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NASI SPECJALIŚCI:
l Psychiatra   l Psychiatra dziecięcy 

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

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

Zapraszamy do Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień.

Implant już od 1999 zł ! 
Nasi lekarze zaproponują najlepsze rozwiązanie 

dla Państwa.

W naszym gabinecie wykonujemy:  
– zabiegi implantologiczne – protezy na implantach  

– mosty ceramiczne – protezy – korony 
Stomatologia zachowawcza i estetyczna.  

L E C Z E N I E  P O D  M I K R O S K O P E M

Zapraszamy do naszej pracowni RTG.  
Wykonujemy zdjęcia punktowe, panoramiczne 

oraz cefalometryczne zębów.
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

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę oraz pracę jednozmianową.
Wymagane doświadczenie przy produkcji mebli wypoczynkowych.

Prosimy przesyłać CV na adres praca@arismebel.pl bądź dzwonić pod numer 61 651 18 71

zatrudni szwaczki meblowe oraz tapicerów 
przy produkcji wysokiej klasy  
mebli wypoczynkowych.
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Prezent 
od firmy 
DRAMERS S.A. 
Dziękujemy!

Swarzędzka firma DRA-
MERS S.A., mająca swą 
siedzibę w Rabowicach, 

od lat zajmuje się produkcją 
wyrobów kosmetycznych, 

a także chemii gospodarczej. W jej ofercie 
są również środki do dezynfekcji, w ostat-
nim czasie ogromnie potrzebne z uwagi na 
pandemię koronawirusa. 17 lipca przedsta-
wicielki tej firmy odwiedziły swarzędzki 
ratusz przywożąc w darze sporą porcję 
takich preparatów. – Przekażemy je do 
wykorzystania w gminnych przedszkolach 
i żłobku, bardzo się przydadzą – powiedział 
burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek, 
serdecznie dziękując darczyńcom za ten 
hojny gest.  /mw/

 Fot. M.Woliński

Dwa projekty swarzędzkie jednymi z najlepszych spośród 68 w kraju

Dostaniemy 200 tys. złotych!

Miło nam poinformować, że aż dwa 
projekty zgłoszone przez Gminę 
Swarzędz uzyskały dofinansowa-

nie w ramach Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań 
Razem bezpieczniej im. Władysława Sta-
siaka na lata 2018-2020. Łączna kwota 
dofinansowania dla naszej gminy wyniesie 
200 000 zł.

Należy zaznaczyć, że rywalizacja 
w Programie była bardzo duża. W pierw-
szym etapie, na szczeblu wojewódzkim, 
do Wojewody Wielkopolskiego zgłoszo-
nych zostało 66 projektów, z których do 
drugiego etapu wybrano 20. Wytypowa-
ne projekty przesłane zostały następnie 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji celem weryfikacji w ko-
lejnym etapie procedury naboru. Łącznie 
do Ministerstwa wpłynęło 314 lokalnych 
propozycji, z których do dofinansowanie 
uzyskało 68 projektów, w tym aż dwa 
z Gminy Swarzędz! Łączna kwota do-
finansowania dla naszej gminy wyniesie 
200 000 zł.

W ramach projektów zmodernizowane 
zostaną przejścia dla pieszych mieszczące 
się na ul. Cieszkowskiego (w pobliżu: ul. 
Nowy Świat, ul. Kobylnickiej, ul. Kwa-
śniewskiego) oraz przejścia dla pieszych 
mieszczące się na ul. Święty Marcin na wy-
sokości ul. Wielkiej Rybackiej, ul. Piaski 
oraz ul. Granicznej. Wytypowane przejścia 
zostaną doświetlone lampami typu LED 
(51W) i wyposażone w aktywne oznako-
wanie pionowe (pulsatory). Zamontowane 
zostaną również aktywne lampy LED (6W) 
– IVS oraz zastosowane zostanie nowe 
oznakowanie poziome (farba odblaskowa).

Ponadto w placówkach oświatowych 
na terenie gminy Swarzędz zostaną prze-
prowadzone działania edukacyjne w zakre-
sie bezpiecznego zachowania na drodze. 

/aw/

Dziękujemy 
i życzymy 
odpoczynku!

Pani Aleksandra Klapa w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Swarzędzu prze-
pracowała ponad 23 lata – kierowała 

Wydziałem Budżetu i Analiz, a od 22 lipca 
cieszy się zasłużoną emeryturą... 

Pożegnaliśmy się z Panią Olą, dzię-
kując Jej za profesjonalizm, za uczynność 
i dobrą atmosferę, jaką zawsze potrafiła 
tworzyć. Będzie nam Pani brakowało 
w ratuszu... Dziękujemy i życzymy od-
poczynku! /-/

Awans zawodowy nauczycieli – gratulujemy!

Z początkiem lipca komisje egzami-
nacyjne powołane zarządzeniem 
burmistrza przeprowadziły postę-

powania egzaminacyjne na stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego. 
Do egzaminu przystapiło 26 nauczycieli. 
Wszyscy powodzeniem zdali i uzyskali 
zaświadczenie komisji. 

W sesji letniej stopień awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowanego uzy-
skali: Angelika Sobczak i Sylwia Herzog 
– Przedszkole nr 1 w Swarzędzu, Anna 
Sierschuła i Sandra Malinowska – Przed-

szkole nr 2 w Swarzędzu, Natalia Rożek 
– Przedszkole nr 3 w Swarzędzu, Joanna 
Mazurkiewicz – Przedszkole nr 5 w Swa-
rzędzu, Małgorzata Przybylak – Przed-
szkole w Kobylnicy, Maciej Kowalczyk, 
Anna Siebert i Małgorzata Tarczewska 
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu, 
Beata Świnka i Błażej Kosicki – Szko-
ła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu, Anna 
Jasińska, Magdalena Eltman i Justyna 
Malinowska – Szkoła Podstawowa nr 3 
w Swarzędzu, Beata Brodziak, Alek-
sandra Jankiewicz-Warkocka i Mar-

cin Kardach – Szkoła Podstawowa nr 4 
w Swarzędzu, Magdalena Andrys, Artur 
Grześkiewicz, Izabela Kalemba-Fludra 
i Marta Stępień – Szkoła Podstawowa 
w Kobylnicy, Magdalena Kruczyk – 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, 
Izabela Poźlewicz, Katarzyna Misiorna 
i Lucyna Wdowczyk – Szkoła Podstawo-
wa w Paczkowie.

Wszystkim Państwu serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w pracy zawodowej i życiu osobistym.

/WED/
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Tu mieszkam, kupuję, 
korzystam z usług

Społeczność lokalną stanowią miesz-
kańcy. Są wśród nich przedstawiciele 
wszystkich grup wiekowych: ucznio-

wie, studenci, pracownicy różnych firm, 
a także lokalni przedsiębiorcy i emeryci. 
Wszyscy razem tworzymy żywy organizm, 
a jego sprawne funkcjonowanie zależy od 
nas samych. 

Często nie zdajemy sobie sprawy, że:
 » Ok. 96% firm w Polsce to małe firmy, 
często lokalne.

 » Ok. 39% miejsc pracy w Polsce jest 
w małych firmach. Połowa to handel 
a połowa usługi.

 » Ok. 30% PKB to udział małych firm 
w jego tworzeniu. 
Naszą akcją Lokalnie Solidarnie 

chcemy wesprzeć lokalne firmy, zarówno 
właścicieli sklepów jak i usługodawców. 
Chcemy zachęcić mieszkańców, by kupo-
wali i korzystali z usług lokalnych firm. 
W tym celu przygotowaliśmy naklejki 
promujące akcję. Naklejcie ją w widocz-
nym miejscu w waszym sklepie, pracowni, 
warsztacie. Przekażcie innym, opowiedz-

cie. Polecajcie siebie wzajemnie. Pokaż-
cie, że nie tylko konkurencja się liczy, ale 
wspólne działanie. Naklejki z logo akcji 
można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu w Biurze Obsługi Klienta. 
Logo akcji do samodzielnego wydruku 
znajduje się do pobrania z miejskiej strony 
internetowej. Znajdziecie tam także pla-
katy informacyjne, które także możecie 
wykorzystać. Informacja o naszej akcji 
została zamieszczona także na Facebooku, 
zachęcamy do polubienia i udostępniania 
innym. 

Czas pandemii, a co za tym idzie 
spowolnienie gospodarcze, jest dla nas 
ogromnym wyzwaniem, zmieniającym 
w sposób znaczny nasze wspólne życie. 
Wielu spośród lokalnych przedsiębiorców 
bardzo odczuwa obecną sytuację. Często 
małe firmy stają przed trudnymi decyzjami. 
Przekłada się to na wysokość podatków od-
prowadzanych do gminy. W konsekwencji 
tracimy wszyscy, bowiem zmniejszają się 
fundusze związane z lokalnymi potrzeba-
mi takimi jak: remonty dróg, utrzymanie 

i naprawa infrastruktury miejskiej i inne. 
Każda złotówka wydana w Swarzędzu 
to aż do 3,5 zł wydanych na nasze lokal-
ne potrzeby. Dlatego ważne jest, abyśmy 
wspierali siebie wzajemnie. Wybierajmy 
lokalnych przedsiębiorców, kupujmy, 
zlecajmy usługi, polecajmy innym. To 
profesjonaliści i fachowcy, których mamy 
w zasięgu ręki. Pomogą nam w każdej 
sytuacji, ponieważ najlepiej znają nasze 
potrzeby. Są tu, z nami! 

Wybieramy swarzędzkich przed-
siębiorców! 

/wpr/
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Jest w nich jakaś siła!

W niedzielę, 19 lipca, na Scenie Nad 
jeziorem odbył się koncert Swa-
rzędzkiej Orkiestry Dętej. Było 

to pierwsze od kilku miesięcy wydarzenie 
z udziałem publiczności. W związku z pa-
nującą pandemią, wejście na teren imprezy 
wiązało się z przestrzeganiem kilku zasad 

m.in. dezynfekcja rąk, zakrywanie nosa 
i ust oraz zachowanie 2 metrów dystansu 
społecznego. Mimo obowiązujących re-
strykcji publiczność dopisała, a orkiestra 
zaprezentowała się z jak najlepszej strony, 
grając repertuar, w którym każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Jednym z punktów programu było ofi-
cjalne otwarcie  ścieżki spacerowej imienia 
Rajmunda Gronowskiego – wieloletniego 
kapelmistrza Swarzędzkiej Orkiestry Dętej. 
Z inicjatywy byłych i obecnych członków 
orkiestry, na wniosek Klubu Radnych Swa-
rzędz 2025, przy ścieżce umieszczona zo-
stała okolicznościowa tablica poświęcona 
Rajmundowi Gronowskiemu. /ok/

 Fot. Jerzy Kot
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Rozbudowa SP nr 2  
– wszystko prawie gotowe 

W Szkole Podstawowej nr 2 przy 
ul. Polnej w Swarzędzu trwa-
ją ostatnie przygotowania do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
2020/2021. Właśnie, zgodnie z planem, 
zakończyła się jej rozbudowa. Obecnie 
trwają tam już tylko ostatnie prace zwią-
zane z odbiorami inwestycji i dostawami 

nowego wyposażenia. 
– 1 września 2020 roku wszystko 

będzie tu gotowe do rozpoczęcia nauki. 
Ta rozbudowa przeprowadzona została 
bardzo sprawnie, a nowa część szkoły na 
pewno spodoba się wszystkim i będzie 
dobrze służyła uczniom i nauczycielom. 
Nowe sale lekcyjne wraz zapleczem, nowa, 

obszerna i znakomicie wyposażona sala 
gimnastyczna, zewnętrzne boiska, piękny 
plac zabaw dla najmłodszych – wszystko 
to było bardzo potrzebne – mówi z sa-
tysfakcją burmistrz Swarzędza, Marian 
Szkudlarek, który w towarzystwie swych 
zastępców Grzegorza Taterki i Tomasza 
Zwolińskiego oraz dyrektor „dwójki” 
Marleny Adolp wizytował szkołę.  

Koszt tej inwestycji to ok. 17 mln zł 
z budżetu naszej gminy, Wykonawcą jest 
PPUiH Agrobex Sp. z o.o. z Poznania. 

