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ATRAKCYJNE DZIAŁKI
NA SPRZEDAŻ W KOBYLNICY
ATRAKCYJNE DZIAŁKI
NA SPRZEDAŻ W KOBYLNICY
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SPRZEDANA

SZKOLNA

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

Tel. 618 709 278 Poznań, ul. Mińska 47 (os. Warszawskie)
Czynne: Pn-Pt 10-18 Sob. 10-14

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

NASI SPECJALIŚCI:
l Psychiatra   l Psychiatra dziecięcy 

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

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

Zapraszamy do Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień.

Implant już od 1999 zł ! 
Nasi lekarze zapronują najlepsze 

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

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

„Wszystko zaczyna się od uśmiechu...”

Centrum Medyczne 
Persona

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

PERSONA

Centrum Medyczne 
Persona

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

PERSONA

Jesteśmy  
z Wami  

już 10 lat
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Święto Patrona
Miasta i Gminy Swarzędz

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

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

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

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

10 marca - 5 kwietnia
Retro meble
wystawa projektów z I połowy XX wieku
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki

Władze Miasta i Gminy Swarzędz
oraz Cech Stolarzy Swarzędzkich

zapraszają na

Serdeczne  
życzenia  
z okazji Dnia Kobiet
Szanowne Panie! Serdecznie życzę każdej z Was, aby spełniły 
się Wasze marzenia, byście miały jak najwięcej powodów  
do uśmiechu i w życiu wszystko, czego pragniecie.  
Miłego świętowania i nieustającego podziwu ze strony panów 
przez cały rok! 

Z wyrazami szacunku,
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

Marian Szkudlarek

Żegnamy  
Pana Piotra 
Choryńskiego...

Z wielkim smut-
kiem przyję-
liśmy wiado-

mość o śmierci ś+p. 
Piotra Choryńskiego 
- Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu w latach 2006-
2010, Radnego Rady 
Miejskiej w Swarzędzu 
w latach 2006-2018, wieloletniego Dy-
rektora Liceum Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Staniewskiego w Swarzędzu 
i Zespołu Szkół Nr 2 w Swarzędzu. Że-
gnamy Go z głębokim żalem. 

Rodzinie Zmarłego szczere wyrazy 
współczucia raz jeszcze składają: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian 
Szkudlarek wraz z pracownikami Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędz, Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Swarzędzu Bar-
bara Czachura oraz Radni Rady Miejskiej 
w Swarzędzu.

Bieg  
„Tropem Wilczym”

1 marca, w okolicach Jeziora Swarzędz-
kiego odbędzie się druga w Swarzę-
dzu edycja BIEGU TROPEM WIL-

CZYM, upamiętniającego Żołnierzy 
Wyklętych. Bieg, organizowany przez 
Swarzędzki Szczep Harcerski „Dukt” 
ZHR został objęty patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz.

Szczegółowe informacje znajdą Pań-
stwo na https://tiny.pl/t81rt

/nad/

Uroczystość z okazji 
Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych 

2 marca na swarzędzkim Rynku od-
będzie się uroczystość z okazji Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Zapraszamy na godz. 12:00.
/umig/
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Tunel w Kobylnicy – umowa 
o dofinansowaniu podpisana!

Za 3 lata koniec korków w Kobylnicy! 10 lutego 2020 podpisana została 
umowa na dofinansowanie przez PKP PLK budowy tunelu pod przejazdem 
kolejowym. Inwestycja będzie kosztowała ok. 40 mln zł (z drogami dojaz-
dowymi i rondem), a kosztami podzielą się PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 
Powiat Poznański, Gmina Swarzędz i Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego. 

Zamiast przejazdu kolejowego z rogat-
kami - 70-metrowy tunel pod torami. 
Zamiast skrzyżowania z sygnaliza-

cją świetlną - rondo. Takie są założenia 
budowy bezkolizyjnego przejazdu przez 
tory kolejowe w Kobylnicy. Inwestycja 
będzie kosztować około 40 mln zł. Właśnie 
podpisana została umowa na dofinansowa-
nie budowy tunelu przez PKP PLK. Do-
finansowanie otrzyma powiat poznański, 
który poprzez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu będzie realizował inwestycję 
w Kobylnicy. 

– Tunel w Kobylnicy, to jeden z wielu 
obiektów, które powstają w ramach pro-
jektu z Krajowego Programu Kolejowego. 
Inwestycje te, z wykorzystaniem środków 
unijnych, stworzą bezpieczniejszy i spraw-
niejszy system komunikacji – mówi Arnold 
Bresch, członek Zarządu PKP PLK. 

Jak podkreśla Jan Grabkowski, starosta 
poznański zadanie to znacznie poprawi 
bezpieczeństwo użytkowników skrzyżo-
wania drogi powiatowej z trasą kolejową. 
– Uwzględni potrzeby zarówno kierowców, 
jak i rowerzystów oraz pieszych. Wpłynie 
też na czas przejazdu w kierunku Poznania, 
Swarzędza oraz Pobiedzisk – wyjaśnia Jan 
Grabkowski. 

Tunel powstanie na ulicy Swarzędzkiej 
w Kobylnicy, która jest drogą powiatową. 
Codziennie przejeżdża nią średnio 12,5 
tys. pojazdów. Są to głównie samochody 
osobowe, którymi mieszkańcy aglomeracji 
dojeżdżają do pracy w Poznaniu i Swarzę-
dzu. Duże natężenie ruchu jest również na 
trasie kolejowej Poznań-Gniezno. Jeżdżą 
tędy pociągi pasażerskie i towarowe. To 

sprawia, że rogatki często są zamknięte. 
A wtedy korkuje się nie tylko ulica Swa-

rzędzka w Kobylnicy, ale również droga 
wojewódzka z Poznania w kierunku Po-
biedzisk. Dzieje się tak, gdy korek kończy 
się w obrębie skrzyżowania i czekające 
samochody blokują przejazd pozostałym 
pojazdom. 

– Koszt budowy samego tunelu sza-
cowany jest na ponad 20 mln zł. Ale na 
tym nie koniec. Aby sprawnie funkcjono-
wał, przebudowane muszą zostać również 
okoliczne drogi, w tym skrzyżowanie ulicy 
Swarzędzkiej z drogą wojewódzką nr 194. 
Zgodnie z opracowaną koncepcją, powsta-
nie tam rondo. Szacuje się, że inwestycja 
pochłonie łącznie około 40 mln zł. Sfinan-
sować mają ją powiat poznański, samorząd 
województwa, gmina Swarzędz oraz PKP 
PLK – wyjaśnia starosta. – Zgodnie z pod-
pisaną właśnie umową PKP PLK dołoży 
do budowy tunelu 20,5 mln zł. 

Ale jak zaznacza starosta poznań-
ski, to nie jedyna tego typu inwestycja 
w regionie, która poprawi bezpieczeń-
stwo zarówno kierowców, pieszych czy 
podróżujących koleją. – Wspólnie z gminą 
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Komorniki i Poznaniem realizujemy węzeł 
Grunwaldzka w Plewiskach, trwa też bu-
dowa tunelu w Kostrzynie, gdzie powiat 
dołożył 9 milionów złotych. Łącznie koszty 
tych zadań, które prowadzimy wspólnie 
z samorządami i przy wsparciu unijnym 
szacujemy na 150 milionów złotych. Udział 
PKP to 35 milionów złotych – wylicza Jan 
Grabkowski. 

Teraz Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu ogłosi przetarg w formule „za-
projektuj i wybuduj”. Pierwsze samochody 
powinny pojechać nowym tunelem oraz 
przebudowanymi drogami w 2023 roku. 

– Dzięki dzisiejszej umowie śmiało 
już patrzymy na kolejne zadania w na-
szej gminie. Następny w kolejności będzie 

tunel w ul. Tabaki w Swarzędzu – mówi 
Marian Szkudlarek, burmistrz Swarzędza. 
– Będąc jedną z największych gmin, z 50 
tysiącami mieszkańców musimy myśleć 
o ciągłej poprawie bezpieczeństwa pie-
szych, rowerzystów, kierowców. A takie 
wielostronne porozumienia dają szansę 
na szybsze realizacje wielu zadań. 

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 oznaczało 
możliwość przystąpienia do realizacji. 

Kolej zaoferowała finansowy udział 
w wysokości prawie 19 mln złotych. Przy 
całkowitym koszcie szacowanym na ok. 
40 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.  /umig/ 

W Garbach
będzie parking
,,PARK&RIDE”

Ogłoszony został przetarg budowę 
parkingu typu ,,PARK&RIDE” dla sa-
mochodów osobowych na terenie bazy 
transportowej w Garbach przy ul. Trans-
portowej 1. Będzie to parking ogólnodo-
stępny. Zaprojektowano budowę 47 miejsc 
postojowych (w tym 1 dla osób niepeł-
nosprawnych). Plan zakłada, że budowa 
ruszy na przełomie wiosny i lata i zakończy 
się jeszcze w tym roku.

 /mw/

Rondo na skrzyżowa-
niu ulic Transportowej 
i Kórnickiej

Rozpoczyna się  III etap rozbudowy 
ul. Transportowej polegający na budowie 
ronda na skrzyżowaniu ulic Transportowej 
i Kórnickiej. Rondo ma być gotowe przed 
tegorocznymi wakacjami. Wykonawcą bę-
dzie firma Iveston z Obornik, a koszt to 
niespełna 2,5 mln zł. Przypomnijmy, że 
dotychczas - w ramach I i II etapu – ulica 
Transportowa przebudowana została na 
ponad półtorakilometrowym od ul. Kór-
nickiej aż do granicy z Poznaniem, gdzie 
dochodzi do ul. Borówki. /mw/

Powstanie zbiornik 
retencyjny

Kończy się prodeura przetargowa do-
tycząca budowy zbiornika retencyjnego, 
który powstanie w Jasinie pomiędzy ul. 
Poznańską a drogą dojazdową do ETC 

i Leroy Merlin. Najkorzystniejszą ofer-
tę złożyła firma Budomelior z Suchego 
Lasu. Zbiornik ten zostanie wybudowany 
na rowie C-A tzw. Mielcuch. Będzie miał 
powierzchnię 0,25 ha i pojemność 1,8 tys. 
metrów sześciennych. Celem inwestycji 
jest zatrzymanie wody podczas intensyw-
nych opadów, co zapobiegnie zalewaniu 
nieruchomości w rejonie ulic Jasińskiej 
i Wiejskiej. Jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzieto budowa zostanie ukończona 
w połowie tego roku. Gmina Swarzędz 
złożyła wniosek o dofinansowanie kosztów 
budowy ze środków zewnętrznych.

/mw/

Strażacy z Kobylnicy 
dostali  
nowy samochód 

30 stycznia 2020 roku w Kobylnicy 
odbyło się uroczyste przekazanie nowe-
go samochodu zakupionego przez Gminę 
Swarzędz dla jednostki OSP Kobylnica. 
Symbolicznego przekazania dokonał Bur-

mistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian 
Szkudlarek wraz z Przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Swarzędzu Barbarą Czachurą, 
w asyście Komendanta Miejsko-Gmin-
nego druha Sławomira Kaźmierczaka. 
Po przekazaniu samochód poświecił ks. 
proboszcz Wojciech Mueller. 

Koszt zakupu nowego samochodu 
w całości sfinansowany został z budże-
tu Miasta i Gminy Swarzędz i wyniósł 
200.000 złotych. Nowy pojazd zastąpi 
dotychczas używanego 15-letniego Fia-
ta Ducato. Nowy samochód na podwoziu 
Peugeot Boxer zabudowany przez firmę 
IUVOCARS będzie wykorzystywany jako 
Lekki Samochód Rozpoznania Ratowni-
czego. Wyposażony został w sprzęt ratow-
niczy do działań w warunkach anomalii 
pogodowych, usuwania skutków gwał-
townych nawałnic, gniazd owadów błon-
koskrzydłych oraz innych miejscowych 
zagrożeń. Na wyposażeniu samochodu 
znajduje się również namiot pneumatyczny 
mogący pomieścić do 12 osób. 

Naczelnik OSP Kobylnica
Tomasz Tomaszewski
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Budżet Miasta i Gminy Swarzędz

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz przy-
gotował dla Państwa nowoczesne 
narzędzie, które w sposób czytelny 

prezentuje budżet naszej gminy. Na stro-
nie https://swarzedz.budzetyjst.pl oraz za 
pomocą dostępnego na głównej stronie 
linku, można zapoznać się z budżetem, 
który został zaprezentowany w sposób 
graficzny.

Dochody są przedstawione według 

źródeł ich pochodzenia, natomiast wydatki 
według grup ich przeznaczenia.

Ponadto dostępny jest również specjal-
ny kalkulator, z którego nasi mieszkańcy 
mogą sprawdzić ile z miesięcznego wyna-
grodzenia brutto trafia do Gminy Swarzędz 
z ich PITu, czyli podatku dochodowego 
od osób fizycznych.

Podatek PIT to dla samorządu lokal-
nego ogromna część dochodu, która ma 

wpływ na nasze otoczenie, dlatego tak 
ważne jest, aby mieszkańcy płacili podatki 
według faktycznego miejsca zamieszkania.

Zachęcamy osoby, które mieszkają na 
terenie Gminy Swarzędz, a nie są zameldo-
wane – po pierwsze o zameldowanie się, 
a jeśli nie, to o poinformowanie Urzędu 
Skarbowego o faktycznym zamieszkaniu. 
Można to zrobić albo w rocznym zezna-
niu podatkowym PIT albo na formularzu 
ZAP-3 (składają go tylko osoby, które  nie 
prowadzą działalności gospodarczej), na-
tomiast przedsiębiorcy informują o wszel-
kich zmianach za pomocą formularza 
CEIDG-1.

Pamiętajmy, aby zaktualizować dane 
o miejscu swojego faktycznego zamieszka-
nia, a zapłacony podatek PIT wróci w po-
staci nowych inwestycji, zmieniających 
nasze otoczenie na lepsze. /kd/

Zmiany w swarzędzkiej strefie parkowania od 1 kwietnia 2020 roku

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

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

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

Po prawie 7 latach funkcjonowania 
strefy na aktualnych zasadach, a także 
w związku ze zmianami przepisów prawa 
o ruchu drogowym oraz o drogach pu-
blicznych, podjęta została decyzja o jed-
noznacznym ustaleniu zasad parkowania 
oraz wyeliminowaniu problemów interpre-
tacyjnych, sporów, reklamacji i ograniczeń 
skuteczności kontroli prawidłowości uisz-
czania opłat za parkowanie w podstrefach. 
Ujednolicenie zasad na całym obszarze 
strefy umożliwi kierowcom parkowanie 
na krótki czas w obszarze funkcjonowa-
nia SPP, bez potrzeby dodatkowych nie-

efektywnych przejazdów w poszukiwaniu 
miejsc i ograniczy ryzyko parkowania nie-
zgodnego z przepisami ruchu drogowego 
i wiążących się z tym kosztownych sankcji 
mandatowych poza obszarem strefy.

Jednocześnie przeprowadzona ana-
liza dotychczasowego funkcjonowanie 
swarzędzkiej strefy płatnego parkowana 
potwierdziła osiągnięcie podstawowych 
zakładanych pozytywnych celów jej wdro-
żenia, tj.:

 » ograniczenie parkowania długocza-
sowego,

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

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

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

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

Identyfikator na pierwszy pojazd mieszkańca  
 - na okres 1 roku 200,00 zł
Identyfikator na drugi i kolejne pojazdy mieszkańca: 
 3-krotność opłaty na pierwszy pojazd
Abonament na pierwszy pojazd firmy  
 - na okres 1 dnia 15,00 zł
Abonament na pierwszy pojazd firmy  
 - na okres 1 miesiąca 300,00 zł
Abonament na pierwszy pojazd firmy  
 - na okres 1 roku 3 000,00 zł
Abonament na drugi i kolejne pojazdy firmy:  
 3-krotność opłaty na pierwszy pojazd
OPŁATA ZRYCZAŁTOWANA  
za zastrzeżone miejsca postojowe - KOPERTY
Identyfikator na okres 3 miesięcy za zastrzeżenie 
stanowiska postojowego – koperty w Strefie Płat-
nego Parkowania obowiązującej 5 dni w tygodniu 
(od poniedziałku do piątku) w godzinach 6:00-18:00 
 1 800,00 zł
OPŁATY DODATKOWE
Za przekroczenie opłaconego czasu parkowania:

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

Za niedokonanie opłaty za parkowanie:
W przypadku uiszczenia opłaty w biurze strefy 
lub przelewem na konto wskazane na wezwaniu 
w terminie do końca 6 kolejnego dnia po dniu 
wystawienia wezwania 60,00 zł
W przypadku uiszczenia opłaty  
w terminie późniejszym 100,00 zł
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Plebiscyt Sportowiec 
miasta i gminy  
Swarzędz Roku 2019

Znamy już nazwiska osób nominowanych 
w swarzędzkim Plebiscycie Sportowiec Roku. 

