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Leczenie i bezpłatne protezy

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

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

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

inne godziny do uzgodnienia

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

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

Tel. 618 709 278 Poznań, ul. Mińska 47 (os. Warszawskie)
Czynne: Pn-Pt 10-18 Sob. 10-14
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Święto Niepodległości 2019  
– obchody w Swarzędzu

W Swarzędzu z okazji Święta Nie-
podległości 2019 odbędą się tra-
dycyjne, miejskie obchody 101. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W oficjalnych uroczystościach 
można wziąć udział, udając się 11 listopada 
na Rynek w Swarzędzu. Zapraszamy! 

W tym roku obchodom będą towarzy-
szyły również inne wydarzenia, na które  
serdecznie Państwa zapraszamy.

09.11. – 8.12.2019 r.
Wystawa „Pogromcy Enigmy”
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 

10.11.2019 r. (niedziela) 
 » godz. 17:00 /Swarzędzka Sala Kon-
certowa w Zalasewie/ – ,,Swarzędz 
dla Niepodległej” – wspólne śpiewa-
nie pieśni patriotycznych, w którym 
wystąpią:

1. Mieszkańcy miasta i gminy 
Swarzędz

2. Chór Męski ,,Akord”
3. Swarzędzka Orkiestra Dęta

11.11.2019 r. (poniedziałek) 
 » godz. 11:30 – złożenie hołdu poległym 
za wolność i Ojczyznę /Rynek/

 » godz. 12:00 – wspólne śpiewanie Ma-
zurka Dąbrowskiego /Rynek/

 » godz. 12:30 – Msza święta za Ojczyznę 
/kościół pw. św. Marcina/

/ok/

Strażacy z Kobylnicy  
dostaną nowy samochód

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

15 stycznia 2020 r. trafi na wyposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy. 
Przetarg wygrała firma IUVO CARS Jan 
Świeboda z Częstochowy, która zaofero-

wała dostarczenie specjalistycznego pojaz-
du na podwoziu peugeot boxer. Koszt to 
200 000 zł brutto. Umowę w tej sprawie 
burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek 
podpisał 15 października.

/mw/
 Fot. Maciej Woliński

W Swarzędzu rekor-
dowa frekwencja 
– podziękowanie 
burmistrza
Szanowni Państwo! W niedzielnych wyborach 
parlamentarnych gmina Swarzędz wyróżniła się 
szczególnie wysoką frekwencją, o prawie 10 proc. 
wyższą od średniej w całej Polsce. Swarzędzanie 
bardzo poważnie potraktowali swój obywatelski 
obowiązek i przywilej uczestnictwa w głosowaniu. 
Za taką postawę serdecznie Państwu dziękuję. 
Z wyrazami szacunku,

Marian Szkudlarek 
Burmistrz Miasta i Gminy  

Swarzędz

*  *  *
Oto podsumowanie wyborów parlamentarnych 
w naszej gminie.
Łączna frekwencja w Gminie Swarzędz to: 
72,24% (największa w Zalasewie OKW24 – 
87,23%, najmniejsza w Wierzonce OKW19 – 
47,42%)
Łączna liczba oddanych głosów ważnych: 27 037.

Głosy oddane na poszczególne listy:
Do Sejmu:
1.  KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO 

LUDOWE - 2084 głosy
2.  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 7231 głosów
3.  KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ - 4206 

głosów
4.  KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLE-

GŁOŚĆ - 1825 głosów
5.  KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIE-

LONI - 11691 głosów

Do Senatu:
1.  PUCEK Jarosław zgłoszony przez KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 8071 głosów
2.  ROTNICKA Jadwiga Kazimiera zgłoszona 

przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N 
IPL ZIELONI - 18746 głosów

/umig/

Wystawa „Pogromcy Enigmy” w Swarzędzu

Zapraszamy na wyjątkową wystawę, 
która 9 listopada, na miesiąc zagości 
w Swarzędzkim Centrum Historii 

i Sztuki.
Ekspozycja będzie poświęcona 

tym, którzy podjęli skutecz-
ną próbę ataku na szyfr 
enigmy – jak wówczas 
uważano – niemożliwy do 
złamania. Sukces, na który 
złożyły się talent i praca kilku 
niezwykłych osób, miał początek w 1929 
roku w Poznaniu. 

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

Warto nadmienić, że 
jednym z inicjatorów 
przeniesienia znanej wy-
stawy spod poznańskiego 

Zamku do Swarzędza jest 
radny Przemysław Garszt-

ka, któremu we współpracy 
z Ośrodkiem Kultury w Swa-

rzędzu oraz Urzędem Miasta 
i Gminy Swarzędz udało się ten 

pomysł zrealizować.
Grupy zorganizowane (powyżej 10 

osób) należy zgłosić telefonicznie pod 
nr. tel. (61) 279 85 94

Wystawa towarzyszyć będzie obcho-
dom Święta Niepodległości w Swarzędzu.

/ok/
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Dzień Edukacji Narodowej
Ten uroczysty dzień przypomina społeczeństwu o wielkiej wartości pedago-
gicznej pracy wykonywanej w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, 
ale zawsze ze świadomością potrzeb ucznia i jego rozwoju. 

W poniedziałek, 14 października, 
odbyło się spotkanie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, w którym 

na zaproszenie burmistrza Mariana Szku-
dlarka uczestniczyli emerytowani nauczy-
ciele z Gminy Swarzędz, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli oraz wielu zacnych gości. 
Podczas uroczystości burmistrz podzię-
kował nauczycielom za pracę, za wysiłek 
wkładany w rozwój osobowiości ucznia. 
Podczas uroczystości burmistrz wręczył 
akty mianowania nauczycielom, którzy 
w ubiegłym roku szkolnym uzyskali sto-
pień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego oraz listy gratulacyjne dla 
nauczycieli dyplomowanych. Wręczono 
także nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz nauczycielom, którzy w spo-
sób szczególny wyróżnili się w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej. W tym roku 
nagrodzono dziewiętnastu nauczycieli 
z gminnych szkół i przedszkoli: Małgorzata 
Wiedemann – nauczyciel Przedszkola nr 
2 w Swarzędzu, Grażyna Gawron – na-

uczyciel Przedszkola nr 4 w Swarzędzu, 
Magdalena Kolasińska i Joanna Kunkel 

– nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 
w Swarzędzu, Agnieszka Kranz i Filip 
Michalak – nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Swarzędzu, Dorota Diako-
wicz i Aleksander Wiatr – nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, 
Maja Szwanka i Jerzy Kot – nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu, 
Grażyna Beranek i Anna Kiełpińska 
– nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 
w Swarzędzu, Lidia Szajder – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie, 
Katarzyna Golda-Wojtkowiak i Ewa 
Idziak – nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Zalasewie, Sylwia Szymkowiak 
i Piotr Kozłowski – nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Kobylnicy, Maria Ma-
ciołek – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Wierzonce, Klaudia Czerniak – nauczy-
ciel Szkoły Podstawowej w Paczkowie. 

Burmistrz podziękował również dy-
rektorom gminnych przedszkoli i szkół 
podstawowych, dyrektor Żłobka Miejskie-
go „Maciuś” w Swarzędzu oraz dyrekto-
rowi Schroniska Młodzieżowego Sarenka 
w Kobylnicy. W tym roku, po raz czwarty 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Ma-
rian Szkudlarek uhonorował za okazaną 
pomoc i wsparcie placówek oświatowych 
statuetką „Przyjaciel Swarzędzkiej Oświa-
ty” Panią Annę Sobaszkiewicz-Lesińską 
oraz Pana Piotra Miciukiewicza. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim pracownikom swarzędzkiej 
oświaty życzymy zadowolenia z wykony-
wanej pracy, wielu sukcesów zawodowych 
oraz pomyślności w życiu osobistym. 

/edu/ 
 Fot. Jerzy Kot, Noemi Nowicka
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Lista projektów do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy 
Swarzędz na rok 2020

Szanowni Państwo! Przedstawiamy listę projektów do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2020, na które mogą Państwo 
oddać głos do 8 listopada 2019 roku.

Projekty główne:
1. ACTIV PARK w Zalasewie
Budowa parku (możliwość modułowego wykonania 
prac w zależności od kosztów): 

 » Postawienie siłowni zewnętrznej dla dorosłych,
 » Postawienie street workout dla młodzieży,
 » Wydzielenie terenu na wybieg dla psów,
 » Postawienie masztu z kamerą,
 » Budowa 10 miejsc parkingowych,
 » Postawienie ławek, ławostołów i grilli
 » Przygotowanie terenu do wybudowania ścieżek 

rowerowych i ich budowa
 » Przygotowanie terenu oraz posianie trawy i na-

sadzenia krzewów, drzew
 » Postawienie znaków drogowych, sygnalizatorów

2. Szatnie i zaplecze sanitarne na boisku 
w Zalasewie

Obiekt podobny do szatni w Szkole Podstawowej nr 2 
w Zalasewie, posiadający 4 szatnie , węzeł sanitarny 
i 2 pomieszczenia gospodarcze.

Projekty lokalne:
3. II etap zagospodarowania terenu Gruszczyn
Obecnie znajduje się we wskazanym miejscu niebez-
pieczna górka z piasku i kamieni. Rodzice wielokrotnie 
zwracali się z prośba o usunięcie jej. We wskazanym 
miejscu zgodnie z wcześniej wykonaną koncepcją 
zagospodarowania usytuowane byłyby zestaw zaba-
wowo sprawnościowy(kombinacja wspinaczkowa) i tor 
rowerowy. Zagospodarowanie zarośniętych terenów 
poprawią estetykę miejsca i stworzy warunki dla całych 
rodzin na zdrowe i aktywne spędzanie czasu wolnego.

4. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Garbach
Projekt zakłada stworzenie miejsca zabaw i wypo-
czynku dla całych rodzin. Polega on na uporząd-
kowaniu terenu objętego inwestycją, wydzieleniu 
poszczególnych stref wypoczynku, doposażeniu 
w przyrządy rekreacyjne i małą architekturę: rozbu-
dowanie placu zabaw dla najmłodszych w elementy 
zabawowe, stworzenie kameralnych stref integracji 
wprowadzenie elementów rekreacyjnych dla nieco 
starszych dzieci i młodzieży uzupełnienie wyposa-

żenia sportowego wprowadzenie elementów małej 
architektury.

5. Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5
Projekt zakłada budowę nowego, funkcjonalnego 
placu zabaw dla dzieci. Składał się on będzie z zesta-
wu zabawowego ze zjeżdżalniami oraz ściankami do 
wspinaczki, huśtawki wagowej podwójnej, huśtawki 
– bocianie gniazdo, huśtawki sprężynowej konika. 
Pod urządzeniami, zamontowane zostanie podłoże 
bezpieczne. Ponadto na placu zabaw zamontowane 
zostaną minimum 4 ławki przeznaczone dla dzieci 
i opiekunów, zadaszone ławostoły.

6. Stwórzmy sobie letnie kino
Celem inicjatywy jest integracja społeczności lokalnej 
oraz popularyzacja kultury poprzez stworzenie miejsc 
spotkań w postaci plenerowych pokazów filmowych 
w różnych częściach m.in. Kino letnie będzie miej-
scem, w którym można złapać oddech, usiąść wy-
godnie na leżaku, otulić się ciepłym kocem i oglądać 
wspólnie z rodziną i przyjaciółmi na świeżym powie-
trzu ulubione filmy. Niewątpliwą zaletą letniego kina 
plenerowego będzie starannie wyselekcjonowany 
repertuar poprzedzony internetową ankietą.

7. Instalacja nagłośnienia Sali w SP2 w Zalasewie
Zaprojektowanie, zakup i montaż nagłośnienia: wyko-
nanie projektu wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód 
(w razie konieczności ich uzyskania), zakup i montaż 
konstrukcji, na której zostanie zamontowane wyposa-
żenie – kratownicy. Zakup i montaż wyposażenia, tj. 
głośników , mikrofonów bezprzewodowych i statywów, 
zakup stołu mikserskiego i końcówek mocy, wykonanie 
okablowania.

8. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej 
w Rabowicach

Usuwane stare ocieplenie, nakładany nowy styropian, 
malowanie i wymiana parapetów na nowe.

Projekty dodatkowe:
9. Swarzędzki Rower Miejski – koncepcja
Promocja alternatywnego źródła transportu w mie-
ście oraz popularyzacja wśród mieszkańców rezygnacji 

z samochodów przy przemieszczaniu się po mieście 
przyczyni się m.in. do zmniejszenia korków w godzinach 
szczytu. Będzie to także ciekawa propozycja dla osób 
spędzających aktywnie czas - docelowo po rozbudo-
wie systemu będą mogli wypożyczyć rower w różnych 
miejscach gminy, a zostawić np. przy strefie rekreacyjnej 
przy Jeziorze Swarzędzkim.

10. Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż ulic 
w Rabowicach

Rabowice są wsią prężnie rozwijającą się pod względem 
mieszkaniowym, jest duży przyrost liczby mieszkańców. 
Istniejące studnie nie zaopatrują mieszkańców w wodę. 
Wodociąg wzdłuż tych ulic jest niezbędny.