/mw/
 Fot. Maciej Woliński
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Jak już informowaliśmy, rozbudowa 
SP nr 2 w Swarzędzu to zadanie polega-
jące na: 
 » rozbiórce obiektu sklepiku szkolnego 
o pow. 25,00 m2, rozbiórce istnieją-
cych schodów przy sali gimnastycznej 
o pow. 26,00 m2, rozbiórce istniejącego 
utwardzenia boiska o pow. 1813,00 m2, 
chodnika o pow. 95,00 m2;

 » rozbudowie istniejącego budynku szkoły 
o powierzchnię 1609,36 m2 stanowią-
cą dwukondygnacyjny budynek będący 
łącznikiem pomiędzy częścią istniejącą 

i nowobudowaną, zawierającą salę gim-
nastyczną wraz z zapleczami oraz część 
dydaktyczną zlokalizowaną na piętrze;

 » wykonaniu zagospodarowania terenu: 
przestrzeni manewrowej dla pojazdów 
jednostek ratowniczych, dojść – chodni-
ków, placu postojowego dla samocho-
dów osobowych, nowych trawników;

 » budowie sieci wewnętrznych na działce: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej;

 » budowie placu zabaw o pow. 515,20 m2 
wykonanej z poliuretanu wraz z wy-
posażeniem w urządzenia zabawowe;

 » wykonaniu nowych boisk sportowych: 
o nawierzchni naturalnej trawiastej 
o pow. 2800 m2, o nawierzchni poli-
uretanowej 1122,40 m2, bieżni sportowej 
o pow. poliuretanowej 341,00 m2, wraz 
z wyposażeniem w elementy sportowe: 
piłkochwyty, elementy do koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej.

 » wykonaniu i montażu nowej bramy 
wjazdowej i furtki, ławek – 40 sztuk, 
betonowych koszy na śmieci – 7 sztuk, 
wiaty śmietnikowej, wiaty na bramki 
sportowe, stojaka na rowery.
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Trwa przebudowa ul. Dworcowej w Kobylnicy. Trwa przebudowa ul. Dworcowej w Kobylnicy na prawie kilometrowym odcinku od ul. Słonecznikowej 
do ul. Szkolnej. Inwestycja ta - o nazwie „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – Etap II” - obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, 
odcinka kanalizacji sanitarnej oraz brakujących przyłączy wodociągowych i do kanalizacji sanitarnej, kanalizację teletechniczną, chodnik, oświetlenie uliczne. Wykonawcą 
jest firma Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k., która złożyła w przetargu najkorzystniejszą ofertę – niespełna 5,2 mln zł. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie to 
przebudowa ul. Dworcowej wykonana zostanie przed końcem bieżącego roku. Na przebudowę ul. Dworcowej w Kobylnicy Gmina Swarzędz otrzymała ponad 3,184 mln zł 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. /mw/

Poprzyj  
swarzędzki projekt 

Bezpieczna infrastruktura rowero-
wa, wspierająca ideę zrównoważonego 
transportu na terenie naszej Gminy, jest 
niezwykle ważna dla ciągłego rozwoju. Za-
mierzamy aplikować w konkursie o środki 
z Funduszy Europejskich na wybudowanie 
ścieżki rowerowej od os. Zamoyskiego 
w Zalasewie skorelowanej z systemem 
sieci dróg rowerowych zapewniającym 
dojazd do Zintegrowanego Węzła Prze-
siadkowego w Swarzędzu (Dworzec PKP 
w Swarzędzu). Dopełnieniem projektu 
będą parkingi rowerowe typu bike&ride. 

Jednym z warunków konkursu jest po-
parcie mieszkańców, dlatego też prosimy 
Państwa o oddanie głosu na projekt, pn. 
„Rozwój niskoemisyjnej mobilności miej-
skiej na terenie Gminy Swarzędz system 

tras rowerowych (etap II) planowanego 
do złożenia przez Gminę Swarzędz na 
rzecz rozwoju niskoemisyjnej mobilności 
w ramach Wielkopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 w związku z konkursem w ramach 
Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

Zachęcamy do wypełnienia deklaracji 
poparcia, która pomoże nam w staraniach 
o zewnętrzne dofinansowanie projektu. 
Dostępna jest ona na www.swarzedz.pl

Na deklaracje poparcia czekać będzie-
my do 21 sierpnia br.

/wpr, wpf/

Remont odcinka  
ul. Wrzesińskiej – 
umowa podpisana

W Swarzędzu wkrótce rozpocznie 
się remont ul. Wrzesińskiej na odcinku 
od ul. Polnej do Rynku. Remont będzie 
polegał na wymianie istniejącej warstwy 
ścieralnej oraz uporządkowaniu ścieków 
przykrawężnikowych. Wykonawcą, który 
zwyciężył w przetargu będzie Zakład Ro-
bót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. K. 

z Kokoszek koło Nekli. Koszt remontu 
wyniesie nieco ponad 298 tys. zł. Wyko-
nawca zobowiązał się wykonać remont 
w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy, 
tj. do 13.10.2020 r. Umowę w tej sprawie 
burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek 
podpisał 15 lipca.  /mw/ 

 Fot. M.Woliński 

Modernizacja bieżni 
w SP nr 1 w Zalasewie

19 czerwca 2020 r. Gmina Swarzędz 
zawarła z firmą Matejko Development sp. 
z o. o. z Czapur k. Poznania umowę, któ-
rej przedmiotem jest modernizacja bieżni 
lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal 

Ul. Dworcowa w Kobylnicy – 20 lipca, na krótko 
przed położeniem nawierzchni bitumicznej.  Fo
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na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Za-
lasewie. Wartość kontraktu przekracza 
360 tysięcy złotych. W ramach zadania, 
oprócz retoppingu (czyli nałożenia nowej 
warstwy) istniejącej nawierzchni poliure-
tanowej, wykonane zostanie również jej 
odwodnienie, co ściśle wiąże się z budową 
nowego odcinka kanalizacji deszczowej. 
Wykonawca zobowiązał się ukończyć 
prace budowlane do połowy września 
bieżącego roku.  /ts/ 

 Fot. I. Paprzycka 

Rozbudowa bazy 
w Garbach  
– ostatnie prace 

Kończy się rozbudowa bazy transpor-
towej w Garbach, która stanowi zaplecze 
swarzędzkiej komunikacji publicznej. 
Wykonawcą robót budowlanych jest 
firma CONSTRUCTO Sp. z o. o. Sp. k. 
z Rogówka, a koszt wynosi za 6.374 mln 
zł, z czego dofinansowanie ze środków 
UE to prawie 3,3 mln zł. 

Rozbudowa bazy transportowej w Gar-
bach (obok przebudowy ul. Transporto-
wej, przebudowy ulicy Średzkiej  i budo-
wy węzła przesiadkowego  w Paczkowie 

oraz zakupu 7 autobusów hybrydowych) 
realizowana jest w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata 2014-2020 
(Oś Priorytetowa 3 - Energia, Działanie 
3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska, Poddziałanie 
3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyj-
nych w tym mobilność miejska w ramach 
ZIT dla MOF Poznania. 

/mw/

Nowe chodniki 
w Paczkowie

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg nie-
ograniczony na budowę chodnika w ul. 
Średzkiej w Paczkowie na około półkilo-
metrowym odcinku od torów kolejowych 
do granicy z gminą Kostrzyn. Chodnik 
o szer. 2 m będzie miał nawierzchnię 
z kostki brukowej, zbudowane zostaną też 
zjazdy do posesji, a przy krawędzi jezdni 
urządzone zostaną przystanki autobuso-
we. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie 
to chodnik zbudowany zostanie do końca 
tego roku. /mw/

...oraz w Gruszczynie
Ogłoszony został również przetarg 

na budowę chodnika w ul. Zielińskiej 
w Gruszczynie. Projekt zakłada, że chod-
nik ten będzie miał 650 m długości i sze-
rokość ok. 2 m.  Nawierzchnia chodnika 
i zjazdy do posesji wykonane zostaną 
z kostki brukowej. Podczas budowy chod-
nika linia teletechniczna, poprowadzona 
obecnie na słupach, przeniesiona zostanie 
do poziemnego kanału. Inwestycja ma być 

wykonana do końca bieżącego roku.
/mw/

Ulice Garbarska, Kuś
nierska, Płóciennicza 
i Garncarska – prze
targ na przebudowę

Gmina Swarzędz ogłosiła również 
przetarg na przebudowę następujących 
ulic w Swarzędzu:

Garbarskiej (o długości 87 m), Ku-
śnierskiej (77 m), Płócienniczej (132 m) 
i Garncarskiej (74 m). Powstanie tam 
kanalizacja deszczowa, usunięte zostaną 
kolizje teletechniczne i energetyczne, po 
czym zbudowana zostanie porządna na-
wierzchnia, chodniki i place do zawraca-
nia. Budowa powinna zacząć się we wrze-
śniu i potrwa do wiosny przyszłego roku. 

/mw/

Rondo na 
skrzyżowaniu ulic 
Transportowej 
i Kórnickiej 

Na ukończeniu jest III etap rozbudowy 
ul. Transportowej polegający na budowie 
ronda na skrzyżowaniu ulic Transporto-
wej i Kórnickiej. Wykonawcą jest firma 
Iveston z Obornik, a koszt to niespełna 
2,5 mln zł. Przypomnijmy, że dotychczas 
– w ramach I i II etapu – ulica Transporto-
wa przebudowana została na ponad półto-
rakilometrowym od ul. Kórnickiej aż do 
granicy z Poznaniem, gdzie dochodzi do 
ul. Borówki. /mw/
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Budżet Obywatelski Gminy 
Swarzędz na rok 2021  
– lista projektów

Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu listę projektów do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2021, na które mogą Państwo 
oddać głos do 11 września 2020 roku. Głosowanie odbywa się na stronie 
internetowej: https://swarzedz.konsultacjejst.pl/ 

Projekty lokalne: 

1. Dokumentacja projektowa 
na przebudowę ulicy Bliskiej 
w Rabowicach. 

Projekt zakłada wykonanie dokumen-
tacji technicznej wraz z załącznikami na 
przebudowę ulicy Bliskiej w Rabowi-
cach od skrzyżowania z ul. Daglezjową. 
Inwestycja ma charakter lokalny, dotyczy 
mieszkańców Rabowic w szczególności 
tych z sąsiednich ulic: Daglezjowej, Kuźni-
czej, Żelaznej, Leśnej Polanki, Rycerskiej 
i Kawalerów Maltańskich. 

2. Strefa rekreacji 
na os. Raczyńskiego. 

Celem projektu jest rewitalizacja tere-
nu rekreacyjnego na osiedlu Raczyńskie-
go (w pobliżu kortów tenisowych). Dla 
mieszkańców szczególnie ważne jest by 
okolica, którą zamieszkują, zyskała miej-
sce pełne zieleni, które sprzyjać będzie 
rekreacji i wypoczynkowi. 

Projekt ma charakter lokalny, skiero-
wany jest przede wszystkim do mieszkań-

ców południowej części Gminy Swarzędz 
zarówno do młodych rodzin z dziećmi jak 
i osób starszych. Rewitalizacja terenu przy-
czyni się do poprawy jakości życia obu 
tych grup. Pozyskane środki finansowe 
pozwolą na przygotowanie projektu, de-
montaż zniszczonej infrastruktury, zakup 
nowych ławek oraz podstawowe nasadze-
nia zieleni miejskiej. 

3. Projekt rewitalizacji Placu 
Handlowego w Swarzędzu. 

Celem inicjatywy jest pozyskanie środ-
ków na wykonanie projektu i kosztorysu 
rewitalizacji Placu Handlowego w Swa-
rzędzu. Będzie to pierwszy etap procesu 
rewitalizacji tego terenu. Docelowo plac 
ma wzbogacić się o nową nawierzchnię, 
system oświetlenia, elementy małej ar-
chitektury, zieleń, ciągi komunikacyj-
ne, miejsca postojowe dla samochodów 
i rowerów oraz miejsca do prowadzenia 
handlu obwoźnego. 

Oczekuje się, że finalnie przeprowa-
dzenie wskazanych działań wpłynie na wy-
gląd i użyteczność Placu Handlowego oraz 
poprawi kondycję prowadzonych tu firm. 

Projekty dodatkowe: 

4. „Suchą nogą przez wieś”.

Celem projektu jest opracowanie 
dokumentacji budowlanej dla ulicy Po-
łudniowej. Obecnie w przebudowie jest 
ulica Dworcowa, wcześniej opracowane 
zostały projekty na budowę ulic: Łąkowej, 
Polowej i częściowo Podgórnej. Jest to 
dalsza część projektu „Suchą nogą przez 
wieś”, który pozwoli na modernizację 
i budowę ulic na terenie wsi Kobylnica. 
Opracowanie projektu na przebudowę 
ulicy Południowej poprawi dalszą infra-
strukturę drogową oraz bezpieczeństwo 
dla mieszkańców tej części Kobylnicy. 