Biorą w nim udział sportowcy – mieszkańcy mia-
sta i gminy Swarzędz – zgłoszeni przez szkoły, 
kluby sportowe, mieszkańców gminy, stowa-
rzyszenia i inne instytucje. Kapituła, biorąc pod 
uwagę osiągnięcia kandydatów w 2019 roku, 
wybrała spośród nadesłanych zgłoszeń 10 spor-
towców  w każdej kategorii.
Od 10 do 24 lutego 2020 r. zapraszamy do gło-
sowania na swoich sportowych faworytów. Ich 
sylwetki zostaną zaprezentowane na portalu 
społecznościowym facebook, za pomocą którego 
będzie odbywało się również głosowanie, pod 
adresem:  facebook.com/sportowiecswarzedz. 
Tam znajduje się również szczegółowy regulamin 
Plebiscytu.
Nominowani w kategorii 18+:
1. Kacper Majchrzak – pływanie
2. Agnieszka Wieszczek-Kordus – zapasy
3. Przemysław Wanat – wioślarstwo
4. Waldemar Rataj – hokej na trawie
5. Sebastian Nowicki – zapasy
6. Szymon Mikołajczak – wioślarstwo
7. Michał Kulecki – wioślarstwo
8. Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka – lekko-

atletyka
9. Mikołaj Szaferski – taekwondo olimpijskie
10. Tomasz Masłowski – kręglarstwo klasyczne
Nominowani w kategorii do 18 roku życia:
1. Marta Czujewicz – hokej na trawie – UKS 

Swarek Swarzędz
2. Anna Starszak SP 1 w Swarzędzu – zapasy 

– WKS Grunwald Poznań
3. Hubert Jędrzejczak SP 2 w Swarzędzu – piłka 

nożna – Unia Swarzędz
4. Bartosz Szukalski SP 4 w Swarzędzu – tae-

kwondo, pływanie, lekkoatletyka
5. Dawid Wika – Czarnowski SP 5 w Swarzędzu 

– kolarstwo – UKS Mróz Jedynka Kórnik
6. Marta Walaszek SP 5 w Swarzędzu – koszy-

kówka Lider Swarzędz
7. Julia Rymer SP 1 w Zalasewie – hokej na 

trawie – UKS Swarek Swarzędz
8. Michał Kałużny SP 2 w Zalasewie – zapasy
9. Antonina Walczak SP w Kobylnicy – tae-

kwondo
10. Kacper Woźniak SP w Paczkowie

Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali 
6 marca 2020 r., która odbędzie się w Swarzędzkiej 
Sali Koncertowej w Zalasewie. Wówczas poznany 
ponadto Drużynę Roku 2019, Trenera i Działacza 
Roku, a także Wydarzenie Sportowe 2019.
Zachęcamy do oddawania głosów!
facebook.com/sportowiecswarzedz

/ip/

Noworocznie o Swarzędzu 
18 stycznia 2020 roku, w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie 
odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, na które Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Barbara Czachura zaprosili przedstawicieli środowisk gospodarczych, na-
ukowych, oświatowych, kulturalnych, reprezentantów instytucji i urzędów 
współpracujących z naszym samorządem. 

Zaproszenie na swarzędzkie spotkanie 
noworoczne przyjęli m.in. posłowie 
na Sejm RP Katarzyna Kretkowska 

i Adam Szłapka, Starosta Poznański Jan 
Grabkowski, wiceprezydent Poznania Bar-
tosz Guss, Przewodniczący Rady Miasta 
Poznania Grzegorz Ganowicz, skarbnik 
Powiatu Poznańskiego Renata Ciurlik, 
burmistrz Kostrzyna Szymon Matysek, 
burmistrz Nekli Karol Balicki, burmistrz 
Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak, wójt 
Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, 
wójt Dopiewa Adrian Napierała, radni 
Rady Powiatu Poznańskiego, radni Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, sołtysi, przedsta-
wiciele świata nauki, poprzedni burmi-
strzowe Swarzędza, prezesi, dyrektorzy 
i właściciele swarzędzkich firm i insty-
tucji, dyrektorzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Swarzędz i wielu, 
wielu innych.

Burmistrz Marian Szkudlarek złożył 
gościom serdeczne życzenia noworoczne 
i przedstawił podsumowanie ubiegłorocz-
nych osiągnięć naszej gminy. Mówił rów-
nież o planach na kolejne lata. Wystąpienie 
burmistrza poprzedzone było prezentacją 
filmu podsumowującego dokonania mi-
nionego roku, przygotowanego przez Wy-
dział Promocji UMiG oraz telewizję STK. 
Marian Szkudlarek podziękował przy 
okazji przedstawicielom wielkopolskich 
i poznańskich instytucji samorządowych 

oraz włodarzom sąsiednich gmin za dobrą, 
wzajemnie korzystną współpracę. 

„Bóg stworzył człowieka z oczami 
z przodu, a nie z tyłu głowy, co znaczy, że 
człowiek ma się zajmować tym co będzie, 
a nie tym co było” – te słowa noblistki Olgi 
Tokarczuk przytoczył burmistrz, z optymi-
zmem patrząc w przyszłość naszej gminy.

Również przewodnicząca Barbara 
Czachura zaznaczyła, że sukces Swa-
rzędza polega na doskonałej współpracy 
władzy wykonawczej i uchwałodawczej, 
co umożliwia i warunkuje skuteczne osią-
ganie wyznaczonych celów.

Pomyślny rozwój Swarzędza pod-
kreślał także w swoim wystąpieniu Sta-
rosta Poznański, Jan Grabkowski, który 
potwierdził oficjalnie, iż dzięki wspól-
nym staraniom finalizowana jest sprawa 
budowy tunelu pod torami kolejowymi 
w Kobylnicy.

Wszystkim obecnym na spotkaniu bar-
dzo podobał się występ tenorów - Bartosza 
Kuczyka, Mirosława Niewiadomskiego 
i Mariusza Ruty oraz towarzyszącej im 
tancerki z Kijowa – Mariny. 

Do serdecznych noworocznych życzeń 
i podziękowań od burmistrza Mariana 
Szkudlarka dołączone zostały aktualne 
swarzędzkie kalendarze...

/ip, mw/
 Fot. Marek Błachnio
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Dotacje z budżetu Gminy 
Swarzędz na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w 2020 roku

10 stycznia br. burmistrz Marian Szkudlarek rozstrzygnął dwa otwarte 
konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów upoważnionych 
przez ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie. Dotacje zostały 
przyznane na wsparcie 50 tegorocznych zadań publicznych, a umowy 
z zarządami organizacji są przez burmistrza sukcesywnie podpisywane.

W pierwszym z konkursów, z za
kresu sportu, dofinansowanie 
w łącznej kwocie 1 699 490 zł 

przyznał na następujące zadania (w 
kolejności znajdą Państwo: nazwę or-
ganizacji, tytuł realizowanego zadania, 
kwotę przyznanej dotacji):
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem piłki nożnej dla 
seniorów: 60 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem piłki nożnej dla 
drużyn młodzieżowych: 5 000 zł,
Klub Sportów Walki Kuzi Sport:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu w zakre-
sie działalności sekcji sportowych karate 
WKF w Klubie Sportów Walki Kuzi Sport: 
13 000 zł,
Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku Sportowego 
w Poznaniu:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu - taekwondo 
olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport: 
22 000 zł,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Antares Zalasewo:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem piłki nożnej: 
20 000 zł,

Swarzędzki Klub Karate-Do „Fighter”:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Organi-
zacja XVI Swarzędzkich Mistrzostw Ka-
rate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz Fighter Cup: 8 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Prowadzenie sekcji sportowych dla dzieci 
i młodzieży z zakresu karate, organizacja 
X Turnieju Mikołajkowego Piątka Cup, 
zgrupowania i obozy sportowe: 17 000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy Fala 
Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie 
treningów pływackich: 76 000 zł,
Stowarzyszenie „Razem Ponad 
Granicami”:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Ochro-
na i promocja zdrowia, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym 
poprzez propagowanie zdrowego trybu 
życia oraz aktywnego spędzania czasu: 
20 000 zł,
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Warta 
przyjazna Morsom: 4 390 zł,
Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyn”:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - zawody 
jeździeckie Gruszczyn CUP: 5 000 zł,

Wielkopolski Okręgowy Związek 
Żeglarski:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu - Dzień Żagli 
oraz VII Rekreacyjne Regaty Żeglarskie 
w Swarzędzu: 7 000 zł,
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Swarzędzu:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Jubile-
uszowe obchody XX-lecia reaktywacji 
KBS w Swarzędzu (czerwiec): 5 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Jubile-
uszowe obchody XX-lecia reaktywacji 
KBS w Swarzędzu (sierpień): 6 600 zł,
Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - prowa-
dzenie sekcji zapasów wszystkich stylów: 
78 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Organi-
zacja sekcji lekkoatletycznej: 17 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie 
seniorów: 315 000 zł,
4) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie 
juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików 
i żaków: 160 000 zł,
5) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Orga-
nizacja sekcji gimnastyki artystycznej: 
18 000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy Kopla 
Paczkowo:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu - organizacja 
treningów, innych przygotowań i udzia-
łów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych na obszarach 
wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych 
dyscyplinach sportu ze szczególnym 
uwzględnieniem unihokeja: 28 000 zł,
Stowarzyszenie Kohorta Poznań:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Szansa 
na sukces - treningi dla dzieci i młodzieży: 
11 000 zł,
Ludowy Zespół Sportowy Piast Kobylnica:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Prowa-
dzenie sekcji piłki nożnej - seniorzy: 
64 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Prowadzenie sekcji piłki nożnej - dzieci 
i młodzież: 96 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Prowa-
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dzenie sekcji piłki siatkowej - dziewcząt: 
5 000 zł,
Klub Sportowy Victoria Judo:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo 
będziesz sprawniejszy: 6 500 zł,
Uczniowski Klub Sportowy Lider Swarzędz:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - UKS 
Lider Swarzędz - koszykówka - seniorki: 
190 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - UKS 
Lider Swarzędz - koszykówka - młodzież: 
75 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - UKS 
Lider Swarzędz - sekcja piłki ręcznej: 
111 000 zł,
4) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - UKS 
Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej: 
207 000 zł,
Klub Karate Dynamic Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Działal-
ność szkoleniowa Klubu Karate Dynamic 
Swarzędz: 12 000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek 
Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. Akademia 
hokejowa.  37 000 zł.

W drugim konkursie, z zakresu: 
kultury, zdrowia, edukacji i tu
rystyki (suma przyznanych do

tacji to 488 500 zł), burmistrz podjął 
decyzję o dofinansowaniu następujących 
zadań (w kolejności przeczytają Państwo: 
nazwę organizacji, tytuł realizowanego 
zadania, kwotę przyznanej dotacji):

Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos”:
Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej 
młodzieży szkolnej. Organizacja konkur-
sów i festiwali popularyzujących edukację 
i naukę - działania na rzecz uzdolnionej 
młodzieży. Konkurs dla uczniów Szkół 
Podstawowych „Złota Żaba” - drugi etap 
i zakończenie 27. edycji: 10 000 zł,

Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel”:
Wsparcie działań w zakresie przeciwdzia-
łania patologiom społecznym. Prowadze-
nie terapii, poradnictwa i działań na rzecz 
osób uzależnionych oraz działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa 
i zdrowego trybu życia: 30 000 zł,
Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
reprezentowany przez Wielkopolski 
Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu:
Wsparcie działań w zakresie przeciwdzia-
łania patologiom społecznym. Prowadze-
nie poradnictwa, aktywizacji i innych form 
pomocy dla osób zagrożonych patologią, 
wykluczeniem społecznym, chorobą i ubó-
stwem: 26 500 zł,
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Marcina Biskupa w Swarzędzu:
Wsparcie działań w zakresie przeciwdzia-
łania patologiom społecznym. Prowadze-
nie placówki (świetlicy) profilaktyczno 
- środowiskowej dla dzieci z rodzin na-
rażonych na patologię społeczną i rodzin 
dysfunkcyjnych: 67 000 zł,
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu:
1) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki 
i rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja 
i terapia dzieci i osób z niepełnospraw-
nościami: 90 000 zł,
2) Wsparcie działań w zakresie profilak-
tyki i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna 
interwencja drogą do integracji społecznej: 
45 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Przegląd Piosenki Religijnej 
Osób z Niepełnosprawnościami - Anielskie 
Śpiewogranie: 4 500 zł,
4) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Bawimy się z Mikołajami: 
4 500 zł,
Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki:
Wsparcie działań w zakresie profilaktyki 
i rehabilitacji zdrowotnej: 10 000 zł,
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Mikołaja w Wierzenicy:
Wspieranie działań w zakresie wychowa-
nia i edukacji dzieci. Wiejski inkubator 
szansą na rozwój: 60 000 zł,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Zalasewa:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Organizacja działań popu-
laryzujących kulturę i sztukę, tradycję 
i dziedzictwo narodowe, takich jak m. 
in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy. 
Festyn Rodzinny w Zalasewie i Dożynki 
w Zalasewie: 7 000 zł,

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Swarzędzkiej:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego - organizacja spotkań mają-
cych na celu popularyzację historii miasta 
i regionu: 7 000 zł,
Fundacja „ArtiFakt”: 
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. „Szukając Talentów” - VIII 
edycja: 10 000 zł,
Stowarzyszenie Chór Męski „Akord” Przy 
Cechu Stolarzy Swarzędzkich:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Organizacja działań popula-
ryzujących kulturę, sztukę, tradycję i dzie-
dzictwo narodowe, takich jak warsztaty, 
plenery, konkursy i wystawy: 26 000 zł,
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra 
Dęta w Swarzędzu:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Organizacja działań popula-
ryzujących kulturę, sztukę, tradycję i dzie-
dzictwo narodowe poprzez prowadzenie 
orkiestry dętej: 66 000 zł,
Stowarzyszenie Bzyk Raider:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Organizacja działań popula-
ryzujacych kulturę zakorzenioną w dzie-
dzictwie narodowym. Organizacja i udział 
w ogólnopolskim rajdzie przełajowym, 
rozpowszechnianie historii motoryzacji, 
warsztaty edukacyjne, godne reprezento-
wanie i identyfikowanie się z miastem na 
ogólnopolskich wystawach, projekcjach, 
spotkaniach z ludźmi o różnych zaintere-
sowaniach i grupach wiekowych: 4 000 zł,
Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury 
Wsi i Rolnictwa:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Organizacja festynu kultu-
ralno-edukacyjnego „XII Miodowe Lato 
w Skansenie”: 12 000 zł,
Oddział Środowiskowy Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Poznań-Nowe Miasto 
w Poznaniu im. Franciszka Jaśkowiaka:
Wspomaganie działań z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa dzieci i młodzieży - cykl im-
prez turystyczno-krajoznawczych: 4 500 zł,
Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu:
Wspomaganie działań z zakresu turysty-
ki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży: 
4 500 zł.

Wojciech Dobczyński
 Fot. Izabela Paprzycka
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Wymiana pieca to obowiązek
Skorzystaj z dofinansowania

Szanowni Państwo! Wnioski 
o udzielenie dotacji z budżetu 
Gminy Swarzędz na wymianę 

pieców (likwidacja źródeł niskiej emisji) 
są dostępne są w następujących miejscach:

 » Wydział Obsługi Mieszkańców, 
ul. Rynek 1;

 » Wydział Ochrony Środowiska, ul. Poz-
nańska 25, pok. 215;

 » na stronie bip.swarzedz.eu, w zakład-
ce eUrząd/„WOS” Wydział Ochrony 
Środowiska;
Wnioski należy składać w Wydziale 

Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 lub 
w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. 
Poznańska 25, pok. 215 od dnia 2 stycz
nia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 
(decyduje kolejność zgłoszeń).

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca 
opalanego paliwem stałym (tj. trwałe odłą-
czenie pieca od systemu grzewczego) na 
ekologiczne źródła ciepła, w tym: miejską 
sieć ciepłowniczą, kocioł gazowy, kocioł 
elektryczny lub urządzenie elektryczne bę-
dące bezpośrednim źródłem energii ciepl-
nej, kocioł olejowy, pompę ciepła, kocioł na 
paliwo stałe, w tym biomasę, pod warun-
kiem, że nowe urządzenie będzie służyło ce-
lom mieszkalnym. Wysokość dotacji może 
wynieść 80% kosztów, lecz nie więcej niż 7 
000zł, (lub 14 000zł w przypadku wspólnot 
mieszkaniowych likwidujących co najmniej 
dwa źródła niskiej emisji).

W przypadku wymiany na kocioł na 
paliwo stałe możliwe do montażu są tylko 
nowe piece, które umożliwiają wyłącz-
nie automatyczne podawanie paliwa, za 
wyjątkiem zgazowujących paliwo, niepo-
siadające rusztu awaryjnego oraz elemen-
tów umożliwiających jego zamontowa-
nie, spełniające wymogi Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie wykonania dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla kotłów na 
paliwo stałe (Dz.Urz.UE L 193, str.100, 
z 2016 r. L 346, str. 51).