11. Oświetlenie ma znaczenie
W ramach projektu planowana jest wymiana opraw 
dziewięciu lamp w kształcie kuli przy skwerze i placu 
zabaw na Os. Mielżyńskiego w Swarzędzu na opra-
wy parkowe ze źródłem światła LED o barwie ciepłej 
(3000K). Przy wymianie opraw decydujące będą nastę-
pujące parametry: energooszczędność, żywotność, niski 
stopień zanieczyszczenia światłem, estetyka. Podany 
szacunkowy koszt realizacji jest sumą brutto cen opraw 
renomowanych producentów wraz z montażem oraz 
demontażu i utylizacji opraw starych.

12. Budowa rowerowej stacji naprawczej 
z wiatą i stojaków na rowery w SP1 Zalasewo

Rozbudowa miejsc postojowych dla rowerów: zakup 
i montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów do 
podłoża za pomocą kotw wraz z niezbędnym wyposa-
żeniem. Budowa wiaty dla rowerów. Zakup stojaków 
na rowery. Zakup i montaż zabawki na placu zabaw 
dla dzieci.

13. Zielony Bogucin
Realizacja projektu będzie polegała na sporządzeniu 
projektu nasadzeń zieleni, a następnie jego realizację 
w najbardziej newralgicznych i reprezentacyjnych miej-
scach Bogucina, które jednocześnie stanowią ramę wsi 
(ulica Słocińskiego, Olchowa oraz Grzybowa), a więc 
będą pełniły funkcję zielonej bariery przed szkodliwym 
wpływem tras DK 92 i DW 194 oraz linii kolejowej nr353 
jednocześnie poprawiając estetykę wsi.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszy-
scy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy 
są zarejestrowani na portalu „e-urząd”. 

Odbywać się będzie ono drogą internetową na stronie 
www.swarzedz.pl/bogs. Stanowisko do głosowania 
będzie znajdowało się również w budynku ratusza. 
Już dziś zarejestruj się na portalu:

www.eurzad.swarzedz.pl 
 /tr/
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 
– akt erekcyjny wmurowany

Jak już informowaliśmy, Gmina Swarzędz rozbudowuje Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzędzu. Prace – 
wykonywane przez firmę PPUiH Agrobex Sp. z o.o. z Poznania, która 
wygrała przetarg nieograniczony – trwają już od kilku miesięcy. 
Budowa ma się zakończyć w przyszłym roku, tak aby na 1 września 
2020 wszystko, łącznie z nowym wyposażeniem, było gotowe 

Budynek SP nr 2 rozbudowany zostanie 
o powierzchnię ponad 1600 m kw 
- w nowym dwukondygnacyjnym 

obiekcie, będącym łącznikiem pomię-
dzy częścią istniejącą i nową. Powstaje 
tam sala gimnastyczna wraz z zaplecza-
mi oraz część dydaktyczna zlokalizowa-
na na piętrze. Zbudowane zostaną także 
dwa nowe boiska sportowe - trawiaste 
i drugie, z powierzchnią poliuretanową, 
poza tym nowoczesna bieżnia sportowa 
i plac zabaw. Inwestycja finansowana jest 
z budżetu Gminy Swarzędz, a jej koszt to 
prawie 16,5 mln zł. 

Teraz, gdy stanęły już mury nowych 
budynków, przyszła pora na wmurowanie 
aktu erekcyjnego. Uroczystość z tej okazji 
odbyła się 14 października, w Dniu Eduka-
cji Narodowej. Na zaproszenie burmistrza 
Mariana Szkudlarka przybyli m.in. poseł 
Bożena Szydłowska, radni Rady Powia-
tu i Rady Miejskiej w Swarzędzu z prze-
wodniczącą Barbarą Czachurą, zastępcy 
burmistrza Grzegorz Taterka i Tomasz 
Zwoliński, sekretarz gminy Agata Kubac-
ka, przedstawiciele Kuratorium Oświaty 
i Wychowania, pracownicy UMiG, na-
uczyciele wraz z dużą grupą uczniów 

rozbudowywanej podstawówki, sołtysi, 
mieszkańcy, przedstawiciele projektanta 
oraz wykonawcy, i wielu innych. 

Burmistrz Marian Szkudlarek w oko-
licznościowym wystąpieniu podkreślił, iż 
Gmina Swarzędz dużo i systematycznie 
inwestuje w oświatę. W ostatnich latach, 
dla przykładu, zbudowana została nowa 
Szkoła Podstawowa w Zalasewie, a szkoła 
w Kobylnicy – gruntownie rozbudowa-
na i zmodernizowana. Ponadto budynki 
wszystkich „starych” swarzędzkich szkół 
i przedszkoli zostały poddane termomo-
dernizacji. – Rozbudowa SP nr 2 to jeden 
z priorytetów tej kadencji samorządu – 
zaznaczył burmistrz Szkudlarek, dodając, 
iż w przygotowaniu są dalsze inwestycje 
w materialną bazę swarzędzkiej oświaty. 

Akt erekcyjny, poświęcony przez księ-
dza Szymona Likowskiego z parafii pw. 
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych 
i podpisany przez uczestników uroczy-
stości, umieszczony został w specjalnej 
tubie, którą następnie zamurowano w fun-
damencie nowego budynku... 

Na zakończenie uroczystości odbyła 
się część artystyczna, przygotowana przez 
uczniów szkoły.  /mw/ 

z Fot. Maciej Woliński 
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Budynek komunalny – 21 nowych mieszkań. Jak już informowaliśmy, w Jasinie przy ul. Wrzesińskiej, obok oddanego do użytku w ubiegłym roku 
budynku z 27 mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi, powstaje drugi, w którym zaprojektowano 21 mieszkań. Na połowie października, gdy zamykaliśmy to wydanie 
„Prosto z Ratusza”, na placu budowy widać już było, jak robotnicy układają pokrycie dachu. Koszt tej inwestycji to 3,73 mln zł, a termin zakończenia robót budowlanych 
ustalono na 12 miesięcy. /mw/

Przejazd pod torami 
w rejonie ul. Tabaki 
– będzie przetarg 
na projekt

Gmina Swarzędz przygotowuje się do 
ogłoszenia przetargu na projekt bezkoli-
zyjnego przejazdu pod torami kolejowymi 
w rejonie ul. Tabaki w Swarzędzu. Kom-
pletna nazwa tego zadania to “Opraco-
wanie pełnobranżowej dokumentacji 
projektowej budowlanej i wykonawczej 
dla tematu pn. Budowa układu drogowe-
go łączącego ul. Antoniego Tabaki z ul. 
Tysiąclecia w Swarzędzu, wraz z budo-
wą bezkolizyjnego przejazdu pod torami 
kolejowymi (wiaduktu kolejowego) na 
wysokości ul. Tabaki w Swarzedzu w km 
292,400 linii kolejowej nr 3 Warszawa 
Zachodnia – Kunowice”.

Opracowanie dokumentacji nastą-
pi w oparciu o dotychczas sporządzone 
koncepcje: 

 » wielowariantowa koncepcja realizacji 
wiaduktu kolejowego w km 292,400 linii 
nr 003 Warszawa Zachodnia-Kunowice 
na wysokości ul. Tabaki w Swarzędzu

 » projekt koncepcyjny budowy bezko-
lizyjnego przejazdu pod torami kole-
jowymi dla samochodów osobowych 
(wiaduktu kolejowego) na wysokości ul. 
Tabaki w Swarzędzu w km 292,400 linii 
kolejowej nr 003 Warszawa Zachod-
nia-Kunowice na wysokości ul. Tabaki 
w Swarzędzu – opracowanie drogowe. 

Koncepcje zakładają budowę:
 » wiaduktu kolejowego o rozpiętości pra-
wie 14 m oraz szerokości ustroju nośnego 
24,3 m (wiadukty kolejowe dla torów 
linii nr 3 i 352) +5,3 m (wiadukt kolejo-
wy dla toru bocznicowego nr 302) oraz 
ścian oporowych o długości ok. 32,5 m, 
rozpartych żelbetowymi belkami;

 » budowę układu drogowego o długości 
prawie 400 m, rozpoczynającego się 
skrzyżowaniem z ulicą Tabaki a koń-
czącego rondem na połączeniu z ulicą 
Tysiąclecia.

Wszelkie nowe informacje na temat 
tej niezwykle ważnej inwestycji będziemy 
Państwu przekazywać na bieżąco.

/mw/

Oświetlenie 
dla bezpieczeństwa

Rozpoczyna się budowa oświetlenia na 
odcinku ścieżki pieszo-rowerowej łączącej 
ulicę Kórnicką z ul. Rolną w Swarzędzu. 
Powstanie tam parkowe oświetlenie ledo-
we (20 słupów). Dobudowany zostanie też 
fragment ścieżki do ul. Pogodnej. Inwesty-
cja ma się zakończyć do połowy grudnia. 
Jej koszt to ok. 160 tys. zł. Wykonawcą 
jest firma „Swamel”.

Ponadto na ul. Granicznej w Swarzę-
dzu dwa istniejące przejścia dla pieszych 
zostaną doświetlone przy użyciu specjal-
nych opraw ledowych. Dzięki temu będzie 
tam bezpieczniej.

 /mw/

Nowy asfalt 
na ul. Borówki

Wkrótce zakończy się II etap przebu-
dowy ul. Transportowej, co bardzo ułatwi 
dojazd do Poznania z południowych re-
jonów naszej gminy. Dobra wiadomość 
nadeszła równocześnie z Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu, który w październi-
ku przystąpił do układania nowej nakładki 
asfaltowej na ul. Borówki, stanowiącej 
w granicach Poznania przedłużenie na-
szej ul. Transportowej.

 /mw/
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Rozbudowa ul.Swarzędzkiej. We wrześniu rozpoczęła się rozbudowa ul. Swarzędzkiej w Janikowie na odcinku od ul. Cichej do granicy administracyjnej 
gminy Swarzędz. Roboty polegają na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej, poszerzeniu jezdni do 6 metrów, budowie jenostronnego chodnika o szer. 2 metrów 
i oświetlenia. Wykonawcą jest firma Iveston z Obornik, koszt to niespełna 2,4 mln zł, z czego 500 tysięcy pochodzi z dofinansowania. Wyznaczone zostały objazdy 
(szczegółowe mapki zamieszczamy na www.swarzedz.pl). Utrudnienia komunikacyjne potrwają do końca bieżącego roku. /mw/
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Kąpielisko 
w Swarzędzu – 
prezentacja w ratuszu

27 września w swarzędzkim ratuszu 
odbyła się prezentacja prof. dr hab. Zyg-
munta Młynarczyka oraz dr Grzegorza 
Borkowskiego dotycząca zastosowania 
patentu, opracowanego przez Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na 
przystosowanie fragmentów zbiorników 
wodnych i cieków do celów rekreacyjnych. 

Dla przypomnienia, jest to koncep-
cja przedstawiona we wrześniu 2017 roku 
z myślą o wykorzystaniu jej dla stworzenia 
kapieliska nad Jeziorem Swarzedzkim. 

Obecna na spotkaniu Minister Przed-
siębiorczości i Technologii Jadwiga Emi-
lewicz podkreśliła, że do najważniejszych 
wyzwań przyszłego rządu będzie należało 
zapewnienie właściwej gospodarki wod-
nej, w szczególności w Wielkopolsce do-

tkniętej problemem pustynnienia. Pani Mi-
nister zauważyła również możliwości jakie 
niesie ze sobą stworzenie tak atrakcyjnego 
miejsca w regionie i podniesienie walorów 
turystycznych samego Swarzędza. Projekt 
jest innowacyjny na skalę nie tylko pol-

ską, ale również i europejską, a budowa 
silnej i nowoczesnej gospodarki może się 
odbywać tylko w oparciu o najnowsze 
technologie - tym istotniejszy jest zatem 
patent opracowany przez UAM.

/UMiG/
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Elektrośmieci – informacja ZM GOAP

Zgodnie z prośbą Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznań-

skiej” przekazujemy informację, że ze względów 
ekonomicznych wynikających ze zmian prawnych 
w zakresie gospodarowania odpadami komunal-
nymi w Polsce, ElektroEko Organizacja Odzysku 
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., od 
1 października 2019 roku zrezygnowała z bezpłat-
nych odbiorów zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego z gospodarstw domowych zlo-
kalizowanych na terenie  Gminy Swarzędz.
Organizacja nadal prowadzić będzie działania 
edukacyjne w szkołach, których celem będzie 
podnoszenie świadomości mieszkańców w zakre-
sie postępowania z urządzeniami elektrycznymi 
i elektronicznymi po okresie ich eksploatacji.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapi-

sami § 5 ust. 8 Uchwały Nr XXXV/208/2017 z dnia 
20.12.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku w zakresie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi na obszarze gmin 
wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Go-
spodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” zmie-
nionej uchwałą nr XLV/239/2019 z dnia 30.05.2019 
r., zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
pochodzący z gospodarstw domowych należy 
przekazywać m.in. do:

 » odbiorcy odpadów komunalnych w terminach 
określonych w harmonogramie;

 » stacjonarnych lub mobilnych punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych;

 » wyspecjalizowanych punktów zbierania zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

 » podmiotu uprawnionego do zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, któ-
rych wykaz znajduje się na stronie internetowej 
Związku GOAP;

 » punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie 
sprzętu tego samego rodzaju co zużyty, w ilo-
ści nie większej niż ilość kupionego nowego 
sprzętu, jak również bez konieczności zakupu 
nowego sprzętu na warunkach ustawy o zuży-
tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

 » punktów serwisowych – w przypadku, gdy 
naprawa przyjętego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego jest niemożliwa ze względów 
technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że jego 
naprawa jest nieopłacalna. /wos/

Bezpłatne  
szczepienia  
przeciwko 
grypie

Masz 65 lat i więcej? 
Zaszczep się przeciw-
ko grypie! Powiat Poznański po 

raz kolejny realizuje „Profilaktyczny 
program szczepień przeciwko grypie 
dla mieszkańców powiatu poznańskie-
go”. Wykonawcą programu jest firma 
Edictum sp. z o.o. z siedzibą w Pozna-
niu, przy ul. Mickiewicza 31.