5. Oznakowanie trasy 
i wzbogacenie infrastruktury 
mety parkrun Jezioro 
Swarzędzkie.

Projekt ma na celu wzbogacenie swa-
rzędzkiego parkrunu o dodatkową infra-
strukturę turystyczną. Wyszczególniono 
zakup: tablicy informacyjnej przy starcie 
biegu, słupków ze znacznikami kilome-
trów, skrętów, nawrotki, startu, mety, zega-
ra elektronicznego do zliczania wyników 
indywidualnych oraz wiaty z 3 ławkami. 

Parkrun Jezioro Swarzędzkie działa 
od maja 2019 roku na terenie Swarzędza 
i zrzesza ok. 200 mieszkańców gminy. 
Cotygodniowe bezpłatne spotkania akty-
wizują co sobotę średnio 70 uczestników 
i kilkunastu wolontariuszy. Mając profe-
sjonalne narzędzia w postaci dodatkowej 
infrastruktury idea aktywności fizycznej 
ma szansę jeszcze bardziej zaistnieć 
w świadomości swarzędzan i wypromo-
wać gminę wśród turystów parkrunowych. 

/wpr/
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

W dniu 2 czerwca 2020 roku odby-
ła się XXIII Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. W obra-

dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 21 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XXIII/285/2020 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz wotum zaufania. 

Podjęcie uchwały poprzedzone było 
rozpatrzeniem Raportu o stanie Gminy 
Swarzędz za rok 2019.

► Uchwałę nr XXIII/286/2020 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2019 rok wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy za 2019 rok.

► Uchwałę nr XXIII/287/2020 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok. 

Podjęcie uchwały poprzedzone było 
rozpatrzeniem Sprawozdania z wykona-
nia budżetu Miasta i Gminy Swarzędz za 
rok 2019. 

W dniu 23 czerwca 2020 roku 
odbyła się XXIV Sesja Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. W ob-

radach, które prowadziła Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Swarzędzu 
– Barbara Czachura, uczestniczyło 19 
radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XXIV/288/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

► Uchwałę nr XXIV/289/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2020 – 2043.

► Uchwałę nr XXIV/290/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z dotychczasowymi najemcami kolejnych 
umów najmu lokali położonych w budyn-

ku Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu 
na os. Kościuszkowców 4.

► Uchwałę nr XXIV/291/2020 
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XII/159/2019 Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania. 

► Uchwałę nr XXIV/292/2020 
w sprawie ustalenia Regulaminu Korzy-
stania ze Skateparku w Swarzędzu. 

► Uchwałę nr XXIV/293/2020 
w sprawie nadania nazwy ulicy w mie-
ście Swarzędz – Graniczna.

► Uchwałę nr XXIV/294/2020 
w sprawie nadania nazwy drodze we-
wnętrznej w Miejscowości Rabowice – 
Joannitów Poznańskich. 

► Uchwałę nr XXIV/295/2020 
w sprawie przystąpienia do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zieleni i lasów w Bogucinie.

► Uchwałę nr XXIV/296/2020 
w sprawie przystąpienia do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zieleni i lasów w Gruszczynie. 

► Uchwałę nr XXIV/297/2020 
w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji 
Polska Wolna od 5G.

► Uchwałę nr XXIV/298/2020 
w sprawie przedłużenia terminu rozpa-
trzenia skargi na Dyrektora Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Swarzędzu. 

Hanna Mełeń
BRM Swarzędz 

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

Nowa taryfa opłat 
za Swarzędzką 
Komunikację 
Autobusową

Mając na uwadze aktualną sytuację, a także 
stale rosnące koszty funkcjonowania komu-

nikacji miejskiej na przestrzeni ostatnich prawie 
10 lat (ostatnia podwyżka cen biletów miała 
miejsce w czerwcu 2011 roku), od 1 sierpnia 
bieżącego roku jesteśmy zmuszeni wprowadzić 
nową taryfę opłat za usługi komunikacji miej-
skiej, której organizatorem jest Gmina Swarzędz. 
Nowy cennik biletów komunikacji miejskiej 
w Swarzędzu (wszystkie ceny zawierają podatek 
VAT wg obowiązującej stawki): 
BILETY JEDNORAZOWE: 

 » 6,00 zł - Normalny w strefie II 
 » 3,00 zł - Ulgowy (50%) w strefie II 
 » 3,20 zł - Normalny w strefie I 
 » 1,60 zł - Ulgowy (50%) w strefie I 

BILETY OKRESOWE  
NA OKAZICIELA (30-DNIOWE): 

 » 110,00 zł - Normalny całodobowy w strefie II 
 » 55,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy 

w strefie II 
BILETY OKRESOWE  
IMIENNE (30-DNIOWE): 

 » 44,00 zł - Normalny całodobowy w strefie I 
 » 22,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy 

w strefie I 
 » 80,00 zł - Normalny całodobowy w strefie II 
 » 40,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w stre-

fie II dla uczniów i studentów 
 » 40,00 zł - Ulgowy (50%) całodobowy w stre-

fie II dla pozostałych uprawnionych 

WAŻNE INFORMACJE: 
Zakupiony bilet okresowy, którego pierwszy 
dzień okresu ważności przypada przed 1 sierp-
nia 2020 roku, zachowuje ważność do końca 
tego okresu i nie wymaga dopłaty. 
Osoby posiadające ważne (nieskasowane) bi-
lety jednorazowe, będą mogły dokonać ich 
wymiany, za odpowiednią dopłatą, w punk-
tach sprzedaży biletów Swarzędzkiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego. 

/ms/
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Usuń azbest! Weź dofinansowanie
Do 15 października trwa nabór wniosków na rok 2020

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

zawierających azbest na terenie Powia-
tu Poznańskiego na 2020 rok, który ma 
na celu pomoc w usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest, polegającą na 
demontażu i odbiorze tych wyrobów 
z terenu nieruchomości. 

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

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

Podstawą uzyskania dofinansowania 
jest wypełnienie wniosku i złożenie go 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 
do 15 października 2020 r.

O zakwalifikowaniu wniosku do 
programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do wniosku obowiązkowo należy 
dołączyć:

 » - dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości, na 
której znajdują się wyroby zawierające 
azbest,

 » - zgodę właściciela nieruchomości na 
wykonanie prac związanych z usuwa-
niem azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest - w przypadku posiadania 
innego tytułu prawnego niż własność 
lub użytkowanie wieczyste,

 » - w przypadku nieruchomości będą-
cych przedmiotem współwłasności - 
zgodę poszczególnych współwłaści-
cieli na wykonanie prac związanych 
z usuwaniem azbestu i wyrobów za-
wierających azbest.
W przypadku gdy o dofinansowanie 

będzie starał się przedsiębiorca rolny, po-
moc będzie udzielana jako pomoc de mi-
nimis w sektorze rolnym.

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

Wnioski w wersji elektronicznej do-
stępne są na stronie www.swarzedz.pl 

w zakładce ochrona środowiska oraz bip.
swarzedz.eu w zakładce eURZĄD / 
„WOS” Wydział Ochrony Środowiska.

Skorzystaj z dofinansowania! Usuń 
azbest już teraz!!! 

Azbest jest 
niebezpieczny! 

Informujemy, że w 2019 roku z do-
finansowania do demontażu i utylizacji 
azbestu skorzystało 32 wnioskodawców. 
Unieszkodliwiono niemal 48 ton rakotwór-
czego azbestu. Skorzystaj i w tym roku!! 

Wyroby azbestowe, popularnie zwa-
ne eternitem, znajdują się niemal wszę-
dzie w naszym otoczeniu. Są obecne na 
naszych dachach, stanowią okładziny 
domów. Stosowano je powszechnie, bo 
były tanie, trwałe, odporne na wysoką tem-
peraturę i mróz, a przede wszystkim na 
ogień i korozję. Obecnie wiemy, że azbest 
jest bardzo niebezpieczny. Gdy człowiek 
oddycha powietrzem zanieczyszczonym 
włóknami azbestu, docierają one do płuc 
skąd nie da się ich usunąć. 

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

Wyroby azbestowe będące w dobrym 
stanie technicznym oraz odpowiednio 
zabezpieczone nie stanowią istotnego 
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Za-
grożenie jednak pojawia się wówczas, gdy 
zaistnieją warunki stwarzające możliwość 
uwalniania się włókien azbestowych do 
otoczenia. Do sytuacji takich dochodzi 
najczęściej w wyniku mechanicznego 
uszkadzania materiałów zawierających 
azbest (łamanie, kruszenie, cięcie, szli-
fowanie itp.), a także wskutek naturalne-
go starzenia się materiału pod wpływem 
oddziaływania czynników atmosferycz-
nych. Wówczas uwalniane są do powie-
trza włókna azbestu, które mogą zostać 
przeniesione przez układ oddechowy do 
płuc. Oddychanie powietrzem skażonym 
włóknami azbestowymi prowadzi do sze-

regu chorób układu oddechowego. 
Dlatego też azbest został uznany za 

jeden z najbardziej rakotwórczych czynni-
ków mających wpływ na organizm ludzki. 
Nie stwierdzono natomiast występowania 
ryzyka dla zdrowia wynikającego z wchła-
niania pyłu drogą pokarmową. 

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

Ze względu na zagrożenie, jakie stwa-
rzają w/w wyroby azbestowe, powinny one 
zostać usunięte ze wszystkich obiektów 
w kraju do końca 2032 roku (§ 2 ust 1 Roz-
porządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania wyrobów 
zawierających azbest oraz wykorzysty-
wania i oczyszczania instalacji lub urzą-
dzeń, w których były lub są wykorzysty-
wane wyroby zawierające azbest - Dz.U. 
z 2011r., nr 8, poz. 31) 

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

dok. na str. 13 Ü
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Konkurs ZM GOAP: 
„Segregacja 
na wakacjach” 

ZM GOAP ogłasza konkurs „Segre-
gacja na wakacjach”, którego celem 
jest pokazanie, jak w różnych za-

kątkach Polski i świata wygląda system 
segregacji i gromadzenia odpadów.

W konkursie mogą wziąć udział peł-
noletni mieszkańcy Poznania oraz gmin: 
Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, 
Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedzi-
ska oraz Swarzędz. Do zwycięzców trafią 
atrakcyjne nagrody od ZM GOAP. 

► Jeśli w trakcie wakacyjnych wojaży 
zaintrygował Cię wygląd pojemników do 
gromadzenia odpadów albo nazwy frakcji 
w innych językach, zrób zdjęcie i pokaż, 
jak wygląda segregacja w danej miejsco-
wości/państwie. 

► W wiadomości prywatnej na 

fanpage @GOAP na Facebooku prze-
ślij zdjęcie – koniecznie napisz, gdzie 
zostało zrobione (miejscowość, kraj). Na 
Twoje zgłoszenie czekamy do środy 26 
sierpnia br. włącznie! Ogłoszenie wyni-
ków w piątek, 28 sierpnia 2020 roku na 
fanpage GOAP.

Niech Twoje wakacyjne zdjęcie za-
inspiruje innych do selektywnej zbiórki 
odpadów – zwłaszcza, że od 1 września 
br. segregacja staje się obowiązkowa dla 
wszystkich!

Regulamin konkursu: 
https://bit.ly/2AYKuAY 

/goap/

Zebranie tych informacji i umieszcze-
nie ich w ogólnopolskiej bazie azbestowej 
pozwala na uzyskanie pełnej wiedzy na ten 
temat i podejmowanie przez jednostki sa-
morządowe skutecznych działań mających 
na celu pomoc właścicielom obiektów 
w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. 

Informujemy ponadto, że usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z obiektu 
musi odbywać się z zachowaniem szcze-
gólnych środków ostrożności, o których 
mówi Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania 
i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz.U. z 2004 nr 71, poz. 649 ze zm.). 
Prace związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest należy prowadzić 
w sposób uniemożliwiający emisję włókien 
azbestu do środowiska. Należy pamiętać, 
że azbest jest praktycznie niezniszczalny, 
lecz odpowiednio zabezpieczony nie za-
grożenia dla zdrowia. Wykonywanie tych 
prac wyłącznie przez wyspecjalizowane 
i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli 
wyeliminować zagrożenie wynikające z nie-
prawidłowego ich prowadzenia. 

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

/wos/ 

Epidemia nie 
zwalnia nas 
z dbałości 
o środowisko!...

Obostrzenia związane z koronawi-
rusem wymuszają na nas codzien-
ne używanie rękawiczek i mase-

czek ochronnych. Niestety wiele z nich 
zamiast w koszach możemy zauważyć 
na chodnikach, ulicach, czy w pobliżu 
sklepów lub budynków użyteczności pu-
blicznej. Nie zaśmiecajmy chodników, 
skwerów, parków tymi odpadami. 