Zgodnie z zasadami dotacji, stary ko-
cioł na paliwo stałe można wymienić na 
kocioł na paliwo stałe spełniający wyma-
gania ekoprojektu tylko w przypadku, gdy 
nieruchomość nie ma możliwości przyłą-
czenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Wnioski należy składać przed przystą-
pieniem do realizacji zadania, tj. w szcze-
gólności przed zakupem i montażem doto-
wanych urządzeń a także przed likwidacją 
źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte 
są koszty poniesione od dnia zawarcia 
umowy o udzielenie dotacji. Inwestycja 
nie może być współfinansowana z innych 
środków zewnętrznych. Dotacja nie obej-
muje wymiany pieca gazowego na nowy 
piec gazowy i nie będzie finansowała już 
zrealizowanych inwestycji. Po zrealizo-
waniu inwestycji, wraz z rozliczeniem 
należy przedstawić dokument potwier-
dzający trwałe wyłączenie z eksploatacji 
wymienionego źródła ciepła, którym jest 
imienny dokument zezłomowania.

► Do wniosku o udzielenie dotacji do-
łącza się:
 » kopię zgłoszenia zamiaru budowy lub 
ostatecznego pozwolenia na budowę 
dla wnioskowanej inwestycji, o ile 
jest wymagane, wraz z dokumentacją 
techniczną do wglądu; 

 » zgodę władającego lokalem/budynkiem 
na wykonanie inwestycji przez wnio-
skodawcę, 

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

 » w przypadku wymiany na piec opa-
lany paliwem stałym: oświadczenia 
sieci ciepłowniczej i gazowej o braku 
możliwości podłączenia budynku lub 
lokalu do sieci ciepłowniczej i gazo-
wej, w terminie 12 miesięcy od dnia 30 
czerwca roku, w którym został złożony 
wniosek o udzielenie dotacji; 

 » w przypadku podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, działalność go-
spodarczą w rolnictwie lub rybołówstwie, 
należy dołączyć zaświadczenia, oświad-
czenia lub informacje dotyczące pomocy 
publicznej i pomocy de minimis. 

► Dotację będzie można również otrzy-
mać na: 
 » montaż w systemie grzewczym źródeł 
wykorzystujących energię odnawialną 
w postaci kolektorów słonecznych lub 
pompy ciepła, 

 » montaż mikroinstalacji do produkcji 
energii elektrycznej. 

W tym przypadku wysokość dotacji 
wynosi 30% kosztów, lecz nie więcej niż 
2 500 zł (lub 5 000 zł w przypadku wspól-
not mieszkaniowych). 

Wnioski będą weryfikowane przez ko-
misję, która będzie przeprowadzała oględzi-
ny miejsca wymiany źródła ogrzewania po 
złożeniu wniosku i po realizacji inwestycji.

Wnioskodawca, po pozytywnej we-
ryfikacji wniosku, zostanie poinformo-
wany o możliwości podpisania umowy 
o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy 
wnioskodawca przystępuje do realizacji 
zadania. Po zakończeniu inwestycji wnio-
skodawca składa formularz rozliczenia do-
tacji wraz z odpowiednimi załącznikami. 
Dotacja będzie wypłacana po realizacji 
inwestycji, w terminie określonym w umo-
wie dotacji.

Burmistrz ma prawo do kontroli trwa-
łości zrealizowanego zadania w terminie 
5 lat od dnia rozliczenia inwestycji. Okres 
używania dotowanych urządzeń wynosi 
minimum 5 lat, jeśli będzie on krótszy 
dotacja podlega zwrotowi.

/wos-umig/ 

Zmiana ogrzewania  
– dotacje również ze środków  
budżetu Powiatu Poznańskiego

Informujemy, że nabór wniosków o udzielenie w 2020 
roku dotacji celowej ze środków budżetu powiatu 
poznańskiego na likwidację źródeł niskiej emisji 

i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi 
będzie trwał od 3 do 24 lutego br. Dotacja udzielana 
będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych 
poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji 
i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego 
kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewa-
nie proekologiczne. Wysokość dotacji wynieść może 
80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych 
(netto), jednakże nie więcej niż 7.000 zł na lokal (w 
przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 
14 000 zł). Szczegółowe informacje znajdą Państwo 
na www.powiat.poznan.pl /nad/ 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego tzw. 
UCHWAŁĄ ANTYSMOGOWĄ wprowadził obo-
wiązek wymiany urządzeń grzewczych w na-
stępujących terminach:

 » do 1 stycznia 2024 r. należy wymienić kotły 
pozaklasowe, tzw. kopciuchy;

 » do 1 stycznia 2026 r. należy wymienić 
lub dostosować do wymogów określonych 
w rozporządzeniu Komisji UE tzw. EKOPRO-
JEKT, miejscowe ogrzewacze powietrza 
(kominki, piece kaflowe, kozy);

 » do 1 stycznia 2028 r. należy wymienić kotły 
3 i 4 klasy.

Zachęcamy do skorzystania z dotacji na wymianę 
pieca.
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Bezpłatna opieka stomatologiczna 
dla wszystkich uczniów szkół podstawowych

28 stycznia 2020 r. burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał po-
rozumienie z trzema podmiotami, które zapewnią wszystkim uczniom 
swarzędzkich podstawówek bezpłatną opiekę stomatologiczną.

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej 
nad uczniami, która weszła w ży-
cie dnia 12 kwietnia 2019 r. organ 

prowadzący szkołę powinien zapewnić 
uczniom możliwość korzystania z gabi-
netu dentystycznego. W przypadku braku 
gabinetu dentystycznego w szkole, organ 
prowadzący zawiera porozumienie z pod-
miotem wykonującym działalność leczni-

czą w ramach umowy z NFZ, udzielającym 
świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 
stomatologicznego, w którym określa się 
sposób organizacji udzielania świadczeń. 

Nawiązaniem współpracy z gminą 
Swarzędz zainteresowane były trzy pla-
cówki udzielające w/w świadczeń: Gabi-
net Stomatologiczny p. Grażyny Matylli 
(Swarzędz, os. Mielżyńskiego 3a); Pry-

watna Lecznica CERTUS (Swarzędz, os. 
E. Raczyńskiego 2/23) oraz Poradnia Spe-
cjalistyczna IPSIS (Swarzędz, ul. Piaski 8). 

Gmina Swarzędz jest organem prowa-
dzącym dla 10 szkół podstawowych (5066 
uczniów). Uczniowie, według placówek, 
do których uczęszczają zostali podzieleni 
na 3 grupy i oddani pod opiekę stoma-
tologów we wspomnianych gabinetach. 

Na mocy porozumień wymienione ga-
binety zobowiązują się do wykonywania 
świadczeń ogólnostomatologicznych oraz 
wykonywania profilaktycznych świadczeń 
stomatologicznych dla uczniów szkół pod-
stawowych. Porozumienia obejmują tak-
że współpracę z pielęgniarką środowiska 
nauczania i wychowania albo higienistką 
szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie 
edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 
jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy 
zębów u uczniów. 

Należy wspomnieć, że rodzice oraz 
pełnoletni uczniowie mają prawo wybo-
ru innego lekarza dentysty, a wszystkie 
świadczenia będą odbywały się za ich 
zgodą. 

/edu, mw/
 Fot. Maciej Woliński

Programy 
profilaktyczne NFZ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego 
Fundusz Zdrowia (NFZ) zaprasza do udziału 

w programach profilaktycznych. 

W 2020 r. realizowane są programy w zakresie:
1. profilaktyki raka piersi (etap podstawowy i pogłę-

biony) w pracowni stacjonarnej,
2. profilaktyki raka piersi (etap podstawowy w pra-

cowni mobilnej – w mammobusach),
3. profilaktyki raka szyjki macicy,
4. badań prenatalnych,
5. profilaktyki chorób odtytoniowych,
6. profilaktyki chorób układu krążenia (realizowa-

nych przez lekarzy rodzinnych),

7. profilaktyki gruźlicy (realizowanych przez pielę-
gniarki podstawowej opieki zdrowotnej).

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji ww. pro-
gramów znajdują się na stronie internetowej: https://
pacjent.gov.pl/ (Zakładka: Programy profilaktyczne) 
oraz można uzyskać pod bezpłatnym numerem tele-
fonu 800 190 590 (Telefoniczna Informacja Pacjenta, 
czynna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu).

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia infor-
muje o realizowanym projekcie pod nazwą „Środa 
z profilaktyką”, w ramach którego w każdą środę 
w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu (ul. 
Grunwaldzka 158) pracownicy NFZ wraz z ekspertami 
oraz przedstawicielami stowarzyszeń pacjentów będą 
udzielać informacji dotyczących troski o zdrowie oraz 
możliwości komfortowego życia w chorobie.
W okresie od 05.02.2020 r. do 22.04.2020 r. pla-

nowane są akcje profilaktyczne dotyczące poniższych 
tematów:

 » 05.02.2020 r. – „Dzień walki z rakiem”,
 » 12.02.2020 r. – „Dzień chorego na padaczkę”,
 » 19.02.2020 r. – „Walka z depresją”,
 » 26.02.2020 r. - „Cukrzyca”,
 » 04.03.2020 r. – „Ucho i słuch”,
 » 11.03.2020 r. – „Profilaktyka chorób nerek”,
 » 18.03.2020 r. – „Rak jelita grubego”,
 » 25.03.2020 r. – „Otyłość”,
 » 01.04.2020 r. – „Profilaktyka stresu”,
 » 08.04.2020 r. – „Choroba Parkinsona”,
 » 15.04.2020 r. – „Tydzień dla serca”,
 » 22.04.2020 r. – „Cukrzyca”.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 
internetowej: www.nfz-poznan.pl (Kolumna: Dla 
Pacjenta, Zakładka: Profilaktyka). /nn/

Szkolenie w ramach 
„Swarzędzkiej Szkoły 
Pierwszej Pomocy”

W środę 8 stycznia 2020 r. odbyło 
się czwarte szkolenie w ramach 
„Swarzędzkiej Szkoły Pierwszej 

Pomocy”. W darmowym, czterogodzin-
nym szkoleniu mogą uczestniczyć miesz-
kańcy miasta i gminy Swarzędz. 

Cały czas można się zapisywać zarów-
no mailem (pierwszapomoc@swarzedz.pl) 
jak i telefonicznie (61-6510986). Obecnie 
przyjmujemy zapisy na szkolenie w dniu 
4 marca. O tym, kto „zakwalifikował się” 
na określony termin szkolenia, informu-
jemy telefonicznie na tydzień przed tym 
terminem. 

Zapraszam! 
Piotr Kubczak 

Straż Miejska w Swarzędzu
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Rekrutacja do przedszkoli i szkół 
na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo! Przedstawiamy komplet informacji dotyczących re-
krutacji na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i szkół podstawowych.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKONYCH W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY 
SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Zasady rekrutacji do przedszkoli pu-
blicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oparte są na 
ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 
z późn. zm.). 

Postępowanie rekrutacyjne odby
wać się będzie drogą elektroniczną. 
Wnioski należy rejestrować pod adre
sem https://naborp-kandydat.vulcan.
net.pl/swarzedz następnie wydrukować  
i wraz z wymaganymi załącznikami zło
żyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 
Nabór dotyczy dzieci z roczników 2014-
2017 zamieszkałych na terenie Gminy 
Swarzędz. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria 
ustawowe oraz kryteria dodatkowe przy-
jęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycz-
nia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. Każdemu 
kryterium przypisana jest określona liczba 
punktów. Spełnianie kryteriów należy po-
twierdzić dołączając do wniosku określone 

niżej dokumenty. W przypadku nieprzed-
łożenia dokumentów potwierdzających 
dane kryterium, komisja rekrutacyjna 
rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego 
kryterium.

Kryteria ustawowe Liczba 
punktów

Wielodzietność rodziny 
kandydata*

60

Niepełnosprawność 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata

60

Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata pieczą 
zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata  
oznacza rodzinę, która wychowuje troje 
i więcej dzieci. 

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

Kryteria dodatkowe Liczba 
punktów

Liczba zadeklarowanych 
godzin w karcie zgłoszenia 
dziecka (dot. tylko przed-
szkoli) – za każdą zade-
klarowaną godzinę ponad 
bezpłatne 5 godz. - 1 pkt.

Max. 6 

Dziecko obojga rodziców/
opiekunów pracujących/
prowadzących działalność 
gospodarczą/pobierających 
naukę w systemie dzien-
nym – kryterium stosuje się 
odpowiednio do rodzica/
opiekuna samotnie wycho-
wującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeń-
stwo uczęszcza do tej 
samej placówki w roku 
szkolnym, którego doty-
czy nabór.

10

Dziecko, którego rodzice/
opiekunowie rozliczyli po-
datek dochodowy od osób 
fizycznych w Gminie Swa-
rzędz w ciągu ostatnich 5 
lat - kryterium stosuje się 
odpowiednio do rodzica/
opiekuna samotnie wycho-
wującego dziecko - 1 pkt 
za każdy rok.

Max. 5

Dziecko zostało poddane 
obowiązkowym szczepie-
niom ochronnym określo-
nym w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 18 
sierpnia 2018 r. w sprawie 
obowiązkowych szczepień 
ochronnych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 753 z późn. 
zm.) lub zostało zwolnione 
z tego obowiązku z przy-
czyn zdrowotnych.

5

Dziecko pochodzące z ro-
dziny objętej wsparciem 
asystenta rodziny

5

Dokumenty, które rodzice/opieku-
nowie muszą dołączyć do wniosku jako 
potwierdzenie spełniania kryteriów: 

1) Oświadczenie o wielodzietności 
rodziny kandydata; 

2) Orzeczenie o niepełnosprawności 
kandydata lub członka jego rodziny; 

3) Prawomocny wyrok sądu orzekają-
cy rozwód, separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka 
wspólnie z jego rodzicem; 
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4) Dokument potwierdzający obję-
cie dziecka  pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.); 

5) Zaświadczenie o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym przez rodziców/opie-
kunów dziecka (wydane przez uczelnię, 
szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pra-
codawcę) lub prowadzeniu działalności 
gospodarczej (zaświadczenie o wpisie 
w CEiDG mające formę dokumentu 
elektronicznego albo wydruku ze strony 
internetowej); 

6) Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziec-
ka do tej samej placówki w roku szkolnym, 
którego dotyczy nabór - we wniosku; 

7) Oświadczenie rodziców/opiekunów 
o rozliczaniu podatku dochodowego od 
osób fizycznych w Gminie Swarzędz; 

8) Zaświadczenie lekarskie, że dziecko 
zostało poddane obowiązkowym szcze-
pieniom ochronnym określonym w Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 
sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązko-
wych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało 
zwolnione w tego obowiązku z przyczyn 
zdrowotnych; 

9) Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka, że dziecko pochodzi z rodziny 
objętej wsparciem asystenta rodziny. 

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

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

Przewodniczący komisji rekruta
cyjnej może zwrócić się do Burmistrza 
o potwierdzenie okoliczności zawar
tych w oświadczeniach. Burmistrz 
w celu potwierdzenia okoliczności 
zawartych w oświadczeniach korzysta 
z informacji, do których ma dostęp 
z urzędu lub może wystąpić do instytu
cji publicznych o udzielenie informacji 
albo może zlecić przeprowadzenie wy
wiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka. 

Rekrutacja do oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych odbywać 
się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 
w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny 

i oddział integracyjny), Szkole Podstawo-
wej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Zalasewie, Szkole Podstawo-
wej w Paczkowie, Szkole Podstawowej 
w Kobylnicy oraz Szkole Podstawowej 
w Wierzonce. 

Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ro
dzic dziecka przekazuje dyrektorowi 
przedszkola, szkoły lub placówki uzna
ne przez niego za istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI  NA ROK 
SZKOLNY 2020/2021 DO PRZEDSZKOLI 
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZED-
SZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

OD DNIA DO DNIA
24 lutego 2020 r. 9 marca 2020 r. 
Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuują-
cych edukację przedszkolną w dotych-
czasowym przedszkolu mają obowiązek 
złożyć deklarację o dalszym uczęszcza-
niu do placówki (roczniki 2014-2017).
16 marca 2020 r., 

godz. 8:00
30 marca 2020 r., 

godz. 16:00
Wypełnienie wniosku w systemie elek-
tronicznym i złożenie wraz z załączni-
kami w  placówce pierwszego wyboru 
(dotyczy tylko nowych kandydatów 
z roczników 2014 - 2017).

20 kwietnia 2020 r. 
godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych.
20 kwietnia 2020 r. 

godz. 15:00
28 kwietnia 2020 

r., godz. 16:00
Potwierdzenie woli zapisu  do przed-
szkola/oddziału przedszkolnego, do któ-
rego dziecko zostało zakwalifikowane.
30 kwietnia 2020 r. 

godz. 9:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwa-
lifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia rodzica z wnioskiem o wydanie 
uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora  placówki od-
wołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisem-
nym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania 
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁ-
NIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ 
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKO-
ŁACH PODSTAWOWYCH 

OD DNIA DO DNIA
27 maja 2020 r., 

godz. 8:00
5 czerwca 2020 r., 

godz. 16:00
Złożenie wniosków wraz z załączni-
kami w  placówce pierwszego wyboru 
(dotyczy tylko nowych kandydatów 
z roczników 2014-2017).
19 czerwca 2020 r. 

godz. 15:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych.
19 czerwca 2020 r. 

godz. 15:00
24 czerwca 2020 r. 

godz. 16:00
Potwierdzenie woli zapisu  do przed-
szkola/oddziału przedszkolnego, do któ-
rego dziecko zostało zakwalifikowane.

