Szczepanek 

ul. Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów 
KRS 0000353992

 » FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
z dopiskiem 20936 Kubiak Nikola  
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa  
KRS 0000037904 

 » FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
z dopiskiem 12826 Józefowski Kacper  
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa  
KRS 0000037904 

Pełna lista organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób fi-
zycznych za rok 2016 dostępna jest na 
stronie:  http://www.mpips.gov.pl/bip/
wykaz-organizacji-/z-art-27a-ust-1-
do-3--wykazu-organizacji-pozytku-
publicznego-uprawnionych-do-
otrzymania-1-podatku-dochodowego-
od-osob-fizycznych-za-rok-2015-/ 

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/

Ze Swarzędza 
do podstawy 
programowej

Wielce Szanowni Państwo, pra-
gnę podzielić się z Państwem 
radosną dla mnie wiadomością, 

a jednocześnie wydarzeniem edukacyjno-
-artystycznym nie mającym precedensu 
w Polsce. Działalność grupki muzyku-
jących amatorów w gminnym ośrodku 
kultury zmieniła edukację muzyczną 
w całym kraju.

Owocem 21. lat działalności Swa-
rzędzkiej Orkiestry Flażoletowej  jest 
umieszczenie flecika polskiego w nowej 
podstawie programowej dla klas I-III oraz 
IV-VIII. Można to przeczytać na stronie 
46, 47 i 83 w DZIENNIKU USTAW RZE-
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 
lutego 2017 roku, poz. 356 ROZPORZĄ-
DZENIE MINISTRA EDUKACJI NA-
RODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 roku.

Od początku swojego istnienia S.O.F. 
pokazuje możliwości edukacyjne i arty-
styczne flecika polskiego, który po okresie 
największej popularności przypadającym 
na przełom XVIII i XIX wieku, został za-
pomniany na ponad 150 lat.

Aktualnie ogólnopolski ruch liczy oko-
ło 100.000 flażolecistów, a wiele zespo-
łów stara się naśladować nasz styl, czego 
dowodem jest ruch FLECIKI POLSKIE 
I TARABANY.

Pozdrawiam serdecznie,
Wojciech Wietrzyński

Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
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100 tys. zł 
na start

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR 
będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 

100 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej na obszarach wiej-
skich. Należy je składać do dyrektora oddziału 
regionalnego ARiMR, właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania ubiegającego się 
o pomoc. Ten rodzaj wsparcia jest dostępny 
w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczę-
cie pozarolniczej działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich”, które finansowane jest z  
budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Więcej informacji na ten te-
mat: www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/1-
00-tys-zl-na-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolnic
zej-dzialalnosci-gospodarczej-na-terenach-wie
jskic.html  /umig/

Fundusze 
dla początkujących

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informu-
je, że od 13.02.2017 r. został otwarty nabór 

wniosków o przyznanie jednorazowo środków 
na podjęcie działalności gospodarczej w ramach 
posiadanych przez Urząd środków z Funduszu 
Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego (projekty EFS WRPO i EFS POWER). Nabór 
prowadzony będzie do wyczerpania limitu środ-
ków przyznanych na 2017 rok. Aktualna kwota 
dofinansowania wynosi maksymalnie 18.000 zł. 
Więcej informacji na ten temat: poznan.praca.
gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pra-
cy/formy-wsparcia/dofinansowanie-podjecia-
dzialalnosci-gospodarczej  /umig/

Kolorowy Zakątek 
dla WOŚP

15 stycznia 2017 roku odbył się 25. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

podczas którego pieniądze zbierane były na za-
kup urządzeń medycznych dla oddziałów pedia-
trycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów. Przez cały dzień trwania 
finału odbywały się występy artystyczne, kon-
certy, licytacje i loteria fantowa.
Wśród wielu firm, które wsparły tegoroczny Finał 
WOŚP był Sklep KOLOROWY ZAKĄTEK, któremu 
serdecznie dziękujemy za gadżety przekazane 
na, cieszącą się ogromną popularnością, loterię. 
Uatrakcyjniło to loterię fantową i przyczyniło 
się do zebrania wyższej kwoty końcowej, która 
w tym roku przekroczyła 189 tys. zł.  /ok/

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

1 marca na swarzędzkim Rynku, o go-dzinie 12:00 odbyła się uroczystość 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych – święta państwo-
wego, ustanowionego przez Sejm RP 
w 2011 roku. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
Elżbieta Nawrocka w interesującym wy-
stąpieniu historycznym przypomniała 
najważniejsze fakty dotyczące skompli-
kowanego, a czasem bardzo tragicznego 
losu polskich żołnierzy, którzy nie złożyli 
broni po zakończeniu II wojny światowej. 
Pomimo intensywnego deszczu, w swa-
rzędzkich obchodach tego święta wzięło 
udział bardzo wielu mieszkańców: przed-
stawiciele władz Swarzędza – burmistrz 

Marian Szkudlarek wraz zastępcami Grze-
gorzem Taterką i Tomaszem Zwolińskim, 
sekretarz gminy Agata Kubacka, przewod-
nicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, 
radni, przedstawiciele organizacji, stowa-
rzyszeń, służb publicznych, dzieci ze szkół 
i przedszkoli. Rangę uroczystości podkre-
ślał patriotyczny koncert chóru Akord pod 
kierunkiem Jadwigi Maćkowiak. Ku czci 
Żołnierzy Wyklętych, pod pomnikiem Bo-
haterów Poległych za Wolność i Ojczyznę, 
złożono piękne biało-czerwone wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze, które zawsze 
są symbolem pamięci…

/t.radz, mw/
z Fot. Teresa Radziszewska

Poznańska Kolej Metropolitalna – 
przygotowania

23 lutego w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  odbyło 
się spotkanie dotyczące roz-

woju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, 
która jest wspólnym przedsięwzięciem 
Województwa Wielkopolskiego, Powiatu 
Poznańskiego, miasta Poznania oraz 21 
gmin, w tym gminy Swarzędz.

Na spotkaniu została przedłożona 
wstępna oferta zasad finansowania oraz 
wyliczenia dotyczące kosztów i sposobu 
ich podziału przez poszczególne jednostki 
samorządu terytorialnego dla linii nr 353 

(kierunek: Poznań - Pobiedziska/Gniezno). 
Najistotniejsze założenia Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej to: częstotliwość kursowa-
nia połączeń kolejowych – nie rzadziej niż 
co 30 min w godzinach szczytu, wspólny 
bilet w oparciu o kartę PEKA i integracja 
z lokalnym transportem publicznym.

Z uwagi na wagę spotkania, udział 
w nim wzięli burmistrz Swarzędza Ma-
rian Szkudlarek wraz z wiceburmistrzem 
Tomaszem Zwolińskim.

/t.ryb/
z Fot. Tomasz Rybarczyk
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Ul. Grunwaldzka – porządny chodnik. Na zlecenie Gminy Swarzędz odbywa się remont chodnika (strona wschodnia) na ul. Grunwaldzkiej w Swarzę-
dzu. Zakład Zieleniarsko-Drogowy Abramowski ze Swarzędza układa tu nową nawierzchnię z kostki brukowej i zjazdy do posesji. Remontowany chodnik ma 245 mb.
Do końca kwietnia ta sama firma wyremontuje 300-metrowy chodnik na ul. Warszawskiej. 
Koszt tych prac to ok. 250 tys. zł.  /mw/

Kanalizacja z oczyszczalnią – odbiór do końca marca. Jak już informowaliśmy, w ubiegłym roku w Wierzenicy wybudowana została kanalizacja 
sanitarna o długości 783 m wraz z oczyszczalnią ścieków (na zdjęciu). Obsługować będzie 38 mieszkań. Obecnie trwają roboty związane z przyłączeniem posesji do 
nowego systemu kanalizacji oraz likwidacją starych, nieszczelnych szamb. Termin końcowego odbioru oraz możliwość korzystania z nowej kanalizaci wyznaczono na 
koniec marca br. 
Koszt tej inwestycji to nieco ponad 1 mln zł z budżetu naszej gminy. /mw/
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Porządkowanie Wierzenicy. Na ukończeniu jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i nowe zagospodarowanie terenu przed zabytkowym, 
drewnianym kościołem św. Mikołaja w Wierzenicy (tzw. „plac Augusta Cieszkowskiego”). Zmianie ulegnie tu układ komunikacyjny - wybudowane zostaną parkingi, 
zatoki autobusowe oraz chodniki. Powstanie porządne oświetlenie całego terenu wraz z iluminacją kościoła. Zlikwidowane zostaną istniejące słupy i linie energetyczne, 
obecnie bardzo szpecące to miejsce, a cały teren otrzyma odwodnienie (nowa kanalizacja deszczowa). Rozebrany zostanie niedawno zamknięty sklep. W jego miejscu 
ustanowione zostaną tablice z informacjasmi o historii i walorach tego miejsca. 
Projekt realizowany jest we współpracy i pod nadzorem konserwatora zabytków. Po opracowaniu dokumentacji podjęte zostaną starania o dofinansowanie tej inwestycji 
w ramach programu Lokalnej Grupy Działania Trakt Piastów, do której Swarzędz należy. 
Dodajmy przy okazji, że ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Gmina Swarzędz zleciła opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ul. 
Wierzenickiej od placu przed kościolem do pobliskiego boiska sportowego oraz placu zabaw. Zainstalowane tam będzie także oświetlenie uliczne oraz odwodnienie. 
Projekt gotowy będzie w tym roku. /mw/

Projektant odwiedził 
mieszkańców

Na zlecenie Gminy Swarzędz biuro 
projektowe Mur-Bet Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne Sp. z o.o. z Poznania opra-
cowuje dokumentację projektową prze-
budowy ulicy Zamkowej, Nowy Świat, 
Adama Mickiewicza, Plac Powstańców 
Wielkopolskich, Mylnej, Bramkowej oraz 
Gołębiej w Swarzędzu. 

W wyżej wymienionych ulicach prze-
budowane zostaną:

 » nawierzchnie drogowe - nowe jezdnie, 
chodniki, zjazdy i miejsca postojowe,

 » kanalizacja ogólnospławna Aquanet 

SA – rozdzielnie na kanalizację sani-
tarną i deszczową,

 » sieć wodociągowa Aquanet SA,
 » sieci elektroenergetyczne ENEA Ope-
rator Sp. z o.o.,

 » oświetlenie uliczne - nowe oświetlenie 
typu led,

 » sieci telekomunikacyjne - usunięte 
zostaną ewentualne kolizje.
Ponadto Polska Spółka Gazownictwa 

Sp. z o.o. zawiadomiła UMiG w Swarzę-
dzu, że również planuje wymianę wszyst-
kich gazociągów. 

W celu opracowania projektów przyłą-
czy do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
przyłączy wodociągowych oraz przyłączy 
elektroenergetycznych niezbędna była wi-

zyta przedstawicieli biura projektowego 
w Państwa domach. W ostatnim czasie 
projektanci dokonali niezbędnych inwenta-
ryzacji, ustalali z mieszkańcami lokalizację 
projektowanych przyłączy oraz zbierali 
odpowiednie oświadczenia właścicieli 
nieruchomości. 

W razie potrzeby prosimy o kontakt 
telefoniczny z koordynatorem przebudo-
wy ulic z ramienia biura: mgr inż. Filip 
Śledziński – tel. 696 694 069.

Po wykonaniu dokumentacji, co po-
winno udać się jeszcze w biezącym roku, 
podjęte zostaną decyzje odnośnie rozpo-
częcia realizacji tej inwestycji, co wstępnie 
przewidywane jest na przyszły rok.

/umig/ 
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Parkingi przy obiektach sportowych. Trwa procedura przetargowa związana z zaplanowaną na ten rok budową parkingu dla samochodów osobowych 
na niezagospodarowanym terenie u zbiegu ulic św. Marcina i Kosynierów w Swarzędzu (na górnym zdjęciu). Na utwardzonym terenie powstanie 75 miejsc parkingowych, 
w tym 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Teren parkingu zostanie oświetlony nowoczesnymi lampami typu led, a cały jego teren będzie odwodniony. 
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to parking gotowy będzie już w maju br.
Równocześnie w końcowej fazie projektowania jest parking zlokalizowany na niezagospodarowanym jeszcze terenie pomiędzy halą Swarzedzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji a stadionem (dolne zdjęcie). Powstać ma tam 35 miejsc postojowych (plus dwa miejsca dla inwalidów).
W planach jest również budowa parkingu po drugiej stronie hali – z wjazdem w rejonie skrzyżowania z ul. Jesionową. W chwili obecnej gmina przygotowuje umowę 
na opracowanie dokumentacji przez biuro projektowe.
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Nowe boisko sportowe i budynek zaplecza. Nowe, pełnowymiarowe (105m X 68m) boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią zieleni się, nie 
czekając na wiosnę...  Zbudowane w Swarzędzu obok wyremontowanego stadionu przy ul. św. Marcina 1 dobrze służy treningom. Jak już informowaliśmy, niedawno 
otrzymało certyfikat jakości „FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOTBALL TURF – FIFA QUALITY PRO”. Z boiska korzystają przede wszystkim zawodnicy klubów (w różnych 
kategoriach wiekowych) z terenu gminy Swarzędz: SKS Unia Swarzędz, UKS Lider Swarzędz, LZS Piast Kobylnica, Meblorz Swarzędz, Antares Zalasewo. Na stronie 
internetowej Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji www.scsir.swarzedz.pl dostępny jest regulamin obiektu oraz cennik, w którym znajdują się preferencyjne ceny 
dla klubów z naszej gminy. Terminarz treningów oraz wszelkie informacje na temat funkcjonowania boiska można uzyskać pod nr tel. 61 65 09 523 (od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 - 15:00).
Bardzo przydaje się też postawiony obok nowy budynek zaplecza treningowego (szatnie, natryski, sanitariaty, magazynek etc.). /pb-mw/
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Z prac Rady Miejskiej 

W dniu 28 lutego 2017 r. w Ośrod-
ku Kultury w Swarzędzu od-
była się XXXIII sesja Rady 

Miejskiej w Swarzędzu. W obradach, 
które prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Cza-
chura, uczestniczyło 21 radnych.

Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr XXXIII/315/2017 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2017.

► Uchwałę nr XXXIII/316/2017 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2017 - 2036.

► Uchwałę nr XXXIII/317/2017 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu. 

► Uchwałę nr XXXIII/318/ 2017 
w sprawie przeznaczenia części umorzo-
nej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

► Uchwałę nr XXXIII/319/2017 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Swarzędz obejmującej „Rejon ulic 
Swarzędzkiej i w Janikowie”.