Pamiętajmy, że epidemia nie zwalnia 

nas z dbałości o środowisko.
Zużyte maseczki i rękawiczki wy-

rzucone na ulicy czy chodniku nie tylko 
szkodzą środowisku i szpecą otoczenie, ale 
budzą także strach. Taka sytuacja może być 
groźna dla naszego zdrowia, gdyż przy-
padkowo możemy mieć kontakt nie tylko 
z wirusem COVID-19, ale również z in-
nymi drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Przypominamy, że jednorazowe 
rękawiczki i maseczki ochronne wy-
rzucamy do pojemnika lub worka na 
odpady zmieszane.

Postarajmy się nie wyrzucać tych od-
padów do pojemników bez klapy. Dzięki 
temu unikniemy ich wywiewania i rozno-
szenia przez wiatr.

/mm/

3.324 uczniów 
wyedukowanych 
w ramach EkoLekcji!

W roku szkolnym 2019/2020 
Związek Międzygminny „Go-
spodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej” we współpracy z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej przeprowadził 
EkoLekcje w 49 placówkach oświa-
towych. W zajęciach uczestniczyło ok. 
3.324 uczniów przedszkoli, szkół pod-
stawowych oraz średnich. Ze względu na 
pandemię koronawirusa część EkoLekcji 
realizowanych była online.

ZM GOAP w ramach zadania statu-
towego z zakresu edukacji ekologicznej 
w roku szkolnym 2019/2020 prowadził 
zajęcia pn. EkoLekcje, których celem 
było budowanie i utrwalanie świadomych 
postaw ekologicznych wśród uczniów po-
przez przybliżanie zasad prawidłowego 
postępowania z odpadami komunalny-
mi. Zajęcia realizowane były na terenie 
Miasta Poznania oraz w gminach człon-
kowskich ZM GOAP. Dzięki podjętym 
przez Związek działaniom dzieci miały 
okazję zdobyć nie tylko wiedzę na temat 
selektywnej zbiórki, ale także nabyć prak-
tyczne umiejętności podczas zabawy ze 
zgniatarką do butelek PET czy segregu-
jąc odpady na czas. Ponadto kaskadowa 
formuła zajęć sprawiła, że dzieci zdobytą 
wiedzę przekazywały swoim rodzicom 
czy rodzeństwu. 

W roku szkolnym 2020/2021 Związek 
zamierza kontynuować zajęcia zarówno 
w formie tradycyjnych jak i wirtualnych 
spotkań z uczniami. Już dziś zachęca-
my placówki oświatowe do zgłoszenia 
chęci udziału w zajęciach poprzez wy-
pełnienia formularza zgłoszeniowego do-
stępnego na naszej stronie internetowej 
www.goap.org.pl w zakładce Edukacja – 
mówi Katarzyna Stróżyk (z-ca dyrektora 
Biura ZM GOAP). 

Związek Międzygminny 
„Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej”

Û dok. ze str. 12



PROSTO Z RATUSZA  lipiec 2020

14

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Co w puszczy 
piszczy?

Puszcza Zielonka to niezwykła kraina 
lasów, jezior i rzek. Jest największym 
kompleksem leśnym w Metropolii 

Poznańskiej. Leży na obszarze 6 gmin: 
Czerwonak, Kiszkowo, Murowana Gośli-
na, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz. 

Przez Puszczę Zielonkę przebiega 
blisko 700 km szlaków pieszych, rowero-
wych i konnych, którym towarzyszy infra-
struktura turystyczna: miejsca biwakowe, 
postojowe, tablice informacyjne. 

Na terenie puszczy znajdują się: 3 par-
ki krajobrazowe (Puszcza Zielonka, Prom-
no, Lednicki Park Krajobrazowy), 10 re-
zerwatów, kilkaset pomników przyrody. 

Puszcza Zielonka jest także miej-
scem ważnym kulturowo. Mnóstwo tam 
niezwykłych miejsc, często owianych 
legendą. Do najważniejszych obiek-
tów kultury należą: Szlak Kościołów 
Drewnianych, czy kompleks pocysterski 
w Owińskach. 

Jest miejscem edukacji leśnej i eko-
logicznej realizowanej przez Ośrodek 
Edukacji Leśnej Dziewicza Baza na Dzie-
wiczej Górze czy Ośrodek Dydaktyczny 
w Zielonce. 

Liczne kąpieliska i miejsca rekreacji 
wodnej (Akwen Tropicana, Jezioro Biez-
druchowskie w Pobiedziskach, Jezioro 
Kamińsko, Jezioro Swarzędzkie), parki 
tematyczne (Park Dzieje w Murowanej 
Goślinie, Skansen Miniatur w Pobiedzi-
skach) miejsca biwakowe i leśne place 
zabaw zachęcają, by spędzić tam czas. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, 
zapraszamy na: www.turystyka.puszcza-
-zielonka.pl 

Raz na kilka lat Związek Międzyg-
minny odnawia oznakowanie szlaków 
turystycznych (pieszych, rowerowych, 
konnych), przebiegających przez teren 
Puszczy Zielonki, jej otulinę i gminy 
członkowskie. 

Informujemy, że wraz z początkiem 
wakacji rozpoczęły się prace znakarskie, 
które mogą potrwać do dwóch miesięcy. 
W związku z powyższym, prosimy o wy-
rozumiałość i zachowanie szczególnej 
czujności w lesie. /wpr/

 Fot. M.Kaczmarczyk i archiwum ZMPZ
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Wielkopolski 
ebazarek
Rolniku – chcesz 
sprzedawać 
swoje produkty? 
Wykorzystaj 
ebazarek!

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu zachęca do zarejestrowania 

się na stronie www.wielkopolskiebazarek.pl.
Wielkopolski e-bazarek daje możliwość bezpłat-
nego dodania ogłoszeń o sprzedaży i promocji 
produktów oferowanych przez rolników, produ-
centów i przedsiębiorców rolnych.
Wystawcami e-bazarku mogą być: wielkopolscy 
rolnicy, producenci i przetwórcy regionalnej oraz 
ekologicznej żywności, koła gospodyń wiejskich, 
twórcy rękodzieła ludowego, usługodawcy usług 
rolniczych, sprzedawcy maszyn i urządzeń rolni-
czych, szkółkarze,  właściciele obiektów turysty-
ki wiejskiej oraz osoby oferujące lub szukające 
prace.
Korzystanie z Wielkopolskiego e-bazarku jest 
dobrowolne i bezpłatne.
Dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. 
618 630 418 godz. 7:30-15:00 lub doradca 
z powiatu: Dominika Jurcz tel. 508-752-817.

/wos/

Powszechny Spis Rolny
1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym 
objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane 
przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. 

Jak można wziąć udział w spisie?
Podstawową formą udziału w bada-

niu jest samospis przez Internet, czyli 
udzielanie odpowiedzi na pytania po-
przez aplikację internetową dostępną 
pod adresem: https://spisrolny.gov.pl. 
Aplikacja jest dostosowana do różnych 
typów urządzeń, w tym także do tabletów 
i telefonów komórkowych. Dla użytkow-
ników gospodarstw rolnych, którzy nie 
posiadają dostępu do Internetu, urzędy 
gmin zorganizują punkty do samospisu, 
zapewniając w nich także wsparcie ze 
strony pracowników urzędu. 

Przewidziane są również dwie inne 
formy udziału w spisie: wywiad, który 
przeprowadzi rachmistrz telefoniczny 
(zada takie same pytania, jakie są w formu-
larzu elektronicznym) oraz wywiad bezpo-
średni z udziałem rachmistrza terenowego 
(jeśli sytuacja epidemiczna w kraju sprawi, 
że kontakt osobisty będzie bezpieczny). 
Wszystkie formy gwarantują taki sam – 
wysoki – poziom bezpieczeństwa i pouf-
ności zebranych danych. 

Można również zadzwonić na infoli-
nię pod numerem 22 279 99 99 (wew. 1) 
i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem, 
który przeprowadzi spis telefonicznie. 

Udział w badaniu, zgodnie z ustawą 
z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie 
rolnym w 2020 r., jest obowiązkowy!

Na jakie pytania  
trzeba będzie odpowiedzieć?

W spisie rolnym będą zbierane dane 
dotyczące m.in.: osoby kierującej go-
spodarstwem rolnym, położenia gospo-
darstwa na obszarach o ograniczeniach 
naturalnych, osobowości prawnej, typu 
własności użytków rolnych, produkcji eko-
logicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, 
powierzchni zasiewów według upraw, po-
wierzchni nawadnianej, zużycia nawozów 
mineralnych i organicznych, liczebności 
i struktury stada zwierząt gospodarskich, 
rodzaju budynków gospodarskich oraz 
liczby i rodzaju maszyn czy urządzeń 
rolniczych, a także wkładu pracy w go-
spodarstwo rolne użytkownika, członków 

jego gospodarstwa domowego oraz pra-
cowników najemnych.

Co ważne w badaniu zbierane są dane 
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., 
nie w dniu dokonywania czynności spi-
sowych.

Po co zbierane są dane?
Dane w Powszechnym Spisie Rolnym 

zbierane są na potrzeby Wspólnej Polityki 
Rolnej Unii Europejskiej, w tym podziału 
środków unijnych. Komisja Europejska 
rekomenduje przeprowadzanie spisów 
co dziesięć lat w roku kończącym się na 
„0”, dlatego możliwe będzie dokonanie 
porównań międzynarodowych. Zebranie 
informacji o gospodarstwach rolnych 
i związanych z nimi gospodarstwach 
domowych, jest niezbędne dla realizacji 
krajowej, regionalnej lokalnej polityki 
rolnej i społecznej na wsi. To jedyne ba-
danie rolne, które pozwala na udostęp-
nianie informacji i analizy na poziomie 
gminy. Informacje zebrane w spisie pokażą 
kierunek i nasilenie zamian, jakie zaszły 
w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020. 
Posłużą także do wykonania zobowiązań 
Polski w zakresie dostarczenia informacji 
dla potrzeb innych niż EUROSTAT orga-
nizacji międzynarodowych (m.in. FAO, 
OECD).

Czy potrzebne będą jakieś dokumenty?
Aplikacja spisowa nie przewiduje za-

łączania żadnych dokumentów: dowodu 
osobistego, zaświadczenia o wpisie do 
rejestru REGON, aktu własności itp. Nie 
trzeba też okazywać żadnych dokumentów 
rachmistrzowi terenowemu. 

Kto będzie miał dostęp do danych?
Zarówno dane przekazywane poprzez 

aplikację on-line, jak i za pośrednictwem 
rachmistrza – telefonicznie, natychmiast 
przesyłane są na serwery Głównego Urzę-
du Statystycznego. Dostęp do nich będą 
mieli wyłącznie pracownicy statystyki 
publicznej, którzy przed podjęciem pracy 
składają ślubowanie: „Przyrzekam, że będę 
wykonywać swoje prace na rzecz statysty-

ki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie 
z etyką zawodową statystyka, a poznane 
w czasie ich wykonywania dane jednost-
kowe zachowam w tajemnicy wobec osób 
trzecich.”. Takie samo przyrzeczenie skła-
dają rachmistrze spisowi. Za naruszenie 
tajemnicy statystycznej, czyli udostępnie-
nie danych zebranych od respondentów, 
grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Urzędy gmin, podobnie jak wszyscy 
inni użytkownicy danych statystycznych 
(w tym organy administracji rządowej, 
samorządowej), otrzymają zagregowa-
ne informacje w postaci zestawień dla 
jednostek administracyjnych (gmin) lub 
określonych w inny sposób obszarów. Przy 
czym zostaną one przedstawione w taki 
sposób i tylko pod takim warunkiem, że 
niemożliwe będzie dotarcie do danych 
osobowych. 

Użytkownicy gospodarstw rolnych 
otrzymają w ostatnich dniach sierpnia 
list Generalnego Komisarza Spisowego 
zawiadamiający o Powszechnym Spisie 
Rolnym 2020. 

Powszechny Spis Rolny 2020 zakoń-
czy się 30 listopada br. 
Spiszmy się jak na rolników przystało!

/gus/
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Konkurs 
fotograficzny  
„30 lat 
minęło” 
rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został konkurs foto-
graficzny zorganizowany z okazji 
30-lecia samorządności Swarzędza. 

Konkurs był skierowany do mieszkańców 
miasta i gminy oraz do swarzędzkich 
przedsiębiorców. W tych dwóch katego-
riach wyłoniono zwycięzców. Uczestnicy 
mieli za zadanie pokazać swoje miasto 
i siebie z perspektywy minionych 30 lat, 
najlepiej odtwarzając ujęcie z przeszłości. 

Komisja wybrała najlepsze zestawy 
zdjęć i wyłoniła laureatów. Zostali nimi: 

1. W kategorii mieszkańcy: 
I miejsce - Mariusz Wieliczko 
II miejsce - Marek Woźniak 
III miejsce - Hanna Mełeń 
Wyróżnienie - Mateusz Łusiak 

2. W kategorii przedsiębiorcy: 
I miejsce - Firma Kierzkowski Pralnia 
II miejsce - Firma Szpot Sp. z o.o. 
III miejsce - Firma Piórex S.A. 

