
wrzesień 2020

nr 8 (370) bezpłatne pismo informacyjne

Codziennie nowe informacje: www.swarzedz.pl

Obowiązkowa segregacja odpadów    Powszechny Spis Rolny
Rajd rowerowy    Leśny savoir-vivre    Turystyczne PLOTki

„Dwójka” na piątkę!
str. 4-5

IS
SN

 1
73

2-
24

80



2

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  wrzesień 2020

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim kli-
macie. Dom położony w południowo-zachodniej części koło-
brzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się 
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać 
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Morze! Plaża! Morze! Plaża! 
KołoKołobrzeg!brzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywal-
ka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów ku-
chennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszyst-
kich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto. 

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

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

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

KUPNO, SPRZEDAŻ, 
WYNAJEM 
NIERUCHOMOŚCI
•	Działki,	mieszkania,	

domy,	obiekty
•	Profesjonalna	

obsługa	transakcji	
nieruchomościami

•	Przekształcanie	gruntów
•	Uzbrajanie	działek
•	Procedury	

administracyjne

SWARZĘDZ	–	RYNEK	
UL.	WRZESIŃSKA	2/1

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

Zaufany partner 

w nieruchomościach

Z nami sprzedasz swoją nieruchomość!
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Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

1 września rozpoczęliśmy rok szkolny 
2020/2021. Uczniowie wrócili do 
swoich szkół i rozpoczęli edukację 

w formie stacjonarnej. Przedszkola i żło-
bek, choć rozpoczęły już działalność 18 
maja 2020 r., to od 1 września będą musiały 
zmierzyć się z dużo większą liczbą dzieci 
uczęszczających do placówki. Sytuacja 
spowodowana pandemią to ogromne 
wyzwanie dla wszystkich.  Dziękuję Pań-
stwu za trud włożony w przygotowanie 
placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego. 

Przed nami trudny rok szkolny. Jestem 
jednak przekonany, że ścisła współpraca 
Rodziców, Dyrektorów placówek oświa-

towych oraz Nauczycieli pozwoli na jego 
bezpieczną organizację. Pragnę Państwa 
zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, 
by wspierać Państwa w nadchodzącym 
czasie.

Mam nadzieję, że mimo panującej 
pandemii i związanych z nią obostrzeń 
mogliście wypocząć oraz nabrać sił do 
dalszej pracy i nauki w nowym roku 
szkolnym. Wierzę, że razem uda nam się 
przezwyciężyć ten trudny czas i już nie-
długo będziemy mogli znów cieszyć się 
normalnością.

Drodzy uczniowie, niech każdy dzień 
będzie przygodą, która pozwoli osiągnąć 
zamierzone cele. Nie ustawajcie w zgłę-

bianiu wiedzy! Nauczycielom życzymy, 
aby ich zaangażowanie przynosiło satys-
fakcję zawodową, a wszelkie trudności 
tylko umacniały ich w tej trudnej misji. 
Rodzicom – wiary we własne dzieci, aby 
napawały Was dumą. 

Powodzenia!
Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Pamiętamy o rocznicy Września

1 września o godz. 13.00 na swarzędz-
kim rynku  uczczono 81. rocznicę wy-
buchu II Wojny Światowej. Władze 

gminy oraz przedstawiciele Klubu „Unia 
Sto” oddali hołd bohaterom poległym 

w walce o ojczyznę. W całkowitej ciszy 
złożono kwiaty oraz zapalono znicze pod 
pomnikiem poświęconym ich pamięci... 

/am/ 
fot. A. Soberska-Mazurek 

Obsługa interesantów w Wydziale Spraw 
Obywatelskich oraz Urzędzie Stanu Cywilnego

Uprzejmie informujemy, że zgodnie 
z Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz z dnia 1 września 

2020 r. w sprawie zmian do Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Swarzędz obsługa interesantów 
w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz 
Urzędzie Stanu Cywilnego (w budynku 
przy ul. Poznańskiej 25) będzie odbywać 
się po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

Rezerwacja wizyty następować może 
na dwa sposoby:

► telefonicznie:

– Wydział Spraw Obywatelskich pod 
numerem telefonu: 61 6512304, 61 
6512309, 61 6512310
– Urząd Stanu Cywilnego pod nume-
rem telefonu 61 6512209
►elektronicznie za pomocą strony 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu w zakładce URZĄD, ZA-
REZERWUJ WIZYTĘ W URZĘDZIE 
http://swarzedz.pl/index.php?id=434

Powyższe nie dotyczy rejestracji 
zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

/umig/

22 września 
Europejskim Dniem 
Bez Samochodu

W 2020 roku Swarzędz po raz kolejny współ-
uczestniczy w Europejskim Dniu Bez 

Samochodu. 
22 września każdego roku osoby, które rezy-
gnują z jazdy samochodem na rzecz przejazdu 
Swarzędzką Komunikacją Autobusową mogą 
podróżować bezpłatnie, a jedynym dokumen-
tem do tego uprawniającym jest ważny dowód 
rejestracyjny pojazdu. 
Europejski Dzień Bez Samochodu jest ostatnim 
dniem prowadzonej w Polsce i Europie pod patro-
natem Komisji Europejskiej kampanii „Europejski 
Tydzień Mobilności”. Stanowi on doskonałą oka-
zję do przedstawienia różnych możliwości i form 
transportu publicznego i prywatnego w celu spo-
wodowania zmiany zachowań na proekologiczne 
i zmniejszające uciążliwości codziennego życia. 
Od 2002 r. w Europie, a od 2004 roku w Polsce, 
podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności or-
ganizatorzy kampanii promują alternatywne 
postawy społeczne pokazując, że można prze-
mieszczać się w sposób, który nie wpływa lub 
mniej wpływa na degradację środowska natu-
ralnego. Kampania promuje publiczny transport 
zbiorowy, a także korzystanie z rowerów, jako 
doskonałej alternatywy dla jazdy samochodami, 
szczególnie po zatłoczonych aglomeracjach. 
Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji im-
prez towarzyszących Europejskiemu Tygodniowi 
Mobilności, a być może w przyszłym roku Swa-
rzędz nie poprzestanie jedynie na uczestniczeniu 
w tej kampanii poprzez Europejski Dzień Bez 
Samochodu. 

Europejska strona akcji: 
http://www.mobilityweek.eu/

/ms/

Od redakcji: 
Na www.swarzedz.pl publikujemy 
Komunikat Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz informujący 
szczegółowo o przygotowaniu 
przedszkoli i szkół do nowego roku 
szkolnego. 
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„Dwójka” na piątkę!
Szkoła w Swarzędzu rozbudowana za 17 mln zł

Niespełna rok trwała rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w Swarzędzu. Gdy 2 września, podczas uroczystego otwarcia 
nowego obiektu, burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek zwrócił się do 
dzieci z pytaniem: Czy podoba Wam się ta szkoła? – odpowiedzią było 
zdecydowane: Taaaaaaaak!!! 

Nic dziwnego. Dzięki gminnej in-
westycji, kosztującej ok. 17 mln 
złotych, uczniowie swarzędzkiej 

„Dwójki” zyskali teraz bardzo dobre 
warunki do nauki. – Ta rozbudowa prze-
prowadzona 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 znakomi-
cie wyposażona sala gimnastyczna, ze-
wnętrzne boiska, piękny plac zabaw dla 
najmłodszych – wszystko to było bardzo 
potrzebne – podkreśla dyrektor SP 2 – 
Marlena Adolp. 

Podczas uroczystości otwarcia rozbu-
dowanej szkoły burmistrz Marian Szku-
dlarek skierował słowa podziękowania 
do wszystkich, którzy przyczynili się do 
sprawnego wykonania inwestycji. – Ser-
decznie dziękuję radnym Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, moim zastępcom – Grzego-

rzowi Taterce i Tomaszowi Zwolińskiemu, 
wykonawcom z firmy Agrobex Sp. z o.o. 
i jej prezesowi Krzysztofowi Kruszonie, 
projektantom, wszystkim zaangażowanym 
w budowę pracownikom UMiG, a zwłasz-
cza Karolinie Tokłowicz-Wandachowicz 
z Wydziału Inwestycji, która każdego dnia 
doglądała przebiegu prac. 

Jak podkreślił burmistrz Szkudlarek, 
inwestycje oświatowe to jeden z priory-
tetów swarzędzkiego samorządu, za co 
należą się słowa uznania także dla wszyst-
kich burmistrzów i radnych poprzednich 
kadencji. – Modernizacji i rozbudowie 
poddane zostaną następne swarzędzkie 
obiekty oświatowe, do czego już się przy-
gotowujemy – powiedział burmistrz.

Rozbudowana „Dwójka” poświęcona 
została przez księdza Szymona Likowskie-
go, proboszcza parafii pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu. 
Goście, wśród których byli m.in. Wielko-
polski Kurator Oświaty Zbigniew Talaga,  
radni Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, Rady Powiatu i Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, sołtysi, przedstawiciele 
swarzędzkich instytucji i jednostek or-
ganizacyjnych oraz, oczywiście, rodzice 
uczniów „Dwójki”, zwiedzając rozbudo-
waną i odmłodzoną szkołę podkreślali, że 
jest ona teraz nie tylko nowoczesna i funk-
cjonalna, ale po prostu ładna i przyjazna... 

/mw/ 
 Fot. A.Młynarczak i M.Woliński 

Jak już informowaliśmy, rozbudowa 
SP nr 2 w Swarzędzu to zadanie 
polegające na: 

 » rozbiórce obiektu sklepiku szkol-
nego o pow. 25,00 m2, rozbiórce 
istniejących 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 
stanowiącą dwukondygnacyjny bu-
dynek będący łącznikiem pomiędzy 
częścią istniejącą i nowobudowaną, 
zawierającą salę gimnastyczną wraz 
z zapleczami oraz część dydaktycz-
ną zlokalizowaną na piętrze;

 » wykonaniu zagospodarowania te-
renu: przestrzeni manewrowej dla 
pojazdów jednostek ratowniczych, 
dojść – chodników, placu postojo-
wego dla samochodów osobowych, 
nowych trawników;

 » budowie sieci wewnętrznych na 
działce: wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, gazowej;

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

 » wykonaniu nowych boisk sporto-
wych: o nawierzchni naturalnej tra-
wiastej o pow. 2800 m2, o nawierzch-
ni poliuretanowej 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, wia-
ty na bramki sportowe, stojaka na 
rowery.
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Baza transportowa rozbudowana, 
jest też parking

W Garbach zakończyła się rozbu-
dowa bazy transportowej stanowiącej 
zaplecze dla Swarzędzkiej Komunikacji 
Autobusowej. Budynek został ocieplony, 
zmodernizowaniu uległy stanowiska do 
przeglądów autobusów. Koszt tej bardzo 
ważnej dla Swarzędza inwestycji wyniósł 
6,374 mln zł, z czego dofinansowanie ze 
środków UE to prawie 3,3 mln zł.

Równocześnie przed bazą, u zbiegu 
ul. Michałówka i Transportowej, zbudo-
wany został parking dla 46 samochodów 
osobowych – parking ten stanowić będzie 
element węzła przesiadkowego. 

Rozbudowa bazy transportowej w Gar-
bach (obok przebudowy ul. Transportowej, 
przebudowy ulicy Średzkiej i budowy węzła 

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

/mw/
 Fot. M. Szrajbrowski i STK
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Przebudowa ul. Dworcowej 
w Kobylnicy

W Kobylnicy trwa przebudowa ul. 
Dworcowej na prawie kilometrowym od-
cinku od ul. Słonecznikowej do ul. Szkol-
nej. Wykonawca – firma Budownictwo 
Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k. – zakoń-
czył już układanie asfaltu na odcinku po-
między ulicą Słonecznikową i Łąkową, 

a obecnie trwają prace na odcinku Łąko-
wa–Szkolna.

