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Dobrą imprezę  
żal by było przegapić

Świętujemy  
otwarcie nowego 
salonu Orange 
w Galerii ETC  
Swarzędz, 
ul. Poznańska 6. 
Zapraszamy  

Już od 
1 stycznia

tel. +48 502 174 121
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Ponad 345 tys. złotych! 
Pięknie pobiliśmy zeszłoroczny rekord

Dotychczasowy wynik zbiórki podczas niedzielnego finału WOŚP w Swa-
rzędzu to już 345.116,90 złotych! Pięknie pobiliśmy zeszłoroczny rekord! 
Serdecznie dziękujemy! I gramy dalej! A wszystko to „dla zapewnienia 
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej 
medycynie zabiegowej”... 

28. FINAŁ WOŚP za nami... 
A jednak! Udało się! Stało się 
coś niesamowitego! Miesz-

kańcy gminy Swarzędz (ale nie tylko) po 
raz kolejny pokazali WIELKIE SERCA! 
Na dzień dzisiejszy zadeklarowana kwota 
wynosi 345.116,90 zł! A to oznacza że 
w Swarzędzu znów pobiliśmy rekord!!! 
Ostateczną kwotę poznamy w przeciągu 
kilku tygodni, kiedy to otrzymamy od 
Fundacji WOŚP potwierdzenie rozlicze-
nia sztabu przez bank. 

Na tegoroczny wynik składały się 
następujące punkty: 

1. wolontariusze kwestujący po mie-
ście: 178 070,34 

2. licytacje: 134 060,00 
3. Swarzędzki Bieg WOŚP: 16 757,88 
4. loterie fantowe: 12 136,37 
5. grochówka od RSP Kruszewnia: 

4 092,31 
Tradycyjnie podczas swarzędzkiego 

Finału WOŚP można było wylicytować 

Złote Serduszko od Fundacji WOŚP. Tym 
razem, szczęśliwym posiadaczem stał się 
Dawid Kownacki, swarzędzanin reprezen-

tant Polski w piłce nożnej, grający obecnie 
w Fortunie Dusseldorf, który nabył wspo-
mniane serduszko za kwotę 32 000,00 zł! 

Oprócz Złotego Serduszka, najwięk-
sze licytacje to m.in. instalacja paneli 
fotowoltaicznych, którą zlicytowano za 
kwotę 9 200,00 zł. W międzyczasie firma, 
która podarowała tę usługę, dołożyła dru-
gi voucher na taką samą instalację, który 
osiągnął kwotę 9 300,00 zł! Brawo! 

Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się koszulki podarowane przez 
Burmistrza Mariana Szkudlarka: koszul-
ka Roberta Lewandowskiego osiągnęła 
niebagatelną kwotę 8 000,00 zł, Jakuba 
Błaszczykowskiego 2 000,00 zł, a Dawida 
Kownackiego 1000,00 zł. 

dok. na str. 4 Ü
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Motocykl „Junak”, którego darczyńca 
pragnął pozostać anonimowy, wylicytowa-
no za 7 000,00 zł, asystenta rzecznika KKS 
Lech Poznań za 3 500,00 zł, rejs jachtem 
po Bałtyku za 2 700,00 zł, rękawice z 49 
Gali KSW za 2 000,00 zł, a podarowaną 
na ostatnią chwilę suknię ślubną za 600,00 
zł (szczęśliwą posiadaczką stała się jedna 
ze swarzędzkich ochotniczek ze Straży 
Pożarnej). Gratulujemy! 

Podarowany przez Bractwo Kurkowe 
trening strzelecki zlicytowano za 1000,00 
zł, natomiast występ Swarzędzkiej Orkie-
stry na dowolnej rodzinnej uroczystości 
za 800,00 zł. 

Zaproszenie na 16 Memoriał Arkadiu-
sza Gołasia osiągnęło kwotę 700,00 zł. 

Program imprezy obfitował w wiele, 
bardzo ciekawych punktów: 

Po raz 5 wystartował swarzędzki bieg 
WOŚP, który z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Muzyczną 
niespodziankę zagrzewającą uczestników 
biegu do walki o kolejne kilometry przygo-
towała sekcja perkusyjna Ośrodka Kultury 

Publiczność bardzo żywiołowo reago-
wała na koncerty i występy Swarzędzkiej 
Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Akord, 
sekcji tanecznych i wokalnych ośrodka 
kultury oraz gwiazdy wieczoru - zespołu 
Chłopcy z Placu Broni, nagradzając każ-
dego seriami braw. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
do wspólnego grania przyłączyły się 
Swarzędzkie morsy. Ich wspólna kąpiel 
w specjalnie przygotowanym basenie na 
zewnątrz hali wywołała duże uznanie. 

Idąc za przykładem Fundacji WOŚP, 
w tym roku, w ramach „światełka do 
nieba”, nie odbył się pokaz sztucznych 
ogni. W zamian za to mieliśmy porusza-
jący pokaz laserowy, który z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci uczestników 
imprezy. 

Podczas imprezy funkcjonowały - ką-
cik zabaw dla dzieci, w którym animato-
rzy z 2B Activ i Kulkids zapewnili czas 
najmłodszym, strefa gier komputerowych 
przygotowana przez GoodGame League 
cieszyła się bardzo dużym zaintereso-
waniem, podobnie jak loterie fantowe 
i grochówka przygotowana przez RSP 
Kruszewnię, do których ustawiały się 
długie kolejki. 

Swarzędzanie po raz kolejny nie za-
wiedli! Dziękujemy!!!

Filip Przepióra 
– szef swarzędzkiego  

sztabu WOŚP
 Fot. Aldona Młynarczak i Maciej Woliński 

Û dok. ze str. 3
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„Samorządowy Lider Edukacji” 
po raz 6 dla Gminy Swarzędz

11 grudnia 2019 roku w zabytkowej 
Sali Reprezentacyjnej Domu To-
warzystwa Kredytowego w Łodzi 

odbyła się Uroczysta Gala Finałowa IX 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Pro-
gramu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Sa-
morządnych Województw „Samorządowy 
Lider Edukacji”. Podczas gali Swarzędz 
reprezentowany był przez II zastępcę 
burmistrza, Tomasza Zwolińskiego i kie-
rownik Wydziału Edukacji UMiG, Dorotę 
Zarembę. 

Ideą Programu „Samorządowy Lider 
Edukacji” jest identyfikowanie i promowa-
nie jednostek samorządu terytorialnego, 
które posiadają szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu 
oświaty, a także podnoszenie jakości dzia-

łań samorządów w sferze lokalnej polityki 
edukacyjnej. 

W tegorocznej edycji Gmina Swarzędz 
uzyskała trzy wyróżnienia: Certyfikat Sa-
morządowy Lider Edukacji 2019, nagrodę 
specjalną - Złoty Certyfikat „Samorzą-
dowy Lider Edukacji” – przyznawane 
gminom, które uzyskują certyfikat Fun-
dacji po raz szósty oraz wyróżnienie IX 
edycji Programu „Samorządowy Lider 
Edukacji” za największy progres w dzie-
dzinie projektowania i wdrażania nowa-
torskich rozwiązań w edukacji w stosunku 
do poprzedniego postępowania certyfika-
cyjnego. 

Jak przeczytać możemy w recenzji 
podsumowującej proces oceny Swarzędza 
„certyfikowana gmina została uhonorowa-

na laurem „Samorządowego Lidera Edu-
kacji”, dzięki rzetelnym i profesjonalnym 
działaniom zarządczym podejmowanym 
w szeroko rozumianej polityce oświatowej. 
Oceniana jednostka spełnia w stopniu wy-
różniającym kryteria regulaminowe nie-
zbędne do uzyskania Certyfikatu i Znaku 
Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” 
w 9. Edycji Konkursu, współorganizowa-
nego przez Fundację Rozwoju Edukacji 
Szkolnictwa Wyższego.” 

/edu/ 

Pamiętamy 
o Powstańcach

W piątkowe przedpołudnie 27 
grudnia, na swarzędzkim 
rynku, odbył się uroczysty 

apel poświęcony 101. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 

Przed tablicą upamiętniającą Powstań-
ców Wielkopolskich zebrały się władze 
Miasta i Gminy Swarzędz, poczty sztan-
darowe, harcerze, delegacje organiza-
cji społecznych i samorządowych oraz 
mieszkańcy, chcący oddać hołd historii. 
O swarzędzanach uczestniczących w po-
wstaniu, opowiedział zebranym Arkadiusz 
Małyszka – prezes Swarzędzkiego Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielko-
polskiego. 

W swoim wystąpieniu podkreślał 
m.in., jak ważną rolę odegrało Powsta-
nie Wielkopolskie w historii odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

Na zakończenie I Zastępca Burmistrza 
Grzegorz Taterka podziękował wszystkim 

za przybycie na rocznicowe uroczystości. 
/mmm/

 Fot. A. Soberska-Mazurek

Wspólnie powitaliśmy 
Nowy 2020 Rok

Bardzo radośnie swarzędzanie przy-
witali nowy 2020 rok, bawiąc się 
wspólnie na największym parkiecie 

w gminie, w jaki zamienił się swarzędz-
ki Rynek. O oprawę muzyczną zadbał 
doświadczony poznański dziennikarz 
radiowy – DJ Ando. 

Zabawa na Rynku rozpoczęła się o go-
dzinie 23:30. Z głośników popłynęła ta-
neczna, energetyczna muzyka, sprawiając, 
że swarzędzka publiczność szybko dała 
się porwać do wspólnej zabawy. 

Najnowsze hity przeplatane z nieco 
starszymi przebojami wprawiły uczestni-
ków w niezwykle szampańskie nastroje. 

Tuż przed północą na scenie pojawił 
się Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Marian Szkudlarek, który życzył wszyst-

kim mieszkańcom zdrowia, szczęścia, po-
gody ducha i spełnienia marzeń. Punktu-
alnie o północy niebo nad Swarzędzem 
rozświetliły barwne fajerwerki. 

Mamy nadzieję, że dobry, sylwestro-
wy nastrój będzie towarzyszył wszystkim 
swarzędzanom przez cały 2020 rok. 

/ok/ 
 Fot. Aldona Młynarczak

Nocna i świąteczna 
opieka medyczna  
– od 1 stycznia  
nowy adres

W konkursie ogłoszonym przez 
NFZ wyłoniona została Przy-
chodnia „Gaudium”, która 

od 1 stycznia 2020 r. świadczyć będzie 
mieszkańcom gminy pomoc doraźną 
w godzinach nocnych i w dni świąteczne 
w Swarzędzu przy ul. Kórnickiej 75 (bu-
dynek Centrum Medycznego PERSONA), 
telefon 61 307 73 07. /-/
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Budżet Obywatelski – 
przybywa realizacji

W minionym roku w ramach Budżetu 
Obywatelskiego naszej gminy na podsta-
wie wcześniej opracowawanych projektów 
udało się wykonać część zadań skierowa-
nych do realizacji. Wśród nich wymienić 
można:
 » na placu zabaw w Rabowicach – wie-
lofunkcyjne urządzenia zabawowe oraz 

„kopalnię piasku”;
 » w Gruszczynie na placu zabaw – urzą-
dzenie do ćwiczeń street workout oraz 
„kopalnię piasku”. Przy okazji uporząd-
kowany został okoliczny teren;

 » plac w Wierzenicy wyposażony został 
w urządzenia do zabaw dla dzieci;

 » przy Ośrodku Kultury w Swarzędzu za-
monowano wiatę ze stojakami na rowery;

 » podobna wiata stanęła przy gminnym 
budynku na ul. Poznańskiej 25 w Swa-
rzędzu.

W ramach Budżetu Obywatelskie-
go przygotowana została też koncepcja 
zagospodarowania całego terenu wokół 
Ośrodka Kultury w Swarzędzu wraz z pro-
jektem pomnika upamiętniającego dawny 
cmentarz żydowski (projekt poniżej, plan 
na stronie 8). Autorem koncepcji jest prof. 
Janusz Marciniak z Uniwersytetu Arty-
stycznego w Poznaniu. Obecnie trwają 
uzgodnienia z naczelnym rabinem Polski, 
Michaelem Schudrichem.  /mw/

z Fot. Karolina Wandachowicz-Tokłowicz

Plac zabaw w Wierzenicy

Plac zabaw w Rabowicach

Plac zabaw w Rabowicach

Projekt pomnika upamiętniającego dawny cmentarz żydowski

Plac zabaw w Gruszczynie
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Węzeł przesiadkowy 
w Paczkowie 

Na ukończeniu są prace projektowe 
inwestycji pod nazwą  „Budowa zintegro-
wanego węzła przesiadkowego w Pacz-
kowie oraz rozbudowa ul. Średzkiej od 
torów kolejowych do DK 92 w Paczko-
wie w systemie zaprojektuj i wybuduj”.  
Obecnie wykonawca (konsorcjum firm: 
INFRADROG CHODZIEŻ Sp. z o.o. 
Sp. k. oraz ROKAN CHODZIEŻ Sp. z o.o. 
Sp. k.) stara się o uzyskanie wszystkich 
niezbędnych decyzji administracyjnych, 
pozwalających na rozpoczęcie robót.

Budowa ma być zakończona w 2020 
roku. Przy dworcu PKP w Paczkowie po-
dróżni będą mieli do dyspozycji obszer-
ny parking dla samochodów osobowych 
(decyzją burmistrza Mariana Szkudlarka 
powstanie o 30 miejsc parkingowych 
więcej niż zakładała wstępna koncepcja), 
a obok – wiatę dla rowerów. Cały teren 
zostanie uporządkowany, a przebudowa 
fragmentu ul. Średzkiej poprawi warunki 
komunikacyjne w tym miejscu. 

Inwestycja w Paczkowie jest częścią 
szerszego projektu pn. „Rozwój nisko-
emisyjnej mobilności miejskiej na terenie 
Gminy Swarzędz – Etap II”. Przedsięwzię-
cie to, oprócz wybudowania zintegrowa-
nego węzła przesiadkowego oraz rozbu-
dowy ulicy Średzkiej w Paczkowie i ul. 
Transportowej w Zalasewie, obejmuje 
również przebudowę bazy transportowej 
w Garbach, zakup 7 niskoemisyjnych au-
tobusów miejskich, spełniających normę 
czystości spalin EURO 6 oraz zakup 6 
tablic informacyjnych w technologii LED 

związanych z budową systemu oznako-
wania i informacji pasażerskiej. Całko-
wita wartość zadania to ponad 37 mln 
zł, z czego dofinansowanie z UE wynosi 
13,9 mln zł. 

Przypomnijmy, że dotychczas – w ra-
mach I etapu projektu pn. Rozwój nisko-
emisyjnej mobilności miejskiej na terenie 
Gminy Swarzędz – wybudowane zostały 
już zintegrowane węzły przesiadkowe przy 
dworcach PKP w Swarzędzu i Kobylnicy. 

Dofinansowane pochodzi z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(Oś Priorytetowa 3 – Energia, Działanie 
3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska, Poddziałanie 
3.3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyj-
nych w tym mobilność miejska w ramach 
ZIT dla MOF Poznania). 