26 czerwca 2020 r., 
godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwa-
lifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia rodzica z wnioskiem o wydanie 
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwo-
łania od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej wyrażonego w pisemnym uza-
sadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 
7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

dok. na str. 14 Ü



PROSTO Z RATUSZA  luty 2020

14

A
kt

u
al

n
o

śc
i

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 
2020/2021 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM 
JEST GMINA SWARZĘDZ 

Zasady rekrutacji do szkół podsta-
wowych oparte są na ustawie z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), 
Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miej-
skiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 
r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.8.2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 2 stycznia 2020 r. 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy 
I odbywać się będzie drogą elektronicz
ną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwo
du szkoły) i wnioski należy rejestrować 
pod adresem https://naborsp-kandydat.
vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie 
wydrukować i wraz z wymaganymi 
załącznikami złożyć w szkole pierw
szego wyboru. 

Nabór elektroniczny dotyczy: 
 » dzieci 7 letnich (urodzone w roku 
2013) - objęte obowiązkiem szkolnym, 

 » dzieci, którym odroczono obowiązek 
szkolny. 
W przypadku dzieci 6 letnich (uro-

dzone w roku 2014) prosimy rodziców 
o bezpośredni kontakt z placówką. Warun-
kiem brania udziału w rekrutacji dziecka 
jest odbycie obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego w poprzed-
nim roku szkolnym lub posiadanie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej. 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej, której ustalono obwód przyj-
muje się na podstawie zgłoszenia rodziców 
dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowa-
dzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana szkoła podstawowa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria (tabela obok) określone przez 
organ prowadzący przyjęte Uchwałą Nr 
XVIII/238/2020  Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 
określenia kryteriów w postępowaniu re-
krutacyjnym do klas pierwszych publicz-
nych szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Swa-

rzędz, dla kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły. Każdemu kryterium 
przypisana jest określona liczba punktów. 
Spełnianie kryteriów należy potwierdzić 
dołączając do wniosku określone niżej do-
kumenty. W przypadku nieprzedłożenia 
dokumentów potwierdzających dane kry-
terium, komisja rekrutacyjna rozpatrując 
wniosek nie uwzględnia tego kryterium.

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

Przewodniczący komisji rekruta
cyjnej może zwrócić się do Burmistrza 
o potwierdzenie okoliczności zawar
tych w oświadczeniach. Burmistrz 
w celu potwierdzenia okoliczności 
zawartych w oświadczeniach korzysta 
z informacji, do których ma dostęp 
z urzędu lub może wystąpić do instytu
cji publicznych o udzielenie informacji. 

Rekrutacja do klas sportowych od-
bywać się będzie w Szkole Podstawowej 
nr 5 w Swarzędzu (klas pierwsza) oraz 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu 
(do klasy szóstej, poza systemem elek-
tronicznym). 

Do oddziału sportowego w szkole pod-
stawowej ogólnodostępnej przyjmuje się 
kandydatów, którzy: 

 »  posiadają bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony orzeczeniem lekarskim 
wydanym przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, 

 »  posiadają pisemną zgodę rodziców na 
uczęszczanie kandydata do oddziału, 

 » uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej. 

Uzyskanie pozytywnego wyniku 
z prób sprawnościowych nie jest jedno-
znaczne z przyjęciem kandydata do klasy 
sportowej. 

Nabór do oddziału integracyjnego 
odbywać się będzie w Szkole Podstawowej  
nr 4 w Swarzędzu. 

Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ro
dzic dziecka przekazuje dyrektorowi 
przedszkola, szkoły lub placówki uzna
ne przez niego za istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 
SZKOLNY 2020/2021 DO SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM 
PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ
dotyczy: klas I ogólnodostępnych, klasy 
integracyjnej i sportowej 

OD DNIA DO DNIA
16 marca 2020 r., 

godz. 8:00
30 marca 2020 r., 

godz. 16:00
Wypełnienie zgłoszeń w systemie elek-
tronicznym i złożenie w  placówce – 
dotyczy kandydatów, którzy wybie
rają szkołę obwodową. Wypełnienie 
wniosków i złożenie w placówce – dla 
kandydatów spoza obwodu szkoły, dla 
kandydatów do klasy pierwszej inte
gracyjnej oraz kandydatów do klasy 
pierwszej sportowej.
19 marca 2020 r. 24 marca 2020 r. 

Testy sprawnościowe – o dokładnym 
terminie kandydaci będą powiadamiani 
indywidualnie.

Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niez
będne do potwier
dzenia kryteriów

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, 
w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie 
uczęszczało do danej szkoły

20 pkt. oświadczenie

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swa-
rzędz

15 pkt. oświadczenie

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 10 pkt. oświadczenie

Kandydat, którego oboje rodziców/opieku-
nów prawnych rozliczyło podatek dochodowy 
od osób fizycznych za miniony rok w Gminie 
Swarzędz - kryterium stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wycho-
wującego dziecko

5 pkt. oświadczenie

Û dok. ze str. 13
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26 marca 2020 r., 
godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik prób spraw-
nościowych.
20 kwietnia 2020 r. 

godz. 15:00
Opublikowanie list kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych.
20 kwietnia 2020 r. 

godz. 15:00
28 kwietnia 2020 r. 

godz. 16:00
Pisemne potwierdzenie przez rodzi-
ców/opiekunów woli zapisu dziecka 
w szkole, do której kandydat został 
zakwalifikowany.
30 kwietnia 2020 r. 

godz. 9:00
Opublikowanie list uczniów przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwali-
fikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyję-
cia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wy-
danie uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora  placówki od-
wołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisem-
nym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁ-
NIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM 
JEST GMINA SWARZĘDZ
dotyczy: klas I ogólnodostępnych, klasy 
integracyjnej i sportowej 

OD DNIA DO DNIA
27 maja 2020 r. 

godz. 8:00
5 czerwca 2020 r. 

godz. 16:00
Złożenie wniosków wraz z załącznikami 
w  placówce pierwszego wyboru (doty-
czy tylko nowych kandydatów) 
29 maja 2020 r. 2 czerwca 2020 r.

Testy sprawnościowe – o dokładnym 
terminie kandydaci będą powiadamiani 
indywidualnie.
3 czerwca 2020 r. 

godz. 12:00
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik prób spraw-
nościowych.

19 czerwca 2020 r. 
godz. 15:00

Opublikowanie list kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych.
19 czerwca 2020 r. 

godz. 15:00
24 czerwca 2020 r. 

godz. 16:00
Pisemne potwierdzenie przez rodzi-
ców/opiekunów woli zapisu dziecka 
w szkole, do której kandydat został 
zakwalifikowany.
26 czerwca 2020 r. 

godz. 9:00 
Opublikowanie list uczniów przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwali-
fikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyję-
cia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wy-
danie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki od-
wołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisem-
nym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

/edu/

Swarzędzcy 
patroni ulic

W przestrzeni miejskiej pojawiły 
się nowe tablice informacyjne 
upamiętniające swarzędzkich pa-

tronów ulic, rond, placów i osiedli. Gmina 

Swarzędz we współpracy z miejscowymi 
regionalistami opracowała projekt i wyko-
nała tablice zawierające wizerunki patro-
nów lub charakteryzujące Ich grafiki oraz 
skrócone biogramy. Życie i działalność 
wielu z nich odegrały ważną rolę w historii 
miasta, jego rozwoju gospodarczym  i spo-
łecznym. Ze Swarzędza pochodzą bowiem 
ludzie niezwykli, odnoszący sukcesy poza 

jego granicami, o których warto pamiętać. 
Działanie to ma cel zarówno infor-

macyjny, jak i edukacyjny. Tablice po-
wstały dzięki budżetowi obywatelskiemu 
Swarzędza, czyli pieniądzom, o których 
przeznaczeniu decydowali w głosowaniu 
mieszkańcy.

Na terenie całej gminy stanie ogółem 
25 tablic. /wpr/
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Z prac Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu

28 stycznia 2020 roku w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odbyła 
się XVIII Sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W obradach, które prowa
dziła Przewodnicząca Rady Miejskiej w 
Swarzędzu – Barbara Czachura, uczest
niczyło 17 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XVIII/228/2020 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

► Uchwałę nr XVIII/229/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2020 - 2043.

► Uchwałę nr XVIII/230/2020 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w 2020 roku dla Województwa Wielko-
polskiego na zadania z zakresu kultury.

► Uchwałę nr XVIII/231/2020 w spra-
wie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 

maja 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy 
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, 
wprowadzenia opłat za parkowanie pojaz-
dów samochodowych w Strefie Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego, wysokości 
stawek za parkowanie w Strefie Płatnego 
Parkowania Niestrzeżonego, wysokości 
opłat dodatkowych i sposobu ich pobie-
rania. 

► Uchwałę nr XVIII/232/2020 w spra-
wie zmiany uchwały nr XVI/210/2019 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 
listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Swa-
rzędz na lata 2020-2024.

► Uchwałę nr XVIII/233/2020 
w sprawie Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Swarzędz w 2020 roku. 

► Uchwałę nr XVIII/234/2020 
w sprawie przyjęcia do realizacji Gmin-
nego Programu Wspierania Rodziny dla 
Gminy Swarzędz na lata 2020-2022. 

► Uchwałę nr XVIII/235/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia pomiędzy Gminą Swa-
rzędz, a Gminą Pobiedziska, dotyczące-
go korzystania z usług Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Swarzędzu przez 
mieszkańców Gminy Pobiedziska. 

► Uchwałę nr XVIII/236/2020 
w sprawie określenia zasad udzielania 
z budżetu Gminy Swarzędz dotacji celo-
wych w 2020 roku na zadania związane 
z rozwojem rodzinnych ogrodów dział-
kowych, przeznaczonych na budowę lub 
modernizację infrastruktury ogrodowej. 

► Uchwałę nr XVIII/237/2020 
w sprawie określenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w postępowaniu rekru-
tacyjnym do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego.

► Uchwałę nr XVIII/238/2020 
w sprawie określenia kryteriów w postępo-
waniu rekrutacyjnym do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina 
Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem szkoły. 

► Uchwałę nr XVIII/239/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z dotychczasowymi dzierżawcami ko-
lejnych umów dzierżawy nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu Gminy 
Swarzędz. 

► Uchwałę nr XVIII/240/2020 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Łowęcin - Wiatraczna.

W dniu 28 stycznia 2020 roku odbyła 
się XVIII sesja Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu, w której wzięło udział 17 radnych. 

Posiedzenie rozpoczęto minutą ciszy 
dla uczczenia pamięci zmarłego Piotra 
Choryńskiego, który w latach 2006-2018 
pełnił funkcje radnego, a w latach 2006-
2010 funkcję Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. Pan Piotr Choryń-
ski był również wieloletnim nauczycielem 
oraz Dyrektorem II Liceum Ogólnokształ-
cącego w Swarzędzu, redaktorem Prosto 
z Ratusza i Informatora Swarzędzkiego 
oraz wieloletnim działaczem na rzecz 
swarzędzkiej społeczności.

Następnie Rada Miejska w Swarzę-
dzu przystąpiła do procedowania uchwał. 
Na posiedzeniu podjęto między innymi 
uchwały dotyczące: ustalenia opłat w Stre-
fie Płatnego Parkowania, wysokości sta-
wek za parkowanie oraz opłat dodatko-
wych, uchwałę określającą kryteria wraz 
z liczbą punktów w postępowaniu rekru-
tacyjnym do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz do klas pierw-
szych publicznych szkół podstawo-
wych. Radni podjęli również uchwałę 
nadającą nazwę drodze wewnętrznej 
w miejscowości Łowęcin – ulica Wiatracz-

na oraz uchwalili miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego Paczkowa 
– część B1.

Nie uchwalono planu zagospodaro-
wania przestrzennego Paczkowa – część 
A1 z powodu przyjęcia odrzuconej przez 
Burmistrza uwagi do planu. W związku 
z powyższym plan zagospodarowania zo-
stanie ponownie wyłożony do konsultacji.

Na zakończenie sesji Sekretarz Gminy, 
Agata Kubacka przedstawiła kalendarz 
uroczystości na rok 2020. 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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► Uchwałę nr XVIII/241/2020 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Pacz-
kowa – część B1.

Magdalena Kałek 
Biuro Rady Miejskiej

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

*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi
W miesiącu styczniu Komisja Gospodarki, Środowi-
ska i Rozwoju Wsi obradowała dwukrotnie. Pierwsze 
spotkanie miało miejsce 14 stycznia o godzinie 14-tej. 
Jej głównymi tematami były konsultacje społeczne 
w zakresie następujących projektów aktów prawa 
miejscowego:

 »  - „Regulamin utrzymania czystości i porządku w za-
kresie gospodarowania odpadami komunalnymi 
na obszarze gmin wchodzących w skład Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej” oraz

 »  - „Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Prezentacje na temat zmian w regulaminie utrzyma-
nia czystości i porządku, w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzą-
cych w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przedstawiła pani 
Karolina Stróżyk - Z-ca Dyrektora Biura Związku GOAP. 
Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja na następujące 
tematy: 

 » zbiórki i segregacji odpadów selektywnych w sys-
temie workowym i sposobu ich transportowanie 
śmieciarką bez zachowania segregacji, 

 » znakowania (naklejki i chipy) odpadów selek-
tywnych, 

 » zmian w regulaminie dotyczącym wywozu odpa-
dów z bloków i budynków wielorodzinnym oraz na 
temat odpowiedzialności zbiorowej mieszkańców 
za złą segregację, 

 » egzekwowania od mieszkańców selektywnego 
zbierania odpadów, 

 » naprawy oraz wymiany uszkodzonych pojemników, 
 » wywozu i odbioru odpadów biodegradowalnych, 
 » terminów i częstotliwości wywozu odpadów, 
 » małej wytrzymałości dostarczanych do segregacji 

worków, 
 » wzrostu cen za wywóz śmieci, 
 » przetargu na wywóz nieczystości w związku, 

odejścia od konsorcjum, systemu wyboru oferty 

przetargowej, 
 » możliwości wpływu gminy na wybór oferty prze-

targowej w związku, 
 » podjęcia działań w celu wyeliminowanie „szarej 

strefy” w niezłożonych deklaracjach śmieciowych, 
 » funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki od-

padów PSZOK, 
 » aplikacji i wyszukiwarki wywozu odpadów, 
 » kampanii promocyjnych uczących prawidłowej 

segregacji śmieci, 
 » opłat za wywóz śmieci z Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych, 
 » przetargów ogłaszanych przez Związek GOAP celem 

wyłonienia odbiorcy śmieci.
Na wszystkie pytania odpowiedzi udzielali: Dyrektor 
GOAP Andrzej Springer, Z-ca Dyrektora Biura GOAP Ka-
rolina Stróżyk, Kierownik Rozliczeń w GOAP Agnieszka 
Kania, Z-ca Burmistrza Tomasz Zwoliński. W dyskusji 
głos zabrali również zaproszeni goście: m.in. właściciel 
firmy wywożącej odpady A.Zys, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Swarzędzu P.Pawłowski, Prezes Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych na ul. Cmentarnej 
M.Matuszewska, Prezes Rodzinnych Ogrodów Dział-
kowych „MEBLARZ” A.Graczyk, mieszkanka osiedla 
Dąbrowszczaków H.Biniak.
Drugie posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi odbyło się 22 stycznia o godzinie 14-tej. 
Tradycyjnie Przed posiedzeniem głównym Komisji, 
odbyły się następujące spotkania: 

 » o godz. 13.00 spotkanie sołtysów z przedstawiciela-
mi policji na którym, p.o. Naczelnika Policji Pan Karol 
Łuszczek, poinformował zebranych sołtysów o spo-
sobie zrealizowania zgłaszanych na poprzednim 
spotkaniu wniosków. Omówiono również bieżące 
problemy w zakresie bezpieczeństwa publicznego 
występującego w sołectwach. 

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

Następnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Go-
spodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi w którym 
udział wzięło 9 członków komisji. Po przedsta-
wieniu porządku obrad i stwierdzeniu, że Komisja 
Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi jest władna 
do podejmowania prawomocnych wniosków, radny 
Ryszard Dyzma zgłosił wniosek o zmianę w porządku 
obrad polegającą na omówieniu w pierwszej kolejności 
materiałów sesyjnych. Dyskutowano między innymi 
na następujące tematy:

 » realizacji II etapu niskoemisyjnej mobilności 
miejskiej, wysokości otrzymanych dofinansowań 
i przeniesionych środków finansowych

 » ilości mieszkańców korzystających z abonamentów 
miesięcznych 

 » średniego obłożenia miejsc parkingowych w strefie 
 » zasadności podnoszenia opłat za czas postoju oraz 

abonamentów dla mieszkańców,
 » kosztów pobieranych przez operatora strefy, 
 » powodów podwyżki cen w strefie parkowania,

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Burmistrz Marian 
Szkudlarek zgłosił autopoprawkę obniżającą stawki 

parkowania za godzinę postoju w strefie płatnego 
parkowania. Autopoprawka zostanie wprowadzona 
do projektu uchwały.