► Uchwałę nr XXXIII/320/2017 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Rejon ulic: Leśnej, 
Swarzędzkiej i Ogrodniczej w Janikowie”.

► Uchwałę nr XXXIII/321/2017 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w 2017 roku dla Województwa Wielko-
polskiego na zadanie z zakresu kultury. 

► Uchwałę nr XXXIII/322/2017 
w sprawie w sprawie określenia stawek 
opłat za usunięcie drzew i krzewów na 
terenie Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr XXXIII/323/2017 
w sprawie Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Swarzędz w 2017 roku. 
► Uchwałę nr XXXIII/324/2017 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulic: Mokra, Pla-
netarna, Transportowa, Józefa Rivoliego 
w Zalasewie”.

► Uchwałę nr XXXIII/325/2017 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Kruszewnia – ul. Husarska.

► Uchwałę nr XXXIII/326/2017 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Rabowice – ul. Żelazna.

► Uchwałę nr XXXIII/327/2017 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Zalasewo – ul. Serdeczna.

► Uchwałę nr XXXIII/328/2017 
w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Zalasewo – ul. Wesoła. 

► Uchwałę nr XXXIII/329/2017 
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłu-
żony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

► Uchwałę nr XXXIII/330/2017 
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłu-
żony dla Miasta i Gminy Swarzędz”.

► Uchwałę nr XXXIII/331/2017 
w sprawie dostosowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego.

Rada Miejska podjęła również Sta-
nowisko nr 1/ 2017 w sprawie projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego w sprawie określenia „Programu 
ochrony powietrza dla strefy wielkopol-
skiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz 
B(a)P”.

W okresie międzysesyjnym 2 radnych 
otrzymało odpowiedź na interpelacje:

- w sprawie wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego dotyczącego unieważ-
nienia planu zagospodarowania dla terenu 
w Janikowie, gdzie powstał zakład firmy 
Bros,

- w sprawie zagrożenia bezpieczeń-

stwa publicznego mieszkańców na terenie 
Swarzędza – Południe.

1 radny złożył interpelację w spra-
wie określenia terminu przebudowy ulic 
Pszennej w Łowęcinie i Grudzińskiego 
w Jasinie oraz w sprawie porozumienia 
się ze Starostwem Powiatowym celem 
dokonania wykupu gruntu na poszerze-

Rada Miejska w Swarzędzu obrado-
wała na XXXIII sesji w dniu 28 lutego 
2017 r.  Podczas posiedzenia radni zapo-
znali się ze stanem realizacji planów za-
gospodarowania przestrzennego terenu. 
Obowiązujące plany zagospodarowania 
przestrzennego zajmują powierzchnię 
3.070,05 ha, czyli 30,13% powierzchni 
gminy. W chwili obecnej prowadzone są 
procedury planistyczne (32 plany) obej-
mujące areał 5.445,73 ha czyli 53,44% 
gruntów. Należy zaznaczyć, że władze 
Swarzędza dążą do tego, aby docelowo 
nasza gmina pokryta została w 69,8 % 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

Radni podjęli 17 uchwał, w tym 
uchwały budżetowe, uchwałę w spra-
wie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, uchwałę w sprawie 
nadania nazw ulicom w sołectwach, 
w sprawie przystąpienia do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Swarzędz, w sprawie Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Swarzędz w 2017 roku, 
w sprawie określenia stawek opłat za 
usunięcie drzew i krzewów na terenie 
Gminy Swarzędz, w sprawie nadania 
wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz”.

Podjęto również Stanowisko w spra-
wie projektu uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego w sprawie 
określenia „Programu ochrony powietrza 
dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu 
PM10, PM2,5 oraz B(a)P”.

Rada Miejska w Swarzędzu zdecy-
dowanie popiera działania w kierunku 
poprawy jakości powietrza na terenie 
województwa wielkopolskiego, które 
powinny być prowadzone nie tylko na 
szczeblu gminnym, powiatowym, woje-
wódzkim, ale również krajowym. Zazna-
czyć należy, że w efektywnym działaniu 
samorządów lokalnych w tym zakresie 
będzie miało finansowe wsparcie ze 
strony budżetu państwa.

Ponadto radni zapoznali się z odpo-
wiedziami burmistrza na 2 interpelacje 
złożone przez radnych oraz z treścią 
interpelacji złożonej w okresie między-
sesyjnym przez radnego.

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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nie ul. Sarbinowskiej w Łowęcinie oraz 
pobudowania chodnika wzdłuż tej ulicy, 
przynajmniej od ulicy Łowieckiej do przy-
stanku autobusowego.

Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

Od redakcji: pełne teksty wszystkich 
uchwał wraz załącznikami dostępne są 
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/

A oto, czym zajmowały się w ostat-
nim czasie komisje Rady Miejskiej 

w Swarzędzu:

Komisja Budżetu

W posiedzeniu Komisji Budżetu, które 
odbyło się 27 lutego 2017 r. uczestniczyli 
radni w następującym składzie: Piotr Ba-
ranowski, Piotr Choryński, Ryszard Dyz-
ma, Anna Graczyk, Rafał Kamprowski, 
Wanda Konys, Tomasz Majchrzak, Rafał 
Słupiński oraz Krzysztof Szymanowski.

W  trakcie  omawiania  projektów 
uchwał radni interesowali się następują-
cymi kwestiami, i tak:

- radny Dyzma w aspekcie projektu 
uchwały dotyczącej opłat za usunięcie 
drzew pytał kogo dotyczą powyższe 
stawki,

- radny Szymanowski pytał czy pro-
ponowane opłaty wzrosły czy zmalały 
w stosunku do poprzedniego roku,

- radny Słupiński pytał jakie są przy-
chody z opłat za wycinkę drzew,

- radna Konys pytała ile drzew wycięto 
w poprzednim roku.

W trakcie omawiania projektu uchwa-
ły dotyczącej dostosowania sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego padały następu-
jące pytania. Radny Dyzma pytał: 

- ile było uwag zgłoszonych przez 
rodziców, 

- czy nauczyciele wnoszą zastrzeżenia,
- ilu nauczycieli powinno się prze-

kwalifikować,
- czy przeszkolenie nauczycieli będzie 

odbywało się na koszt gminy.
Radny Baranowski pytał dlaczego 

było referendum ZNP w przedszkolach 
i co miało na to wpływ.

W punkcie dotyczącym analizy wy-
datkowania przyznanych dotacji przez 
gminę dla Swarzędzkiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego prezentacji 
dokonał jej prezes Piotr Kijek. Po zakoń-
czeniu prezentacji pojawiły się następujące 
pytania radnych, i tak:

- radny Kamprowski pytał o różnicę 
w kwocie 31.000 zł między planem a wy-
konaniem w przypadku remontu budynku 
w Paczkowie,

-  radna Konys wniosła  o wykaz 
wszystkich lokali komunalnych, socjal-
nych i użytkowych; ponadto pytała czy 
opłaty za czynsz wpływają na konto gminy 
czy STBS-u, zapytała również o to ile gmi-
na rocznie płaci za brak lokali socjalnych.

- radny Dyzma pytał czy są zrobione 
przeglądy kominiarskie i elektryczne i ja-
kie zostały wykazane uchybienia,

- radny Baranowski stwierdził brak 
pojemników do segregacji odpadów przy 
wielomieszkaniowych budynkach komu-
nalnych,

- radny Choryński zapytał czy monto-
wano na budynkach komunalnych elek-
trofiltry, a jeżeli nie to czy jest taki zamiar.

W sprawach bieżących były poruszane 
następujące sprawy, i tak:

- radna Graczyk dopytywała czy praw-
dą jest, że GOAP zamierza podwyższyć 
ryczałt na ogrodach działkowych,

- radny Słupiński pytał czy wiadomo 
jest w jaki sposób będzie przeliczany wo-
lumen śmieci biodegradowalnych, 

- radny Dyzma w aspekcie zalewania 
wodami deszczowymi mieszkanki ul. Fa-
listej pytał czy zbadano rzędną studzienki 
melioracyjnej, do której magistrat propo-
nuje odprowadzić nadmiar wody.

Projekty uchwał były omawiane przez 
pracowników magistratu pod przewod-
nictwem burmistrza Mariana Szkudlarka. 
Projekty uchwał nie budziły kontrowersji 
u radnych i były przez nich jednogłośnie 
akceptowane.

Radny Ryszard Dyzma

Komisja Gospodarki

Komisja Gospodarki obradowała 
w dniu 21 lutego br. W posiedzeniu uczest-
niczyli radni Piotr Baranowski, Piotr Cho-
ryński, Anna Graczyk, Jacek Hejnowski, 
Wojciech Kmieciak, Zygmunt Majchrzak, 
Adrian Senyk oraz Katarzyna Szkudlarek. 
Radni Komisji Gospodarki, oprócz omó-
wienia materiałów sesyjnych, zapoznali 
się ze stanem przygotowań do budowy 
budynku komunalnego wielorodzinnego 
przy ulicy Wrzesińskiej w Jasinie. Szcze-
gółowych informacji udzielił kierownik 
Referatu Inwestycji Bartłomiej Majchrzak. 
Skupiono się głównie nad kosztami in-
westycji, harmonogramem budowy oraz 
terminami przydziału mieszkań.

Adrian Senyk

Komisja Środowiska  
i Rozwoju Wsi 

W lutym Komisja Środowiska i Roz-
woju Wsi, poza materiałami sesyjnymi, 
omawiała tematy związane z bezdomno-
ścią zwierząt na terenie naszej gminy, wy-
stępowaniem dzikich zwierząt w regionach 
zamieszkanych oraz przyjęła stanowisko 
w zakresie opracowanego przez sejmik 
województwa „Programu Ochrony Powie-
trza dla Strefy Wielkopolskiej w Zakresie 
Pyłu PM10, PM2,5” Oraz B(A)P”. 

Bazując na przedstawionych mate-
riałach podkreślenia wymaga fakt, że od 
2017 wprowadzono bezpłatne czipowanie 
psów, których właściciele wnoszą opłatę 
za posiadanie psa. Podobnie jak w latach 
poprzednich prowadzony będzie program 
dofinansowania sterylizacji i kastracji 
psów i kotów. Szczegółowe informacje 
znajdują się w „Programie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Gminy Swarzędz 2017” dostępnym 
na stronach UMiG. W temacie dzikich 
zwierząt pojawiających się na terenach 
zabudowanych podsumowano działania 
podejmowane w roku 2016 w postaci: 
rozkładania repelentów (odstraszaczy 
dla dzików) oraz wykonanych interwen-
cyjnych odstrzałach (11 sztuk). W chwili 
obecnej UMiG oczekuje na wydanie przez 
Starostę Poznańskiego kolejnej decyzji 
umożliwiającej wykonanie redukcyjnych 
odstrzałów. Podkreślono także współpracę 
UMiG jak i poszczególnych sołectw z lo-
kalnymi kołami łowieckimi i instytucjami 
zajmującymi się tą problematyką.

Natomiast w opracowanym i przyjętym 
stanowisku dotyczącym wspomnianego 
„Programu Ochrony Powietrza…” komisja 
stwierdziła, że istotnie, stan powietrza w na-
szej gminie jest wysoce niezadowalający. 
W związku z tym konieczne jest podjęcie 
działań mających na celu poprawę sytuacji. 
Podkreślono, że potrzebne jest współdzia-
łanie wszystkich jednostek samorządu tery-
torialnego, a także jednostek centralnych. 
Same założenia przedstawionego progra-
mu komisja oceniła pozytywnie, dodając 
do tego ważny aspekt konieczności pro-
wadzenia szerokiej akcji informacyjno-
-edukacyjnej, skierowanej do wszystkich 
mieszkańców naszej Gminy, w zakresie 
uświadamiania proekologicznych działań 
związanych z ogrzewaniem domów, warsz-
tatów. Tym samym pozytywnie odniosła 
się do inicjatywy Straży Miejskiej w Swa-
rzędzu podejmującej działania prezentacji 

dok. na str. 12 Ü
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bardziej ekologicznych sposobów palenia 
paliw stałych w piecach do tego przystoso-
wanych. Podkreślono też korzystny wpływ 
na jakość powietrza obszarów naturalnej 
zieleni miejskiej. Przedstawiciele komisji 
wyrazili głębokie przekonanie o koniecz-
ności prowadzenia działań mających na 
celu ograniczenie emisji szkodliwych py-
łów do atmosfery na wielu płaszczyznach 
jednocześnie.

Rafał Słupiński

Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu

Podczas lutowego posiedzenia Ko-
misja Oświaty, Kultury  i Sportu po-
czątkowo zajmowała się materiałami 
sesyjnymi. Następnie radni  zapoznali 
się ze stanem przygotowań do obcho-
dów Święta Patrona miasta. Kolejnym 
tematem były kwestie związane z refor-
mą oświaty. Wiceburmistrz T. Zwoliński 
omówił podjęte ostatnio działania w tym 
zakresie oraz stanowisko Kuratorium 
Oświaty wobec projektu uchwały przy-
gotowanego przez nasz Urząd. Roz-
mawiano o środkach zabezpieczonych 
w budżecie na dostosowanie gimnazjów 
do potrzeb szkół podstawowych, przede 
wszystkim na przystosowanie łazienek. 
Poruszono temat remontu boiska przy 
ulicy Świętego Marcina. Rozmawiano 
również na tematy podjęte przez miesz-
kańca Swarzędza,  to  jest o sprawach 
związanych z przyznawaniem nagród 
i wyróżnień sportowych oraz z przezna-
czeniem nieruchomości położonych przy 
nowo nazywanych ulicach.

Magdalena Buchholz

Komisja Rewizyjna

Członkowie Komisji Rewizyjnej na 
posiedzeniu, które odbyło się 13 lutego, 
zajmowali się rozpatrzeniem skarg na 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli 
również zaproszeni pracownicy UMiG, 
którzy udzielali wyczerpujących odpo-
wiedzi na zadawane pytania. Obydwie 
skargi ze względu na swoją złożoność 
będą również rozpatrywane na kolejnych 
spotkaniach Komisji Rewizyjnej.

W ramach posiedzenia komisji ustalo-
no również terminy rozpoczęcia spotkań 
niektórych zespołów Komisji Rewizyjnej, 
które będą zajmowały się przypisanymi 
kontrolami.