/mw/

 Wiata ze stojakami na rowery przy Ośrodku Kultury w Swarzędzu
Û Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Ośrodka Kultury w Swarzędzu
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Remonty w przedszkolach. W ubiegłym roku przeprowadzone zostały remonty w gminnych przedszkolach. W przedszkolu nr 1 przy ul. Zamkowej wyre-
montowane zostały sale dla dzieci, jadalnia i sala muzyczna w piwnicy. Wymalowano też kuchnię. W przedszkolu nr 2 „Miś Uszatek” na os. Czwartaków kosztem ponad 
100 tys. zł wyremontowano trzy sale wraz z łazienkami. W Przedszkolu nr 3 przy ul. Kórnickiej remont objął salę zabaw wraz z zapleczem. /mw/

Tunel w Kobylnicy  
– umowa 
o dofinansowaniu

Przybywa konkretów w sprawie pla-
nowanej budowy tunelu pod torami ko-
lejowymi w Kobylnicy. 

Przypomnijmy, że pierwsza praw-
dziwie dobra wiadomość nadeszła na 
początku sierpnia. PKP PLK poinformo-
wały wówczas, iż inwestycja w Kobylnicy 
została przeniesiona na listę podstawową 
kolejowego programu „Poprawa bezpie-
czeństwa na skrzyżowaniach linii kolejo-
wych z drogami – etap III”, co oznacza 
możliwość przystąpienia do realizacji. 
Kolej zaoferowała finansowy udział 
w wysokości prawie 19 mln złotych. Przy 
całkowitym koszcie szacowanym na ok. 
43 mln zł sprawia to, że inwestycja będzie 
mogła być wykonana – przy połączonym 
wysiłku budżetów Powiatu Poznańskie-
go i Gminy Swarzędz. We wrześniu Rada 
Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji 
celowej w kwocie 11,05 mln zł. Na mocy 
tej uchwały 20 grudnia burmistrz Swarzę-
dza Marian Szkudlarek zawarł z Powiatem 
Poznańskim umowę określającą, iż Gmina 
Swarzędz przekaże na ten cel 2,5 mln zł 
w 2021 r., 5,55 mln zł w 2022 r. oraz 3 mln 
zł w roku 2023. 

/mw/
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Podatek PIT jest zasadniczym źródłem dochodu 
Gminy, na terenie której Państwo mieszkają 

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

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

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

Warto dodać, że część płaconego przez 
każdego z nas podatku PIT jest zasadni-
czym źródłem dochodu Gminy, na terenie 
której Państwo mieszkają. Jeśli, przykła-
dowo, płacicie Państwo 1000 zł podatku 

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

Zwracamy się do wszystkich Miesz-
kańców z prośbą o wspólną odpowie-
dzialność za dochody naszej Gminy 
i chcemy zachęcić do płacenia podat-
ków tu gdzie, na co dzień żyjemy. Aby 
Państwa podatki trafiły do budżetu 
Swarzędza wystarczy zaktualizować 
swój adres zamieszkania we właści-
wym Urzędzie Skarbowym. Prosimy 
o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyj-
nego ZAP-3 wpisując Swarzędz, jako 
miejsce zamieszkania w części B.2. Im 
szybciej dokonają Państwo aktualizacji 

danych, tym szybciej Państwa podatki 
będą pracować na rzecz naszej Gminy.

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

*  *  *
Deklaracje podatkowe można składać 

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

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

/umig, mw/

1% Twojego 
podatku 
może komuś 
pomóc…

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

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

 ► STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPE-
CJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘ-
DZU  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000021128

 ► TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 
W POLSCE cel szczegółowy 1%: Oddział w Swa-
rzędzu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000154454 

 ► CARITAS POZNAŃSKA   .  .  KRS 0000224658 
 ► ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHO-

RĄGIEW WIELKOPOLSKA cel szczegółowy 1%: 
Harcerski Klub Turystyczny „Azymut” w Swa-
rzędzu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000266321 

 ► ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHO-
RĄGIEW WIELKOPOLSKA cel szczegółowy 1%: 
Ośrodek Kobylnica   .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000266321 

 ► ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHO-
RĄGIEW WIELKOPOLSKA cel szczegółowy 1%: 
9 Swarzędzka Środowiskowa Drużyna Harcerska 
„Dąbrowa”   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000266321 

 ►  SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”  .  .  . 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000281903 

 ►  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKO-
POLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY cel szczegółowy 
1%: TPD Oddział Miejski w Swarzędzu   .  .  .  .  .  . 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000322302 

 ►  STOWARZYSZENIE „RAZEM PONAD GRANI-
CAMI”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000346071 

 ►  FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
cel szczegółowy 1%: 12826 Józefowski Kacper   
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000037904 

 ► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
cel szczegółowy 1%: 33434 Walda Kacper   .  .  .  . 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000037904 

 ► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
cel szczegółowy 1%: 33511 Tomaszewska Joanna 
(Kobylnica)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000037904 

 ►  FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
cel szczegółowy 1%: 7839 Karpińska Martyna 

Julia   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000037904 
 ► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

cel szczegółowy 1%: 14479 Szczepanek Antoni  
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000037904 

 ► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel 
szczegółowy 1%: 19952 Wierzbicka Gabriela  .  . 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000037904

 ► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
cel szczegółowy 1%: 20936 Kubiak Nikola  .  .  .  . 
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  KRS 0000037904 

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

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

/wd/



PROSTO Z RATUSZA  styczeń 2020

11

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu

W dniu 17 grudnia 2019 roku 
w Szkole Podstawowej nr 2 
w Zalasewie odbyła się XVII 

Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. W ob-
radach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 21 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XVII/219/2019 w spra-

wie ustalenia wykazu niezrealizowanych 
wydatków zamieszczonych w budżecie 
miasta i gminy Swarzędz na rok 2019, 
które nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego.

► Uchwałę nr XVII/220/2019 w spra-
wie  zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2019.

► Uchwałę nr XVII/221/2019 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2019 – 2043.

► Uchwałę nr XVII/222/2019 w spra-
wie  udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Poznańskiemu.

► Uchwałę nr XVII/223/2019 w spra-
wie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2020 – 2043.

► Uchwałę nr XVII/224/2019 w spra-

wie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 
Swarzędz na 2020 rok.

► Uchwałę nr XVII/225/2019 w spra-
wie zmiany uchwały nr XI/99/2015 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 czerwca 
2015r. w sprawie: przyjęcia od Powiatu 
Poznańskiego zadań związanych z zarzą-
dzaniem publicznymi drogami powiato-
wymi zlokalizowanymi w granicach ad-
ministracyjnych miasta Swarzędza.

► Uchwałę nr XVII/226/2019 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej w Swarzędzu LIV/569/2018 z dnia 
28 sierpnia 2018r. zmienionej uchwałą 

VIII/127/2019 dotyczącej udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Poznań-
skiemu.

► Uchwałę nr XVII/227/2019 w spra-
wie  określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Swarzędz na rok szkolny 
2019/2020.

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 17 grudnia 2019 roku odbyła 
się XVII sesja Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu. Rada Miejska w Swarzędzu podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020 
oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2020-2043. Radni 
rozpatrywali również bieżące projekty 
uchwał.

Rada Miejska przyjęła plan pracy 
Rady oraz Komisji Rewizyjnej na rok 
2020. Ponadto podczas sesji przedstawio-
no plany pracy poszczególnych Komisji 
na rok 2020.

Po zakończeniu sesji Rady Miejskiej 
odbyło się Spotkanie Opłatkowe, któ-
re rozpoczęło się występem dzieci ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zalasewie. 
Wspólnie zaśpiewano kolędy, tradycyjnie 
samorządowcy podzielili się opłatkiem 
przekazując Świąteczne i Noworoczne 
życzenia wszystkim obecnym na spo-
tkaniu, a także mieszkańcom Miasta 
i Gminy Swarzędz. 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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Budżet Swarzędza na 2020 r. 
– ponad 57 mln zł na inwestycje

17 grudnia odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Głównym 
punktem obrad było uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2020 
rok. Dokument ten zakłada, że dochody budżetu wyniosą 317.068.667 zł, 
natomiast wydatki oszacowano na kwotę 332.510.096 zł, z czego na wydat-
ki majątkowe (inwestycje) przypada 57.077.212,57 zł. Deficyt budżetowy 
w bezpiecznej kwocie 15.441.429 zł zostanie sfinansowany  przychodami 
z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczek i wolnych środków.

Oto wykaz zadań majątkowych na 2020 r.
► Opracowanie dokumentacji i bu-

dowa sieci wodociągowej, kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej na terenie Gminy 
Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizo-
wane w latach 2011-2021, znajdujące się 
w WPF. Planowane środki finansowe na 
rok 2020 wynoszą 200.000 zł. W ramach 
zadania opracowywane zostaną następują-
ce dokumentacje techniczne na: budowę 
sieci wodociągowej w ul. Katarzyńskiej 
w Gruszczynie, budowę kanalizacji desz-
czowej w ul. Słowackiego w Swarzędzu, 
budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sło-
wackiego, Cybińskiej i Cichej w Swarzę-
dzu, budowę odcinka sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Królewskiej w Gortatowie, 
koncepcje odprowadzenia wód deszczo-
wych z sołectwa Gortatowo, koncepcja na 
odprowadzanie wód deszczowych z terenu 
sołectwa Rabowice.

► Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, 
Kruszewni i Łowęcinie – zadanie wie-
loletnie, realizowane w latach 2015-2020, 
znajdujące się w WPF. Planowane środki 
finansowe na rok 2020 wynoszą 50.000 
zł i są przeznaczone na budowę dodatko-
wych przyłączy do kanalizacji sanitarnej, 
na które nie uzyskano dofinansowania 
w ramach Związku Międzygminnego 
“Puszcza Zielonka”.

► Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w Paczkowie – zadanie wieloletnie, reali-
zowane w latach 2016-2020, znajdujące 
się w WPF. Planowane środki finansowe 
na rok 2020 wynoszą 150.000 zł. Środki 
przeznaczone są na rozpoczęcie inwestycji 
związanej z modernizacją sieci wodocią-
gowej na terenie sołectwa Paczkowo.

► Wykup sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizo-
wane w latach 2014-2021, znajdujące się 
w WPF. Planowane środki finansowe na 
rok 2020 wynoszą 100.000 zł. Środki za-
bezpieczone na wykup sieci wodociągowej 
realizowanej w poprzednich latach przez 
prywatnych inwestorów.

► Budowa zbiornika retencyjnego 
w Jasinie przy ul. Poznańskiej - zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2016-
2020, znajdujące się w WPF. Planowane 
środki finansowe na rok 2020 wynoszą 
500.000 zł i przeznaczone są na realizację 
zadania.

► Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Gortatowie - za-
danie wieloletnie, realizowane w latach 
2018-2020, znajdujące się w WPF, na rok 
2020 zaplanowano kwotę 500.000 zł na 
realizację zadania.

► BUDŻET OBYWATELSKI - 
Wykonanie projektu wodociągu wzdłuż 
ulic w Rabowicach – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2020-2022. W roku 
2020 wprowadza się kwotę 50.000 zł na 
wykonanie projektu wodociągu. Rabowice 
jest prężnie rozwijającą się miejscowością, 
jest duży przyrost mieszkańców. Istnie-
jące studnie nie zaopatrują mieszkańców 
w wodę. Wodociąg wzdłuż tych ulic jest 
niezbędny. 

► Budowa obwodnicy Swarzędza 
(dotacja dla Powiatu Poznańskiego) – 
zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2017-2022, znajduje się w WPF. Na rok 
2020 planowana jest kwota 1.200.000 
zł, w formie dotacji celowej dla Powiatu 
Poznańskiego.

► Budowa obwodnicy Swarzędza 
– dokumentacja. Zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2017-2022, znaj-
duje się w WPF. W planie na rok 2020 
przeznaczono kwotę 156.000 zł. W ra-

mach zadania zakończone zostaną prace 
projektowe, dotyczące budowy obwodnicy 
Swarzędza etap I i II, a także wypłacone 
zostaną odszkodowania za grunty przejęte 
i niezbędne do realizacji zadania.

► Budowa przystanku autobuso-
wego w ciągu drogi powiatowej nr 251P 
(Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) - 
zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2018-2022, znajduje się w WPF. W planie 
na rok 2020 przeznaczono kwotę 50.000 zł.

► Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego w Paczkowie oraz roz-
budowa ul. Średzkiej od torów kolejo-
wych do DK 92 w Paczkowie dotacja 
dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie 
kosztów pozyskania przez Powiat nieru-
chomości niezbędnych na realizację na 
drodze powiatowej – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2019-2020, znajduje 
się w WPF. Na rok 2020 planowana jest 
kwota 435.000 zł, w formie dotacji celowej 
dla Powiatu Poznańskiego.

► Budowa nawierzchni wraz z od-
wodnieniem w ul. Dworcowej w Kobyl-
nicy – zadanie wieloletnie, realizowane 
w latach 2008-2021. Zadanie znajduje się 
w WPF. W budżecie na rok 2020 zabezpie-
czono kwotę 5.994.000 zł z przeznacze-
niem na realizację II etapu tj. budowy ul. 
Dworcowej w Kobylnicy od ul. Słonecz-
nikowej do ul. Szkolnej. Gmina Swarzędz 
podpisała umowę z Wojewodą Wielko-
polskim na dofinansowanie na realizacje 
zadania w wysokości 3.184.649,00 zł 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

► Projektowanie przebudowy ulic 
i dróg gminnych – zadanie realizowane 
w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF. 
Plan na rok 2020 wynosi 200.000 zł. Środ-
ki przeznaczone na zakończenie prac pro-
jektowych dotyczących budowy ulicy 
Rivoliego i Mokrej w Zalasewie, Czar-
noleskiej i Spółdzielczej w Kruszewni, 
Rutkowskiego i Leszka w Jasinie.
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► Przebudowa ulic w Bogucinie – 
zadanie realizowane w latach 2012-2021, 
znajdujące się w WPF, w roku 2020 zabez-
pieczono kwotę 300.000 zł, na wykona-
nie remontu nawierzchni ul. Słocińskiego 
w Bogucinie.

► Budowa ciągów pieszych, rowe-
rowych oraz zatok parkingowych na 
terenie miasta i gminy Swarzędz – za-
danie realizowane w latach 2011-2021, 
znajdujące się w WPF, w roku 2020 zabez-
pieczono kwotę 200.000 zł. Środki finan-
sowe zostaną przeznaczone zakończenie 
prac projektowych dotyczących przebu-
dowy ulic na terenie osiedla Czwartaków 
i Kościuszkowców i przebudowy ulic na 
terenie osiedla Dąbrowszczaków w Swa-
rzędzu.

► Przebudowa ul. Grudzińskiego 
w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej 
w Łowęcinie – zadanie realizowane w la-
tach 2014-2021, znajdujące się w WPF. 
W roku 2020 przeznaczono kwotę 500.000 
zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone 
na zakończenie prac projektowych, wy-
płatę odszkodowań za utracone prawo 
własności (poszerzenie pasa drogowego). 

► Przebudowa nawierzchni ulic: 
Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, 
Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzę-
dzu - zadanie realizowane w latach 2015-
2020, znajdujące się w WPF. W budżecie 
na 2020 rok zabezpieczono kwotę 200.000 
zł, na zakończenie budowy nawierzchni 
na odcinku ul. Słowiczej w Swarzędzu.