Z bezpłatnych szczepień mogą 
skorzystać osoby od 65 roku życia 
(tj. urodzone nie później niż 31 grud-
nia 1954 r.), zameldowane na terenie 
gmin powiatu poznańskiego. Wykonanie 
szczepień będzie poprzedzone badaniem 
lekarskim kwalifikującym do udziału 
w programie.

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

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

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

61 847 04 54).
Liczba miejsc ograniczona. 

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

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

/nad/

*  *  *

Również Metropolia Poznań organizuje 
bezpłatne szczepienia przeciwko gry-
pie. Program skierowany jest do osób 

pracujących, zamieszkujących na terenie 

Metropolii Poznań. 
Każdy, kto spełnia te wa-

runki i jest pomiędzy 50 a 64 
rokiem życia LUB między 25 
a 49 rokiem  życia, ale należy 
do grup ryzyka zachorowań 
na grypę wskazanych przez 
Światową Organizację Zdrowia, 
może zgłosić się do uczestnic-
twa w programie. 

Do grup ryzyka zachorowań na grypę 
zaliczyć można:

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

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

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

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

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

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

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

/edu/



PROSTO Z RATUSZA  październik 2019

11

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Co z tymi piecami?
Spotykamy się z wieloma pytaniami związanymi z możliwością uzyskania 
dofinansowania na wymianę pieca. Istnieje kilka „programów”, które są 
realizowane przez różne jednostki na odmiennych zasadach. 

Program realizowany 
przez Gminę Swarzędz

Na podstawie uchwały podjętej przez 
Radę Miejską w Swarzędzu w sprawie 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej 
ze środków budżetu Gminy Swarzędz na 
dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej 
emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami pro-
ekologicznymi, możliwe jest uzyskanie 
dotacji na zastąpienie pieca opalanego 
paliwem stałym (tj. trwałe odłączenie 
pieca od systemu grzewczego) ekologicz-
nym źródłem ciepła, w tym: miejską 
siecią ciepłowniczą, kotłem gazowym, 
kotłem elektrycznym lub urządzeniem 
elektrycznym będącym bezpośrednim 
źródłem energii cieplnej, kotłem olejo-
wym, pompą ciepła, kotłem na paliwo 
stałe, w tym biomasę, pod warunkiem, 
że nowe urządzenie będzie służyło ce-
lom mieszkalnym. Wysokość dotacji to 
80% udokumentowanych kosztów, lecz 
nie więcej niż 7 000 zł. Dotacja nie jest 
uzależniona od wysokości dochodów i nie 
obejmuje wymiany starego pieca gazo-
wego na nowy.  

Ważnym załącznikiem do wniosku 
o udzielenie dotacji na wymianę kotła 
węglowego na gazowy jest kopia ostatecz-
nego pozwolenia na budowę wewnętrznej 
instalacji gazowej wraz z dokumentacją 
techniczną do wglądu. 

Zgodnie z zasadami w ramach dotacji, 
stary kocioł na paliwo stałe (węgiel, miał, 
itp.) można również wymienić na kocioł 
na paliwo stałe klasy 5 lub wyższej (speł-
niające wymagania ekoprojektu). Jednak 
jest to możliwe tylko w przypadku, gdy 
nieruchomość nie ma możliwości przy-
łączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 
lub sieci gazowej. W takim przypadku, do 
wniosku należy dołączyć pisemne oświad-
czenie dysponentów sieci ciepłowniczej 

i gazowej o braku możliwości podłączenia 
budynku lub lokalu do sieci ciepłowniczej 
lub gazowej w terminie 12 miesięcy od 
dnia 30 czerwca danego roku kalendarzo-
wego, w którym wniosek został złożony.

Wnioski o przyznanie dotacji można 
składać od 2 stycznia 2020 r. do 30 czerw-
ca 2020 r. Wzory wniosków dostępne 
będą w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu, Rynek 1 (Wydział Obsłu-
gi Mieszkańców), w Wydziale Ochrony 
Środowiska (ul. Poznańska 25, pok. 215). 
Szczegółowe informacje dostępne są stro-
nie internetowej http://bip.swarzedz.eu 
w zakładce eURZĄD / Wydział Ochrony 
Środowiska.

Wnioski należy składać wraz z wy-
maganymi załącznikami, przed realiza-
cją inwestycji, szczególnie przed zaku-
pem i montażem dotowanych urządzeń 
oraz przed likwidacją starego pieca.

Wszelkich informacji udziela Wy-
dział Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu pod numerem 
telefonu 61 65 10 655.

Program realizowany 
przez Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu

Powiat Poznański, na podstawie 
UCHWAŁY Nr VII/74/VI/2019 Rady 
Powiatu w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 
2019 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania 
dotacji celowych na likwidację źródeł ni-
skiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami 
proekologicznymi udziela dofinansowa-
nia na trwałą zmianę systemu ogrzewa-
nia opartego na paliwie stałym. Zgodnie 
z zapisami ww. uchwały wniosek należy 
złożyć w terminie od 3 do 24 lutego 2020 
roku. Wnioski będą rozpatrywane do wy-
czerpania środków finansowych przezna-
czonych na ten cel w roku budżetowym. 

W celu zapoznania się ze szczegółami od-
syłamy do treści uchwały Rady Powiatu 
w Poznaniu.

Program priorytetowy 
CZYSTE POWIETRZE

Program realizowany jest przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i prze-
widuje dofinansowanie m.in. wymiany 
starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na 
paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych 
źródeł ciepła, w tym:

 » dla budynków istniejących: wymiana 
starego pieca/kotła na paliwo stałe na 
nowe źródło ciepła spełniające wyma-
gania Programu.

 » dla budynków budowanych: zakup 
i montaż nowego źródła ciepła speł-
niającego wymagania Programu.
Biorąc udział w Programie można uzy-

skać zwrot części poniesionych kosztów. 
Minimalny koszt kwalifikowany przedsię-
wzięcia to 7 tys. zł. Wielkość dofinanso-
wania jest zależna od wysokości miesięcz-
nego dochodu na osobę w gospodarstwie 
domowym wnioskodawcy.

Ze względu na skomplikowany cha-
rakter wniosku i wielość informacji nie-
zbędnych do jego wypełnienia, indywi-
dualnych dla każdego z wnioskujących, 
zachęcamy do zapoznania się ze szczegó-
łami programu dostępnymi www.wfosgw.
poznan.pl, lub pod nr tel. 61 845 62 24; 
61845 6228.

Zwracamy również uwagę, że zgod-
nie z postanowieniami tzw. uchwały 
antysmogowej, obowiązującej na te-
renie województwa wielkopolskiego, 
wszystkie kotły pozaklasowe muszą 
zostać zlikwidowane do 1 stycznia 2024 
roku, natomiast kotły 3 i 4 klasy należy 
wymienić do 1 stycznia 2028 roku.

Zachęcamy wszystkich zaintereso-
wanych wymianą źródła ogrzewania do 
zapoznania się z wymaganiami programów 
oferowanych przez różne instytucje i wy-
boru oferty najkorzystniejszej dla siebie.

Osoby chcące skorzystać z programu 
realizowanego prze Gminę Swarzędz na-
mawiamy do wcześniejszego kompletowa-
nia dokumentacji, która jest niezbędna do 
złożenia pełnego wniosku, co przyczyni 
się do jego sprawniejszej realizacji.

Zwracamy uwagę, że skorzystanie 
z jednego programu wyklucza możliwość 
uzyskania dotacji na ten sam cel z innego 
programu. 

/wos/
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Postępuj właściwie 
z nieczystościami  
ciekłymi, trwają kontrole 

Ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Swarzędz nakłada na wła-
ścicieli nieruchomości szereg obowiązków 
w zakresie postępowania z nieczystościami 
ciekłymi.

Główne obowiązki właściciela nieru-
chomości to:

 » przyłączenie nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej lub, w przy-
padku gdy budowa sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie lub ekonomicznie nie-
uzasadniona, wyposażenie nierucho-
mości w zbiornik bezodpływowy na 
nieczystości ciekłe lub w przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków bytowych; 
przyłączenie nieruchomości do sieci 
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 
jeżeli nieruchomość jest wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków 
spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych;

 » gromadzenie nieczystości ciekłych 
w zbiornikach bezodpływowych;

 » pozbywanie się zebranych na terenie 
nieruchomości nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy 
i przepisami odrębnymi;

 » udokumentowanie w formie umowy 
korzystania z usług wykonywanych 
przez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych przez okazanie 

takich umów i dowodów uiszczania 
opłat za te usługi osobom upoważ-
nionym do kontroli;

 » zorganizowanie częstotliwości wy-
wozu nieczystości ciekłych w taki 
sposób, by uniemożliwić wypływ 
nieczystości ze zbiornika, spowodo-
wany zwłaszcza jego przepełnieniem 
oraz zapewniać ciągłość korzystania 
ze zbiornika, jednak nie rzadziej niż 
jeden raz na kwartał, a w przypadku 
ogrodów działkowych, na których nie 
zamieszkują stale mieszkańcy, co naj-
mniej raz w roku;

 » zlokalizowanie szczelnego zbiornika 
bezodpływowego lub oczyszczalni 
przydomowej w sposób umożliwia-
jący dojazd do nich pojazdu aseniza-
cyjnego w celu ich opróżnienia;

 » opróżnianie z osadów ściekowych 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
poprzez zlecenie usługi uprawnione-
mu przedsiębiorcy, z częstotliwością 
wynikającą z instrukcji eksploatacji 
oczyszczalni.

Przypominamy o powyższych obo-
wiązkach, ponieważ z prowadzonych 
w tym zakresie kontroli wynika, że wła-
ściciele nieruchomości często nie posia-
dają rachunków/ faktur potwierdzających 
zrealizowanie obowiązku pozbywania się 
nieczystości ciekłych zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach, kto nie wy-

konuje obowiązków określonych w usta-
wie i regulaminie podlega karze grzywny 
a postępowanie w tych sprawach toczy się 
według przepisów postępowania w spra-
wach o wykroczenia. 

/wos/

Zapobieganie 
bezdomności 
zwierząt

Mieszkańców zainteresowanych 
uzyskaniem skierowania na 
zabieg sterylizacji lub kastra-

cji zwierząt (psów i kotów) lub otrzy-
maniem karmy na dokarmianie kotów 
wolnożyjących informujemy, że środki 
przeznaczone w 2019 roku na realiza-

cję tych zadań zostały już wykorzystane. 
Wobec powyższego składane wnioski nie 
będą mogły być rozpatrzone pozytywnie.

W 2019 roku wpłynęło 71 wniosków 
o uzyskanie skierowania na zabieg ste-
rylizacji lub kastracji psów i kotów. Wy-
dano 57 skierowań na blisko 140 zabie-
gów. Zakupiono 1085 kg suchej karmy 
z przeznaczeniem na dokarmianie kotów 
wolnożyjących przez 49 opiekunów spo-
łecznych zwierząt, którzy złożyli wnioski 
o wydanie karmy.

Osoby zainteresowane sprawami 
związanymi z zapobieganiem bezdom-

ności zwierząt prosimy o śledzenie 
informacji na temat Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobieganiu bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Swarzędz w 2020 roku 
i zapraszamy do składania wniosków po 
ogłoszeniu programu na kolejny rok, co 
powinno nastąpić do 31 marca 2020 roku.

Informacji udziela Wydział Ochro-
ny Środowiska mieszczący się przy 
ul. Poznańskiej 25, pok. 214 i 215, 
tel. 61 65 10 655 lub  61 65 12 403.

/wos/

Podłączenie 
do kanalizacji 
sanitarnej  
za 1.950 zł brutto

Pragniemy poinformować o urucho-
mionym przez spółkę AQUANET 

S.A. programie pod nazwą: „PODŁĄ-
CZENIE DO KANALIZACJI SANI-
TARNEJ ZA 1.950 ZŁ/BRUTTO”.