Przypomnijmy, że inwestycja ta – o na-
zwie „Budowa nawierzchni wraz z odwod-
nieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy, 
Etap II” – obejmuje budowę kanalizacji 
deszczowej, odcinka kanalizacji sanitarnej 

oraz brakujących przyłączy wodociągo-
wych i do kanalizacji sanitarnej, kanali-
zację teletechniczną, chodnik, oświetlenie 
uliczne. Koszt to niespełna 5,2 mln zł. Na 
przebudowę ul. Dworcowej w Kobylnicy 
Gmina Swarzędz otrzymała ponad 3,184 
mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

Przebudowa ul. Dworcowej powin-
na się zakończyć w listopadzie bieżącego 
roku. /mw/

 Fot. Bartłomiej Majchrzak
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Rondo gotowe. Zakończył się III etap rozbudowy ul. Transportowej, polegający na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Transportowej i Kórnickiej. Wykonawcą 
była firma Iveston z Obornik, a koszt to ok. 2,5 mln zł. 
Jak już informowaliśmy, dotychczas – w ramach I i II etapu – ulica Transportowa przebudowana została na ponad półtorakilometrowym odcinku, od ul. Kórnickiej aż 
do ul. Borówki na granicy z Poznaniem. /mw/

z F
ot
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Modernizacja bieżni w SP nr 1 w Zalasewie – jest dofinansowanie! Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie odbywa się modernizacja 
bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal. W ramach tej inwestycji, oprócz retoppingu (czyli nałożenia nowej warstwy) istniejącej nawierzchni poliuretanowej, 
powstało również jej odwodnienie, co ściśle wiąże się z budową nowego odcinka kanalizacji deszczowej. Wykonawca (firma Matejko Development sp. z o. o. z Czapur 
k. Poznania ) deklaruje, że wszystkie prace zakończone zostaną we wrześniu bieżącego roku. 
Koszt tej inwestycji przekracza 360 tysięcy złotych, z czego prawie połowę sfinansuje samorząd Województwa Wielkopolskiego. 28 lipca br. w Zalasewie burmistrz 
Swarzędza, Marian Szkudlarek oraz Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę dotyczącą  przyznanej dotacji w wysokości 
172.290 zł. /mw/

 Fo
t. I
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ap

rzy
ck

a



PROSTO Z RATUSZA  wrzesień 2020

9

P
ro

st
o

 z
 b

u
d

o
w

yUmowa na budowę 
chodnika w Paczkowie 
podpisana 

20 sierpnia 2020 r. Gmina Swarzędz 
podpisała z firmą Budownictwo Drogo-
we KRUG umowę na budowę chodnika 
w ul. Średzkiej na odcinku od torów ko-
lejowych do granic Paczkowa. Przedmio-
tem umowy jest budowa 530 m chodnika 
o szerokości 1,50-3,00 m o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej. W projekcie 

uwzględniono także odwodnienie oraz bu-
dowę dwóch przystanków autobusowych. 
Wartość kontraktu przekracza 735 tysięcy 
złotych, a jego realizacja nastąpi do końca 
tego roku. 

/WPR/ 

Nowa nawierzchnia 
ul. Cechowej

Gmina Swarzędz podpisała umowę 
na budowę nawierzchni ul. Cechowej 

w Swarzędzu. Wykonawcą będzie firma 
Budownictwo Drogowe Krug. Ulica Ce-
chowa, położona pomiędzy ulicami Wrze-
sińską i Warszawską, ma długość 52 m, 
a nawierzchnia będzie miała szerokość 
5 m. Prace rozpoczną się we wrześniu, 
potrwają do końca listopada, a ich koszt 
wyniesie ok. 90 tys. zł.

/mw/

Oświetlenie uliczne – 
Paczkowo, Swarzędz, 
Jasin

Jeszcze w tym roku ulice Chłodna 
i Fitrowa w Paczkowie otrzymają oświe-
tlenie. Firma SWAMEL zainstaluje tam 
12 lamp. Ten sam wykonawca zajmie się 
też budową oświetlenia ulic Morelowej 
i Malinowej w Swarzędzu, gdzie zapro-
jektowano umieszczenie 13 lamp. Łączny 
koszt to ok. 210 tys zł. 

Gmina ogłosiła też przetarg na budowę 
oświetlenia w ulicach Kazimierza, Jadwigi, 
Władysława i Rutkowskiego w Jasinie. 
Wpłynęło 5 ofert, które obecnie są weryfi-
kowane. Zakończenie budowy oświetlenia 
tych ulic ma nastąpić również w bieżącym 
roku. 

/mw/

Remont odcinka ul. Wrzesińskiej – zgodnie z planem. Zgodnie z planem przebiega remont ul. Wrzesińskiej na odcinku od ul. Polnej do Rynku 
w Swarzędzu. Remont polega na uporządkowaniu ścieków przykrawężnikowych oraz na wymianie istniejącej warstwy ścieralnej. Wykonawcą jest Zakład Robót Wielo-
branżowych Kubiaczyk Sp. K. z Kokoszek koło Nekli. Koszt remontu wyniesie nieco ponad 298 tys. zł.  Wykonawca zobowiązał się zakończyć wszystkie prace do połowy 
października. /mw/
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PKP S.A. zmodernizuje dworzec  
w Kobylnicy

Rusza modernizacja kolejnych dworców kolejowych w Wielkopolsce, 
m.in. w Kobylnicy. Jest już wykonawca, a inwestycja w naszej gminie, 
kosztująca ponad 4,7 mln zł, ma być gotowa do końca przyszłego roku 
– informuje PKP S.A. 

Już wkrótce rozpocznie się komplekso-
wa przebudowa dworców na stacjach 
Pobiedziska i Kobylnica. Zabytko-

we dworce odzyskają dawną świetność, 
a dzięki licznym udogodnieniom staną 
się dostępne dla wszystkich podróżnych. 
Oddanie dworców do użytku planowane 
jest do końca 2021 r. 

Polskie Koleje Państwowe zakończyły 
postępowania przetargowe i wybrały fir-
my, które wykonują modernizacje dwor-
ców w Pobiedziskach i podpoznańskiej 
Kobylnicy, położone przy ważnej trasie 
kolejowej łączącej Poznań z Gnieznem 
oraz Bydgoszczą i Toruniem. Obydwa 
dworce, z uwagi na swój zabytkowy 
charakter, pozostaną w niezmienionych 
formach architektonicznych. Dwo-
rzec w Pobiedziskach został zbudowa-
ny w 1872 roku, a powstanie budynku 
w Kobylnicy datowane jest na przełom 
XIX i XX w. W ramach prowadzonych 
prac budowlanych wymienione zostaną 
elementy stolarki okiennej i drzwiowej, 
stropy, konstrukcje i poszycia dachów 
oraz wszystkie instalacje techniczne. 
Wykonane zostaną także renowacja ele-
wacji budynków oraz ich iluminacja. 
Podczas przebudowy zmianie ulegnie 
układ pomieszczeń wewnątrz obiektów, 
co pozwoli stworzyć na dworcach strefy 
obsługi podróżnych. Na każdym dworcu 
najważniejszymi pomieszczeniami będą 
ogrzewana i klimatyzowana poczekalnia 
oraz ogólnodostępna toaleta, dostosowana 
także do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Pozostałe przestrzenie zostaną 
przeznaczone na lokale dla podmiotów 
zewnętrznych, np. samorządów lokalnych 
czy najemców komercyjnych. Na dworcu 
Pobiedziskach zaprojektowane zostało tak-
że pomieszczenie kasy biletowej. 

– Modernizacje dworców w Pobiedzi-
skach i Kobylnicy to dwie z 13 inwestycji 
dworcowych realizowanych przez PKP 
S.A. w województwie wielkopolskim. Za-
kończona została już przebudowa budynku 
na stacji Poznań Garbary oraz moderni-
zacja zabytkowego Dworca Zachodnie-
go w Poznaniu. Modernizacja dworców 
położonych na terenie największych pol-
skich aglomeracji to bardzo istotna część 
naszego programu inwestycyjnego. Na 
atrakcyjność oferty kolei, szczególnie dla 
osób dojeżdżających codziennie do dużych 
ośrodków, składa się kilka elementów: no-
woczesny tabor, zmodernizowane linie ko-
lejowe i perony oraz właśnie dworce jako 
miejsca, w których zaczynamy i kończmy 
podróże – mówi Krzysztof Mamiński, 
prezes zarządu PKP S.A. 

Wspólnym mianownikiem dla wszyst-
kich inwestycji realizowanych w ramach 
ogólnopolskiego Programu Inwestycji 
dworcowych PKP S.A. na lata 2016-
2023 jest pełne dostosowanie obiektów 
do potrzeb wszystkich grup podróżnych, 
w tym osób z niepełnosprawnościami. 

Dzięki takim udogodnieniom jak ścieżki 
prowadzące dla osób niewidomych i nie-
dowidzących, mapy dotykowe dworców, 
dźwigi, szersze przejścia czy brak pro-
gów dworce stają się dostępne dla osób 
o ograniczonej mobilności, czyli pasaże-
rów z niepełnosprawnościami, osób star-
szych oraz podróżujących z małymi dzieć-
mi czy dużymi bagażami. Aby zapewnić 
podróżnym większe bezpieczeństwo, na 
dworcach zainstalowane zostaną systemy 
monitoringu. 

Kolejną wspólną cechą dworców 
w Pobiedziskach i Kobylnicy jest ich 
położenie w sąsiedztwie gminnych cen-
trów przesiadkowych integrujących różne 
rodzaje transportu. Dzięki temu zmoderni-
zowane dworce kolejowe zostaną jeszcze 
lepiej połączone funkcjonalnie z miejsco-
wościami, w których się znajdują. W ra-
mach inwestycji PKP S.A. wykonane zo-
staną nowe nawierzchnie ciągów pieszych 
oraz powstaną elementy małej architektury, 
takie jak wiaty śmietnikowe. 

W czasie prowadzenia prac budowla-
nych obsługa podróżnych korzystających 
ze stacji Pobiedziska zostanie przeniesiona 
do tymczasowego dworca kontenerowe-
go. Budynek dworca w Kobylnicy jest 
obecnie obiektem nieczynnym, a obsługa 
pasażerów będzie w nim prowadzona po 
zakończeniu inwestycji. Prace budowla-
ne związane z przebudową dworca w Po-
biedziskach wykona Agrobex Sp. z o.o. 
z Poznania. Łączna wartość inwestycji to 
5 781 000 zł brutto. Modernizację dworca 
w Kobylnicy przeprowadzi również firma 
Agrobex, a łączna wartość inwestycji to 
4 723 200 zł brutto. Modernizacje dwor-
ców Kobylnica i Pobiedziska to kolejne 
inwestycje PKP S.A. współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. 

/pkp, mw/
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W Swarzędzu poja wiły się biletomaty 
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej

Węzeł PKP w Swarzędzu, pl. Nie-
złomnych, Pętla Kościuszkow-
ców i rondo Śródka to miejsca, 

w których można już w biletomacie ku-
pić bilety jednorazowe i okresowe Swa-
rzędzkiej Komunikacji Autobusowej. Za 
tydzień powinna zostać wprowadzona 
możliwość doładowania w biletomacie 
swarzędzkiego biletu okresowego na 
kartę PEKA.

Ostatnie, piąte z zamówionych urzą-
dzeń, stanie na os. Cegielskiego na przy-
stanku przy rondzie.

Staramy się również o wprowadzenie 
możliwości zakupu biletów poznańskie-
go ZTM (okresowych i doładowywania 
t-portmonetki).

Przy okazji przypominamy o koniecz-
ności noszenia maseczki w trakcie korzy-
stania z transportu publicznego. Niestety, 
dzięki zgłoszeniom pasażerów, wiemy, że 
część osób ignoruje to zalecenie, czym 
naraża siebie i współpasażerów na utratę 
zdrowia, a nawet życia. Bądźmy wszyscy 
odpowiedzialni! /ms/

Profilaktyka 
i wczesne 
wykrywanie chorób 
układu moczowo-
płciowego mężczyzn

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotwo-
rów w Poznaniu w ramach umowy zawar-

tej z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego projektu przeprowadzi akcję 
nieodpłatnych badań profilaktycznych dla 
Mieszkańców Gminy Swarzędz od 50 roku życia. 
Badania będą dotyczyć profilaktyki i wczesnego 
wykrywania chorób układu moczowo-płciowego 
mężczyzn (oznaczenie poziomu PSA). 16 wrze-
śnia 2020 r. o godz. 10:00 w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu, ul. Poznańska 14, odbędzie się 
spotkanie edukacyjne. 
Badania natomiast przeprowadzone zostaną 
21 września w godz. 10.00-12.00 również 
w Ośrodku Kultury). 
Zapisy na badania prowadzone są pod nr. tele-
fonu: 61 6512312. 