► Przebudowa drogi dojazdowej 
po północnej stronie drogi krajowej nr 
92 – zadanie realizowane w latach 2014-
2021, znajdujące się w WPF. W budżecie 
na 2020 rok zabezpieczono kwotę 300.000 
zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone 
na zakończenie prac projektowych, wy-
płatę odszkodowań za utracone prawo 
własności (poszerzenie pasa drogowego. 

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, 
Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, 
Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców 
Wielkopolskich, Krawiecka, Szew-
ska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, 
Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, 
Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, 
Garncarska, Wyczółkowskiego, Cheł-
mońskiego, Kossaka, Kopernika, Go-
łębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta) 
– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2015-2022. Zadanie znajduje się w WPF. 
W roku 2020 planuje się kwotę 500.000 
zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone 
na wypłatę odszkodowań za zajęte nieru-
chomości niezbędne do przebudowy ul. 

Nowy Świat, Zamkowej, Adama Mickie-
wicza, Placu Powstańców Wielkopolskich, 
Mylnej, Bramkowej i Gołębiej oraz na 
rozpoczęcie realizacji zadania.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Gle-
bowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, 
Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej, 
Polskiej, Mokrej, Poziomkowej, Rivo-
liego, Agrestowej w Zalasewie i Opłotki 
w Garbach) – inwestycja wieloletnia, reali-
zowana w latach 2015-2022. Zadanie znaj-
duje się w WPF. Do budżetu na rok 2020 
wprowadzono kwotę 500.000 zł. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na korektę 
dokumentacji technicznej związanej z od-
wodnieniem ul. Hebanowej i Botanicznej, 
na zakończenie prac projektowych zwią-
zanych z budową ul. Polskiej w Zalasewie 
oraz ul. Opłotki w Garbach. Dodatkowo 
środki zostaną przeznaczone na wypłatę 
odszkodowań za zajęte nieruchomości 
niezbędne do budowy ul. Polskiej.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Janikowie – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2015-2021. Zadanie 
znajduje się w WPF. Planowane środki na 
rok 2020 wynoszą 1.200.000 zł. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na za-
kończenie realizowanej przebudowy ul. 
Swarzędzkiej od granicy z Gminą Czerwo-
nak w m. Kicin do ul. Cichej w Janikowie.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdow-
skich – inwestycja wieloletnia, realizo-
wana w latach 2014-2021, znajdująca się 
w WPF. W roku 2020 przeznacza się kwotę 
500.000 zł. Środki zostaną przeznaczo-
ne na budowę chodnika w ul. Średzkiej 
w Paczkowie.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Rabowicach – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2014-2021, znajdujące 
się w WPF. Do budżetu na rok 2020 wpro-
wadza się kwotę 300.000 zł. Środki zostaną 
przeznaczone na rozpoczęcie inwestycji 
związanej z przebudową ulicy Bukowej.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Gruszczynie – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2013-2021, znajduje 
się w WPF. Planowane środki na rok 2020 
wynoszą 500.000 zł. Środki finansowe zo-
staną przeznaczone na zakończenie prac 
projektowych dotyczących ul. Katarzyń-
skiej, Nowowiejskiego oraz na wypłatę 
odszkodowań za zajęte nieruchomości. 
Dodatkowo na rozpoczęcie rozbudowy 
ul. Katarzyńskiej na odcinku od ul. Swa-
rzędzkiej do ul. Promyk.

► Budowa tunelu pod torami ko-
lejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Ty-

siąclecia w Swarzędzu – zadanie wielo-
letnie, realizowane w latach 2017-2023. 
Zadanie znajduje się w WPF. W 2020 roku 
zaplanowano kwotę 500.000 zł. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na opra-
cowanie wielobranżowej dokumentacji 
technicznej.

► Rozwój niskoemisyjnej mobilności 
miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – 
etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) ( ZWP 
Paczkowo-P&R,B&R, ul. Średzka-Pacz-
kowo, ul. Transportowa, rondo Garby-
-Zalasewo, baza transportowa – Garby, 
nadzór inwestorski nad robotami budow-
lanymi, system informacji pasażerskiej) 
– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2017-2020, znajduje się w WPF. W 2020 
roku zaplanowano kwotę 13.057.019,28 zł 
na budowę węzła przesiadkowego w Pacz-
kowie, rozbudowę ul. Transportowej - etap 
III - budowę ronda oraz modernizację bazy 
transportowej w Garbach.

► Rozbudowa bazy transportowej 
w Garbach przy ulicy Transportowej 
1 - zadanie wieloletnie, realizowane w la-
tach 2017-2020, znajduje się w WPF, na 
rok 2020 zaplanowano kwotę 50.000 zł. 
W trakcie realizacji projektu, dofinansowa-
nego ze środków UE, wystąpiły nieprze-
widziane wydatki (opłaty przyłączeniowe 
gestorów sieci, nadzór autorski), dotyczące 
realizacji zadania, a nie związane z zakre-
sem rzeczowym, jaki obejmuje umowa 
o dofinansowanie. W niniejszym zadaniu 
będą ujęte wydatki, które nie wpływają 
na zakres i wartość projektu, w zakresie 
dofinansowania ze środków unijnych. 

► Przebudowa ulic w Wierzenicy 
i Wierzonce – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2018-2022. Zadanie 
znajduje się w WPF. W 2020 roku zapla-
nowano kwotę 100.000 zł na rozpoczęcie 
inwestycji związanej z budową chod-
nika w ul. Dębowej.

► Przebudowa ulic w Jasinie – za-
danie wieloletnie, realizowane w latach 
2018-2022. Zadanie znajduje się w WPF. 
W 2020 roku zaplanowano kwotę 200.000 
zł z przeznaczeniem na zakończenie prac 
związanych z opracowaniem wielobran-
żowej dokumentacji technicznej na prze-
budowę ul. Chabrowej, Szklarniowej, 
Wrzosowej i Sołeckiej w Jasinie. 

► Przebudowa przejścia podziem-
nego w rejonie Dworca Kolejowego 
w Swarzędzu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – zadanie wieloletnie, reali-
zowane w latach 2018-2021, znajduje się 
w WPF. W 2020 roku zaplanowano kwotę 
1.000.000 zł na rozliczenie prac projek-
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towych i rozpoczęcie budowy związanej 
z modernizacją przejścia podziemnego 
oraz budowy parkingu dla samochodów 
osobowych w rejonie ul. Łąkowej.

► BUDŻET OBYWATELSKI - 
Swarzędzki Rower Miejski - koncepcja 
– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2020-2022. W roku 2020 zaplanowano 
kwotę 50.000 zł na promocję alternatyw-
nego źródła transportu w mieście oraz po-
pularyzację wśród mieszkańców rezygna-
cji z samochodów przy przemieszczaniu 
się po mieście, co przyczyni się m.in. do 
zmniejszenia korków w godzinach szczytu. 
Będzie to także ciekawa propozycja dla 
osób spędzających aktywnie czas. Docelo-
wo, po rozbudowie systemu, będzie można 
wypożyczyć rower w różnych miejscach 
Gminy, a zostawić, np. przy strefie rekre-
acyjnej przy Jeziorze Swarzędzkim. 

► Nabywanie nieruchomości do 
gminnego zasobu – zadanie jednorocz-
ne. Na realizację zadania w budżecie na 
rok 2020 zaplanowano kwotę 150.000 zł.

► Program działań usprawniających 
efektywność energetyczną komunalnych 
budynków mieszkalnych (pożyczka Jes-
sica 2) – zadanie znajduje się w WPF, re-
alizacja w latach 2018-2020. W 2020 roku 
zaplanowano kwotę 500.000 zł. 

► Objęcie udziałów w STBS - za-
danie jednoroczne. Na realizację zadania 
w budżecie na rok 2020 zaplanowano kwo-
tę 250.000 zł.

► Rewitalizacja Starówki w Swa-
rzędzu – zadanie wieloletnie, realizowane 
w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. 
Na kontynuację zadania w 2020 roku za-
planowano kwotę 150.000 zł.

► Zakup wyposażenia, sprzętu tele-
informatycznego oraz licencji oprogra-
mowania dla UMiG – zadanie majątkowe 
jednoroczne. W budżecie na rok 2020 za-
bezpieczono kwotę w wysokości 80.000 zł, 
m.in. na zakup sprzętu teleinformatycznego, 
sprzętu serwerowego i sieciowego.

► Rozbudowa systemu informa-
tycznego w ramach strategii informa-
tyzacji – zadanie majątkowe jednoroczne. 
W budżecie na rok 2020 zabezpieczono 
kwotę w wysokości 100.000 zł, na zakup 
nowych przełączników sieciowych miej-
skiej sieci szkieletowej oraz macierzy dys-
kowej do rozbudowy systemu wirtualizacji 
w oparciu o platformę Vmware vSphere.

► Zakup sprzętu pożarniczego 
i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu 
i w Kobylnicy – zadanie majątkowe jed-
noroczne. W budżecie na rok 2020 zabez-
pieczono kwotę 10.000 zł.

► Zakup sprzętu pożarniczego i ra-
towniczego dla OSP w Swarzędzu i w 
Kobylnicy (dotacja dla OSP) – zadanie 
jednoroczne. Na realizację zadania w bu-
dżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 
15.000 zł.

► Wsparcie techniczne Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Swarzędzu 
i Kobylnicy poprzez zakup samochodów 
pożarniczych - zadanie wieloletnie reali-
zowane w latach 2015-2020, znajduje się 
w WPF. W roku 2020 zaplanowano kwotę 
200.000 zł.

► Zakup sprzętu i wyposażenia 
w ramach zarządzania kryzysowego – 
zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 
2020 zabezpieczono kwotę 15.000 zł, 

► Zakup sprzętu i licencji oprogra-
mowania w ramach rozbudowy monito-
ringu – zadanie jednoroczne. W budżecie 
na rok 2020 zabezpieczono kwotę 120.000 
zł na rozbudowę i modernizację systemu 
monitoringu miejskiego.

► Rozbudowa i modernizacja 
obiektów oświatowych na terenie Miasta 
i Gminy Swarzędz – zadanie znajduje się 
w WPF, realizowane w latach 2017-2021. 
Na realizację zadania w roku 2020 zapla-
nowano kwotę 500.000 zł,z przeznacze-
niem na bieżące remonty i modernizacje 
obiektów szkolnych i przedszkolnych.

► Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu – 
zadanie znajdujące się w WPF, realizo-
wane w latach 2018-2020. W budżecie 
na 2019 r. zaplanowano kwotę 15.500.000 
zł, na kontynuację i zakończenie realizacji 
zadania włącznie z wyposażeniem nowo 
powstałego obiektu. 

► Doposażenie placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej w Paczkowie w ty-
rolkę - zadanie jednoroczne, realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego. Na rok 
2020 zaplanowano kwotę 12.000 zł.

► BUDŻET OBYWATELSKI 
- Instalacja nagłośnienia Sali w SP 2 
w Zalasewie – zadanie wieloletnie, reali-
zowane w latach 2020-2022. W roku 2020 
przeznacza się kwotę 100.000 zł na zapro-
jektowanie, zakup i montaż nagłośnienia. 
Zakres projektu obejmuje min.: uzyskanie 
niezbędnych decyzji, zakup i montaż kon-
strukcji - kratownicy, na której zostanie za-
montowane wyposażenie, zakup i montaż 
wyposażenia, tj. głośników, mikrofonów 
bezprzewodowych i statywów, zakup stołu 
mikserskiego i końcówek mocy, wykona-
nie okablowania. 

► BUDŻET OBYWATELSKI - Bu-
dowa rowerowej stacji naprawczej z wiatą  
i stojakami na rowery na terenie Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Zalasewie – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2020-
2022. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 
50.000 zł na rozbudowę miejsc postojo-
wych dla rowerów, zakup i montaż samo-
obsługowej stacji napraw rowerów, wraz 
z niezbędnym wyposażeniem, do podłoża 
za pomocą kotw. Ponadto, zaplanowano 
budowę wiaty dla rowerów, zakup sto-
jaków na rowery oraz zakup i montaż 
zabawki na placu zabaw dla dzieci. 

► BUDŻET OBYWATELSKI - Plac 
zabaw na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 5 w Swarzędzu - zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2020-2022. W roku 
2020 przeznacza się kwotę 100.000 zł. Pro-
jekt zakłada budowę nowego, funkcjonal-
nego placu zabaw dla dzieci, który będzie 
się składał min.: z zestawu zabawowego 
ze zjeżdżalniami, ścianek do wspinaczki, 
huśtawki wagowej podwójnej, huśtawki - 
bocianie gniazdo, huśtawki sprężynowej 
konika. Pod urządzeniami, zamontowane 
zostanie bezpieczne podłoże. Ponadto, na 
placu zabaw zamontowane zostaną mini-
mum cztery ławki przeznaczone dla dzieci 
i opiekunów oraz zadaszone ławostoły. 

► Kanalizacja obszaru Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i oko-
lic - Etap IV. Wpłata na rzecz Związku 
Międzygminnego na realizację zadania 
– inwestycja wieloletnia obejmująca lata 
2017-2020. Zadanie znajduje się w WPF. 
Do budżetu na rok 2020 wprowadzono 
kwotę 90.763,00 zł.

► Kanalizacja obszaru Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i oko-
lic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku 
Międzygminnego na realizację zadania 
– inwestycja wieloletnia obejmująca lata 
2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. 
Do budżetu na rok 2020 wprowadzono 
kwotę 5.910.058,00 zł.

► Dotacje celowe z budżetu na re-
alizację inwestycji służących ochronie 
powietrza na terenie Gminy Swarzędz 
- w zakresie wymiany źródeł ciepła – 
na przedsięwzięcia związane z ochroną 
powietrza planuje się w 2020 roku kwotę 
500.000 zł, w formie dotacji celowych, 
na dofinansowanie osobom fizycznym 
kosztów wymiany źródeł ciepła i likwi-
dację źródeł niskiej emisji, a zastąpienie 
ich rozwiązaniami proekologicznymi (Fi-
nansowanie ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, na podstawie ustawy Prawo 
ochrony środowiska).

► Budowa i modernizacja oświe-
tlenia na terenie miasta i gminy Swa-
rzędz – inwestycja wieloletnia, realizo-
wana w latach 2003-2021, znajduje się 
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w WPF. W roku 2020 zabezpieczono 
kwotę 300.000 zł, na opracowanie doku-
mentacji technicznej modernizacji oświe-
tlenia Rynku, budowę oświetlenia wraz 
z przesunięciem przejścia dla pieszych 
w ul. Św. Marcin w Swarzędzu, budowę 
oświetlenia Placu Gruszczyńskiego oraz 
ul. Grobla w Gruszczynie.

► BUDŻET OBYWATELSKI - 
Oświetlenie ma znaczenie – zadanie wie-
loletnie, realizowane w latach 2020-2022. 
W planie na rok 2020 przeznaczono kwotę 
50.000 zł. W ramach projektu planowa-
na jest wymiana opraw dziewięciu lamp 
w kształcie kuli przy skwerze i placu za-
baw na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu na 
oprawy parkowe ze źródłem światła LED 
o barwie ciepłej (3000K). Przy wymianie 
opraw decydujące będą następujące pa-
rametry: energooszczędność, żywotność, 
niski stopień zanieczyszczenia światłem, 
estetyka. Podany szacunkowy koszt reali-
zacji jest sumą brutto cen opraw renomo-
wanych producentów wraz z montażem 
oraz demontażu i utylizacji opraw starych. 