Program skierowany jest do klien-
tów indywidualnych, których posesja:

 » Położona jest przy ulicy, w której 
jest wybudowana sieć kanalizacyj-
na; 

 » Jest zabudowana i zamieszkana; 
 » Nie posiada wybudowanego przyłą-
cza kanalizacyjnego do studzienki.
Wszelkie informacje uzyskają 

Państwo na stronie AQUANET S. A. 
pod adresem: https://www.aquanet.pl/
podlaczenie-do-sieci-kanalizacyjnej-w-
ramach-kposk,1345

Zapraszamy do korzystania z pro-
gramu!

Wzór wniosku oraz ulotkę informa-
cyjna można pobrać ze strony:

 www.swarzedz.pl 
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Tyle lat 
razem!

Cztery pary z wyjątkowo długim 
stażem małżeńskim święto-
wały w ostatnim czasie swe 

rocznice ślubu. 
60. rocznicę ślubu obchodzili Państwo 

Barbara i Henryk Maksymowicz. Pięk-
ny jubileusz był okazją do uroczystego 
spotkania w swarzędzkim ratuszu, które 
odbyło się 13 września. Jubilaci – na za-
proszenie burmistrza Mariana Szkudlarka 
– przybyli w otoczeniu członków rodziny. 

60. rocznicę zawarcia związku małżeń-
skiego świętowali również Państwo Kune-
gunda i Jan Kaczmarkowie z Sarbinowa. 
Burmistrz Marian Szkudlarek odwiedził 
Jubilatów 26 września. Równie uroczyście 
było 5 października podczas diamento-

wych godów Państwa Haliny i Henryka 
Brodziszewskich oraz 65. rocznicy ślubu 
Państwa Janiny i Zenona Krych.

Podczas spotkań z Jubilatami do 
gratulacji i okolicznościowych serdecz-
ności burmistrz dołączył bukiety kwia-
tów i okazałe kosze słodkości. Serdeczne 
gratulacje składały także sekretarz gminy 

Agata Kubacka oraz kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Anna Wiśniowiecka-
-Gronowska. Jak zawsze przy takich 
okazjach było dużo wspomnień, refleksji 
i wymiany „przepisów” na udane długie, 
wspólne życie...

/mw/
 Fot. Anna Wiśniowiecka-Gronowska  

i Maciej Woliński 

Państwo Barbara i Henryk Maksymowicz Państwo Kunegunda i Jan Kaczmarkowie

Państwo Halina i Henryk Brodziszewscy Państwo Janina i Zenon Krych

Rok 
Swarzędzkiego 
Centrum Historii 
i Sztuki

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 
stało się popularnym miejscem, do 
którego mieszkańcy naszego miasta 

chętnie wracają przyprowadzając swoich 
znajomych. W pierwszym roku gościnne 
progi SCHIS przy ul. Bramkowej w Swa-
rzędzu przekroczyło ponad 10000 osób.  

W czwartek, 19 września,  w Swa-
rzędzkim Centrum Historii i Sztuki ob-
chodziliśmy pierwszy rok działalności. 
Nasze muzeum daje możliwość poznania 
historii miasta. Oprócz stałej ekspozycji, 
w Centrum organizowane jest wiele wy-

staw czasowych o tematyce historycznej, 
regionalnej, a także prezentujących twór-
czość mieszkańców Swarzędza. 

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztu-
ki gościło w ostatnim roku uczestników 
kilku gier terenowych, m.in.: Mebloberka 
i Samochodowego Rajdu Flagi. W akcji 
„Wakacje w muzeum” wzięło udział ponad 
700 dzieci z półkolonii organizowanych 
w naszej gminie. Od czerwca, Centrum 
jest także jednym z punktów Swarzędz-
kiego Szlaku Meblowego, który cieszy się 
coraz większą popularności. Serdecznie 
zapraszamy!

/tr/
 Fot. Izabela Paprzycka
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Z prac Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu

W dniu 24 września 2019 roku w 
Ośrodku Kultury w Swarzę-
dzu odbyła się XIV Sesja Rady 

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

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XIV/167/2019 w spra-

wie wyboru  ławników do Sądu Okręgo-
wego w Poznaniu i  Sądu Rejonowego 
w Poznaniu.    

► Uchwałę nr XIV/168/2019 w spra-
wie  zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2019.

► Uchwałę nr XIV/169/2019  w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2019 – 2043.

► Uchwałę nr XIV/170/2019 w spra-

wie udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Poznańskiemu.

► Uchwałę nr XIV/171/2019 w spra-
wie porozumienia międzygminnego po-
między Miastem Poznań a Gminą Czer-
wonak oraz Gminą Swarzędz w zakresie 
realizacji zadań komunikacji miejskiej.

► Uchwałę nr XIV/172/2019 w spra-
wie porozumienia międzygminnego po-
między Miastem Poznań a Gminą Czerwo-
nak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska 
w zakresie realizacji zadań komunikacji 
miejskiej.

► Uchwałę nr XIV/173/2019 w spra-
wie  zmiany uchwały nr IV/62/2019 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 5 lutego 
2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli 
szkól, placówek i jednostek, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Swa-
rzędz.

► Uchwałę nr XIV/174/2019 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XXIX/168/2008 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 
września 2008r. w sprawie ustalenia re-
gulaminów korzystania z obiektów Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

► Uchwałę nr XIV/175/2019 w spra-
wie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych.

► Uchwałę nr XIV/176/2019  o od-
stąpieniu od zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości zabudowanej, położonej 
w Zalasewie oznaczonej numerem 242/1.

► Uchwałę nr XIV/177/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w mieście Swa-
rzędz – Meblowa.

► Uchwałę nr XIV/178/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w mieście Swa-
rzędz – Sosnowa.

► Uchwałę nr XIV/179/2019 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gruszczyn – Nowina.

► Uchwałę nr XIV/180/2019  w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – Bluszczowa.

► Uchwałę nr XIV/181/2019  w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – Głogowa.

► Uchwałę nr XIV/182/2019 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – Skrzypowa.

► Uchwałę nr XIV/183/2019  w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowo-
ściach Wierzenica i Uzarzewo – Bisku-
picka.

Hanna Mełeń 
Biuro Rady Miejskiej w Swarzędzu

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

W dniu 24 września 2019 roku 
odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, podczas której radni 
wybierali w głosowaniu tajnym ławni-
ków do Sądu Okręgowego w Poznaniu, 
do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, oraz do 
orzekania w sprawach zakresu prawa 
pracy przy Sądzie Rejonowym Poznań 
– Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Następnie radni analizowali treść 
przedstawionego sprawozdania z wy-
konania budżetu miasta i gminy za 
I półrocze 2019 r. 

W wolnych głosach poruszano 
tematy dotyczące sprzedaży nierucho-
mości gminnej na os. Kościuszkowców, 
- świadczenia usług z zakresu wywozu 
śmieci, wymiany oświetlenia ulicznego 
na ledowe na terenie gminy Swarzędz, 
bezpieczeństwa mieszkańców na niele-
galnym przejściu przez tory w okolicy 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, 
oraz przygotowania do budowy tuneli 
w ul. Tabaki w Swarzędzu i w Paczko-
wie, systemu grzewczego i wymiany 
pieców. 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi
18 września odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, 
Środowiska i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Przed posiedzeniem głównym Komisji odbyły się 
następujące spotkania: 

 » o godz. 13.00 spotkanie sołtysów z przedstawicie-
lami policji, na którym p.o. Naczelnika Policji Karol 
Juszczek informował zebranych sołtysów o spo-
sobie zrealizowania zgłaszanych, na poprzednim 
spotkaniu, wniosków. Omówiono również bieżące 
problemy w zakresie bezpieczeństwa publiczne-
go występującego w sołectwach.  Sołtysi zostali 
poinformowani o nowym  programie znakowania 

rowerów, który prawdopodobnie ruszy na wiosnę. 
 » o godz. 13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem 

Miasta i Gminy Swarzędz na którym Kierownik 
Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Transportu 
omówił bieżące problemy zgłaszane przez sołtysów.

Następnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Go-
spodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi w którym udział 
wzięło 7 radnych.  Po przedstawieniu porządku obrad 
radni przystąpili do omówienia materiałów sesyjnych. 
Dyskutowali głównie na temat:

 » możliwości pozyskania środków finansowych na 
zwiększanie wynagrodzeń dla nauczycieli

 » przeznaczenia w budżecie niewykorzystanych przez 
gminę pieniędzy z niewypłaconych wynagrodzeń 
za czas strajku nauczycieli

 » wysokość kwot przeznaczonych przez gminę na 
usługi pocztowe

 » zasadność odstąpienia od przetargu dla zbycia nie-
ruchomości zabudowanej, położonej w Zalasewie,

 » wysokości operatu szacunkowego dla tej nieru-
chomości.

Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja nad 
informacją burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy 
Swarzędz za I półrocze 2019 roku. 
Główne punkty sprawozdania przedstawił zastępca 
skarbnika Szymon Pieniowski, który również odpo-
wiadał na zadawane przez radnych pytania.

Tomasz Majchrzak

Trzeci cmentarz ewangelicki na terenie 
gminy Swarzędz został upamiętniony

Na terenie gminy Swarzędz do II 
wojny światowej funkcjonowało 
kilka cmentarzy ewangelickich. 

Jeden z nich znajduje się w Rabowi-
cach – przez dziesięciolecia niszczał 
za sprawą ludzi i przyrody.

Od kilku lat rozpoczął się proces 
zmian, które doprowadziły do tego, że 
31sierpnia 2019 r. została w tym - upo-
rządkowanym już miejscu - odsłonięta 
tablica pamiątkowa, przedstawiająca 
w języku polskim i niemieckim, naj-

ważniejsze informacje.
W uroczystości, przygotowanej 

przez sołtysa i Radę Sołecką Rabowic, 
brali udział: Proboszcz parafii ewan-
gelickiej ks. Marcin Kotas, proboszcz 
z Siekierek Wielkich ks. Ireneusz Ra-
chwalski, zastępca burmistrza Tomasz 
Zwoliński, sekretarz gminy Agata Ku-
backa, radni, sołtysi naszej gminy oraz 
mieszkańcy Rabowic.

Włodzimierz Buczyński, 
Katarzyna Szaferska
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Noc Kościołów 2019
W pierwszy jesienny piątek, 27 września, odbyła się kolejna edycja „Nocy 
Kościołów” wpisująca się w obchody Międzynarodowego Dnia Muzyki 2019. 
Na koncerty w Uzarzewie i Owińskach zaprosiły: Związek Międzygminny 
,,Puszcza Zielonka”, gminy Czerwonak, Swarzędz oraz Gminny Ośrodek 
Kultury ,,Sokół”. 

W Uzarzewie, w drewnianym ko-
ściele św. Michała Archanioła, 
wystąpił Mate.O. Akustyczny 

w duecie z gitarzystą Adamem Szew-
czykiem. Przed koncertem przybyli na to 
muzyczne spotkanie usłyszeli o historii wsi 
i uzarzewskiej świątyni. Ks. Łukasz Ru-
ciński witając ich opowiedział o zamierzo-
nych pracach remontowych, podziękował 
Związkowi Międzygminnemu ,,Puszcza 
Zielonka” za elementy infrastruktury tu-
rystycznej. 

W znacznie większym, murowanym, 
barokowym kościele św. Jana Chrzciciela 
w Owińskach (dzieło wybitnego włoskiego 
architekta Pompeo Ferrariego) z recitalem 
(perfekcyjnie łącząc muzykę z poezją) wy-
stąpiła Magda Umer, której akompanio-
wał pianista Wojciech Borkowski. W obu 
koncertach uczestniczyła licząca blisko 
40 osób grupa turystów podróżująca ze 
Swarzędza przygotowanym przez orga-
nizatorów autokarem. 

W sumie blisko 500 osób miało okazję 
spotkania ze sztuką wokalną w przestrzeni 
sakralnej.

Włodzimierz Buczyński
 Fot. Włodzimierz Buczyński
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AGRESJA ZSRR NA POLSKĘ – PAMIĘ-
TAMY. 17 września uczciliśmy 80. rocznicę zbrojnej 
napaści Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
na Polskę. Agresja ta przypieczętowała los Polski bronią-
cej się przed Niemcami, doprowadzając do jej rozbioru, 
prześladowań ludności cywilnej, osadzeń w obozach 
koncentracyjnych, egzekucji i deportacji. 

/t.ryb/ 
 Fot. Tomasz Rybarczyk 

„ODBLASKOWE” DZIECI BĘDĄ BEZ-
PIECZNIEJSZE. Od 18 lat Powiat Poznański 
corocznie wyposaża pierwszoklasistów w elementy 
odblaskowe sprawiające, iż dzieci są bezpieczniejsze, 
gdyż lepiej widoczne w drodze do i ze szkoły. 8 paź-
dziernika w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie 
uczniowie klas pierwszych ze wszystkich szkół naszej 
gminy otrzymali odblaskowe kamizelki. Starosta Jan 
Grabkowski oraz burmistrz Swarzędza Marian Szku-
dlarek podkreślali, iż bezpieczeństwo najmłodszych 
to jeden z priorytetów w działaniach naszych władz 
samorządowych. Uczestniczące w spotkaniu dzieci po-
pisywały się dobrą znajomością zasad bezpieczeństwa 
i – wyposażone w nowiutkie kamizelki – obiecywały 
dbać o to, by żadnemu nigdy nic złego się nie stało. 