 » punktowanych kryterium przyjęcia dziecka do 
przedszkola. Radny Szymon Kurpisz zaproponował 
aby jednym z punktowanych kryterium przyjęcia 
dziecka do przedszkola było kryterium opłacania 
w gminie podatków dochodowych oraz kryterium 
wnoszenia opłat za śmieci. Radni omawiali po-
wyższą propozycję.

 » przebiegu dróg nr 19KDW oraz 21KDW. W posie-
dzeniu wzięli udział również zaproszeni na komisję 
mieszkańcy Paczkowa. 

Następnie radni przystąpili do omawiania kolejnego 
punktu z porządku obrad, tj. gospodarka wodno-ście-
kowa, melioracje, zbiorniki retencyjne, zieleń przy 
drogach.
Temat przedstawili: kierownik Gminnej Spółki Wo-
do-Melioracyjnej Marek Brylski, kierownik Wydziału 
Ochrony Środowisko, Joanna Sonnak oraz kierownik 
Wydziału Infrastruktury Drogowej, Hanna Ostant-
-Jaskuła.
Dyskutowano na temat:

 » jeziora retencyjnego - jezioro Kowalskie i jego 
zanieczyszczenia na terenie gminy Swarzędz 

 » bezodpływowych zbiorników wodnych i przydo-
mowych oczyszczalnie ścieków 

 » zagospodarowania pasa zieleni przy ul. Złotej 
i Srebrnej.

Ostatnim punktem obrad były sprawy bieżące gdzie 
Radna Anna Tomicka zgłosiła zapytanie od miesz-
kańców ul. Kazimierza w Jasinie dotyczące terminu 
realizacji kanalizacji i oświetlenia, który nieustannie 
zostaje przekładany w czasie. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że realiza-
cja rozpocznie się najwcześniej na przestrzeni roku 
2020/2021. 

Tomasz Majchrzak

Komisja Spraw Społecznych, 
Oświaty, Kultury i Sportu
23 stycznia 2020 roku obradowała Komisja Spraw 
Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. Pierwszym punktem obrad Komisji było 
zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalno-
-oświatowych na 2020 rok. Członkowie Komisji nie 
wnieśli uwag, jednogłośnie akceptując przedstawiony 
kalendarz. W ramach omówienia materiałów sesyjnych 
analizowano projekty uchwał, m.in. wprowadzające 
zmiany do Strefy Płatnego Parkowania, w sprawie 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi czy 
też Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 
Ostatnim punktem obrad była wizyta w Domu Dzien-
nego Pobytu Senior-Wigor przy ul. Sienkiewicza. 
W trakcie niezwykle wartościowej i ubogacającej 
wizyty Radni zapoznali się z bazą lokalową, mieli 
także możliwość spotkania z podopiecznymi Domu 
- niezwykle prężnie działającej jednostki.

Mateusz Matuszak
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28. Finał WOŚP w Swarzędzu 
– podziękowanie

Szanowni Państwo! 12 stycznia 
2020 roku odbył się 28. FI-
NAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Swarzędz, jak co roku, przyłączył 

się do wsparcia tej szlachetnej idei i przy 
Ośrodku Kultury utworzony został 
SWARZĘDZKI SZTAB WOŚP, który 
zajął się przygotowaniami i organizacją 
Swarzędzkiego Finału. Przez cały dzień 
trwania Finału, na ulicach całej Gminy 
Swarzędz spotkać można było ponad 600 
kwestujących Wolontariuszy, a na hali 
SCSiR odbywały się występy artystycz-
ne, koncerty, licytacje i loterie fantowa.

Na dzień dzisiejszy, udało nam się 
zebrać niesamowitą, rekordową kwotę 
345 116,90 zł!!! Jest to o ponad 70 tys. 
zł. więcej niż w zeszłym roku!

Na tegoroczny wynik składały się 
następujące punkty: 

 » wolontariusze kwestujący po mieście: 
178 070,34

 » licytacje: 134 060,00
 » Swarzędzki Bieg WOŚP: 16 757,88
 » loterie fantowe: 12 136,37
 » grochówka od RSP Kruszewnia: 
4 092,31
NIE BYŁOBY TO MOŻLIWE, 

GDYBY NIE ZAANGAŻOWANIE 
OGROMNEJ RZESZY OSÓB, SPON
SORÓW I FIRM, KTÓRYM Z TEGO 
MIEJSCA CHCIAŁEM BARDZO 
SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ:

♥ Burmistrzowi Marianowi Szkudlar-
kowi za pomoc przy licytacjach i przychyl-
ność w każdej sprawie związanej z imprezą, 

♥ perfekcyjnej ekipie od obsługi kasy: 
Żaneta Kasprzak, Anita Frąckowiak, Sonia 
Stec, Dariusz Woźniak, Weronika Fabisiak, 
Grażyna Nowak, Agnieszka Gawarecka, 
Katarzyna Stramowska, Marta Przybylska, 
Małgorzata Rybak, Iwona Świerczyńska, 
Joanna Sienkiewicz, Agnieszka Koni-
czyńska, Natalia Malyszka, Amelia 
Małyszka, Małgorzata Frysiak, Wiktoria 
Frysiak, BNP Paribas – Oddział Swarzędz

♥ wolontariuszom odpowiedzialnym 
za zorganizowanie LOTERII: Andria 
Zygmunt, Kasia Rutaska, Magdalena 
Wierzbicka, Sandra Soszyńska, Ola Ja-
worska, Izabela Nowak, Michał Wierz-
bicki, Andrzej Rutaski, Krzysztof Rybak, 
Piotr Nowak

♥ Piotrowi Nowakowi za pomoc 
w przygotowaniach listy licytacyjnej oraz 
skrupulatne jej pilnowanie, a Dominice 
Dolińskiej, Tomasz Dembińskiemu, Ma-
teuszowi Pytka, Bartłomiejowi Prazmo, 
Marcie Przybylak, Julii Kaszyńskiej za 
pomoc przy obsłudze licytacji.

♥ Leszkowi Łukomskiemu - niezastą-
pionemu konferansjerowi, dzięki któremu 
udało się zlicytować wszystkie przedmioty 
i vouchery przeznaczone na licytacje!

♥ Mariuszowi Urbańczykowi za przy-
gotowanie i obsługę elektryczną imprezy

♥ Mateuszowi Matuszakowi, Jarkowi 
Andrzejewskiemu oraz Filipowi Kantor-
skiemu za pełną profesjonalizmu orga-
nizację 5. Swarzędzkiego Biegu WOŚP, 

♥ niezastąpionej pomocy technicz-
nej: Tomasz Buśko, Łukasz Jędrzejczak, 
Tomasz Szefer, Dariusz Nazim, Maciej 

Gawarecki, Dariusz Wielicki, Wojtek Wie-
licki, Tomasz Dembiński, Janusz Wanat, 
Paweł Pawlak, Marcin Frysiak, Adam Ma-
łyszka, Darek Sienkiewicz, Artur Greser, 
Robert Koniczyński, Kacper Koniczyński, 

♥ bębniarzom: Piotr Langner, Jakub 
Zandecki, Wojciech Ciećmierowski, 
Tymon Buczkowski, Paweł Wilk za 
wspaniały doping podczas swarzędzkiego 
biegu WOŚP

♥ Szymonowi Wosiek i Jędrzejowi 
Dolata za składanie kwestorskich puszek 

♥ RSP Kruszewni, Kazimierzowi 
Dworczakowi, Dariuszowi Łuczków i ca-
łej ekipie Restauracji „Między Nami” za 
pyszną grochówkę,

♥ Swarzędzkiemu Centrum Sportu 
i Rekreacji za udostępnienie hali sportowej 
oraz przekazane na licytację piłki i koszulkę

♥ szkołom podstawowym nr 1 i 2 
z Zalasewa – za wypożyczenie wykładzin

♥ Zakładowi Gospodarki Komunal-
nej ze Swarzędza za pilnowanie porząd-
ku i wszelaką pomoc, Straży Miejskiej, 
Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 
ze Swarzędza oraz Agencji Ochrony 
„Sowa” za czuwanie nad bezpieczeństwem 
wolontariuszy i całości imprezy,

♥ Pani Dorocie Wróbel z Hali SCSiR 
za wszelką pomoc, 

♥ Telewizji Kablowej STK za super 
współpracę oraz profesjonalną transmisję 
imprezy, Tygodnikowi Swarzędzkiemu, 
Swarzędz News oraz Informatorowi Swa-
rzędzkiemu za promocję i relację, 

♥ swarzędzkim miłośnikom jednośla-
dów czyli grupie Bzyk Raider za niesa-
mowite zaangażowanie i pomoc ,

♥ Grupie Motocyklowej Ghost za 
przyłączenie się do nas i zebranie ponad 
9 000,00 zł,

♥ Drukarni Wawrzyniak Druk za wy-
drukowanie plakatów,
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♥ Spółdzielni Mieszkaniowej w Swa-
rzędzu za wywieszenie plakatów na klat-
kach schodowych,

♥ Stowarzyszeniu Morsy Swarzędz za 
lodową kąpiel, 

♥ Ms Medik NZOZ za zabezpieczenie 
medyczne 

♥ Morsom Alaska za zbiórkę nad je-
ziorem,

♥ Aldonie Młynarczak i Mb Studio 
Marek Błachnio za wspaniałe zdjęcia 
z imprezy,

♥ animatorom z Kulkids Swarzędz 
i 2B Active za kącik zabaw dla dzieci 
oraz Good Game League za strefę gier 
komputerowych,

♥ Restauracji Mio, za ciepłą herbatę 
i posiłki dla wolontariuszy, 

♥ Marii Greser, Grażynie Borowicz 
i Irenie Wawrzyniak za pomoc w wyda-
waniu ciepłych posiłków wolontariuszom

♥ Monice Olszewskiej i jej pomocni-
com za wspaniałą dekorację hali.

Osobne podziękowania kieruję do 
pracowników z naszego Ośrodka Kultu-
ry, którzy pracowali nad imprezą na długo 
przed styczniowym Finałem i bez których 
ta impreza nie mogłaby się odbyć – to 
Żaneta Kasprzak, Anita Frąckowiak, 
Michał Klimaszewski, Adam Fryzow
ski, Eryk Dolajzer, Szymon Ranza - ich 
wkład w realizację imprezy jest nieoce
niony.

Na szczególne podziękowania zasłu-
gują również wszyscy artyści i zespoły 
występujący podczas Swarzędzkiego Fi-
nału: Swarzędzka Orkiestra Dęta, Chór 
Męski „Akord”, Sekcje Tańca i Piosenki 
Ośrodka Kultury oraz zespół Chłopcy 
z Placu Broni. 

Dziękuję Dyrektorom swarzędzkich 
szkół, nauczycielom oraz opiekunom Wo-
lontariuszy, za ogromny wkład w organi-
zację zbiórki 28. Finału WOŚP.

Bez wątpienia, jednymi z największych 
bohaterów 28 Finału są kwestujący Wolon-
tariusze, którzy w liczbie ponad 600 wyszli 
na ulice naszej Gminy, żeby zbierać pienią-
dze na szczytny cel tegorocznego Finału! 
Ich wkład w ten wynik jest przeogromny. 

Łącznie, sami kwestujący, mimo nie-
handlowej niedzieli, zebrali 178 070,34 
zł!!! W tym ponad 12 tys. zł z puszek 
stacjonarnych, które rozsiane były 
w różnych miejscach Swarzędza. To 
jest o 53 702,90 zł więcej niż w roku 
poprzednim, kiedy udało się osiągnąć 
kwotę 124 367,44 zł.

Ogromną rolę w całym Finale odegrali 
jednak mieszkańcy miasta i gminy Swa-
rzędz, wśród których są również przed-

siębiorcy. Na ich ręce składam wielkie 
wyrazy uznania! To dzięki ich szczodrości, 
hojności i chęci niesienia pomocy, Swa-
rzędz znów może pochwalić się rekordową 
kwotą! 
TEGOROCZNY WYNIK NIE BYŁBY 
MOŻLIWY, GDYBY NIE WSPARCIE 
I ZAANGAŻOWANIE FIRM I OSÓB 
KTÓRE CHCIAŁY WESPRZEĆ 28 
FINAŁ WOŚP PRZEKAZUJĄC RÓŻ
NE PRZEDMIOTY I VOUCHERY NA 
LICYTACJĘ I LOTERIE. SĄ TO: 
Burmistrz Marian Szkudlarek, PozEnergy Sp. z o.o., 
darczyńca przekazujący motocykl Junak, Rzecznik KKS 
Lech Poznań Maciej Henszel, Piotr Kubczak, Memoriał 
Arkadiusza Gołasia, JK Biżuteria, RSP Kruszewnia, RSP 
„Pokój” w Paczkowie, Zakłady Mięsne Bystry, Sklep 
Rowerowy Brodex, Lech Łukomski, Poseł na Sejm Ka-
tarzyna Kretkowska, Kancelaria Prawna Anna Tylska, 
Markos Marek Kosturski, Koło PZW Swarzędz Zatorze, 
Husse Poznań, Swarzędzka Orkiestra Dęta, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, Piórex, Kulkids, 
Go 4 Robot, Hola - Sala Zabaw i Restauracja, Alpaki 
Buczyńscy, Bzyk Raider, Grupa Motocyklowa Ghost, 
Allmeblo, Mabor, Strefa Sportu, Organic Fitness, 2 be 
Active Fitness, Federacja KSW, Seven Sins Tattoo Łukasz 
Makowski, Autogaz Swarzędz, Wypożyczalnia Samo-
chodów Autotak, Auto Spa Garage, Eurohotel, Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie w Swarzędzu, Zakład Przetwórstwa 
Dziczyzny Laspol, Restauracja Lizawka, Urszula Gowa-
rzewska Salon Beauty, Salon Kosmetyczny Pasje Piękna, 
Salon Urody Mariusz, Manhattan Beauty Bar, Gabinet 
Medycyny Estetycznej Skin Medicine, Galeria Urody, 
Boska Beauty Studio Aleksandra Michalak, Salon ko-
smetyczny Time for You, Sabai Spa, Bożena Szydłowska, 
Dorota Chojnacka, Good Game League, Zimni-Sport, 
Przemysław Garsztka, Jan Kułakowski, Anita Frącko-
wiak, Jerzy Kras, Amelia i Bianka Haser, Genowefa 

Bartkowiak, Utal, Easy Life, Cukiernia Magdalenka, 
Cukiernia Grzeczka, Cukiernia Hoffmann, Cukiernia 
Kandulski, Cafe Pączek, Zdrowa Domowa Kuchnia, 
Salon Mody Cybina, Darko, Pałacyk Pod Lipami, Dozo 
Sushi Bar, Ristorante Mio, Kawiarnia „Muzealna” Romu-
ald Bartosik, Restauracja Plansza, Karina Jankowiak, 
Jan Wrześniak, Zakład Szklarski Bartek Kijak, Blachy 
Pruszyński, Eko Stolarz, World Eye Sp. z o.o., Lukrowany 
Rower, wakacje.pl Swarzędz, Językownia, Akces Be-
nefit Learning, Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Magdalena Olejniczak, Tanie Firany, Hyundai Szpot, 
Auto Complex Adam Woźniak, P.W. Tom-As, Bosch 
Service, Vvs – Vintage, Kolmax, Pani Gabriela, Optyk 
Przybylscy, Karolina i Piotr Jurkiewicz, , Duda Vatex, 
Tranzico, Hurtownia Hikora, Centrum Medyczne Dia-
gnosis, Mateusz i Michał Hauser, Chłopcy z Placu Broni, 
Kabaret Smile, Bodo Sport, Centrum Ogrodnicze Ogród 
Marzeń, Malarka z Gruszczyna, Grupa Seniorek Klub 
Stokrotki, Sebastian Szmyt, , Escape House, Aleksandra 
i Maciej Sternal, Centrum Edukacji i Turystki Sokrates, 
Kolorowy Zakątek, Rodzinny Zakątek, Międzynarodowa 
Pomoc Drogowa Kucz, Fabo, Bistro Roti – Zalasewo, 
Bistro Roti – Luboń, Bistro Roti- Poznań, My Music, 
PB Desing, Honorata i Bogdan Junikowscy, Karolina 
Wielogórska, Kasia i Maciej Plezner, Grażyna Koziołek, 
Dariusz Jóźwiak, Sadva, Ewa i Lucjan Pruchnik, Mikołaj 
Karlik, Firma – Tubes, Kontrola Jakości – Laboratorium, 
Malta-Decor Sp. z o.o., Anna Siódmiak ,Ralf Piederstor-
fer, Iza i Marcin Ceglewscy, Dział Zakupów Malta Decor 
Sp. z o.o., Ryszard Sołomiewicz ,Bogdan Junikowski, 
Maciej Śmierzchalski, Krzysztof Kiejdrowski

Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI!!
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP 

Dyrektor Ośrodka Kultury  
w Swarzędzu 

Filip Przepióra 
 Fot. Aldona Młynarczak

Zimowa 
zupa 
z Okrasą

W niedzielę, 
2 lutego, 
m i s t r z 

sztuki kulinarnej Ka-
rol Okrasa odwiedził 
Swarzędz. Tu, nad 
naszym jeziorem, 
postanowił ugotować 
zupę zimową. Goto-
wał w towarzystwie 
swarzędzkich „mor-
sów”, a zapach przysmaku przyrządzanego przez znakomitego kucharza oczarował 
też burmistrza Mariana Szkudlarka. Zimowe kucharzenie na Jeziorem Swarzędzkim 
zakończyło się rześką kąpielą, jednak burmistrz nie dał się na nią namówić... 
 /mw/
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Już po feriach...