Organizatorami konkursu byli: Gmina 
Swarzędz, Ośrodek Kultury w Swarzędzu, 
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Za 
patronat nad wydarzeniem i współpracę 
dziękujemy „Tygodnikowi Swarzędzkie-
mu”, a wszystkim uczestnikom konkursu 
– za nadesłane prace!

/wpr/

Oto nagrodzone prace:

1A  I miejsce mieszkańcy  
– Mariusz Wieliczko 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski

2A  II miejsce mieszkańcy  
– Marek Woźniak

3A  III miejsce mieszkańcy  
– Hanna Mełeń

1B  I miejsce przedsiębiorcy  
– Kierzkowski Pralnia

2B  II miejsce przedsiębiorcy  
– Szpot Sp. z o.o.

3B  III miejsce przedsiębiorcy  
– Piórex S.A.

1A

1B
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Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „30 lat minęło” odbyło się 14 lipca w swarzędzkim ratuszu.

2A 3A

3B

2B
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30 lat samorządności 
Swarzędza – errata

W poprzednim wydaniu „Prosto z Ratusza” 
w opracowaniu poświęconym 30-leciu 

samorządności Swarzędza zakradło się kilka nie-
ścisłości, które teraz poprawiamy, informując iż:
► w I kadencji (lata 1990-1994) sekretarzem 
Gminy Swarzędz była p. Grażyna Kurkowiak-
-Socha,
► jednym z radnych IV kadencji (lata 210-2014) 
był p. Konrad Napierała, który w 2011 r. zrezygno-
wał z mandatu radnego, a jego miejsce w Radzie 
Miejskiej zajął Jan Kita,
►p. Stanisław Kalemba, wyróżniony tytułem 
Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz, mi-
nistrem rolnictwa i rozwoju wsi był w latach 
2012-2014, prowadził na terenie naszej gminy 
rolniczą spółdzielnię produkcyjną i spółdzielnię 
kółek rolniczych, nie „był” lecz jest mieszkańcem 
Swarzędza.
W imieniu autorki opracowania przepraszamy 
wszystkich zainteresowanych za niezamierzone 
błędy i dziękujemy za pomoc w ich sprostowaniu.

Redakcja

♫♪♫ „Swarzędzka Scena Wirusowa”:
Koncert Revolfighter

9 czerwca 2020 roku odbył się koncert 
Swarzędzkiego zespołu rockowego 
Revolfighter – zespół, który nie boi 

się eksperymentów! Ich utwory umiejętnie 
łączą ze sobą nurty takie jak grunge i heavy 
punk, a wszystko to doprawione oryginal-
nym podejściem do muzyki. Muzyczne 
trio składające się z charyzmatycznej 
wokalistki – Eweliny Sobocińskiej, per-
kusisty – Michała Obrębskiego i gitarzysty 
Roberta Olszewskiego.

Było to pierwszy koncert muzyczny od 

początku ogłoszenia pandemii COVID-19. 
Jednocześnie była to inauguracja wydarze-
nia artystycznego powstałego na wskutek 
pandemii, a mianowicie „Swarzędzka Sce-
na Wirusowa”. Jest to cykl wydarzeń kul-
turalnych, które odbywają się w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu w Sali kameralnej. 
„Swarzędzka Scena Wirusowa” to koncer-
ty, spektakle emitowane online. 

„Urodziny z Piosenką”

„Urodziny z Piosenką” to drugie wy-
darzenie kulturalne, które odbyło 
się w ramach „Swarzędzkiej Sce-

ny Wirusowej”. Młodzi wokaliści z sekcji 
piosenki Swarzędzkiego Ośrodka Kultury 
pod „batutą” Pani Kingi Kielich sięgnę-
li tym razem po utwory, które powstały 
w roku urodzenia każdego z nich. Ta nie-
zwykle ciekawa podróż do muzycznych 
korzeni zaowocowała wieloma odkryciami 
i pozwoliła lepiej poznać te czasy w kul-
turze, w których każdy z wykonawców 
przyszedł na świat.

Premiera koncertu odbyła się 3 lipca 
o godzinie 18:00 na profilu FB Ośrodka 
Kultury. Przed monitorami komputerów 
zasiadła spora grupa słuchaczy, która jak 

wiemy bawiła się od początku do końca 
podśpiewując znane i kochane przeboje 
polskiej i światowej muzyki rozrywkowej.

Recital Krzysztofa 
Antkowiaka

To już po raz trzeci publiczność całego 
świata mogła zasiąść przed monitory 
komputerów i wziąć udział w wy-

darzeniu „Swarzędzka Scena Wirusowa” 
Tym razem w koncertowy nastrój wpro-
wadził nas wszystkich Krzysztof Antko-
wiak – pianista, wokalista, kompozytor, 
producent. Jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych i charyzmatycznych 
wokalistów swojego pokolenia. Współpra-
cował z Grzegorzem Ciechowskim, Edytą 
Górniak i Justyną Steczkowską. Swoboda 
sceniczna i doskonały kontakt z publicz-
nością powodują, że tworzy ze swoimi 
odbiorcami wyjątkową więź. 

I tak też było 25 czerwca podczas 
koncertu online w Swarzędzu. Podczas 
recitalu usłyszeliśmy utwory z płyty Sim-
plefields, standardy pop/jazz (m.in. Sting, 
Tom Waits, Steve Wonder) czy największy 
przebój artysty „Zakazany owoc”. 

Po koncercie artysta odpowiadał na 
pytania, które przez cały czas napływały 
do nas drogą elektroniczną, co świadczy 
o więzi pomiędzy artystą a jego fanami. 

/ok/
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Newsweek: 
swarzędzkie liceum 
EKOS najlepsze 
w Wielkopolsce

„Newsweek” 
w  n u -
m e r z e 

25 /2020  (15-
21.06.2020) pu-
blikuje ranking 
najlepszych liceów 
w Polsce. I Liceum Ogól-
nokształcące z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi Fundacji EKOS w Swarzędzu zajęło 
w nim pierwsze miejsce w województwie 
i 24 w Polsce. W rankingu sklasyfikowano 
3523 szkoły. O miejscu szkoły decydowały 
przede wszystkim wyniki matur, ale też 
wpływ szkoły na osiągnięcia uczniów – 
porównano wyniki egzaminu gimnazjal-
nego z maturalnym (Edukacyjna Wartość 
Dodana). 

Gratulacje należą się zarówno 
uczniom, jak i nauczycielom swarzędz-
kiej szkoły społecznej, która od wielu lat 
utrzymuje wysoki poziom.

Ostatnio zajmowało wysokie miej-
sca w rankingach, m. in.: „Perspektyw” 
(w 2018 r.: I miejsce w Wielkopolsce, 18 
w Polsce), „Gazety Wyborczej” (2019 r.: 
najlepsze liceum w aglomeracji poznań-
skiej). /wp/

21. Międzynarodowe 
Warsztaty Flażoletowe

Ośrodek Kultury w Swarzędzu – 
partner 21. Międzynarodowych 
Warsztatów Flażoletowych – za-

prasza miłośników gry na flażolecie z Mia-
sta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału 
w tym artystyczno-edukacyjnym wydarze-
niu. Warsztaty odbędą się w dniach 17-21 
sierpnia 2020 pod kierunkiem Anne Girard 
Esposito – flecistki związanej z bretońską 
sceną muzyczną. Ze względu na sytuację 
epidemiczną na świecie, warsztaty będą 
realizowane w formie zdalnej. Szczegó-
łowe informacje znajdują się na stronie 
Domu Bretanii – link poniżej:
https://dombretanii.org.pl/wydarzenia-
-kulturalne/warsztaty/miedzynarodowe-
-warsztaty-flazoletowe

Zapraszamy. /ok/

Raz harcerzem,  
to na zawsze!

Zapraszamy na wystawę, która mia-
ła swoją premierę w Szkole Pod-
stawowej nr 3 w minionym roku, 

z okazji 100-lecia harcerstwa w Swarzędzu 
i 30. rocznicy powstania ZHR w naszym 
mieście. Jest to świetna okazja dla tych 
z Państwa, którzy nie mogli obejrzeć jej 
w szkole.

Ekspozycja, która przybliża historię 
swarzędzkiego harcerstwa, została uzu-
pełniona pamiątkami udostępnionymi 
przez harcerzy-seniorów. Można na niej 
obejrzeć archiwalne zdjęcia, kroniki, 
śpiewniki, plakietki, akcesoria harcer-
skie, mundurki i wiele innych pamiątek 
wywołujących miłe wspomnienia. Nama-
wiamy Państwa do obejrzenia wystawy, 
która zagości w Swarzędzkim Centrum 
Historii i Sztuki od 6.08.2020 r. 

Wstęp bezpłatny! /SCHiS/

Muzeum w Uzarzewie zaprasza

Świat ludowych wierzeń, przesądów 
i zabobonów jest już dziś trudny do 
odtworzenia. Możemy głównie po-

legać na przekazach XIX i XX wiecznych 
badaczy. Przesądy i zabobony wraz z roz-
wojem nauki zanikają, większość z nas 
uważa się za racjonalnie myślących, no-
woczesnych ludzi. Jednak z raportu Cen-
trum Badania Opinii Społecznej z roku 
2011 wynika, że ponad połowa dorosłych 
Polaków w dalszym ciągu w nie wierzy. 

Wciąż zdajemy się na przynoszące 
szczęście królicze łapki, próbujemy obro-
nić się przed „okukaniem” przez kukułkę. 
Temat wystawy, choć mogłoby się wyda-
wać powiązany jest ze światem, którego 
już nie ma, o dziwo, wciąż funkcjonuje 
w naszej kulturze. Dlaczego tak się dzie-
je..?, czy jest to tylko statystyka, według 
której określona część społeczeństwa ma 
predyspozycje do tłumaczenia pewnych 
zjawisk posiłkując się zabobonami i prze-

sądami, czy jest to nasze doświadczenie 
życiowe, właściwości naszego mózgu, 
a może zwierzęta rzeczywiście mają cu-
downe moce, a my staliśmy się ignoranta-
mi, przestaliśmy reagować na ich sygnały. 
Odpowiedź na to pytanie pozostawiam 
Państwu. 

Zwierzęta leśne obok gospodarskich 
zajmowały w kulturze ludowej szczegó-
le miejsce, z jednej strony traktowano je 
jako istoty doskonalsze od siebie będące 
pod opieką bogów, przyrody, przynoszące 
dobry omen, pomoc i pomyślność w życiu 
codziennym. Z drugiej strony przypisy-
wano im kontakt z zaświatami, napawa-
ły ludzi przerażeniem, traktowano jako 
zapowiedź nadchodzących kataklizmów, 
nieszczęścia, śmierci. 

Celem wystawy jest ukazanie wy-
jątkowości i bogactwa polskiej kultury 
ludowej, wzbudzenie zainteresowania 
dawnym systemem wierzeń, zabobonami, 

przesądami ludowymi i rolą jaką odgrywa-
ły w nim zwierzęta leśne. Chcielibyśmy 
przybliżyć szerszej publiczności, zarówno 
dzieciom jak i dorosłym tematykę zwią-
zaną ze zwierzętami leśnymi, zachowa-
niami, zdolnościami, ich znaczeniem dla 
ludzi i środowiska, a także przedstawić 
cały zestaw wierzeń, przesądów, zabo-
bonów związanych z tymi zwierzętami. 
Zamierzeniem wystawy jest wypełnienie 
luki w ofercie muzeum, wraz z wystawą 
w placówce pojawi się „więcej człowieka” 
i „magicznej mocy zwierząt”. 

Wystawę obejrzeć można od 28 lipca 
do 31 października w Muzeum Przyrod-
niczo-Łowieckim w Uzarzewie.

Zbigniew Kowalski
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie 

w Uzarzewie
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50 lat razem!

Państwu Danuta i Henryk Łysionek 
oraz Barbara i Edward Książkie-
wicz świętowali 50. rocznicę ślubu. 

Z tej okazji 6 lipca Jubilaci spotkali się 
w swarzędzkim ratuszu z burmistrzem 
Marianem Szkudlarkiem oraz kierownik 
USC w Swarzędzu Anną Wiśniowiecką-
-Gronowską. Były Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, kwiaty, gratulacje, 
upominki i dużo ciepłych słów... 
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy! 