/mw/
 Fot. Maciej Woliński

PONAD 100 SERC W PACZKOWIE. 
Dokładnie 105 serc udało się uszyć 14 września w Pacz-
kowie podczas akcji charytatywnej, zorganizowanej 
w ramach ogólnopolskiego projektu „Serce od Serca” 
Fundacji Samosterowna. „Pomaganie jest fajne” - takim 
komentarzem – na lokalnym profilu facebookowym - 
podsumowali akcję mieszkańcy. Poduszki w kształcie 
serca wspierają rehabilitację pacjentek  po mastektomii. 
Wycięcie węzłów chłonnych zaburza krążenie limfy. 
Noszenie poduszki pod pachą powoduje, że opuchlizna 

maleje albo znika. Poduszka może łagodzić ból, poma-
gać w łagodzeniu obrzęku i zmniejszać napięcie barku. 
– Większość uszytych poduszek trafi do Wielkopolskiego 
Centrum Onkologii w Poznaniu, gdzie codziennie wy-
konuje się około 30 operacji związanych z wycięciem,  
także częściowym, węzłów chłonnych – informuje sołtys 
Małgorzata Glabas-Gruszka.

Jacek Bura

ŚWIĘTOWALIŚMY MIĘDZYNARODO-
WY DZIEŃ KROPKI. Książka „Kropka” Petera 

H. Reynoldsa zapoczątkowała Międzynarodowy Dzień 
Kropki (International Dot Day), obchodzony 15 września 
już od pięciu lat na całym świecie jako święto kreatyw-
ności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności.  
Swarzędz również czynnie włącza się do akcji. Blisko 
setka dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Swarzędzu 
spotkała się na Rynku pod ratuszem, by wspólnie z wła-
dzami miasta i gminy stworzyć wielkie kropkowe dzieło. 
Burmistrz Marian Szkudlarek przybliżył ideę tego dnia. 
Przypominając, że wszystko w życiu zwykle zaczyna się 
od postawienia tej pierwszej kropki, zachęcił wszystkich 
do zabawy, do marzeń, do odkrywania siebie i swoich 
talentów oraz pokonywania własnych słabości. 
A potem... wszyscy chwycili w dłonie kolorowe kredy. 
Rysowali nauczyciele i uczniowie, rysowali burmistrz, 
jego II zastępca - Tomasz Zwoliński, sekretarz gminy - 
Agata Kubacka. Na rynku powstały setki, a może nawet 
tysiące kropek. Zrobiło się naprawdę kolorowo. 

/ip/ 
 Fot. Maciej Woliński

VIII SMYCZOMARSZ. 29 września przeszedł 
aleją Henryka Błachnio nad swarzędzkim jeziorem ko-
lejny Smyczomarsz. Z edycji na edycję nasza inicjatywa 
zrzesza coraz większą liczbę posiadaczy czworołapych 
przyjaciół. Smyczomarsz ma na celu promocję adopcji 
psów ze schronisk oraz socjalizowanie psów, a także 
wskazywanie właściwych postaw u ich właścicieli.
Impreza odbyła się dzięki współpracy UMiG w Swarzę-
dzu oraz Schroniska dla Zwierząt w Skałowie, a patro-
natem objął ją burmistrz Marian Szkudlarek.

Tomasz Rybarczyk 
 Fot. Tomasz Rybarczyk

SWARZĘDZANKA MISTRZYNIĄ 
POLSKI NORDIC WALKING. 14 września 
na Stadionie Miejskim w Barlinku i ścieżkach Puszczy 
Barlineckiej  rozegrane zostały VII Mistrzostwa Polski 
w Barlinku – Europejskiej Stolicy Nordic Walking oraz III 
Mistrzostwa Europy  Nordic Walking. Zawody te wlicza-
ne są również do trwających przez cały rok rozgrywek 
Korony Zachodu Polski Nordic Walking.
W imprezie wzięło udział blisko 350 zawodników z kraju 
i zagranicy. Rywalizowali oni na  dystansach 5 i 10 km  
wiodących lasami Puszczy Barlineckiej. 
Zawody w Barlinku zakończyły się dużym sukcesem  
mieszkanki Swarzędza Danuty Choryńskiej, która 
mimo ukąszenia przez szerszenie, w marszu na 5 km 
w swojej kategorii zajęła 1 miejsce i tym samym została 
mistrzynią Polski w  swojej kategorii na dystansie 5 km.

/p.ch./

W skrócie z różnych stron
Agresja ZSRR na Polskę – pamiętamy VIII Smyczomarsz

„Odblaskowe” dzieci będą bezpieczniejsze Ponad 100 serc w Paczkowie
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Śmialiśmy się 
z Andrzejem 
Poniedzielskim

20 września w Swarzędzkiej Sali 
Koncertowej w Zalasewie miał 
miejsce nietuzinkowy występ.  

Tym razem mieliśmy okazję zobaczyć 
i wysłuchać fenomenalnego satyryka, 
poety i humorysty Andrzeja Poniedziel-
skiego. Artysta w tym roku obchodzi 
jednocześnie 65 urodziny oraz 40-lecie 
działalności artystycznej, dlatego też był 
to występ jubileuszowy.

Po niecałych 120 minutach wspaniałej 
zabawy i inteligentnej satyry występ do-
biegł końca, ale swarzędzka publiczność 
tak łatwo nie odpuszcza i owacją na stoją-

co niejako zmusiła artystę do ponownego 
wyjścia na scenę.

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

 /ok/

...i Paranienor-
malnymi

22 września na scenie Swarzędzkiej 
Sali koncertowej w Zalasewie 
pojawił się kabaret Paranienor-

malni. Robert Motyka, Michał Paszczyk 
oraz Bogusław Kudłek zdobyli sympatię 
swarzędzkiej publiczności już od pierw-
szych chwil swojego występu. Rozmo-
wa z widzami szybko przerodziła się we 

wspólną zabawę, która trwała niemal dwie 
godziny. Kabaret przedstawił swój naj-
nowszy program „Z humorem trzeba żyć”, 
w którym odszedł od bieżących spraw 
politycznych, a skupił się na sprawach 
codziennych, relacjach międzyludzkich, 
kwestiach damsko-męskich oraz roli me-
diów w naszym życiu.

Niepohamowany śmiech i łzy radości 
towarzyszyły niemalże każdemu skeczowi, 
przy czym chyba najbardziej w pamięci 
pozostanie przyszłościowa wizja miasta 
i gminy Swarzędz. Trzeba przyznać – ka-
baret odrobił lekcję i znakomicie przygoto-
wał się, jeśli chodzi o znajomość naszego 
miasta i otaczających je sołectw.

Występ Kabaretu Paranienormalni roz-
bawił swarzędzką publiczność do łez, która 
nie po raz pierwszy pokazała, że poczucia 
humoru jej nie brakuje.

/ok/

Koncert „polsko-
fińska ciuciubabka” W ramach cyklu „Środowych wie-

czorów w Pałacyku pod Lipami” 
zapraszamy na koncert „Polsko-

-fińska ciuciubabka” – parafrazy pieśni 

ludowych polskich, fińskich i innych skan-
dynawskich. Środa, 6 listopada 2019 r., 
Pałacyk pod Lipami, godz. 19:00. Wstęp 
wolny. /mw/
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Bzyki  
w Centrum

Entuzjaści motoryzacji 
mają niebywałą okazję 
do obejrzenia wystawy 

w Swarzędzkim Centrum Hi-
storii i Sztuki, na której można 
podziwiać retro jednoślady – 
własność członków swarzędzkiego klubu 
miłośników zabytkowych motorowerów 
„Bzyk Raider”. Motorowery, którym 
poprzez renowację dano drugie życie 

i doprowadzono do stanu użyteczności 
zawitały w mury naszego Centrum. Wśród 
kilkunastu egzemplarzy są prawdziwe pe-
rełki: Rysie, Komary, Żaki, Simsony, które 

przywołują wspomnienia u na-
szych starszych gości i wiele 
emocji u tych młodszych, 
którzy takich jednośladów 
nie pamiętają, jednak nie mogą 
przejść obok nich obojętnie. 
Błyszczący chrom i lakier oraz 
dyskretny zapach benzyny robi 
wrażenie. Zwiedzającym udo-
stępniono również pamiątki 
i zdjęcia z rajdów oraz imprez 

z udziałem klubu „Bzyk Raider”.
Zapraszamy na naszą ekspozycję do 

23 października 2019 r.
/SCHiS/

Cezary Pazura – drapieżna postać 
polskiej sceny satyrycznej. Jako 
komik dał się poznać w pierwszym 

polskim sitcomie „13 posterunek”. Ceni 
sobie jednak żywy kontakt z publiczno-
ścią, dlatego stworzył wiele programów 
rozrywkowych i kabaretowych, z którymi 
występuje w całej Polsce.

Nie miesza się do polityki. Uprawia 
satyrę obyczajową. Hasłem przewodnim 
jego najnowszego programu jest „precz 

ze smutkiem i szarością”. 
1 grudnia wystąpi w Swarzędzkiej Sali 

koncertowej w Zalasewie. Serdecznie za-
praszamy! 

Bilety dostępne w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu ul. Poznańska 14 (wjazd 
od ul. Jesionowej) oraz na stronie inter-
netowej: 
https://www.kupbilecik.pl/imprezy/42907/
Zalasewo/Cezary+Pazura/ 

/ok/

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

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

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

W koncercie nie brakuje również 
humoru najwyższej próby w wykonaniu 
Krzysztofa Janickiego, Andrzeja Talkow-
skiego czy w ,,zbiorówkach” całego ze-
społu. Zechciejcie Pastwo uczestniczyć 
w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zapraszamy 22 listopada o godz. 
19:00 do Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie. Bilety w cenie 50 zł dostęp-
ne w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. 
Poznańska 14 (wjazd od ul. Jesionowej) 
i na stronie www.kupbilecik.pl /ok/

Znów zagrajmy 
koncertowo!

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy odbędzie się 
w niedzielę 12 stycznia 2020 

roku. Rejestracja Sztabów rozpocznie się 7 
października. Jak co roku, dla Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy zagra również 
Swarzędz. Swarzędzki Sztab WOŚP jest 
zlokalizowany w Ośrodku Kultury, przy ul. 

Poznańskiej 14 (wjazd od ul. Jesionowej). 
W tym roku Swarzędzki Sztab zebrał 

rekordową kwotę 272 024,03 zł. Dzięki 
Waszemu zaangażowaniu mogliśmy uzy-
skać taki piękny wynik. Jesteście nam po-
trzebni podczas 28 Finału WOŚP, dlatego 
wszystkich chętnych, którzy w jakimkol-
wiek stopniu chcą się przyczynić na rzecz 
zbiórki zapraszamy do zapisywania się 
do Swarzędzkiego Sztabu. Szczegóły 
już wkrótce na stronach Ośrodka Kultu-
ry w Swarzędzu. Już dziś wielkie dzięki! 

/ok/
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Uroczyste 
spotkanie 
Seniorów

1 października obchodzony jest Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Starszych. 
Z tej okazji w swarzędzkim „Pałacyku 

pod Lipami” odbyło się uroczyste spo-
tkanie zorganizowane przez Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów. Gośćmi 
swarzędzkich Seniorów byli burmistrz 
Marian Szkudlarek, przewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Czachura, sekretarz 
gminy Agata Kubacka oraz wicedyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka 
Maciejowicz. Życzono sobie zdrowia, 
pogody ducha, wielu przyjaciół wokół 

i miłości ze strony najbliższych. 
/mw/ 

 Fot. Maciej Woliński 

Do Seniorów gminy Swarzędz!

Jako przewodnicząca Rady Se-
niorów chciałabym podzielić się 
z Państwem wynikami naszej dzia-

łalności. Odbyło się 5 sesji, na które 
zaprosiliśmy przedstawicieli różnych 
profesji. Byli u nas: radca prawny pani 
Anna Mieczyńska, kierownik Wydziału 
Infrastruktury Drogowej pani Hanna 
Ostant-Jaskuła, kierownik Wydziału 
Nadzoru Właścicielskiego i Transportu 
pan Mariusz Szrajbrowski oraz dyrek-
tor Ośrodka Pomocy Społecznej pani 
Anna Renda. Przybyłym gościom za-
dawaliśmy pytania oraz przekazywa-
liśmy nasze uwagi dotyczące przejść 
dla pieszych, braku ławek przy placu 
zabaw dla dzieci na os.Czwartaków, 

zwiększenia częstotliwości autobu-
sów, ułatwienia korzystania z komuni-
kacji seniorom oraz małym dzieciom 
poprzez utwardzenie przystanków na 
wsiach np. w Paczkowie. Prosiliśmy aby 
powiększyć cyfry na rozkładach jazdy. 