Tomasz Majchrzak

Usuwanie drzew i krzewów 
– zasady i stawki opłat

Gmina jako właściciel terenu musi 
uzyskać zezwolenie na usunię-
cie drzew i krzewów, jeśli jest 

to wymagane. Od tej zasady są ogólne 
wyjątki wskazane w ustawie o ochronie 
przyrody. Gmina chcąc uzyskać zezwo-
lenie występuje z wnioskiem do Starosty 
Poznańskiego. W wyniku postępowania 
administracyjnego, po przeprowadzeniu 
oględzin w terenie, gmina uzyskuje zezwo-
lenie, w którym często są naliczane opłaty 
za usunięcie drzew i krzewów. Ustawa 
określa wyjątki, kiedy nie nalicza się opłaty 
za usunięcie drzew i krzewów.

Naliczone opłaty są zawieszane na 
okres wskazany w zezwoleniu pod wa-
runkiem dokonania przez gminę nasadzeń 
zamiennych. Nowe drzewa nie zawsze 
są sadzone na tej samej działce. Często 
drzewa usuwane są z pasów drogowych 
lub terenów inwestycyjnych (np. budowa 
kanalizacji), gdzie ze względu na uzbroje-
nie podziemne trudno jest posadzić nowe 
drzewa. W takiej sytuacji gmina wskazuje 
inny teren, na którym sadzi nowe drze-
wa, zwykle w liczbie większej niż liczba 
usuwanych drzew. Następnie, po upływie 
okresu zawieszenia opłat, starosta prze-
prowadza kontrolę dokonanych nasadzeń, 
sprawdzając czy posadzone w zamian 
drzewa i krzewy zachowały żywotność 
i czy zostały posadzone w liczbie wskaza-
nej w zezwoleniu. Jeżeli drzewa zachowały 
żywotność, opłata naliczona w zezwoleniu 
podlega umorzeniu. 

Takie same zasady obowiązują 
przedsiębiorców i inne podmioty, które 
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
przyrody muszą uzyskać zezwolenie na 
usunięcie drzew, z tym że w tym wypadku 
postępowanie prowadzi i decyzję wydaje 
burmistrz. 

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów 
oblicza się na podstawie zapisów ustawy 
o ochronie przyrody. W przypadku drzew 
mnoży się liczbę cm obwodu pnia drzewa 
mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę 
opłaty, która wynosi 500 zł. W przypadku 
krzewów opłatę oblicza się mnożąc liczbę 
metrów kwadratowych powierzchni gruntu 
pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę 
opłaty, która wynosi 200zł. 

Rada Miejska w Swarzędzu, spełniając 
zapisy ustawy o ochronie przyrody dnia 
28 lutego 2017 roku, podjęła uchwałę nr 
XXXIII/322/2017 w sprawie określenia 
stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów 
na terenie Gminy Swarzędz. W uchwale 
tej określono stawki opłat za usunięcie 
drzew. Są one niższe od opisanych powy-
żej. Zróżnicowane zostały ze względu na 
rodzaj lub gatunek drzewa. Stawka opłaty 
za usuniecie krzewów ustalono jednoli-
cie dla wszystkich krzewów. Po wejściu 
w życie wyżej wymienionej uchwały poin-
formujemy o jej szczegółowych zapisach.

Wydział Ochrony Środowiska 
UMiG w Swarzędzu

Drodzy Mieszkańcy, 
nie wycinajcie masowo drzew!

Mieszkańcy Gminy Swarzędz, 
prosimy, bardzo rozsądnie pod-
chodźcie do wycinki na swoich 

prywatnych posesjach. Obecnie w całej 
Polsce masowo dewastuje się zieleń. Nie 
róbmy z Gminy Swarzędz pustyni. Doceń-
my korzyści jakie przynoszą nam drzewa.

Od 1 stycznia w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu urywają się te-
lefony od mieszkańców i nie zamykają 
się drzwi od interesantów, którzy chcą 
uzyskać informacje na temat usuwania 
zieleni ze swoich posesji. W ostatnich 

dniach zaobserwowaliśmy, że zapowiedź 
zmian prawnych dotyczących wycinania 
drzew jeszcze bardziej przyspieszyła ich 
wycinanie na prywatnych posesjach. Są to 
często bardzo wartościowe drzewa, nieraz 
o pomnikowych rozmiarach. Każde drze-
wo jest domem dla wielu istot. Cieszy nas, 
gdy latem słyszymy śpiew ptaków, a w 
parku widzimy przebiegającą wiewiórkę. 
Wycinając drzewa wyrządzamy ogromną 
krzywdę przyrodzie. Pomyślmy o ptakach, 
wiewiórkach, pożytecznych robakach 
i wielu innych istotach przynoszących 

Û dok. ze str. 11
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nam wiele korzyści. Większość drzew 
i krzewów sadzi się w celach dekoracyj-
nych i uzyskania obszarów zacienionych. 
Jednak drzewa przynoszą nam również 
wiele korzyści społecznych, komunalnych, 
środowiskowych i ekonomicznych.

Korzyści społeczne

Reakcja człowieka na drzewa wykra-
cza poza zwykłe podziwianie ich piękna. 
W leśnym gaju czujemy się pogodni, spo-
kojni, zrelaksowani i wyciszeni. Czuje-
my się tu „jak w domu“. Uspokajający 
wpływ pobliskich drzew i zieleni miejskiej 
może znacznie ograniczyć stres i znużenie 
w miejscu pracy, uspokoić ruch uliczny, 
a także skrócić czas rekonwalescencji po 
operacjach. Drzewa mają również wpływ 
na ograniczenie przestępczości. Aparta-
mentowce otoczone dużą ilością zieleni 
wykazują mniejsze wskaźniki przestępczo-
ści niż osiedla nie otoczone zielenią. Postu-
ra, wytrzymałość i odporność drzew nadają 
im majestatyczne właściwości. Ze względu 
na ich potencjalną długowieczność drzewa 
sadzi się często w roli żywych pomników. 
Często przywiązujemy się emocjonalnie do 
drzew które posadziliśmy sami, lub które 
posadzili nasi bliscy. Silny związek między 
ludźmi i drzewami uwidacznia się również, 
gdy mieszkańcy wspólnot opowiadają się 
przeciw wycinaniu drzew w celu posze-
rzenia ulic lub protestują, aby uratować 
szczególnie okazałe lub historyczne okazy.

Korzyści komunalne

Nawet jeśli drzewa znajdują się na pry-
watnych posesjach, przynoszone przez nie 
korzyści sięgają daleko w głąb otaczają-
cych je społeczności. Duże drzewa mogą 
jednak również kolidować z mediami, 
widokami i budynkami znajdującymi się 
poza posesją, na której rosną. Właściwa 
selekcja i utrzymanie drzew sprawi, że 
udoskonalą one daną posesję i staną się 
jej funkcjonalnym elementem bez na-
ruszania praw i przywilejów sąsiadów. 
Drzewa miejskie spełniają często wiele 
funkcji architektonicznych i projektowych. 
Zapewniają prywatność, eksponują wi-
doki lub zasłaniają niepożądane miejsca. 
Redukują odblaski i odbicia. Organizują 
ruch pieszych. Mogą również łagodzić, 
uzupełniać lub podkreślać elementy ar-
chitektury. Drzewa wprowadzają elementy 
i siedliska przyrodnicze do otoczenia miej-
skiego, a co za tym idzie, polepszają jakość 
życia mieszkańców danej wspólnoty.

Korzyści środowiskowe

Drzewa zmieniają środowisko, w któ-
rym żyjemy poprzez łagodzenie klimatu, 
poprawę jakości powietrza, ograniczenie 
odpływu wody deszczowej i udzielanie 
schronienia dzikim zwierzętom. Klimat 
lokalny zmienia się pod wpływem ekstre-
malnego nasłonecznienia, wiatru lub desz-
czu. Energia promieniowania słonecznego 
jest wchłaniana lub odbijana przez liście 
drzew w lecie i jedynie filtrowana przez 
nagie gałęzie drzew liściastych zimą. Im 
większe drzewo, tym większy efekt chło-
dzący, jakiego ono dostarcza. Wprowa-
dzając drzewa do miast możemy łagodzić 
efekt miejskich wysp ciepła wywoływany 
przez chodniki i budynki. Drzewa wpły-
wają również na prędkość i kierunek wia-
tru. Im gęstsze listowie drzewa lub grupy 
drzew, tym większy efekt osłony. Drzewa 
absorbują lub spowalniają opady deszczu, 
deszczu ze śniegiem i gradu, co zapewnia 
pewien poziom ochrony dla ludzi, pojaz-
dów i budynków. Ponadto przechwytują 
wodę, gromadzą jej część i spowalniają 
odpływanie wody deszczowej. Drzewa, 
krzewy i trawniki poprawiają jakość po-
wietrza. Liście filtrują wdychane przez nas 
powietrze usuwając z niego kurz i inne 
drobiny. Następnie deszcz wpłukuje te za-
nieczyszczenia w głąb ziemi. Liście wchła-
niają dwutlenek węgla (gaz cieplarniany) 
w procesie fotosyntezy i przechowują 
węgiel w wyniku wzrostu. Wchłaniają 
również inne substancje zanieczyszcza-
jące-ozon, tlenek węgla i dwutlenek siar-
ki – a w zamian uwalniają tlen. Sadzenie 
drzew i krzewów umożliwia przywrócenie 
obszarów rozwiniętych do stanu bardziej 
naturalnego, przyciągającego ptaki i dzi-
kie zwierzęta. Ekologiczne cykle rozwoju 
roślin, ich rozmnażania i rozkładu, mają 
miejsce zarówno na powierzchni ziemi, 
jak i pod ziemią. W środowisku miejskim 
przywrócona zostaje naturalna harmonia.

Korzyści ekonomiczne

Wartość nieruchomości z zaprojek-
towanym terenem zielonym może być 
o 5–20 procent wyższa niż wartość nieru-
chomości z niezaprojektowanym terenem 
zielonym. Pojedyncze drzewa i krzewy 
mają pewną wartość, lecz różnorodność 
gatunków, rozmiarów, stanów i funkcji 
tych roślin utrudnia określenie ich warto-
ści ekonomicznej. Korzyści ekonomiczne 
wynikające z drzew mogą być zarówno 
bezpośrednie, jak i pośrednie. Korzy-
ści bezpośrednie występują zazwyczaj 

w związku z kosztami energii. Koszt kli-
matyzacji będzie niższy w budynku zacie-
nionym. Koszt ogrzewania będzie niższy 
w budynku osłoniętym od wiatru. Drzewa 
zwiększają swą wartość w miarę wzro-
stu. Będąc częścią dobrze utrzymanego 
krajobrazu, mogą one zwiększyć wartość 
Twojego domu. Pośrednie korzyści eko-
nomiczne wynikające z drzew rosnących 
na terenie wspólnot są jeszcze większe. 
Klienci płacą niższe rachunki za energię 
elektryczną, gdy przedsiębiorstwa ener-
getyczne budują mniej nowych obiektów 
w celu spełnienia zwiększonych wymagań 
energetycznych, zużywają mniejsze ilości 
paliw kopalnych w piecach, oraz stosują 
mniej środków kontroli zanieczyszczenia 
powietrza. Wspólnoty oszczędzają pienią-
dze również wtedy, gdy dany obszar nie 
wymaga tworzenia rozbudowanej infra-
struktury do zarządzania wodą pochodzącą 
z opadów. Oszczędności te mogą wydawać 
się niewielkie dla pojedynczych osób, lecz 
ograniczenie tych wydatków w ramach 
wspólnot ma często ogromne znaczenie.

Drzewa wymagają inwestycji

Drzewa dostarczają wiele korzyści 
estetycznych i ekonomicznych, lecz po-
ciągają za sobą również pewne koszty. 
Inwestycja w utrzymanie drzew pomo-
że osiągnąć pożądane korzyści. Koszty 
związane z usuwaniem i zastępowaniem 
drzew nowymi mogą być dość wysokie. 
Ponadto korzyści ekonomiczne i środowi-
skowe dostarczane przez młode drzewo są 
minimalne w porównaniu z korzyściami 
płynącymi z dojrzałych okazów. Prze-
dłużanie żywotności dużych, dojrzałych 
drzew dzięki rutynowej konserwacji może 
opóźnić te wydatki i zmaksymalizować 
zwrot kosztów. Świadomy właściciel nie-
ruchomości jest odpowiedzialny za wiele 
procedur konserwacyjnych związanych 
z drzewami. Przycinanie drzew i okładanie 
ich ściółką zapewnia młodym drzewom 
dobry start.” [Źródło: http://www.treesare-
good.com/treecare/resources/korzysci%20
plynace%20z%20drzew.pdf].

Zanim wytniesz drzewo zastanów 
się, czy tym działaniem osiągniesz ko-
rzyści, czy Twoja decyzja podyktowana 
jest jedynie tłumaczeniem, że drzewa 
brudzą i trzeba sprzątać liście. Drzewa 
dają nam tak wiele, więc coś należy im 
się od nas. Korzystajmy z tego dobro-
dziejstwa jak najdłużej.

Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta i Gminy 

w Swarzędzu
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Rekrutacja do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych

W marcu 2017 rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Swarzędz. 
Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja odbywa się elektronicznie pod 
adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/swarzedz

ZASADY REKRUTACJI DO 
PRZEDSZKOLI PUBLICZ-
NYCH ORAZ ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKONYCH  
W SZKOŁACH  
PODSTAWOWYCH Z TERENU 
GMINY SWARZĘDZ NA ROK  
SZKOLNY 2017/2018

Zasady  rekrutacji do przedszko-
li  publicznych  oraz  oddziałów 
przedszkolnych oparte są na usta-

wie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Postępowanie rekrutacyjne odby-
wać się będzie drogą elektroniczną. 
Wnioski należy rejestrować pod adre-
sem https://naborp-kandydat.vulcan.
net.pl/swarzedz następnie wydrukować 
i wraz z wymaganymi załącznikami zło-
żyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 
Nabór dotyczy dzieci z roczników 2011-
2014 zamieszkałych na terenie Gminy 
Swarzędz. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria 
ustawowe oraz kryteria dodatkowe przy-
jęte Uchwałą Nr XVIII/187/2016 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 stycz-
nia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. Każdemu 
kryterium przypisana jest określona liczba 
punktów. Spełnianie kryteriów należy po-
twierdzić dołączając do wniosku określone 
niżej dokumenty. W przypadku nieprzed-
łożenia dokumentów potwierdzających 
dane kryterium, komisja rekrutacyjna 
rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego 
kryterium.

Dokumenty, które rodzice/opieku-
nowie muszą dołączyć do wniosku jako 

Kryteria ustawowe Liczba punktów

Wielodzietność rodziny kandydata* 60
Niepełnosprawność kandydata 60
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 60
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 60
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** 60
Objęcia kandydata piecza zastępczą 60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i wię-
cej dzieci.

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Kryteria dodatkowe Liczba 
punktów

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka (dot. 
tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad bezpłatne 
5 godz. - 1 pkt.