/mw/ 

K o m u n i k a t y  O ś r o d k a  P o m o c y  S p o ł e c z n e j  w  S w a r z ę d z u 

Nowy okres zasiłkowy 
2020/2021

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku 
rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuń-

czego (okres zasiłkowy trwający od 2020/11/01 do 
2021/10/31) oraz do funduszu alimentacyjnego 
(okres świadczeniowy trwający od 2020/10/01do 
2021/09/30 można już składać drogą elektroniczną 
za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego 
Emp@tia

Zmienia się wysokość kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego i od 1 października 2020 roku będzie 
to kwota 900,00 zł netto na osobę w rodzinie. 

► WNIOSKI PAPIEROWE w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych i specjalnego zasiłku 
opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy będą wydawa-
ne i przyjmowane od 03 sierpnia 2020 r.  w OŚRODKU 
POMOCY SPOŁECZNEJ W SWARZĘDZU – STANOWISKO 
OBSŁUGI KLIENTA NR 3.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata  przysłu-
gujących świadczeń  następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata przysługujących świadczeń następuje do dnia 
31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 
do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata  przysługujących 
świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego na-
stępnego roku.

► WNIOSKI PAPIEROWE w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na 
nowy okres świadczeniowy będą wydawane i przyj-

mowane  od 03 sierpnia 2020 r. w OŚRODKU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W SWARZĘDZU – STANOWISKO OBSŁUGI 
KLIENTA NR 3.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 
sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje 
do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 września do dnia 30 września danego roku, ustale-
nie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego 
roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 października do dnia 31 października danego roku, 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 
grudnia tego  roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 listopada do dnia 30 listopada danego roku ustale-
nie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia na-
stępnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego 
roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia lutego 
następnego roku.

/ops/

„Dobry  
start” 

Sekcja Świadczeń Wychowawczych informuje, że od 
1 lipca 2020r. można składać poprzez internet (za 

pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu 
Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Plat-
formy Usług Elektronicznych ZUS) wnioski w sprawie 
ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” na 
kolejny okres zasiłkowy 2020/2021. Natomiast  od 
dnia 1 sierpnia 2020r. wnioski będą przyjmowane 
w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu ul. Poznańska 25, (wejście do budynku 
Urzędu Miasta i Gminy), na parterze w poniedziałki 
w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 
od 7.30 do 15.30.

Ważne! Wniosek o przyznanie świadczenia 
„Dobry Start” na rok szkolny 2020/2021 należy złożyć 
najpóźniej do 30 listopada 2020 r. Wnioski przesłane 
po tym terminie będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Świadczenie 
wychowawcze 500+

W przypadku świadczenia wychowawczego 
500+ obecny okres świadczeniowy trwa do 

31 maja 2021 r. Wnioski na kolejny okres 2021/2022 
będą przyjmowane:

 » od 1 lutego 2021 r. – w formie elektronicznej 
– za pośrednictwem: bankowości elektro-
nicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego 
Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektro-
nicznych ZUS 

 » od 1 kwietnia 2021  r. w formie papierowej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
ul. Poznańska 25

Agnieszka Fabiś – Kierownik  
Sekcji Świadczeń Wychowawczych
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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 

Nareszcie razem!

Są takie chwile, na które każdy cze-
kał od dawna. Dzień, w którym 
w drzwiach Centrum Aktywności 

Seniora pojawili się nasi drodzy seniorzy. 
Jest wiele obostrzeń oraz procedur bez-
pieczeństwa, które wdrażamy codzien-
nie zwracając uwagę na rolę profilaktyki 
zdrowia i zasad higieny. Mimo, że jeste-
śmy oddaleni od siebie o min.1,5 m, to 
wzajemną sympatię przerywamy czasami 
okrzykami euforii „wow”! bo przecież nic 
nie jest jak dawniej. Dla każdego jednak 
jest ważne, że powoli wracamy do nor-
malności. 

Młodzi Duchem z zaangażowaniem, 
ale również z dystansem powrócili do 
Centrum Aktywności Seniora. Na zaję-
ciach żartowaliśmy jak niespożyte, czasa-
mi całkiem nieznane drzemią w nas chęci 
do działania. Obserwowaliśmy ich efekty 
w domu w czasie izolacji. Kiedy ogródki 
były już oporządzone, dom sprzątnięty, 
ciasta i chleby wypieczone to nadcho-

dził czas na pracę zdalną: odbiór maili, 
żartobliwego mms, rozwiązanie zagadki 
literackiej, wspólny trening jakim jest: 
trening pamięci , gimnastyka ogólno-
rozwojowa oraz spacer nordic walking.

A dzisiaj ? Jest nadzieja na lepsze ju-
tro. Jesteśmy ponownie razem i docenia-
my rolę wzajemnej obecności, rozmowę, 
przynależność do grupy. Stopniowo 
adekwatnie do obowiązujących norm 
bierzemy udział w zajęciach pamiętając 
jednocześnie o zasadach bezpieczeń-
stwa. Wspólnie co poniedziałek chodzimy 
na spacery po Swarzędzu pod nazwą 
„Wielokulturowy Swarzędz”. Jest to 

przygoda intelektualna w odpowiedzi 
na potrzeby naszych uczestników. Sta-
rannie przygotowujemy trasy zabytkowe. 
Ostatnio z inicjatywy p. Danusi z klubu – 
„Stokrotki” mieliśmy okazję zgłębić tajniki 
topografii i historii osady, wsi i miasta 
Swarzędz. Sposób przekazania tak poży-
tecznej wiedzy sprawił, że wiele anegdot 
historycznych odkrywamy na nowo.

Zapraszamy również do udziału 
w innych aktywnościach prowadzo-
nych w Centrum Aktywności Seniora po 
uprzednim dokonaniu zapisów u instruk-
torów. Aktualny grafik zajęć znajdziecie 
Państwo na stronie:
www.opsswarzedz.pl
Zapraszamy i czekamy na WAS! 

Centrum Aktywności Seniora 
w Swarzędzu – instruktor M. P.

Wracamy 
do aktywności

Wraz z powrotem Seniorów 
z radością wróciliśmy do zajęć 
w placówkach senioralnych. 

Muzyka, ceramika, terapia zajęciowa, 
zajęcia grupowe i indywidualne – sło-
wem aktywizacja i rehabilitacja. Jak 
mówią zainteresowani – było za czym 
tęsknić przez długie tygodnie.

Czerwcowe wizyty w swarzędzkim 
Centrum Historii i Sztuki okazały się 
dla uczestników z Dziennego Domu 
„Senior-WIGOR” miłym „powrotem do 
normalności”. 

Gdy działalność Dziennego Domu 
była zawieszona cały czas byliśmy w kon-

takcie z naszymi uczestnikami. Przepro-
wadziliśmy wiele interesujących rozmów 
telefonicznych, a w ramach pracy zdalnej 
przesyłaliśmy bieżące informacje i po-
rady. Wykonaliśmy piękne kartki wiel-
kanocne i przesłaliśmy je wraz z życze-
niami dla uczestników. Wzięliśmy także 
czynny udział w dystrybucji maseczek 
ochronnych przekazanych przez Burmi-
strza dla swarzędzkich seniorów. Jako 

zespół pracowników placówek dziennych 
przygotowaliśmy interpretację „Czer-
wonego Kapturka” w formie teatrzyku 
kukiełkowego.

Zachęcamy do skorzystania z naszej 
oferty osoby zainteresowane ciekawym 
spędzeniem czasu we wspólnocie, gdzie 
szanujemy i wspieramy się wzajemnie.

Pracownicy Dziennego Domu 
„Senior-WIGOR”
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Komunikat COVID19

Ze względu na ciągłe zmiany w obostrzeniach 
Rady Ministrów, związanych z pandemią ko-

ronawirusa, wszelkie zmiany dotyczące korzystania 
z obiektów sportowych są na bieżąco aktualizowane 
na naszej stronie internetowej:
www.scsir.swarzedz.pl /cs/

Półkolonie na Pływalni Wodny Raj

Serdecznie zapraszamy na półkolo-
nie letnie w Swarzędzkim Centrum 
Sportu i Rekreacji.

Plan półkolonii:
 » wyjazdy: Muzeum Pyry, Multikino 

Malta, Nowe Zoo.
 » na miejscu: warsztaty ceramiki, zaję-

cia rekreacyjno-sportowe, codzienna 
zabawa na basenie z elementami 
nauki i doskonalenia pływania.
Koszt 420 zł /1os./5 dni (w tym drugie 

śniadanie i obiad).
Zapisy pod nr telefonu 61 65 09 527 

lub 61 65 09 531.

Dokumenty do pobrania na stronie 
internetowej www.scsir.swarzedz.pl lub 
w kasie pływalni Wodny Raj. /cs/

Aerobik w hali 
namiotowej 
SCSiR 

Zapraszamy na zajęcia aerobiku 
w hali namiotowej SCSiR przy 
pływalni Wodny Raj. Opłata 10 zł 

/1 os./1 zajęcia, płatne w kasie na pływalni 
przed rozpoczęciem zajęć – gotówka lub 
karta płatnicza. Prosimy, w miarę możli-
wości, o przynoszenie własnych mat do 
ćwiczeń. Rezerwacja miejsc pod nr tel. 
61 65 09 527 lub 61 65 09 301. 

Zasady dotyczące korzystania 
z obiektów sportowych, opracowane 
na podstawie zasad bezpieczeństwa 
Rady Ministrów, dostępne są na naszej 
stronie internetowej oraz wywieszone 
w hali namiotowej SCSiR.
Harmonogram
PONIEDZIAŁEK 

 » 17:30-18:30 step body control
WTOREK

 » 18:00-19:00 step killer
 » 19:30-20:30 zumba latino fit

ŚRODA
 » 18:00-19:00 brazylijskie pośladki/

płaski brzuch
 » 19:30-20:30 pilates/stretching

CZWARTEK
 » 18:00-19:00 step antycellulit
 » 19:30-20:30 turbospalanie/tabata

/cs/

Wakacyjny  
Aqua Senior

Zapraszamy na gimnastykę w wo-
dzie, nie tylko seniorów ale wszyst-
kie osoby, które w wolnym czasie 

chciałyby w zdrowy sposób zwiększyć 
swoją aktywność fizyczną. 

Zapisy pod nr tel. 61 65 09 527 lub 

61 65 09 531. Płatność przed pierwszymi 
zajęciami 14 zł/1 os./45 min, z góry za 
cały miesiąc.
Godziny zajęć:
WTOREK  7:10-7:55 mały basen
WTOREK  8:00-8:45 mały basen
ŚRODA  7:10-7:55 mały basen
ŚRODA  8:00-8:45 duży basen
CZWARTEK  7:10-7:55 mały basen
CZWARTEK  8:00-8:45 mały basen

/cs/

Zmiany 
w skateparku

W związku ze zmianą regu-
laminu informujemy, że 
w skateparku można już 

korzystać z hulajnogi wyczynowej. 
Przypominamy o obowiązku noszenia 
kasku i ochraniaczy. Dotyczy to wszyst-
kich użytkowników niezależnie od wieku.

Ustalono nowe godziny otwarcia: 
w okresie od kwietnia do września Ska-

tepark czynny w godzinach 
6:00-24:00, oświetlenie 
w godzinach 21:30-24:00; 
w okresie od października 
do marca 6:00 do 22:00.

Przed skorzystaniem 
ze skateparku prosimy 
o dokładne zapoznanie się 
z regulaminem i jego prze-

strzeganiem.
Zapraszamy do włączenia się do ak-

cji #jezdzezglowawkasku. To inicjatywa 
Polskiego Związku Sportów Wrotkar-
skich, która ma na celu przypominać 

i promować używanie kasku w czasie 
aktywności fizycznej. Akcja została objęta 
patronatem Ministerstwa Sportu. Więcej 
na www.pzsw.org/jezdzezglowawkasku/.

/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

Liderki 
awansowały 
do finałów 
Mistrzostw 
Polski 3x3

18 lipca koszykarki Li-
dera rocznik 2003 
rozgrywały finał strefowy 

w koszykówce 3x3. 3 tygodnie wcze-
śniej swarzędzanki zostały Mistrzyniami 
Wielkopolski w kategorii U17K. W turnie-
ju strefowym wystąpiły po 3 najlepsze 
zespoły z województwa wielkopolskie-
go i zachodniopomorskiego. Celem był 
awans do Finałów Mistrzostw Polski, 
które odbędą się w Gdyni w dniach 28-
30 sierpnia. Awansem premiowane były 
dwa pierwsze miejsca. Lider Swarzędz 
wystąpił w tym turnieju w składzie: Wik-
toria Plackowska, Ola Żukowska, Ania 
Majchrzak oraz Dominika Rubach. W roz-
grywkach grupowych Liderki pokonały 

Play Basket Kraszewice oraz KSKK Kosza-
lin co dało im bezpośredni awans do pół-
finału. W półfinale pewnie pokonały MKS 
Kusy Szczecin, a w wielkim finale okazały 
się lepsze od MUKSu Poznań 14:12. Pol-
ski Związek Koszykówki pierwszy raz 
organizuje Mistrzostwa Polski w trzech 
kategoriach wiekowych: U17, U23 oraz 
OPEN. Bardzo cieszy nas awans naszego 
zespołu do wielkiego finału, w którym 
zagra 16 najlepszych zespołów z całej 
Polski. Koszykówka 3x3 prężnie rozwija 
się na całym świecie i zadebiutuje na 
najbliższych Igrzyskach Olimpijskich. 