/WE/

Szanowni Państwo! Przypominamy, 
że autobusy Swarzędzkiej Komu-

nikacji Autobusowej mają ograniczenia 
dot. liczby pasażerów. W pojazdach 
znajdują się informacje o dopuszczalnej 
liczbie osób. Prosimy o zakrywanie ust 
i nosa podczas podróży oraz zachowanie 
dystansu od innych pasażerów. Chrońmy 
siebie i innych. /wnw/

Informacja dla uczniów i studentów 
korzystających z bezpłatnych przejazdów SKA

Informujemy, że 
celem ogranicze-
nia możliwości roz-

przestrzeniania się 
epidemii Covid-19, 
zaświadczenia na 
bezpłatne przejazdy 
Swarzędzką Komu-
nikacją Autobusową 
wydane na rok szkol-
ny lub akademicki 
2019/2020 zachowują swoją ważność do 
końca 2020 roku pod warunkiem okaza-
nia w trakcie kontroli ważnej legitymacji 
szkolnej lub studenckiej. Nowe zaświad-
czenia będą wydawane wyłącznie uczniom 
klas pierwszych szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych oraz studentom I roku. 

W celu wydania zaświadczeń dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych zlo-
kalizowanych na terenie Swarzędza, Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu podejmie 
rozmowy z dyrektorami, celem dostar-

czenia odpowiedniej 
liczby zaświadczeń 
i umożliwienia ich 
wydawania na tere-
nie szkół. O szcze-
gółach będziemy 
informować.

Wzorem po -
przednich lat, za-
świadczenia dla 
uczniów szkół pod-

stawowych z terenu naszej Gminy wy-
dawane będą bezpośrednio przez szkoły. 
Pozostałe osoby uprawnione do uzyskania 
zaświadczeń prosimy o wcześniejsze, te-
lefoniczne umówienie wizyty w Urzędzie 
(tel. 61 6512401).

Przypominamy, że zaświadczenia po-
siadane aktualnie przez uczniów ostatnich 
klas szkół podstawowych i średnich, którzy 
zamierzają kontynuować naukę, zachowu-
ją ważność do 30 września.

/WNW/
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Selektywna zbiórka odpadów staje się faktem!
Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązkowa dla każdego 
mieszkańca ZM GOAP. Jeśli zastanawiasz się, jak prawidłowo ją prowadzić oraz gdzie 
wrzucić lub komu przekazać zgromadzone odpady, odpowiadamy poniżej.  

Selektywna zbiórka odpadów, czyli…

Mimo, iż segregowanie odpadów 
powstających w naszych domach 
może wydawać się żmudne i pra-

cochłonne, zapewniamy, że przy odrobinie 
chęci oraz dobrej organizacji wcale nie 
musi być trudne. Co zatem powinniśmy 
wiedzieć, aby robić to poprawnie? Po 
pierwsze, selektywna zbiórka polega na 
oddzieleniu surowców od odpadów, które 
nie nadają się do powtórnego przetworzenia. 
Po drugie, pamiętajmy, aby przed wrzu-
ceniem zgniatać odpady opakowaniowe 
(np. kartony po soku, butelki PET) oraz 
aby do pojemnika na selektywną zbiór-
kę nie trafiały odpady z zawartością. Co 
ważne, nie ma także konieczności mycia 
opakowań! Po trzecie, bioodpady należy 
gromadzić w workach papierowych lub 
biodegradowalnych i kompostowalnych. 
Workom z tworzyw sztucznych w brązo-
wych pojemnikach mówimy stanowcze nie!

Gdzie wrzucić, komu przekazać? 
Tym, którzy segregują przypominamy, 

zaś tym niesegregującym wyjaśniamy, że 
na terenie ZM GOAP selektywna zbiórka 
odbywa się z podziałem na 5 frakcji, tj.: 
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, 
bioodpady, odpady zmieszane (resztkowe). 
Ale po kolei. 

Do niebieskiego pojemnika lub wor-
ka trafia m.in. papier, kartony, tektura, 
ulotki, gazetki, katalogi, a także zeszyty, 
książki czy papierowe worki oraz torby. 
Ważne, by nasze odpady nie były mokre, 
zabrudzone lub zatłuszczone, dlatego po-
jemnik na papier to nie miejsce dla zuży-
tych chusteczek higienicznych, papieru po 
maśle, papierowych ręczników. Do papieru 
nie wrzucamy także paragonów. 

Z kolei metale i tworzywa sztuczne 
wrzucamy do pojemnika lub worka 
w kolorze żółtym. Bez wahania możemy 
umieścić w nim: zgniecione i zakręcone 
butelki po napojach, aluminiowe puszki, 
kapsle, zakrętki od słoików, opakowania 
po środkach czystości czy dezodorantach 
i aerozolach. To także właściwe miejsce 
dla czystego styropianu opakowaniowe-
go, kartonów po mleku i sokach, folii alu-
miniowej. A czego tam nie umieszczać? 
Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, 

blistrów po lekach i zużytych artykułów 
medycznych, baterii i akumulatorów. Nie 
wrzucamy tam również części samochodo-
wych, opakowań po olejach silnikowych 
lub puszek po farbach i lakierach. 

W zielonym pojemniku lub wor-
ku gromadzimy opakowania szklane tj. 
szklane butelki i słoiki po napojach oraz 
żywności. Możemy wrzucić tam także 
opakowania po kosmetykach (tylko części 
szklane). Absolutnie nie wrzucamy: por-
celany oraz fajansu, szkła: okularowego, 
żaroodpornego, luster, a także: szyb okien-
nych i zbrojonych, reflektorów, żarówek 
i świetlówek oraz zniczy z zawartością 
wosku! 

Co zatem powinno trafić do odpadów 
zmieszanych (resztkowych)? Pieluchy jed-
norazowe, artykuły higieniczne, ceramika, 
lustra, worki z odkurzacza, to te odpady, 
które wrzucamy do czarnego pojemnika. 
Do odpadów zmieszanych (resztkowych) 
zaliczamy również: zatłuszczony papier 
po maśle, niedopałki papierosów, kości 
oraz odpadki od ryb i mięsa. Myli się 
jednak ten, kto uważa, że czarny pojem-
nik jest na wszystkie pozostałe odpady. 
Nie możemy wrzucić do niego np. gru-
zu, farb i rozpuszczalników, świetlówek 
i żarówek energooszczędnych, baterii czy 
akumulatorów. 

A co z pozostałymi odpadami?
Rozwiązań jest kilka. Odpady wystaw-

kowe (dawniej problemowe), możemy 
bezpłatnie oddać do PSZOK na Grato-
wisko) lub wystawić, w zabudowie jedno-
rodzinnej, przed nieruchomość, natomiast, 
w zabudowie wielorodzinnej, w miejscu 
gromadzenia odpadów (MGO). Odpady, 
które ze względu na swój rozmiar, wagę 
lub właściwości nie mogą być umieszczane 
w pojemnikach odbierają – na określonych 
przez siebie zasadach – także inne pod-
mioty uprawnione. Z kolei w przypadku 
zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego pochodzącego z naszych 
gospodarstw domowych możliwości jest 
jeszcze więcej. Wyżej wymienione odpady 
możemy przekazać m.in. do wyspecjali-
zowanych punktów zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
punktów prowadzonych przez Organizację 

Odzysku a także do PSZOK i MPSZOK 
(zwanych Gratowozami. Ponadto, przy 
zakupie sprzętu możemy bezpłatnie od-
dać do punktów sprzedaży detalicznej, np. 
sklepów ze sprzętem RTV i AGD, sprzęt 
tego samego rodzaju i w takiej ilości jak 
nowy. Z kolei w przypadku, gdy naprawa 
przyjętego przez punkt serwisowy sprzętu 
jest niemożliwa lub nieopłacalna, punkt 
ten ma obowiązek jego zagospodarowania. 

Więcej informacji na stronie:
www.goap.org.pl .

Nowe zasady postę-
powania z odpadami 
na terenie ZM GOAP 
Już od 1 września br. na terenie gmin nale-
żących do Związku Międzygminnego GOAP 
zaczną obowiązywać nowe zasady postępowa-
nia z odpadami. Jest to pokłosie zmian, które 
jeszcze w ubiegłym roku zostały uchwalone 
przez Sejm (tj. nowelizacji ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach).

Pierwsza i podstawowa zmiana wiąże się 
z faktem, że wszyscy, bez wyjątku, będą 

zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów, w podziale na: papier, szkło, metale 
i tworzywa sztuczne, bioodpady. Pozostałe odpa-
dy, które nie stanowią odpadów niebezpiecznych 
powinny trafić do pojemnika na odpady zmiesza-
ne. Dotyczy to zarówno nieruchomości w zabudo-
wie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej. Szcze-
gólnie w tym ostatnim obszarze należy zadbać 
o skrupulatność w prowadzeniu segregacji, gdyż 
niewłaściwe postępowanie z odpadami nawet 
przez jedną osobę, może rodzić konsekwencje 
dla pozostałych mieszkańców bloku w postaci 
podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami. Kolejna istotna zmiana wiąże się z decyzją, 
którą muszą podjąć właściciele nieruchomości 
niezamieszkanych (w tym ROD-ów), w zakresie 
określenia, czy dana nieruchomość znajdzie się 
w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie go-
spodarki odpadami, czy też poza nim.

Więcej informacji na temat zmian w systemie 
gospodarowania odpadami od 1 września 2020 r. 
znajdą Państwo na stronie internetowej: https://
www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/
zmiana-systemu-od-1-września-2020 
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Jak prawidłowo segregować odpady komunalne?

ZMIESZANE  
ODPADY 
KOMU-
NALNE

Wszystko to, czego nie można odzyskać 
w procesie recyklingu, z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych, wrzucamy do 
pojemnika z odpadami zmieszanymi.

 Wrzucamy:
 » wszystkie odpady niebędące odpada-
mi niebezpiecznymi i niepodlegające 
zbiórce selektywnej

 Nie wrzucamy:
 » odpadów BIO i odpadów zielonych
 » zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego

 » baterii i akumulatorów
 » świetlówek i żarówek energooszczęd-
nych

 » zużytego oleju silnikowego i filtrów 
olejowych

 » farb i rozpuszczalników
 » opakowań po farbach i rozpuszczal-
nikach

 » leków i opakowań po lekach
 » gruzu

METALE i  
TWORZYWA 
SZTUCZNE

Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe 
butelki, puszki i kartoniki. Zajmują w ten 
sposób mniej miejsca w koszu na odpady 
a potem także w transporcie.

 Wrzucamy:
 » zgniecione i puste butelki po napojach
 » zgniecione i puste butelki po chemii 
gospodarczej

 » plastikowe nakrętki
 » aluminiowe puszki po konserwach 
i napojach

 » kapsle
 » opakowania z metalu
 » kartoniki po mleku i napojach
 » worki i reklamówki
 » koszyczki po owocach
 Nie wrzucamy:
 » butelek i pojemników z zawartością
 » plastikowych zabawek

 » opakowań po lekach
 » opakowań po wyrobach garmażeryj-
nych

 » opakowań po olejach spożywczych 
i silnikowych

 » części samochodowych
 » mebli i ich części
 » jednorazowych naczyń
 » sprzętu AGD

PAPIER
Oszczędzaj papier - używaj dwóch stron 
kartki papieru do pisania lub rysowania; 
nie drukuj tego, co możesz przeczytać 
w wersji elektronicznej.

 Wrzucamy:
 » papier
 » gazety, czasopisma
 » gazetki reklamowe
 » ulotki
 » katalogi
 » książki
 » opakowania tekturowe
 » kartony, tekturę falistą
 Nie wrzucamy:
 » papieru samokopiującego
 » kalki
 » zatłuszczonego papieru po maśle 
i margarynie

 » papieru woskowego
 » tapet, worków po wapnie, cemencie, 
gipsie

 » styropianu
 » pieluch jednorazowych, podpasek
 » ubrań

SZKŁO
Odpadów szklanych nie należy przed wy-
rzuceniem tłuc. Z butelek nie trzeba usuwać 
papierowych naklejek.