Max. 6

Dziecko  obojga  rodziców/opiekunów pracujących/prowadzących 
działalność gospodarczą/pobierających naukę w systemie dziennym 
– kryterium stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie 
wychowującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej samej placówki. 10
Dziecko, którego rodzice/opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy 
od osób fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – kryterium 
stosuje się odpowiednio do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego 
dziecko.

5
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potwierdzenie spełniania kryteriów:
1.  Oświadczenie o wielodzietności ro-

dziny kandydata;
2. Orzeczenie o niepełnosprawności 

kandydata lub członka jego rodziny;
3.  Prawomocny wyrok sądu orzekający 

rozwód, separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowy-
waniu dziecka oraz o niewychowywa-
niu dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4. Dokument potwierdzający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 575) 

5.  Zaświadczenie o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym przez rodzi-
ców/opiekunów dziecka (wydane 
przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu 
(wydane przez pracodawcę) lub pro-
wadzeniu działalności gospodarczej 
(zaświadczenie o wpisie w CEiDG ma-
jące formę dokumentu elektronicznego 
albo wydruku ze strony internetowej);

6. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa 
dziecka do tej samej placówki – we 
wniosku;

7. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
o rozliczaniu podatku dochodowego 
od osób fizycznych za miniony rok 
w Gminie Swarzędz.

Dokumenty składa się w oryginale, 
w formie notarialnie poświadczonej kopii 
albo w postaci urzędowo poświadczonego 
odpisu lub wyciągu lub kopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadcze-
nie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może zwrócić się do Burmistrza 
o potwierdzenie okoliczności zawartych 
w oświadczeniach. Burmistrz w celu 
potwierdzenia okoliczności zawartych 
w oświadczeniach korzysta z informa-
cji, do których ma dostęp z urzędu lub 
może wystąpić do instytucji publicznych 
o udzielenie informacji albo może zlecić 
przeprowadzenie wywiadu, aby zwe-
ryfikować oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka.

/edu/

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI

24 lutego 2017 r.  
(piątek)

6 marca 2017 r.  
(poniedziałek)

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną 
w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację 
o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2011-2014).

14 marca 2017 r.  
(wtorek), godz. 8:00

31 marca 2017 r.  
(piątek), godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z za-
łącznikami w placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych 
kandydatów z roczników 2011 - 2014.)

27 kwietnia 2017 r.  
(czwartek), godz. 8:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

27 kwietnia 2017 r.  
(czwartek), godz. 8:00

9 maja 2017 r. 
(wtorek),  godz. 15:00

Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do 
którego dziecko zostało zakwalifikowane.

12 maja 2017 r.  
(piątek), godz. 8:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci za-
kwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia rodzica z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia 
otrzymania odwołania.
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Sportowy Swarzędz – wielka Gala
Piątkowe popołudnie, 3 marca, było w Swarzędzu niekwestionowanym świętem sportu. Do Swarzędzkiej Sali 
Koncertowej zaproszeni zostali wszyscy najważniejsi przedstawiciele „sportowego świata”: zawodnicy, trenerzy, 
działacze sportowi, seniorzy i debiutanci. 

Powód spotkania: uroczysta Gala Spor-
tu, a w jej programie – ogłoszenie 
wyników „Plebiscytu na najpopu-

larniejszego sportowca miasta i gminy 
Swarzędz w 2016 roku” oraz wręczenie 
stypendiów sportowych na 2017 rok. 

Okazja była wyśmienita, organizacja 
imprezy w nowej, atrakcyjnej formule, 
wielu zaproszonych gości honorowych – 
wszystko to złożyło się na prawdziwy suk-
ces piątkowego wieczoru. Nowocześnie, 
radośnie, często wzruszająco – to słowa, 
które dobrze oddają atmosferę Gali. Miłym 
jej uzupełnieniem były występy młodych 

artystów z sekcji piosenki Ośrodka Kultury 
oraz pokaz capoeiry. 

Laureaci  plebiscytu  sportowego 
otrzymali puchary z rąk burmistrza Ma-
riana Szkudlarka oraz towarzyszących 
mu gwiazd sportu: Zdzisława Schneide-
ra – olimpijczyka z Helsinek, Agnieszki 
Wieszczek-Kordus – medalistki na olim-
piadzie w Pekinie, Krzysztofa Paterki – 
paraolimpijczyka z Aten, Ireneusza Goldy 
– olimpijczyka z Moskwy, Piotra Mowlika 
– olimpijczyka z Montrealu, Norberta Da-
rzeckiego – zwycięzcy plebiscytu Piłkarz 
Amator Głosu Wielkopolskiego, Dawida 

Kownackiego – napastnika Lecha Poznań, 
Pawła Bociana – byłego reprezentanta 
Lecha Poznań oraz Bundesligi, Jerzego 
Czajki – olimpijczyka z Monachium.

Bardzo serdecznie witano byłych 
działaczy  i  sympatyków sportu: Sta-
nisława Kalembę, Henryka Kmiecia-
ka, Tadeusza Witkowskiego, Henryka 
Gowarzewskiego, Zbigniewa Cygana, 
Danutę i Andrzeja Kapturskich, Józefa 
Wanata, Eugeniusza Dobińskiego, Irenę 
Bittner. Ich entuzjazm i przyjaźń dla swa-
rzędzkich sportowców trwa niezmiennie 
w społecznej pamięci. 
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A oto wyniki plebiscy-
tu na sportowca roku! 

Kategoria do lat 18, miejsce od 10 do 1: 
Mikołaj Wójcik – taekwondo olim-

pijskie, Michał Kałużny – zapasy, Patryk 
Walkowiak – taekwondo olimpijskie, 
Tomasz Pawlaczyk – karate, Bartosz 
Hałas – kajakarstwo, Kacper Bandura 
– piłka nożna, Zuzanna Hałas – kaja-
karstwo, Bartosz Szukalski – piłka noż-
na, Maksym Majchrzak – kajakarstwo, 
Emil „Buła” Bucher – hokej na trawie.  
Wielkie brawa i gratulacje dla tych mło-
dziutkich zawodników! 

Kategoria powyżej 18 lat,  
miejsca od 10 do 1: 

Damian Goździk – pływanie, Wal-
demar Rataj – hokej na trawie, Maria 
Gorczyca – biegi na orientację, Michał 
Wachowiak – karate, Radosław Pluciń-
ski – lekka atletyka, Magdalena Biada-
ła – pływanie synchroniczne, Sebastian 
Nowicki – zapasy, Mikołaj Nowak – piłka 
nożna, Magdalena Dedio – koszykówka, 
Oriana Walasek – hokej na trawie. Wielkie 
gratulacje! 

Trenerami roku zostali: 
Zdzisław Schneider oraz Grzegorz 

Mazurek – różne pokolenia, wspólna 
praca, wspólna pasja! 

Działacze sportowi roku to:
Robert Rymer i Łukasz Scheffler. 
Bezapelacyjną większością interne-

towych głosów za wydarzenie sporto-
we roku uznano – I Półmaraton Szpot 
Swarzędz. 

Popularność klubów sportowych ułożyła 
się w następującej kolejności, miejsca 
od 10 do 1: 

UKS Fala Swarzędz, Team FogtBikes 
Swarzędz, Piast Kobylnica, KuziSport Łu-
kasz Kuzemko Paczkowo, AZS Poznań 
Taekwondo Olimpijskie, SSNC Meblarz 
Swarzędz, Antares Zalasewo, Lider Swa-

rzędz, Unia Swarzędz, Swarek Swarzędz. 

* * *
Podczas swarzędzkiej Gali Sportu 

listy gratulacyjne od burmistrza Maria-
na Szkudlarka i przewodniczącej Rady 
Miejskiej Barbary Czachury odebrali 
także szczęśliwi zdobywcy stypendiów 
sportowych na 2017 rok! 

Oto oni: Magdalena Biadała – pły-
wanie synchroniczne, Damian Goździk 
– pływanie, Maciej Katarzyniak – zapasy, 
Michał Kulecki – wioślarstwo, Jakub 
Lebioda – hokej na trawie, Michał Wa-
chowiak – karate, Maksym Majchrzak 
– kajakarstwo, Szymon Mikołajczak 

– wioślarstwo, Szymon Nowakowski 
– kajakarstwo, Sebastian Nowicki – za-
pasy, Emilia Pic – żeglarstwo, Stanisław 
Sadowski  – wioślarstwo, Stanisław 
Stołowski – jeździectwo, Mikołaj Sza-
ferski – taekwondo olimpijskie, Nicola 
Tomidajewicz – kajakarstwo, Przemy-
sław Wanat – wioślarstwo, Agnieszka 
Wieszczek-Kordus – zapasy, Krzysztof 
Wojtyś – wioślarstwo, Mikołaj Wójcik 
– taekwondo. Gratulujemy!

Na stypendia sportowe w roku 2017 
z budżetu Swarzędza przeznaczone zostało 
50 tys. zł.

Przy ekologicznych, warzywno-owo-
cowych napojach oraz równie zdrowych 
przekąskach, zaserwowanych na zakończe-
nie spotkania, długo rozmawiano i, idzie-
my o zakład, przede wszystkim o sporcie. 

Ale nic w tym dziwnego: sport to waż-
na dziedzina życia w gminie Swarzędz, 
coraz lepsze obiekty, wspaniałe sukcesy, 
świetni zawodnicy i jeszcze większe plany 
na przyszłość! 

Teresa Radziszewska 
z Fot. Marcin Paulus 
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THE WALL
dla Nicole
Charytatywny 
koncert 
dla chorej 
dziewczynki 
z Wierzenicy

26.03.2017 r. o godz. 18:00 
w poz nańskiej Sali Ziemi Między-
narodowych Targów Poznańskich 
odbędzie się koncert charyta-
tywny dla Nicole Wala z Wierze-
nicy. Nicole, ośmioletnia dziew-
czynka, od ponad roku zmaga się 
z wyjątkowo agresywną formą 
nowotworu kości – mięsakiem 
Ewinga. Aby mogła walczyć po-
trzebne są środki finansowe na 
kosztowną i długą terapię. W tym 
celu zorganizowaliśmy koncert, 
a cały dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na ten cel.  Aby pomóc Nicole wystarczy kupić bilet i wziąć 
udział w wydarzeniu. Każdy zakupiony bilet to osiemdziesiąt złotych dla dziewczynki. 

W programie wydarzenia zapla-nowano koncert The Echoes 
Project, który zaprezentuje na 

żywo legendarną płytę THE WALL ze-
społu PINK FLOYD. Grupie towarzyszyć 
będzie orkiestra symfoniczna wraz z chó-
rem dziecięcym. Cały spektakl zostanie 
wzbogacony sceniczną premierą, wyświe-
tlanego podczas koncertu, filmu „THE 
WALL Polska Droga Do Wolności”. 

Bardzo gorąco zachęcamy Państwa 
do wzięcia udziału w koncercie i wspar-
cie dzielnej Nicole w walce o odzyskanie 
zdrowia. Patronat nad tym wydarzeniem 
objęli Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzędz oraz  Prezydent Poznania. Patronat 

medialny objął „Głos Wielkopolski”. 
Bilety w cenie 80 PLN do nabycia na: 
https://www.ebilet.pl/muzyka/rock/

the-wall-show/ 
lub w sieci salonów EMPIK. 
Załączamy link do wydarzenia na 

Facebooku: 
https: / /www.facebook.com/

events/262974184115192/ 
oraz  specjalne zaproszenie przez 

dzieci z klasy Nicole do wzięcia udziału 
w koncercie: 

https://vimeo.com/205221619 

Z wyrazami szacunku, 
Stowarzyszenie I Ty Możesz Pomóc 

STOWARZYSZENIE  
I TY MOŻESZ POMÓC
GRUSZCZYN, ul. WIEŻOWA 77
62-006 KOBYLNICA
KRS 0000661321
NIP: 7773276995
REGON: 366458391
Nr rachunku: 
12 1090 1362 0000 0001 3401 0995
Tytuł wpłaty: „darowizna na działal-
ność statutową stowarzyszenia”



PROSTO Z RATUSZA  marzec 2017

19

A
kt

u
al

n
o

śc
i

W skrócie z różnych stron

SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW 
W SWARZĘDZU. 25 stycznia w swarzędzkim 
EuroHotelu zorganizowano spotkanie przedsiębiorców, 
podczas którego przedstawiono założenia VI Biegu 10 
km Szpot Swarzędz i Półmaratonu Szpot Swarzędz. W or-
ganizacji tych biegów uczestniczy jak co roku Miasto 
i Gmina Swarzędz. W tym roku współpraca obejmie 
także organizację spartakiady dzieci i młodzieży. 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA. 25 stycz-
nia w Szkole Podstawowej nr 5 w Swarzędzu odbyło 
się pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. Od 
tej pory uczniowie mogą wypożyczać w szkolnej bi-
bliotece książki. Czwartoklasiści z tej okazji zaprezen-
towali program artystyczny. Pasowania na czytelnika 
są w swarzędzkich szkołach tradycją.

PAMIĘTAMY O DOKTORZE KOSMA-
LI. 26 stycznia w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu 
odbyło się spotkanie Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Swarzędzkiej, podczas którego przypomniano sylwetkę 
znanego swarzędzkiego lekarza Kazimierza Kosmali. 
Doktor Kosmala leczył w latach 1935-1981. W 1945 
r. zorganizował szpital dla cywilów niosąc im pomoc 
w ostatnich miesiącach wojny. Wspomnieniami o tej 
wyjątkowej postaci dzielili się m.in. członkowie jego 
rodziny. 

WIETNAMSKI POETA W SWARZĘDZ-
KIEJ BIBLIOTECE. 26 stycznia w Bibliotece Pu-
blicznej w Swarzędzu odbyło się spotkanie poetycko-
-muzyczne z wietnamskim językoznawcą i poetą – prof. 
Nguyenem Chi Thuatem. Mieszka on od 2005 r. w Polsce, 
wykłada literaturę wietnamską i język wietnamski na 
UAM w Poznaniu. Wydał 3 tomiki wierszy. Spotkanie 
prowadziła poetka i dziennikarka Kalina Izabela Zioła, 
a oprawę muzyczną zapewnił poznański kompozytor 
Tomasz Bateńczuk. 

ZAGRAŁA NOCNA ZMIANA BLUESA. 

6 lutego w Pałacyku Pod Lipami odbył się koncert zespo-
łu Nocna Zmiana Bluesa, zorganizowany przez Ośrodek 
Kultury w Swarzędzu. Grupa zaprezentowała wiele zna-
nych i lubianych utworów. Zespół powstał w 1982 roku 
i może poszczycić się licznymi sukcesami. Od początku 
istnienia nagrał 28 płyt. Wstęp na koncert był bezpłatny.