Okres ferii zimowych w Swa-
rzędzkim Ośrodku Kultury minął 
pod znakiem uśmiechu, ogromu 

dziecięcej energii i radości. Odbyły się 
dwa turnusy połkolonii dla najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy, przedstawie-
nia teatralne oraz bajkowy balik karna-
wałowy. 

W półkoloniach wzięła udział pięć-
dziesiątka dzieci. Odbyły się warsztaty 

naukowe, plastyczne oraz zajęcia z nauki 
języka migowego. 

W trakcie ferii odbyły się także czte-

ry teatrzyki – łącznie ponad 300 dzieci 
poznało historię „Dr Dolittle” oraz prze-
niosły się w magiczny świat lodu i śniegu 
w „Lodowej Krainie”. 

Zwieńczeniem ferii zimowych był 
bajkowy balik karnawałowy, który odbył 
się 7 lutego. 

Wszystkim dziękujemy za obecność 
oraz wspólną zabawę i zapraszamy na 
półkolonie letnie, które będą odbywać 
się w czasie wakacji.

/ok/

Zagrali 
koncertowo!

26 stycznia w hali Swarzędzkie-
go Centrum Sportu i Rekreacji 
odbył się tradycyjny, coroczny 

Koncert Karnawałowy w wykonaniu Swa-
rzędzkiej Orkiestry Dętej, który jak zwykle 
przyciągnął liczne grono słuchaczy. 

Orkiestra Dęta przyzwyczaiła nas już 
do tego, że w swój koncert wplata sporą 
dawkę humoru. Tym razem, jednym z ta-
kich elementów, był występ przebranego 
w mundur członka orkiestry, burmistrza 
Mariana Szkudlarka, który zagrał na in-
strumentach perkusyjnych. 

W przerwie podniebne akrobacje po-
kazała Małgosia Majchrzak z Akademii 
Tańca Wertykalnego, a finalistka programu 
Bitwa na Głosy Patrycja Michalczak, za-
śpiewała piosenkę Ewy Bem „Moje serce 
to jest muzyk”.

Koncert obfitował w wiele akcentów 
solowych. Świetne solo na saksofonie al-
towym w utworze pt. „Moon River” za-
prezentowała Marysia Ratajczak, a Laszlo 
Kajan wcielając się w rolę Mozarta popisał 
się wirtuozerią gry na waltornii w utworze 
„Rondo from Horn Concerto no 4”. Par-
tie solowe wykonali również – Wiktoria 
Piwecka – flet oraz Wit Goszczynski – 
saksofon tenorowy 

W utworze „Who is the Masked Man” 
niektórzy muzycy zagrali w maskach.

Oprócz wspomnianych wyżej utwo-
rów orkiestra zaprezentowała jeszcze 
„Theme from Jag”, „It`s raining Man” 
oraz marsz „Europa”.  

Na finałowy utwór „I`m still standing” 
koncert odwiedził również Elton John, za 
którego przebrany był dyrygent Łukasz 
Gowarzewski.

Brawom nie było końca, a publiczność, 
wraz ze Swarzędzką Orkiestrą Dętą weszła 
w nowy rok tanecznym krokiem!

/ok/

Swarzędz na starych 
pocztówkach

Czarno-białe, kolorowe i w od-
cieniach sepii stare pocztówki 
przedstawiające naszą gminę 

zagościły w Swarzędzkim Centrum Hi-
storii i Sztuki. Wyjątkowa gratka nie tylko 
dla miłośników historii czy architektury, 
ale również okazja do zapoznania się ze 
Swarzędzem z dawnych lat.

Od 14 stycznia w swarzędzkim mu-
zeum można oglądać wystawę „Swarzędz 
na starych pocztówkach”, na której uwiecz-
niono aparatem fotograficznym lub nama-
lowano ważne miejsca w naszej gminie. 
Widokówki, wśród których najstarsze są 
z przełomu XIX i XX wieku przedstawiają 
nie tylko swarzędzki ratusz czy rynek, ale 
również budynki już nieistniejące, jak np. 
kościół ewangelicki.  

Wszystkie pocztówki są własnością 
Biblioteki Publicznej w Swarzędzu. Obok 
budynków na widokówkach zaprezento-
wano również fotografie mieszkańców 
dawnego Swarzędza ze zbiorów SCHiS.

/SCHiS/

XIII Spotkanie 
Swarzędzkiego DKF’u

Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca 
tj. 10 marca o godzinie 19:00 od-
będzie się kolejne, już XIII spotka-

nie Swarzędzkiego DKF-u. Tym razem, 
nawiązując do Dnia Kobiet, film będzie 
skierowany do tej piękniejszej części mi-
łośników kina. Serdecznie zapraszamy 
w szczególności kobiety, które na ekranie 
zobaczą intrygujący film z miłosno-ero-
tycznym ubarwieniem.

Jak zwykle zapraszamy Państwa do 

Sali Kameralnej Ośrodka Kultury w Swa-
rzędzu przy ul. Poznańskiej 14 ( wjazd od 
ul. Jesionowej). Szczegółowe informacje 
znajdziecie Państwo na stronie interneto-
wej www.ok-swarzedz.pl i na funpage`u 
swarzędzkiego DKFu.

Serdecznie zapraszamy! /ok/

Kabaret Nowaki

W niedzielę 24 maja 2020 r. w Swa-
rzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie o godzinie 17:00 

oraz 19:30 wystąpi przed Państwem Ka-
baret Nowaki, który zaprezentuje swój naj-
nowszy program pt.: „Za granicą żartu”. 

Bilety w cenie 70 zł dostępne będą 
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. 
Poznańskiej 14 oraz na stronie internetowej 
www.kupbilecik.pl 

Sprzedaż od 16 marca 2020r!
Zapraszamy serdecznie. /ok/
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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 

1% Twojego podatku 
może komuś pomóc...

Pamiętajmy, że sami możemy decydować dla 
kogo przeznaczymy 1% naszego podatku do-

chodowego. Poniżej zamieszczamy listę organizacji 
działających na terenie Gminy Swarzędz, które będą 
bardzo wdzięczne za Państwa wsparcie (kolejność 
według numeru w KRS): 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ 
TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU – KRS 
0000021128 l STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 
„DLA CIEBIE” – KRS 0000132851 l TOWARZYSTWO 
OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE – cel szczegóło-
wy 1%: Oddział w Swarzędzu – KRS 0000154454  l 
CARITAS POZNAŃSKA – KRS 0000224658 l ZWIĄZEK 
HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKO-
POLSKA – cel szczegółowy 1%: Harcerski Klub Tury-
styczny „Azymut” w Swarzędzu – KRS 0000266321 
l ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW 
WIELKOPOLSKA – cel szczegółowy 1%: Ośrodek Ko-
bylnica – KRS 0000266321 l ZWIĄZEK HARCERSTWA 
POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA – cel szcze-
gółowy 1%: 9 Swarzędzka Środowiskowa Drużyna 
Harcerska „Dąbrowa” – KRS 0000266321 l SWA-
RZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA” – KRS 0000281903 
l TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI 
ODDZIAŁ REGIONALNY – cel szczegółowy 1%: TPD 
Oddział Miejski w Swarzędzu – KRS 0000322302 l 
STOWARZYSZENIE „RAZEM PONAD GRANICAMI”  – 
KRS 0000346071 l FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ” – cel szczegółowy 1%: 12826 Józefowski 
Kacper – KRS 0000037904 l FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” – cel szczegółowy 1%: 33434 
Walda Kacper – KRS 0000037904 l FUNDACJA 
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” – cel szczegółowy 
1%: 33511 Tomaszewska Joanna (Kobylnica) – 
KRS 0000037904 l FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ” – cel szczegółowy 1%: 7839 Karpińska 
Martyna Julia – KRS 0000037904 l FUNDACJA 
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” – cel szczegółowy 
1%: 14479 Szczepanek Antoni – KRS 0000037904 
l FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” – cel 
szczegółowy 1%: 19952 Wierzbicka Gabriela – KRS 
0000037904 l FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z PO-
MOCĄ” – cel szczegółowy 1%: 20936 Kubiak Nikola 
– KRS 0000037904 l FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ” – Cel szczegółowy: 32392 Kościelska 
Marianna – KRS 0000037904
Pełna lista organizacji pożytku publicznego upraw-
nionych do otrzymania 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych za rok 2019 dostępna jest na 
stronie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: 
https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ 
Uprawnione organizacje pożytku publicznego, które 
chciałyby umieścić wpis o możliwości przekazywa-
nia 1% podatku, prosimy o wysłanie informacji na 
adres poczty elektronicznej: rzecznik@swarzedz.pl 

/wd/ 

To już trzy 
miesiące…

Witajcie! Jak niektórzy z Was 
wiedzą, jestem wolonta-
riuszką z Luksemburga. 

Przyjechałam do Swarzędza w li-
stopadzie zeszłego roku za sprawą 
Europejskiego Korpusu Solidarności. To 
program Unii Europejskiej, który pozwala 
osobom w wieku od 18 do 30 lat działać 
na rzecz różnych społeczności lokalnych. 

Żeby zostać wolontariuszką tego 
właśnie programu, musiałam zareje-
strować się w międzynarodowej bazie 
wolontariuszy, w której również można 
wyszukiwać projekty ogłoszone przez 
organizacje z całej Europy. W efekcie 
istnieje możliwość wyboru działania 
w swojej ojczyźnie albo poza jej grani-
cami. Spośród różnych ofert ostatecz-
nie wybrałam projekt Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu, „ESC – Nowe 
Horyzonty”. Następnie zgłosiłam się do 
mojej organizacji wysyłającej, którą jest 
Agence Nationale pour l’Information des 
Jeunes z miasta Luksemburg. To w niej 
przeszłam szkolenie przedwyjazdowe, 
zostałam ubezpieczona i podpisałam 
umowę wolontariacką. 

W Swarzędzu jestem od trzech mie-
sięcy. To czas wspaniałych doświadczeń 
i przeżyć, dzięki którym mam poczucie 
własnego rozwoju. Na pewno jestem 
inną osobą, niż przed przyjazdem do 
Polski, i to w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. Stałam się bardziej odpowie-
dzialna i dowiedziałam się wielu nowych 
rzeczy o sobie. Zajęcia z seniorami i dzieć-
mi pomogły mi uzyskać większą pew-
ność siebie, a to dlatego, że często staję 

przed nimi i uczę ich różnych języków. 
Projekt „ESC – Nowe Horyzonty” to dla 
mnie również czas intensywnego pod-
noszenia kompetencji osobistych. Dwa 
razy w tygodniu biorę udział w profesjo-
nalnym kursie języka polskiego w grupie 
międzynarodowej na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Właśnie 
skończyłam pierwszy semestr z wynikiem 
bardzo dobrym.

Niedawno wróciłam również z War-
szawy, w której byłam na tygodniowym 
szkoleniu „On-arrival” dla wolontariuszy 
z całej Europy. W czasie szkolenia dowie-
działam się, jak najefektywniej wyko-
rzystać czas mojego pobytu w Polsce, 
uzyskałam wiele ciekawych rad od za-
wodowych trenerów i wymieniłam się 
swoimi doświadczeniami z pozostałymi 
uczestnikami Europejskiego Korpusu 
Solidarności. 

Jak widzicie, projekt stanowi świetną 
okazję, żeby poznawać nowych znajo-
mych, uczyć się kolejnych języków oraz 
odkrywać obcą kulturę. Kończąc, mu-
szę powiedzieć, że decyzja o udziale 
w projekcie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu była jedną z najlepszych 
w moim życiu. Jeśli tylko macie okazję, 
przyłączcie się do Europejskiego Korpusu 
Solidarności i zróbcie coś pożytecznego 
dla siebie i innych.

Karima Heinen

103 urodziny!

Pani Kazimiera Koprucka, mieszkanka 
Jasina, świętowała 103 urodziny! 24 
stycznia z tej niecodziennej okazji 

dostojną Jubilatkę odwiedził burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek w towa-
rzystwie sekretarz gminy Agaty Kubac-
kiej i kierownik USC Anny Wiśniowiec-
kiej-Gronowskiej. Do pięknej wiązanki 
urodzinowych kwiatów i kosza słod-
kości dołączony był list z gratulacjami 
i serdecznymi życzeniami na dalsze lata 
w zdrowiu, z pogodą ducha, radością 
i życzliwością najbliższych.

/mw/
 Fot. Anna Wisniowiecka-Gronowska
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Swarzędzanie w zwycięskim
Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919

Swarzędz zamieszkiwany był pod ko-
niec I wojny światowej przez 3350 
mieszkańców, w tym tylko przez 

1700 katolików. Mimo, że Polacy stano-
wili ledwo połowę mieszkańców miasta 
to bardzo dobrze bronili swej polskości. 
Pomagały im w tym organizacje społeczne 
i religijne m.in. Towarzystwo Przemysłow-
ców, Stowarzyszenie Katolickich Robot-
ników, Towarzystwo Wstrzemięźliwości 
„Jutrzenka”, Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół”, Towarzystwo Czytelni Lu-
dowych, Towarzystwo Śpiewacze im. 
Henryka Dembińskiego, Chór kościelny 
pw. św. Cecylii. Szczególnym momentem 
walki z germanizacją był strajk dzieci ze 
swarzędzkiej szkoły elementarnej (X 
1906-VI 1907), wywołany całkowitym 
wyrugowaniem, przez władze pruskie 
języka polskiego z nauczania szkolnego. 

Rewolucja listopadowa 1918 roku, 
która ogarnęła całą Rzeszę Niemiecką 
przyniosła zmianę sytuacji. Nowinki rewo-
lucyjne dotarły także do Swarzędza, gdzie 
13 XI 1918 r. powstała rady żołnierska 
i robotnicza, liczące łącznie 20 członków 
(12 Polaków, 7 Niemców, 1 Żyd). Procesy 
przemian następowały coraz szybciej. Już 
20 XI 1918 r. polscy mieszkańcy Swa-
rzędza i okolic, podczas wiecu wybrali, 
delegatów na Sejm Dzielnicowy (Tade-
usza Staniewskiego ze Swarzędza i Jana 
Widerskiego z Wierzenicy). Natomiast 27 
grudnia 1918 r. walkami w Poznaniu roz-
poczęło się Powstanie Wielkopolskie, a 28 
grudnia, Polacy mieszkańcy Swarzędza 
zlikwidowali rady żołnierską i robotniczą, 
które zastąpili polską Radą Ludową (RL). 
Pierwszym przewodniczącym RL został T. 
Staniewski, później funkcję tę objął nowy 
proboszcz swarzędzki ks. Tadeusz Mrocz-
kowski. Rada podjęła od razu decyzje 
o patrolowaniu przez Straż Ludową, waż-
nych punktów miasta tj. dworca, poczty, 
zakładów miejskich. Przedstawiciele Rady 
powiadomili niemieckiego burmistrza 
Glabischa, iż od tego momentu podlega 
polskiej Radzie Ludowej. Symbo-
lem powrotu polskiej władzy były 
biało-czerwone flagi, które zawie-
szono na ratuszu, poczcie i stacji 
kolejowej. Szczególnie spektaku-
larnym było zrzucenie, przez grupę 
powstańców ze Stanisławem Kwa-
śniewskim, symboli niemieckiego 
cesarstwa ze ściany swarzędzkiego 

ratusza. W styczniu 1919 r. Rada Ludowa 
w Swarzędzu wydała oświadczenie w celu 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa, 
wzywając wszystkich bez różnicy naro-
dowości do podporządkowania się pod jej 
rozkazy. Mieszkańcy Swarzędza nie zostali 
w domu gdy trzeba było bić się o sprawę 
niepodległości. Pod koniec grudnia i w 
styczniu do punktu werbunkowego w Po-
znaniu wyruszyły dwie grupy ochotników. 
Wielka rola przypadła tutaj proboszczo-
wi ks. Mroczkowskiemu, który zachęcał 
do udziału w walce. Najmłodszy ochotnik-
-powstaniec Leon Jarmuszkiewicz miał 16 
lat, a najstarszy Sobański, 55 lat. Liczba 
powołanych pod broń była jeszcze więk-
sza bowiem oprócz ochotników w Wojsku 
Wielkopolskim znaleźli się również Polacy 
z roczników których pobór zarządziła Na-
czelna Rada Ludowa. Swarzędzanie brali 
udział w walkach na wszystkich frontach 
powstania, siedmiu z nich zginęło, w lu-
tym 1919 r., na froncie zachodnim: Józef 
Kunert (1901-1919), Andrzej Laskowski 
(1899-1919), Franciszek Malicki (1898-
1919), Stanisław Młyńczak (1900-1919), 
Antoni Przybył (1900-1919), Stanisław 
Zajączkowski (1899-1919). Aleksander 
Preiss (1871-1919). 