 Wrzucamy:
 » butelki szklane po napojach (bez na-
krętek)

 » słoiki (bez nakrętek, zacisków i gu-
mowych uszczelek)

 Nie wrzucamy:
 » szkła okiennego
 » szkła zbrojonego
 » szkła żaroodpornego
 » porcelany
 » ceramiki
 » doniczek
 » kryształu
 » luster
 » kineskopów
 » szyb samochodowych
 » świetlówek
 » żarówek
 » opakowań po lekach
 » termometrów

ODPADY  
BIO i  
ZIELONE

Pamiętaj, że odpady BIO i zielone nale-
ży gromadzić w pojemnikach. Pojemniki 
do gromadzenia ww. odpadów powinny 
uwzględniać obowiązujące normy oraz 
być w kolorze brązowym.

ODPADY BIO:
 Wrzucamy:
 » trawę, liście, rozdrobnione gałęzie
 » resztki kwiatów ciętych i doniczko-
wych

 » obierki owoców i warzyw
 » skorupki jaj
 » pozostałości roślinne, kwiaty
 » resztki żywności (bez mięsa)
 » przeterminowane owoce i warzywa
 » fusy po kawie i herbacie

ODPADY ZIELONE:
 Wrzucamy:
 » trawę
 » liście
 » rozdrobnione gałęzie
 » pozostałości roślinne
 Nie wrzucamy:
 » mięsa, kości i odchodów zwierząt
 » ziemi, kamieni
 » popiołu

Od 1 września 2020 roku selektywna 
zbiórka odpadów będzie obowiązko-
wa dla każdego mieszkańca ZM GOAP.
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

W dniu 25 sierpnia 2020 roku od-
była się XXV Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. W obra-

dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 19 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XXV/299/2020 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 

i Gminy Swarzędz na rok 2020.
► Uchwałę nr XXV/300/2020 w spra-

wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2020-2043.

► Uchwałę nr XXV/301/2020 w spra-
wie określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w Gminie Swarzędz na rok szkolny 
2020/2021.

► Uchwałę nr XXV/302/2020 w spra-
wie przeznaczenia części umorzonej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu.

► Uchwałę nr XXV/303/2020 
w sprawie porozumienia międzygminne-
go pomiędzy Miastem Poznań, a Gminą 
Swarzędz w zakresie realizacji zadań ko-
munikacji miejskiej.

► Uchwałę nr XXV/304/2020 w spra-
wie powierzenia Burmistrzowi Miasta 

W dniu 25 września 2020 roku odbyła 
się XXV Sesja Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu. Podczas posiedzenia omówiono 
Raport z realizacji Programu ochrony Śro-
dowiska dla Miasta i Gminy Swarzędz 
na lata 2015 – 2019 z perspektywą na 
lata 2020 – 2024. Przedstawiony Ra-
port zawiera dane dotyczące realizacji 
zadań w zakresie ochrony powietrza at-
mosferycznego, zasobu wód, gospodarki 
odpadami, ochrony przyrody oraz dzia-
łania w zakresie edukacji ekologicznej 
mieszkańców Gminy Swarzędz. Radni 
podczas dyskusji zabierali głos w kwestii 
poprawy stanu wód i powietrza w okresie 
ostatnich 10 lat.

Następnie przedstawiciele Związku 
Międzygminnego Gospodarka Odpada-
mi Aglomeracji Poznańskiej przedstawili 
zasady odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości od 1 
września 2020 r. Z-ca Dyrektora Biura 
Związku, Katarzyna Stróżyk podkreśli-
ła, że zmiany systemu gospodarowania 
odpadami dotyczą obligatoryjnej selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych, co 
oznacza, że wszyscy mieszkańcy muszą 
segregować odpady. Radni podczas dys-

kusji prosili o szczegółowe wyjaśnienia 
dotyczące rodzaju pojemników i wor-
ków do danych odpadów oraz sposobu 
właściwego segregowania odpadów. 
Dyrektor Biura Związku podkreśliła, 
że nie zmieniają się wysokości opłat za 
wywóz odpadów, jednak pojawią się 
kary w przypadku stwierdzenia niepra-
widłowej segregacji odpadów. Naklejenie 
żółtej naklejki na pojemnik lub worek 
oznacza złe posegregowanie odpadów, 
zielona naklejka zostanie nalepiona po 
stwierdzeniu, że mieszkaniec posegre-
gował właściwie odpady, natomiast czer-
wona naklejka zostanie przylepiona na 
żółtą w przypadku nieposegregowania 
odpadów. Należy zaznaczyć, że czerwona 
naklejka oznacza wszczęcie procedury 
związanej z podwyższeniem stawki opła-
ty do 3 – krotności jej wysokości. Ponadto 
na pojemniku może pojawić się również 
pomarańczowa naklejka w przypadku, 
gdy do pojemnika zostanie wrzucony od-
pad, który nie podlega odbiorowi, np.: 
gruz w odpadach zmieszanych. 

Podczas sesji Rada podjęła uchwały, 
m.in. w sprawie:

 » powierzenia Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Swarzędz uprawnień do 
ustalania wysokości cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej w zakresie 
przyjmowania odpadów do składo-
wania na Składowisku Odpadów 
Komunalnych w Rabowicach,

 » miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w rejonie skrzyżo-
wania ulic Św. Marcin i Strzeleckiej 
w Swarzędzu,

 » miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Rejon ulic Zio-
łowej i Tymiankowej w Jasinie oraz 
ulicy Dożynkowej w Gortatowie”,

 » miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Rejon ulic: 
Katarzyńskiej, Makowej i Łąkowej 
w Gruszczynie”.
W wolnych głosach radni dyskuto-

wali w kwestii przygotowania placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego, 
zachowania reżimu sanitarnego w swa-
rzędzkiej komunikacji oraz  inwestycji 
drogowych na terenie gminy.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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i Gminy Swarzędz uprawnień do ustalania 
wysokości cen i opłat za usługi komunal-
ne o charakterze użyteczności publicznej 
w zakresie przyjmowania odpadów do 
składowania na Składowisku Odpadów 
Komunalnych w Rabowicach.

► Uchwałę nr XXV/305/2020 w spra-
wie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego 
prowadzenia zadania publicznego polega-
jącego na zarządzaniu drogą powiatową nr 
2512P – ul. Rabowicka w Jasinie.

► Uchwałę nr XXV/306/2020  w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie z dotych-
czasowym dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy części nieruchomości wcho-
dzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr XXV/307/2020 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – Swanka.

► Uchwałę nr XXV/308/2020 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic 
Św. Marcin i Strzeleckiej w Swarzędzu.

► Uchwałę nr XXV/309/2020 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Rejon ulic Ziołowej 
i Tymiankowej w Jasinie oraz ulicy Do-
żynkowej w Gortatowie”.

► Uchwałę nr XXV/310/2020 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulic: Katarzyńskiej, 
Makowej i Łąkowej w Gruszczynie”

► Uchwałę nr XXV/311/2020 w spra-
wie uznania wniosku za niezasługujący na 
uwzględnienie.

► Uchwałę nr XXV/312/2020 w spra-
wie uznania petycji za zasługującą na 
uwzględnienie.

► Uchwałę nr XXV/313/2020 w spra-
wie uznania petycji za niezasługującą na 
uwzględnienie.

► Uchwałę nr XXV/314/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrek-
tora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Swarzędzu.

► Uchwałę nr XXV/315/2020 w spra-
wie przedłużenia terminu rozpatrzenia 
skargi.

► Uchwałę nr XXV/316/2020 w spra-
wie przedłużenia terminu rozpatrzenia 
skargi.

Sporządziła:
Hanna Mełeń

BRM Swarzędz 

Od redakcji: Pełne teksty wszystkich 
uchwał dostępne są w Biurze Rady 
Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej: http://bip.swarzedz.eu/

*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi
19 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji 
Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. W posiedzeniu udział wzięło 6 
członków komisji.  Po przedstawieniu porządku 
obrad i stwierdzeniu, że Komisja Gospodarki, Śro-
dowiska i Rozwoju Wsi jest władna do podejmo-
wania prawomocnych wniosków radni przystąpili 
do omawiania, zgodnie z planem pracy komisji, 
tematu: „kwestie związane z wykorzystaniem 
funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach 
w roku 2019 oraz analiza wniosków mieszkańców, 

rad sołeckich składanych do projektu budżetu”.
Prezentację w zakresie wykorzystania funduszu so-
łeckiego przedstawił Kierownik Wydziału Nadzoru 
Właścicielskiego – Mariusz Szrajbrowski. Członkowie 
Komisji dyskutowali w zakresie możliwości wyko-
rzystania funduszu sołeckiego w czasie pandemii, 
skoro nie ma możliwości organizowania imprez 
w sołectwach. Wynikiem dyskusji było sformuło-
wanie następującego wniosku: Komisja Gospodarki, 
Środowiska i Rozwoju Wsi wnioskuje o zwrócenie się 
z prośbą do sołtysów i rad sołeckich o rozważenie moż-
liwości przeznaczenia połowy funduszu sołeckiego 
na równanie dróg w poszczególnych sołectwach ze 
względu na sytuację związaną z COVID-19.
Następnie radni przystąpili do omawiania materia-
łów sesyjnych. 
Kolejnym punktem obrad były sprawy bieżące - po-
ruszono następujące tematy:

 » zasady obioru odpadów selektywnych,
 » kwestia budowy wodociągu w Sokolnikach 

Gwiazdowskich,
 » walka z dzikami,
 » jakie dokumentacje są w posiadaniu gminy 

oraz jakie dokumentacje są przygotowywane, 
szczególnie dokumentacja ul. Cieszkowskiego oraz 
rondo w ul. Cmentarnej (Burmistrz Marian Szku-
dlarek odpowiedział, że szczegółowe informacje 
przedstawi na kolejnym posiedzeniu Komisji), 

 » kwestia rozdzielenia kanalizacji ogólnospławnej 
w centrum Swarzędza.

Na zakończenie Przewodniczący Tomasz Majchrzak 
poinformował, że tematy z planu pracy komisji, które 
nie zostały omówione w poprzednich miesiącach ze 
względu na to, że komisja nie obradowała w związku 
z sytuacją epidemiczna, zostaną omówione w przy-
szłym roku. 

Tomasz Majchrzak 
Przewodniczący KGŚiRW
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Kto zostanie 
szachowym 
mistrzem?

Serdecznie zapraszamy na Mistrzostwa Gminy 
Swarzędz w Szachach na rok 2020, które od-

będą się w Ośrodku Kultury w Swarzędzu. Turniej 
jest podzielony na dwie kategorie.
Zapisy dostępne dla wszystkich na serwerze 
chessmanager.com
l 19 września godz. 10:00

Juniorzy i juniorki do 18 lat:
https://www.chessmanager.com/pl/
tournaments/5741359380037632

l 20 września godz. 10:00
Dorośli:
https://www.chessmanager.com/pl/
tournaments/5650510956724224

Najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni nagro-
dami rzeczowymi.

/ok/

Wakacje 
w Swarzędzkim 
Centrum Historii 
i Sztuki

Mimo ograniczeń związanych z pandemią, 
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 

zorganizowało kolejną akcję z cyklu „Wakacje 
w muzeum”. Skorzystało z niej kilkadziesiąt 
dzieci – uczestników półkolonii organizowanych 
w naszej gminie (dla porównania w ubiegłym 
roku dzieci było około 800). 
W ramach akcji uczestnicy brali udział w grze „Po-
znanie miasta i jego historii”, której nadrzędnym 
celem było zapoznanie się z przeszłością Swarzę-
dza. Gracze podzieleni byli na dwie grupy a wy-
grywała ta, która zdobyła najwięcej punktów.  
Wśród zadań było np. dorysowanie brakującego 
elementu, odnalezienie puzzli, znalezienie różnic 
czy też  przypasowanie zdjęcia do odpowiedniej 
„okiennicy” w SCHiS. 
Wszystkie dzieci dobrze się bawiły, a na pamiątkę 
każdy uczestnik trzymał fotografię w specjalnej 
ramce.