SEBASTIAN RIEDEL I ZESPÓŁ CREE 
Z KONCERTEM W SWARZĘDZU. 11 lu-
tego w Pałacyku Pod Lipami w Swarzędzu odbył się 
koncert Sebastiana Riedla i zespołu Cree. Zespół powstał 
w 1993 roku i znany jest z takich utworów jak „Zostań 
ze mną”, „Czyja to wina”, „Cały nasz świat”, „Po co więcej 
mi”, czy też „Nagle ktoś”. Na występ, zorganizowany 
przez Ośrodek Kultury w Swarzędzu, obowiązywały 
bezpłatne wejściówki.

APLIKACJA MOBILNA MOJA KO-
MENDA. Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz 
mogą szybko i sprawnie znaleźć swojego dzielnicowego. 
To za sprawą nowej wersji aplikacji „Moja Komenda”, 
którą można bezpłatnie pobrać na urządzenia mobil-
ne. Jej obsługa jest bardzo prosta. Aplikacja zawiera 
bazę teleadresową wszystkich komisariatów i komend 
policji w Polsce, co może przydać się także w podróży 
i podczas wakacji.

POKAZY OSZCZĘDNEGO PALENIA 
W PIECU. 12 lutego na terenie parafii pw. św. Józefa 
Rzemieślnika przy ul. Staszica, swarzędzka straż miejska 
zorganizowała pokaz spalania węgla w piecach metodą 
górną i dolną. Podobne pokazy odbyły się także w innych 
parafiach (m.in. 26 lutego przy kościele pw. św. Marcina 
Biskupa). Edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzeb-
na, bo wiele osób nadal stosuje metodę tradycyjną, 
czyli dolną, która zużywa więcej węgla i jest bardziej 
szkodliwa dla zdrowia.

ŚPIEWAŁY O MIŁOŚCI. 14 lutego, w Święto 
Zakochanych, odbył się VIII Festiwal Piosenki Miłosnej, 
zorganizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych im. 
Bohaterów Monte Cassino we Wrzesińskim Ośrodku Kul-
tury, a zatytułowany ,,Miłość złe humory ma…”. Zespół 
Szkół nr 1 w Swarzędzu reprezentowały dwie uczennice 
pod opieką nauczyciela Roberta Borowika. Ola Tryk i Ania 
Przybylak zaprezentowały się w brawurowych utworach 
i zachwyciły publiczność. Ola zaśpiewała emocjonującą 
piosenkę skomponowaną przez P. Borowika ,,Dobrze, 

że jestem babą”. Ania wykonała utwór Hanny Banaszak 
,,Tak bym chciała kochać już”, w którym pokazała swoje 
zdolności aktorskie i zajęła III miejsce na etapie szkół 
ponadgimnazjalnych. 

SPOTKANIE POETYCKO-MUZYCZ-
NE. 13 lutego w czytelni Biblioteki Publicznej na os. 
Czwartaków w Swarzędzu odbył się dialog poetycki 
,,Powiedz jak mnie kochasz”. Wiersze miłosne zapre-
zentowali dziennikarka i poetka Kalina Izabela-Zioła 
oraz reżyser, aktor i poeta – Dariusz Bereski. Oprawę 
muzyczną zapewnił poznański kompozytor i bard – 
Tomasz Bateńczuk. Spotkanie poetycko-muzyczne 
w bibliotece odbyło się już po raz piąty.

PRÓBNE EGZAMINY GIMNAZJAL-
NE. 14 lutego w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Swarzędzu uczniowie przystąpili do próbnego egza-
minu z przedmiotów humanistycznych. Dzień później 
gimnazjaliści mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę 
z części matematyczno-przyrodniczej, a 16 lutego z języ-
ka obcego nowożytnego. Z tym prawdziwym, głównym 
egzaminem gimnazjaliści zmierzą się już w kwietniu.

JACEK STĘSZEWSKI W PAŁACYKU. 

Kabaretowy, trochę historyczny i bardzo liryczny wieczór 
zaoferował mieszkańcom Swarzędza Ośrodek Kultury. 
Wszystko za sprawą występu Jacka Stęszewskiego, 
który odbył się w środę, 15 lutego, w Pałacyku pod 

SEBASTIAN RIEDEL I ZESPÓŁ CREE Z KONCERTEM W SWARZĘDZU.

dok. na str. 20 Ü
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Lipami. Artysta zaśpiewał piosenki z nowego albumu 
„Peweksówka”, który miał swoją premierę zaledwie kilka 
dni wcześniej. Pieśniarz, kompozytor, autor tekstów 
prezentujący muzykę z pogranicza miejskiego folku 
i poezji śpiewanej zdobył popularność dzięki debiu-
tanckiemu albumowi „Księżycówka”, który pojawił się 
na rynku jesienią 2014 roku. Płyta okazała się dużym 
sukcesem, zdobywając uznanie fanów, jak również kry-
tyków muzycznych. Idąc za ciosem, Jacek Stęszewski 
nagrał „Peweksówkę”, która jest podróżą do lat 80. 
minionego stulecia. Środowy recital w Pałacyku pod 
Lipami wypełniły piosenki o delikatnym zabarwieniu 
kabaretowym, przypominające zakupy w Peweksie, 
tankowanie na kartki na CPN, smak wody z saturatora, 
czy kolekcjonowanie obrazków motoryzacyjnych z gumy 
Turbo… Recital Jacka Stęszewskiego był pierwszym 
w tym roku koncertem z cyklu „Środowe wieczory 
w Pałacyku pod Lipami”. 

PRZEDSZKOLAKI W SCHRONISKU 
DLA ZWIERZĄT. 16 lutego dzieci z przedszkola 
Swarzędzkie Pszczółki odwiedziły Schronisko dla zwie-
rząt w Skałowie. Dzieci wysłuchały prelekcji o tym, jak 
prawidłowo obchodzić się ze zwierzętami, zwiedziły 
ten nowoczesny obiekt oraz uczyły się jak pomagać 
bezdomnym zwierzętom.

ZAPAŚNICY Z MEDALAMI. W przed-
ostatni weekend lutego odbył się w Poznaniu turniej 
„Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania”. W zawodach 
wzięło udział 140 zawodników z całego województwa. 
Swarzędzką Unię reprezentowało 7 młodych zapaśni-
ków. Zdecydowanie swoje kategorie wagowe wygra-
li: Olaf Cierzniewski, kat. do 47kg - wygrał wszystkie 
pojedynki przed czasem, Piotr Chełek kat. do 53 kg 
- również wygrał wszystkie pojedynki przed czasem, 
Kamil Grzeszczak w kat. do 59 kg - nie znalazł sobie 
równych i również wygrywając trzy swoje walki przed 
czasem wygrał kategorię. Wyżej wymienieni zawod-
nicy nie stracili nawet punktu technicznego w swoich 
pojedynkach. 
Najmłodszą zawodniczką Unii była Martyna Wierzbiń-
ska, która w kategorii do 22kg wywalczyła brązowy me-
dal. Był to pierwszy w karierze start naszej zawodniczki. 
Michał Kałużny w swojej kategorii wagowej do 34kg 
uległ tylko jednemu przeciwnikowi ze Środy Wlkp. 
Ostatecznie zajął 2 miejsce. 
Mateusz Wierzbiński, podobnie jak Michał, w swojej 
kategorii uległ tylko jednemu przeciwnikowi - Janowi 
Niedzielskiemu z Poznania. Starcia pomiędzy tymi za-

wodnikami są zawsze emocjonujące, zawodnicy toczą 
wyrównane boje, tym razem lepszy okazał się zawodnik 
Sobieskiego. Mateusz zajął ostatecznie 2 miejsce.
Kacper Konczalik zajął drugie miejsce w kategorii do 
53kg (grupa kadet), trzecie miejsce w tej kategorii 
przypadło Mateuszowi Łangowskiemu.

KONCERT W KOBYLNICY. 19 lutego w Ko-
bylnicy odbył się Koncert Walentynkowy, podczas któ-
rego zabrzmiały największe włoskie przeboje. Gwiazdą 
wieczoru był Thomas Grotto. Dochód z koncertu zostanie 
przeznaczony na warsztaty wokalno-teatralne dla dzieci 
i młodzieży z Kobylnicy.

DZIADEK DO ORZECHÓW W ZALASE-
WIE. 25 lutego w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Za-
lasewie został wystawiony spektakl baletowy „Dziadek 
do orzechów”. To znane przedstawienie do muzyki Piotra 
Czajkowskiego zaprezentowali artyści Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. Ośrodek Kultury w Swarzędzu, który był 
organizatorem przedsięwzięcia, zadbał o pełną oprawę 
artystyczną: kostiumy baletowe, scenografie i rekwizyty 
teatralne.

TŁUSTY CZWARTEK W ZESPOLE 
SZKÓŁ NR 1. W ostatni czwartek przed Wiel-
kim Postem, zgodnie z tradycją, dozwolone jest ob-
jadanie się słodkościami. Uczniowie Zespołu Szkół Nr 
1 im. Powstańców Wielkopolskich z tej okazji smażyli 
pączki i chrusty dla swoich kolegów oraz wszystkich 
gości szkoły. 

BEZPIECZNA DROGA DO PRZED-
SZKOLA. 1 marca w gminnym przedszkolu Zie-
lona Półnutka w Swarzędzu przedszkolacy wzięli udział 
w spotkaniu edukacyjnym „Moja droga do przedszkola”. 
Dzieci poznawały zasady bezpiecznego poruszania się 
po drogach oraz podróżowania samochodem. Podczas 
spotkania edukacyjnego wykorzystano mobilne mia-
steczko ruchu drogowego.

PAULA MĄKOWSKA FINALISTKĄ 
OLIMPIADY HOTELARSKIEJ. Paula 
Mąkowska i Paulina Pade , uczennice klasy 4 Techni-
kum Hotelarskiego w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, 
po wygranych eliminacjach szkolnych wzięły udział 
w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. 
Organizatorem olimpiady jest Wyższa Szkoła Gospo-
darki w Bydgoszczy, a jej głównym celem jest rozwi-
janie wśród młodzieży zainteresowania hotelarstwem 

i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności 
zawodowych.
W etapie okręgowym wzięło udział 314 uczestników. 
Do finału zakwalifikowało się 39 uczniów z najlepszymi 
wynikami. Wśród nich znalazła się również uczennica 
Swarzędzkiej Jedynki Paula Mąkowska. Pod okiem 
Agnieszki Wójcik dalej pilnie przygotowuje się do 
finału, który odbędzie się w dniach 3-6 kwietnia 2017r. 

„MALOWANIE ŚWIATA SŁOWEM, DU-
SZĄ, SERCEM”. Już po raz piąty, tym razem 23 
lutego 2017 r. w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 
w Swarzędzu odbyła się cykliczna impreza mająca na 
celu prezentację wielorakich talentów uczniów oraz 
uwrażliwienie na piękno i aktywne uczestnictwo 
młodego pokolenia w kulturze.
W obecności władz miasta, szkoły, rodziców, nauczycieli 
oraz zaproszonych gości 71 uczniów zaprezentowało 
program, by wspólnie sławić nadzwyczajną urodę 
świata, potrącać najczulsze struny serca, barwą radości 
dotknąć głębi duszy na przekór codzienności.
Pomysłodawca i reżyser imprezy Halina Zalewska dzię-
kuje za patronat dyrektorowi szkoły Marlenie Adolp, 
sekretarzowi urzędu MiG Swarzędz Agacie Kubackiej 
oraz sponsorom B. Franczakowi, A. Krajewskiej, A. 
Droszcz, A. Klups, a także nauczycielom: Ewie Waw-
rzyniak, Justynie Laskowskiej i Hannie Berlin za pomoc 
w organizacji tego przedsięwzięcia.

DZIADEK DO ORZECHÓW W ZALASEWIE.

Û dok. ze str. 19
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„WIELOKULTUROWOŚĆ OD KUCHNI” 
W SWARZĘDZKIEJ JEDYNCE. 6 marca 
2017r. w ramach projektu „Wielokulturowość od kuchni” 
w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu odbyły się warsztaty 
kulinarne, które tym razem dotyczyły kuchni ukraińskiej. 
Prowadzącymi były rodowite Ukrainki - pani Angeli-
ka Melnyk i pani Roksana Handzelewska, prowadzące 
w Swarzędzu restaurację Kresowa.
Zajęcia zawodowo bardzo wzbogaciły naszych przy-
szłych kucharzy. Poznali oni m.in. tajniki lepienia 
najlepszych pierogów oraz zostali „zarażeni” pasją 
gotowania, którą obie panie aż kipią! 

MISTRZOSTWO REJONU ZACHOD-
NIEGO DLA KOSZYKAREK Z II LO. 27 
lutego 2017 r. koszykarki II Liceum Ogólnokształcącego 
w Swarzędzu udały się do Nowego Tomyśla, by rozegrać 
finał rejonu zachodniego. W turnieju wzięły udział cztery 

drużyny reprezentujące Zespół Szkół nr 2 ze Swarzędza, 
Zespół Szkół z Pniew, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Grodziska Wlkp. oraz gospodynie - Zespół Szkół Za-
wodowych i Licealnych z Nowego Tomyśla. Wszystkie 
mecze były bardzo pasjonujące i zacięte, z dużą dozą 
dramaturgii. Jednak najwięcej zimnej krwi zachowa-
ły swarzędzkie licealistki i to one ostatecznie wygrały 
wszystkie mecze, zajmując zasłużone 1. miejsce w tur-
nieju. Przed nimi finał wojewódzki… II LO w Swarzędzu 
reprezentowały: Aleksandra Kucharska - 2c, Natalia Tą-
drowska - 2c, Klaudia Łopatka - 2c, Zuzanna Myślińska 
2c, Joanna Dodat - 2c, Weronika Górna - 2b, Iga Wardach 
- 2d, Julia Drygała - 1b.