Z panią dyrektor Anną Rendą 
rozmawialiśmy o sytuacji seniorów 
w naszej gminie. Jak się okazuje jest 
nas 9700 osób. Możemy  korzystać 
z różnych form aktywności. Brać udział 
w gimnastyce, śpiewać, malować, 
uczyć się na komputerze, grać w gry 
planszowe, spotkać się z przyjaciółmi. 
Osoby opiekujące się chorymi mogą 
skorzystać  z opieki wytchnieniowej. 
Nową formą pomocy są opaski na rękę 

z przyciskiem, które umożliwiają we-
zwanie pomocy. Prowadzona jest także 
akcja, aby esemesem powiadamiać nas 
seniorów o różnych inicjatywach oraz 
programach prowadzonych w naszej 
gminie. Trzeba tylko podać numer te-
lefonu i w ten sposób zarejestrować się. 
Szczegóły dostępne są OPS. 

Przekazuję te informacje, bo komu-
nikacja między seniorami a instytucja-
mi pomagającymi nam, jak się przeko-
nałam, nie jest doskonała. 
Rada Seniorów działa w oparciu o sta-
tut. Jest ciałem doradczym. Nasz adres 
e-mail:  radaseniorow@swarzedz.pl 

Prosimy o przekazywanie infor-
macji o dostrzeganych przez Państwa 
problemach.

Przewodnicząca Rady Seniorów 
Hanna Grabowska 
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Piknik Country w Swarzędzu

Koncert zespołu i nauka tańca co-
untry, zwiedzanie stajni, animacje 
sportowe: rzucanie lassem i pod-

kową, śpiew i taniec to atrakcje, które 
miały miejsce podczas Pikniku Coun-
try 24 września na pięknym, zielonym 
terenie obiektu Atrium w Swarzędzu. 
Organizatorem integracyjnej imprezy 
był Dzienny Dom „Senior-Wigor” funkcjo-
nujący w strukturach Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu, w ramach do-
finansowania z Wieloletniego Programu 
„Senior+” na lata 2015-2020. 

Piknik Country zorganizowany został 
po raz pierwszy w Swarzędzu i skiero-
wany był przede wszystkim do osób po 
60 roku życia. Z zaproszenia skorzystali 
uczestnicy Dziennych Domów „Senior-
-WIGOR” z Lubonia, Skwierzyny i Zbą-
szynia, seniorzy z Gminnego Centrum 
Pomocy Środowiskowej z Grodziska 
Wielkopolskiego oraz z Dziennego Domu 
Pomocy, Centrum Aktywności Seniora 
i Klubów Młodych Duchem ze Swarzędza. 

Wszyscy uczestnicy Pikniku pojawili 

się w cudownych nastrojach i pięknych, 
własnoręcznie wykonanych strojach. 
Muzyka, o którą zadbał zespół „Country 
Spiders Group” oraz nauka tańca, którą 
prowadził instruktor Jack, stworzyły nie-
zapomnianą atmosferę. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 

gościom za wspaniałą zabawę oraz tak 
liczne przybycie. Tego typu spotkania 
pozwalają nam być razem, korzystać 
z radości życia i poznawać się jeszcze 
bliżej – dlatego już teraz zapraszamy za 
rok, ale w jakim stylu będziemy się bawić 
to na razie pozostanie naszą tajemnicą.

Magdalena Tyblewska
Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 

w Swarzędzu

Spotkanie z rodzinami 
w Środowiskowym Domu Samopomocy

W ramach obchodów Światowe-
go Dnia Zdrowia Psychiczne-
go (10 października) w dniu 

30.09.2019 w Środowiskowym Domu 
Samopomocy odbyło się spotkanie 
z rodzinami uczestników Domu - osób 
z doświadczeniem choroby psychicznej.

Spotkanie miało na celu wsparcie 
rodzin, wymianę doświadczeń, podzie-
lenie się wiedzą z zakresu zdrowia psy-
chicznego, a także przekazanie infor-
macji na temat wybranych świadczeń.

Pierwsza część spotkania miała 

charakter warsztatowy – podczas niej 
rodziny pogłębiły wiedzę na temat 
zasobów i trudności osób doświad-
czających choroby psychicznej oraz 
sposobów radzenia sobie z tymi trud-
nościami. 

W drugiej części rodziny uzyskały 
informacje na temat interesujących 
ich świadczeń, był też czas na indy-
widualne konsultacje z pracownikami 
ośrodka.

Kolejna okazja do rozmów na temat 
zdrowia psychicznego będzie w dniu 

21 października 2019r. w godzinach 
14:00-17:00. Serdecznie zapraszamy 
na Drzwi Otwarte do Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Swarzędzu. 
Oprócz informacji na temat oferty 
i funkcjonowania Domu będzie moż-
na zaobserwować jak wygląda praca 
i aktywność Domu na co dzień po-
przez udział w zajęciach wspierająco-
-aktywizujących. Oferujemy ponadto 
możliwość konsultacji indywidualnych 
z pracownikami ośrodka.

 » Środowiskowy Dom Samopomocy 
 » ul. Piaski 4, 62-020 Swarzędz
 » Tel. 61 651 05 84
 » e-mail: sds@opsswarzedz.pl

Barbara Chmiela
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bez granic

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu od 2007 roku po-
siada akredytację organizacji 

goszczącej i koordynującej projekty 
wolontariatu Unii Europejskiej. Oznacza 
to, że od 12 lat może składać wnioski 
o dofinansowanie działania młodych 
osób z różnych zakątków Europy w swo-
ich placówkach. Może ich przyjmować, 
zapewniając im jednocześnie wszystkie 
środki potrzebne do życia i pracy w ob-
cym dla nich kraju. 

Ich pobyt w Swarzędzu trwa zazwy-
czaj 10 miesięcy. W zamian za pracę 
otrzymują co miesiąc środki finansowe 
na własne potrzeby (kieszonkowe), wy-
żywienie i bilety komunikacji miejskiej. 
Każdy wolontariusz ma zapewniony 
pokój w Domu Studenckim Politech-
niki Poznańskiej, kurs języka polskiego 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, 
cykl szkoleń w Warszawie i Toruniu oraz 
osobistego mentora. 

Począwszy od 2007 roku Ośrodek 
Pomocy Społecznej z powodzeniem 
przeprowadzał projekty wolontariatu 
w ramach programów Młodzież w dzia-

łaniu i Erasmus+. Od tego roku, po de-
cyzjach Komisji Europejskiej, działanie 
młodych ludzi w ramach wolontariatu 
europejskiego zostało ostatecznie włą-
czone w strukturę nowego programu 
o nazwie Europejski Korpus Solidarności. 
Dzięki tej inicjatywie ludzie w wieku od 
18 do 30 lat mogą spełniać osobiste 
pragnienia służby w społecznościach 
lokalnych całego kontynentu, rozwijając 
jednocześnie swoje kompetencje, zdoby-
wając doświadczenie w pracy o różnym 
profilu, poznając obcą kulturę i język.

Charakterystycznym aspektem pro-
jektów Ośrodka Pomocy Społecznej jest 
też przeciwdziałanie wykluczeniu spo-

łecznemu poprzez pracę obcokrajowca 
z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i ludź-
mi w wieku powyżej 60 roku życia. Do 
tej pory w naszym mieście, a dokładnie 
w świetlicach i placówkach senioralnych, 
działali wolontariusze z Austrii, Francji, 
Finlandii, Niemiec i Włoch. Mamy na-
dzieję, że również w tym roku przyjedzie 
do Swarzędza młody Europejczyk, który 
swoją osobowością ubogaci zajęcia dla 
dzieci i seniorów w placówkach Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Zobaczymy, rekru-
tacja trwa!  

Dariusz Bugajski
Sekcja Profilaktyki Uzależnień 

i Animacji Społecznej  

Europejski Korpus Solidarności  
fot. European Commision, 2016

Morze atrakcji, czyli dwudniowa 
wycieczka po Trójmieście 

W dniach 18 i 19.09.2019 r. uczes-
tnicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz Dzienne-

go Domu „Senior-Wigor” wzięli udział 
w dwudniowej wycieczce do Trójmiasta. 

Zwiedzanie rozpoczęło się od lekcji 
prowadzonej przez edukatora w Centrum 
Nauki Eksperyment w Gdyni. Klimatu 
nadmorskiej historii oraz kultury po-
zwoliło nam doświadczyć zwiedzanie 
statku-muzeum „Daru Pomorza”, znanego 
również pod nazwą „Biała Fregata”. Po 
aktywnym zwiedzaniu, przyszedł również 
czas na odpoczynek na Molo w Sopo-
cie. Dzięki wietrznej i mroźnej pogodzie 
wzburzone morze wyglądało malow-
niczo i dawało możliwość stworzenia 
ciekawych fotografii upamiętniających 
spacer brzegiem morza. Jednym z ko-
lejnych punktów turystycznych okazał 
się Krzywy Domek w Sopocie, którego 
inspiracją do stworzenia były rysunki 
Jana Marcina Szancera, przyjaciela oraz 

ilustratora książek Jana Brzechwy i Pera 
Dahlberga, grafika oraz twórcy anima-
cji. Wieczorny powrót do Gdańska umilił 
nam widok na rzekę Motławę, w której 
lustrze odbijało się, rozświetlone koło 
widokowe. 

Kolejny dzień rozpoczął się od prze-
jazdu do Archikatedry Oliwskiej, gdzie 
mieliśmy możliwość wysłuchania kon-
certu, który łączył dźwięki trzech instru-
mentów, organów wielkich, organów 
w transepcie oraz pozytywu. Po koncer-
cie udaliśmy się na plażę w Brzeźnie. Po 
nabraniu sił na plaży, wzięliśmy udział 
długim spacerze z przewodnikiem po 
Gdańsku. Wycieczka w Trójmieście 
kończyła się rejsem z przewodnikiem 
po Motławie na trasie Gdańsk-Wester-
platte. Podczas rejsu, prezentowane były 
informacje dotyczące Stoczni Gdańskiej, 
rzeki, a także statków, które napędzają 
gospodarkę Trójmiasta. 

Podczas dwóch intensywnych dni 

w Trójmieście, w aktywny sposób pozna-
liśmy Gdańsk, Gdynię i Sopot. Zdajemy 
sobie sprawę, że i tak te nadmorskie mia-
sta mają jeszcze wiele do zaoferowania 
turystom. Krótki wyjazd, zaowocował 
nam dobrym samopoczuciem i wielo-
ma miłymi wspomnieniami. 

D. Jóźwiak, ŚDS
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ops@swarzedz.pl www.opsswarzedz.pl 

Zajęcia świetlicowe – 
zapraszamy!
Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu zaprasza 

dzieci oraz młodzież na zajęcia świetlicowe:
 » poniedziałki: 09:00-17:00 

środy: 10:00-18:00; piątki: 14:00-17:00
Zajęcia w poniedziałki oraz środy mają na celu: 

niesienie pomocy w nauce tzn. wspólne odrabiane 
lekcji, wspólną naukę, kreatywne spędzenie czasu 
wolnego po lekcjach.

W piątki będziemy rozwijać swoją kreatywność 
poprzez zajęcia plastyczne, kulinarne, rękodzieło.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Gminnego 
Centrum Informacji w Swarzędzu przy ul. Działkowej 
61a. Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Gmin-
ne Centrum Informacji w Swarzędzu, ul. Działkowa 61a
tel.: 61-818-17-30 w godz. 08:00-16:00

/ops/

Propozycje Centrum 
Aktywności Seniora

Zapraszamy osoby 55+ z terenu miasta i gminy 
Swarzędz.

1. Zajęcia komputerowe w każdą środę od go-
dziny 17.15.
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Zamkowa 20 
(sala komputerowa). 
Kontakt: 512 052 677; 501 761 590

2. Spotkania językowe w każdy wtorek: 
 » 11.30 język włoski;
 » 12.30 język angielski 

Miejsce: Centrum Aktywności Seniora, ul. Piaski 
4 (I piętro). 

3. Nordic Walking w każdy wtorek od 10.00.
Miejsce zbiórki: Plac Niezłomnych (przy fontan-
nach). Kontakt: 504 932 301

4. Spotkania z cyklu „Wybitne kobiety na prze-
strzeni wieków – Irena Kwiatkowska” 
3 październik godz. 10:00
Miejsce: Centrum Aktywności Seniora, ul. Piaski 4 
(I piętro). Kontakt: 505 912 370

5. Spotkania na kręgielni w pierwszy poniedzia-
łek miesiąca. Zapisy: 505 912 370

6. Spotkania edukacyjne dotyczące zdrowego 
odżywiania:

 » 14 październik godz. 12:00. 
Kontakt: 505 912 370

 » 28 październik „Zasadzki Jadłospisu” – spotka-
nie edukacyjne połączone z degustacją polskich 
produktów żywieniowych. 
Kontakt: 504 932 301

Miejsce: Centrum Aktywności Seniora, ul. Piaski 
4 (I piętro). 