Niemniej ważne zadania wykony-
wali pozostali w Swarzędzu członkowie 
Straży Ludowej, której komendantem był 
Władysław Napieralski, a jego zastępcą 
Franciszek Janiszczak. Ich zadaniem było 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa 
w mieście i okolicach. Kulminacyjnym 
wydarzeniem z czasów powstania była 
uroczysta przysięga oddziałów Straży 
Ludowej, z terenu powiatu wschodnio-
-poznańskiego, która odbyła się 16 II 
1919 r. na swarzędzkim Rynku.

Swarzędzanie zdawali sobie także 
sprawę, że do prowadzenia walki potrzeb-
ne są pieniądze, dlatego przeprowadzali 
zbiórki i loterie aby takie środki zdobyć. 
Podczas przysięgi Straży Ludowej, dzię-
ki kweście przeprowadzonej przez panie 

ze swarzędzkiej „Samopomocy”, zebra-
no 1100 marek nawojsko wielkopolskie, 
a dzieci ze szkoły ludowej z Wierzenicy 
złożyły w „złocie i srebrze” 5700 marek 
na pożyczkę Państwa Polskiego. 

Zwycięski zryw Wielkopolan, w któ
rym wzięli udział także mieszkańcy zie
mi swarzędzkiej, zakończył się formal
nie 16 lutego 1919 r. kiedy w Trewirze 
został przedłużony rozejm Niemiec z pań-
stwami Ententy. Obejmował on również 
front wielkopolski. Bez walki zbrojnej 
naszych dziadków i pradziadków Polska 
niepodległa nie miałaby takich granic 
na zachodzie jakie uzyskała w traktacie 
wersalskim. Powstanie udowodniło, że 
nie można kwestionować przynależno-
ści Wielkopolski do Polski. Bez tej walki 
nie byłoby w granicach II Rzeczpospolitej 
także Pomorza Gdańskiego. Bez pomo-
cy doświadczonych w boju, znakomicie 
uzbrojonych i zdyscyplinowanych wielko-
polskich dywizji trudno byłoby powstrzy-
mać nawałę bolszewicką w 1920 r. Ten 
zbrojny zryw walnie przyczynił się do 
uratowania i zachowania niepodległości 
całego państwa polskiego. Powstanie Wiel-
kopolskie wywarło także niemały wpływ 
na aktywność niepodległościową wszyst-
kich Polaków zamieszkałych w zaborze 
pruskim, szczególnie na Górnym Śląsku, 
gdzie później Ślązacy trzykrotnie bili się 
o włączenie ich regionu do Polski. Dzięki 
Powstaniu w II Rzeczpospolitej znalazły 
się rdzenne polskie ziemie, z wysoko roz-
winiętą gospodarką, z nowoczesnym prze-
mysłem rolno-spożywczym, wydajnym 
rolnictwem i prężnym handlem. 

Pamięć o zwycięskim Powstaniu prze-
chowywana jest w sercach Wielkopolan, 
rozsiana jest po licznych pomnikach, ta-
blicach, mogiłach powstańców (poległo 
przeszło 2000) spoczywających na licz-
nych cmentarzach, zdjęciach powstańców 
wiszących na honorowych miejscach w do-
mach. Pora aby pamięć i wiedza o Posta-
niu Wielkopolskim stała się powszechna 
w innych częściach Polski.

Arkadiusz Małyszka 
prezes Koła Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego
w Swarzędzu
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Lucyna Olejniczak
„Księżniczka”

Autorka bestsellerowej serii Kobie-
ty z ulicy Grodzkiej powraca z nowa 
powieścią. Tym razem jej bohaterką 
jest Leonarda, zwana przez bliskich 
Leną. Poznajemy jej życie z dwóch 
perspektyw czasowych – gdy jest 
30-letnią mężatką i, dzięki licznym 
retrospekcjom, gdy jest dzieckiem, 
kiedy to przydarzył jej się koszmar 
w rodzinnym na pozór idealnym domu. 
Książka zmusza do refleksji, pokazuje, 
że molestowanie dzieci jeszcze nie 
tak dawno, bo w okresie socjalizmu, 
nie uważane było za przestępstwo, 
a członkowie rodziny i sąsiedzi woleli 
udawać, że o niczym nie wiedzą. 

Bogdan Barnikowski
„Dzieciństwo 
w pasiakach”

Nowe, poszerzone o dotąd niepubli-
kowany tekst Ruscy śpiewają, wydanie 
opowiadań o dzieciach w Auschwitz. 
Książka uznawana jest za jeden naj-
bardziej poruszających dokumentów 
o więźniach obozów koncentracyjnych 
– pisana jest bowiem z perspektywy 
dziecka. Bogdan Bartnikowski miał 12 
lat, gdy razem ze swoją mamą trafił 
do Auschwitz-Birkenau. Dzieciństwo 
w pasiakach napisał w 1969 roku, 
książka miała mu pomóc uporać się 
z obozową traumą. Obowiązkowa 
pozycja dla każdego, bo jak napisał 

filozof George Santayana: „Kto nie 
pamięta historii, skazany jest na jej 
ponowne przeżywanie”.

Paulina Młynarska
„Jesteś spokojem”

Paulina Młynarska – dziennikarka, 
producentka i podróżniczka – w swo-
jej najnowszej książce przekonuje, 
że dzięki jodze możemy uporać się 
ze swoimi problemami. Autorka, 
skupiając się na swoich własnych 
doświadczeniach (traumatycznych 
przeżyciach z dzieciństwa i walce ze 
stresem pourazowym), pokazuje, że 
zmian nie da się osiągnąć bez wysiłku, 
jakim jest praca nad sobą. Za jogę 
uważa bowiem nie modne ćwiczenia, 
ale odpowiednie nastawienie do życia 
i postawę prowadzącą do samopozna-
nia. W książce nie zabrakło właściwego 
Paulinie Młynarskiej poczucia humoru 
i dystansu do otaczającej rzeczywi-
stości. Dzięki temu książkę czyta się 
z przyjemnością. 

Bill Clinton, James Patterson
„Gdzie jest 
prezydent”

Stanom Zjednoczonym grozi cyberne-
tyczny atak terrorystyczny, w wyniku 
którego do ludzi przestaną docierać 

prąd i woda, z instytucji finansowych 
znikną wszystkie pieniądze i zapisy, 
zostanie utracona łączność wojskowa. 
Przed zadaniem powstrzymania ataku 
staje borykający się z niskimi sondaża-
mi, oskarżeniami o negocjacje z ter-
rorystami i ciężką chorobą prezydent 
Jonathan Duncan. Mężczyzna uparcie 
szuka rozwiązania, ryzykując nie tylko 
swoją karierę polityka, ale i życie. 
Dodatkowo okazuje się, że w jego 
najbliższym otoczeniu jest zdrajca. 
Gdzie jest prezydent to powieść sensa-
cyjna z bardzo dobrze skonstruowaną 
intrygą, od której trudno się oderwać.

Weronika Wierzchowska
„Służąca”

Trzydziestoletnia Marianna Zaczkie-
wicz zostaje skazana na wieloletnie 
ciężkie roboty na Syberii – dla osła-
bionej kobiety w ciąży to równoznacz-
ne z wyrokiem śmierci. Bohaterka 
w czasie drogi na miejsce zesłania traci 
dziecko, które zdążyła już pokochać. 
Odtąd jej myśli krążą tylko wokół ze-
msty. Chce za wszelką cenę przeżyć, 
wrócić do Polski i zemścić się na lu-
dziach, którzy ją skrzywdzili. Książka 
Wierzchowskiej to ciekawa propozycja 
powieści historyczno-obyczajowej. 
Autorka nie wybiera najprostszych 
rozwiązań fabularnych, unika sche-
matów. Potrafi za to zaintrygować 
czytelnika, który chce poznać historię 
Marianny do końca. 

Kathryn Croft
„Nie pozwól mu odejść”
Ethan, syn Zoe, kilka lat wcześniej 
zginął w wypadku. Teraz kobieta 
zaczyna otrzymywać anonimowe 
wiadomości. Ktoś sugeruje, że to 
wcale nie był wypadek, a Ethan nie 

był tylko ofiarą. Wciągający thriller, 
w którym podobnie jak w poprzed-
nich książkach Croft, spoglądamy na 
wydarzenia z kilku różnych punktów 
widzenia: matki, ojca i brata Ethana, 
oraz matki Josha – drugiego zmarłe-
go w tym samym wypadku chłopca. 
Dzięki kilku perspektywom nie wiemy 
już, kto mówi prawdę i komu można 
ufać. Czy Zoe uda się odkryć co stało się 
tamtej nocy? I czy prawda przyniesie 
rodzinie ukojenie?

Artur Górski
„Słowikowa.  
O więzieniach dla kobiet”

W 2013 Monika Banasiak została za-
trzymana i na dwa i pół roku trafiła do 
aresztu przy ulicy Chłopickiego w War-
szawie. Była podejrzewana o kierowa-
nie grupą przestępczą. W rozmowie 
z dziennikarzem Arturem Górskim 
opowiada o czasie spędzonym w aresz-
cie. Przybliża zasady funkcjonowania 
kobiecych więzień od środka. Mówi 
o ich specyfice, obowiązujących wśród 
osadzonych hierarchii i podstawowych 
zasadach, które umożliwiają życie 
w zamknięciu. Książka wzbogacona 
została zdjęciami Moniki Banasiak oraz 
słowniczkiem więziennej grypsery. 
Książka warta uwagi, ponieważ jako 
jedna z pierwszych porusza problem 
więziennictwa kobiet.

Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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Ukazało się 
w 2019 roku 
z Ziemią Wierzenicką 
i z Augustem 
Cieszkowskim w tle

Oto ubiegłoroczne publikacje, na 
które natrafiliśmy, a związane 
z Ziemią Wierzenicką i postacią 

Augusta Cieszkowskiego.

Błażej Sienkowski 
z Mielna na Ziemi Wie-
rzenickiej, jest autorem 
książki Historycznym 
śladem Puszczy Zielon-
ki i okolic. Znajdziemy 
na jej kartach historię 
Maruszki, katastrofę 
lotniczą w Karłowicach, 
„Żalik”, cmentarze ewangelickie w Wie-
rzonce i Skorzęcinie, dwory w Wierzenicy 
i Wierzonce, wierzenicki kościół.

Fundacja Augusta 
hrabiego Cieszkow-
skiego wydała Pisma 
rozproszone Augusta 
Cieszkowskiego. Dwu
tomowa publikacja 
ma podtytuł Rozprawy 
filozoficzne i pisma kry-
tyczne Pisma polityczne 
i społeczne. Wybór, wstęp i redakcja 
naukowa Andrzej Wawrzynowicz. 
Zawiera szereg mało znanych prac 
Cieszkowskiego, w tym tłumaczenie 
poruszającej problem w dopuszczeniu 
robotników folwarcznych do udziału w zy-
skach z gospodarstwa; Zur Verbesserung 
der Lage der Arbeiter auf dem Lande, (…) 
17 Mai 1845, nigdy wcześniej w całości 
nie ukazała się po polsku.

Pełne teksty 10 
referatów z 13 wygło-
szonych, w tym nasze, 
podczas konferencji 
odbytej 28 listopada 
2019 r. w Muzeum Zie-
miaństwa w Dobrzycy 
znalazły się w książ-
ce August Cieszkow-
ski - filozof, polityk, prekursor edukacji 
rolniczej, red. Lech Wojciech Szajdak 
i Maciej Szczepański. 

Książka Tomasza Herbicha Pragnie-
nie Królestwa. August Cieszkowski, Mi-

kołaj Bierdiajew i dwa 
oblicza mesjanizmu rok 
wydania 2018, faktycz-
nie ukazała się w 2019 
roku.

Aż 4 książki zwią-
zane z dziejami Uniwer-
sytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu (UPP) pojawiły się w związ-
ku z obchodami 100-lecia Uniwersytetu 
Poznańskiego, UPP jest jedną z uczelni, 
które z niego wyrosły. W każdej z nich są 
odniesienia do Augusta hr. Cieszkowskie-
go i Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie. W części z nich natrafimy na 
osobę prof. Józefa Rivoli nierozerwalnie 
związanego ze Swa-
rzędzem. Uniwersytet 
Przyrodniczy w Pozna-
niu Historia i lumina-
rze nauki, pod redakcją 
Moniki Kozłowskiej. 
Jubileusz 100-lecia 
akademickich stu-
diów rolniczo-leśnych 
w Poznaniu, red.: Grażyna Adamczyk, 
Iwona Cieślik, Lidia Golik, Anna Zie-
lińska-Krybus. W tej książce, są słowa 
Hymnu 100-lecia w pierwszych słowach 
odwołujące się A. Cieszkowskiego. Dwa 
kolejne wydawnictwa związane są z histo-
rią najstarszych wydziałów dzisiejszego 
UPP. Sto lat Wydziału Rolnictwa i Bio-
inżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu, red. Stanisław Kozłowski 
oraz 100 lat akademickich studiów leśnych 
w Poznaniu, red. Małgorzata Mańka i Wła-
dysław Danielewicz.

W pełniącej rolę 
przewodnika książce 
Zespół pałacowo-par-
kowy Muzeum Roman-
tyzmu w Opinogórze, 
koncepcja wydawnic-
twa, wybór fotografii Aldona Łyszkowska 
nie mogło zabraknąć śladów po przyjaźni 
Augusta z Zygmuntem Krasińskim – ka-
mienny fotelik A. Cieszkowskiego czy 
grób ich bony, baronowej de la Haye.

Przez dziesiątki lat 
w szkole w Wierzonce 
działały drużyny harcer-
skie, ich ślad znalazł się 
w książce 100 lat har-
cerstwa w Swarzędzu 
1919-2019, red.: Maria 
Rydel-Nowak, Jarosław 
Kowalski, Rafał M. So-
cha.

W drugim, poszerzonym i uzupełnio-
nym wydaniu książki Uczestnicy Powsta-

nia Wielkopolskiego 
1918-1919 związani 
z ziemią swarzędzką, 
red.: Aurelia Bartoszek, 
Eugeniusz Dobiński, 
Arkadiusz Małyszka, 
Marian Pokorski są bio-
gramy 12 powstańców 
pochowanych na cmentarzu w Wierzenicy. 

Na łamach „Kroniki Powiatu Po
znańskiego” Michał Boksa w artykule 
Mapa powiatu po-
znańskiego na 100-lecie 
Uniwersytetu w Pozna-
niu przypomina stara-
nia Augusta w sejmie 
pruskim o powołanie 
uniwersytetu w Pozna-
niu i doprowadzenie do 
powstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. 
Haliny w Żabikowie. Przywołuje przy No-
wej Wsi (część miasta Swarzędza) prof. 
Józefa Rivoli, a przy Wierzenicy obok 
Augusta, także jego syna o tym samym 
imieniu i prof. Felicjana Cieszkowskie-
go-Dembińskiego. W kolejnym artyku-
le; Damskim i męskim okiem. spacer po 
powiecie Andrzej Ogórkiewicz i Rozalia 
Wojkiewicz opisują: Uroczysko Marusz-
ka – gmina Czerwonak, i Leśny cmentarz 
rodziny von Treskow – gmina Swarzędz.

W kwartalniku 
„Kronika Wielkopol
ski” nr 1 (169) w arty-
kule Pierwsze tygodnie 
niepodległości (listo-
pada 1918 – marzec 
1919 r.) w notatkach 
Tadeusza K.[ryspina] 
Jackowskiego Sabina Haszyńska przed-
stawiał jego postać i skomentowała ich 
tekst. Wśród postaci przywołanych przez 
Jackowskiego jest Cieszkowski. To Au-
gust Adolf zwany „Guga” (1861-1932) syn 
hrabiego Augusta (1814-1894).

Czasopismo Ar-
tystyczne „Nestor” 
ukazujące się w Kra-
snymstawie ogłosi-
ło rok 2019 Rokiem 
Cieszkowskich. Na 
jego łamach w numerze 
1 (47) Kazimierz Sto-
łecki zamieścił artykuł 
Testament i legat Kajetana hr. Kickiego 
2. Opisujący echa prasowe związane z re-
alizacją testamentu hr. Kajetana odnośnie 
poczynań w niemałej części wzorowanych 
na działaniach na rzecz oświaty jego sio-
strzeńca – Augusta Cieszkowskiego. Mo-
nika Nagowska opublikowała: Od „nauki 



PROSTO Z RATUSZA  luty 2020

25

P
ro

st
o

 z
 B

ib
li

o
te

k
i

hodowania lasów”po fotografię cyfrową, 
nr 2 (48), relacjonując Dzień Patrona 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Siennicy Różanej, jest nim 
August Cieszkowski, i związany z nim 
konkurs jego imienia „Album leśny”. 
W następnym 3 (49) numerze w artykule 
Jubileusz pałacu Cieszkowskich w Sur-
howie – „uzasadnieniem Przyszłości jest 
Przeszłość” obszernie opisała dwustulet-
nią historię wybudowanego dla rodziców 
Augusta pałacu i jego wystrój. Tak samo 
obszernie w artykule Gustownej archi-
tektury i pięknego położenia – fundacji 
Cieszkowskich przedstawiła dzieje i wypo-
sażenie surhowskiego kościoła, nr 4 (50). 
W tym samym numerze ukazał się nasz 
artykuł Gabriela Cieszkowska – siostra 
Augusta, która w wieku lat pięciu zmarła 

w surhowskim pałacu 26 lipca 1820 roku. 
Na łamach Cza-

sopisma Społeczno-
-Kulturalnego „Ziar
no” ukazującego się 
w gminie Siennica 
Różana, Monika Na-
gowska kontynuowała 
w numerze 1/2 (45/46) 
Spacerek z Augustem, cz. 6 skupiając się 
na zainteresowaniu Augusta gospodarką 
leśną i doprowadzając 
czytelnika do wierze-
nickiej Alei Filozofów. 