ZJEDLIŚMY ZNÓW TĘ ŻABĘ. Przedwiośnie 
to tradycyjna pora, kiedy do Swarzędza przyjeżdżają 
najzdolniejsi uczniowie z całej Wielkopolski oraz z wo-
jewództwa lubuskiego. 4 marca wzięli oni udział w fi-
nałowym etapie prestiżowych konkursów „Złota Żaba” 

i „Złota Żabka”, przeprowadzanych w dziedzinie języka 
polskiego i literatury oraz matematyki. Swarzędzkie 
konkursy przeznaczone są dla uczniów starszych klas 
szkół podstawowych i gimnazjów. Promują one nie-
szablonowe myślenie, pomysłowość oraz umiejętności 
twórcze. Uczestnicy podkreślają, że dobrze się bawią, 
rozwiązując zadania i zagadki konkursowe. „Złota „Żaba” 
oraz „Złota Żabka” mają już długą historię (24 edycje 
„Żaby”,17 edycji „Żabki”) i cieszą się wielką popularno-
ścią (w tym roku10 886 uczestników). W finale wzięło 
udział 384 uczniów. Organizatorem jest Fundacja Eduka-
cji Społecznej „EKOS”, która prowadzi swarzędzkie szkoły 
społeczne: liceum, gimnazjum, a od kolejnego roku 
szkolnego także szkołę podstawową. Warto obejrzeć 
przykłady zadań, z którymi zmierzyli się w tym roku 
uczniowie. Spróbujcie je Państwo rozwiązać! Wszystkie 
tegoroczne zadania konkursowe, a także zadania z lat 
ubiegłych, są dostępne na stronie internetowej www.
ekos.edu.pl 

ZJEDLIŚMY ZNÓW TĘ ŻABĘ.

Usuń azbest – jest dofinansowanie
Akcja likwidacji wyrobów zawierających azbest rozpoczęta! Serdecznie 
zachęcamy mieszkańców Gminy Swarzędz do składania wniosków o udział 
w Programie likwidacji wyrobów zawierających azbest koordynowanym 
przez Powiat Poznański. Program ma na celu pomoc w usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych wyrobów 
z terenu nieruchomości. 

Do wzięcia udziału w akcji upraw-
nieni są właściciele i użytkownicy 
wieczyści, którzy nie prowadzą 

działalności gospodarczej; spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki or-
ganizacyjne zaliczane do sektora finansów 
publicznych; instytuty badawcze oraz sto-
warzyszenia ogrodowe lub działkowcy. 

W przypadku, gdy podmioty określone 
powyżej nie wykorzystają limitu dotacyj-
nego, uprawnione do udziału w akcji staną 
się rolnicze spółdzielnie produkcyjne. 

Dofinansowanie w ramach Progra-
mu pokrywa 100% kosztów demontażu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawiera-
jących azbest. 

Jednocześnie informujemy Państwa, 
że w ramach realizacji likwidacji wyro-
bów zawierających azbest 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 Swarzę-
dzu. O zakwalifikowaniu wniosku oraz 
przyznaniu dotacji decyduje kolejność 
zgłoszeń. Wnioski należy składać do dnia 
16 sierpnia 2017r. 

Do wniosku obowiązkowo należy 
dołączyć: 

- dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do dysponowania nieru-
chomością (oryginał lub poświadczona 
przez gminę kopia aktu notarialnego, 
oryginał lub poświadczona przez gminę 
kopia aktualnego odpisu z księgi wieczy-
stej lub inne). 

- zgodę ewentualnych współwłaścicieli 
W przypadku gdy o dofinansowanie 

będzie starał się przedsiębiorca rolny, 
pomoc będzie udzielana jako pomoc de 
minimis w sektorze rolnym. 

Przypominamy, że wnioskodawca jest 
zobowiązany, w zależności od charakteru 
wykonywanych robót, zgłosić je co naj-
mniej 30 dni przed planowanym terminem 
ich rozpoczęcia lub uzyskać pozwolenie 
na budowę od Starosty Poznańskiego, jako 
organu administracji architektoniczno-bu-
dowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 
1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 
z 2013r., poz. 1409 ze zm.) 

Wszelkie szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu, w Biurze Obsługi Intere-
santa na stanowisku nr 4 lub pod numerem 
telefonu: (61) 65 10 714. 

Formularze niezbędnych dokumentów 
(formularz wniosku, formularz pomocy 
de minimis, Oświadczenie o pomocy de 
minimis, a także informację o zasady li-
kwidacji wyrobów zawierających azbest na 
terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2017 
pobrać można ze strony www.swarzedz.pl 

Skorzystajmy z dofinansowania! 
Usuńmy azbest już teraz! 

/wos/
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„Warto nam kibicować”
„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielnym 
w swym wysiłku…” 

Tak brzmi motto każdego zawodnika 
Olimpiad Specjalnych, organizacji 
sportowej o zasięgu ogólnoświato-

wym, utworzonej przez siostrę Prezydenta 
USA J. Kennedy’ego – Eunice Kennedy 
Shriver. W Polsce Honorowy Patronat ob-
jęła małżonka Prezydenta RP, pani Agata 
Kornhauser-Duda a prezesem Komitetu 
Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska 
od 2016 roku jest pani Anna Lewandow-
ska.

Olimpiady Specjalne zrzeszają ludzi 
dobrej woli, empatycznych i chcących po-
magać niepełnosprawnym intelektualnie 
sportowcom – osobom, które od wielu lat 
tworzyły grupę społeczną najsłabszą, czę-
sto spychaną poza granice życia społecz-
nego. Nawet teraz, słysząc o sportowcach 
niepełnosprawnych intelektualnie widzimy 
grymas zdziwienia a czasami (o zgrozo!) 
pobłażliwego uśmiechu na twarzach tych, 
którzy często nazywają się członkami spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Jakie mogą 
być osiągnięcia sportowe tych pobłażliwie 
nazywanych „sportowcami”? A my odpo-
wiadamy DUŻE!, a nawet WIELKIE! Jest 
to przezwyciężanie własnego cierpienia, 
niedoskonałości, swojej ułomności, i to 
jest jedno z ważniejszych ich osiągnięć 
sportowych. Drugie – to możność wyj-
ścia poza swoje cztery ściany, zbliżenia do 
innych ludzi, nawet tych, którzy naszych 
sportowców dotąd nie zauważali, a nawet 
ich odrzucali. 

Bo co mogą robić Ci, często dorośli 
już ludzie, pozbawieni możliwości pod-
jęcia zwykłej, normalnej pracy, często na-
wet gorzej płatnej? Nie wszyscy są tymi 
szczęściarzami, którym dano możliwość 
pracy na stanowisku gońca, roznosiciela 
ulotek czy sprzątacza. Ale jest to jeszcze 
przysłowiowa „kropla w morzu”. I tak 
można by jeszcze długo mówić i pisać 
na temat miejsca osoby niepełnosprawnej 
intelektualnie w naszym społeczeństwie. 

Dlatego należy pochylić się z głębo-

kim szacunkiem nad działalnością Klubu 
Olimpiad Specjalnych „Olimpijskie Ko-
nie” działającym od dziesięciu lat w Cen-
trum Sport & Fitness Atrium w Swarzę-
dzu i zrzeszającym obecnie 17 jeźdźców. 

Jeździectwo, jak wiemy, należy do tzw. 
sportów ekstremalnych. I nie jest to tylko 
hipoterapia, która jest ważnym elemen-
tem terapii dla osób mających problemy 
z poruszaniem się, zachowaniem rów-
nowagi, nadpobudliwością. Zawodnicy 
klubu, pomimo swoich ograniczeń, osiąga-
ją już znacznie wyższy poziom sportowy 
w jeździectwie. Każdego roku biorą udział 
w zawodach jeździeckich organizowanych 
na szczeblu regionalnym (Wielkopolska), 

które kwalifikują do udziału w zawodach 
ogólnopolskich. Zawodnicy mają okazję 
pokazać swoje umiejętności w ujeżdżaniu, 
biegu z przeszkodami, wyścigu dookoła 
beczek galopem na czas. Przepisy sportowe 
są opracowane tak, aby umożliwić udział 
w zawodach nawet głęboko upośledzo-
nym sportowcom. Zawodniczka naszego 
klubu Marta Borowska uczestniczyła 
w 2015 roku w Światowych Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Los Angeles, 
gdzie zdobyła dwa srebrne medale, ja-
dąc na koniu wylosowanym tuż przed 
zawodami!

Zawodnikom K.O.S. „Olimpijskie Ko-
nie” należą się duże słowa uznania, spor-
towców tak często niezauważanych, stoją-
cych w cieniu osiągnięć innych. Cieszmy 
się z ich osiągnięć i bądźmy dumni z ich 
odwagi, samozaparcia i walki wewnętrz-
nej, jaką muszą stoczyć sami ze sobą nim 
staną na upragnionym „pudle” i zdobędą 
swoje medale. „Warto nam kibicować, 
łączy nas pasja do sportu”. 

Wiesław Wójcicki
z Fot. O.S. Poznań, W. Wójcicki

1% dla Sportowców Olimpiad  
Specjalnych – KRS 0000190280

Należy pochylić się z głębokim 
szacunkiem nad działalnością 
Klubu Olimpiad Specjalnych 
„Olimpijskie Konie”, działają-
cym od dziesięciu lat w Cen-
trum Sport & Fitness Atrium 
w Swarzędzu i zrzeszającym 
obecnie 17 jeźdźców…
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Ukazało się w 2016 roku: 

Z Augustem Cieszkowskim  
i Ziemią Wierzenicką w tle

Większość publikacji na, które natrafiliśmy zwią-
zana jest z postacią Augusta Cieszkowskiego.

1  Najobszerniejszą z nich jest August Ciesz-
kowski o drogach Ducha Wybór pism. Po wstępie 
Michała Łuczewskiego czytelnik znajdzie cały szereg 
bardziej czy mniej obszernych pism Augusta, od Ojcze 
nasz poczynając. Książka ta jest szansą na zapoznanie się 
przez szerokie grono czytelników z dorobkiem Augusta 
Cieszkowskiego.

2  W kwartalniku „Kronika Wielkopolski” nr 1 
(157) Joanna Pietrowicz w artykule; Badania pro-
weniencyjne księgozbiorów we współczesnej bi-
bliotece Na przykładzie Biblioteki Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk sięgnęła w tekście i ilu-
stracjach do dzieł z biblioteki Augusta Cieszkowskiego.

3  Książka „Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy” 
Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego powstała 
pod redakcja Alicji Pihan-Kijasowej i Danuty Konieczki-
-Śliwińskiej. Są w niej przedstawione; postać Augusta 
Cieszkowskiego i jego starania o polski uniwersytet 
w Poznaniu, udział w powstaniu Poznańskiego Towa-
rzystwa Przyjaciół Nauk.

4  Krasiński i Kraszewski wobec europej-
skiego romantyzmu i dylematów XIX wieku to 
pokonferencyjna publikacja pod redakcją Macieja 
Junkierta, Wiesława Ratajczaka, Tomasza Sobieraja. 
Skoro jest Zygmunt Krasiński to nie mogło zabraknąć 
jego związków z Augustem Cieszkowskim, w tym wizyt 
w Wierzenicy. 

5  Lidia Golik i Anna Zielińska-Krybus opracowały 
merytorycznie i redakcyjnie publikację Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu 2008-2016. Podsumowuje 
ona dokonania Uczelni pod kierunkiem rektora Grze-
gorza Skrzypczaka. Są w niej wiadomości o Auguście 
Cieszkowskim jako patronie Uczelni, wydarzeniach 
związanych z jego postacią: popiersie w holu Colle-
gium Maximum, wydawnictwa, obchody 200. rocznicy 
urodzin.

6  W ramach obchodów 700-lecia Kicina ukazała 

się książka pod redakcją Witolda Tyborowskiego Kicin 
przez wieki Historia wsi na obrzeżach aglomeracji 
poznańskiej. Są w niej informacje o Auguście Ciesz-
kowskim, kółku rolniczym, kicińskich proboszczach 
administrujących Wierzenicą. 

7  Z tej samej okazji w „Wieściach Kicińskich” 
3-4/2016 ukazał się artykuł Zbigniewa Celki August 
hrabia Cieszkowski – wielki patriota, filozof i spo-
łecznik z Wierzenicy. 

8  Na poświęcenie kapliczek różańcowych między 
świątyniami w Wierzenicy i Kicinie w piśmie kicińskiej 
parafii „Nasz Patron” nr 83, X 2016 zostały zamieszczone 
dwa przedruki ze specjalnego numeru „Wierzeniczeń”. 
Artykuły ks. Przemysława Kompfa: Kapliczki różańco-
we – spojrzenie z Wierzenicy oraz Rzeźbiarz Piotr 
Woliński. Talent, pasja i skromność.

9  Jubileuszowe wydawnictwo Towarzystwo 
Miłośników Pobiedzisk 1981-2016 (red. grupy 
osób) odnotowało wizyty członków TMP i młodzieży 
z Pobiedzisk w Wierzenicy. 

10  Plan Rozwoju Gminy Swarzędz na lata 
2016-2020 rzecz jasna ujmuje działania w Karłowi-
cach, Wierzonce i Wierzenicy.

11  W Słowniku historyczno-geograficznym 
województwa poznańskiego w średniowieczu, część 
V, Zeszyt 3 (red. Tomasz Jurek) znajdują się hasła Wie-
rzenica i Wierzonka. 

12  Na łamach „Wieści Akademickie” czasopisma 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostało opu-
blikowanych kilka artykułów związanych z Ziemią 
Wierzenicką. Ewy Stryckiej: August hr. Cieszkowski 
(1814-1894) mecenas edukacji rolniczej (kolejna 
zaktualizowana wersja, w numerze specjalnym). Pa-
miętaliśmy o naszym patronie ...(11-12) sygnowany 
mm, es. Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich: Tradycja 
wiktorii wiedeńskiej w rodach Cieszkowskich 
i Kickich (nr 1-4), On uratował miejsce narodzin 
Augusta Cieszkowskiego ... (nr 9-10), Kapliczka 
w Alei Filozofów (nr 11-12)

13  Czasopismo Artystyczne „Nestor” ukazujące 
się w Krasnymstawie nr 1 (35) zamieściło artykuł Mo-
niki Nagowskiej: Tajemnica pewnego portretu czyli 
pochwała korespondencji. Czytelnikom z Lubelszczy-
zny opowiedziała w nim o naszych wspólnych docie-
kaniach związanych z faktyczną autorką nieznanego 
wcześniej portretu Augusta Cieszkowskiego. Następny 
numer – 2 (36) zawiera dwa kolejne jej artykuły. In 
memoriam o pokonferencyjnej książce poświęcanej 
Augustowi Cieszkowskiemu. Drugi; Mędrca szkiełko 
i serce poety przedstawia postać i wiersze prof. Józefa 
Banaszaka z Bydgoszczy w kontekście jego fascynacji 
postacią Augusta Cieszkowskiego. 