Marcin Madanowski 

Unia Swarzędz 
w III lidze

Komisja ds. Licencji Klubowych III ligi 
grupa 2 podjęła decyzję o przyzna-
niu Unii licencji na grę w III lidze. 

„Duma Swarzędza” wraca więc oficjalnie 
na ten szczebel rozgrywkowy po czterech 
latach przerwy.

SKS rozpoczął starania o „przepustkę” 
do gry w III lidze, po tym jak warunków 
licencyjnych nie spełnił LKS Gołuchów 
– mistrz wielkopolskiej IV ligi w sezonie 
2019/20. Wzięcie udziału w procesie 
licencyjnym przez Unię było zgodne 
z obowiązującymi przepisami uchwalo-
nymi przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Przypomnijmy, że po raz ostatni swa-
rzędzanie rywalizowali o III-ligowe punk-
ty w sezonie 2015/16. Wówczas zajęli 10. 

miejsce w tabeli, które – w konsekwen-
cji reorganizacji rozgrywek – oznaczało 
spadek na niższy szczebel ligowy. Po 
degradacji “niebiesko-biali” sukcesywnie 
budowali swoją pozycję w IV lidze.

W sezonie 2016/17 IV ligi grupy pół-
nocnej, mimo wielu zmian kadrowych, 
uplasowali się na 3. pozycji w stawce. 
Drugi sezon po spadku swarzędzanie 
zakończyli na 5. miejscu, mając tyle samo 
punktów co trzeci w tabeli – Lubuszanin 
Trzcianka.

W byciu czołowym zespołem na 
poziomie IV ligi „Dumie Swarzędza” nie 
zaszkodziła nawet reorganizacja rozgry-
wek, polegająca na połączeniu dwóch 
grup – północnej i południowej – w jed-
ną. W lidze o takim kształcie przyszło 
Unitom rywalizować w sezonie 2018/19 
(3. miejsce w tabeli) oraz w niedawno 
zakończonym sezonie 2019/20 (wice-
mistrzostwo rozgrywek).

Jan Piechota 
rzecznik prasowy Unii Swarzędz
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Miłka Raulin
„Siła marzeń, czyli jak 
zdobyłam Everest”

Miłka Raulin 22 maja 2018 roku zdobyła 
Everest – została wówczas najmłod-
szą (miała wtedy 35 lat) i jednocześnie 
dziesiątą Polką, która weszła na najwyż-
sze szczyty wszystkich kontynentów. 
W swojej najnowszej książce opowiada 
o tym, jak przygotować się do takiej 
wyprawy – fizycznie, psychicznie, logi-
stycznie i  finansowo (autorka potrzebo-
wała 85000 dolarów). I jak zrealizować 
to wszystko, pracując jednocześnie na 
etacie i wychowując nastolatka. Na swo-
im przykładzie Miłka Raulin pokazuje, że 
nigdy nie można rezygnować ze swoich 
marzeń, nawet gdyby innym wydawały 
się niemożliwe do zrealizowania. Pu-
blikacja wzbogacona jest fotografiami, 
częściowo z archiwum autorki.

Magda Stachula
„Trzecia”

Autorka Idealnej, najlepiej sprzedającego 
się debiutu kryminalnego, przedstawia 
kolejną powieść. Tym razem poznajemy 
Elizę, młodą psychoterapeutkę, którą po 
zawirowaniach miłosnych postanawia 
ułożyć sobie życie na nowo. Tymczasem 
zauważa, że jest śledzona. Mimo prób 
odkrycia tożsamości swojego prześla-
dowcy, nie zyskuje nic po za zwiększe-

niem poczucia osaczenia. W dodatku 
nikt nie chce jej uwierzyć. Jak potoczą 
się jej losy? Narracja prowadzono z per-
spektywy trzech osób, niedomówienia, 
nieustanne poczucie zagrożenia i mylne 
tropy podrzucane nam przez autorkę, 
to najlepsza rekomendacja dla tego 
thrillera psychologicznego.

Lars Wilderang
„Rozgwieżdżone 
niebo”

W Szwecji zaczynają dziać się niepo-
kojące rzeczy. Na ogromną skalę psują 
się smartfony, komputery, tablety. Po-
jawiają się problemy z infrastrukturą 
techniczną – przestają działać samo-
chody, samoloty rozbijają się maso-
wo, zaczynają się wyłączenia prądu, 
kanalizacji i bieżącej wody. Problemy 
te pojawiają się także w innych czę-
ściach świata. Wszystko to, do czego 
jesteśmy przyzwyczajeni, znika, upada 
cała oparta na technologii cywilizacja. 
Zamiast tego pojawia się chaos i walka 
o przetrwanie. Propozycja dla fanów 
fantastyki postapokaliptycznej.

Agnieszka Nortey
„Stylowa królowa”

Agnieszka Nortey, stylistka, kreatorka 
zmiany wizerunku w swojej publikacji 
radzi, jak dokonać rewolucji w swojej 
szafie – tak, by wreszcie czuć się do-
brze i zawsze mieć co na siebie włożyć. 
Pisze, jak zrobić mapę wizualizacji stylu, 
by odkryć swój własny, jak właściwie 
wymierzyć swoje ciało, by odkryć jaką 
mamy sylwetkę – oraz co pasuje do 
każdej z nich. Mówi o odpowiednim 
doborze kolorów, o modowych wy-
różnikach, obowiązkowych ubraniach, 
które muszą się znaleźć w szafie każdej 
z nas. Daje cenne wskazówki, zdradza 
stylistyczne triki, które każdej kobiecie 
pozwolą czuć się pewnie. 

Magdalena Makarowska, 
Dominika Musiałowska
„Insulinooporność 
w polskiej kuchni”

Autorki zaczynają od części teoretycznej, 
w której omawiają kulinarne grzeszki 
Polaków, mówią o konsekwencjach 
niezdrowego stylu życia, radzą, jak 
zmienić go na zdrowszy, tłumaczą, co 
w praktyce oznacza jeść zdrowo. Mó-
wią, jaką aktywność fizyczną wybrać 
w insulinooporności. Następnie podają 
przepisy kulinarne na potrawy z ob-
niżonym indeksem glikemicznym dla 
całej rodziny (uwzględniając śniadania 
i obiady, ale także specjalne dania dla 
najmłodszych, świąteczne przysmaki, 
przystawki, desery, dania jarskie, ki-
szonki i specjały na grilla). 

Martyna Senator
„Z popiołów”
Sara jest studentką edytorstwa, ze 
względu na wydarzenia z przeszłości 
jest osobą nieufną i stroniącą od ludzi. 

Bliskie kontakty utrzymuje jedynie ze 
swoją ukochaną babcią, która jest dla 
niej oparciem w każdej sytuacji. Kiedy 
poznaje Michała, wszystko zaczyna się 
zmieniać. Czy chłopakowi uda się przebić 
przez mur, który zbudowała wokół siebie 
Sara? Lekka, wciągająca powieść, która 
choć uznawana jest za młodzieżowo-
-obyczajową, powinna spodobać się tak-
że dojrzalszym czytelnikom. Z popiołów 
jest pierwszym tomem z planowanego 
cyklu książek.

Ian Sayer, Douglas Botting
„Złoto nazistów”

Ian Sayer, brytyjski historyk, znawca 
historii trzeciej Rzeszy, łowca nazistów 
wraz Douglasem Bottingiem, brytyjskim 
pisarzem i podróżnikiem, rozpoczęli 
śledztwo, w czasie którego przepro-
wadzili setki rozmów, odwiedzili cztery 
kontynenty, by odkryć prawdę, co stało 
się ze złotem wartym 2,5 miliarda do-
larów. Złotem, które zniknęło z Reich-
banku – Państwowego Banku Trzeciej 
Rzeszy – i którego do dzisiaj nie udało 
się w całości odzyskać. Choć książka po 
raz pierwszy wydana została pod koniec 
lat 80-tych, obecne wydanie zostało 
wzbogacone o wszystkie najważniejsze 
ustalenia, które poczynione do tej pory.

Anna  
Walkowiak-Osowska

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

(PLOT) przybliżamy nasze atrakcje 
i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić 
do mikroturystyki – samodzielnego 
zwiedzania najbliższej okolicy i po-
znawania mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równo-
legle na łamach informatorów samo-
rządowych 12 gmin członkowskich 
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim 
oraz w Prasowej Powiatowej 17.
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Zawodowcy
„Murarz domy buduje | Krawiec 

szyje ubrania | Ale gdzieżby 
co uszył | Gdyby nie miał 

mieszkania?” – budowlańców i krawców 
z wiersza Tuwima znają wszyscy, gorzej 
z wiedzą na temat tyflologa czy zduna. 
Pospolity czy rzadki – każdy zawód ma 
swoją specyfikę, którą warto odkryć. Pora 
zatem na podróż szlakiem profesji wokół 
Poznania.

Ponad sto lat temu na terenie Lubonia 
powstały wielkie zakłady przemysłowe. 
Losy dwóch związanych z nimi grup – 
fabrykantów i robotników – przybliżają 
wycieczki Lubońskim Szlakiem Architek-
tury Przemysłowej. Uczestnicy podobnych 
spacerów Swarzędzkim Szlakiem Meblo-
wym zgłębiają tajemnice Swarzędza – mia-
sta meblarzy, a gwoździem programu są 
wizyty w czynnym zakładzie stolarskim.

Prywatne kolekcje
Ciekawych wrażeń dostarczają zbiory 

prywatnych kolekcjonerów. Muzeum Wag 
i Miar Juliusza Gustowskiego w Sadach 
prezentuje przegląd najróżniejszych wag 
i przyrządów metrologicznych. W Roga-
linku działa Dawna Introligatornia, Dru-
karstwo i Zbiory Regionalne Alojzego 
Szabelskiego, gdzie można zgłębić tajniki 
druku i oprawy książek. Podobne miejsce 
powstaje w Puszczykowie, gdzie Mikołaj 
Rybczyński gromadzi stare maszyny dru-
karskie. Miłośnicy motoryzacji czekają 
na uruchomienie Muzeum Sztuki Inży-
nierskiej Zbigniewa Koprasa w Fiałkowie. 
Właściciel już teraz udostępnia kolekcję 
zabytkowych samochodów i motocykli, 
opowiadając o pracy mechanika pojazdów 
zabytkowych. Jedną z najbardziej niezwy-
kłych profesji przedstawia Muzeum Tyflo-
logiczne w Owińskach, które specjalizuje 
się w tyflokartografii – mapach dla osób 
z wadami wzroku.

Traperska Osada w Bolechówku i Wio-
ska Indiańska w Łopuchówku – to miej-
sca, gdzie można wcielić się w łowców 

futer i Czerwonoskórych. Barwne życie 
pisarza-podróżnika prezentuje Muzeum 
– Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. Warto poznać również 
losy polskich misjonarzy, odwiedza-
jąc Muzeum im. Ojca Mariana Żelazka 
w Chludowie.

W tak pięknych  
okolicznościach przyrody

Adam Wodziczko zasłynął jako ini-
cjator powstania Wielkopolskiego Par-
ku Narodowego. Słynnego przyrodnika 
przedstawia wystawa w muzeum parku 
w Jeziorach. Pracę biologa i leśnika przy-
bliża Ośrodek Edukacji Leśnej Łysy Młyn 
w Biedrusku oraz Leśna Izba Edukacyjna 
Puszczy Noteckiej w Dąbrówce Leśnej, 
a wiedzę z zakresu ogrodnictwa i den-
drologii – arboreta w Kórniku i Zielonce. 
Wizyta w Muzeum Narodowym Rolnictwa 
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szre-
niawie to okazja, by poznać całą grupę 
zawodów: od rolnika przez melioranta po 
weterynarza. Ofertę muzeum uzupełnia-
ją jego oddziały, między innymi Skansen 
Pszczelarstwa w Swarzędzu i Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie.