(SCHiS)

Jak żyć? Szukasz odpowiedzi na to od-
wieczne i fundamentalne pytanie? Jak 
zwykle niezawodni PARANIENOR-

MALNI rozwiewają wszelkie wątpliwości 
– z humorem! Czasami nie bywa różowo, 
a życie to nie bajka, ale zawsze pomoże 
nam poczucie humoru. Jest cudownym 
lekarstwem na codzienność, rutynę i inne 
nieszczęścia. 

PARANIENORMALNI w swoim 
najnowszym programie żartują ze spraw 
codziennych, relacji międzyludzkich, 
kwestii damsko-męskich i roli mediów 
w naszym życiu. A wszystko to z właści-
wą sobie lekkością. Z humorem CZEBA 
żyć! – oto recepta na szczęśliwe, udane 
życie. Doktor Prozak wypisze ją każdemu. 

Nowe skecze, nowe sytuacje, nowi 
bohaterowie, ale także znane postaci wy-
kreowane przez Paranienormalnych w no-
wej i odświeżonej odsłonie. Dwie godziny 

najlepszego lekarstwa – niezwykły kontakt 
z publicznością, lekkość i energia, której 
nie można się oprzeć. Tego możecie się 
spodziewać. Obiecujemy, że uśmiech nie 
będzie schodził Wam z twarzy, a uśmiech 
to krzywa, która prostuje wszystko. 

27 września 2020, o godz. 17:00 
https://www.kupbilecik.pl/impre-

zy/54178/Zalasewo/Kabaret+Paranie-
normalni/ 
oraz godz. 19:30 

https://www.kupbilecik.pl/impre-
zy/54184/Zalasewo/Kabaret+Paranie-
normalni/ 

Zalasewo, Swarzędzka Sala Kon-
certowa, ul. Jana Heweliusza 26 

Bilety w sprzedaży tylko na
www.kupbilecik.pl 

Zapraszamy! 
/ok/
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Koncertowy jubileusz „Olszyny”
29 lipca w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury odbył się kolejny, czwarty 
już koncert z cyklu „Swarzędzka Scena Wirusowa”. Przypomnijmy, 
że wcześniej na tej scenie mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć 
zespół Revolfighter, Sekcję Wokalną Ośrodka Kultury oraz Krzysztofa 
Antkowiaka. Tym razem wystąpił Zespół Regionalny Olszyna, bardzo 
dobrze znany wszystkim swarzędzanom i nie tylko. 

Tradycyjnie koncert odbywał się w po-
staci live stream, czyli z bezpośred-
nią transmisją na żywo do Internetu. 

Było to wyjątkowe spotkanie z piosen-
ką. Zespół zaprezentował bardzo urozmai-
cony repertuar, od piosenek biesiadnych, 
poprzez przeboje muzyki rozrywkowej, 
a kończąc na piosenkach żołnierskich, na-

wiązując tym samym do rocznicy 100-lecia 
Bitwy Warszawskiej. 

Jednak nie tylko rocznica Bitwy War-
szawskiej przypada na 2020 rok... Jest to 
również rok, w którym Zespół Regionalny 
Olszyna obchodzi jubileusz 25-lecia dzia-
łalności artystycznej! Z tej okazji każda 
z Pań oraz prowadzący zespół – Państwo 

Dorota i Marek Rybak – otrzymali drobny 
upominek. O Szanownych Jubilatkach pa-
miętał również Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz Marian Szkudlarek, przekazując 
na ręce zespołu list gratulacyjny. Gratulacje 
i życzenia złożył również dyrektor Ośrod-
ka Kultury w Swarzędzu Filip Przepióra. 

Podziękowanie za wkład, zaanga-
żowanie i wspólne dzielenie 25-tu lat 
z zespołem (czyli od samego początku) 
otrzymały Panie Bożena Solecka i Pani 
Genowefa Mrugas. 

Składamy Szanownym Jubilatom 
serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za 
działania na rzecz rozwoju kultury, propa-
gowania tradycji regionu, a także promowa-
nia gminy Swarzędz. Życzymy wszelkiej 
pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej 
wspaniałej aktywności twórczej. 

/ok/

Muzeum w Uzarzewie zaprasza
Wystawa „Zwierzęta leśne  
w przesądach i zabobonach w kulturze ludowej”

Celem wystawy jest ukazanie wyjąt-
kowości i bogactwa polskiej kultury 
ludowej, wzbudzenie zainteresowa-

nia dawnym systemem wierzeń, zabobo-
nami, przesądami ludowymi i rolą jaką 
odgrywały w nim zwierzęta leśne.

Chcielibyśmy przybliżyć szerszej pu-
bliczności, zarówno dzieciom jak i doro-
słym, tematykę związaną ze zwierzętami 
leśnymi, zachowaniami, zdolnościami, ich 
znaczeniem dla ludzi i środowiska, a także 
przedstawić cały zestaw wierzeń, przesą-
dów, zabobonów związanych z tymi zwie-

rzętami, które niegdyś były tak popularne 
w kulturze ludowej a których pozostałości 
możemy obserwować po dzień dzisiejszy. 
Zamierzeniem wystawy jest wypełnienie 
luki w ofercie muzeum. Wraz z wystawą 
w placówce pojawi się „więcej człowieka” 
i „magicznej mocy zwierząt”. 

Wystawę obejrzeć można do 31 paź-
dziernika w Muzeum Przyrodniczo-Ło-
wieckim w Uzarzewie.

Zbigniew Kowalski
Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie 

w Uzarzewie
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Inwentaryzacja źródeł ogrzewania
Szanowni Mieszkańcy, nawiązując do działań podejmowa-

nych przez Gminę Swarzędz, zmierzających do poprawy jakości 
powietrza informujemy, że kluczową sprawą w tej kwestii jest 
zebranie wiarygodnych danych dotyczących liczby i rodzaju źródeł 
ogrzewania funkcjonujących na terenie naszej gminy, a także 
informacji o stopniu termomodernizacji budynków. Ważna jest 
również wiedza, jakie plany w tym zakresie mają mieszkańcy 
względem swoich nieruchomości. Informacje te pozwolą gmi-
nie przystąpić do kolejnych działań zmierzających do poprawy 
jakości powietrza, w tym współfinansowania wymiany źródeł 
ogrzewania w szerszym zakresie. 

W celu zebrania ww. informacji uruchomiliśmy akcję ankie-
tyzacyjną. Formularze ankiet można pobrać z www.swarzedz.pl 
(w zakładce ochrona środowiska).

Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety wg wiedzy, którą 
Państwo posiadacie, oraz przekazanie jej do dnia 30 września 
2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu pocztą trady-
cyjną lub za pośrednictwem ePUAP, poprzez platformę eUrząd 
lub jako skan podpisanej ankiety na adres wos@swarzedz.pl. 
W przypadku niewypełnienia lub nieodesłania ankiety, zostanie 
ona przeprowadzona bezpośrednio na Państwa nieruchomości 
przez osobę uprawnioną, w sprzyjającym ku temu czasie. 

Biorąc jednak pod uwagę zaistniałą w kraju sytuację, uprzejmie 
prosimy o pomoc w przeprowadzeniu inwentaryzacji, wypełnienie 
ankiety i przesłanie jej na podany wyżej adres poczty internetowej. 

/wos/ 

Obowiązek ewidencji szamb 
i przydomowych oczyszczalni

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Swarzędz! In-
formujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne – szamb 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, któ-
rzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego 
(szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków winni zrobić 
to niezwłocznie. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie bip.
swarzedz.eu, w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 
ul. Rynek 1lub w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 
25, pok. 214. 

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znaj-
duje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa 
oczyszczalnia ścieków ma obowiązek podpisania umowy z firmą 
posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy 
Swarzędz. Umowa może zostać podpisana z kilkoma przedsię-
biorcami jednocześnie. Przypominamy o obowiązku posiadania 
dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub 
osadów (rachunki, faktury vat, które powinny zawierać: dane 
przedsiębiorstwa odbierającego nieczystości, dane właściciela 
nieruchomości oraz informacje za jaki okres i w jakiej ilości 
zostały odebrane nieczystości ciekłe). 

Informujemy, że odbywają się wzmożone kontrole nie-
ruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli spraw-

dzane są umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nie-
czystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do 
prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić 
to niezwłocznie. 

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

/wos/

Usuń azbest!  
Trwa nabór wniosków na rok 2020

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do 
wzięcia udziału w programie likwidacji wyrobów zawiera-
jących azbest na terenie Powiatu 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 Programu pokrywa 100% 
kosztów demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawiera-
jących 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 dnia 15 października 2020 r.

O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje ko-
lejność 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 związa-
nych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest – 
w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność 
lub użytkowanie wieczyste,

 » w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współ-
własności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wy-
konanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.
W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał się przed-

siębiorca rolny, pomoc będzie udzielana jako pomoc de minimis 
w sektorze rolnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu, w Wydziale Obsługi Mieszkańca na 
stanowisku nr 4 lub pod numerami telefonów: (61) 65 10 655 
oraz (61) 65 10 714.

Wnioski w wersji elektronicznej dostępne 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!!! 
/wos/ 
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„Dobry start” 

Od dnia 1 lipca 2020r. rozpoczęto 
przyjmowanie poprzez internet 
(za pośrednictwem: bankowości 

elektronicznej, Portalu Informacyjno-
-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – 
Platformy Usług Elektronicznych ZUS) 
wniosków w sprawie ustalenia prawa 
do świadczenia „Dobry start” na kolejny 
okres zasiłkowy 2020/2021. Natomiast 
od dnia 1 sierpnia 2020 r. wnioski są 
przyjmowane w formie papierowej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu 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.

W Gminie Swarzędz w okresie od 
1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. 
przyjęto 4.832 wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia “Dobry start”. Do 
31 sierpnia 2020 r. przyznano i wypłaco-
no świadczenie „Dobry start” dla 2.160 
dzieci na łączną kwotę 648.000,00 zł. 

Przypominamy, że wnioski o przy-
znanie świadczenia “Dobry start” na rok 
szkolny 2020/2021 można składać do 
30 listopada 2020 r.

Świadczenie 
wychowawcze 500+

W przypadku świadczenia wy-
chowawczego 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 elektronicznej, Portalu 
Informacyjno-Usługowego Emp@tia, 
PUE ZUS – Platformy Usług Elektro-
nicznych ZUS 

► od 1 kwietnia 2021 r. w formie 
papierowej w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25

Agnieszka Fabiś
Kierownik Sekcji Świadczeń 

Wychowawczych OPS

Lato w Środo-
wiskowym Domu 
Samopomocy
Okres wakacyjny pomimo panującej 

pandemii uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy spędzili 
w aktywny sposób.

W lipcu zajęcia prowadził p. Szy-
mon, który tak relacjonuje czas 
spędzony z nami: „Uczestnicy 

ŚDS to wspaniali ludzie. Ciekawi świata, 
otwarci na proponowane zajęcia, ludzie 
którzy nie udają , a ich radość jest praw-
dziwa jak i smutek – też jest prawdziwy.

Starałem się prowadzić zajęcia z za-
kresu socjoterapii, zabaw integracyjnych, 
sportowych, przekazywać treści dydaktycz-
ne o zwierzętach i wiele innych tematów 
i treści samorzutnych lub proponowanych 
przez uczestników. Zajęcia miały charakter 
warsztatów, w których uczestnicy odpo-
wiadali na pytania, a także zadawali je, 

rysowali, grali w piłkę papierową , rzucali 
do celu, grali w piłkarzyki, rozwiązywali 
zagadki kryminalne, byli aktorami, arty-
stami, uczestniczyli w dramach itd.”

Sierpień za sprawą p. Mariusza upły-
nął na twórczych działaniach. Wiele go-
dzin uczestnicy spędzili tworząc z gliny 
wszelkiego rodzaju formy, m.in. doniczki, 
płytki, naczynia użytkowe. Zabawa była 
znakomita, a efekty pracy zadziwiają-
ce. Nie zabrakło czasu na odnawianie 
starych mebli, zamieniano je w piękne 
artystyczne dzieła metodą decoupage. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
nowo poznana technika – gipsoryt, 
uczestnicy w gipsie tworzyli projekty, 
które odbijali na różnych powierzchniach 
uzyskując zaskakujące efekty. 