► Dotacja celowa dla Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych na budowę, mo-
dernizację, rozbudowę infrastruktury 
ogrodowej - w budżecie na 2020 rok prze-
znacza się kwotę 100.000 zł, w formie 
dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, 
na realizację zadań związanych z budową 
i modernizacją infrastruktury ogrodowej, 
celem poprawy warunków do korzystania 
z ROD przez działkowców.

► Modernizacja świetlic wiejskich 
- zadanie majątkowe jednoroczne, na re-
alizację zadania w budżecie na rok 2020 
zaplanowano kwotę 300.000 zł.

► Budowa i rozbudowa świetlic 
wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki Gwiaz-
dowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcin) – 
zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2016-2022, znajdujące się w WPF, na rok 
2020 zaplanowano kwotę 50.000 zł na 
rozliczenie za dokumentacje techniczną 
budowy świetlicy w Kruszewni. 

► Modernizacja pomieszczeń go-
spodarczych w świetlicy wiejskiej w Sar-
binowie - zadanie jednoroczne, realizo-
wane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 
rok 2020 zaplanowano kwotę 12.000 zł.

► Wykonanie zewnętrznego zasi-
lania w energie elektryczną na terenie 
świetlicy wiejskiej w Zalasewie - zadanie 
jednoroczne, realizowane w ramach Fun-
duszu Sołeckiego. Na rok 2020 zaplano-
wano kwotę 20.598,20 zł.

► BUDŻET OBYWATELSKI - 
Stwórzmy sobie letnie kino - zadanie 

wieloletnie, realizowane w latach 2020-
2022. Do planu na rok 2020 przyjęto 
kwotę 100.000 zł. Celem inicjatywy jest 
integracja społeczności lokalnej oraz po-
pularyzacja kultury poprzez stworzenie 
miejsc spotkań w postaci plenerowych 
pokazów filmowych. Kino letnie będzie 
miejscem, w którym można złapać od-
dech, usiąść wygodnie na leżaku, otulić 
się ciepłym kocem i oglądać wspólnie 
z rodziną i przyjaciółmi na świeżym po-
wietrzu ulubione filmy. Niewątpliwą zaletą 
letniego kina plenerowego będzie starannie 
wyselekcjonowany repertuar poprzedzony 
internetową ankietą. 

► Modernizacja kompleksu spor-
towego i obiektów gminnych – inwe-
stycja wieloletnia, realizowana w la-
tach 2012-2022. Zadanie znajduje się 
w WPF. Planowane środki na rok 2020 
– 560.000 zł. 

► Budowa boiska w Uzarzewie - in-
westycja wieloletnia, realizowana w latach 
2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. 
Planowane środki na rok 2020 – 100.000 zł 
na opracowanie dokumentacji technicznej 
na drogę dojazdową wraz z parkingiem 
i oświetleniem w rejonie planowanego 
boiska sportowego.

► Budowa placów zabaw i miejsc 
rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz 
z wyposażeniem – zadanie jednoroczne. 
W budżecie na rok 2020 na realizację za-
dania zabezpieczono kwotę 300.000 zł.
W roku 2020 planuje się:
 » budowę placu zabaw na os. Cegiel-
skiego;

 » doposażenie placów zabaw na; os. Ra-
czyńskiego, ul. Kupiecka/Graniczna;

 » doposażenie placu zabaw w Puszczy-
kowie Zaborzu i Łowęcinie.

► Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na terenie sołectwa Bogucin 
– zadanie majątkowe jednoroczne, reali-
zowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 
W budżecie na rok 2020 zabezpieczono 
kwotę 16.198,20 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Garbach – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano 
kwotę 14.000 zł.

► Doposażenie placu zabaw w Ja-
nikowie Dolnym – zadanie jednoroczne, 
realizowane w ramach Funduszu Sołec-
kiego. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 
10.979,49 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego przy ul. Jaworowej w Grusz-
czynie – zadanie jednoroczne, realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego. W bu-

dżecie na rok 2020 zaplanowano kwotę 
24.598,20 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Kobylnicy – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. W budżecie na rok 2020 
zabezpieczono środki finansowe w wy-
sokości 16.298,20 zł. 

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Kruszewni – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano 
kwotę 12.500,00 zł.

► Doposażenie placu zabaw przy 
blokach w Karłowicach – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Na rok 2020 zaplanowano 
kwotę 17.000 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Łowęcinie – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Do budżetu na rok 2020 wpro-
wadzono kwotę 21.000,00 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Wierzenicy – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Planowane środki finansowe 
na rok 2020 na realizację zadania wynoszą 
12.200,00 zł. 

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Gortatowie - zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Planowane środki finansowe 
na rok 2020 na realizację zadania wynoszą 
25.000,00 zł. 

► BUDŻET OBYWATELSKI - 
ACTIV PARK w Zalasewie - zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2020-
2022, znajduje się w WPF. Na rok 2020 
przeznaczono kwotę 1.000.000 zł na bu-
dowę parku z możliwością modułowego 
wykonania prac, w zależności od kosztów. 
W ramach zadania planowane jest: posta-
wienie 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. Ponadto, przygotowa-
nie terenu do wybudowania ścieżek ro-
werowych i ich budowa, przygotowanie 
terenu oraz posianie trawy i nasadzenie 
krzewów, drzew, a także postawienie zna-
ków drogowych, sygnalizatorów. 

► Wykonanie dokumentacji oraz 
rozbudowa oświetlenia boiska w Zala-
sewie – zadanie majątkowe, jednoroczne, 
realizowane przez Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zapla-
nowana kwota na 2020 rok 120.000 zł.

/opr. M.W./
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Nagrody i wyróżnienia  
dla swarzędzkich sportowców

20 grudnia 2019 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu burmistrz Marian 
Szkudlarek uhonorował swarzędzkich sportowców, którzy wykazali się 
wybitnymi osiągnięciami. 

Na uroczystość przybyli zarówno 
zaproszeni zawodnicy, jak i ich 
najbliżsi. Obecni byli także człon-

kowie Komisji ds. Wyróżnień i Nagród 
Sportowych: sekretarz gminy Agata Ku-
backa - przewodnicząca komisji, Paweł 
Bocian - radny Powiatu Poznańskiego, 
sportowiec, pracownik Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji, Mateusz Ma-
tuszak - Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Swarzędzu, a także Da-
wid Książkiewicz - członek Komisji Spraw 
Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

Na nagrody finansowe za wybitne 
osiągnięcia sportowe z budżetu Gminy 
Swarzędz w 2019 roku przeznaczono 
trzydzieści pięć tysięcy złotych. Na 
karnety do obiektów Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji, stanowią-
ce nagrody rzeczowe dla wyróżnionych 
zawodników, przeznaczono łącznie trzy 
tysiące dziewięćset złotych. Komisja ds. 
Wyróżnień i Nagród Sportowych pracowa-
ła na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w sprawie: zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania 
oraz wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury 
fizycznej. Po zapoznaniu się z pięćdzie-
sięcioma czterema wnioskami, komisja 
przekazała swoje propozycje burmistrzo-
wi, który podjął decyzję o przyznaniu trzy-
dziestu czterech nagród finansowych (w 
wysokości od sześciuset do dwóch tysięcy 
czterystu złotych) i dwudziestu wyróż-
nień, związanych z otrzymaniem karne-
tów do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji o wartości od stu do trzystu 
złotych. Wszyscy zawodnicy otrzymali 
również wręczone przez burmistrza listy 
gratulacyjne. 

Na koniec uroczystości burmistrz Ma-
rian Szkudlarek serdecznie podziękował 
sportowcom za ich ogromny wysiłek i osią-
gnięcia, służące także promocji Swarzędza. 
Podziękowania skierowane zostały też do 

rodzin i trenerów zawodników. Nie zabra-
kło sympatycznych życzeń świątecznych 
i noworocznych. Jeszcze raz serdecznie 
gratulujemy wszystkim sportowcom! 

Oto lista nagrodzonych 
i wyróżnionych sportowców 
(w kolejności: imię i nazwisko zawodnika,  
rok urodzenia zawodnika, dyscyplina sportowa)

Nagrody:

 » Kacper Majchrzak, 1992, pływanie, 
 » Agnieszka Wieszczek-Kordus, 1983, 
zapasy, 

 » Mikołaj Szaferski, 1997, taekwondo 
olimpijskie, 

 » Sebastian Nowicki, 1998, zapasy styl 
klasyczny, 

 » Przemysław Wanat, 2000, wioślar-
stwo, 

 » Wiktoria Plackowska, 2003, koszy-
kówka, 

 » Michał Kulecki, 1999, wioślarstwo, 
 » Dastin Malinowski, 2002, kajakar-
stwo, 

 » Marta Kasołka, 2003, koszykówka, 
 » Jakub Siemiński, 2003, zapasy styl 
klasyczny, 

 » Waldemar Rataj, 1986, hokej na 
trawie, 

 » Szymon Mikołajczak, 2000, wio-
ślarstwo, 

 » Kamil Kukuła, 2001, kanadyjkar-
stwo, 

 » Kornel Wąsowicz, 2002, kajakarstwo, 
 » Agnieszka Kowalczyk, 1986, rugby 7, 
 » Konrad Zandrowicz, 1989, piłka 
nożna, 

 » Krzysztof Wojtyś, 2000, wioślarstwo, 
 » Krystian Wiśniewski, 2001, kana-
dyjkarstwo, 

 » Weronika Wiśniewska, 2002, kana-
dyjkarstwo, 
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 » Bartosz Hałas, 2002, kajakarstwo, 
 » Kacper Biadała, 2003, karate WKF 
(olimpijskie), 

 » Kacper Fornalkiewicz, 2003, piłka 
nożna, 

 » Tomasz Masłowski, 1984, kręglar-
stwo klasyczne, 

 » Zuzanna Hałas, 2002, kajakarstwo, 
 » Emilia Kaspruk, 2002, taekwondo 
olimpijskie, 

 » Kacper Konczalik, 2001, zapasy styl 
klasyczny, 

 » Małgorzata Majchrzak, 1981, akro-
batyka powietrzna, 

 » Ihor Frolov, 1995, akrobatyka po-
wietrzna, 

 » Wiktoria Cygan, 2000, taniec towa-
rzyski sportowy, 

 » Jan Modzelewski, 2002, kolarstwo, 
 » Bartłomiej Bartczak, 2003, karate 
WKF (olimpijskie), 

 » Dawid Pankowski, 2003, wioślar-
stwo, 

 » Jakub Woźniak, 2003, wioślarstwo, 
 » Tomasz Zawada, 2003, wioślarstwo.

Wyróżnienia: 

 » Andrzej Kapturski, 1949, lekka 
atletyka-rzuty, 

 » Danuta Kapturska, 1952, lekka atle-
tyka-rzuty, 

 » Wojciech Jopek, 2003, karate WKF, 
 » Stanisław Popow, 2003, karate WKF 
(olimpijskie), 

 » Dawid Wika-Czarnowski, 2005, 
kolarstwo, 

 » Olaf Cierzniewski, 2004, zapasy styl 
klasyczny, 

 » Piotr Chełek, 2004, zapasy styl kla-
syczny, 

 » Zuzanna Kaczmarek, 2004, wio-
ślarstwo, 

 » Piotr Kujawa, 2004, kajakarstwo, 
 » Wiktoria Turek, 2004, koszykówka,
 » Tomasz Pawlaczyk, 2005, karate 
WKF, 

 » Antonina Walczak, 2006, taekwondo 
olimpijskie, 

 » Anna Starszak, 2007, zapasy, 
 » Dominik Korczak, 2007, biegi prze-
łajowe, 

 » Zuzanna Andrzejewska, 2006, ka-
rate, 

 » Damian Fabiś, 2007, karate, 
 » Mikołaj Pospiech, 2007, karate, 
 » Wiktoria Sauer, 2007, karate, 
 » Natalia Fertsch, 2010, karate, 
 » Zofia Staszkiewicz, 2010, karate.

Wojciech Dobczyński 
 Fot. Izabela Paprzycka 

Swarzędzcy 
uczniowie odwiedzili 
Politechnikę 
Poznańską

W dniach 12 i 13 grudnia 2019 r. 
ósmoklasiści ze swarzędzkich 
szkół odwiedzili Politechnikę 

Poznańską. Wycieczka odbyła się w ra-
mach organizowanego przez gminę Swa-
rzędz, wspólnie z Powiatem Poznańskim 
i Uniwersytetem im. A. Mickiewicza, pro-

jektu „Mój zawód – moja przyszłość” ma-
jącego na celu wsparcie młodzieży z klas 
VII i VIII swarzędzkich szkół podstawo-
wych w wyborze ścieżki zawodowej.

W ramach wizyty chętni uczniowie 
spotkali się z wykładowcami i studentami 
Politechniki Poznańskiej i uczestniczyli 
w specjalnie dla nich zorganizowanych 
zajęciach prezentujących różne dziedzi-
ny nauki. Do niezapomnianych przeżyć 
uczniowie jednogłośnie zaliczyli lot szy-
bowcem. Możliwe było to dzięki zapre-
zentowanemu im symulatorowi. 

/aw/

Koncert 
karnawałowy  
Swarzędzkiej 
Orkiestry Dętej 

26 lutego 2020r. o godzinie 17:00 
w Hali Sportowej Swarzędzkie-
go Centrum Sportu i Rekreacji 

odbędzie się coroczny koncert karnawało-
wy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej. 

Będzie muzycznie, spontanicznie, 
radośnie i, jak zawsze, z dużym poczu-
ciem humoru. Swarzędzka Orkiestra Dęta 
wykona największe przeboje polskiej mu-
zyki rozrywkowej i z pewnością porwie 
publiczność do wspólnej zabawy. 

Na Koncert karnawałowy Swarzędz-
kiej Orkiestry Dętej obowiązuje wstęp 
wolny. 

 /ok/

Ferie  
w Ośrodku Kultury

Podczas ferii zimowych Ośrodek Kultury 
w Swarzędzu organizuje odpłatne pół-
kolonie dla dzieci . Gdy zamykaliśmy to 

wydanie „Prosto z Ratusza” nie było już wolnych 
miejsc .  Nadal jednak aktualne było zaproszenie 

na przedstawienia teatralne oraz balik (wstęp 
wolny, obowiązują zapisy):

 » 29 stycznia w godzinach 10:30 i 11:30 – przed-
stawienie „Doktor Dolittle”, 

 » 5 lutego w godzinach 10:30 i 11:30 – przed-
stawienie „Lodowa kraina”, 

 » 7 lutego o godz . 17:00 – balik karnawałowy .

Zapisy pod nr telefonu 61 65 10 219 .
 /ok/
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Smog czy zadymienie?

Słowo „smog” to mieszanka angiel-
skich słów: „smoke”, czyli „dym” 
oraz „fog”, czyli „mgła”. To okre-

ślenie przyjęło się na całym świecie jed-
nocześnie doskonale określając zjawisko. 
Można powiedzieć, że smog jest właśnie 
taką sztuczną mgłą, która utworzyła się 
w sposób nienaturalny, jako efekt działań 
człowieka oraz pewnych niesprzyjających 
okoliczności przyrody. 