14  Ta sama autorka na łamach Czasopisma Spo-
łeczno-Kulturalnego „Ziarno” ukazującego się w gminie 
Siennica Różana kontynuowała w numerach 1(42) i 2(43) 
zapoznawanie czytelników z freskami M. Montiego w ra-
mach cyklu Spacerek z Augustem. W obu numerach 
są też informacje związane z patronem Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej: 
Siennickie Augustynki i Drzwi Otwarte, Niezwykła 
opowieść o patronie – zachęta do czytania. 

Periodyki: „Wieści Akademickie”, „Nestor” oraz 
„Ziarno” są dostępne w internecie. 

*  *  *
Większość przedstawionych publikacji nie wzbu-

dza żadnych lub większych zastrzeżeń merytorycznych. 
Niektóre warte są dyskusji czy uzupełniania. Tradycyjnie 
przypominamy, że mogliśmy nie natrafić na wszyst-
kie ubiegłoroczne publikacje związane z Augustem 
Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką. Zdarza się też, 
że datowane na dany rok ukazują się w następnym 
już po naszych artykułach. W połowie marca 2016 
roku ale z rokiem wydania 2015 ukazała się książka 
pod redakcją Katarzyna Meller August Cieszkowski 
in memoriam 1814-2014. 15  Jest to plon kon-
ferencji i wykładów, które odbyły się w Poznańskim 
Towarzystwie Przyjaciół Nauk 18 grudnia 2014 roku. Nie 
przedstawiamy artykułów opublikowanych na łamach 
dość powszechnie dostępnych periodyków ukazujących 
się w gminie Swarzędz oraz w wersji elektronicznej na 
stronie www.swarzedz.pl, jak też codziennych gazetach 
regionalnych i ogólnopolskich. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15



24

PROSTO Z RATUSZA  marzec 2017
P

ro
st

o
 z

 O
P

S

W Centrum  
Aktywności Seniora

Akademia piękna 
– na dwa głosy

Wszyscy z niecierpliwością ocze-
kujemy oznak wiosny, dlatego 
z dużym aplauzem Pań spotkał 

się pomysł  przeprowadzenia zajęć w for-
mie warsztatowej. Tym razem tematyka 
spotkania dotyczyła zasad savoir-vivre. 
Dodatkowo wywiązała się otwarta dys-
kusja na temat kultury osobistej, jaka 
cechuje każdą kobietę z klasą. Rozma-
wiałyśmy o tym co wypada, a czego nie 
przystoi robić w towarzystwie.

Postanowiłyśmy dla zabawy i z dy-
stansem do siebie poćwiczyć porusza-
nie się w butach na wysokich obcasach. 
Każdorazowo przemarsz na „czerwonym 
dywanie” rozpoczynał się od autopre-
zentacji i zdania:  „w życiu najważniejsze 
jest….” No właśnie, przeważały odpowie-
dzi, że priorytetem jest zdrowie, poczucie 

szczęścia i rodzina. Są to dla Pań wartości 
najważniejsze w życiu.

Podsumowaniem było wspólne zdję-
cie, na którym widać roześmiane twarze, 
mówiące, że warto do nas dołączyć, by 
aktywnie i twórczo spędzić czas. Zapra-
szamy do Centrum Aktywności Seniora!

M. Pawlik

* *  *
Przygotowania 
do wiosennego 
spaceru z szykiem

Nadszedł oczekiwany poniedziałek, 
na który nasza instruktorka poprosiła 

uczestniczki zajęć o przyjście w strojach 
zwiewnych i w szpilkach na nogach. Proś-
ba została spełniona. Przybyłe koleżanki 
zastały w dużej sali naszego klubu ułożo-
ny z bibuły „czerwony dywan” ozdobiony 
kwiatami w doniczkach i krzesła ustawio-
ne w klasyczny wybieg dla modelek. Pani 
Małgosia zorganizowała nam możliwość 
przespacerowania się po wybiegu krokiem 
modelek. Powiem Wam kochani – dech 
zaparło! Dziewczyny pokazały co potrafią. 
Pięknie wyprostowane kroczyły na wy-
sokich obcasach, jak rasowe prezenterki 
mody. Było na co popatrzeć i podziwiać. 
Emerytki potrafią, udowadniając to po 
raz kolejny.

Halina Begier – „Stokrotki”

Podsumowanie  
realizacji Programu Rodzina 500+ 

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 
1 kwietnia 2016 r. w całej Polsce. 
Świadczenie wychowawcze w wy-

sokości 500 zł rodzice otrzymają nieza-
leżnie od dochodu na drugie i kolejne 
dzieci do ukończenia przez nie 18. roku 
życia. W przypadku rodzin z dochodem 
poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 
zł netto w przypadku wychowywania 
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) 
wsparcie otrzymują także na pierwsze 
lub jedyne dziecko. Świadczenia wycho-
wawcze zostały przyznane na okres do 
30 września 2017r.

Podsumowanie realizacji pro-

gramu Rodzina 500+ w okresie od 1 
kwietnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.:

 » przyjęto 4 543 wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowaw-
czego,

 » wydano 4 529 decyzji dotyczących 
świadczenia wychowawczego,

 » wypłacono świadczenia wychowaw-
cze dla 5 614 dzieci na łączną kwotę 
28,2 mln zł.
Obsługą realizacji Programu Rodzina 

500 + zajmuje się 4 pracowników Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. 

Wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do świadczenia wychowawczego 

na kolejny okres tj. od 1 października 
2017 r. do 30 września 2018 r. będą 
przyjmowane od dnia 1 sierpnia 
2017 r. 

W Gminie Swarzędz wnioski o usta-
lenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego są przyjmowane w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. 
Poznańska 25, poniedziałek 8.00-16.00, 
wtorek-piątek 7.30-15.30.

Agnieszka Jacoszek
Sekcja Świadczeń Wychowawczych 

OPS w Swarzędzu

Wyprawa na Wzgórze Przemysła

28 lutego uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy 
oraz Dziennego Domu „Senior 

Wigor” udali się do Poznania zwiedzać 
wzgórze Przemysła. Przed rozpoczę-
ciem zwiedzania wzgórza uczestnicy 
podziwiali architekturę i strukturę ko-
ścioła franciszkanów. Głównym punk-
tem wycieczki było zapoznanie się z hi-
storią powstania Zamku, która została 

przedstawiona w formie multimedialnej, 
mogliśmy również wysłuchać legendy 
o powstaniu wzgórza. Kolejno uczestnicy 
wjechali na szóste piętro wieży widoko-
wej, gdzie mogli podziwiać panoramę 
Poznania i okolic. Pomimo niesprzyja-
jącej deszczowej pogody udaliśmy się 
również na Stary Rynek, obejrzeć try-
kające się koziołki. 

Uczestnicy ŚDS
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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 

Zachowaj Trzeźwy 
Umysł – edycja 2017

Gmina Swarzędz po raz kolejny włączyła 
się w ogólnopolską kampanię edukacyj-

no – profilaktyczną „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
Hasło tegorocznej edycji brzmi „Na skrzydłach 
przyjaźni”.
Główne cele tegorocznej kampanii to:

 » Wspieranie pozytywnych wyborów życio-
wych dzieci i młodzieży,

 » Uświadomienie siły wpływu grupy rówie-
śniczej na jednostkę,

 » Ograniczenie podejmowania przez dzieci 
i młodzież zachowań ryzykownych,

 » Wspieranie działalności wychowawczej 
szkół i placówek oświatowych w zakresie 
nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alko-
hol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) 
poprzez prowadzenie zajęć profilaktycz-
nych, spotkań, konkursów.

Cele dodatkowe:
 » Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw 

sprzyjających ich rozwojowi indywidualne-
mu i społecznemu, takich jak: umiejętność 
budowania relacji z otoczeniem, poczucie 
własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 
ciekawość poznawcza, kreatywność, przed-
siębiorczość, kultura osobista, gotowość do 
uczestnictwa w kulturze, podejmowania 
inicjatyw, oraz do pracy zespołowej,

 » Przygotowanie uczniów do życia w społe-
czeństwie informacyjnym,

 » Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

Kampania rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. 
i potrwa do 30 listopada 2016 r. Skierowana 
jest do uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, a także do rodziców i nauczycieli. 

Lidia Chałasiak

Bal Karnawałowy 
Seniorów

14 lutego – Święto Walentynek, 
święto miłości, rozgrzewa na-
sze serca do czerwoności. Na 

stołach róg kulinarnych smakowitości, 
co sprawia naszym podniebieniom wiele 
przyjemności. 

Organizator przywitał gości i roz-
poczęła się zabawa pełna namiętności. 
Z głośników płynęła muzyka trochę 
starsza, a i teraźniejsza. Słowa piosenek 
pięknie śpiewał i zarazem grał na forte-
pianie nasz utalentowany kolega. 

Było, jak zawsze, pięknie i radośnie, 
bo organizatorzy zadbali o wszystko na 
jak najwyższym poziomie – dla swych 
starszych gości.

Nad nami kołysały się czerwone 
balony, które zachęcały do oddania się 
tanecznym rytmom. Karnawał!... I choć 

minęły czasy zabaw z przeszłości, to my 
seniorzy przypominamy właśnie przy ta-
kich okazjach, jak bawiono się za czasów 
naszej młodości.

Czas płynie szybko i każdy dzień 
przynosi nam nowe wydarzenia dnia 
powszedniego, dlatego warto w takich 
błogich chwilach, jak ta zabawa, uczest-
niczyć. 

Sabina Furjan – uczestniczka zajęć  
w Dziennym Domu „Senior- 

WIGOR” w Swarzędzu

Zimowe warsztaty

Po warsztatach letnich w Centrum Ak-
tywności Seniora, przyszła pora na 
warsztaty zimowe. Pierwszy tydzień 

zajęć, trwający od 31.01-3.02.2017 r. 
obejmował warsztaty: literackie, pla-
styczne, filmowe, tańce w kręgu oraz 
turniej Rummikub. Na tych zróżnico-
wanych tematycznie spotkaniach, mo-
głyśmy rozwijać swoje pasje, pogłębiać 
umiejętności i zarazem poznawać się 
wzajemnie. 

W zakresie literackim, oprócz uroz-
maiconych ćwiczeń rozwijających twór-
czą wyobraźnię, na uwagę zasługuje, 
nasz udział w internetowej akcji „Marzy-
cielska Poczta”. Włączyłyśmy się do tej 
idei, poprzez napisanie i wysłanie listów 
do chorych dzieci. Natomiast w ramach 
plastyki, wzbogaciłyśmy swój warsztat 
dekoratorski o pomysłowe zdobienie 
doniczek, techniką decoupage. Formą 
relaksu, po tych pracowitych dniach, był 

wyjazd do Multikina Malta w Poznaniu, 
na oskarowy film pt. „La la land”. 

W kolejnym dniu warsztatów został 
rozegrany turniej Rummikub. Nie da się 
ukryć, że w klubach seniora, ta gra jest 
bardzo popularna. Toteż na wiadomość 
o turnieju, zgłosiło swój udział 10 osób, 
gotowych do rywalizacji. Po eliminacjach 
i finale, na „podium” stanęły: p. Bogusła-
wa Głąb KMD Stokrotki (III miejsce), p. 
Elżbieta Susła KMD Słoneczny Wiek (II 
miejsce), p. Liliana Szczepańska KMD 
Słoneczny Wiek (I miejsce). 

Tydzień zimowych warsztatów, mimo 
mrozu za oknami, upłynął nam w ciepłej 
i przyjaznej atmosferze. Nie było czasu na 
nudę, za co składamy najserdeczniejsze 
podziękowania p. Dominice, głównej ani-
matorce tych radosnych zdarzeń.

Liliana Szczepańska  
KMD Słoneczny Wiek
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Punkt informacyjny 
w SCSiR

W trosce o lepszą obsługę klienta, na parterze 
w budynku Pływalni Wodny Raj, został uru-

chomiony punkt informacyjny. Wszystkich, którzy 
chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej na temat 
usług oferowanych przez Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji zapraszamy codziennie od po-
niedziałku do niedzieli w godzinach 14:15 - 22:00, 
tel. 61 650 95 28. 
W punkcie informacyjnym dowiedzieć się można 
wszystkiego na temat karnetów, bonów upominko-
wych i kart partnerskich honorowanych w SCSiR oraz 
zasięgnąć informacji na temat wszystkich wydarzeń  
i promocji organizowanych na terenie SCSiR.
Dodatkowo punkt informacyjny oferuje komplekso-
wą obsługę klientów korzystających z takich usług 
jak masaż, sauna, aerobik, kręgielnia. 

/scsir/

18 marca pływalnia 
nieczynna

18 marca na terenie pływalni organizowane 
są zawody Triathlon In Da House. Pływalnia 

będzie nieczynna przez cały dzień. Przepraszamy 
za utrudnienia.

/scsir/

Pływalnia w okresie 
świątecznym

Szanowni Klienci SCSiR w okresie świątecznym 
pływalnia czynna będzie według poniższego 

harmonogramu:
- 15 i 16 kwietnia – nieczynne,
- 17 kwietnia – czynne od 6:30 do 22:00 (obowią-
zuje cennik świąteczny),
Pozostałe dni bez zmian.
Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i do-
rosłych:
- przerwa w zajęciach od 13 do 18 kwietnia.

/scsir/

Turniej hokeja  
zakończył sezon na lodowisku 

27 lutego odbył się Amator-
ski Turniej Hokeja na lodzie 
o puchar SCSiR. Na lodowisku 

stawiły się 4 dobrze przygotowane dru-
żyny. Po kilku sezonach (40 zawodników 
regularnie dwa razy w tygodniu od li-
stopada do końca lutego uczestniczy 
w treningach na lodowisku SCSiR), po-
ziom sportowy i organizacyjny podnosi 
się coraz wyraźniej. Zawodnicy - ubrani 
w stroje hokejowe, kaski, ochraniacze 
i osłony na zęby - rozpoczęli rywalizację 
o godzinie 17:00. Po czterogodzinnej 
walce poznaliśmy zwycięzcę turnieju. 
Drużyna Spaleni Września, pokona-
ła w finale team Białych ze Swarzędza 
(2:0). Miejsce trzecie zajęła ekipa Lubo-
nia, która pokonała zespół gospodarzy 
Diabły Swarzędz (1:0). Finałowy mecz 
zakończył zmagania na lodzie w sezonie 
2016/2017.

Drużyny oraz wyróżnieni zawodnicy 

otrzymali pamiątkowe puchary oraz ga-
dżety promujące Swarzędz.

Serdecznie dziękujemy panom 
Kazimierzowi Mąkowskiemu, Jackowi 
Majchrzakowi oraz pracownikom lodo-
wiska za cały sezon dobrej organizacji 
i współpracy.