Wakacyjny czas upłynął także na 
zwiedzaniu wystaw w Swarzędzkim 
Centrum Historii i Sztuki. Uczestnicy 
mieli także okazję poznać historię swa-
rzędzkiego Cechu Stolarzy oraz – dzięki 
kronikom filmowym – przypomnieć so-
bie, jak wyglądało miasto dawniej.

Pogoda za oknami przypomina, że 
lato dobiega końca. Z radością wspomi-
namy czas wakacyjny, a pomysły jakie 
zrodziły się w tym czasie będziemy nadal 
realizować.

K.Z.
Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Swarzędzu

Za zasługi 
dla 
obronności 
kraju...

31 lipca w swa-
rzędzkim ratu-
szu mieszkańcy 

naszej gminy, Państwo 
Teresa i Ryszard Wolińscy 
otrzymali medale „Za zasługi dla obron-
ności kraju”. To wyróżnienie, nadawane 
przez Ministra Obrony Narodowej, ma 
m.in. na celu okazanie uznania rodzicom, 
którzy wychowali kilkoro dzieci na wzo-
rowych i ofiarnych żołnierzy. 

Odznaczenia wręczył Państwu Woliń-
skim Wojskowy Komendant Uzupełnień 
w Poznaniu ppłk Rafał Wojciechowski. 
Wyrazy uznania przekazał również bur-
mistrz Swarzędza Marian Szkudlarek. 

/ip/
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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 

Wakacyjny dzień  
w Puszczy Zielonce

13 sierpnia uczestnicy Dziennego 
Domu „Senior-WIGOR” wybrali 
się na plenerową wycieczkę. Na 

początku znaleźliśmy się u stóp najwyż-
szego wzniesienia w Puszczy Zielonka. 
Naszym celem było wejście na wieżę – 
punkt widokowy na szczycie Dziewiczej 
Góry. 

Po krótkim odpoczynku udaliśmy się 
do pobliskiej przystani wodnej „AKWEN 
Marina”. To wyjątkowa przystań na rzece 
Warcie, która od 6 lat stanowi nie lada 
atrakcję gminy Czerwonak. 

Następnie odwiedziliśmy unikalny 
na skalę europejską Park Orientacji Prze-
strzennej. Jest on częścią Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach. Park, 
pięknie utrzymany w założeniach baro-

kowego ogrodu, ucieszył nas cieniem 
w grabowych alejkach.

Finałem wycieczki był „regeneracyj-
ny” pobyt w „Traperskiej Osadzie” w Bo-
lechówku. Niezwykle mili gospodarze 
przyrządzili pyszny posiłek i zapewnili 
odpoczynek wśród zieleni. Atrakcją go-
spodarstwa było poznanie psów husky, 
możliwość karmienia koni, kóz i zoba-

czenie z bliska wspaniałych strusi, w tym 
wyjątkowego strusia emu.

Dzięki zaangażowaniu uczestników 
i opiekunów podróż upłynęła bezpiecz-
nie i spokojnie. Organizatorzy wycieczki 
zapewnili maseczki i środki dezynfekują-
ce, a jazda w klimatyzowanym autokarze 
była naprawdę komfortowa.

Pomimo upału będziemy dobrze 
wspominać czas spędzony w bliskości 
Puszczy Zielonki wśród dających cień 
drzew i przyjaznych zwierząt.

Sabina Furjan  
– uczestniczka wycieczki 

Anna Szpakowska  
– pracownik socjalny w Dziennym 

Domu „Senior – WIGOR”

Warsztaty artystyczne  
dla niepełnosprawnych 
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej działające przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu pozyskało dotację ze środków Po-
wiatu Poznańskiego na realizację projektu „Warsztaty artystyczne dla nie-
pełnosprawnych mieszkańców powiatu poznańskiego’’. 19 sierpnia 2020 r. 
w Gminnym Centrum Informacji odbyło się spotkanie, w którym udział wzięły 
osoby z niepełnosprawnością, w tym uczestnicy Środowiskowych Domów 
Samopomocy z Powiatu Poznańskiego. 

W ramach warsztatów mydeł na-
turalnych uczestnicy stworzyli 
różnobarwne, zapachowe my-

dełka, zdobione nasionami oraz ziarnami 
kawy. Drugim warsztatem było malowa-
nie toreb z ekosurówki. Podczas ostat-
niego warsztatu – stolarskiego – były bu-
dowane budki lęgowe. Jak powiedziała 
jedna z uczestniczek – Pani Sabina: „pod-
czas warsztatów wykonaliśmy ciekawe 
rzeczy, np. każdy z uczestników zdobił torby 
w kolorowe wzory oraz wytworzył i ozdo-
bił mydła. Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że mogliśmy wziąć udział w warsztatach 
i dziękujemy za to, że opiekunowie bardzo 
o nas dbali”. 

Atmosfera spotkania, zarówno za 
oknami jak i w pomieszczeniu, była bar-
dzo gorąca, jednakże wszyscy w wielkim 
skupieniu i zaangażowaniu tworzyli swo-
je prace. Każda była inna, równie ciekawa, 
dająca wiele inspiracji oraz satysfakcji. 
Mamy nadzieję, że spotkamy się w na-
stępnym roku na kolejnych warsztatach. 
Do zobaczenia.

K.Z
Stowarzyszenie na Rzecz 

Aktywizacji Społeczności Lokalnej
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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

Kursy nauki 
i doskonalenie 
pływania

Kursy zaczynamy od 21 wrześ-
nia. Wszystkie karnety z II etapu 
2019/2020, będą aktywne w I etapie 

2020/2021. Wszystkie grupy pozostają 
w niezmienionym składzie i prowadzone 
są według harmonogramu z II etapu 
2019/2020. Wszyscy uczestnicy poinfor-
mowani zostali sms. W przypadku braku 
sms-a od Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji prosimy o kontakt telefoniczny 
61 65 09 523.

Zapisy nowych uczestników kursów 
od 10 września tel. 61 65 09 523.

/cs/

Zajęcia fitness

Od 14 września zapraszamy na 
zajęcia fitness. Oferta jest róż-
norodna i bez wątpienia każdy 

znajdzie coś dla siebie.
Informacje o wolnych miejscach pod 

numerem telefonu 61 65 09 527.
Koszt zajęć - 45 minut

 » 17 zł - opłata za jedne zajęcia w kar-
necie miesięcznym

 » 25 zł - jednorazowy wstęp na zajęcia
 » 14 zł - opłata za ZDROWY KRĘGOSŁUP

Harmonogram:

PONIEDZIAŁEK
 » 9:00 – Zdrowy Kręgosłup
 » 18:30 – Step Cellulit Killer
 » 19:30 – Pilates
 » 20:30 – Rzeźba Brzuch

WTOREK
 » 18:30 – Tabatta
 » 19:30 – Step Antycellulit
 » 20:30 – Modelowanie Sylwetki/Stret-

ching
ŚRODA

 » 18:30 – Trening Obwodowy
 » 19:30 – Zumba
 » 20:30 –  Fit Ball

CZWARTEK
 » 18:30 - Pilates
 » 19:30 – Body Perfekt Sztangi
 » 20:30 – Turbospalanie

PIĄTEK
 » 9:00 – Zdrowy Kręgosłup
 » 18:30 – Brazylijskie Pośladki/Płaski 

Brzuch
 » 19:30 – Step Latino Power

Aqua Aerobik

Zapraszamy na Aqua Aerobik. Zaję-
cia odbywają się we wtorki o godzi-
nie 19:10 i 20:00 – Aqua Aerobik, 

oraz w czwartki o godzinie 19:05 – Aqua 
Hard Body Trening. Pierwsze zajęcia 15 
września.

Opłaty:

 » 30 zł/os./45 min (za jednorazowe 
wejście na basen, obejmuje opłatę 
za wejście na basen)

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

 » 175 zł/os./45 min (za 8 + 2 wejść na 
basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen, ważny 90 dni)

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

(po przekroczonym czasie dopłata we-
dług cennika).

/cs/

Korty Tenisowe 
do końca września

Zachęcamy do korzystania z kortów 
tenisowych, które czynne są co-
dziennie w godzinach 9:00-21:00. 

W godzinach wieczornych dostępne 
dwa oświetlone korty (otwarcie uza-
leżnione jest od warunków atmosfe-
rycznych). Sezon na kortach potrwa do  
30 września 2020 roku.

Cennik kortów:

Poniedziałek-Piątek 
 » 9:00-15:00 – 20 zł/60min
 » 15:00-21:00 – 25 zł/60min

Sobota, Niedziela i Święta 
 » 9:00-21:00 – 25 zł/60min

Opłatę za korty tenisowe gotówką 
można regulować w biurze kortów na-
tomiast kartą płatniczą oraz karnetem 
SCSiR w kasie pływalni. Rezerwacja kor-
tów tenisowych tel. 515 320 194.

/cs/
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Co w puszczy piszczy?
Mamy ogromną przyjemność 
zaprosić wszystkich turystów, 
głównie mieszkańców gmin 
członkowskich Związku Międzygminnego ,,Puszcza Zielonka” 
do podróżowania w okolicach Poznania razem z Aleksandrą 
Warczyńską (autorką bloga ,,wielko Polska Ciekawie”) i Związ-
kiem Międzygminnym ,,Puszcza Zielonka”. 

Aleksandra Warczyńska, niestrudzo-
na popularyzatorka mikroturystyki, 
autorka bloga „wielko Polska cieka-

wie”, w którym opisuje swoje wycieczki 
po Wielkopolsce, tym razem zamierza zwie-
dzić Puszczę Zielonkę. Zamierza odwiedzić 
Gminy członkowskie Związku Międzyg-

minnego i podzielić się swo-
imi turystycznymi odkryciami. 
Podczas pięciu wypraw opowie 
m.in. o Szlaku Legend, Szlaku Kościołów 
i innych naszych atrakcjach.

Pierwsza wyprawa zawiodła ją do 
Pobiedzisk i okolicy. Odwiedziła m.in. 

Skansen Miniatur i Gród Pobiedziska, 
a chwilę wytchnienia znalazła nad jednym 
z pobliskich jezior. Kolejna – do urokliwej 
Wierzenicy, nieco tajemniczej, niezwykle 
malowniczej i bogatej w liczne atrakcje 
miejscowości w gminie Swarzędz... 

Gdzie teraz zawita Ola? Z jej relacjami 
możemy zapoznać się pod linkiem: 

https://wielkopolskaciekawie.pl
Znajdziecie tu wiele ciekawostek, 

piękne zdjęcia, a także... gotowy przepis 
na letnie, rodzinne, odkrywcze wyciecz-
ki po Puszczy Zielonce! Przekonacie się, 
że... niezwykłe miejsca są niezwykle bli-
sko nas! 

Ola realizuje swój projekt we współ-
pracy ze Związkiem Międzygminnym 
„Puszcza Zielonka”. 

Wykorzystane zdjęcia pochodzą z blo-
ga Oli.  /wpr/

Leśne porady 
na jesień 

Przedstawiamy zestaw praktycznych 
porad o tym, jak zachować się lesie 
(leśny savoir vivre), jak przygotować 

się na wyprawę i jak ciekawie spędzić 
w lesie czas. 

Wskazówki na pewno przydadzą się 
podczas rodzinnych, jesiennych spacerów. 
Pomogą sprawdzić, czy na pewno zabra-
liśmy wszystko, co potrzebne jest nam 
na wycieczkę. Podsuną wiele pomysłów 
i sposobów na leśne zabawy i aktywności 
oraz zaznajomią z kodeksem turysty. Taka 
,,ściąga” przydatna jest zawsze, lecz szcze-
gólnie jesienią, kiedy to las jest wyjątkowo 
kolorowy i pełen skarbów natury. 