Smog powstaje na skutek wymie-
szania powietrza z zanieczyszczeniami 
i spalinami, powstającymi w efekcie 
działalności człowieka. Odpowiadają 
za to przemył, transport samochodowy, 
a także palenie węglem, drewnem i innymi 
paliwami stałymi w piecach. Za jego poja-
wienie się odpowiada również pogoda oraz 
uwarunkowania terenu. Najbardziej nara-
żone na smog są bowiem miejscowości 
leżące w kotlinach, ponieważ bezwietrzna 
pogoda uniemożliwia rozprzestrzenienie 
się i rozrzedzenie zanieczyszczeń, spra-
wiając że zawisają nad miejscowością.

Biorąc pod uwagę definicję smogu 
uznać można, że najczęściej dotykają-
cym nas zanieczyszczeniem powietrza jest 
zadymienie powodowane przez spalenie 
paliw stałych w piecach domowych.

Wielu z nas w każdym dymiącym 
kominie widzi spalane opony, butelki 
PET, pampersy i inne odpady, podczas 
gdy większość kominów dymi mimo, że 
jest opalane zupełnie legalnie: węglem 
i drewnem.

Do Straży Miejskiej wpływają jed-
nak zgłoszenia dotyczące wszystkich 
dymiących kominów, a okazuje się, że 
tylko w niewielkiej części zgłoszonych 
zadymień faktycznie stwierdza się spalanie 
odpadów. W wielu interwencjach Straż 
Miejska potwierdza spalanie jedynie węgla 
lub drewna, i w takim przypadku kontro-
lujący funkcjonariusze nie mogą ukarać 
właściciela pieca mimo faktu, że komin 
dymi, ponieważ stosowane w nim paliwo 
nie jest odpadem. 

Niestety, mimo iż dym z komina 
w większości przypadków nie oznacza spa-
lanych w piecu śmieci, zanieczyszczenie 
powietrza daje o sobie znać szczególnie 
w sezonie grzewczym. Wg szacunków ok. 
3,8 mln domów jednorodzinnych w Polsce 
jest ogrzewanych poprzez spalanie węgla 
i drewna w piecach domowych, a 80% 
z nich to kotły zasypowe, z których emisje 
w porównaniu z automatycznymi kotłami 
klasy 5 są wielokrotnie wyższe. Dodat-

kowo wiele domów wymaga termomo-
dernizacji.

Warto uświadomić sobie, że zmiana 
źródeł ogrzewania w naszych domach na 
bardziej ekologiczne, może nas uchronić 
od konsekwencji płynących z oddychania 
zanieczyszczonym powietrzem w naszym 
mieście.

Dlatego też, działając w kierunku po-
prawy jakości powietrza zachęcamy do 
skorzystania z dotacji celowej na wymianę 
źródła ogrzewania udzielanej przez Gminę 
Swarzędz. Na podstawie uchwały podję-
tej przez Radę Miejską w Swarzędzu nr 
XLIX/504/2018 z dnia 27 marca 2018 r. 
w sprawie: zasad i trybu udzielania dota-
cji celowej ze środków budżetu Gminy 
Swarzędz na dofinansowanie likwidacji 
źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich roz-
wiązaniami proekologicznymi, możliwe 
jest uzyskanie dotacji na zastąpienie pie-
ca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe 
odłączenie pieca od systemu grzewczego) 
ekologicznym źródłem ciepła, w tym: 
miejską siecią ciepłowniczą, kotłem 
gazowym, kotłem elektrycznym lub 
urządzeniem elektrycznym będącym 
bezpośrednim źródłem energii cieplnej, 
kotłem olejowym, pompą ciepła, kotłem 
na paliwo stałe, w tym biomasę, pod 
warunkiem, że nowe urządzenie będzie 
służyło celom mieszkalnym. Wysokość 
dotacji może wynieść 80% udokumen-
towanych kosztów, lecz nie więcej niż 
7.000 zł.

Uchwała przewiduje również udziele-
nie dotacji na montaż źródeł wykorzy-
stujących energię odnawialną. W tym 
przypadku dotacja wynosi 30% udoku-
mentowanych kosztów, lecz nie więcej 
niż 2.500 zł. 

Wnioski o przyznanie dotacji moż-
na składać od 2 stycznia 2020 r. do 30 
czerwca 2020 r. Aktualne wzory wnio-
sków dostępne są w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1 
(Wydział Obsługi Mieszkańców), w pla-
cówce Urzędu na ul. Poznańskiej 25, pok. 
215, a także na stronie internetowej http://
bip.swarzedz.eu.

Informujemy, że wnioski należy skła-
dać wraz z wymaganymi załącznikami, 
przed realizacją inwestycji, a szczególnie 
przed zakupem i montażem dotowanych 
urządzeń oraz przed likwidacją starego 
pieca.

Załączniki wymagane do wniosku:
 » kopia zgłoszenia zamiaru budowy lub 

ostatecznego pozwolenia na budowę 
wraz z dokumentacją techniczną do 
wglądu;

 » zgoda władającego lokalem/budyn-
kiem na wykonanie inwestycji przez 
wnioskodawcę;

 » oświadczenie o prawie do obniżenia 
kwoty należnego podatku VAT o kwotę 
podatku naliczonego lub ubiegania się 
o zwrot podatku VAT;

 » oświadczenia dysponentów sieci cie-
płowniczej lub gazowej, w przypadku, 
gdy nie ma możliwości podłączenia 
nieruchomości do wspomnianych sieci.
Zgodnie z zasadami dotacji, stary 

kocioł na paliwo stałe (węgiel, miał, itp.) 
można wymienić na kocioł na paliwo stałe 
klasy 5 lub wyższej (spełniające wyma-
gania ekoprojektu), tylko w przypadku, 
gdy nieruchomość nie ma możliwości 
przyłączenia do miejskiej sieci ciepłow-
niczej lub do gazu sieciowego. W takim 
przypadku, do wniosku należy dołączyć 
pisemne oświadczenie dysponentów sieci 
ciepłowniczej i gazowej o braku możli-
wości podłączenia budynku lub lokalu do 
sieci ciepłowniczej lub gazowej w terminie 
12 miesięcy od dnia 30 czerwca danego 
roku kalendarzowego, w którym wniosek 
został złożony.

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

Zachęcamy również do korzystania 
z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, 
który skupia się na wymianie starych pie-
ców i kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków jednorodzinnych. 
W ramach PROGRAMU można skorzy-
stać z dotacji i pożyczki. Program skie-
rowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami domów jednorodzinnych. 
Nabory wniosków prowadzi Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepa-
nowskiego 15a, tel. 61 845 62 93, www.
wfosgw.poznan.pl. 

Magdalena Michalak
Wydział Ochrony Środowiska 

UMiG
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Obowiązek 
ewidencji szamb 
i przydomowych 
oczyszczalni
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy 

Swarzędz, informujemy, że zgodnie 
z ustawą z dnia 13 września 1996 r., o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2010), gminy mają obowiązek 
prowadzenia ewidencji zbiorników bezod-
pływowych na nieczystości płynne - szamb 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieru-
chomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia 
zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przy-
domowej oczyszczalni ścieków winni zrobić to 
niezwłocznie, nie później niż do 31 .01 .2020 r . 
Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie http://
bip .swarzedz .eu/, w siedzibie Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu ul . Rynek 1lub w Wydziale 
Ochrony Środowiska, ul . Poznańska 25, pok . 214 .
Każdy właściciel nieruchomości, na którego 
posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy 
(szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków 
ma obowiązek podpisania umowy z firmą po-
siadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych z terenu miasta i gminy Swarzędz . Umowa 
może zostać podpisana z kilkoma przedsiębior-
cami jednocześnie . Przypominamy o obowiązku 
posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz 
nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, 
faktury vat, które powinny zawierać: dane 
przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, 
dane właściciela nieruchomości oraz informacje 
za jaki okres i w jakiej ilości zostały odebrane 
nieczystości ciekłe) .

Informujemy, że od marca 2020 r. będą odby-
wały się wzmożone kontrole nieruchomości 
wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe 
lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Podczas kontroli sprawdzane będą umowy 
oraz dokumenty potwierdzające wywóz 
nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców 
uprawnionych do prowadzenia działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bez-
odpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 
Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych 
umów na opróżnianie zbiorników bezodpły-
wowych powinny uczynić to niezwłocznie.

Na właściciela nieruchomości za brak umowy 
oraz za brak dowodów uiszczania opłatza wywóz 
nieczystości ciekłych lub osadów (rachunki, fak-
tury vat) może zostać nałożony mandat karny .

/wos/

Zmiany w systemie 
pomiaru jakości 
powietrza

Od stycznia 2020 roku 
zmieniamy w Swarzę-
dzu system pomiaru jakości 

powietrza. Rezygnujemy z dzierżawy 
pięciu sensorów AIRLY do pomiaru ja-
kości powietrza, które były zamontowane 
w następujących miejscach: ratusz, Swa-
rzędzkie Centrum Ratunkowe, świetlice 
wiejskie w Rabowicach i Gruszczynie oraz 
budynek OSP w Kobylnicy. Koszty, które 
ponosiliśmy w związku z dzierżawą, wo-
limy przeznaczyć na zakup trzech nowych 
czujników, uzupełniając sieć czujników 
systemu Syngeos. 

W zeszłym roku w ramach dzia-
łań Stowarzyszenia Metropolia Poznań 

w dziesięciu szkołach na terenie Gminy 
Swarzędz zostały zamontowane czuj-

niki do pomiaru jakości powie-
trza. W związku z tym faktem 
przeprowadzono analizę terenu 
objętego zasięgiem czujników 
i podjęto decyzję o rezygnacji 
z wyżej wymienionych sensorów 

i zakupie przez gminę trzech czujni-
ków, które będą obsługiwane przez ten sam 
system, co czujniki zamontowane w szko-
łach. Ma to na celu ujednolicenie miesz-
kańcom dostępu do danych pomiarowych. 
Zakupione czujniki zostaną zamontowa-
ne w świetlicach wiejskich w Bogucinie, 
Gruszczynie i Rabowicach. Taki rozkład 
trzynastu czujników pozwoli jeszcze 
lepiej zobrazować informacje o jakości 
powietrza na terenie naszej gminy. Dane 
z czujników znajdą Państwo na stronie: 
www.syngeos.pl w zakładce mapa.

WOS

Rekordowa  
świąteczna zbiórka karmy

Nasza coroczna zbiórka dla zwierząt 
w schronisku w Skałowie cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem. 

W grudniu, tuż przed Bożym Narodze-
niem, zawieźliśmy do Skałowa rekordo-
wą porcję karmy. Od samego początku 
inicjatywa odbywa się pod patronatem 
burmistrza Mariana Szkudlarka.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować 
za pomoc: ETC Swarzędz i sklepowi Maxi 
Zoo, Swarzędzkiemu Centrum Historii 
i Sztuki, Strefie Sportu Swarzędz, klubowi 
KS de capoeira Menino é bom, które ak-
tywnie współuczestniczyły w zbiórce;  Pet-
pit aplikacji, Telewizji STK i Tygodnikowi 
Swarzędzkiemu za pomoc w promocji wy-
darzenia; Straży Miejskiej w Swarzędzu, 
Ochotniczej Straży Pożarnej za zbiórkę 
w Swarzędzkim Centrum Ratunkowym 
oraz dostarczenie darów do schroniska; 

szkołom (SP nr 4 i  SP nr 5 w Swarzędzu, 
SP w Kobylnicy; przedszkolom (Przed-
szkole nr 2 im. Misia Uszatka, Przedszkole 
nr 5 Zielona Półnutka). Najwięcej uzbie-
rała klasa 0 B z SP 5 w Swarzędzu, która 
pomogła nam również w wyładunku kar-
my podczas przekazania darów 19 grudnia. 
Największe podziękowania kierujemy do 
Mieszkańców miasta i gminy Swarzędz, 
którzy kolejny raz okazali swe wielkie 
serca dla zwierząt. Jeżeli mają Państwo 
warunki i chcieliby Państwo nowego 
członka rodziny z mokrym nosem i ogo-
nem – zachęcamy do zapoznania się ze 
stroną Schroniska dla Zwierząt w Skałowie 
- http://schronisko-skalowo.pl/ 

/tr/
 Fot.: Pierwszy raz nie zmieściliśmy wszystkich 

darów na zdjęciu i około 20% zawieźliśmy 
bezpośrednio do magazynu!
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„Rodzina 500+” 
i „Dobry Start”

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

bankowości elektronicznej, Portalu Informacyj-
no-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.
Podsumowanie realizacji  
programu „Rodzina 500+”:

 » w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. przyjęto 8820 wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego

 » do dnia 31 grudnia 2019 r. przyznano świadcze-
nie wychowawcze dla 12 286 dzieci

 » od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wy-
płacono świadczenia wychowawcze na łączną 
kwotę 51,7 mln zł

Podsumowanie realizacji  
programu „Dobry Start”:

 » w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada  
2019 r. przyjęto 5554 wniosków

 » do dnia 31 grudnia 2019 r. przyznano i wypła-
cono świadczenie dla 7489 dzieci na kwotę 
2 245 500 zł.

Informujemy, że nabór wniosków o przyznanie 
świadczenia “Dobry start” na rok szkolny 2019/2020 
został zakończony 30 listopada 2019 r. natomiast do 
programu Rodzina 500+ można dołączyć w dowol-
nym momencie, jednak należy pamiętać, że prawo 
do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone 
od miesiąca złożenia wniosku, a w przypadku dzieci 
urodzonych po 30 czerwca 2019 r. rodzice mają 
3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wnio-
sku, aby otrzymać świadczenie z wyrównaniem od 
dnia narodzin. Anna Książkiewicz

KOMUNIKAT
Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku 

o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
oraz funduszu alimentacyjnego na okres 
zasiłkowy 2019/2020 mogą nadal to uczynić. 
Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania 
zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł. na osobę w ro-
dzinie, natomiast do funduszu alimentacyjnego 
800,00 zł na osobę w rodzinie.

Zmienia się wysokość świadczenia pie-
lęgnacyjnego, które to od 01.01.2020 r. 
wynosić będzie 1830,00 zł. Decyzje zostaną 
zmienione w urzędu, bez składania dodatkowych 
wniosków.  Beata Pacholczak

Świąteczne 
spotkanie 
uczestników ŚDS 

Zgodnie z naszą małą tradycją rów
nież i w tym roku uczestnicy Śro
dowiskowego Domu Samopomocy 

zaprosili swoich najbliższych na świą
teczne spotkanie. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że w gronie tym znaleźli się 
również byli uczestnicy ŚDS, którzy co 
roku chętnie nas odwiedzają.

Wieczór rozpoczął się występem 
części zespołu Swarzędzkiej Orkiestry 
Dętej, która zaprezentowała nam swój 
świąteczny repertuar. Nuciliśmy więc 
sobie cicho, a co niektórzy odważniej
szy i nieco głośniej, do naszych kolęd. 

Nie zabrakło również utworów marszo
wych oraz popularnych piosenek zagra
nicznych obowiązkowo granych przez 
stacje radiowe w grudniu z kawałkiem 
„Last Christmas” zespołu Wham! na czele. 
Dziękujemy wszystkim muzykom za ten 
magiczny koncert.