Dziękujemy zawodnikom za dobrą 
zabawę prowadzoną w duchu fair play 
i zapraszamy na kolejny sezon hokejowy 
na lodowisku SCSiR już w listopadzie 
2017 r. /scsir/

Sauna – kwietniowa promocja

Jak wiadomo, sauna często określana 
jest przez korzystających z niej tera-
pią nie tylko dla ciała, ale również dla 

duszy. Regularne korzystanie zapewnia 
poprawę wyglądu skóry, redukuje stan 
zmęczenia i codzienny stres. Odpowied-
nie korzystanie z seansów w saunie 
może wspomóc naszą odporność. 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 przekroczo-
ną minutę pobytu należy dokonać 
opłaty zgodnie z cennikiem 0,40 zł 
za minutę).

Drogi użytkowniku, pamiętaj, że 
istnieją również przeciwwskazania do 

przebywania w saunie dlatego przed 
skorzystaniem zapoznaj się z regulami-
nem sauny. Ulotki informacyjne o prawi-
dłowym korzystaniu z sauny dostępne 
będą w kasie pływalni. Zapraszamy.

/scsir/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

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

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

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

Bony upominkowe – 
pomysł na prezent

Swarzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji zachęca do zakupu bonów 
upominkowych na wybrane usługi 

SCSiR.
W ofercie do wyboru:

•	 karnet SCSiR o określonej wartości od 
50 zł, upoważniający do zniżki 10% na 
wybrane usługi,

•	 kupon na dowolny masaż z oferty 
Gabinetu „MANOESPALDA”

•	 kupon na jeden z trzech wybranych 
zestawów (masaż+sauna, masaż+ba-
sen, basen+sauna)
Szczegóły w kasie Pływalni Wodny 

Raj, lub pod nr tel. 61 65 09 520/528
/scsir/

Imprez urodzinowa dla dzieci 
i młodzieży w Wodnym Raju

Niebywałą atrakcją dla dzieci i mło-
dzieży są PRZYJĘCIA URODZINO-
WE (lub imieninowe) organizowa-

ne w Wodnym Raju. Przez trzy godziny, 
pod opieką animatorki, solenizant wraz 
ze swoimi gośćmi ma zapewnioną 
świetną zabawę na basenie lub na krę-
glach oraz w sali animacji urodzin, gdzie 
oprócz poczęstunku organizowane są 
różne gry i zabawy dostosowane do 
wieku uczestników. Więcej informacji 
oraz rezerwacja terminu pod nr tel. 61 
65 09 520/528. Zapraszamy!

/scsir/

Masz urodziny? 
Przyjdź na basen 
za 1 zł

Szanowni Klienci! Zapraszamy na 
Pływalnię Wodny Raj wszystkich 
jubilatów w promocyjnej cenie 1 

zł za 60 minut pobytu (dopłata we-
dług cennika). Każda osoba obchodząca 
urodziny może skorzystać z tej promo-
cji. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu 
ze sobą dokumentu potwierdzającego 
datę urodzin. Zapraszamy!

/scsir/



28

P
ro

st
o

 z
 B

ib
li

o
te

k
i

PROSTO Z RATUSZA  marzec 2017

Jesper Juul
„Zamiast 
wychowania: 
o sile relacji z dzieckiem”

Autor porusza wiele wątków 
dotyczących wychowania. Przede 
wszystkim zwraca uwagę, że wy-
chowanie dzieci powinno polegać 
na towarzyszeniu im, a nie na ko-
rygowaniu dziecięcych zachowań. 
Liczy się prawdziwa obecność przy 
dziecku, osobisty z nim dialog 
i poważne traktowanie jego 
potrzeb. W relacjach z dziećmi 
powinniśmy zrezygnować z pozy-
cji siły i część odpowiedzialności 
oddać dzieciom. Juul zwraca 
uwagę, że musimy nauczyć dzieci 
poczucia własnej wartości oraz 
mówienia „nie” – trzeba pokazać 
dzieciom, że wyznaczać granice 
musimy przede wszystkim sobie, 
a nie innym ludziom.

Lee Child
„Sto milionów 
dolarów”

Jack Rearcher zostaje wysłany 
z misją do Niemiec. Od powo-
dzenia jego zadania zależy 
światowe bezpieczeństwo. Książka 
łączy w sobie elementy sensacji, 
thrillera i kryminału. Jej zaletą jest 

dynamiczna akcja, barwne posta-
cie, trzymający w napięciu wyścig 
z czasem. Pozycja obowiązkowa 
nie tylko dla fanów Lee Childa.

Simone Moro
„Misja helikopter:
himalaista, który nauczył 
się latać, by ratować życie 
w najwyższych górach 
świata”

Simone Moro, najbardziej utytu-
łowany i najbardziej popularny 
himalaista świata, opowiada 
o swojej fascynacji lataniem. Pasja 
poskutkowała zdobyciem licencji 
pilota i stworzeniem himalajskie-
go pogotowia. Autor w ciekawy 
sposób łączy opis miłości do gór 
z zapisem akcji, w których brał 
udział. Niewątpliwą zaletą książki 
są ciekawe zdjęcia oraz ogarnia-
jąca czytelnika w trakcie czytania 
energia do działania.

Anna Seniuk, Magdalena 
Małecka-Wippich
„Anna Seniuk, 
nietypowa baba 
jestem”

Wywiad rzeka, który z aktorką 
przeprowadziła jej córka, jest 
pełen ciepła i serdeczności. Anna 
Seniuk wspomina w nim zarówno 
życie zawodowe (pierwsze role 
oraz te, które odrzuciła, przyjęcie 
do szkoły teatralnej), jak i osobiste 
(dzieciństwo, młodość, pierwszą 
miłość, chorobę, marzenia). 
Nawiązująca do luźnej rozmowy 
narracja sprawia, że książkę czyta 
się wyśmienicie.

Szczepan Twardoch
„Morfina”

Bohater, Konstanty Wilemann, 
to młody warszawiak, syn 
niemieckiego arystokraty i polskiej 
Ślązaczki. Bardziej definiuje go 
jednak zamiłowanie do morfiny 
i kobiet. Te ostatnie odgrywają 
w jego życiu olbrzymią rolę, 
przy każdej obecnej w jego życiu 
kobiecie zachowuje się inaczej. 
Gdy nie ze swojej woli zaczyna 
współpracę z tajną organizacją, 
sam już nie wie, kim jest. Książka 
porusza problem odkrycia własnej 
tożsamości, ale mówi także 
o ludzkiej słabości i patriotyzmie. 
Niewątpliwymi zaletami powieści 
są dbałość o szczegóły, doskonałe 
dialogi, tajemnicza narracja 
śledząca każdy ruch Wilemanna. 
Czytelnik sam musi odgadnąć, kto 
ją prowadzi.

Bogusław Kalungi Dąbrowski
„Spalić paszport.
Opowiadania 
misjonarza z Ugandy”
Książka jest zapisem ponad 

15-letniego pobytu polskiego 
franciszkanina w Ugandzie. Kon-
frontuje powszechne wyobrażenia 
o Afryce z rzeczywistością, mówi 
o historii terenu, ale ukazuje także 
problem wytrwania na misjach. 
Do tego zagadnienia nawiązuje 
już sam tytuł książki. Autor 
odnalazł w archiwum pierwszych 
misjonarzy, informację, że palili 
oni swoje paszporty, żeby nie wy-
jechać i nie porzucić swojej pracy. 
Niewątpliwą zaletą są piękne 
zdjęcia, w większości z prywat-
nego archiwum autora. Książka 
warta przeczytania, skłania do 
zastanowienia się nad naszą 
kulturą, sposobem życia.

Renata Frydrych
„Załatw pogodę, 
ja zajmę się resztą”

Główna bohaterka, Pola Kukułka, 
wychowuje dzieci swoich zmar-
łych znajomych. Musi zmagać 
się z bezduszną biurokracją 
i cały czas udowadniać, że jest 
w stanie dobrze zaopiekować się 
dziećmi. Pomimo spotykających ją 
problemów, w głębi serca marzy 
o wielkiej miłości. Niespodziewa-
nie zaczyna interesować się nią 
sąsiad. Co wyniknie z tej relacji? 
Książka wywołuje u czytelnika 
uśmiech i przypomina, że warto 
wierzyć w szczęście.

Anna Walkowiak

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

Konkurs plastyczny 

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 
zaprasza dzieci i młodzież gim-
nazjalną do udziału w konkursie 

plastycznym.
Zadanie konkursowe polega na 

wykonaniu ilustracji do Baśni o Swa-
rożycu Heleny Trzebuchowskiej (1925-
2016), poetki pochodzącej z Sarbino-
wa. Baśń tę napisała w 1988 r. na 350 
lecie nadania praw miejskich miastu 
Swarzędz. 

Czekamy na prace plastyczne do 
14 kwietnia 2017 r.

Rozstrzygniecie konkursu oraz wy-
stawa pokonkursowa planowana jest 
w maju 2017 r. w Tygodniu Bibliotek.

Komisja konkursowa wyłoni auto-
ra, którego prace zilustrują Baśń o Swa-
rożycu. Publikacja ta zostanie wydana 
nakładem biblioteki na 380-lecie nada-
nia praw miejskich miastu Swarzędz.

Szczegółowe informacje o kon-
kursie wraz z regulaminem i tekstem 
baśni dostępne są na stronie www.bi-
blioteka.swarzedz.pl oraz w Bibliotece 
Publicznej na os. Czwartaków 1 i filiach. 

SN

„Herbatka 
z gojnika” 
Magdy Pannert-
Bobrowskiej

Wystawa fotografii Magdy Pan-
nert-Bobrowskiej z jej podróży 
do Macedonii udostępniona 

będzie przez cały marzec w filii biblio-
teki publicznej na os. Raczyńskiego 19. 
Zdjęcia są w charakterystycznym dla foto-
grafki stylu reportażowym, przedstawiają 
tę przepiękną, antyczną krainę w sposób 
naturalny i „niepozowany”. Warto odwie-
dzić bibliotekę na os. Raczyńskiego i udać 
się w majową podróż autorki nad jezioro 
Ochrydzkie i w góry Galiczyce, podejrzeć 
jak żyją tam ludzie i poczuć smak her-
batki z Gojnika, którą raczyła się w tych 
okolicach Magda Pannert-Bobrowska.

RCP

„Leciutko dotykam słowami” 
– spotkanie autorskie z Wandą Wasik

Ostatniego dnia lutego w czytel-
ni biblioteki gościliśmy Wandę 
Wasik, pisarkę, poetkę i malarkę. 

Wanda Wasik od urodzenia jest mieszkan-
ką, jak sama mówi „ukochanej” przez nią 
Kobylnicy. Jest postacią barwną i charak-
terystyczną dla mieszkańców gminy. To 
ona spopularyzowała Kobylnicę i jej hi-
storię w trylogii „Między łąką a ogrodem”, 
„Dzieciństwo w kraju Warty” i „Dojrzewa-
nie w słońcu”. Trylogia ta opowiada kolej-
no o latach przedwojennych, wojennych 
i tych tuż po okupacji widzianych oczami 
dziecka – małej Wandzi. W twórczości 
prozatorskiej Wandy Wasik znajdziemy 
także zbiory opowiadań „Z podróży”, 
„Tajemnicę gór świętokrzyskich” o dra-

matach Polski podziemnej, opowiadanie 
„Spotkałam” o Kazimierze Iłłakowiczów-
nie czy zbiór „Mój Orfeusz. Opowiadania 
niezwykłe”. Wanda Wasik jest również 
autorką tomików poetyckich m. in. „Bosą 
stopą”, „Szpetem”, „Jak Nefryt zielona”, czy 
wydanego w 2015 r. „Leciutko dotykam 
słowami”. W 2015 r. otrzymała Nagrodę 
pracy organicznej im. Marii Konopnickiej 
i tytuł Zasłużonego dla Swarzędza. 

W rozmowie z Agatą Widzowską 28 
lutego w naszej czytelni, opowiedziała 
o swojej twórczości, zarówno prozator-
skiej jak i poetyckiej oraz przeczytała kilka 
fragmentów prozy i wierszy z ostatniego 
tomiku „Leciutko dotykam słowami”. Po-
dzieliła się też z czytelnikami fragmentem 

książki nad którą ostatnio pracuje, a która 
ma być kontynuacją trylogii. W pewnym 
momencie prowadząca rozmowę Agata 
Widzowska wzięła do ręki gałązkę i od-
rywając z niej po kolei listki zachęciła  
autorkę do zdradzenia nam co kocha, 
lubi i szanuje, a o co nie dba, czego nie 
chce i z czego żartuje.

Na końcu spotkania był czas na słowa 
wdzięczności od czytelników za poka-
zanie jak piękna i niedoceniana czasem 
jest najbliższa nam okolica, za piękną, 
poetycką prozę – na co zwracała uwagę 
prowadząca spotkanie, czy też za to, że 
dzięki Pani Wandzie inni też zaczęli spisy-
wać wspomnienia. Jak podkreślała boha-
terka tego wieczoru – pisać może każdy, 
nie trzeba myśleć o początku i końcu, 
jeśli odczuwamy potrzebę podzielenia 
się jakąś historią ze światem – wystarczy 
po prostu zacząć pisać.

RCP
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Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

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

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

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

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

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

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

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

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

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

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

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

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

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

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

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

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

]]Centrum]Medyczne]]
Lecznicy]„Certus”

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

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

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

]]Dyżury]całodobowe]
aptek

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

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

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

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

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

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

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

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

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

]]Ośrodek]Interwencji]
Kryzysowej]

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

Relacja na str. 16-17

Gala Sportu

Święto Patrona – zapraszamy! z Prosto z budowy
Rekrutacja do przedszkoli z Zanim wytniesz drzewo…

] Fot. M.Paulus
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Certyfikaty:

Zapewniamy:
»» Wsparcie»przy»bieżącej»obsłudze»

systemów»informatycznych
»» Wirtualny»dział»informatyki»dla»firm,»»

które»nie»posiadają»własnego»personelu»
»» Pomoc»w»doborze»właściwych»rozwiązań»

informatycznych
»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»

komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

Poznań,»ul.»Wawerska»16
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

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

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71, 698 221 757
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 cawad@prokonto.pl

NOWY Ż Ł O B E K
„MAŁY ŚWIAT”

Wielkie rzeczy mają małe początki

Zapisy trwają !
w w w. z lobek malys w ia t . p l
SWARZĘDZ, ul. Nowy Świat 10 tel.: 662-603-777

Otwarcie

maja
2017
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FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

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

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

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

Leczenie i bezpłatne protezy

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

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze, 
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie, RTG zębów

Zapraszam: 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
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

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

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

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

środa 14.00-20.00

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

tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl

katalogi
ulotki

strony www

czasopisma
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