Zapraszamy do Puszczy Zielonki. Za-
chęcamy, abyście dobrze przygotowali się 
na wizytę w lesie. /wpr/
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POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

W terminie od 1 września do 30 li-
stopada 2020 r., według stanu na 
dzień 1 czerwca 2020 r., na tere-

nie całego kraju odbędzie się Powszechny 
Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie 
rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest 
jedynym badaniem statystycznym dostar-
czającym szerokiego zakresu informacji 
o gospodarstwach rolnych na wszystkich 
szczeblach podziału terytorialnego kraju. 
Dane ze spisu są wykorzystywane do oce-
ny zastosowanych i kreowania nowych 
narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 

Podstawowe cele  
Powszechnego Spisu Rolnego:

 » zapewnienie bazy informacyjnej 
o gospodarstwach rolnych i związa-
nych z nimi gospodarstw domowych, 
koniecznej dla realizacji krajowej, 
regionalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi;

 » dostarczenie informacji niezbędnych 
do planowania polityki żywnościowej, 
trendów hodowli zwierząt gospodar-
skich, struktury zasiewów upraw 
rolnych;

 » analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie 
na przestrzeni ostatnich 10 lat;

 » wykonanie zobowiązań Polski w za-
kresie dostarczenia informacji na po-
trzeby organizacji międzynarodowych 
– EUROSTAT, FAO, OECD;

 » aktualizacja statystycznego rejestru 
gospodarstw rolnych i przygotowa-
nie operatów do pogłębionych badań 
reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa 
w kolejnych latach.

Jakie pytania  
usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbiera-
nych w PSR 2020 dostępny jest w załącz-
niku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. 
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. 
(Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane 
dotyczące m.in.:

 » osoby kierującej gospodarstwem rol-
nym,

 » położenia gospodarstwa na obszarach 
o ograniczeniach naturalnych,

 » osobowości prawnej,
 » typu własności użytków rolnych,
 » produkcji ekologicznej,
 » rodzaju użytkowanych gruntów,
 » powierzchni zasiewów według upraw,
 » powierzchni nawadnianej,

 » zużycia nawozów mineralnych i or-
ganicznych,

 » pogłowia zwierząt gospodarskich 
według grup wiekowo-użytkowych,

 » rodzaju budynków gospodarskich,
 » liczby maszyn i urządzeń w gospo-
darstwie rolnym,

 » wkładu pracy w gospodarstwo rolne 
użytkownika i członków jego gospo-
darstwa domowego oraz pracowników 
najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodar-

stwach indywidualnych oraz w gospodar-
stwach rolnych osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych niemających osobowo-
ści prawnej. W przypadku gospodarstw 
rolnych osób fizycznych (gospodarstw 
indywidualnych) spisem rolnym zostaną 
objęte wszystkie gospodarstwa rolne o po-
wierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, 
a także gospodarstwa o powierzchni po-
niżej 1 ha użytków rolnych prowadzące 
działy specjalne produkcji rolnej lub pro-
dukcję rolną o następującej skali:

 » 0,5 ha – dla plantacji drzew owoco-
wych,

 » 0,5 ha – dla krzewów owocowych,
 » 0,5 ha – dla warzyw gruntowych,
 » 0,5 ha – dla truskawek gruntowych,
 » 0,5 ha – dla chmielu,
 » 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych,
 » 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych,
 » 0,1 ha – dla tytoniu,
 » 5 sztuk – dla bydła ogółem,
 » 20 sztuk– dla świń ogółem,
 » 5 sztuk – dla loch,
 » 20 sztuk – dla owiec ogółem,
 » 20 sztuk – dla kóz ogółem,
 » 100 sztuk – dla drobiu ogółem,
 » 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzy-
mywanych w warunkach fermowych,

 » 20 pni – dla pszczół.

Ogrody działkowe nie spełniają po-
wyższych kryteriów, więc nie będą objęte 
spisem rolnym.

W jakiej formie  
zostanie przeprowadzony spis rolny?

Podstawową metodą realizacji spisu 
powszechnego będzie samospis interne-
towy – każdy rolnik będzie mógł dokonać 
spisu we własnym domu, na własnym urzą-
dzeniu mającym połączenie z Internetem, 
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji 
dostępnej na stronie internetowej Główne-

go Urzędu Statystycznego. Uzupełniającą 
metodą udziału w spisie będzie wywiad 
telefoniczny (przeprowadzany przez 
rachmistrza telefonicznego) oraz wy-
wiad bezpośredni (przeprowadzany przez 
rachmistrza terenowego, który odwiedzi 
gospodarstwo rolne pod warunkiem, że 
pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna 
w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu 
dostępu do Internetu będą mieli w terminie 
od 01 września do 30 listopada 2020 r. 
zapewniony dostęp do pomieszczenia 
wyposażonego w sprzęt komputerowy 
z dostępem do Internetu, mieszczącego 
się w Urzędzie Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu przy ul. Poznańskiej 25. W celu 
przeprowadzenia samospisu internetowego 
w lokalu Gminnego Biura Spisowego nale-
ży umówić się na spotkanie telefonicznie. 
Tel. 61 65 12 403.

Bezpieczeństwo danych
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone 

przez GUS badania statystyczne, realizo-
wane są w oparciu o nowoczesne techniki 
teleinformatyczne. Narzędzia oraz proce-
dury w zakresie bezpieczeństwa stosowane 
przez statystykę publiczną spełniają naj-
wyższe standardy bezpieczeństwa i za-
pewniają pełną ochronę gromadzonych 
informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Rachmistrzowie są po-
uczani o istocie tajemnicy statystycznej 
i sankcjach za jej niedotrzymanie przed 
przystąpieniem do pracy. 

Dane pozyskane podczas spisów mogą 
być wykorzystywane wyłącznie do opra-
cowań, zestawień i analiz statystycznych 
oraz do aktualizacji operatów do badań 
statystycznych prowadzonych przez służby 
statystyki publicznej. Udostępnianie lub 
wykorzystywanie danych uzyskanych 
w spisach dla innych niż podane celów 
jest zabronione, pod rygorem odpowie-
dzialności karnej. 

Kontakt:
Bieżące informacje o spisie rolnym 

dostępne są na stronie internetowej: https://
spisrolny.gov.pl/.

Źródło: stat.gov.pl
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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 
równolegle na łamach informatorów 
samorządowych 12 gmin członkowskich 
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim 
oraz w Prasowej Powiatowej 17.

Na szlaku

Do zobaczenia na szlaku! – to popular-
ne pożegnanie rasowych wędrow-
ców. A na jakich szlakach tematycz-

nych mają szansę się spotkać turyści 
przemierzający okolice Poznania?

Jednym z najważniejszych szlaków 
regionu jest Szlak Piastowski, który przy-
pomina czasy pierwszych polskich wład-
ców. Na trasie łączącej dawne warownie 
w Poznaniu i Ostrowie Lednickim znajdują 
się Pobiedziska, gdzie funkcjonują aż dwie 
średniowieczne atrakcje. W Skansenie 
Miniatur Szlaku Piastowskiego można 
obejrzeć ponad 30 kopii najciekawszych 
obiektów architektonicznych z Wielko-
polski, a wizyta w sąsiadującym Grodzie 
Pobiedziska pozwala spróbować swych sił 
w walce wręcz i przy użyciu bojowych 
machin. Duże nadzieje wiąże się również 
z powstającym szlakiem kulinarnym Sma-
ki Powiatu Poznańskiego.

Podpoznańskie hity
Najważniejsze atrakcje turystyczne 

okolic Poznania łączy Trasa Kórnicka. 
Ten szlak samochodowy w formie pętli 
pozwala dotrzeć z Poznania do kórnickie-
go zamku i arboretum, Muzeum Pałacu 
w Rogalinie, Muzeum-Pracowni Literac-
kiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, 
Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego 
Parku Narodowego w Jeziorach oraz Mu-
zeum Narodowego Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. 
Ze Szreniawy blisko już do lasu między 
Dąbrówką a Sierosławiem, przez który 
przebiega Szlak Pamięci łączący zbioro-
we mogiły ofiar hitlerowskich zbrodni. 

Przez Puszczę Zielonkę
Rejon Puszczy Zielonki to obszar, 

na którym krzyżuje się kilka szlaków 
sakralnych. Najbardziej znany jest Szlak 
Kościołów Drewnianych wokół Puszczy 
Zielonki, łączący 12 zabytkowych świątyń 
o unikatowym wystroju i cennym wypo-
sażeniu. Pomiędzy kościołami w Kicinie 

i Wierzenicy dodatkowo ustawiono drew-
niane, rzeźbione kapliczki Drogi Tajemnic 
Różańcowych (Wierzenica słynie też z Alei 
Filozofów). Charakterystyczna muszla to 
znak rozpoznawczy Wielkopolskiej Drogi 
Świętego Jakuba, która wiedzie z Gniezna 
do Głogowa, z kościołem świętego Jakuba 
w Murowanej Goślinie. To miasto jako 
jedyne z Wielkopolski wchodzi w skład 
Cittaslow, czyli sieci miast dobrej jakości 
życia. Kolejnym trasą tematyczną Puszczy 
Zielonki jest Cysterski Szlak Rowerowy, 
którego kluczową atrakcją jest klasztor po-
cysterski w Owińskach. Całkiem niedaw-
no listę sakralnych szlaków tematycznych 
uzupełniła sieć szlaków pielgrzymkowych 
do Dąbrówki Kościelnej. System obejmuje 
sześć tras, którymi co roku pątnicy wędru-
ją na odpust do tamtejszego sanktuarium. 
Zdecydowanie odmienny charakter od 
wyżej wymienionych ma Szlak Legend 
Puszczy Zielonki. Tablice rozmieszczo-
ne w atrakcyjnych zakątkach, opowiadają 
historie o złotym tronie, śpiącym wojsku 
i dziesięć innych legend.

Szlakiem rzemiosła i przemysłu
Swarzędzki Szlak Meblowy to trasa 

tematyczna, która przedstawia rozwój 
stolarstwa od niewielkich warsztatów 
rodzinnych aż po ogromne fabryki. Praw-
dziwym sercem szlaku jest ekspozycja 
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztu-
ki. O fabrykach, ale już o innym profilu 
działalności (fabryki drożdży, przetworów 
ziemniaczanych, nawozów mineralnych) 
mieszczących się w okazałych budynkach 

opowiada Luboński Szlak Architektury 
Przemysłowej. Obie trasy można zwiedzać 
korzystając ze specjalnie przygotowanych 
broszur albo podczas wycieczek z prze-
wodnikiem, a po Luboniu prowadzi też 
dedykowana aplikacja.

Miejskie trasy spacerowe
Miejska Trasa Turystyczna po Prawo-

brzeżnym Śremie prezentuje najciekawsze 
obiekty historycznej części miasta. Przy 
najważniejszych obiektach ustawiono 
plansze edukacyjne, a dodatkową atrakcją 
są półprzezroczyste tablice z archiwalny-
mi fotografiami przedstawiającymi dawną 
zabudowę. Starówkę w Buku można po-
znać, korzystając ze drukowanego prze-
wodnika albo tablic, zamontowanych na 
zabytkowych obiektach. Nieco inaczej 
wygląda sprawa w Puszczykowie, gdzie 
rolę przewodnika po Szlaku Pereł Archi-
tektury oraz Szlaku Letniska Puszczyko-
wo spełnia miejska aplikacja. Do listy tras 
tematycznych okolic Poznania niebawem 
dołączy Obornicki Szlak Tajemnic, łączący 
najciekawsze miejsca Obornik i okolicz-
nych miejscowości.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna
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Gród Pobiedziska na Szlaku Piastowskim

Kościół w Kicinie - Szlak 
Kościołów Drewnianych 
wokół Puszczy Zielonki
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Na srebrnym ekranie
Podpoznańskie lasy, pałace czy muzea to nie tylko idealne miejsca spędzania 
wolnego czasu, ale też źródło inspiracji i atrakcyjne plenery dla filmow-
ców. Spora odległość od Łodzi – stolicy polskiego filmu i warszawskich 
studiów filmowych nie przeszkodziła w powstaniu licznych filmów, za 
sprawą których okolice Poznania stały się istotnym miejscem na mapie 
rodzimej kinematografii.

Ważne, że filmy w regionie powstają 
również współcześnie. W tym roku bu-
dynek dawnego aresztu w historycznej 
części Śremu stał się tłem dla zdjęć do 
filmu „Mój dług” – kontynuacji słynnego 
„Długu”. Wcześniej miasto zaistniało jako 
plener w „Najdłuższej wojnie nowożytnej 
Europy” – serialu historycznym prezen-
tującym losy wielkopolskich organicz-
ników. Znamienitych mieszkańców, ale 
i samo miasto, przedstawia też „Tryptyk 
Bukowski” – cykl filmów o rektorze An-
drzeju, skryptorze Stanisławie oraz opacie 
Stanisławie Reszce z Buku. W ostatnich 
latach plenery Swarzędza wykorzystano 
w thrillerze historycznym „Chronology”, 
a w familijnej komedii „Władcy przygód. 
Stąd do Oblivio” pojawiły się zdjęcia 
z Owińsk.

 Filmowy poligon
Co ciekawe, jednym z ulubionych 

miejsc filmowców w regionie jest... po-
ligon Biedrusko. Już w 1923 r. powstały 
tam sceny batalistyczne z filmu „Bartek 
Zwycięzca” – pierwszej produkcji fabu-
larnej poznańskiej wytwórni filmowej. Do 
wybuchu II wojny światowej kręcono tam 
jeszcze „Szaleńców”, ”My Pierwsza Bry-
gada”, „Ponad śnieg” oraz „Gwiaździstą 
Eskadrę” – popularny film, w którym 
z bolszewikami walczył pilot, kapitan… 
Bond. Później na poligonie powstawały też 
sceny kultowego serialu „Czterej pancerni 
i pies”.  Na potrzeby peerelowskiej super-
produkcji historycznej „Kazimierz Wiel-
ki” wybudowano makietę zamku, która 
przetrwała do dziś. Podobnym rozmachem 

cechowała się realizacja „Ogniem i mie-
czem”. Na poligonie powstały wszystkie 
sceny bitewne, ale i pierwsza scena filmu, 
nakręcona w ruinach kościoła w Chojni-
cy. Co ciekawe, te same ruiny zamienione 
na czeczeński meczet odwiedził słynny 
Russel Crowe jako bohater sensacyjne-
go „Dowodu życia”. Poligon Biedrusko 
jest nadal używany przez wojsko, stąd też 
niestety rzadko nadarzają się okazje, by 
obejrzeć je na własne oczy.

Na rogalińskich łęgach
Kilka lat po premierze „Ogniem 

i mieczem” Jerzy Hoffman powrócił do 
Wielkopolski, by na rogalińskich łęgach 
nakręcić scenę wiecu kmieci do filmu 
„Stara Baśń. Kiedy słońce było bogiem”. 
Wcześniej jeden z dębów stał się inspira-
cją dla książek, serialu i filmu „Magiczne 
drzewo”. Ostatnio łęgi odwiedziła ekipa 
Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczy-

kowie, przygotowująca krótkometrażowy 
film „Mój ojciec, dęby i my”, inspirowany 
jedną z jego książek.

Kryminalne zagadki
Kradzież obrazu to bardzo popularny 

motyw filmowy. Podobna historia pojawia 
się również w filmie „Gdzie jest trzeci 
król”. Kórnicki zamek stanowi tu dosko-
nałe tło dla opowieści o zmaganiach dziel-
nych milicjantów, którzy próbują uchronić 
bezcenny obraz przed międzynarodową 
szajką złodziei. Fascynująca, a jednocze-
śnie prawdziwa historia kradzieży obrazu 
Moneta „Plaża w Pourville”, posłużyła 
jako punkt wyjścia fabuły przygodowe-
go filmu familijnego „Tarapaty 2” i to-
warzyszącej mu książki. Podczas seansu 
na ekranie przewijać się będą miejsca, 
dla których inspiracją były prawdziwe 
lokalizacje: Muzeum Narodowe, Stara 
Rzeźnia i komisariat policji w Poznaniu, 
dworzec kolejowy w Puszczykowie, ką-
pielisko Mosina Glinianki, stacja kolejowa 
Osowa Góra, Muzeum Przyrodnicze Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego w Jezio-
rach, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie 
w Uzarzewie oraz Lotnisko Kobylnica. 

Premierę filmu zaplanowano na 25 
września 2020 r., a póki co czekamy na 
kolejne produkcje kręcone w sąsiedztwie 
Poznania. Oby tylko nie zrealizowano pla-
nów, o których ostatnio donoszą media. 
Unikatowy, zabytkowy most w Stobnicy 
nie został zniszczony ani przez polskich 
saperów w 1939 r., ani przez wycofujących 
się Niemców w 1945 r., liczymy więc, że 
uda się go uchronić także przed planami 
wysadzenia na potrzeby kolejnej części 
filmu „Mission: Impossible”.  

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna
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Jezioro Góreckie - inspiracja dla filmu i książki „Tarapaty 2”

Makieta zamku z filmu „Kazimierz Wielki” na poligonie Biedrusko
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Margaret Atwood
Testamenty

„Testamenty” to długo oczekiwana 
kontynuacja „Opowieści Podręcznej”, 
która ukazała się ponad 30 lat temu. 
Tym razem przedstawioną historię 
poznajemy z trzech perspektyw: Ciot-
ki Lidii, młodziutkiej Agnes wycho-
wanej zgodnie z zasadami i warto-
ściami Gileadu oraz Daisy – nastolatki 
mieszkającej w Kanadzie. Autorka 
przybliża też czytelnikowi historię 
powstawania reżimu oraz wyjaśnia, 
z jakich środowisk rekrutowane były 
Ciotki. Atwood w dniu premiery po-
wiedziała: „zawsze mówiłam nie, gdy 
proszono mnie o napisanie drugiej 
części. Ale jako, że zaczęliśmy zbliżać 
się do Gileadu, zamiast się od niego 
oddalać, ponownie to przemyślałam”. 
I tak w książce autorka porusza pro-
blem prób przejmowania kontroli 
nad kobietami i przypisywanie im 
określonych ról. Książka otrzymała 
Nagrodę Bookera.

Lucinda Riley
Siostra słońca

Choć to szósty tom z serii nic nie 
stoi na przeszkodzie, by właśnie od 
niego zacząć swoją przygodę z sagą. 
Wszystkie książki zaczynają się bo-

wiem od tego samego momentu, ale 
opisują przygody i poszukiwanie wła-
snej tożsamości przez każdą z sióstr. 
Tym razem poznajemy najmłodszą 
z nich Elektrę – znaną na całym 
świecie supermodelkę. Dziewczyna 
nie może poradzić sobie z samotno-
ścią po stracie najbliższych jej osób. 
Popada w coraz większe uzależnienie. 
Czy poradzi sobie z nałogiem? I czy 
tak jak pozostałe siostry odnajdzie 
szczęście, poznając swoją historię? 
Autorka, jak to było również we 
wcześniejszych książkach, przedsta-
wia nam jeszcze drugą bohaterkę. 
I tak wraz młodą arystokratką, Cecily 
Huntley-Washington przenosimy się 
do roku 1939 i towarzyszmy jej w po-
dróży do Kenii oraz w próbie ułożenia 
sobie życia w Afryce.

Małgorzata Czyńska
Dom polski. 
Meblościanka 
z pikasami

Małgorzata Czyńska, dziennikarka 
i historyk sztuki, zapytała artystów, 
projektantów, osoby związane 
z dizajnem i stylistów wnętrz (m.in.: 
Tomasz Augustyniaka, Beatę Bo-
chińską, Danutę Duszniak, Hannę 
Rechowicz, Zbigniewa Horbowego) 
o obecny wygląd polskich domów 
i mieszkań, ale również o to, jakie 
elementy wystroju zapamiętali 
z czasów młodości. W rozmowach 
autorka przechodzi też do obyczajów, 
mentalności, gustów Polaków. Cie-
kawa propozycja nie tylko dla osób 
zainteresowanych historią dizajnu. 
Książka wzbogacona jest ilustracjami 
Joanny Grochockiej.

Alice Lugen
Tragedia  
na przełęczy 
Diatłowa.  
Historia bez końca

Pod koniec stycznia 1959 roku grupa 
turystów, złożona przede wszystkim 
ze studentów i absolwentów Poli-
techniki Uralskiej, postanowiła uczcić 
kolejny zjazd KPZR zdobyciem góry 
Otorten w Uralu Północnym. W tym 
czasie w ZSSR zachęcano młodzież do 
ekstremalnej turystyki, która miała 
kształcić ich charakter i sprawność 
fizyczną. Wyprawa zakończyła się 
tragicznie, wszyscy jej uczestnicy 
zginęli. Niektórzy zmarli z powodu 
hipotermii, u innych znaleziono 
liczne urazy. Do dzisiaj nie udało się 
wyjaśnić śmierci turystów. Autorka 
uwagę poświęca także śledztwu 
prowadzonemu w 1959 roku. 
Prokurator zakończył je nagle, a w 
sprawozdaniu napisał, że młodzież 
zginęła od „potężnej siły”. Mimo 
licznych publikacji i odbywającej się 
co roku na Uniwersytecie Uralskim 
konferencji poświęconej tragedii – 
do dziś nie wyjawiono prawdziwej 
przyczyny śmierci młodzieży.

Jenny Blackhurst
Ktoś tu kłamie
Mija rok od śmierci Eriki Spencer 
mieszkanki luksusowego, zamknię-
tego osiedla. W Internecie zaczynają 
pojawiać się tajemnicze podcasty. 
Ich autor sugeruje, że śmierć kobiety 
nie nastąpiła w wyniku tragicznego 
wypadku – jak uznała policja – a mor-
derstwa. Twierdzi również, że wie, kim 
jest zabójca. Zanim jednak ujawni jego 

tożsamość, zdradza sekrety i tajemnice 
wszystkich osób obecnych na tragicz-
nym w skutkach przyjęciu hallowe-
enowym. Mieszkańcy miasteczka od 
razu uwierzyli autorowi podcastów, 
więc wobec szóstki przyjaciół narasta 
niechęć. Sprawa komplikuje się, gdy 
znikają kolejni mieszkańcy osiedla. 
Czy dowiemy się w jaki sposób zgi-
nęła Erica? Czy zaginieni mieszkańcy 
odnajdą się cali i zdrowi? Wciągający, 
pełen sekretów kryminał, od którego 
nie można się oderwać.

Marta Szloser, Wanda 
Gąsiorowska
Kuchnia polska  
bez pszenicy

Publikacja to uzupełnienie książek 
amerykańskiego lekarza Williama Da-
visa Dieta bez pszenicy oraz Kuchnia bez 
pszenicy. Autorki na początku książki 
podają informacje na temat używa-
nych przez siebie składników, doboru 
produktów, a nawet konkretnych ma-
rek szczególnie przez nie polecanych. 
Następnie podają przepisy (łącznie 
ponad 300) na smaczne i zdrowe 
śniadania, zupy, obiady mięsne, we-
geteriańskie i wegańskie, a także na 
sałatki, surówki, przekąski i desery. Co 
warte podkreślenia, autorki dostoso-
wują proponowane przez siebie dania 
do polskiej tradycji kulinarnej.
Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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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	sierpnia	2020	r.	
nowy	adres!	

W konkursie ogłoszonym przez NFZ wyło-
niona została Przychodnia „Gaudium”, 
która od 1 sierpnia 2020 r. świadczy miesz-
kańcom gminy Swarzędz pomoc doraźną 
w godzinach nocnych i w dni świąteczne 
w Zalasewie przy ul. Serdecznej 21G, 
telefon 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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WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA 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

 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

Masz zobowiązania  
wobec Art-Bena sp. z o.o.  
w Jasinie, NIP 7773228909?

Chciałbyś zaoszczędzić  
przy okazji ich spłacania?  
Kup tanio ich długi i dokonaj kompensaty.

 Możesz zaoszczędzić nawet 30%! 
 Zadzwoń – tel. 609 400 403
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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

 

Stomatologia Miszkiel 

 

lek. stom. Zbigniew Miszkiel            lek. dent. Mateusz Miszkiel 

  Pon. i Śr. 13-18, Wt. 9-14                 Czw. 12-18, Pt. 10-14 

 

Możliwe inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym. 
Proponujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych również w ramach NFZ. 

Krótkie terminy wykonania protez refundowanych.  

62-020 Swarzędz, ul. Kaczorowskiego 25 

tel. 618-172-242 lub 603-335-285 

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950