Druga część wieczoru poświęcona 
była zaprezentowaniu gościom twórczo
ści grupy teatralnej. Tego dnia odbył się 
pokaz premierowy 20 minutowego fil
mu „Jestem całością” stworzonego przez 
uczestników pod opieką prowadzącej 
zajęcia instruktor teatralnej Mai Olejnik. 
Film spotkał się z bardzo ciepłym odbio
rem, sami uczestnicy byli bardzo zado
woleni z końcowego efektu swojej sześ
cio miesięcznej pracy. Dużą ekscytację 
wywołała również informacja pani Mai, 
że film w styczniu będzie wyświetlany 
na przeglądzie w Barcelonie. Czekamy 
więc z niecierpliwością na hiszpańskie 
recenzje.

Po części artystycznej zaprosiliśmy 
gości na mały poczęstunek z tradycyjnie 
już upieczonymi i udekorowanymi przez 
nas pierniczkami. Była to dla nas okazja 
do poznania i rozmowy z osobami bliski
mi naszym uczestników. Dziękujemy za 
tak liczne przybycie i do zobaczenia na 
kolejnych spotkaniach w przyszłym roku!

K.A.

Wigilia  
dla samotnych 

W dniu 23.12.2019 r. na zaprosze
nie Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz starsi, samotni miesz

kańcy gminy zasiedli razem do uroczystej 
Wigilii.

W spotkaniu wzięli również udział 
przedstawiciele władz miasta, dyrekcja 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz du
chowieństwa.

Przed biesiadą przy suto zastawio
nym stole składano sobie życzenia 
i dzielono opłatkiem. Był to wzrusza
jący moment pełen ciepła i wzajemnej 
życzliwości.

W świąteczny nastrój wprowadziły 
gości kolędy i pastorałki w wykonaniu 
zespołu muzycznego, który zapraszał 
następnie do wspólnego śpiewu przed
stawicieli władz oraz wszystkich zapro
szonych gości. Był również czas na solowe 
wykonania najbardziej znanych kolęd 
i pastorałek.

Na koniec uroczystości każdy samot
ny senior otrzymał słodki upominek.

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

Poetyckie przedpołudnie seniorów

3 grudnia społeczność seniorska ze 
Swarzędza zebrała się w Centrum 
Aktywności Seniora podczas Spo

tkania z Poezją. Na tę poetyckomuzycz
ną ucztę klubowicze przygotowali swoje 
ulubione utwory. Była wśród nich poezja 
Wisławy Szymborskiej, wiersze Agnieszki 
Osieckiej, Jonasza Kofty, Josifa Brodskie
go oraz autorskie dzieła naszych seniorek.

W trakcie imprezy nastąpiło rów
nież rozstrzygnięcie konkursu literac
kiego, w ramach którego poprosiliśmy 
seniorów, by opisali jak wyglądały 
zabawy i zabawki w czasach ich dzie
ciństwa. Ta sentymentalna podróż do 
przeszłości zaowocowała dziesięcio
ma niezwykłymi historiami opowia
dającymi o spędzaniu wolnego czasu 
w latach 40., 50. i 60. XX wieku zarów

no w mieście, jak i na wsi. Laureatką 
konkursu została p. Aurelia Bartoszek, 
a wicedyrektor Ośrodka Pomocy Spo
łecznej p. Agnieszka Maciejowicz wrę
czyła uczestnikom literackich zmagań 
dyplomy oraz nagrody książkowe. 

Podczas muzycznej części uroczy
stości na scenie przy ul. Piaski wystąpiła 
z recitalem Agnieszka Różańska – ak
torka Teatru Nowego w Poznaniu wraz 
z  muzykiem Jackiem Skowrońskim. 
Usłyszeliśmy przeboje minionych lat, 
takie jak Parasolki, Niepewność, O Ro-
meo, Z kim tak ci będzie źle jak ze mną 
czy Windą do nieba, które wprawiły nas 
w doskonały nastrój.

Poetyckie przedpołudnie dostar
czyło nam wielu wspaniałych wrażeń 
i emocji. Możemy z całą pewnością 
powiedzieć, że zarówno muzyka, jak 
i poezja łagodzą obyczaje, o czym prze
konali się biorący udział w spotkaniu 
seniorzy i goście.

Dominika Bazaniak

Warsztaty 
obywatelskie 
w „Naszej Dziupli”

17 grudnia, już w świątecznej 
atmosferze, w Świetlicy So
cjoterapeutycznej „Nasza 

Dziupla” odbyły się bardzo ciekawe 
warsztaty, które dotyczyły postaw 
obywatelskich. 

Warsztaty poprowadzili liceali
ści z Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu 
– uczestnicy projektu „Młodzi mają 
głos”. Opowiedzieli dzieciom o swoich 
doświadczeniach związanych z udzia
łem w projekcie, m. in. o warsztatach 
fotograficznych i grafiki komputerowej 
oraz o tym, jak podczas warsztatów 
telewizyjnych i radiowych powstały 
spoty zachęcające młodych ludzi do 
udziału w wyborach parlamentarnych. 

Następnie uczestnicy projektu 
przeprowadzili ćwiczenie pn. dlaczego 
warto głosować w wyborach? Wspólnie 
z dziećmi – w podziale na dwie grupy 
– przygotowali plakaty profrekwenyj
ne. Dzieci skupiły się głównie na tym, 

co chciałyby zmienić w swoim najbliż
szym otoczeniu – mieście, szkole. Wy
mieniały takie pomysły, jak: trampoliny 
na boisku, jazdy konne w szkole, mniej 
zadań domowych, oczyszczenie jezio
ra i otwarcie plaży miejskiej. Młodzież 
opowiedziała dzieciom, jakie są kom
petencje samorządu szkolnego i że 
wiele z tych pomysłów można zrealizo
wać właśnie przy pomocy samorządu.

Na zakończenie spotkania uczest
nicy zaprezentowali przygotowane 
plakaty oraz obejrzeli spoty nagrane 
przez uczestników projektu „Młodzi 
mają głos”.

Projekt „Młodzi mają głos” – „Ak
tywna Młodzież – działania na rzecz 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem 
społecznym – edycja 2019 r.” jest współ
finansowany ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Monika Podgórniak, 
Lidia Chałasiak
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Serdeczne gratulacje 
dla Jubilatów małżeńskich

9 grudnia w swarzędzkim Eurohotelu 
odbyła się niecodzienna uroczystość. 
Burmistrz Marian Szkudlarek zapro-

sił aż 64 pary małżeńskie, które w ostatnim 
czasie świętowały jubileusz długoletniego 
pożycia. Jubilaci otrzymali okolicznościo-
we medale, upominki i mnóstwo gratula-
cji. Była okazja do wspomnień, wzruszeń 
i rozmów o przeróżnych „przepisach” na 
zgodne, trwałe małżeństwo... 

A oto pary małżeńskie zaproszone tego 
dnia na uroczyste spotkania: 
Krystyna i Czesław Aniołek, Danu-
ta i Jan Bakalarczyk, Maria i Zygmunt 
Banaszyk, Regina i Marian Bartkowiak, 
Janina i Jarosław Bebko, Barbara i Roman 
Białkowscy, Krystyna i Andrzej Bieleccy, 
Marianna i Kazimierz Ciesielscy, Genowe-
fa i Marian Dankowscy, Janina i Tadeusz 
Dobrowolscy, Halina i Hieronim Dopie-

rała, Maria i Eugeniusz Drozda, Zuzan-
na i Jan Duchnowscy, Marianna i Zenon 
Dybscy, Alicja i Stefan Dytkiewicz, Jadwi-
ga i Andrzej Gałązka, Anna i Kazimierz 
Ignaczak, Maria i Leon Jandy, Grażyna 
i Czesław Jankowiak, Maria i Grzegorz 
Jankowiak, Krystyna i Sylwester Janow-
scy, Anna i Marian Jęczmionka, Danuta 
i Waldemar Judyccy, Irena i Aleksander 
Kalinowscy, Aleksandra i Ryszard Ka-
szyńscy, Irena i Eugeniusz Kaźmierczak, 
Czesława i Kazimierz Klimczak, Elżbieta 
i Paweł Knopp, Maria i Jerzy Kochanow-
scy, Elżbieta i Włodzimierz Konieczni, 
Stefania i Ryszard Kozłowscy, Sabina 
i Leszek Książkiewicz, Elżbieta i Stani-
sław Kujawa, Urszula i Ryszard Kurzawa, 
Teresa i Zbyszko Lejman, Waleria i Józef 
Lijewscy, Halina i Andrzej Łęccy, Alina 
i Bogdan Maćkowiak, Elżbieta i Jerzy 

Maćkowiak, Aniela i Jerzy Madalińscy, 
Małgorzata i Tadeusz Mańkowscy, Bar-
bara i Walerian Marcinkowscy, Krystyna 
i Józef Mazurek, Krystyna i Jan Mierzwa, 
Ewa i Marian Nawroccy, Bożena i Eu-
geniusz Ochotni, Krystyna i Eugeniusz 
Orlik, Halina i Henryk Piechura, Wanda 
i Reiner Plewniok, Anna i Adam Prus, Li-
dia i Stefan Przewoźni, Wanda i Bogdan 
Przybylscy, Karina i Tadeusz Przybyła, 
Pelagia i Andrzej Rozmiarek, Barbara 
i Benon Skoczylas, Danuta i Lech Sta-
szak, Alina i Jan Stężyńscy, Urszula i Jan 
Szaferscy, Krystyna i Andrzej Szczech, 
Jadwiga i Ryszard Szczepańscy, Bożena 
i January Tadaszak, Aniela i Stanisław Wi-
teccy, Irena i Antoni Wyskiel oraz Halina 
i Józef Ziemkowscy. 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy! 
/mw/

 Fot. Aldona Młynarczak 

*  *  *

Również Państwo Halina i Bronisław 
Kujawscy ze Swarzędza przeżyli razem 
60 lat. 11 stycznia odwiedził ich burmistrz 
Marian Szkudlarek w towarzystwie sekre-
tarz gminy Agaty Kubackiej i kierownik 
USC Anny Wiśniowieckiej-Gronowskiej. 
Jubilaci, oprócz mnóstwa gratulacji i ży-
czeń otrzymali kwiaty i kosze słodkości. 
Piękny jubileusz był okazją do wspomnień 
i rozmów o tym, jak w zgodzie i miłości 
przeżyć razem tyle wspólnych lat...

/mw/
 Fot. Anna Wiśniowiecka-Gronowska

„Przywołujemy zimę” w swarzędzkim muzeum

Tegoroczna akcja Swarzędzkiego Cen-
trum Historii i Sztuki w okresie ferii 
nosi nazwę „Przywołujemy zimę”, 

czyli wprowadzamy klimat śnieżnych 
zabaw, niskich temperatur i lodowych 
kształtów.

Główną atrakcją będzie gra planszowa 
z ulubionymi bohaterami bajek animowa-
nych z białym puchem w tle. W trakcie 
zabawy towarzyszyć będzie nam m.in. 

Olaf czy Grinch, którzy przygotowali na 
zaznaczonych polach różne zadania za-
równo plastyczne jak i ruchowe. Drużyna, 
która jako pierwsza dotrze do mety i po-
kona wszelkie trudności, otrzyma miano 
zwycięzcy i upominki. Gra planszowa 
w klimacie „białej” pory roku to nie tyl-
ko świetna rozrywka dla dzieci w każdym 
wieku, pełni również funkcje kształcące, 
w której dziecko rozwija swoje zmysły, 

doskonali sprawność motoryczną oraz po-
znaje swoje możliwości i uczy się działać 
w grupie. 

Gra planszowa dostępna będzie dla 
grup min. 10 osób w terminie 28.01.20-
31.01.20 oraz 03.02.20-06.02.20. 

Wstęp jest bezpłatny, grupy zorgani-
zowane prosimy o zapisy pod numerem 
tel. +48 (61) 27 98 594 .

/schis/
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WIZYTA GOŚCI Z GRUZJI. 10 grudnia 
gościliśmy w Swarzędzu przedstawicieli gruzińskiego 
samorządu. Przybyli do nas z regionu Imeretia. Wymie-
niliśmy się doświadczeniami, pokazaliśmy im nasze 
punkty przesiadkowe, zrewitalizowane obiekty oraz 
opowiedzieliśmy o historii naszego miasta i gminy. 
Mamy nadzieję, że jest to początek długiej przyjaźni.

/tr/

EKONOMISTKI SWARZĘDZKIEJ JE-
DYNKI LAUREATKAMI OGÓLNOPOL-
SKIEGO KONKURSU WIEDZY Z RA-
CHUNKOWOŚCI! 5 grudnia 2019 r. na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu odbył się XX Ogólnopolski 
Konkurs Wiedzy z Rachunkowości dla Uczniów Szkół 
Średnich. W konkursie wzięły udział reprezentantki 
klasy czwartej Technikum Ekonomicznego z Zespołu 
Szkół nr 1 w Swarzędzu. Anna Bąk zdobyła czwarte 
miejsce, a pozycje od siódmego do dziewiątego zajęły 
kolejno Julia Ryń, Oliwia Kanak oraz Martyna Kubiak. 
Uczennice otrzymały tytuł Laureata Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy z Rachunkowości i zdobyły indeks na 
wybrany kierunek studiów, oferowany przez Wydział 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. 
Opiekunem naukowym, który przygotował uczenni-
ce do konkursu, była p. Monika Nowak, nauczycielka 
przedmiotów ekonomicznych w ZS1 w Swarzędzu. 
Laureatkom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów! Monika Nowak

„BAL Z MIKOŁAJAMI”. 14 grudnia wszyscy 
podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjal-
nej Troski oraz dzieci z OPS-u bawili się z Mikołajami. 
W zorganizowaniu uroczystości i dopięciu wszystkiego 
na ostatni guzik pomógł nam Zarząd Stowarzyszenia, 
Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, ludzie mający 
serca pełne dobra. Imprezę otworzyła przewodnicząca 
Stowarzyszenia Pani Barbara Kucharska. Potem przy-
szedł czas na to, by głos zabrali goście i opowiedzieli 
o swoich marzeniach. Dla nas i dla władz naszego mia-

sta, burmistrza Mariana Szkudlarka, jest wybudowanie 
centrum rehabilitacji. Może za kilka lat bal odbędzie się 
w naszym centrum, czas pokaże. Następnie głos zabrał 
prezes zaprzyjaźnionej z nami Firmy „Blum”- Andrzej 
Michalski. Firma pomaga nam już 10 lat, a na balu siód-
my raz Pan Prezes wraz z pracownikami obdarował 
nas prezentem w postaci czeku na rozwijanie naszych 
talentów teatralnych. 
Po prezentach i marzeniach był czas na zabawę z Haliną 
Benedyk oraz na dyskotekę przy świątecznej muzyce. 
Mikołaje obdarowały nas upominkami, za co bardzo 
jeszcze raz dziękujemy. 
Dziękujemy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 
i Gminy, Ośrodkowi Pomocy Społecznej za dofinanso-
wanie organizacji balu, dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 3 za gościnę, a gościom za słodycze.
 Michał Ogoniak

NAJLEPSZE LICEUM W AGLOMERA-
CJI POZNAŃSKIEJ MAMY W SWA-
RZĘDZU. „Gazeta Wyborcza” z 6 grudnia 2019 r. 
opublikowała ranking liceów aglomeracji poznańskiej. 
Jego podstawą jest najnowszy raport EWD (edukacyj-
na wartość dodana) Instytutu Badań Edukacyjnych. 
Biorąc pod uwagę wyniki matur z lat 2017-2019 oraz 
porównując je z wynikami uzyskanymi przez tych 
samych uczniów na zdawanych przez nich wcześniej 
egzaminach gimnazjalnych, raport IBE pozwolił Gazecie 
na zbudowanie rankingu opartego na kryterium efek-
tywności nauczania. Wyniki rankingu każą przyznać 
bezapelacyjnie pierwsze miejsce liceum prowadzonemu 
w Swarzędzu przez Fundację Edukacji Społecznej EKOS. 