Zawody z przeszłości
Szczególnie ciekawe jest spotkanie 

z zawodami, które miały już swoje pięć 

minut w historii. Park Dzieje w Murowanej 
Goślinie oferuje ekscytujące pokazy sokol-
nicze, a powozownie w Kórniku i Rogali-
nie pomagają zapoznać się z profesją stan-
greta. W tym ostatnim zrekonstruowano 
gabinet Edwarda Bernarda Raczyńskiego, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
Uchodźctwie. Dużą część społeczności 
Śremu stanowili dawniej pracownicy 
Odlewni Żeliwa. Dziś o dawnych tradyc-
jach przypomina Pomnik Odlewnika oraz 
wykonana na miejscu rzeźba Magdaleny 
Abakanowicz. Tradycje starych zawo-
dów podtrzymuje też Kuźnia na Piaskach 
w Kórniku, gdzie odbywają się pokazy 
tego rzadko już spotykanego fachu. Obok 
powstał Kórnicki Wehikuł Czasu, a w nim 
pamiątki przypominające codzienną pracę 
rzemieślników: szewca, powroźnika, sto-
larza, zduna i fryzjera. Prawdziwą perełką 
tego miejsca jest ekspozycja pokazująca 
pracę położnych w izbie porodowej, dzia-
łającej przed laty w kórnickim ratuszu.

Piotr Basiński – Poznańska  
Lokalna Organizacja Turystyczna

Luboński Szlak Architektury Przemysłowej

Pokaz sokolniczy w Parku Dzieje
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Wieża widokowa w Mosinie

Bliżej nieba.  
Nadziemne atrakcje wokół Poznania

Nikt nie lubi, gdy ktoś patrzy na niego z góry. Jednocześnie sami szukamy 
okazji, by spojrzeć na świat z nieco szerszej perspektywy. Takich wrażeń 
dostarczają wieże widokowe, parki linowe i inne podpoznańskie atrakcje, 
które pozwalają choć na chwilę oderwać się od ziemi.

171 stopni – tyle trzeba po-
konać, by wejść na wieżę 
na Dziewiczej Górze. Na-

grodą za wysiłek jest piękna panorama 
Puszczy Zielonki i nieodległego Pozna-
nia – szczególnie efektowna podczas 
organizowanych regularnie nocnych 
wejść. Z wieży widokowej na Szachtach 
rozpościera się widok na ten unikatowy 
park na pograniczu Poznania i Lubonia. 
Udane ujęcia podmokłej doliny Warty 
zapewnia wieża na ścieżce dydaktycz-
nej Bobrowy Szlak w rejonie Czmońca, 
a na spacerowiczów w Kórniku czekają 
widoki z wieży na molo nad Jeziorem 
Kórnickim. Jest też w pobliżu Poznania 
kilka obiektów, które nie są typowymi 
punktami widokowymi: wieża pałacowa 
w Biedrusku, zabytkowe wieże ciśnień 
w Biedrusku i Śremie oraz dwie drewnia-
ne wieże sąsiadujących ze sobą atrakcji 
– Skansenu Miniatur Szlaku Piastow-
skiego i Grodu Pobiedziska.

Wokół parku
Wielkopolski Park Narodowy można 

oglądać z góry z wielu stron. W pobliżu 
Szreniawy wznosi się murowana wieża, 
dawniej mauzoleum rodziny Bierbaumów, 
obecnie – punkt widokowy. Wieża widoko-
wa Mosina-Glinianki zapewnia atrakcyjne 
widoki zarówno na park, jak i na położoną 
u podnóża plażę. Otoczenie obiektu prze-
szło niedawno gruntowną rewitalizację, 
podobnie jak pobliska ścieżka dydaktyczna 
„Osowa Góra-Jezioro Budzyńskie”, na 
której wzniesiono taras z widokiem na 
grodzisko, zwane Szwedzkimi Górami. 
Zupełnie nową realizacją jest też wieża or-

nitologiczna nad Jeziorem Trzcielińskim – 
doskonałe miejsce na podglądanie ptasich 
mieszkańców dzikiego Trzcielińskiego 
Bagna. Całkowicie unikatowe przedsię-
wzięcie stanowi Podniebna Eko Wioska 
w Deli Parku, czyli trasa spacerowa na 
kładkach wiszących wysoko pomiędzy 
leśnymi drzewami.

Parki linowe
Miłośnicy nadziemnych wędrówek 

chętnie odwiedzają parki linowe. Cascader 
Park w Kobylnicy proponuje śmiałkom aż 
cztery trasy o zróżnicowanym stopniu trud-
ności. Obornicki Park Linowy Adrenalina 
to dwie trasy i specjalna atrakcja na finał 
zabawy – zjazd tyrolski nad rzeką Wełną. 
Dla najmłodszych sprawdzonym rozwiąza-
niem są niskie parki linowe, które można 
odwiedzić w Skórzewie, w Deli Parku albo 
przy Pałacu Jankowice. Nie trzeba używać 

tam uprzęży, a upadek w najgorszym razie 
oznacza niewielkiego guza.

Lotnictwo
Miłośnicy lotnictwa doskonale znają 

dwa obiekty: Lotnisko Poznań-Kobylnica 
Aeroklubu Poznańskiego oraz Lądowisko 
Słonawy prowadzone przez Obornickie 
Stowarzyszenie Lotnicze. W obu można 
podziwiać podniebne akrobacje, jak i sa-
memu wznieść się w górę podczas lotu 
widokowego. Nietypowym lotniskiem 
jest Muzeum Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie: stojąca w ogrodzie replika bry-
tyjskiego myśliwca Hurricane zaprasza 
na wystawę o legendarnym Dywizjonie 
303. Ekspozycja lusowskiego Muzeum Po-
wstańców Wielkopolskich im. Gen. Józefa 
Dowbora Muśnickiego opowiada o córce 
patrona Janinie Lewandowskiej – pilocie 
i jedynej kobiecie-żołnierzu zamordowanej 
w Katyniu. Warto też odwiedzić niewielką 
Mórkę, by pokonać trasę nowej gry tere-
nowej – questu „O zakochanym lotniku 
i niejednym pomniku”.

Bliżej gwiazd
Mało kto wie, że w Borówcu pod Poz-

naniem działa Obserwatorium Astrogeody-
namiczne Centrum Badań Kosmicznych 
PAN. Unikatowa placówka naukowa jest 
dostępna dla grup pasjonatów, którzy 
chcieliby posłuchać o badaniach satelitów 
i kosmicznych śmieci. Astronomiczną wy-
cieczkę warto zakończyć na promenadzie 
w pobliskim Kórniku – ustawiona tam ru-
choma mapa gwiezdnych konstelacji gwa-
rantuje przedłużenie kosmicznych wrażeń!

Piotr Basiński 
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna
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Cascader Park w Kobylnicy
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Plaża miejska w Luboniu

Spacer nad wodę
Latem, gdy na dworze upał, szukamy wytchnienia nad rzeką albo jezio-
rem. Kąpieliska przeżywają oblężenie, swoich amatorów mają też kajaki 
czy żaglówki. A co, jeśli marzy nam się po prostu spokojna przechadzka? 
Wokół Poznania na odkrycie czeka wiele urokliwych miejsc w sam raz 
na relaks nad wodą.

Trasy w formie pętli to najlepszy 
sposób, by nie wędrować po 
własnych śladach. Taką wycieczkę 

można odbyć wokół Jeziora Swarzędz-
kiego albo Jeziora Lusowskiego. Kto zaś 
chciałby dorzucić jeszcze szczyptę wie-
dzy przyrodniczej, może wybrać ścieżkę 
dydaktyczną Zbiorowiska roślinne wokół 
jeziora Zielonka albo spacer wokół stawu 
w sąsiadującym Arboretum Leśnym.

W sercu miasta
Miejska trasa spacerowa nad wodą to 

strzał w dziesiątkę. Jedną z najbardziej 
popularnych jest promenada z Kórnika 
do Bnina – z molo, platformą widoko-
wą, sympatycznymi kafejkami i ławeczką 
Wisławy Szymborskiej. Kto potrzebuje 
ciszy, może skorzystać z leśnej ścieżki 
zdrowia po drugiej stronie jeziora. Nad 
Kanałem Mosińskim można odpocząć 
w wielobarwnym otoczeniu kwietnej łąki, 
a spacer zakończyć zdjęciem z Elegantem 
z Mosiny i wizytą w tamtejszej Galerii 
Sztuki. Nadrzeczną wizytówką Obornik 
są Łazienki – park nad Wełną z charaktery-
styczną drewnianą pergolą i nową ścieżką 
edukacyjną Woda i ryby. W Śremie przy 
promenadzie nadwarciańskiej znajdzie 
się coś dla ciała (znakomite restauracje) 
i dla ducha (Muzeum Śremskie). Spacer 
uatrakcyjnia swoista aleja gwiazd, czyli 
pomniki zasłużonych mieszkańców. Do-
brym miejscem na początek wycieczki jest 
też plaża miejska w Luboniu. W Puszczy-
kowie, odwiedzając popularne Zakole albo 
wędrując szlakiem turystycznym wzdłuż 
rzeki, można się poczuć niczym letnicy 
sprzed stu lat. 

Dolinami rzek
Spacerowicze z zacięciem przyrodni-

czym powinni koniecznie odwiedzić ma-
lownicze Łęgi Rogalińskie ze słynnymi 
sędziwymi dębami. Na końcu ścieżki dy-
daktycznej Bobrowy Szlak koło Czmońca 
czeka nagroda: panorama nadwarciańskich 
łąk z perspektywy wieży widokowej. Dzi-
ka przyroda i liczne starorzecza, pozosta-
łości dawnego koryta, można podziwiać 
również podczas spacerów w rejonie Kraj-
kowa oraz na Łęgach Mechlińskich blisko 
Śremu. Wiele do zaoferowania mają też 
doliny małych rzek: fantastyczne widoki 
na rozlewiska to największy atut spaceru 
wzdłuż Cybiny powyżej Swarzędza. Bo-
gatych przyrodniczych wrażeń dostarcza 
spacer z Rumianku w dolinę Samy. Na 
amatorów Nordic Walking czekają leśne 
trasy wzdłuż Wełny w rejonie Kowanówka 

albo szlaki nad Samicą Kierską w Zie-
lątkowie.

W leśnej głuszy
Liczne możliwości spacerów w nad-

wodnej scenerii oferuje Wielkopolski Park 
Narodowy. Wybór jest spory: szlak brze-
giem Jeziora Góreckiego z widokiem na 
Wyspę Zamkową, trasa od Studni Napo-
leona przez malownicze jezioro Kociołek 
po zarastające Jezioro Budzyńskie albo 
ornitologiczny spacer nad Trzcielińskie 
Bagno. Warto też odwiedzić Puszczę No-
tecką, wybierając ścieżkę wzdłuż strumie-
nia Kończak.

Nie tylko jeziora i rzeki
Co łączy AKWEN Tropicanę w Owiń-

skach, Szachty na pograniczu Poznania 
i Lubonia oraz mosińskie Glinianki? 
Wszystkie powstały jako wyrobiska żwiru 
lub gliny. Dziś są pięknie zagospodaro-
wane, ze ścieżkami spacerowymi, wie-
żami widokowymi i miejscami na piknik. 
Sztuczne pochodzenie ma też staw przy 
Łysym Młynie oraz staw z czterema wy-
spami przy Pałacu Jankowice. Dobrym 
miejscem na wspomniany wcześniej pik-
nik będzie na pewno Źródełko Żarnowiec 
w dolinie Samicy. Nad wodą zlokalizowa-
ne są też grodziska – Ostrów Radzimski 
nad Wartą oraz pozostałości dwóch osad 
obronnych na Półwyspie Szyja w Bni-
nie. Najciekawszą genezę mają zbiorniki 
w rezerwacie Meteoryt Morasko, które są 
wypełnionymi wodą pozostałościami po 
kosmicznej katastrofie.

Piotr Basiński 
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna

Nad Wartą w Puszczykowie
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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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Integracyjny 
Klub Sportowy

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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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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WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNOEKONOMICZNA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, STUDIA MAGISTERSKIE, INŻYNIERSKIE, LICENCJACKIE  
ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH NA KIERUNKACH:  
l PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA l PEDAGOGIKA l EKONOMIA  

l PRACA SOCJALNA l INFORMATYKA l DIETETYKA l FILOLOGIA
ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wlkp., tel. (61) 222 45 56, 784 950 640, fax (61) 222 45 57, e-mail: info@wwsse.pl

NAJNIŻSZE  
CZESNE  

W REGIONIE

PASJA
WIEDZA

PRZYSZŁOŚĆ

www.wwsse.pl

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

D
W

O
R
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A

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

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

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

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

SPRZEDANA

SZKOLNA

 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
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Leczenie i bezpłatne protezy

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

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

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

inne godziny do uzgodnienia

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

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

Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel. 61 817 26 72 
bok@ammigo.com.pl

Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70
biuro@ammigo.com.pl

FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal


