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Jest nas już ponad 50.000!    Zatrucia czadem można uniknąć
Wyróżnienia dla zasłużonych swarzędzan    Prosto z budowy

Eko Babie Lato
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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!

Stomatologia dzieci i młodzieży,  
leczenie bez bólu, znieczulenie  

komputerowe, sedacja (gaz rozweselający)

Zapraszamy do naszej pracowni RTG.  
Wykonujemy zdjęcia punktowe,  

panoramiczne oraz cefalometryczne zębów.

LECZENIE POD MIKROSKOPEM

Centrum Medyczne 
Persona

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

PERSONA

STOMATOLOGIA
W naszym gabinecie wykonujemy:  

– zabiegi implantologiczne – protezy 
na implantach – mosty ceramiczne  

– protezy – korony

LECZENIE ORTODONTYCZNE – nakładki DR SMILE
Innowacyjne rozwiązanie w ortodoncji
Wszystkie zabiegi można sfinansować z firmą Mediraty.

PRZEDSZKOLE KATOLICKIE
P.W. DZIECIĄTKA JEZUS

KONTAKT: Tel. 61 897 45 93
przedszkole.swarzedz@caritaspoznan.pl

www.przedszkoleswarzedz.caritaspoznan.pl

	 małe	kameralne	przedszkole
	 wykwalifikowana	kadra	pedagogiczna
	 codzienny	język	angielski
	 logopeda,	psycholog
	 logosensoryka	/	laboratorium	 
bystrego	przedszkolaka
	 liczne	warsztaty

ZAPRASZAMY
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA  
DLA DZIECI W WIEKU  
od 2,5 do 6 lat

Przedszkole Niepubliczne 
p.w. Dzieciątka Jezus
ul. Św. Marcina 38, 62-020 Swarzędz
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Z wojewodą o inwestycjach 
w naszej gminie

We wtorek 8 września, w Urzędzie 
Wojewódzkim w Poznaniu, bur-
mistrz Swarzędza Marian Szku-

dlarek wraz z zastępcą burmistrza Grze-
gorzem Taterką uczestniczyli w spotkaniu 
z Wojewodą Wielkopolskim Łukaszem 
Mikołajczykiem. 

Tematem rozmowy były inwestycje 
rządowe, w tym inwestycje dofinansowane 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Spot
kanie odbyło się na zaproszenie wojewody, 
a uczestniczyli w nim również radny Rady 
Powiatu Armin Niewiadomski oraz rad-
ny Rady Miejskiej w Swarzędzu Szymon 
Kurpisz.

Przypomnijmy, że dotychczas z Fun-
duszu Dróg Samorządowych nasza gmina 
otrzymała już 4,657 mln zł na dwie ważne 
inwestycje. Pierwsza z nich to zakończony 
już II etap rozbudowy ulicy Transporto-
wej. Całkowita wartość zadania to ponad 
3,14 mln zł, z czego 1,472 mln zł stanowi 
dofinansowanie. Przebudowywany został 
odcinek o długości ponad 800 m – od ul. 
Rivoliego do granicy naszej gminy z Po-
znaniem. Powstała tam nowa asfaltowa 
jezdnia o szerokości 7 metrów, asfalto-
wa ścieżka pieszorowerowa o szerokości 
3,5 m, oświetlenie typu LED oraz kanali-
zacja teletechniczna. 

Równocześnie na ukończeniu jest już 
przebudowa ul. Dworcowej w Kobylnicy 
na prawie kilometrowym odcinku od ul. 
Słonecznikowej do ul. Szkolnej. Inwesty-
cja ta obejmuje budowę kanalizacji desz-
czowej, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz 
brakujących przyłączy wodociągowych 
i do kanalizacji sanitarnej, kanalizację te-
letechniczną, chodnik, oświetlenie uliczne. 
Po modernizacji nowa jezdnia będzie miała 
szerokość 6 m. Inwestycja będzie ukoń-
czona jesienią bieżącego roku. Również 
na ten cel przyznano nam ponad 3,184 
mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych. 

Jak informuje burmistrz Marian Szku-
dlarek, obecnie staramy się o uzyskanie 
dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych na kolejne inwestycje: 

► budowa ul. Polskiej w Zalasewie, 
gmina Swarzędz – etap I, 

► rozbudowa ul. Zygmunta Grudziń-
skiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ulicy 
Pszennej w Łowęcinie, 

► rozbudowa ulicy Adama Mickie-
wicza i Nowy Świat w Swarzędzu.

/mw/
 Fot. Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 
na rok 2021 – wyniki głosowania

W tegorocznym głosowaniu, które odbyło się w dniach od 10 lipca 
do 11 września 2020 r. w systemie on-line, udział wzięło 1157 osób. 
Łącznie oddano 1819 głosów na 5 projektów. 

Wszystkie projekty skierowane 
do realizacji w 2021 roku. 

1. Wykonanie dokumentacji technicz-
nej na przebudowę ulicy Bliskiej w Ra-
bowicach – 561 głosów 

2. Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego 
(opracowanie projektu oraz wstępne przy-
gotowanie terenu) – 214 głosów 

3. Projekt rewitalizacji Placu Handlo-
wego w Swarzędzu – 257 głosów 

Projekty dodatkowe: 
4. „Suchą nogą przez wieś” Kobylnica, 

ul. Południowa (opracowanie projektu) – 
402 głosy 

5. Oznakowanie trasy i udogodnienia 
infrastruktury mety parkrun nad Jeziorem 
Swarzędzkim – 385 głosów. 

/WPR/ 

Informacja dla uczniów  
i studentów korzystających  
z bezpłatnych przejazdów SKA

Informujemy, że celem ograniczenia moż-
liwości rozprzestrzeniania się epidemii 
Covid19, zaświadczenia na bezpłatne 

przejazdy Swarzędzką Komunikacją 
Autobusową wydane na rok szkolny 
lub akademicki 2019/2020 zachowują 
swoją ważność do końca 2020 roku, pod 
warunkiem okazania w trakcie kontroli 
ważnej legitymacji szkolnej lub studenc-
kiej. Nowe zaświadczenia są wydawane 
wyłącznie uczniom klas pierwszych szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
studentom I roku. 

Wzorem poprzednich lat, zaświad-
czenia dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu naszej Gminy, wydawane są bez-
pośrednio przez szkoły. Pozostałe osoby 
uprawnione do uzyskania zaświadczeń, 
prosimy o wcześniejsze telefoniczne umó-
wienie wizyty w UMiG w Swarzędzu (tel. 
61 6512401).

 /WNW/

Zmiana lokalizacji 
swarzędzkiej 
delegatury ZM GOAP

Informujemy, że od poniedziałku, 
5 października 2020 roku, delegatura 
ZM GOAP w Swarzędzu przyjmuje 

Klientów w nowej lokalizacji: 
► Swarzędz, ul. Piaski 2.
Godziny otwarcia delegatury nie 

zmienią się:
 » poniedziałki od 08:00 do 16:00,
 » wtorki i środy od 07:30 do 15:30.  

/ms/
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Jest nas już ponad 50 tysięcy!
– Jest mi niezwykle miło powitać Pa-

nią w gronie mieszkańców naszej gminy. 
Wraz z Pani zameldowaniem się w Jasi-

nie, 23 lipca 2020 roku liczba mieszkań-
ców Miasta i Gminy Swarzędz osiągnęła 
poziom 50 tysięcy! Jest więc Pani osobą 

wyjątkową również i z tego powodu. Ser-
decznie gratuluję! Proszę przyjąć moje 
serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej 
pomyślności dla całej Pani rodziny. Po-
zwolę sobie również wyrazić nadzieję, że 
nasze hasło „Swarzędz – dobrze trafiłeś” 
niezawodnie sprawdzi się również w Pani 
przypadku. 

Powyższe słowa burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek skierował do pani Darii 
Zaręby, która 7 października odwiedziła 
swarzędzki ratusz. Do gratulacji burmistrz 
dołączył bukiet kwiatów oraz kosz pełen 
słodyczy, a pamiątkowa fotografia uwiecz-
niła to sympatyczne, symboliczne spotka-
nie... /mw/

 Fot. Izabela Paprzycka

Aplikacja 
do rezerwacji wizyt 
w urzędzie

Z uwagi na pandemię wirusa Covid-19 Gmina 
Swarzędz wdrożyła nowe rozwiązanie do 

obsługi systemu kolejkowego w Biurze Obsługi 
Interesanta Urzędu Miast i Gminy Swarzędzu.
Ma ono spowodować, aby klienci nie musieli 
stawiać się przy biletomacie i dotykać ekranu 
urządzenia oraz aby mogli oczekiwać w innym 
miejscu niż poczekalnia na parterze ratusza. 
W tym celu powstała aplikacja mobilna 
uruchamiana na telefonach, do pobrania ze 
sklepu Google i Apple, która pozwala klien-
tom UMiG Swarzędz bezpiecznie ze swojego 
urządzenia pobrać wirtualny bilet, jak również 
potwierdzić umówioną wizytę. W momencie 
wezwania do stanowiska aplikacja generuje 
powiadomienie. 
Zachęcamy Państwa do korzystania z tej bez-
piecznej i wygodnej formy umawiania wizyt 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu.
Szczegóły, w tym, instrukcję obsługi aplikacji 
QMS, zamieszczamy na www.swarzedz.pl      

/mm/

Oddaj krew  
razem z „Morsami”

Morsy ze Swarzędza zapraszają: oddaj krew 
razem z nami: 24 października 2020 r., 

w godz. 8:00-13:00, hala sportowa przy ul. św. 
Marcina w Swarzędzu.

Nowy czujnik jakości powietrza 
zmierzy także formaldehydy

Czujnik jakości powietrza, który niedawno został zamontowany w Swarzędzu na tzw. 
„Zatorzu” przy ulicy Traugutta, poza ciągłym pomiarem pyłów zawieszonych PM2,5 
i PM10, mierzy także zawartość formaldehydów w powietrzu. Związki te uznawane 
są jako rakotwórcze, w niektórych krajach zakazane (np. Kanada), często znajdują 
się w naszych gospodarstwach domowych pod postacią wszelkiego rodzaju użytych 
klejów np. w płytach meblowych, pilśniowych, wiórowych czy MDF.

Pomiar formaldehydów w powietrzu 
jest ważny, ponieważ może określić, 
czy w pobliżu są spalane niedozwolo-

ne materiały, jak np. płyty wiórowe, sklejki 
czy drewno lakierowane. Jak dotąd tylko 
Straż Miejska w Swarzędzu posiadała sta-
cję badawczą z dronem, która mierzyła 
ilość formaldehydów w powietrzu. Jak 
informuje komendant Straży Miejskiej 
Piotr Kubczak, do tej pory wykonano oko-
ło 30 kontroli wskazanych adresów, gdzie 
stwierdzono kilka nieprawidłowości. Nie-
stety znane są także przypadki właścicieli 
domostw, którzy przerabiają nowoczesne 
piece tak, aby można było w nich spalać 
odpady poprodukcyjne czy stare meble. 
Jednak, jak mówi komendant SM, „na 
lokalnym ‚rynku’ coraz trudniej o odpady 
opałowe, stolarze czują na plecach oddech 
WIOŚ, kontrole zainicjowane przez nas 
powodują, że mogą być w każdej chwili 
skontrolowani ponownie, wówczas kary 
będą wyższe.”

Czy jakość powietrza w gminie Swa-
rzędz się poprawia? Niewątpliwie lekka 
zima w zeszym roku spowodowała, że po-
wietrze nie było tak zanieczyszczone, jak 
w latach poprzednich, co nie oznacza, że 
w mroźniejsze dni czujniki nie rejestrowały 
nawet kilkukrotne przekroczonych norm 

pyłów zawieszonych. Widać natomiast 
coraz większą świadomość mieszkańców 
związaną z jakością powietrza. Na pytanie 
o ilość kontroli w ubiegłym sezonie ko-
mendant SM odpowiedział: „W zeszłym 
roku o ponad 30% spadła ilość zgłasza-
nych interwencji dotyczących podejrzenia 
spalania odpadów, spadła liczba kontroli 
własnych, spadła ilość ujawnionych przy-
padków spalania.” 

Niestety, jak zauważają mieszkańcy 
gminy, niektórzy sąsiedzi, a także mali 
producenci / stolarze zaczynają swój pro-
ceder spalania odpadów / śmieci po godzi-
nie 22.00, gdy Straż Miejska i Eko Patrol 
już nie dokonują interwencji. Z informa-
cji przekazywanych przez mieszkańców 
wiemy, że nadal dzieje się to Swarzędzu, 
Bogucinie czy Paczkowie.

Ogromne podziękowania dla miesz-
kańca/przedsiębiorcy, który zasponsorował 
wspomniany wcześniej czujnik jakości po-
wietrza. Wszystkie pomiary dostępne są 
na stronie internetowej: www.smogstop.
infoswarzedz.pl a także tutaj: https://lo-
oko2.com/tracker.php?lan=&search=C-
C50E3E93A48 

Jacek Bura - Swarzędzka Inicjatywa 
AntySMOGowa SmogSTOP
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Złota Tarcza dla Swarzędza!
Podczas V edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” 

17 września odbyła się uroczysta, finałowa gala jubileuszowej, 5. edycji 
Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”. Niezależne jury w poznań-
skim kinie Rialto dokonało wyboru najbardziej wartościowych meryto-
rycznie i artystycznie filmów. Swarzędz wystartował w konkursie z cyklem 
filmów promujących miejską akcję ,,Lokalnie - Solidarnie”, zrealizowanych 
wspólnie ze Swarzędzką Telewizją Kablową. 

Nagrody wręczano w 3 kategoriach 
(biznes, organizacje pozarządowe 
i samorządy). Złotą Tarczę otrzy-

mali: Stowarzyszenie Fair Trade Polska, 
ING Bank Śląski oraz Urząd Miasta 
i Gminy w Swarzędzu. Srebrna Tarcza 
trafiła do rąk Fundacji Polskie Centrum 
Pomocy Międzynarodowej, VOLVO Fir-
my Karlik, Stowarzyszenia UltraKrew oraz 
Nadleśnictwa Oborniki. Brązową Tarczą 
podzielili się Ergo Hestia, Volkswagen Mo-
tor Poland, Wągrowiec i Stowarzyszenie 
Żywa Przyszłość. 

W sumie w trzech kategoriach do kon-

kursu zgłoszone były aż 64 filmy. 
Festiwal trwał od 10 września i towa-

rzyszyły mu pokazy filmów konkursowych 
oraz pozakonkursowych, warsztaty i de-
baty na najważniejsze tematy związane 
z siedemnastoma celami przyświecającymi 
inicjatywie. 

Do Poznania przyjechali znani i cenie-
ni goście – Anna Dymna oraz Krzysztof 
Zanussi, którzy uzupełnili całość festiwalu 
krótkimi wprowadzeniami, dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju oraz najważ-
niejszych wartości społecznych współcze-
snego świata. 

Tytuł festiwalu upamiętnia, populary-
zuje i bezpośrednio nawiązuje do działań 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
i 17 Globalnych Celów (Sustainable De-
velopment Goals – SDGs). We wrześniu 
2015 r. na Szczycie ONZ w Nowym Jor-
ku światowi przywódcy przyjęli Agendę 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 
zawierającą 17 celów i 169 zadań, które 
mają do 2030 roku poprawić sytuację na 
świecie. 17 celów to nic innego jak plan 
rozwoju świata, realizowany przez wszyst-
kie państwa, zarówno rozwijające się, jak 
i rozwinięte. Od tego czasu w Polsce za-
częły pojawiać się inicjatywy związane 
z popularyzacją 17 globalnych celów. Taką 
inicjatywą jest Festiwal Filmów Odpowie-
dzialnych „17 Celów”, który w tym roku 
odbył się już po raz piąty. 

Dziękujemy organizatorom, kapitule 
oraz wszystkim uczestnikom. Cieszymy 
się z nagrody i z faktu, ze mogliśmy wziąć 
udział w takim szczytnym przedsięwzię-
ciu. 

Szczegółowy opis naszej akcji „Lokal-
nie – solidarnie” oraz wszystkie odcinki 
znajdą Państwo na www.swarzedz.pl

/ip/ 
 Fot. Izabela Paprzycka 

„Pod biało-
czerwoną” – 
harcerze proszą 
o Państwa głosy

Drogie Swarzędzanki, drodzy 
Swarzędzanie!

W imieniu Swarzędz-
kiego Szczepu Harcerskiego „Dukt” zachęcam Was do wzięcia 
udziału w projekcie „Pod białoczerwoną”, którego celem jest 
sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej masztu oraz 
flagi w naszej gminie.

Inicjatywa ma na celu połączenie Polaków pod naszą flagą 
państwową oraz godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rze-
czypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku.

Projekt realizowany jest pod ho-
norowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Więcej szczegółów: https://www.
gov.pl/web/bialoczerwona/opisicel-
projektu/

Kto może oddać głos poparcia? 
Każda mieszkanka / każdy miesz-
kaniec Gminy Swarzędz. Jedynym 

wymogiem jest posiadanie adresu email.
Ilu głosów poparcia potrzebuje nasza gmina? 500 głosów.
Do kiedy trwa projekt? Zbiórka głosów trwa do 11 listopada 
do godz. 23.59.
Głosy poparcia można oddawać na stronie: 

https://bialoczerwona.www.gov.pl/
Zachęcamy do oddania głosu!”

pwd. Agnieszka Baranowska wędr.



PROSTO Z RATUSZA  wrzesień 2020

6

P
ro

st
o

 z
 b

u
d

o
w

y

 Fo
t. G

rze
go

rz 
Po

lak

Plac zabaw przy 
SP nr 5 w Swarzędzu

Z początkiem września do użytku zo-
stał oddany nowy plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 5 w Swarzędzu wybudo-
wany w ramach budżetu obywatelskiego 
na rok 2020. 

Budowa objęła wykonanie pola pia-
skowego o powierzchni 400 m2 oraz mon-
taż 8 urządzeń, między innymi huśtawki 
klasycznej i wagowej, a także linarium 
o wysokości 4 m, pomostów i zestawów 
drabinek oraz zjeżdżalni.

Koszt inwestycji do niemal 119 tys. zł.
/gp/

Nowy chodnik 
w Gruszczynie 

Po rozstrzygnięciu przetargu rozpo-
częła się budowa chodnika w ul. Zieliń-
skiej w Gruszczynie. Projekt zakłada, że 
chodnik ten będzie miał 650 m długości 
i szerokość ok. 2 m. Nawierzchnia chod-
nika i zjazdy do posesji wykonane zostaną 
z kostki brukowej. Podczas budowy chod-
nika linia teletechniczna, poprowadzona 
obecnie na słupach, przeniesiona zostanie 
do poziemnego kanału. Inwestycja ma być 
wykonana do połowy grudnia bieżącego 
roku. Wykonawcą jest Iveston Sp. z o.o. 
z Obornik, a koszt budowy to 750 tys. zł.

Umowę w tej sprawie burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 
4 września.

/mw/ z F
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Bednarska  
też do przebudowy 

W przygotowaniu jest też przebudowa 
ok. 100metrowej ul. Bednarskiej w Swa-
rzędzu. Ulica Bednarska będzie pieszo-
jezdnią o nawierzchni z kostki brukowej. 
Najpierw, oczywiście, zostanie wykona-
ne odwodnienie, uzupełnione zostaną 
brakujące przyłącza. Przetarg został już 
ogłoszony, a cała przebudowa powinna 
się zakończyć do wiosny przyszłego roku.

/mw/

Ulica Słocińskiego 
w Bugucinie  
– remont nawierzchni

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg na 
remont nawierzchni jezdni ul. Słocińskiego 
(wraz z pętlą autobusową) w Bugucinie. 

Ponad 700metrowa ulica otrzyma nową 
nakładkę asfaltową. Z tłucznia kamiennego 
wykonane zostanie pobocze o szeroko-
ści 0,75 m. W ramach tej inwestycji będą 
przebudowane istniejące progi spowalnia-
jące. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, 
to remont wykonany zostanie do końca 
bieżącego roku. 

Przypomnijmy, że niespełna 2 lata 
temu ul. Słocińskiego otrzymała chodnik.

/mw/

Ulica Gminna 
w Wierzonce – 
pieszojezdnia 
i chodnik

Trwa postępowanie ofertowe w celu 
wyłonienia wykonawcy budowy chod-
nika oraz pieszojezdni w ul. Gminnej 
w Wierzonce. Pieszojezdnia będzie miała 

długość ok. 50 m i szerokość do 4,2 m, 
a wydzielony chodnik – ok. 40 m długości 
i 1,5 m szerokości. Jest szansa, że zadanie 
to wykonane zostanie jeszcze w tym roku.

/mw/

Przebudowa 
ul. Sokolnickiej 
w Paczkowie 

7 października rozpoczęła się prze-
budowa ul. Sokolnickiej w Paczkowie, 
polegająca na utwardzeniu pobocza. 
Wykonawcą jest Zakład Zieleniarsko-
Drogowy ABRAMOWSKI ze Swarzę-
dza. Koszt inwestycji wynosi ok. 45 tys. 
zł, a termin zakończenia prac ustalono na 
początek grudnia br. Na ponad 100metro-
wym odcinku ul. Sokolnickiej (od drogi 
krajowej nr 92 do ul. Błękitnej) pobocze 
utwardzone zostanie kostką brukową. 

/mw/

Przebudowa ulic Garbarskiej, Kuśnierskiej, Płócienniczej i Garncarskiej. Gmina Swarzędz rozstrzygnęła przetarg na przebudowę 
następujących ulic w Swarzędzu: Garbarskiej (o długości 87 m), Kuśnierskiej (77 m), Płócienniczej (132 m) i Garncarskiej (74 m). Powstanie tam kanalizacja deszczowa, 
usunięte zostaną kolizje teletechniczne i energetyczne, po czym zbudowana zostanie porządna nawierzchnia, chodniki i place do zawracania. Budowa powinna zacząć 
się we wrześniu i potrwa do stycznia przyszłego roku. 
Wykonawcą jest Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. sp. k., które podjęło się zadania za nieco ponad 986 tys. zł. Umowę w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek podpisał 4 września. 
Jak widać na zdjęciu – prace budowlane już trwają. /mw/
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Nowa nawierzchnia ul. Cechowej. We wrześniu nową nawierzchnię otrzymała ul. Cechowa w Swarzędzu, położona pomiędzy ulicami Wrzesińską i War-
szawską. Kosztowało to ok. 90 tys. zł. Wykonawca była firma Budownictwo Drogowe Krug. /mw/

Budowa nawierzchni ulicy Fiedlera z dofinansowaniem. W sierpniu na ulicy Fiedlera w Swarzędzu zakończyły się roboty budowlane związane 
z układaniem nowej nawierzchni. Okoliczni mieszkańcy zyskali pieszojezdnię o długości 63 m wykonaną z płyty ażurowej oraz betonowej kostki brukowej zakończoną 
placem do zawracania. 
Inwestycja kosztująca 134.070,00 zł w całości sfinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
W sierpniu 2020 roku Gmina Swarzędz na wniosek złożony do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, uzyskała wsparcie finansowe 
w wysokości 6.276.692,00 na sfinansowanie inwestycji bliskich ludziom tj. szkoły, przedszkola, wodociągi czy domy pomocy. /fund/

z F
ot

. M
.W

oli
ńs

ki
z F

ot
. M

.W
oli

ńs
ki



PROSTO Z RATUSZA  wrzesień 2020

9

P
ro

st
o

 z
 b

u
d

o
w

y

Woda z Gortatowa popłynie do Paczkowa. Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej z Łowęcina do Paczkowa. 
Wybudowana zostanie sieć o średnicy 180 mm i długości 1200 m. Inwestycja ma zakończyć się do wiosny przyszłego roku. Woda z ujęcia w Gortatowie zasili północną 
część Paczkowa, dzięki czemu powinny skończyć się problemy z ciśnieniem w tamtejszej sieci, dokuczliwe zwłaszcza w porach największego poboru.
Przypomnijmy, że w bieżącym roku, kosztem 260 tys. zł, w stacji uzdatniania wody w Gortatowie zbudowany został nowy zbiornik wody pitnej (na zdjęciu). Na rok 
przyszły planowane jest wykonanie tam dodatkowego ujęcia wody. /mw/

Nowy chodnik 
w Paczkowie

Trwa budowa chodnika w ul. Średzkiej 
w Paczkowie na około półkilometrowym 
odcinku od torów kolejowych do granicy 
z gminą Kostrzyn. Chodnik o szer. 1,50
3,00 m będzie miał nawierzchnię z kostki 
brukowej, zbudowane zostaną też zjazdy 
do posesji, a przy krawędzi jezdni urzą-
dzone zostaną przystanki autobusowe. 
Chodnik zbudowany zostanie do końca 
tego roku. Koszt tej inwestycji to ponad 
735 tys. złotych. Wykonawcą jest Budow-
nictwo Drogowe KRUG. /mw/

Ulica Wrzesińska  
już po remoncie

We wrześniu, zgodnie z planem, za-
kończył się remont ul. Wrzesińskiej na 
odcinku od ul. Polnej do Rynku. Jak już 
informowaliśmy, remont polegał na wy-

mianie istniejącej warstwy ścieralnej oraz 
uporządkowaniu ścieków przykrawężni-
kowych. Wykonawcą był Zakład Robót 
Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. K. 
z Kokoszek koło Nekli. Koszt remontu 
wyniósł nieco ponad 298 tys. zł.

 /mw/ 

Bezpieczne przejścia 
dla pieszych  
– 200 tys. zł 
dofinansowania

W ramach programu „Bezpieczne 
przejście dla pieszych” Gmina Swarzędz 
uzyskała dofinansowanie w wysokości 
200 tys. zł. Kwota ta pozwoli na popra-
wę bezpieczeństwa w pięciu szczególnie 
niebezpiecznych miejscach. Do końca 
tego roku oświetlenie i nowe oznakowa-
nie świetlne powstanie na 3 przejściach na 
ul. Cieszkowskiego oraz na ulicach Piaski 
i Graniczna.

Oświetlenie ścieżki 
pieszorowerowej

Gmina Swarzędz zleciła wykonanie 
oświetlenia ścieżki pieszorowerowej 
(II etap) na odcinku od ul. Rolnej do ul. 
Tysiąclecia. Firma SWAMEL zainstaluje 
tam 13 lamp. Koszt to ok. 90 tys. zł, a ter-
min wykonania – do końca bieżącego roku. 

/mw/

Odwodnienie 
skrzyżowania

Skrzyżowanie ul. Ogrodowej i Grosz-
kowej w Paczkowie zostanie odwodnio-
ne. Do końca listopada br. zainstalowane 
zostaną tam skrzynki rozsączające wodę. 
Będzie to kosztowało ok. 50 tys. zł.

/mw/
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Koncertowe 
odwiedziny

We wrześniu w progach 
Dziennego Domu 
Pomocy mieliśmy 

wielką przyjemność i zaszczyt 
gościć wspaniałego muzyka – 
amatora pana Henryka. Ten 
zdolny samouk rozpoczynał 
swoją przygodę z akordeonem 
już w czasach harcerstwa po-
znańskiego. To wtedy ujęty 
pięknymi utworami patriotycznymi i lu-
dowymi postanowił spróbować swoich 
sił na instrumencie. Jak sam powiedział 
z lekką nutką tęsknoty w głosie: „ kiedyś 
to się muzykę grało i śpiewało”...

Artysta, uczestnik sąsiadującego 
Dziennego Domu „SeniorWIGOR” za-
prezentował kompozycje harcerskie i bie-
siadne z czasów swojej młodości. „Szła 
dzieweczka do laseczka”, „Stokrotka ro-
sła polna”, „Płonie ognisko w lesie” – to 
raptem mała część piosenek jakże dobrze 
znanych nam wszystkim, a w szczególno-
ści seniorom. Na twarzach widowni poja-
wiła się refleksja i wzruszenie. W tym dniu 

nostalgia za dawnymi czasami zagościła 
w sercach wiernych słuchaczy.

Jak widać na załączonym zdjęciu, czas 
na realizowanie swoich pasji mieści się 
w nieskończoności, a metryka urodzenia 
człowieka stanowi często kwestię podej-
ścia do życia. Takie placówki wsparcia 
jak Dzienny Dom Pomocy czy Dzienny 
Dom „SeniorWIGOR”, funkcjonujące 
w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu, stają się doskonałym miej-
scem na dzielenie się swoimi talentami, 
które przecież posiada każdy z nas.

Rafał Wójtowicz
Dzienny Dom Pomocy

Andrzej Lajborek – 
koncert w Wierzenicy

W niedzielę 27 września w wierze-
nickim kościele pw. św. Mikołaja 
z recitalem „Powitania pożegna-

nia” wystąpił znany poznański aktor An-
drzej Lajborek. Zaprezentował, po polsku 
i rosyjsku, radzieckie i rosyjskie piosenki 
literackie. Jego występ zapoczątkował cykl 
koncertów zatytułowany Muzyczna Jesień 
w Puszczy Zielonce.

/wb/
 Fot. Włodzimierz Buczyński

PARANIENORMALNI i dużo śmiechu...

27 września w Swarzędzkiej Sali 
Koncertowej mieliśmy okazję 
zobaczyć i wysłuchać feno-

menalnego występu kabaretu Paranie-
normalni.

Robert Motyka, Michał Paszczyk 
oraz gościnnie „Pan Li” czyli Przemysław 
Lieske – znakomity iluzjonista, zdobyli 
sympatię swarzędzkiej publiczności już od 
pierwszych chwil swojego występu. Roz-
mowa z widzami szybko przerodziła się we 
wspólną zabawę, która trwała niemal dwie 
godziny. Kabaret przedstawił program zło-
żony ze swoich najlepszych skeczy. Nie 
zabrakło nawiązania do obecnej sytuacji 
związanej z epidemią. Kabaret odszedł od 
bieżących spraw politycznych, a skupił 

się na sprawach codziennych, relacjach 
międzyludzkich, kwestiach damskomę-
skich oraz roli mediów w naszym życiu. 
Wisienką na torcie okazał się „Pan Li” 
wcielając się w postać iluzjonisty – pijacz-
ka, który za „kurtyną” pijanego mężczyzny 
przedstawiał sztukę iluzji. 

Niepohamowany śmiech i łzy radości 
towarzyszyły niemalże każdemu skeczo-
wi. Trzeba przyznać kabaret odrobił lekcję 
i znakomicie przygotował się, jeśli chodzi 
o znajomość naszego miasta i otaczających 
je sołectw. 

Występ Kabaretu Paranienormalni roz-
bawił do łez swarzędzką publiczność, która 
nie po raz pierwszy pokazała, że poczucia 
humoru jej nie brakuje. /ok/„Serwus Madonna” – 

koncert Janusza Radka 

„Serwus Madonna” to tytuł kon-
certu Janusza Radka, na który 
Ośrodek Kultury w Swarzę-

dzu zaprasza w niedzielę, 29 listopada 
2020 r. o 18:00. Koncert odbędzie się 
w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Za-
lasewie, ul. Jana Heweliusza 26.

Bilety w sprzedaży tylko na www.
kupbilecik.pl

Ze względów bezpieczeństwa wyko-
rzystujemy tylko 50% sali. Obowiązuje 
zasada „co drugie miejsce siedzące”. 

/ok/
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Muzeum  
ma już 2 lata!

Minęły już dwa lata od uroczystego 
otwarcia Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki. Wernisaż wysta-

wy „Radio Show”, który miał miejsce 25 
września, stał się okazją do podsumowania 
działalności naszego muzeum oraz wręcze-
nia statuetek „Przyjaciel Swarzędzkiego 
Centrum Historii i Sztuki”. W 2020 roku 
tytuł ten otrzymali: sekretarz gminy Pani 
Agata Kubacka oraz Swarzędzki Klub 

Motorowerowy „Bzyk Raider”. Tego dnia 
goście mogli również obejrzeć zwiastun 
filmowy, który jest krótką zapowiedzią 
drugiej części „Swarzędzkiej Kroniki 
Filmowej” z archiwum telewizji STK. 
Całość będzie miała swoją premierę 24 
października. 

Jednak głównym „gwoździem progra-
mu” tego dnia była kolekcja starych radio-
odbiorników oraz jej właściciele – Paweł 
i Marcel – którzy, mimo bardzo młode-
go wieku, wykazali się ogromną wiedzą 
i zaangażowaniem, opowiadając o swojej 
pasji. Zaproponowali również możliwość 
oprowadzania po wystawie w każdą sobotę 
w godzinach otwarcia muzeum. 

Wyjątkowym tłem wernisażu była 
muzyka. Dzięki płytom gramofonowym 
można było przenieść się w czasy, kiedy 
wieczór z płynącą z głośnika melodią był 
naprawdę wyjątkową chwilą. 

Wystawa „Radio Show” będzie 
czynna do 25 października.

(SCHiS)

Mistrzostwa 
gminy Swarzędz 
w szachach 2020

W dniach 19 i 20 września w Ośrod-
ku Kultury w Swarzędzu roze-
grane zostały mistrzostwa gminy 

Swarzędz w szachach. Przez dwa dni ry-
walizowali ze sobą zawodnicy w dwóch 
grupach turniejowych. W sobotę zagrali 
juniorzy do 18 roku życia. W niedzielę 
dorośli miłośnicy gry w szachy. Uczestnicy 
turniejów rozegrali po 7 rund z czasem 15 

minut na partię dla zawodnika. W grupie 
juniorskiej wygrał Kornel Garwacki. 

Drugie miejsce zajął Maksymilian Le-
wandowicz. Na trzecim miejscu uplasował 
się Bartosz Pośpieszny. Nagrodę otrzymał 
także najmłodszy uczestnik turnieju Igor 
Ciesielski. 

W niedzielę sytuacja na podium wy-
glądała następująco. Pierwsze miejsce zajął 
Patryk Kamiński. Drugi był Arkadiusz 
Drożdżyński. Na trzecim miejscu upla-
sował się Jarosław Jaworski. Nagrodę 
otrzymała także najlepsza uczestniczka 
zawodów Agata Woszczyk. Oba turnieje 
sędziował Michał Szymenderski, który 
prowadzi zajęcia szachowe w Ośrodku 
Kultury. Wszyscy uczestnicy zostali nagro-
dzeni pamiątkowymi dyplomami. Najlepsi 
zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

/ok/
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Eko Babie Lato za nami!
Jak połączyć zdobywanie wiedzy ekologicznej z rozrywką?  
12 września przekonali się o tym mieszkańcy Swarzędza podczas 
rodzinnego festynu – Eko Babie Lato. Po dwuletniej przerwie mieliśmy 
okazję wspólnie spędzić czas przyjemnie i pożytecznie. 

Na stoisku przygotowanym przez 
Regionalną Dyrekcję Lasów Pań-
stwowych w Poznaniu czekała 

spora dawka wiedzy. Odwiedzający do-
wiedzieli się wielu ciekawostek na temat 
drzew, czy jakie grzyby zbierać w lesie. 
Zaglądając przez mikroskop mogli zoba-
czyć tajemniczy leśny mikroświat. Dzieci 
samodzielnie wykonywały kompozycje 
z kwiatów, szyszek i drewna. 

Inspirujące warsztaty decoupage na 
plastrach drewna, tworzenia witraży ro-
ślinnych, instrumentów czy zwierzątek 
pokazały, jak można w twórczy sposób 
wykorzystać materiały przeznaczone do 
recyclingu. 

„Rowerem przez historię” – pod takim 
hasłem Lokalna Grupa Działania „Trakt 
Piastów” zapraszała miłośników turysty-
ki rowerowej do odwiedzenia trzech pia-
stowskich grodów: Ostrowa Lednickiego, 
Grzybowa i Giecza. 

Ekopatrol Straży Miejskiej w Swarzę-
dzu zaprezentował górną metodę spalania 
węgla w piecach oraz działanie zadymiarki 
używanej do wykrywania nielegalnych 
podłączeń kanalizacji sanitarnej. Dużą 
atrakcją były pokazy lotów drona współ-
pracującego z latającym laboratorium – 
urządzeń wykorzystywanych przez Straż 
Miejską do wykrywania min. szkodliwych 
źródeł spalania. 

Na stoisku Gospodarki Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej można było po-
szerzyć wiedzę o zasadach segregowania 
odpadów. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko firmy KapralKar, na 
którym można było pomalować samocho-

dy przeznaczone na złomowanie. 
Uczestnicy festynu mieli okazję do-

wiedzieć się, jak działa autobus hybry-
dowy, którym dysponuje Komunikacja 
Miejska w Swarzędzu. Firma Szpot zapre-
zentowała najnowsze modele samochodów 
elektrycznych. Natomiast Cech Stolarzy 
Swarzędzkich przedstawił ekologiczne 
materiały i tkaniny do wyrobu mebli. 

Podobnie jak podczas poprzednich 
edycji, zbiórka odpadów problemowych 
zakończyła się ogromnym sukcesem. 
Mieszkańcy Swarzędza oddawali odpady 
wielkogabarytowe, zużyte: sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, baterie i żarówki, 
dostając w zamian cebulki kwiatów i drob-
ne upominki. Stały element Eko Babiego 
Lata – konkursy – tym razem Ekociuszek 
i Ekopociąg – pozwoliły wykazać się ich 
uczestnikom fantazją, poczuciem humoru 
i kreatywnością. Na zwycięzców czekały 
atrakcyjne nagrody. 

Organizatorzy sobotniego festynu nie 
zapomnieli oczywiście o rozrywce, nie 
tylko muzycznej! Kilkakrotnie podczas 
festynu animatorki z zespołu Mozaika za-
praszały dzieci do wspólnej zabawy pod 
hasłem „Mój dom moja planeta”. 

Część artystyczną rozpoczął występ 
adeptów z Sekcji Piosenki i Sekcji Tańca 
swarzędzkiego Ośrodka Kultury. Młodzi 
wokaliści, pod opieką prowadzących Ka-
tarzyny Stramowskiej oraz Kingi Kielich, 
zaprezentowali bardzo urozmaicony reper-
tuar. Publiczność miała okazję usłyszeć 
największe przeboje muzyki rozrywkowej, 
na liście utworów znalazł się nawet utwór 
„No Good deed” z musicalu „Wicked”. 

Sekcja Tańca, czyli kilka grup tanecznych 
prowadzonych przez Katarzynę Zielińską 
oraz Damiana Jackowiaka, zaprezentowało 
pokaz tańca nowoczesnego i hip hop. 

Kilka minut po 20:00 na scenie pojawi-
ła się gwiazda wieczoru – zespół Łobuzy, 
który zagrał energetyczny i żywiołowy, 
pełen interakcji z publicznością koncert. 
Zespół sprawił, że zapanowała radosna 
i wesoła atmosfera. Nie obyło się bez 
bisów! 

Choć festyn odbywał się w specyficz-
nych warunkach, a uczestnicy musieli sto-
sować się do obowiązujących wytycznych 
i restrykcji sanitarnych, humory wszystkim 
dopisały i w ten ekologiczny sposób po-
żegnaliśmy odchodzące lato. 

/MMM, FP/ 
 Fot. A. Młynarczak
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

W dniu 29 września 2020 roku 
odbyła się XXVIII Sesja Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. W ob-

radach, które prowadził Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej w Swarzędzu – Ry-
szard Dyzma, uczestniczyło 18 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XXVIII/319/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

► Uchwałę nr XXVIII/320/2020 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 20202043.

► Uchwałę nr XXVIII/321/2020 
w sprawie niedochodzenia należności z ty-
tułu rekompensaty, o której mowa w art. 
10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych, 
oraz rekompensaty, o której mowa w art. 
10 ust. 1 tej ustawy w brzmieniu obo-

wiązującym do dnia 31 grudnia 2019 r., 
przypadających Gminie Swarzędz lub jej 
jednostkom organizacyjnym.

► Uchwałę nr XXVIII/322/2020 
w sprawie wniesienia udziału należącego 
do Gminy Swarzędz w prawie własności 
nieruchomości zabudowanej w formie 
wkładu niepieniężnego (aportu) do spół-
ki pod firmą „Swarzędzkie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością”.

► Uchwałę nr XXVIII/323/2020 
w sprawie nadania nazwy ulicy w mie-
ście Swarzędz – Wrzosowa.

W dniu 29 września 2020 roku od-
była się XXVIII Sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. Warto zauważyć, że 
weszła w życie Ustawa o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych. Odnośnie przepisów wpro-
wadzających język migowy informację 
przedstawił Kierownik Wydziału Tele-
informatyki Michał Marciniak. 

Po formalnym otwarciu sesji głos 
zabrał przedstawiciel firmy realizującej 
odbiór nieczystości stałych (FB Serwis 
SA) Dyrektor Zespołu kontraktów Sła-
womir Ochliński. Przedstawiciel firmy 
przedstawił powody skutkujące nieter-
minowym odbiorem odpadów, przepro-
sił Mieszkańców Gminy za niegodności 
i zadeklarował poprawę. 

Zanim przystąpiono do omawiania 
projektów uchwał prelegenci przedstawili 
bardzo ciekawe informacje w następują-
cych tematach:

1. Analiza i ocena wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze 2020 roku. Temat refe-
rowała Skarbnik Gminy Karolina Dziekan.

2. Informacja o strategicznych roz-
wiązaniach w zakresie komunikacji dro-
gowej. Temat referował Zca Burmistrza 
Grzegorz Taterka.

3. Informację o stanie realizacji pla-
nów zagospodarowania przestrzennego. 
Temat referował Zca Burmistrza Grze-
gorz Taterka.

4. Przedstawienie koncepcji powsta-
nia Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021 
do 2030 roku. Temat, po uprzednim 
wprowadzeniu przez Sekretarz Gminy 
Agatę Kubacką, referowała Kierownik 
Wydziału Strategii Wielkopolskiej Aka-
demii Nauk i Rozwoju Irma Kuznetsowa.

Projekty uchwał dotyczące: zmian 
budżetowych, wieloletniej prognozy 
finansowej, niedochodzenia należno-
ści z tytułu rekompensaty, wniesienia 
wkładu pieniężnego do STBSu, nazwy 
ulic, miejscowego planu „Rejon Jeziora 
Swarzędzkiego oraz ulic Strzeleckiej 
i Działkowej”, rozpatrzenia skargi i prze-
dłużenia terminu rozpatrzenia skargi – nie 

wzbudzały kontrowersji i zostały prze-
głosowane przez radnych pozytywnie. 

Najbardziej dyskusyjnym projektem 
uchwały był miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego Paczkowa – 
Część A1. Przedmiotem dyskusji radnych, 
przedstawicieli magistratu i projektanta 
planu, były między innymi następujące 
kwestie: wielkość działek, szerokość 
zaprojektowanej drogi, przesunięcie 
zaprojektowanej drogi, straty finanso-
we właściciela terenu w aspekcie zapro-
jektowanej drogi i kwestie korzystania 
z drogi przez właścicieli zamieszkałych 
przy zaprojektowanej drodze, Ostatecznie 
projekt uchwały uzyskał aprobatę więk-
szości obecnych radnych na głosowaniu. 

Należy przypuszczać, że ze względu 
na późną porę zakończenia sesji nie było 
dyskusji w punkcie „wolne głosy”.

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Swarzędzu 

Ryszard Dyzma
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► Uchwałę nr XXVIII/324/2020 
w sprawie nadania nazwy drodze we-
wnętrznej w miejscowości Garby – No-
woczesna.

► Uchwałę nr XXVIII/325/2020 
w sprawie nadania nazwy drodze we-
wnętrznej w miejscowości Garby – Prosta.

► Uchwałę nr XXVIII/326/2020 
w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Rejon Jezio-
ra Swarzędzkiego oraz ulic: Strzeleckiej 
i Działkowej w Swarzędzu”. 

► Uchwałę nr XXVIII/327/2020 
w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Paczkowa – 
część A1.

► Uchwałę nr XXVIII/328/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz – zaległo-
ści podatkowe.

► Uchwałę nr XXVIII/329/2020 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz – warunki 
zabudowy. 

► Uchwałę nr XXVIII/330/2020 
w sprawie przedłużenia terminu rozpa-
trzenia skargi.

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
Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi odbyło się 23 września 2020 roku. W posiedzeniu 
udział wzięli wszyscy członkowie komisji. Po przed-
stawieniu porządku obrad i stwierdzeniu, że Komisja 
Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi jest władna 
do podejmowania prawomocnych wniosków, radni 
przystąpili do omawiania następujących tematów:
1. Dyskusja nad informacją Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Swarzędz za I półrocze 2020 roku.
Informację na temat wykonania budżetu w I pół-
roczu 2020 roku przedstawiła Skarbnik Gminy – 
Karolina Dziekan.

Radni dyskutowali na temat:
 » wykonania dochodów majątkowych oraz przewi-

dywanego wykonania na koniec roku,
 » procentu realizacji budżetu po odjęciu nieplano-

wanych dochodów, 
 » oszczędności jakie uzyskała gmina z tytułu rezygnacji, 

z powodu koronawirusa, organizacji imprez miejskich, 
 » przewidywanego deficytu budżetowego na koniec 

roku, 

 » powodach spadku dochodów w gminie.
2. Informacja o aktualnym stanie zaawansowania 

zadań inwestycyjnych na terenie gminy.
Temat omówił Z-ca Burmistrza – Grzegorz Taterka. 

Radni dyskutowali na temat:
 » stacji diagnostycznej przy ul. Transportowej - czy 

będzie świadczyła usługi zewnętrzne, czy będzie 
wykorzystywana tylko na użytek Gminy oraz pla-
nowanych przez gminę rozwiązań w tym zakresie,

 » przebudowy ulicy Zamkowej i ulic przyległych, 
terminu wykonania inwestycji oraz możliwości 
pozyskania przez gminę dofinansowania na tą 
inwestycję. 

 » rozmów z gestorami sieci w zakresie pozyskania 
współfinansowania na wymianę instalacji.

 » wysokości kwoty przeznaczonej na realizacji ulicy 
Górków.

3. Informacja z realizacji Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Miasta i Gminy Swarzędz.
Temat przedstawiła Z-ca Kierownika Wydziału 
Ochrony Środowiska – Magdalena Michalak. 

Głos w dyskusji zabrali: Tomasz Majchrzak i Wojciech 
Kmieciak.

Następnie radni przystąpili do omawiania materiałów 
sesyjnych. Po ich omówieniu, kolejnym punktem obrad 
były sprawy bieżące, gdzie poruszono następujące 
tematy:
– Radny Ryszard Dyzma zgłosił, iż przy równaniu 
destruktem ulicy Kostrzyńskiej w Paczkowie zostały 
zasypane studzienki. Radny poprosił o interwencję 
w tej sprawie. 
– Radna Anna Tomicka poprosiła o zamieszczenie 
na stronie internetowej Urzędu linku do filmu pro-
mującego akcję „lokalnie-solidarnie”, który wygrał, 
zdobywając złotą tarczę, w 5. edycji Festiwalu Filmów 
Odpowiedzialnych „17 Celów”. 
– Przewodniczący Tomasz Majchrzak poprosił Kie-
rownika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Mariusza 
Szrajbrowskiego o przedstawienie wniosków z zebrań 
w sołectwach, na których został przedstawiony wnio-
sek z ostatniej Komisji Gospodarki dotyczący przeka-
zania części funduszy sołeckich na równanie dróg. 
Następnie zapytał o niepokojące mieszkańców 
działania podejmowane przez firmę deweloperską 
w zakresie likwidacji stawu przy budowie budynków 
mieszkalnych w Izabelinie. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka poinformował, że z przepro-
wadzonej rozmowy z deweloperem wynika, iż firma 
wykonywała jedynie osuszanie terenu pod parkingi 
podziemne, a staw nie zostanie zlikwidowany. 
– Sołtys Kobylnicy Grażyna Orpińska poinformowała, 
iż cały czas mieszkańcy zgłaszają problemy z nieter-
minowym wywozem śmieci. 
Z-ca Burmistrza Tomasz Zwoliński odpowiedział, że 
sprawa jest na bieżąco monitorowana i firma została 
zobligowana do poprawy jakości świadczonych usług. 
W większości przypadków opóźnienia obecnie obej-
mują do 1 dnia.

Tomasz Majchrzak

Informacja 
dla rolników 
dotycząca 
Powszechnego  
Spisu Rolnego 2020

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis 
rolny realizowany jest metodami:

 » samospisu internetowego, poprzez for-
mularz spisowy dostępny na stronie https://
spisrolny.gov.pl;

Samospis internetowy jest metodą obowiązko-
wą. Przez Internet można się spisać od 1 września 
do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie po-
osiadają dostępu do Internetu lub mają trudności 
z wypełnieniem formularza, mogą skorzystać 
również z metod:

 » samospisu przez telefon, dzwoniąc na in-
folinię spisową (tel. 22 279 99 99);

 » bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu;

Przy ul. Poznańskiej 25 w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu znajduje się stanowisko 
komputerowe z dostępem do Internetu, gdzie 
po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie 
z Gminnym Biurem Spisowym pod nr tel. 61 65 
12 403, można dokonać samospisu.

 » telefonicznie, za pośrednictwem rach-
mistrza spisowego. 

Rachmistrzem spisowym na terenie Gmi-
ny Swarzędz jest Pani Anna Andryszewska, 
która w związku z pandemią, aż do odwołania, 
kontaktuje się z Rolnikami wyłącznie drogą te-
lefoniczną, dzwoniąc z numeru: 22 666 66 62. 
W przypadku nieodebrania połączenia z ww. 
numeru można na niego oddzwonić wyłącznie 
w celu umówienia terminu lub umożliwienia 
przeprowadzenia spisu telefonicznego. Od-
dzwaniając pod numer 22 666 66 62 konieczne 
będzie podanie kodu rachmistrza 0065.
Brak udziału w spisie rolnym może skutkować 
nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie 
o statystyce publicznej. Wobec powyższego 
Gminne Biuro Spisowe prosi Rolników o wyko-
nanie ustawowego obowiązku i nieodkładanie 
spisu w czasie. Prosimy o skorzystanie z dogodnej 
dla Państwa formy dokonania spisu.
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Wyróżnienia i gratulacje na 30-lecie 
samorządności Swarzędza

15 września w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie odbyła się Uroczy-
sta XXVI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu z okazji 30-lecia samorządności 
Swarzędza. Spotkanie to zgromadziło licznych gości – zaproszenie prze-
wodniczącej Rady Miejskiej Barbary Czachury oraz burmistrza Swarzędza 
Mariana Szkudlarka przyjęli m.in. burmistrzowie, radni i sołtysi poprzednich 
kadencji, byli i obecni pracownicy UMiG oraz jednostek organizacyjnych 
naszej gminy, liczni sympatycy i przyjaciele naszego samorządu.

Przewodnicząca Barbara Czachura 
jak i burmistrz Marian Szkudlarek 
w swych wystąpieniach wspominali 

drogę, jaką przeszła nasza gmina w cią-
gu minionych 30 lat, przypomniano m.in. 
wszystkie ważniejsze gminne inwesty-
cje, rozwój bazy oświatowej, gminnej 
komunikacji i infrastruktury drogowej. 
Burmistrz Szkudlarek podkreślał wkład 
w rozwój gminy, jaki wnieśli kolejno 
wszyscy poprzedni burmistrzowie i radni. 
Słowa podziękowania skierowane zosta-
ły także w stronę starosty poznańskiego, 
wojewody wielkopolskiego i marszałka 
naszego województwa – dziękując za po-
moc i współpracę, burmistrz akcentował 
ogromną wagę naszych dobrych relacji, 
służących rozwojowi Swarzędza.

Głównym punktem sesji było nadanie 
wyróżnień „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz”. Ten zaszczytny tytuł otrzy-
mało troje zasłużonych mieszkańców 
gminy: Bożena Szydłowska – była bur-
mistrz Swarzędza i posłanka na Sejm RP, 
ks. Przemysław Kompf – proboszcz para-
fii w Wierzenicy oraz Stanisław Kalemba 

– były poseł i minister rolnictwa. 
Listami z serdecznymi gratulacjami 

wyróżniono natomiast swarzędzan, któ-
rzy już 30, a nawet więcej lat, działają 
z pożytkiem dla całej naszej społeczności. 
Wyróżnieni w ten sposób zostali: Andrzej 
Arentowski (P.H.U. CYBINA), Edward 

Baczewski (BEMARC Sp. J.), Jakub 
Kierzkowski („PRALNIA Kierzkow-
ski”), Stanisław Łukowiak (PIÓREX 
S.A.), Anna Renda (dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu), Leszek 
Staniewski (STANBUD Sp. z o.o.), Maria 
Susuł (Zakład Fotograficzny „Foto Ry-
mar”), Ireneusz Szpot (SZPOT Sp. z o.o.) 
oraz Artur Zys (Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Artur Zys).

Sesję zakończył, głośno oklaskiwany, 
występ znakomitego wokalisty, Janusza 
Radka. 

A na pamiątkę tego uroczystego spo-
tkania, wszyscy jego uczestnicy otrzymali, 
przygotowany przez Wydział Promocji 
UMiG, folder przypominający nazwiska 
i sylwetki wszystkich osób działających 
w swarzędzkim samorządzie w ciągu mi-
nionych 30 lat. Folder ten w wersji elek-
tronicznej będzie można pobrać z www.
swarzedz.pl  /mw/

 Fot. Aldona Młynarczak
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Bożena Szydłowska 
„Zasłużona dla Miasta i Gminy Swarzędz”

Bożena Szydłowska urodziła się 11 
kwietnia 1951 roku w Poznaniu. 

Z zawodu jest doradcą podatkowym. 
Prowadziła własne Biuro rachunkowe 
oraz Kancelarię doradztwa podatkowego. 
Z samorządem terytorialnym związana jest 
od 1998 roku. Jako radna Rady Miejskiej 
w czasie dwóch kadencji pełniła funkcje:

1) Przewodniczącej Komisji Budżetu 
w latach 19982002,

2) Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w latach 20022006.

W roku 2006, w wyborach bezpośred-
nich została wybrana Burmistrzem Miasta 
i Gminy Swarzędz. Funkcję burmistrza 
pełniła do 2007 roku, kiedy to objęła man-
dat poselski, który sprawowała przez 3 
kolejne kadencje.

To dzięki Jej determinacji jako sa-
morządowca i burmistrza po wielu la-
tach oczekiwań naszych Mieszkańców, 
nastąpiło przedłużenie poznańskiej linii 
autobusowej nr 55 do centrum Nowej Wsi 
i dalej do Zalasewa. Podpisanie porozu-
mienia ze Starostą Powiatu Poznańskiego 
zapewniło nam powrót do Swarzędza Wy-
działu Komunikacji z pełnym zakresem 
usług. Zainicjowała budowę systemu 
monitoringu wizyjnego i bezpłatnego 
bezprzewodowego internetu.

Wdrożyła w Gminie Swarzędz au-
torski program prowadzenia publicznych 
przedszkoli przez prywatnych operatorów 
i dzięki temu wszystkie dzieci znalazły 
miejsce w placówkach, a my jako Gmina, 
niemalże o dekadę wyprzedziliśmy inne 
miasta w Polsce. Zwiększyła rolę Sołtysów 
i Rad Sołeckich, wprowadziła w Gminie 
już w 2007 roku, subkonta z odpisami na 
tzw. Fundusz sołectwa. Sformalizowała 
funkcje i powołała animatorów kultury 
i animatorów sportu w klubach i świe-
tlicach.

W 2007 r dla sprawnej obsługi 
mieszkańców naszej Gminy, utworzyła 
i uruchomiła na parterze Ratusza Biuro 
Obsługi Interesantów oraz system infor-
macji przestrzennej, co znacznie przyspie-
szyło wydawanie decyzji administracyj-
nych. Prowadziła prace nad wdrożeniem 
w Urzędzie systemu zarządzania jakością, 
programu eurząd i elektronicznego obiegu 
dokumentów w celu poprawy komunikacji 
i jakości świadczonych usług. Przeprowa-
dziła skuteczną reformę systemu organiza-
cyjnego Urzędu, co znacząco usprawniło 
funkcjonowanie i pracę urzędników.

W parlamencie, jako były samorządo-
wiec i poseł ziemi swarzędzkiej, od po-
czątku zaangażowała się w pilotowanie 
i realizację projektów dotyczących m.in. 
dofinansowania budowy Skateparku w wy-
sokości ca 700 tysięcy złotych, tj. do 1/3 
wydatkowanych środków oraz pozyskania 
z Ministerstwa Infrastruktury 15 milionów 
złotych na budowę wiaduktu łączącego 
ulicę Rabowicką z drogą krajową nr 92 
i kolejnych środków z Urzędu Marszał-
kowskiego na budowę dróg dojazdowych.

Ponadto zawsze wspierała działania 
naszej Gminy na rzecz budowy „sche-
tynówek”, „orlików” i wszelkich innych 
aktywności.

Pani poseł Szydłowska z niezwykłą 
determinacją i skutecznie pracowała w Sej-
mie nad zmianą Ustawy o drogach, dzięki 
czemu m.in. Gmina Swarzędz mogła prze-
kazać wcześniej przejęty 12 kilometrowy 
odcinek starej drogi krajowej nr 5 trasy 
PoznańGniezno przebiegającej przez 
Kobylnicę samorządowi województwa 
wielkopolskiego i w ten oto sposób nasza 
Gmina corocznie zaoszczędza w budżecie 
ponad pół miliona złotych.

Wobec powyższego nadanie tytułu 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz” 
Pani Bożenie Szydłowskiej jest w pełni 
uzasadnione.

/uzasadnienie do uchwały 
nr XIX/244/2020 Rady Miejskiej 

w Swarzędzu/

Przemysław Kompf 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

Przemysław Zygmunt Kompf, urodził 
się 6 grudnia 1955 roku w Poznaniu. 

Po zdanej maturze w 1974 roku w Liceum 
w Poznaniu podjął studia historyczne na 
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 
które ukończył w 1978 roku. W tym czasie 
uczestniczył też w spotkaniach duszpaster-
stwa akademickiego ojców dominikanów. 
W 1980 roku wstąpił do Arcybiskupiego 
Seminarium Duchownego w Poznaniu. 
Działał tam w zespole teatralnym „Puls”. 
W dniu 15 maja 1986 roku Przemysław 
Kompf przyjął z rąk arcybiskupa Jerzego 
Stroby święcenia kapłańskie.

Ks. Przemysław Kompf posługę ka-
płańską sprawował najpierw w Środzie 
Wielkopolskiej, potem w Poznaniu na Wi-
niarach, później w Naramowicach. Przez 
5 lat był kapelanem Zakładu Poprawczego 
i przez 2 lata Ochotniczych  Hufców Pra-
cy. Na mocy dekretu biskupa 26 sierpnia 
1999 roku został proboszczem w parafii 
św. Mikołaja w Wierzenicy. 

Ks. Przemysław Kompf przez wiele 
lat sam, jednoosobowo, prowadził Dom 
Nowego Życia, udzielał schronienia po-
trzebującym. Jego gorliwość i osobiste 
zaangażowanie przyczyniły się do urucho-
mienia Katolickiego Ośrodka Wychowania 
i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej „Wierzenica” przeznaczonego 
dla młodzieży. Jest ojcem duchowym tego 
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dzieła. Swoim wielkim miłosierdziem i bez-
graniczną miłością dla słabszych, wypraco-
wał sobie ogromny autorytet w otaczającym 
środowisku. Jego otwartość i prostolinij-
ność, ofiarowanie swojego czasu w roz-
wiązywanie trudnych osobistych spraw 
wielu osób, zjednało Mu rzesze ludzi nie 
tylko z gminy Swarzędz. Za te działania 
został uhonorowany zaszczytnym tytułem 
„Swarzędzanin Roku 2003”. 

W 1999 roku doprowadził do powoła-
nia Parafialnego Zespołu „Caritas”, wspie-
rając rodziny wielodzietne, osoby ubogie, 
samotne, schorowane, matki i ojców sa-
motnie wychowujących dzieci, rodziny 
z dziećmi specjalnej troski i podopiecznych 
z Młodzieżowego Domu Nowego Życia. 

Parafia ks. Przemysława Kompfa 
świetnie współdziała z władzami samorzą-
dowymi. W Wierzonce, w obiekcie gminy, 
prężnie działa świetlica środowiskowa, 
gdzie skupia się życie Klubu Seniora, 
prowadzi się naukę języka angielskiego, 
zapewnia się pomoc w odrabianiu lekcji, 
działa koło muzyczne, teatralne, biblijne, 
szachowe, prowadzi się zajęcia dla dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz zajęcia fo-
tograficzne, kulinarne i gdzie funkcjonuje 
biblioteka. Podobnie działającą świetli-
cę parafia w 2007 roku uruchomiła także 
w Karłowicach.

Ogromnie integrującym wydarzeniem 
dla całej ziemi wierzenickiej były obchody 
850 i 865lecia Wierzenicy i Wierzonki. 
Ks. Przemysław Kompf, jako niezwykły 
animator, znacząco wpłynął na wzbudza-
nie inicjatyw w organizowaniu jubileuszo-
wych obchodów, tym samym otwierając 
przestrzeń do dalszych działań.

Parafia ks. Przemysława Kompfa 
również podjęła się ogromnego wyzwania 
publikując pismo p. n. „Wierzeniczenia” 
oparte na tradycji i wartościach chrześci-
jańskich, służące mieszkańcom Wierze-
nickiej Ziemi. W roku jubileuszowym 
200lecia urodzin Augusta Cieszkowskie-
go doprowadził do powstania specjalnego 
wydania „Wierzeniczeń” autorstwa Ewy 
i Włodzimierza Buczyńskich, przybliżają-
cego postać znakomitego mieszkańca Wie-
rzenicy Augusta hrabiego Cieszkowskiego.

Ks. Przemysław Kompf z pewnością 
zasługuje na wyróżnienie za całokształt 
20letniej działalności prowadzonej na rzecz 
wiejskich środowisk w Gminie Swarzędz. 
Za upowszechnianie idei wolontariatu 
i reagowanie na potrzeby i oczekiwania 
społeczne. Za podejmowanie niekonwen-
cjonalnych inicjatyw w upowszechnianiu 
i pielęgnowaniu aktywnej oraz wrażliwej 
postawy innych na ludzkie potrzeby. Za 

przykładanie sporej uwagi do poprawy jako-
ści życia innych ludzi oraz za wszelkie do-
bro czynione z wielką i bezinteresowną pa-
sją. Za wprowadzanie pozytywnych zmian 
w przestrzeni krajobrazowej w Wierzenicy 
i niezwykłą dbałość o perełkę swarzędzkiej 
ziemi, jaką jest zabytkowy, XVIwieczny 
kościół drewniany pw. Świętego Mikołaja 
w Wierzenicy.

W związku z powyższym uhonoro-
wanie ks. Przemysława Kompfa wyróż-
nieniem „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” jest w pełni uzasadnione.

/uzasadnienie do uchwały 
nr XIX/243/2020 Rady Miejskiej 

w Swarzędzu/

Stanisław Kalemba 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz”

Pan Stanisław Kalemba urodził się 25 
października 1947 roku w Piekarach, 

gmina Stęszew. W 1980 ukończył studia na 
Wydziale Ogólnorolnym Akademii Rolni-
czej w Poznaniu. W pierwszej połowie lat 
70. pracował w Państwowym Ośrodku Ma-
szynowym w Stęszewie, następnie od 1974  
roku do 1993 roku zajmował kierownicze 
stanowiska w rolniczych spółdzielniach. 
Wyprowadził z kryzysu Spółdzielnie Kó-
łek Rolniczych w Swarzędzu z siedzibą 
w Gruszczynie oraz RSP „Pokój” w Pacz-
kowie, czym przyczynił się do rozwoju 
rolnictwa w Gminie Swarzędz. W latach 
19841990 pełnił funkcję radnego Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Swarzędz.

W 1975 wstąpił do Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego. W 1991 pierwszy 
raz został wybrany na posła na Sejm z listy 
PSL. Od tego czasu skutecznie ubiegał 
się o reelekcję w 1993, 1997, 2001, 2005 
i 2007. W wyborach parlamentarnych 
w 2011 po raz siódmy dostał się do Sej-
mu i od 2012 roku pełnił funkcję Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas 
wykonywania mandatu poselskiego był 

członkiem wielu Sejmowych Komisji, 
m.in. Sejmowej Komisji Samorządu Te-
rytorialnego, Sejmowej Komisji Integracji 
Europejskiej, Sejmowej Komisji Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Sejmowej Komisji 
do Spraw Unii Europejskiej.

Podczas siedmiu kadencji wspierał 
Gminę Swarzędz m.in. w organizacji 
Mistrzostw Świata Samolotów Ultralek-
kich i Motolotni w Kobylnicy, budowie 
sali gimnastycznej dla Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Swarzędzu, budowie tunelu 
pod przejazdem klejowym w ul. Kirkora 
w Swarzędzu, budowie Szkoły Podstawo-
wej nr 5 na os. Mielżyńskiego w Swarzę-
dzu, zakupie samochodu specjalistycznego 
dla OSP Swarzędz.

Jego wieloletnia współpraca ze szko-
łami, w tym Szkołą Podstawową nr 3 
w Swarzędzu przyczyniła się do otrzy-
mania w 1994 roku  tytułu Przyjaciela 
„Trójki”. Współpracował również ze Sto-
warzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu. 
Pomagał w dofinansowaniu działalności 
kulturalnej Swarzędzkiej Orkiestry Dętej 
i Chóru „Akord”.
Otrzymał wiele odznaczeń i medali:

 » Srebrny oraz Złoty Krzyż Zasługi,
 » Medal za zasługi dla Ruchu Ludowego 
im. Wincentego Witosa,

 » Medal za zasługi dla Ruchu Ludowego 
im. Stanisława Mikołajczyka,

 » Odznakę 350lecia Miasta Swarzędza,
 » Odznakę za zasługi dla Polskiego 
Związku Działkowców,

 » Złotą Odznakę za zasługi dla Spół-
dzielczości Bankowej im. Franciszka 
Stefczyka,

 » Medal za zasługi w upamiętnieniu 
Bohaterstwa Batalionów Chłopskich,

 » Medal Stanisława Humnickiego nr 
02 Krajowego Związku Plantatorów 
Buraka Cukrowego,

 » Medal Honorowy za zasługi dla Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu,

 » Medal 100lecia Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu,

 » Medal „Academia Rerum Rusticarum 
Posnaniensis”,

 » Złotą Odznakę Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP.
Pan Stanisław Kalemba swoją pracą 

i działalnością przyczynił się do rozwoju 
naszej gminy, dlatego zasługuje na wy-
różnienie „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz”.

/uzasadnienie do uchwały 
nr XIX/242/2020 Rady Miejskiej 

w Swarzędzu/



PROSTO Z RATUSZA  październik 2020

19

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Zatrucia czadem można uniknąć
– oto przestrogi strażaków

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego 
czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z po-
wstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku 
i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Trwa okres 
grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!

OSTRZEGAMY – PRZYPOMINAMY
Czyszczenie kominów!

• cztery razy w roku w domach opa-
lanych paliwem stałym(np. węglem, 
drewnem), 

• dwa razy w roku w domach opala-
nych paliwem ciekłym i gazowym, 

• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli 
przepisy miejscowe nie stanowią ina-
czej od palenisk zakładów zbiorowego 
żywienia i usług gastronomicznych. 

• co najmniej raz w roku usuwamy 
zanieczyszczenia z przewodów wen-
tylacyjnych. 

• co najmniej raz w roku okresowa 
kontrola, stanu technicznego  instalacji 
gazowych oraz przewodów komino-
wych przez osobę uprawnioną

RADZIMY
Skąd się bierze czad  
i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas pro-
cesu niepełnego spalania materiałów 
palnych, w tym paliw, które występuje 
przy niedostatku tlenu w otaczającej 
atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wy-
nika z faktu, że tlenek węgla:
• jest gazem niewyczuwalnym zmysła-

mi człowieka (bezwonny, bezbarwny 
i pozbawiony smaku), 

• blokuje dostęp tlenu do organizmu, 
poprzez zajmowanie jego miejsca 
w czerwonych ciałkach krwi, powo-
dując przy długotrwałym narażeniu 
(w większych dawkach) śmierć przez 
uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budyn-

kach mieszkalnych jest niesprawność 
przewodów kominowych: wentylacyjnych, 
spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych 
przewodów może wynikać z:
• ich nieszczelności, 
• braku konserwacji, w tym czyszczenia, 
• wad konstrukcyjnych, 

• niedostosowania istniejącego systemu 
wentylacji do standardów szczelności 
stosowanych okien i drzwi, w związku 
z wymianą starych okien i drzwi na 
nowe.
Powyższe może prowadzić do niedroż-

ności przewodów, braku ciągu, a nawet 
do powstawania zjawiska ciągu wsteczne-
go, polegającego na tym, że dym zamiast 
wydostawać się przewodem kominowym 
na zewnątrz, cofa się z powrotem do po-
mieszczenia.

 
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole technicz-

ne, w tym sprawdzanie szczelności 
przewodów kominowych, ich sys-
tematyczne czyszczenie oraz spraw-
dzanie występowania dostatecznego 
ciągu powietrza, 

• użytkować sprawne techniczne urzą-
dzenia, w których odbywa się proces 
spalania, zgodnie z instrukcją produ-
centa, 

• stosować urządzenia posiadające 
stosowne dopuszczenia w zakresie 
wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach 
wątpliwych należy żądać okazania 
wystawionej przez producenta lub 
importera urządzenia tzw. deklaracji 
zgodności, tj. dokumentu zawierają-
cego informacje o specyfikacji tech-
nicznej oraz przeznaczeniu i zakresie 
stosowania danego urządzenia, 

• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny 
sposób kratek wentylacyjnych, 

• w przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdzić poprawność działania 
wentylacji, ponieważ nowe okna są 
najczęściej o wiele bardziej szczelne 
w stosunku do wcześniej stosowa-
nych w budynku i mogą pogarszać 
wentylację, 

• systematycznie sprawdzać ciąg powie-
trza, np. poprzez przykładanie kartki 
papieru do otworu bądź kratki wentyla-
cyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, 
kartka powinna przywrzeć do wyżej 

wspomnianego otworu lub kratki, 
• często wietrzyć pomieszczenie, w któ-

rych odbywa się proces spalania (kuch-
nie, łazienki wyposażone w termy 
gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet 
niewielkie, rozszczelnienie okien, 

• nie bagatelizować objawów duszności, 
bólów i zawrotów głowy, nudności, 
wymiotów, oszołomienia, osłabienia, 
przyspieszenia czynności serca i oddy-
chania, gdyż mogą być sygnałem, że 
ulegamy zatruciu czadem; w takiej sy-
tuacji należy natychmiast przewietrzyć 
pomieszczenie, w którym się znajdu-
jemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
W trosce o własne bezpieczeństwo, 

warto rozważyć zamontowanie w domu 
czujek dymu i gazu. Koszt zamontowa-
nia takich czujek jest niewspółmiernie 
niski do korzyści, jakie daje zastosowa-
nie tego typu urządzeń (łącznie z urato-
waniem najwyższej wartości, jaką jest 
nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu  
tlenkiem węgla? 

W przypadku zatrucia tlenkiem węgla 
należy:
• zapewnić dopływ świeżego czystego 

powietrza; w skrajnych przypadkach 
wybijając szyby w oknie, 

• wynieść osobę poszkodowaną w bez-
pieczne miejsce, jeśli nie stanowi to 
zagrożenia dla zdrowia osoby ratują-
cej; w przypadku istnienia takiego za-
grożenia pozostawić przeprowadzenie 
akcji służbom ratowniczym, 

• wezwać służby ratownicze (pogotowie 
ratunkowe, PSP), 

• jak najszybciej podać tlen, 
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddy-

cha, ma zatrzymaną akcję serca, należy 
natychmiast zastosować sztuczne od-
dychanie np.  metodą usta  usta oraz 
masaż serca, 

• nie wolno wpadać w panikę, kiedy 
znajdziemy dziecko lub dorosłego 
z objawami zaburzenia świadomości 
w kuchni, łazience lub garażu; należy 
jak najszybciej przystąpić do udziela-
nia pierwszej pomocy. 

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad 

może zależeć nasze zdrowie i życie oraz 
zdrowie i życie naszych bliskich. A wy-
starczy jedynie odrobina przezorności.

(Opracowano na podstawie materiałów 
Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej)
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Wszystko,  
co dobre…
13 września Karima Heinen zakończyła 

swoją aktywność w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Swarzędzu. 
Pochodząca z Luksemburga wo-
lontariuszka Europejskiego Kor-
pusu Solidarności od 15 listopada 
zeszłego roku uczestniczyła w pro-
jekcie „ESC – Nowe Horyzonty”. 

Głównym celem projektu było wpro-
wadzanie pozytywnej zmiany spo-
łecznej poprzez pracę młodego 

obywatela Unii Europejskiej z dziećmi 
i seniorami w placówkach Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Swarzędzu. W ramach 
swoich obowiązków Karima przygoto-
wywała zajęcia z języka angielskiego 
i niemieckiego dla dzieci i seniorów, 
pomagała kadrze w organizowaniu zajęć 
oraz dzieliła się wiedzą o Luksemburgu 
pokazując prezentacje multimedialne, 
opowiadając, a nawet śpiewając. 

Dzięki aktywności wolontariuszki 
uczestnicy zajęć w placówkach Ośrodka 
Pomocy Społecznej mieli jedyną w swo-
im rodzaju okazję do częstego i bezpo-
średniego kontaktu z obcokrajowcem. 
To pozwalało na wzajemną wymianę 
wiedzy kulturowej, przełamywanie barier 
językowych oraz obustronne dzielenie 
się doświadczeniem życia. 

Czas projektu był dla młodej Euro-
pejki okresem bardzo wymagającym. 
Po raz pierwszy wyjechała na tak długo 
z domu. Zostawiła Luksemburg i przy-
jechała do nieznanego sobie kraju. Od 
pierwszych chwil musiała odważnie 
wejść w obcą kulturę. Jak sama mówiła, 
największą trudność sprawiał jej język 
polski, bardzo egzotyczny i trudny do 
nauki, przede wszystkim ze względu 

na karkołomną gramatykę i wymowę. 
Karima, przyjeżdżając do Swarzędza, 
znała już język francuski, niemiecki, an-
gielski, luksemburski i podstawy dialektu 
marokańskiego języka arabskiego (jej 
mama jest Marokanką). Jednak już po 
kilku lekcjach polskiego w ramach pro-
fesjonalnego kursu dla cudzoziemców 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu stwierdziła jednoznacznie, 
że język polski jest najtrudniejszy ze 
wszystkich, z którymi miała do czynienia. 

Wolontariuszka mieszkała począt-
kowo w akademiku Politechniki Po-
znańskiej, mając kontakt ze studenta-
mi z różnych zakątków świata, później 
zamieszkała w kwaterze prywatnej 
w Swarzędzu. W ciągu projektu każde-
go miesiąca otrzymywała od Ośrodka 
Pomocy Społecznej dofinansowanie, 
którym rozporządzała samodzielnie. 
Ustalony na podstawie umowy budżet 
musiał jej wystarczyć na pokrycie opłaty 
za mieszkanie, zakup żywności, biletów 
miesięcznych i doładowania telefonu. 
Karima otrzymywała również kieszon-
kowe na potrzeby  prywatne. 

Trzeba powiedzieć, że dla każdego 
wolontariusza działanie w ramach pro-
jektu było czasem rozwijania umiejęt-
ności efektywnego zarządzania swoimi 
finansami. Datą graniczną w projekcie 
był dzień 13 marca, kiedy to po zawiesze-
niu zajęć w świetlicach i klubach seniora 
w związku z pandemią wirusa SARS-
-CoV-2, Karima musiała opuścić Swarzędz 
i wróciła do domu w Luksemburgu. Od 
tego momentu pracowała zdalnie, wyko-
nując cykl bardzo interesujących prezen-
tacji dla seniorów. Przykładowe tytuły to: 
„Legenda o pięknej Meluzynie”, „Przyroda 
i geografia Luksemburga”, „Ważni i znani 
Luksemburczycy”, „Zamki Luksemburga” 
czy „Życie codzienne w Luksemburgu”. 
Każda prezentacja była przygotowana 

w języku angielskim z polskimi napisami, 
co miało znacząco wpływać na osłucha-
nie się swarzędzkich seniorów z językiem 
obcym i naukę słownictwa. 

Ostatnie tygodnie wolontariuszka 
spędziła na tworzeniu filmów kulinarnych 
przedstawiających wykonanie luksem-
burskich Kniddelen i ciast Quetschenta-
art i Mummentaart. Bardzo cieszymy się, 
że pomimo sytuacji ekstremalnej, jaką 
jest pandemia koronawirusa, mogliśmy 
doprowadzić działania wolontariuszki 
do szczęśliwego końca. Jeszcze bardziej 
cieszymy się, że mogliśmy poznać tak 
miłą i zaangażowaną osobę, która przy-
jeżdżając do Swarzędza wniosła wiele 
dobrego do codziennych zajęć w pla-
cówkach Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Obecnie Karima przebywa w Belgii, 
gdzie rozpoczęła studia na wydziale psy-
chologii Uniwersytetu w Liège. Dziękuje-
my jej serdecznie za pracę z dziećmi i se-
niorami, za jej uśmiech i różne pomysły, 
którymi ubarwiała naszą codzienność. 
Życzymy jej powodzenia w studiach 
i pomyślności na drogach życia.

Dariusz Bugajski
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu

Gratulacje dla Jubilatów!

Państwo Danuta i Zygmunt Koralew-
scy z Kobylnicy świętują 70. rocznicę 
ślubu, a Państwo Władysława i Ste-

fan Borkowscy, mieszkańcy Swarzędza, 

są już ze sobą w małżeńskim stanie od 65 
lat! Piękne jubileusze obydwu par uczcił 
24 września burmistrz Swarzędza, Marian 
Szkudlarek, który w towarzystwie sekre-

tarz gminy, Agaty Kubackiej, odwiedził 
Jubilatów, wręczając listy gratulacyjne, 
kwiaty oraz okolicznościowe kosze pełne 
słodkości. 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!
/mw/

 Fot. Izabela Paprzycka
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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 

Warsztaty edukacyjne dla Seniorów  

Młodzi Duchem chyba na zawsze 
pozostaną „młodzi”, a to za 
sprawą różnorodności zainte-

resowań. W okresie wakacyjnym dużo 
spacerowaliśmy i mieliśmy okazję poznać 
historię oraz tradycje kulturalne naszego 
Miasta. Był czas na przybliżenie senio-
rom legendy o Swarzędzu, bogactwa 

zabytków – unikatowych kamieniczek 
Swarzędza czy historii rzemiosła sto-
larskiego. Wiele cennych opinii oraz 
wspomnień padało ze strony naszych 
seniorów, którzy z uśmiechem mówili: 
a pamiętasz, tu była...

Właśnie była, a obecnie jest nowocze-
sne miasto i gmina na miarę XXI w. Jak 

ewolucyjnie zmieniał się nasz Swarzędz 
mogliśmy podziwiać w trakcie wyciecz-
ki do Swarzędzkiego Centrum Historii 
i Sztuki. We wrześniu seniorzy z Centrum 
Aktywności Seniora i Dziennego Domu 
Senior Wigor uczestniczyli w wystawie pt. 
Raz Harcerzem, to na zawsze! Odbiorców 
zaciekawiła różnorodność form przeka-
zu: zdjęcia, gabloty, oryginalna sceneria. 
Wszystkie te dodatki korelowały ze sobą 
i tworzyły warunki do uczestnictwa w kul-
turze i bogactwie harcerstwa. Seniorki 
opowiadały o swoich przodkach, którzy 
tworzyli te piękne tradycje.