Nasz artykuł Profe-
sor Grzegorz Skrzypczak 
trzynastym przyjacielem 
Wierzenicy ukazał się na 
łamach „Wieści Akade

mickich”, nr 3-6, czasopisma Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. 

Periodyki: „Kroniki Powiatu Po-
znańskiego”, „Nestor” oraz „Ziarno” są 
dostępne w internecie. 

Jak od lat jesteśmy świadomi, że mo-
gliśmy nie natrafić na wszystkie ubiegło-
roczne publikacje związane z Augustem 
Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką. 
Zdarza się też, że datowane na dany rok 
ukazują się w następnym, już po naszych 
artykułach. Tradycyjnie nie przedstawia-
my tekstów opublikowanych na łamach 
dość powszechnie dostępnych periodyków 
ukazujących się w gminie Swarzędz oraz 
w wersji elektronicznej na stronie www.
swarzedz.pl, jak też codziennych gazetach 
regionalnych i ogólnopolskich. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy 

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

„Życie Wszechświata” 
– wystawa malarska 
Marii Łbik

W Bibliotece Publicznej w Swarzędzu na os. 
Czwartaków 1 do końca marca można zwie-

dzać wystawę malarską Marii Łbik. Wernisaż prac 
„Życie Wszechświata” odbył się 4 lutego 2020r. Był 
czas na podziwianie obrazów i bliższe poznanie tego, 
co zainspirowało autorkę. /bibl/

Wracają robótki!

Robótki w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu 
wracają! Zapraszamy na os. Czwartaków 1 

w każdy wtorek w godzinach 16.00-18.00. Zaczy-
namy przygotowania do Wielkanocy

/bibl/

Ferie w bibliotece

W Bibliotece Publicznej w Swarzę-
dzu była moc atrakcji dla dzieci, 
które nie wyjechały na ferie. Bli-

skie spotkanie z susłogonami preriowy-
mi, zabawy ruchowe, plastyczne, a także 
eksperymenty chemiczne, własnoręczna 
produkcja kosmetyków. Nie zabrakło też 
kontaktu ze sztuką: uczniowie zwiedzili 
wystawę obrazów p. Marii Łbik „Życie 
Wszechświata” oraz poznawali polskie 
legendy dzięki teatrzykowi Kamishibai.

/bibl/

W marcu w Bibliotece Publicznej 

9 marca (poniedziałek), godz. 18:00 – spotkanie 
z Krystyną Fiedler o wielkich kobietach w 20-leciu 

międzywojennym,

10 marca (wtorek), godz. 17:00-18:30 – Dzień 
Kobiet w bibliotece. Spotkanie z kreacji wi-

zerunku prowadzone przez Agnieszkę Nortey (zapisy 
w bibliotece),

13 marca (piątek), godz. 18:00 – spotkanie 
autorskie z Januszem Leonem Wiśniewskim,

23 marca (poniedziałek), godz. 18:00 – biesia-
da poetycka, „Swarzędz wierszami rozkwita”. 

Spotkanie z lokalnymi.

Zapraszamy!
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Komunikat

W związku z organizacją maratonu aqua, infor-
mujemy, że w dniu 14 marca 2020 r. w go-

dzinach 18:00 - 20:00 basen sportowy i rekreacyjny 
zarezerwowany będzie dla uczestników maratonu. 
W tych godzinach nie będzie możliwości pływania 
rekreacyjnego. Przepraszamy za utrudnienia.

/cs/

Ferie i „Bajkowe 
Lodowisko” 

25 stycznia na lodowisku przy 
Pływalni Wodny Raj na sesji 
o godzinie 18:00, rozpoczę-

liśmy ferie zimowe „Bajkowym Lodo-
wiskiem”. Imprezę prowadziła grupa 
Ubarwieni, która tym razem zabrała nas 

w kolorowy świat bajek. Wspaniała opra-
wa muzyczna, konkursy z nagrodami 
oraz ciekawe układy taneczne stworzyły 

niepowtarzalną atmosferę. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za mile spędzo-
ny czas. /cs/

Open  
Aqua Maraton

Zapraszamy na Open Aqua Maraton 
na Pływalni Wodny Raj. 14 marca 
od godz. 18:00 do 20:00, trzy in-

struktorki aqua i Wy – musicie tu być! 
Bilet wstępu w cenie 25 zł do nabycia 

w kasie w dniu imprezy od 17:30 (bez 
dopłat, ważny do 22:00). Do biletu prze-
widziane upominki. Maraton dedykowa-
ny jest osobom powyżej 16 roku życia, 
młodsi uczestnicy wyłącznie pod opieką 
osoby dorosłej. Nie prowadzimy rezer-
wacji. W tych godzinach basen będzie 
całkowicie zarezerwowany dla uczest-
ników maratonu.

/cs/

Przyjęcia dla 
dzieci na pływalni 
Wodny Raj

Niebywałą atrakcją dla dzieci i mło-
dzieży są organizowane imprezy 
okolicznościowe w Wodnym Raju. 

Goście mają zapewnione zabawy w ba-
senie i na zjeżdżalniach lub na bowlin-
gu, opiekę animatora oraz do wyboru 
menu. Zapewniamy wspaniałą zabawę 
i niezapomniane wrażenia. Imprezy od-
bywają się w soboty w godzinach: 10:00-
13:00; 13:30-16:30; 17:00-20:00 oraz w i 
niedziele 12:00-15:00; 15:30-18:30. Do 

wyboru opcje imprezy: basen + sala 
animacji, bowling + sala animacji; basen 
+ bowling + sala animacji* (na bowling 
obowiązuje obuwie z jasną podeszwą, 
przyjęcie na bowlingu dla dzieci od 8 
lat). Przyjęcia urodzinowe przeznaczone 
są dla dzieci od 6 roku życia. Minimalna 

opłata za 7 osób, maksymalna ilość osób 
na przyjęciu 18.

 » basen 30 zł/osobę (jubilat zwolniony 
z opłaty)* + 10 zł/osobę za menu 
z kawiarenki

 » bowling 30 zł/osobę (jubilat zwol-
niony z opłaty)* + 10 zł/osobę za 
menu z kawiarenki

 » basen + bowling 33 zł/osobę (jubilat 
zwolniony z opłaty)* + 10 zł/osobę 
za menu z kawiarenki
*/obowiązuje wcześniejsza rezer-

wacja terminu osobiście lub telefonicz-
nie - 61 65 09 520/528. Podpisanie za-
mówienia na przyjęcie dla dzieci oraz 
wpłata zaliczki, najpóźniej 7 dni przed 
ustalonym terminem.

/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

Półkolonie zimowe za nami...

Po raz kolejny w Swarzędzkim Cen-
trum Sportu i Rekreacji odbyły się 
zimowe półkolonie. W I i II turnusie 

uczestniczyło łącznie 120 dzieci. Pro-
gram zajęć obejmował: 

 » naukę jazdy na łyżwach, prowa-
dzoną przez instruktora SCSiR Pana 
Kazimierza Mąkowskiego, dzięki 
któremu dzieci nabrały pewności 
siebie i w ostatni dzień półkolonii 
potrafiły bez większych problemów 
jeździć same,

 » gry zespołowe w hali sportowej, 
 » zajęcia taneczno-ruchowe, prowa-

dzone przez instruktorkę SCSiR Panią 
Paulinę Fiedler, która poprzez taniec 
i zabawę zadbała o prawidłową po-
stawę i kondycję uczestników pół-
kolonii,

 » wyjazd do kina, na filmy przygodo-
we dla dzieci i młodzieży,

 » codzienną zabawę w basenie,
oraz wiele innych atrakcji, podczas 

których dzieci mogły wykazać się swoimi 
umiejętnościami i zdolnościami. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
półkolonii oraz opiekunom i instruk-
torom prowadzącym za udane ferie 
i świetną zabawę.

Na kolejne półkolonie zapraszamy 
w sierpniu. Zapisy od 1 czerwca 2020 r.

/cs/

Święto biegania  
w Swarzędzu – ruszyły zapisy!

Na nieco ponad 4 miesiące od dnia 
startu ruszyły zapisy do udziału 
w Festiwalu Biegowym Szpot 

Swarzędz 2020 . Tak bowiem od tego 
roku nazywa się wydarzenie kumulu-
jące w sobie aż 3 biegi – od II Biegu Ro-
dzinnego, poprzez 9.bieg 10 km Szpot 
Swarzędz aż po V Półmaraton Szpot Swa-
rzędz. Wszystkie odbędą się w niedzielę 
31 maja 2020 roku, a miejscem startu 
będzie najszersza arteria komunikacyjna 
Swarzędza – ulica Cieszkowskiego. Zapi-
sy poprzez stronę www.biegi.szpot.pl .

Program godzinowy zakłada, że 
start do II Biegu Rodzinnego nastąpi w  
niedzielę 31 maja b.r., o godzinie 10.00, 
a do 9.biegu 10 km Szpot Swarzędz i V 
Półmaraton Szpot Swarzędz o godzinie 
11.00.  „Zależy nam bowiem na tym , by 
rodzice, czy dziadkowie biegający na dy-

stansach 10 km lub półmaraton mogli ze 
swoimi pociechami najpierw pokonać 
symboliczny dystans około 1 200 metrów 
w Biegu Rodzinnym i spokojnie wrócić na 
linię startu biegów głównych” – powie-
dział  Ireneusz Szpot – pomysłodawca 
i organizator imprezy. O godzinach pra-
cy Biura, nagrodach i innych atrakcjach 
tego biegowego święta poinformujemy 
niebawem . 

Limity uczestników  dla poszcze-
gólnych biegów zostały ustalone przez 
Organizatora – firmę Szpot na poziomie: 
Bieg Rodzinny 1 500 osób, 9.bieg 10 km 
Szpot Swarzędz 2000 i V Półmaraton 
Szpot Swarzędz 1000 uczestników. Wpi-
sowe pozostało na poziomie ubiegło-
rocznym. Zapraszamy na stronę www.
biegi.szpot.pl   

/maw/
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W siedem dni dookoła świata
Fileas Fogg, bohater słynnej powieści Juliusza Verne’a, potrzebował 80 
dni, by okrążyć świat. A gdyby tak udało się to w tydzień, w dodatku 
nie ruszając się z Wielkopolski? Niemożliwe? A jednak! Po sąsiedzku, na 
wyciągnięcie ręki mamy tu wiele atrakcji, które przy odrobinie wyobraźni 
pozwolą przenieść się do mniej lub bardziej odległych zakątków kuli ziem-
skiej. Pozostaje więc ruszyć w drogę wokół Poznania – dookoła świata!

Na skraju rezydencji w Rogalinie stoi 
kościół św. Marcelina, znany jako 
mauzoleum rodu Raczyńskich. Nie 

wszyscy wiedzą, że budynek stanowi kopię 
rzymskiej świątyni z francuskiego Nîmes. 
Do jeszcze wcześniejszych, greckich wzor-
ców nawiązuje kościół św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika w Buku, choć jego 
plany powstały w… Berlinie. Pocysterską 
świątynię w Owińskach zdobią spiralne 
kolumny, inspirowane grobowcem świę-
tego Piotra w bazylice watykańskiej, a w 
ołtarzu kościoła w Kicinie znalazła się 
kopia rzymskiego obrazu Matki Boskiej 
Śnieżnej. 

Świat w Puszczy Zielonce
By zobaczyć spektakularne widowiska 

historyczne nie trzeba jeździć do Francji. 
Od kilku lat plenerowe spektakle wzoro-
wane na słynnym parku Puy du Fou są 
znakiem rozpoznawczym Parku Dzieje 
w Murowanej Goślinie. W Puszczy Zie-
lonce można też spotkać się z myśliwymi 
(Traperska Osada w Bolechówku) i rdzen-
nymi mieszkańcami (Wioska Indiańska 
w Łopuchówku) legendarnego Dzikiego 
Zachodu. Zamiast podróży w dalekie 
strony wystarczy wizyta w arboretum 
w Zielonce lub Kórniku, gdzie zebrano 
bogate kolekcje roślin świata.

Architektura krajów niemieckich
Wybitny niemiecki projektant Hans 

Poelzig pozostawił swój ślad również 
w Luboniu. Zaprojektowaną przez niego 
imponującą halę magazynową można 
zwiedzać w czasie wycieczek Luboń-
skim Szlakiem Architektury Przemy-

słowej. Równie efektownie prezentuje 
się kolejowa przeprawa przez Wartę 
w Stobnicy. Most powstał w konstrukcji 
systemu Gerbera, rzadkiej na ziemiach 
polskich, a wykorzystywanej w Bawarii 
albo w szkockim Forth Bridge. Niemiec-
kie korzenie ma również Pałac Janko-
wice, którego pierwotna bryła łudząco 
przypominała berlińską Starą Mennicę. 
Alpejski styl uzdrowiskowy reprezentują 
budynki dworców kolejowych Puszczy-
kowo i Puszczykówko oraz zabudowania 
pobliskiego Ludwikowa.

Szczypta egzotyki
Przedsmakiem egzotyki może być Sala 

Mauretańska na zamku w Kórniku, wzo-
rowana na architekturze pałacu Alhambra 
w hiszpańskiej Grenadzie. Kórnickie zbio-
ry obejmują też pamiątki z dalekich Anty-
podów: od bumerangów po wypchanego 
dziobaka. Nieco inne trofea myśliwskie 

(m.in. Wielką Piątkę Afryki) prezentuje 
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uza-
rzewie. Wokół Poznania nie brak też miejsc 
z żywymi egzotycznymi zwierzętami. Ara 
araurana i kakadu mieszkają w Papugarni 
Ara w Trzebawiu, lemury i alpaki – po 
sąsiedzku w Deli Parku, a emu i kangury 
– w Śremskim Zoo.

Śladami podróżników
Odwiedzając muzeum im. Ojca Ma-

riana Żelazka w Chludowie można zawę-
drować w dwa odmienne zakątki świata. 
W części indyjskiej znalazły się tradycyj-
ne stroje, przedmioty liturgiczne, a nawet 
rekonstrukcja klasy szkolnej. Obok nich 
prezentowane są zbiory z Ameryki Połu-
dniowej. Bajecznie kolorowe motyle, mu-
rzyńskie maski i tam-tamy zobaczymy też 
w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczy-
kowie. Na zewnątrz ustawiono kopie słyn-
nych rzeźb – od Bramy Słońca z Boliwii 
po egipskiego Sfinksa. Na zakończenie 
zwiedzania warto wsiąść na pokład Santa 
Marii – repliki statku Krzysztofa Kolumba, 
zamknąć oczy i wyruszyć w „rejs”.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna

Niniejszy tekst inauguruje cykl „Tu-
rystyczne PLOTki”. Wspólnie z Po-

znańską Lokalną Organizacją Turystycz-
ną (PLOT) będziemy przybliżać nasze 
atrakcje i ofertę naszych sąsiadów, by 
zachęcić do samodzielnego poznawania 
mniej lub bardziej znanych turystycz-
nych perełek okolic Poznania. Kolejne 
teksty cyklu ukażą się równolegle na 
łamach informatorów samorządowych 
11 gmin członkowskich PLOT.

Ekspozycja w Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

Pałac Jankowice  Fo
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Przydatne adresy i telefony

	z Urząd	Miasta	i	Gminy	
w	Swarzędzu

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

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

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

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

	z Komisariat	Policji		
w	Swarzędzu

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

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Swarzędzu	

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Kobylnicy	

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

	z Centrum	Informacji		
Medycznej	Tel-Med

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

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

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

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

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

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

	z Centrum	Medyczne		
Lecznicy	„Certus”

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

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

	z Centrum	Medyczne	–	
Przychodnia	w	Swarzędzu

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

	z Dyżury	całodobowe	
aptek

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

	z Ośrodek		
Pomocy	Społecznej

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

	z Gminne		
Centrum	Informacji

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

	z Zakład		
Gospodarki	Komunalnej	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Historii	i	Sztuki	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Sportu	i	Rekreacji

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

	z Skansen	i	Muzeum	
Pszczelarstwa	

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

	z Muzeum	Przyrodniczo-	
Łowieckie	w	Uzarzewie

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

	z Cech	Stolarzy		
Swarzędzkich

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

	z Starostwo	Powiatowe	
w	Poznaniu

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

	z Ośrodek	Interwencji	
Kryzysowej	

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Postaw na Przedsiębiorczość
Jesteśmy grupą licealistów i studentów, 

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

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

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

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

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

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

Twój partner w budownictwie

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

Budujemy:
– domy,
– bloki,
– obiekty  

użytkowe
w różnych  
wariantach:  
również „pod klucz”

Salon STIHL – nowa lokalizacja:
Swarzędz, ul. Piaski 25  (koło Media Expert) 
tel. 61 8 181 181
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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

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

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