7. Festiwal Off Cinema w CK Zamek w Poznaniu
16-18 października. 
Więcej informacji: 505 912 370

8. Wernisaż prac malarskich seniorów 
21 października godz. 11:00

Miejsce: Bibliotece Publicznej na os. Czwarta-
ków 1. Zapisy: 505 912 370

9. Konkurs literacki „Ulubione zabawy i zabaw-
ki Waszego dzieciństwa” – prace należy dostar-
czyć osobiście do Centrum Aktywności Seniora ul. 
Piaski 4 lub mailowo kmd@opsswarzedz.pl do dnia 
8 listopada 2019. Więcej informacji: 505 912 370

10. SeniorSMS – System informacyjny dla osób 
po 55 roku życia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu wpro-
wadza nowy system informacyjny dla osób po 55 
roku życia. W wysyłanych do swarzędzkich senio-
rów wiadomościach SMS pojawią się informacje 
o spotkaniach, imprezach kulturalnych i spor-
towych, wyjazdach edukacyjnych, wycieczkach 
oraz o wszystkich zajęciach realizowanych przez 
Centrum Aktywności Seniora oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu.
Aby otrzymywać informacje w formie SMS wystar-
czy zarejestrować się w systemie poprzez zgłosze-
nie elektroniczne na stronie opsswarzedz.pl lub 
pisemne wypełnienie deklaracji. 
Deklaracje dostępne są w sekretariacie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędz ul. Poznańska 25 
oraz w Centrum Aktywności Seniora ul. Piaski 4.

Opieka wytchnieniowa 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
przystąpił do realizacji kolejnego pro-

gramu skierowanego do osób niepełnospraw-
nych w ramach Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2019. 

Program skierowany jest do niepełnosprawnych 
dzieci i osób dorosłych, których opiekunowie wyma-
gają wsparcia w postaci czasowej przerwy w sprawo-
waniu opieki nad swoimi bliskimi.

Opieka wytchnieniowa to forma usług opiekuń-
czych realizowanych w miejscu zamieszkania, umożli-
wiająca odpoczynek osobom świadczącym na co dzień 
wsparcie osobom niesamodzielnym. „Wytchnienie” 
umożliwia opiekunowi przerwę w wykonywaniu 
codziennych zadań związanych z opieką, daje moż-
liwość załatwienia bieżących spraw oraz regenerację 
sił niezbędnych do tak trudnego zadania jakim jest 
towarzyszenie bliskim w chorobie. Pomoc ma na celu 
przede wszystkim zapobieganie „wypaleniu” opiekuna 
faktycznego, który nierzadko wiele lat sprawuje opiekę 
bez przerwy. Pozbawieni czasu dla siebie opiekunowie, 
żyjąc w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego 
i fizycznego, borykają się często z trudnościami w ob-
szarze własnego zdrowia, nie mają jednak czasu by 
o to zdrowie zadbać. Mamy teraz możliwość wesprzeć 
opiekunów w codziennych zmaganiach.
Beneficjenci programu „Opieka wytchnieniowa”

 » Dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możli-
wością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 

w procesie jego leczenie, rehabilitacji i edukacji;
 » Osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności.
Aby skorzystać z pomocy w formie „wytchnie-

nia” wystarczy złożyć wniosek w tutejszym ośrodku. 
Z tytułu korzystania z tej formy pomocy klient nie 
ponosi odpłatności.

Mieszkańców gminy Swarzędz zaintere-
sowanych szczegółowymi informacjami za-
praszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy 
Społeczne.j ul. Poznańska 25; tel. 61 651 26 51 
lub 886 358 911.

Angelika Pietrucha
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędz

„Rodzina  
500+”  
i „Dobry Start”

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

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

W Gminie Swarzędz w okresie od 1 lipca 2019 r. 
do 30 września 2019 r. przyjęto 7987 wniosków o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego i 5456 
wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry 
start”. Do 30 września 2019 r. przyznano i wypłacono 
świadczenie „Dobry start” dla 7187 dzieci na łączną 
kwotę 2 155 050 zł, natomiast świadczenie wycho-
wawcze przyznano i wypłacono dla 10 138 dzieci (w 
tym 4440 dzieci, na które po raz pierwszy przyznano 
uprawnienia) na kwotę 8 831 247 zł.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie świad-
czenia „Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 można 
składać do 30 listopada 2019 r., natomiast do pro-
gramu Rodzina 500+ można dołączyć w dowolnym 
momencie, jednak należy pamiętać, że prawo do 
świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od 
miesiąca złożenia wniosku, a w przypadku dzieci uro-
dzonych po 30 czerwca 2019 r. rodzice mają 3 miesiące 
od urodzenia dziecka na złożenie wniosku, aby otrzy-
mać świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin.

Sekcja Świadczeń  
Wychowawczych 

Anna Książkiewicz
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Beata Borucka
„Mądra babcia”

Beata Borucka, coach i psycholog 
biznesu, zdobyła popularność dzięki 
prowadzonemu profilowi na jednym 
z portali społecznościowych. Efek-
tem tych działań jest książka „Mą-
dra babcia”. Autorka uczy w niej, 
jak być nowoczesną babcią, jak 
wzmocnić rolę babci w wychowa-
niu dzieci, jak uniknąć konfliktów 
na linii babcia-rodzice, jak nawiązać 
kontakt z wnukami epoki smartfo-
nów. Na końcu książki znajdziemy 
dekalog mądrej babci oraz porady, 
jak zachować młodość na dłużej. Na-
pisana z humorem, pełna osobistych 
refleksji książka, nie tylko dla babć.

Robert T. Morris
„Na ostrzu skalpela. 
50 lat z życia 
chirurga”

Wspomnienia Roberta Tuttle Morri-
sa, pracującego pod koniec XIX wie-
ku w jednym z największych szpitali 
w Stanach Zjednoczonych. Morris 
opracował własne metody leczenia, 
czym przyczynił się do rozwoju me-
dycyny, a zwłaszcza chirurgii rekon-
strukcyjnej. Dzięki jego książce mo-
żemy dowiedzieć się, jak wyglądała 
praca w szpitalu sto lat temu, jak 
rozwijała się medycyna, jak wyglą-
dały operacje. W jego wspomnie-
niach przeczytamy, że śmiertelność 

po operacjach wynosiła prawie 80 
procent a operacje często przepro-
wadzano w domu pacjenta. Ciekawa 
propozycja zwłaszcza dla zaintereso-
wanych historią medycyny.

Max Czornyj
„Inna”

Mikołaj Popławski budzi się i nie pa-
mięta prawie nic ze swojego życia. 
Kiedy w swojej piwnicy znajduje 
zakneblowaną, nagą dziewczynę, 
nie wie, czy jest mordercą, pory-
waczem czy gwałcicielem. Nie wie 
też, czy jest skłonny do czynienia 
zła. Zaczyna popadać w coraz więk-
szy obłęd. Nie chce nawet uwol-
nić dziewczyny, bo boi się prawdy 
o sobie. Kilka domów dalej Gabriela 
Kraus szuka swojej zaginionej córki. 
Ma przeczucie, że jej zaginięcie ma 
związek z Popławskim. Czy odnaj-
dzie swoją córkę, czy Mikołaj przy-
pomni sobie kim jest?  Niebanalny, 
dobrze napisany thriller, od którego 
nie można się oderwać.

Shaun Bythell
„Pamiętnik 
księgarza”

Książka to w rzeczywistości pa-
miętnik Shauma Bythella właści-

ciela antykwariatu The Book Shop, 
w szkockim miasteczku Wigtown. 
Autor dzieli się z czytelnikiem za-
pisem swojej rocznej pracy (od lu-
tego 2014 do lutego 2015 roku) 
w antykwariacie, przemyśleniami 
na temat literatury, klientów, pra-
cowników, ale i autorów, podró-
ży w poszukiwaniu książkowych 
skarbów. Z książki dowiemy się, jak 
pozyskiwane są zbiory do antykwa-
riatu oraz dlaczego Bythell uważa, 
że antykwariuszy i bibliotekarzy 
nic nie łączy. Lekka, zabawna, ciut 
ironiczna, lektura dla wszystkich 
miłośników książek.

Shobha Rao
„One płoną jaśniej”

Obraz współczesnych Indii, widzia-
ny oczami dwóch młodych kobiet 
– Purniny i Sawithy. Urodzone 
w biednych wioskach, od początku 
narażone są na przemoc i wykorzy-
stywanie. Ukojeniem staje się dla 
nich wzajemna przyjaźń. Książka 
przypomina, że w Indiach wciąż 
niewiele się zmieniło – urodze-
nie dziewczynki postrzegane jest 
jako tragedia dla rodziny, kobie-
ty traktowane są jak przedmioty, 
małżeństwa wciąż są aranżowa-
ne, a okaleczanie kobiet nie budzi 
zdziwienia. Niesamowicie ważna 
książka, pokazująca, jak istotna 
jest ciągła walka o poszanowanie 
kobiet na całym świecie.

Witold Szabłowski
„Jak nakarmić 
dyktatora”
Witold Szabłowski, dziennikarz 
i reporter, przemierzył cztery kon-

tynenty, by poznać kucharzy, któ-
rzy gotowali dla dyktatorów, np. 
Saddama Husajna, Fidela Castro, 
Pol Pota, Envera Hodży czy Idiego 
Amina. Z książki dowiemy się, co 
spożywali dyktatorzy, gdy ważyły 
się losy świata, o czym wiedzieli 
pracujący dla nich kucharze, jak 
potoczyły się ich losy, co myśleli 
o swoich pracodawcach. Połączenie 
książki kulinarnej, biografii dyk-
tatorów i wiedzy psychologicznej. 
Książka warta polecenia.

Agnieszka Gładzik
„Daleko od morza”

Książka poruszająca temat II wojny 
światowej a zwłaszcza problem 
wrócenia do normalności po prze-
życiu obozu koncentracyjnego. 
Bohaterką książki jest Marianna 
Palińska, która po długim leczeniu 
( s p o w o d o w a n y m  p o b y t e m 
w obozie Ravensbrück) wraca 
do Polski. Chce odnaleźć rodzinę, 
przede wszystkim ukochanego 
brata, i ułożyć sobie życie. Książka 
wzrusza i przypomina, że zrozu-
mienie i wybaczenie są niezbędne, 
by poradzić sobie z traumatycznymi 
przeżyciami. Mimo trudnego tema-
tu, książka napisana jest w przy-
stępny sposób, autorka zaciekawia 
czytelnika, chcę się poznać historię 
Marianny do końca.

Anna  
Walkowiak-Osowska

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

Skunks 
w bibliotece?

Tuptuś ze swoim opiekunem – Mi-
chałem Bednarkiem – uczył dzieci 
z SP1 i SP 3 w Swarzędzu, jak odpo-

wiedzialnie opiekować się zwierzętami. 
Uczniowie klasy 1 i 3 dowiedzieli się, że 
kupując egzotyczne zwierzęta, krzyw-
dzimy je.

Michał wie, co mówi – prowadzi Sto-
warzyszenie na Rzecz Rehabilitacji, Ekolo-
gii i Ratowania Zwierząt Rzeźnych BENEK. 
Trafiają do niego zwierzęta, które ludzie 

kupują dla kaprysu, a potem nie potrafią 
zapewnić im dobrych warunków życia. 

Jak widać, w Bibliotece Publicznej 
w Swarzędzu można się uczyć nie tylko 
z książek.

Magdalena Kozłowska

Uśmiechnięte 
dzieci i mamy!

W Bibliotece Publicznej na os. 
Czwartaków 1 rozpoczął się ko-
lejny cykl zajęć Grupy Zabawo-

wej. W czasie zajęć razem czytamy ksią-
żeczki, wykonujemy prace plastyczne, 
tańczymy, bawimy się zgromadzonymi 
zabawkami, uczymy się pracy w grupie, 
nawiązujemy pierwsze przyjaźnie. Prowa-
dzimy zapisy chętnych dzieci do grupy 
wiosennej. Do zobaczenia!

Lubisz  
robótki ręczne? 

Lubisz robótki ręczne? Chcesz poznać 
nowe techniki? Zapraszamy do bi-
blioteki!

Zaczynamy 
spotkaniem 
organiza-
cyjnym 15 
październi-
ka (wtorek) 
w godzi-
nach 16-18. 

Z a p r a -
szamy dzieci 
(do 13 roku 
życia z opiekunem), młodzież i dorosłych! 
W czasie zajęć będziemy wykonywać 
dekoracje na groby oraz ozdoby bożo-
narodzeniowe.

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

/bibl/

Polecamy:

,,Historycznym 
śladem Puszczy 
Zielonki i okolic”

Niedawno ukazała się niezwykle in-
teresująca książka - ,,Historycznym 
śladem Puszczy Zielonki i okolic”. 

Jej autor, Błażej Sienkowski, przybliża 
historię Puszczy Zielonki i okolic. Przed-
stawia tematy, które dotąd 
były wzmiankowane lub cał-
kowicie pomijane. Opowiada 
o niszczejących cmentarzach 
ewangelickich z XIX i początku 
XX wieku, opustoszałej wsi na 
pograniczu gmin Pobiedziska 
i Swarzędz, dywizjonach rakie-
towych w Trzaskowie, średnio-
wiecznym mieście Dzwonowo 
czy betonowych bombach 
z czasów drugiej wojny świa-
towej, które do dziś znajdują 
się w lasach Puszczy Zielonki.