/wp/ 

OLIMPIADA RADOŚCI W EKOSIE.  
Przygotowywanie grudniowej paraolimpiady dla pod-
opiecznych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka jest już osiemnastoletnią trady-
cją w historii I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami 
Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu. Tegoroczna 
została nazwana Olimpiadą Radości. Uroczystą przysię-
gę odebrała od olimpijczyków prezes Stowarzyszenia 
Barbara Kucharska. 34 uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, pod opieką wolontariuszy – uczniów klas 

pierwszych Liceum, wykonało różne zadania sportowe, 
doskonalące umiejętności manualne i ruchowe. 
Paraolimpiady w Ekosie od wielu lat przygotowuje 
Beata Szafrańska, nauczyciel wychowania fizycznego 
i wychowawca w szkołach Fundacji.  /wp/

WYTAŃCZYLI PODIUM! 1 grudnia 2019 
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Tańcu 
Towarzyskim „Wielkopolan Cup 2019”. W turnieju tańca 
wzięły pary reprezentujące Ośrodek Kultury w Swarzę-
dzu. Niedzielną rywalizację pary: Anna Augustynopolska 
i Michał Butrym, Urszula Przybysz i Dominik Kluczbor 
ukończyły na miejscu drugim. 
Spotkanie taneczne było pełne wrażeń, wzruszeń i emocji. 
Gratuluję osiągnięć i odwagi w startach turniejowych!

Katarzyna Przybyszewska

W skrócie z różnych stron

Wizyta gości z Gruzji

Bal z Mikołajami

Konkurs Wiedzy z Rachunkowości
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Paweł Kapusta
„Gad. Spowiedź 
klawisza”

Najnowsza książka Pawła Kapusty to 
zbiór historii opowiedzianych przez 
strażników więziennych – w gwarze 
osadzonych nazywanych właśnie gada-
mi. Tych, którzy odeszli ze służby, tych  
na emeryturze  i tych wciąż aktywnych 
zawodowo. Z ich opowieści wyłania się 
przerażający obraz współczesnego pol-
skiego więziennictwa, ale sporo może-
my dowiedzieć się również o jego historii 
(autor kładzie akcent zwłaszcza na karę 
śmierci w PRL-u). Książka szokuje, ale 
zwraca też uwagę na niezwykle istotne 
a mało znane przez ogół społeczeństwa 
sprawy, takie jak problemy kadrowe, re-
formy i dziury w niewydolnym systemie 
więziennictwa. 

Adam Higginbotham
„O północy 
w Czarnobylu”

Książka jest efektem ponad dziesię-
cioletniego śledztwa przeprowadzo-
nego przez autora. Na potrzeby książki 
Adam Higginbotham przeprowadził 
wywiady ze świadkami katastrofy 
w Czarnobylu, dotarł do odtajnionych 
akt i niepublikowanych wspomnień. 
Wszystko to sprawia, że publikacja 
jest rzetelnym źródłem informacji 
o największej katastrofie nuklearnej XX 
wieku. Mimo ogromu informacji książka 
napisana jest w przystępny sposób, 
a jej lekturę ułatwia czytelnikowi spis 
najważniejszych postaci (umieszczony 

na początku książki) mających większy 
lub mniejszy udział w przedstawionych 
wydarzeniach. Rzetelny reportaż warty 
polecenia.

Steinunn Sigurðardóttir
„Farma Heidy: owce, 
islandzka wieś 
i naprawianie świata”

Steinunn Sigurðardóttir jedna z najpo-
pularniejszych islandzki autorek, opisała 
historię Heidy Ásgeirsdottír. Kobiety, 
która postanowiła wrócić w rodzinne 
strony, na farmę u stóp islandzkich 
wyżyn. Zajęła się pracami gospodar-
skimi i hodowlą stada pięciuset owiec. 
Z osoby nieśmiałej Heidy przeistoczyła 
się w silną kobietę, walczącą o śro-
dowisko i ochronę dóbr naturalnych 
Islandii. Przekonywała polityków, ale 
i mieszkańców do protestów przeciwko 
koncernom, których działalność zagra-
żała lokalnym ekosystemom. Mimo 
początkowej krytyki jej zaangażowanie 
zostało docenione, a sama Heidy uznana 
za lokalną superbohaterkę. 

Michael Hebb
„Porozmawiajmy 
o śmierci przy 
kolacji: przewodnik 
i zaproszenie do 
najważniejszej 
rozmowy w życiu”
Michael Hebb zapoczątkował popularne 
na zachodzie spotkania tzw. death din-
ners, w ramach których nieznajomi or-
ganizują kolację i rozmawiają o śmierci. 
Jak wyobrażają sobie dobrą śmierć? Jak 
chcieliby być wspominani? Takich kolacji 
odbyło się już na świecie ponad 100 
tysięcy. W swojej książce autor opisuje 
przebieg spotkań, dostarcza tematy do 

rozmowy, pokazuje, jak można oswoić 
temat śmierci. Jak przekonuje: „rozmo-
wa o śmierci przy kolacji nie jest bowiem 
niczym innym jak rozmową o życiu. Ale 
przede wszystkim o miłości”. Ciekawa 
propozycja pokazująca, że śmierć nie 
musi być tematem tabu.

Adrian Bednarek
„Córeczki”

Ewa jest niedoszłą policjantką, która 
prowadzi butik w centrum Częstochowy. 
Pola zrezygnowała ze studiów me-
dycznych i udziela lekcji pole dance. 
Jedynym, co łączy kobiety, jest zama-
skowany morderca zwany Strachem 
na Wróble, który w odstępie dziesięciu 
lat sprowadził koszmar na ich rodziny. 
Gdy Ewa wpada na trop prowadzący do 
Stracha, nie waha się prosić Polę o po-
moc. Wspólnie postanawiają odnaleźć 
bezwzględnego psychopatę. Czy im się 
uda? Czy poznają tożsamość mordercy? 
Wciągający thriller psychologiczny, 
o którym nie można zapomnieć.

Magdalena Wolińska-Riedi
„Kobieta 
w Watykanie: jak żyje 
się w najmniejszym 
państwie świata”
Magdalena Wolińska-Riedi dziennikar-
ka i korespondentka Telewizji Polskiej 

w Watykanie, mieszkała za Spiżową 
Bramą przez 16 lat. W swojej książce 
opowiada o tym, jak wygląda codzienne 
życie w najmniejszym państwie świata. 
Jak działa system karny, administra-
cyjny, opieka medyczna, handel? Jak 
od czasu św. Jana Pawła II zmieniła 
się Stolica Apostolska? Mówi o trzech 
papieżach, których udało jej się poznać 
w czasie swojego pobytu, porusza też 
kwestię wychowywania dzieci w Waty-
kanie. Ciekawa propozycja uchylająca 
rąbka tajemnicy o tym niedostępnym 
dla wielu miejscu.

Kiersten White

„Mroczne 
dzieje Elizabeth 
Frankenstein”

Uboga  dziewczynka Elizabeth  zostaje 
sprzedana bogatej rodzinie Franken-
steinów. Dziecko ma nadzieję, że dzięki 
zamieszkaniu z zamożną rodziną jej los 
się odmieni. Jedynym jej zadaniem jest 
zostanie przyjaciółką Victora Franken-
steina – chłopca, którego obawia się 
własna matka. Elizabeth odnajduje się 
w swojej roli. Gdy dzieci dorastają, ich 
drogi rozchodzą się. Elizabeth nie chcąc 
opuszczać rodziny Frankensteinów, 
postanawia odnaleźć Wiktora i dalej 
mu towarzyszyć. Nie wie jeszcze, że 
wraz z odnalezieniem chłopaka odkryje 
mroczną i szokującą prawdę. Warty 
poznania retelling słynnej historii Mary 
Shelley.

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

Ferie w bibliotece

Zapraszamy dzieci w wieku 7-10 lat na ferie do 
Biblioteki Publicznej na os. Raczyńskiego 19.
Termin: 27-31 stycznia 2020 
Godzina: 10.30-12.00
W planach: teatr kamishibai, gry planszowe, 

kreatywne zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne.

Zapisy do Grupy 
Zabawowej

Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci w wieku 
od 1 do 3 lat wraz z rodzicami/opiekunami. 

Spotkania będą się odbywały trzy razy w miesiącu 
(w środy) od godz. 10.30-11.30 w filii na os. Ra-
czyńskiego 19 w Swarzędzu. Zajęcia będą trwały od 
lutego do czerwca 2020 r. (5 miesięcy). Ilość miejsc 
ograniczona.

Zapisy w Bibliotece Publicznej na os. Czwarta-
ków 1 lub pod nr tel. 61 8182-998 do 31 stycznia! 
Pierwsze spotkanie 5 lutego! /bibl/

Bezpłatny kurs 
języka angielskiego

5 lutego w czytelni biblioteki na os. Czwarta-
ków 1 o godz. 16:30 rozpocznie się bezpłatny 

kurs języka angielskiego prowadzony przez Leader 
School w Poznaniu. Żeby zapisać się na kurs trzeba 
być mieszkańcem Swarzędza i mieć ukończone 50 lat. 
Kurs będzie trwać 120 godzin, a zajęcia odbywać się 
będą w środy i czwartki w godzinach 16:30 do 18:00. 
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod 
numerem telefonu 535 145 755. Zapraszamy do 
zapisywania się. Formularz zgłoszeniowy i umowę 
uczestnictwa można wypełnić w siedzibie biblioteki 
na os. Czwartaków 1. /bibl/

...poczuliśmy 
prawdziwą zimę!

Na spotkaniu z podróżniczką Ka
tarzyną Augustyn poczuliśmy 
prawdziwą zimę! 30 stopni mro

zu, dzień trwający 3 godziny... Ale też 

zorza polarna, psie zaprzęgi, lodowy 
hotel. Podopieczni ze stowarzyszenia 
im. Leszka Grajka oraz Dziennego Domu 
„SeniorWIGOR” oraz wszyscy chętni mieli 
niepowtarzalną okazję poznania historii 
i współczesnych realiów życia Samów 
oraz praktycznych wskazówek dla tury
stów odwiedzających Koło Podbiegu
nowe. /bibl/

Maria Łbik,  
Życie wszechświata...

3 lutego (poniedziałek) o godz. 18:00 
zapraszamy na otwarcie wystawy 
malarstwa Marii Łbik „Życie wszech

świata”. Maria Łbik, malarka, barwna 
i nietuzinkowa mieszkanka Gruszczyna, 
opowie nam o pracach przedstawianych 
na wystawie, przy okazji dzieląc się jedną 
ze swoich pasji – astronomią. 

/bibl/

W poszukiwaniu świątecznej gwiazdki

Salwy śmiechu i dobrą zabawę za
pewnił nam teatrzyk „Blaszany bębe
nek” z Górnego Śląska. Bohaterowie 

sztuki poszukiwali świątecznej gwiazdki. 

Przy pomocy widzów oczywiście udało 
się ją znaleźć! Wszyscy – mali, duzi i ci 
całkiem dorośli – bawili się doskonale.

/bibl/

O rysunkach dzieci 
na spotkaniu 
nauczycieli

4 grudnia w Bibliotece Pedagogicznej 
w Swarzędzu odbyło się spotkanie 
sieci współpracy nauczycieli pt. „In

spirowanie twórczej aktywności rysun
kowej dziecka”. Wykład i warsztaty na 
temat sposobów pobudzania wyobraźni 
plastycznej dziecka oraz metod zachęca
nia dzieci do działania plastycznego prze
prowadziła dr Maria Paula Stasiakiewicz 
– wykładowca akademicki na Wydziale 
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W spotkaniu wzięli udział nauczyciele 
przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej 
oraz bibliotekarze. W pierwszej części 
– wykładowej – uczestnicy dowiedzieli 
się, jak ważne dla prawidłowego rozwoju 
dziecka jest swobodne rysowanie, dzięki 
któremu dziecko doświadcza swojej pod
miotowości i tworzy nowe relacje seman
tyczne. Natomiast w drugiej części, która 
miała charakter warsztatów, nauczyciele 
ćwiczyli, jak inspirować aktywność ry
sunkową dziecka poprzez stosowanie 
metody wspólnego rysowania, techniki 
druku strukturalnego, metody kropli tu
szu czy metody linii prototypowej. 

Spotkanie zakończyło się dyskusją 
nauczycieli na temat korzyści płynących 
ze swobodnego rysowania. Każdy uczest
nik zapoznał się z przygotowaną fachową 
literaturą, dotyczącą rozwoju plastycz
nego dziecka i psychologii twórczości.

Kornelia Choryńska
Biblioteka Pedagogiczna  

w Swarzędzu
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Stypendia sportowe 
– do 31 stycznia

Do 31 stycznia 2020 r. do Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz można składać wnioski 

o przyznanie stypendiów sportowych na 2020 
rok dla zawodników osiągających wysokie wyniki 
we współzawodnictwie sportowym międzynaro-
dowym lub krajowym. Podmioty uprawnione do 
składania wniosków to: stowarzyszenia kultury 
fizycznej, związki i kluby sportowe oraz Komisja 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Wnioski można składać osobiście lub listownie pod 
adresem: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, 
ul . Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Treść uchwały, regulamin oraz wniosek do pobrania 
znajdują się w zakładce ,,Sport” na stronie www.
swarzedz.pl /wpr/

Przerwa w zajęciach

Od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r. (okres ferii 
zimowych) nie odbywają się zajęcia: aqua, 

aqua senior, fitness, nauka i doskonalenia pływania. 
/cs/

Rezygnujemy  
z toreb foliowych

W związku z rozszerzeniem działań proekolo-
gicznych na rzecz środowiska, Swarzędzkie 

Centrum Sportu i Rekreacji, rezygnuje z wydawania 
toreb foliowych w szatni pływalni i lodowiska. Od 
1 lutego prosimy przynosić ze sobą własne torby/
worki wielokrotnego użytku, na obuwie zewnętrzne 
pozostawiane w szatni.  /cs/

Bowling dla każdego

Serdecznie zaprasza-
my na bowling. Gra 

dostosowana jest dla 
osób w każdym wieku. 
Bowling znajduje się na 
drugim piętrze w budynku 
pływalni Wodny Raj, zaraz 
obok kawiarenki Foodface. W ofercie kawiarenki 
każdy znajdzie coś dla siebie.
Rezerwacja telefoniczna toru bowlingowego pod 
numerem  61 65 09 527. Opłaty w kasie pływalni 
przed rozpoczęciem gry: od poniedziałku do piątku 
1 tor – 35 zł/60 minut, soboty, niedziele i święta 
1 tor – 45 zł/60 minut. Dla posiadaczy Swarzędzkiej 
Karty Dużej Rodziny cały tydzień i święta 25 zł/1 
tor/60 minut. Obowiązuje własne obuwie na zmia-
nę, z jasną podeszwą. Obuwie zewnętrzne należy 
pozostawić w szatni na parterze budynku pływalni, 
spakowane we własną torbę/worek wielokrotnego 
użytku.  /cs/

Lodowisko – imprezy dla dzieci 

25 stycznia 2020 r. o godz. 18:00 
rozpoczynamy zimową prze
rwę szkolną imprezą na lo

dowisku pod hasłem „Ferie Zimowe na 
Start”. Oprawa muzyczna oraz charakter 
imprezy będą nawiązywać do moty
wów z produkcji Disney’a. Zachęcamy 
do przebrania się za postacie z Waszych 
ulubionych bajek. 