Błażej Sienkowski jest mieszkańcem 
wsi Mielno w gminie Czerwonak, studen-
tem Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, pasjonatem historii i sportu, 
turystyki historycznej oraz kolekcjone-
rem zabytkowych jednośladów. Obecnie 
pracuje nad kolejną publikacją, której 
roboczy tytuł to ,,Stolica Motorów. Zarys 
dziejów klubu LKS Kicin”.

Książkę można nabyć m.in. w siedzi-
bie „Informatora Swarzędzkiego” (Osiedle 
Czwartaków 23/1) oraz na portalu Alle-
gro.pl (wpisując jej tytuł).  /nad/
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KOMUNIKATY
 » 1 listopada pływalnia Wodny Raj nieczynna.
 » 11 listopada pływalnia Wodny Raj czynna od 

6:30 do 22:00 (obowiązuje cennik świąteczny).
 » 11 listopada nie odbywają się zajęcia z aqua 

senior, fitness, nauki i doskonalenia pływania.
/scsir/

Zajęcia z jogi

Joga wprowa-
dza harmonię 

ciała i umysłu. 
Uczy oddechu, 
który wycisza 
i oczyszcza nasz organizm. Uczy świadomości wła-
snego ciała. Poprzez asany powoduje, że nasze 
ciało jest sprawniejsze – zwłaszcza kręgosłup, który 
jest rusztowaniem całego ciała. Zajęcia odbywają 
się w budynku sceny plenerowej przy pływalni. 
Termin zajęć:

 » wtorek godz. 20:00-21:30
 » środa godz. 19:00-20:30

Długość zajęć – 90 minut. 
Koszt za jednorazowe zajęcia – 30 zł/os/90 min
Koszt za jedne zajęcia przy zakupie minimum 4 zajęć 
– 25 zł/os/90 min
Opłaty: gotówka, karta płatnicza, karnet SCSiR
Zajęcia nie obejmują kart: Benefit, FitFrofit, System 
OK, Karta Dużej Rodziny. 
Pierwszeństwo wykupienia karnetu na nowy mie-
siąc, mają osoby regularnie uczęszczające na zajęcia 
do 25 każdego dnia miesiąca. Nowe osoby mogą 
wykupić karnet od 26 każdego dnia miesiąca.

/scsir/

Nagrody sportowe 
– można składać 
wnioski

Uprzejmie informujemy, że - zgodnie z uchwałą 
nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu 

z 29 grudnia 2010 r. - do 30 listopada br. do 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz można składać 
wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień za 
wybitne osiągnięcia sportowe w 2019 roku. 
Podmioty uprawnione do składania wniosków to: 
stowarzyszenia kultury fizycznej, związki i kluby 
sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. Wnioski można składać osobiście 
lub listownie pod adresem: Urząd Miasta i Gminy 
w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Treść regulaminu i wniosek w tej sprawie znajdą 
Państwo na stronie internetowej urzędu: www.
swarzedz.pl (zakładka: sport / nagrody i stypen-
dia). Treść regulaminu znajduje się również na ta-
blicy ogłoszeń w ratuszu, a wnioski można pobrać 
w naszym Biurze Obsługi Interesanta.

/wd/

Aqua Aerobik – w październiku więcej 

Zapraszamy na Aqua Aerobik. 
Zajęcia odbywają się we wtorki 
o godzinie 19:15 i 20:05 – Aqua 

Aerobik, oraz w czwartki o godzinie 
19:15 – Aqua Hard Body Trening. Tylko 
w październiku kupując karnet otrzy-
masz dodatkowe zajęcia. Karnet na 4 
wejścia – dodatkowo 1 zajęcia, karnet na 
8 wejść – dodatkowo 2 zajęcia, karnet na 
12 wejść – dodatkowo 3 zajęcia.

Opłaty:
 » 30 zł/os./45 min (za jednorazowe 

wejście na basen, obejmuje opłatę 
za wejście na basen)

 » 100 zł/os./45 min (za 4 + 1wejścia na 
basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen, ważny 60 dni)

 » 175 zł/os./45 min (za 8 + 2wejść na 

basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen, ważny 90 dni)

 » 250 zł/os./45 min (za 12 + 3wejść na 
basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen, ważny 120 dni) 

(po przekroczonym czasie dopłata według 
cennika).

/scsir/

Upamiętniono 
„Siłę”

20 września 2019 r. na stadio-
nie Miejskim im. Mariana Za-
porowskiego w Swarzędzu 

został rozegrany I Bieg Sztafetowy im. 
Romana Firlika. 

Dla przypomnienia – Pan Roman 
Firlik to wielki miłośnik sportu. Upra-
wiał m.in. boks w poznańskim klubie 
Warta, potem w Unii Swarzędz zapa-
sy. Od 1959 ścigał się na rowerach, ale 
największe sukcesy odniósł uprawiając 
biegi długodystansowe. Niewiele osób 
może pochwalić się ukończeniem słyn-
nego kaliskiego biegu na dystansie 100 
kilometrów, a Panu Romanowi udało się 
to… osiem razy.

Bieg im. Romana Firlika został zorga-
nizowany przez Koło Przyjaciół i Sympa-
tyków Klubu Sportowego Unia Swarzędz 
– „Unia 100”, przy współpracy z Urzędem 
Miasta i Gminy Swarzędz oraz Klubem 
Sportowym „Unia” Swarzędz. 

Do rozegrania biegu zostały zapro-
szone szkoły podstawowe z gminy Swa-
rzędz. Do zawodów zgłosiło się 5 szkół, 
a w skład każdej szkoły wchodziło: 5 
dziewczynek, 5 chłopaków, mama i oj-
ciec dziecka, które uczęszcza do danej 
szkoły, nauczyciel wychowania fizycz-
nego oraz „przyjaciel szkoły”. Łącznie 
w każdej drużynie startowało 14 osób, 
które miały do pokonania dystans 15 
kilometrów.

Rozpoczęcie zawodów poprzedziło 

przypomnienie sylwetki Romana Figlika, 
złożenie wiązanki kwiatów na Jego gro-
bie, po czym Burmistrz Miasta i Gminy 
Pan Marian Burmistrz oficjalnie otworzył 
zawody. Pan Burmistrz też był honoro-
wym starterem.

Najszybciej dystans 15 km pokona-
ła Szkoła Podstawowa z Paczkowa. Na 
drugiej pozycji uplasowała się Szkoła 
Podstawowa z Wierzonki, a na trzeciej 
Szkoła Podstawowa Nr 4 ze Swarzędza. 
Pozostałe miejsca zajęły Szkoły Podsta-
wowe SP Nr 3 i SP Nr 1 ze Swarzędza.

Zawody przebiegły w bardzo mi-
łej atmosferze, przy pięknej pogodzie. 
Wzruszenia nie kryli syn i córka Romana 
Firlika, którzy wręczyli nagrody dla naj-
lepszej szkoły.

W imieniu organizatorów składam 
serdeczne podziękowania wszystkim 
uczestnikom rozegranego biegu oraz 
tym wszystkim, którzy przyczynili się do 
zorganizowania pięknej imprezy.

Do zobaczenia za rok.
Eugeniusz Dobiński
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Karty honorowane  
w SCSiR:

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

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

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

XIII Rajd Cysterski za nami

W słoneczną sobotę, 14 września 
odbył się XIII Rajd Cysterski. Or-
ganizatorem był Związek Mię-

dzygminny ,,Puszcza Zielonka”.
Meta imprezy znajdowała się przy 

pałacu von Treskow w Owińskach. Przy-
było na nią ponad 300 turystów. W głów-
nej mierze uczestnikami wydarzenia byli 
mieszkańcy gmin członkowskich ZMPZ: 
Czerwonaka, Murowanej Gośliny, Swa-
rzędza, Skoków, Kiszkowa i Pobiedzisk. 
Rowerzyści  mieli do wyboru aż 7 tras 
rowerowych o różnej długości i trudno-
ści oraz trasę pieszą – nordic walking. 
Cieszącymi się największą popularno-
ścią okazały się trasy: familijna z Kozie-
głów, maltańska z poznańskiej Malty 
(przebiegająca przez gminę Swarzędz, 
z przystankiem przy pływalni ,,Wodny 
Raj”) oraz tajemnicza (z dojazdem na 
metę własnym szlakiem).

Na mecie na wszystkich czekał re-
generacyjny posiłek i rękodzielnicze 
atrakcje. Chętni (których nie brakowało) 
mogli wykonać własnoręcznie gliniane 
naczynie, pod okiem florystek upleść 
wianek, bądź skomponować bukiet 
z kwiatów i liści, skorzystać z warsz-
tatów wikliniarskich, czy wziąć udział 
w zwieńczającym imprezę konkursie 
z atrakcyjnymi turystyczno-rekreacyj-

nymi nagrodami.
Po rajdzie wszyscy rowerzyści i pie-

churzy mieli szansę skorzystać z dobro-
dziejstw i atrakcji XIII Pikniku Cyster-
skiego, trwającego pod pałacem von 
Treskow do wieczora.

Izabela Paprzycka
 Fot. Przemysław Kwarta
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Przydatne adresy i telefony

zz UrządzMiastazizGminyz
wzSwarzędzu

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

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

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

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

zz KomisariatzPolicjizz
wzSwarzędzu

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

zz OchotniczazStrażzz
PożarnazwzSwarzędzuz

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

zz OchotniczazStrażzz
PożarnazwzKobylnicyz

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

zz CentrumzInformacjizz
MedycznejzTel-Med

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

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

zz Pomoczdoraźnazz
–zPrzychodniazLekarskazz
MULTI-MEDICz

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

zz ZespółzPrzychodniz
LekarzazRodzinnegoz
DIAGTERzSp.zzzo.o.

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

zz CentrumzMedycznezz
Lecznicyz„Certus”

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

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

zz CentrumzMedycznez–z
PrzychodniazwzSwarzędzu

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

zz Dyżuryzcałodobowez
aptek

Apteka Przyjazna (przy markecie Biedron-
ka) – Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 5/7, 
tel. 061 818 50 69, czynna całą dobę  
przez 365 dni w roku
Całą dobę czynne są apteki w Poznaniu:
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, 
tel. 61 852-26-25
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4, 
tel. 61 852-52-44

zz Ośrodekzz
PomocyzSpołecznej

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

zz Gminnezz
CentrumzInformacji

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

zz Zakładzz
GospodarkizKomunalnejz

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

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

zz SwarzędzkiezCentrumz
HistoriizizSztukiz

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

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

zz SwarzędzkiezCentrumz
SportuzizRekreacji

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

zz SkansenzizMuzeumz
Pszczelarstwaz

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

zz MuzeumzPrzyrodniczo-z
ŁowieckiezwzUzarzewie

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

zz CechzStolarzyzz
Swarzędzkich

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

zz StarostwozPowiatowez
wzPoznaniu

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

zz OśrodekzInterwencjiz
Kryzysowejz

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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Buderus

Serwis  
i naprawa  
kotłów

tel. 
512 193 302

Fabryka Mebli Tapicerowanych 
ALWES w Swarzędzu zatrudni 
pracowników na stanowisko:

PAKOWACZA
OFERUJEMY: pracę w firmie z wieloletnią tradycją  

| stabilność zatrudnienia na umowę o pracę na 100% 
wynagrodzenia | atrakcyjne benefity pracownicze

Fabryka Mebli Tapicerowanych 
ALWES w Swarzędzu zatrudni:

PANIĄ DO SPRZĄTANIA 
POWIERZCHNI BIUROWYCH 

I SOCJALNYCH NA PÓŁ ETATU
Wszelkich informacji 

udzielamy pod numerem:
tel. 61 818 16 17

ALWES FMT, ul. Józefa Wybickiego 2 
62-020 Swarzędz

Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  n a warzywa i owoce •
 W

orki z grubego  lnu na chleb • Etui na sztućce • Worki na sprzęt sportowy • Plecako-work
i •

 T
or

by
 n

a 
za

ku
py

 •
 T

or
eb

ki
 n

a 
pr

ez
en

ty
 •

 F a
r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made
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IN-TEX
PRODUCENT

 » Podnośniki  
tapicerskie 

 » Akcesoria tapicerskie  
metalowe

 » Śruby tapicerskie
Indywidualne zamówienia klienta. 

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

P.P.H.U.KUPNO, SPRZEDAŻ, 
WYNAJEM 
NIERUCHOMOŚCI
•	Działki,	mieszkania,	

domy,	obiekty
•	Profesjonalna	

obsługa	transakcji	
nieruchomościami

•	Przekształcanie	gruntów
•	Uzbrajanie	działek
•	Procedury	

administracyjne

SWARZĘDZ	–	RYNEK	
UL.	WRZESIŃSKA	2/1

www.vendo.nieruchomosci.pl
biuro@ vendo.nieruchomosci.pl
tel. 606 145 257 || 780 066 795

Zaufany partner 

w nieruchomościach

Z nami sprzedasz swoją nieruchomość!

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

Twój partner w budownictwie

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

Budujemy:
– domy,
– bloki,
– obiekty  

użytkowe
w różnych  
wariantach:  
również „pod klucz”

 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

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

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

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

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

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

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. 

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)