Na zakończenie ferii, 8 lutego 2020 r. 
o godz. 18:00, odbędzie się Bal Karnawa

łowy. Impreza pod nazwą „Bal Tysiąca 
Kolorów”. Wszystkich uczestników obo
wiązuje wielobarwne przebranie.

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

Ferie 
na sportowo

Swarzędzkie Centrum Sportu i Re
kreacji w okresie ferii zimowych 
zaprasza wszystkie dzieci do lat 

18 na basen (bilet 8 zł/os/60 min, po 
przekroczonym czasie dopłata za każdą 
minutę 25 gr) lub lodowisko (bilet 8 zł/
os/1,5h – sesja, dodatkowa opłata za 
wypożyczenie łyżew). Bilet obowiązuje 
od poniedziałku do piątku w godzinach 

6:3022:00 (basen) oraz 10:0021:30 (lo
dowisko) w dniach 27.0131.01 oraz 
03.0207.02. /cs/

II etap kursów nauki 
i doskonalenia 
pływania

Opłaty za kursy można regulować 
w kasie pływalni od 10 do 9 lute
go 2020 r. w godzinach od 6:30 

do 22:00. Opłata II etapu oznacza prze
dłużenie umowy.

I etap trwa do 24 stycznia 2020 r. Od 
27 stycznia do 9 lutego 2020 r. przerwa 
zimowa w zajęciach. Zgodnie z umową, 
niewykorzystane lekcje z I etapu można 
odebrać jako wejście na basen na 75 
minut do 9 lutego 2020 r. 

II etap rozpoczyna się po feriach zi
mowych, 10 lutego 2020 r.
Wysokość opłat:

 » poniedziałek  437 zł dzieci; 475 zł 
dorośli (19 lekcji)

 » wtorek  437 zł dzieci; 475 zł dorośli 
(19 lekcji)

 » środa  437 zł dzieci; 475 zł dorośli 
(19 lekcji)

 » czwartek  414 zł dzieci; 450 zł 
dorośli (18 lekcji)

 » piątek  391 zł dzieci; 425 zł dorośli 
(17 lekcji)

UWAGA - dotyczy faktur z nauki i do-
skonalenia pływania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem 
faktury z nauki i doskonalenia pływania 
proszone są o zgłoszenie się do księgo
wości w tym samym miesiącu, w którym 
opłacono zajęcia. /cs/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

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

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

Wybieramy 
„Sportowca  
Roku 2019”

Przed nami V edycja plebiscytu Spor
towiec Roku. Głosować będziemy 
na swoich ulubieńców w następu

jących kategoriach za pomocą serwisu 
społecznościowego facebook: 

 » Sportowiec Roku  kategoria do 18 
roku życia;

 » Sportowiec Roku  kategoria powy
żej 18 roku życia;

 » Drużyna Roku 2019.
Oprócz tego Kapituła Plebiscytu wy
bierze wyróżnionych w pozostałych 
kategoriach: 

 » Trener Roku;
 » Działacz Roku;
 » Wydarzenie Sportowe Roku. 

Kalendarium plebiscytu:
► Do 20 stycznia 2020 roku kandy

datów zgłaszają zarówno szkoły podsta
wowe z terenu miasta i gminy Swarzędz, 
jak i mieszkańcy gminy, kluby sportowe, 
stowarzyszenia, instytucje. Na adres or
ganizatora: plebiscyt@swarzedz.pl. Dane 
kandydata powinny posiadać krótki opis 
osiągnięć sportowca, notkę biograficzną 
oraz zdjęcie. 

► Do 27 stycznia 2020 roku Kapituła 
wybiera nominowanych w poszczegól
nych kategoriach. 

► Głosowanie internetowe odbę
dzie się między 31.01.2020  28.02.2020. 

Gala Sportowiec Roku 2019 odbę
dzie się w sobotę, 6 marca 2020 roku, 
w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Szko
le Podstawowej nr 2 w Zalasewie. 

/t.ryb./ 

Dziewiąte miejsce Lidera w Polsce

W 2018 roku sekcja koszykówki 
UKS Lider Swarzędz zajęła hi
storyczne 19 miejsce w Polsce 

i był to dla nas duży powód do dumy. 
Cóż można powiedzieć o roku minio
nym, kiedy poprawiliśmy się aż o 10 
pozycji i wskoczyliśmy do czołowej dzie
siątki klubów w koszykarskim szkoleniu 
za rok 2019! Przed nami same tuzy szko
lenia młodzieżowego w Polsce, kluby 
które ściągają najbardziej utalentowaną 
młodzież z całej Polski. Jesteśmy pierw
szym klubem w rankingu, który grał tyl
ko wychowankami i to jest największym 
powodem do dumy. Na podium znalazły 
się AZS Gorzów 221,93 pkt, MUKS Po
znań 195,26 i AZS Poznań 187,01. Lider 
zdobył 71,42 punktu, na który złożyły 
się: VIII miejsce w MP Juniorek U18K, III 
miejsce i historyczny brązowy medal 
w MP Kadetek U16K, VI miejsce w Wiel
kopolsce w lidze Młodziczek Starszych 

U14K oraz IV miejsce Oli Szuby z Kadrą 
WZKosz na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Bochni. Gdyby nie zasady, 
że zawodniczka punktuje tylko w jednej 
kategorii, to bylibyśmy jeszcze wyżej, 
gdyż w finale juniorek, aż 9 naszych za
wodniczek było młodszych od rywalek. 
Dzięki fantastycznej pracy sztabu tre
nerskiego: Anny Talarczyk, Magdaleny 
Dedio i Andrzeja Śniadka, Swarzędz jest 
silnym ośrodkiem szkolenia koszykar
skiego na mapie nie tylko Wielkopolski, 
ale i Polski. W sezonie 2019/20 Lider był 
trzecią siłą Wielkopolski, ustępując tylko 
wymienionym klubom z Poznania. Pra
ca włożona w szkolenie zaowocowała 
przyznaniem Liderowi programów szko
leniowych KOSSM i SMOK przez Polski 
Związek Koszykówki. W sezonie 2019/20 
w sekcji koszykówki Lidera trenuje pra
wie 200 dziewczynek i chłopców. 

Marcin Madanowski
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August Cieszkowski – rocznice roku 2020

Z rokiem 2020 wiąże się szereg mniej 
czy bardziej „okrągłych” rocznic 
związanych z życiem i działalnością 

Augusta Cieszkowskiego. Najważniejsza 
z nich przypadnie 21 listopada, wówczas 
minie 150 lat od rozpoczęcia działalności 
przez Szkołę Rolniczą im Haliny w Żabi-
kowie, po trzech latach przemianowanej 
na Wyższą Szkołę Rolniczą im Haliny. 
Była to jedyna polską uczelnią wyższa 
na ziemiach zaboru pruskiego. Powstała 
dzięki inicjatywie i funduszom hrabiego 
Augusta Cieszkowskiego. Pierwotnie mia-
ła powstać w Wierzenicy bezpośrednio po 
śmierci, w 1861 r. Haliny (Heleny) – żony 
Augusta, jej siedzibą miał być budynek 
do dziś nazywany „Akademia”. Pamięć 
zmarłej postanowił uczcić wyjątkowym 
pomnikiem – szkołą rolniczą jej imienia. 
Wtedy, w drugiej połowie XIX wieku, in-
stytucja pomnika służącego ogółowi i spra-
wie narodowej, wpisująca się w walkę 
z germanizacją i będąca realizacją myśli 
organicznikowskiej, było to coś zupełnie 
niespotykanego – novum i ewenement. Jej 
kontynuatorem, już w odrodzonej Polsce 
stał się uniwersytet w stolicy Wielkopol-
ski. W 1919 roku rozpoczął działalność, 
jako Wszechnica Piastowska, a od kwiet-
nia 1920 roku nosił nazwę Uniwersytet 
Poznański. Jego integralną częścią był 
Wydział Rolniczo-Leśny bazujący na 
dorobku i jednym – Józefie Rivoli, uro-
dzonym w Nowej Wsi pod Swarzędzem, 
profesorze szkoły żabikowskiej.

Pięćdziesiąt lat wcześniej, czyli przed 
200 laty, w szóstym roku swojego życia 
August obserwował jak dobrej klasy wło-
ski malarz Niccolo Monti ozdabia surhow-
ski pałac swoimi polichromiami. 26 lipca 
1820 roku w pałacu w Surhowie umiera 
jego siostra Gabrysia. Ojciec Augusta – Pa-
weł pierwszy raz zostaje wybranym przez 
szlachtę posłem na sejm Królestwa Pol-

skiego, ponownie wybrany w 1825 roku.
Przed 190 laty, w 1830 roku, Paweł 

Cieszkowski zostaje wybrany przez zgro-
madzenie gminne deputowanym do sej-
mu Królestwa Polskiego. Pobyt z ojcem 
w Warszawie zwiąże Augusta z Powsta-
niem Listopadowym.

W 1840 roku August wraca z zagra-
nicznych podróży rozpoczętych w 1838 r. 
po obronie doktoratu w Heidelbergu i po 
raz pierwszy praktycznie mierzy swoje 
siły z gospodarowaniem na roli. Zarzą-
dzał liczącymi blisko 1500 ha dobrami 
surhowskimi: Surhów, Majdan Surhowski, 
Łukaszówka, Franciszków, Augustówka 
w powiecie krasnostawskim.

Rok 1845 - w lutym August Cieszkow-
ski uczestniczył w Poznaniu, w obradach 
sejmu prowincjonalnego Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego. 17 maja w Berlinie 
na drugim walnym zebraniu Towarzystwa 
Rolniczego dla Marchii i Dolnych Łużyc 
rozpropagował swój pomysł dopuszczenia 
robotników rolnych do udziału w zyskach. 
W dniach 26-30 sierpnia 1845 roku ostatni 
raz gościł w Wierzenicy Zygmunta Krasiń-
skiego. W październiku, na łamach pisma 
„Journal des Economistes” opublikował 
artykuł na temat udziału robotników 
w zyskach: Sur les moyens d’amélio-
rer le sort de la population des campa-
gnes; discours prononcé au Congrès agri-
cole de Berlin.

W 1850 roku otrzymał tytuł hrabiego 
od papieża Piusa IX, rząd pruski propo-
nował Augustowi tekę ministra finansów 
(nie przyjął tej propozycji). 

Pięć lat później, w 1855 roku składa 
w sejmie pruskim swój piąty wniosek 
o polski uniwersytet w Poznaniu. Jest 
bliski sukcesu, ale klęska wyborcza Po-
laków – on sam też nie został wybrany - nie 
pozwala mu dokończyć dzieła.

Po kolejnych pięciu latach, 20 listopa-

da 1860 roku w poznańskim hotelu Bazar 
otrzymuje srebrny medal za obronę polsko-
ści, ofiarowany członkom Koła Polskie-
go w sejmie pruskim (delegaci wyborów 
otrzymywali ten medal wykonany z brązu). 
Po śmierci Gustawa Potworowskiego (23 
listopada) zostaje pierwszy raz prezesem 
Koła Polskiego w sejmie pruskim. 

W 1865 roku oddaje Wierzenicę 
w dzierżawę Teodorowi Dembińskiemu 
(zawiera z nim szczegółowy 12-letni 
kontrakt).

Obok rozpoczęcia działalności przez 
WSR im. Haliny w 1870 r., w Poznaniu 
ukazuje się drugie wydanie „Wstępu” 
do Ojcze nasz (traktowanego, jako tom 
I całości). August zlecił Teofilowi Le-
nartowiczowi prace nad pomnikiem na-
grobnym swojej matki w bazylice Santa 
Croce, panteonie włoskich znakomitości, 
we Florencji. Śledził obrady Soboru Wa-
tykańskiego I.

5 czerwca 1875 roku nakaz rejencji 
poznańskiej wydalający z granic państwa 
pruskiego trzech nauczycieli oraz trzydzie-
stu słuchaczy WSR im. Haliny pocho-
dzących z Królestwa Polskiego, stał się 
początkiem końca jej istnienia. 8 sierpnia 
August uczestniczył w Międzynarodowym 
Kongresie Geograficznym w Paryżu.

W 1885 roku po śmierci Stanisława 
Egberta Koźmiana (23 kwietnia) został po 
raz trzeci wybrany prezesem Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Jako repre-
zentant Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
wchodził w skład działającego w Krako-
wie komitetu budowy pomnika Adama 
Mickiewicza.

Przed 130 laty, w 1890 roku, nastąpiło 
zamknięcie stacji doświadczalnej w Ża-
bikowie, przekazanie zbiorów i biblioteki 
Studium Rolniczemu w Krakowie. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Budynek WSR w Żabikowie (Luboniu) Wierzenicka „Akademia”
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Przydatne adresy i telefony

	z Urząd	Miasta	i	Gminy	
w	Swarzędzu

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

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

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

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

	z Komisariat	Policji		
w	Swarzędzu

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

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Swarzędzu	

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Kobylnicy	

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

	z Centrum	Informacji		
Medycznej	Tel-Med

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

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

	z Pomoc	doraźna		
–	od	1	stycznia	2020	r.	
nowy	adres!	

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

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

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

	z Centrum	Medyczne		
Lecznicy	„Certus”

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

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

	z Centrum	Medyczne	–	
Przychodnia	w	Swarzędzu

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

	z Dyżury	całodobowe	
aptek

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

	z Ośrodek		
Pomocy	Społecznej

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

	z Gminne		
Centrum	Informacji

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

	z Zakład		
Gospodarki	Komunalnej	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Historii	i	Sztuki	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Sportu	i	Rekreacji

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

	z Skansen	i	Muzeum	
Pszczelarstwa	

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

	z Muzeum	Przyrodniczo-	
Łowieckie	w	Uzarzewie

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

	z Cech	Stolarzy		
Swarzędzkich

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

	z Starostwo	Powiatowe	
w	Poznaniu

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

	z Ośrodek	Interwencji	
Kryzysowej	

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Nagrody dla sportowców    57 mln zł na inwestycje
Podatki płaćmy u siebie!    Smog czy zadymienie?

Ponad 345 tys. złotych Ponad 345 tys. złotych 
zebraliśmy  zebraliśmy  
w Swarzędzu!w Swarzędzu!
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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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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

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)

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

Wykonuję usługi transportowe  
busem marki Mercedes Sprinter Long 

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

Nawiążę stałą lub czasową współpracę 
z Firmami, Hurtowniami. 

tel. 607 442 921
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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

  
 

 

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

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

GRATISGRATIS

Robotsprzątający

ROBOROCK S55XIAOMI

Kup U NAS nowe mieszkanie
i za minimum 180.000 zł otrzymanego kredytu

za naszym pośrednictwem, otrzymasz odkurzacz.

Tel.: 780 066 795