Dodatkową atrakcją naszego warsz-
tatu było obejrzenie I części Swarzędz-
kich Kronik Filmowych. Była to wspaniała 
dawka emocji. Zauważyliśmy jak wiele 
się zmieniło i z zaciekawieniem czekamy 
na kolejne wizyty...

Do zobaczenia niebawem!

Instruktor  
Centrum Aktywności Seniora 

M.P.

Jesienne 
aktywności 
w Dziennym Domu 
„Senior-WIGOR”

W naszej placówce wrzesień upły-
nął pod znakiem warsztatów 
artystycznych, które rozbudziły 

pomysłowość i kreatywność uczestników. 
Ciekawe okazało się powstawanie grafik 
w autorskiej technice piankorytu. Wiele 
inwencji od uczestników wymagało też 
tworzenie indywidualnych form kwiato-
wych w formie ikebany. Zajęcia zostały 
dofinansowane w ramach realizacji Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2015-2020.

W obecnej sytuacji zajęcia w Dzien-
nym Domu „Senior-WIGOR” odbywają się 
w dwóch grupach, zgodnie z zasadami 

reżimu sanitarnego i zachowania dystan-
su społecznego. Wprowadzona została 
też praca zdalna, która pomaga wypełnić 
czas wolny. W domowym zaciszu senio-
rzy wypełniają rebusy, zadania literackie, 
geograficzne i zagadki logiczne. 

W chwili ukazania się tego artyku-
łu będziemy świętować przypadający 
na październik Dzień Seniora. Tą drogą 
składamy wszystkim Seniorom w naszej 
gminie życzenia zdrowia, pogody ducha 
i samych pięknych chwil.

Anna Szpakowska
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
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Ałbena Grabowska
Doktor Bogumił

Ałbena Grabowska znana z bestselero-
wej serii Stulecie Winnych, zapoczątko-
wała kolejny książkowy cykl tym razem 
poświęcony początkom medycyny. 
Pierwszy tom pod tytułem Doktor Bo-
gumił przenosi nas do Warszawy 1850 
roku. Tytułowy bohater – doktor Bogu-
mił Korzyński – doskonale wykształ-
cony ginekolog rezygnuje z prywatnej 
praktyki i zatrudnia się w Szpitalu 
Dzieciątka Jezus. Autorce udało się do-
skonale oddać realia panujące w szpita-
lach w XIX wieku, przybliżając zarazem 
czytelnikowi najważniejsze postacie 
z historii medycyny (Horacego Wellsa, 
który wynalazł znieczulający eter, czy 
Gustava Michaelisa, który próbował  
wprowadzić zasady aseptyki na sale 
porodowe). To wszystko w połączeniu 
z ciekawą historią rodzinną Bogumiła 
sprawia, że od książki trudno się ode-
rwać.

Sylwia Winnik
Dzieci z Pawiaka

Pawiak – największe więzienie poli-
tyczne wykorzystywane przez gestapo 
na terytorium okupowanej Polski, od 
zawsze było symbolem okrucieństwa, 
bestialstwa i tortur stosowanych wobec 
osadzonych. Sylwia Winnik w swojej 
najnowsze książce przedstawiana 
mniej znaną historię tego miejsca. 
Pisze o dzieciach, które urodziły się na 
Pawiaku i spędziły tam pierwsze lata 

życia, oraz o kilkunastoletnich dziew-
czynkach i chłopcach, których mimo 
młodego wieku uważano za więźniów 
politycznych. Autorka uzupełnia relacje 
dzieci wspomnieniami i pamiętnikami 
ich rodziców a także niepublikowanymi 
wcześniej zdjęciami. Poruszająca – ale 
ważna lektura.

Mary Kubica
Tamta kobieta

Sadie i Will to małżeństwo z Chicago. 
Pewnego dnia dostają wiadomość 
o śmierci siostry Willa. By zaopieko-
wać się osieroconą siostrzenicą męża, 
wyjeżdżają do Maine. Niedługo po ich 
przyjeździe w miasteczku dochodzi 
do morderstwa. Ginie młoda kobieta. 
Bohaterka z przerażeniem odkrywa, 
że w zabójstwo może być zamieszany 
ktoś z jej bliskich. Kiedy podejrzenia 
miejscowego policjanta padają na nią 
samą, kobieta postanawia przeprowa-
dzić śledztwo i odnaleźć prawdziwego  
mordercę. Czy odkryje prawdę? Jaką 
cenę przyjdzie jej za nią zapłacić. God-
ny polecenia kryminał z zaskakującym 
zakończeniem, który trudno przestać 
czytać.

Grazia Honegger Fresco
Maria Montessori. 
Historia aktualna
Z okazji 150. rocznicy urodzin Marii 
Montessori na polskim rynku wydaw-
niczym pojawiło się wznowienie jej 
biografii napisane przez włoską autorkę 
G. Honegger Fresco, która miała okazję 
brać udział w kursach organizowanych 
przez  samą Marię Montessori. W pracy 
przy książce autorka konsultowała się 
z Caroline Montessori, prawnuczką 
i opiekunką Archiwum M. Montessori 
przy AMI. Dzięki rozmowom z rodzi-

ną, najbliższymi współpracownikami 
oraz przejrzeniu wielu dokumentów 
możemy bliżej poznać życie włoskiej 
lekarki, która stworzyła autorską meto-
dę kładącą nacisk na swobodny rozwój 
dzieci. Przeciwstawiała się systemowi 
szkolnemu niszczącemu naturalną ak-
tywność dzieci.

Nina Solomin
Ok, amen. Miłość 
i nienawiść w świecie 
nowojorskich 
chasydów

Mieszkającej w Nowym Jorku dzienni-
karce Ninie Solomin ponad dwadzieścia 
lat temu udało się nawiązać kontakt 
z chasydami – grupą ultraortodoksyj-
nych żydów, którzy żyją ściśle z przyka-
zaniami Tory. Autorka w swojej książce 
zabiera nas w niezwykle ekscytującą 
podróż, dzięki której możemy poznać 
wspólnotę, która izoluje się od reszty 
społeczeństwa nie tylko religią, ale 
także mową, zwyczajami, obrzędami 
i tradycjami. Solomin pokazuje, że 
Chasydzi skłonni są do największych 
poświęceń, ale i okrucieństwa, by ich 
świat trwał w niezmienionej formie. 
Mimo wielu wyrzeczeń, którym muszą 
sprostać, ich społeczność stale rośnie. Ta 
z Williamsburga podwoiła się.

Matt Ruff
Kraina Lovecrafta

Ameryka lat 50. XX wieku. Były żołnierz, 
czarnoskóry Atticus Turner, wyrusza do 
Nowej Anglii, w poszukiwaniu zaginio-
nego ojca. W podróży towarzyszy mu 
wuj i przyjaciółka z dzieciństwa. Boha-
terowie trafiają do tajemniczej posiadło-
ści, gdzie muszą stawić czoła Zakonowi 
Prastarego Świtu, a to, jak się okaże, 
będzie dopiero początek ich zmagań 
z duchami, potworami i największym 
złem tamtych czasów – rasizmem. Matt 
Ruff nawiązuje w książce do twórczości 
H.P. Lovecrafta, ale także do popularnych 
horrorów. Dla czytelników lubiących fan-
tastykę i strach jednocześnie. 

Ellen Hendriksen, 
Jak przestać się bać

Doktor Ellen Hendriksen, psycholog 
kliniczna, na co dzień pomaga ludziom 
opanować lęk społeczny. Lęk ten polega 
on na strachu przed byciem obserwo-
wanym, ocenianym i negatywnie po-
strzeganym w sytuacjach towarzyskich 
lub publicznych. Strach  sprawia, że nie 
mówimy i nie robimy tego, co chcieli-
byśmy. W książce autorka  przedstawia 
wskazówki, które pomogą przełamać 
lęk, nieśmiałość, lepiej radzić sobie 
w sytuacjach stresowych. Pomocny 
poradnik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że lęki społeczne są na trzecim 
miejscu na liście najczęstszych zaburzeń 
psychicznych. 
Anna Walkowiak-Osowska

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

Podaruj 
wiersz...

Lubicie wiersze? 
Możecie zrobić ory-

ginalny prezent komuś 
bliskiemu. W naszej bibliotece otrzymacie ozdob-
ną papeterię, na której możecie przepisać ulubiony 
wiersz i wręczyć osobie ceniącej poezję. Chętnym 
podarujemy wiersz przepisany ręką bibliotekarza.

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przy-
jaciół, do ważnych dla niego osób. Ten gest pisarza 
– gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest 
inspiracją dla akcji Fundacji Zbigniewa Herberta, 
z którą współpracuje biblioteka. /bibl/

Bezpłatna książka  
dla każdego przedszkolaka
Ogólnopolska kampania „Mała książka – wielki 
człowiek” w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu
Najwyższy czas przygotować się 

na długie jesienne wieczory 
i popołudnia, podczas których 
nie powinno zabraknąć dobrej 
książki – dla rodzica i dla dziec-
ka. Warto zatem udać się do po-
bliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika 
w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka 
Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki. 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym (rok urodzenia 2014-
2017), które odwiedzi Bibliotekę Publiczną w Swarzędzu 
lub jej filie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 

a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecię-
cego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak 
otrzyma także drobny czytelniczy upominek. 

W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach 
wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne 
miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe 
życie! /bibl/

Jak zostać czytelnikiem

W Bibliotece Publicznej w Swa-
rzędzu oraz w filiach wypoży-
czamy książki elektronicznie. 

W celu zapisu konieczne jest podanie 
nr PESEL i danych adresowych. 

Elektroniczna karta zapisu obowią-
zuje we wszystkich 7 placówkach naszej 
biblioteki, nie tylko w tej, w której czy-
telnik się zapisał. Jednorazowo na kon-
cie czytelnika można mieć 5 książek i 2 
audiobooki.

Książki wypożyczamy na 30, a au-
diobooki na 14 dni. Istnieje możliwość 
przedłużenia wypożyczonych materia-
łów (pod warunkiem, że nikt ich nie za-
rezerwował) jednak nie więcej niż 2 razy. 
W tym celu należy ustalić telefonicznie 
nowy termin zwrotu lub wysłać prośbę 
o przedłużenie na adres: katalog@bi-
blioteka.swarzedz.pl lub dzieci@bi-
blioteka.swarzedz.pl. Książki można 

także przedłużyć odpowiadając na mail 
z przypomnieniem o terminie zwrotu 
z programu MAK+.

Terminy zwrotu książek wypożyczo-
nych w filiach bibliotecznych ustalamy 
mailowo lub telefonicznie w danej filii 
(adresy mailowe i numery telefonów 
dostępne są na http://biblioteka.swa-
rzedz.pl/ w zakładce KONTAKT).

Usługi Biblioteki są ogólnodostęp-
ne i bezpłatne za wyjątkiem opłat po-
bieranych na podstawie art. 14 Ustawy 
o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r. 
(Dz.U. nr 85 poz. 539), między innymi: – za 
niezwrócenie w terminie wypożyczonych 
materiałów bibliotecznych (10 groszy za 
każdy dzień po terminie za każdą nie-
zwróconą książkę).

Więcej informacji o opłatach w re-
gulaminie.

/bibl/
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Jesienny Rajd Rowerowy

19 września odbył się Jesienny Rajd 
Rowerowy. Uczestnicy mieli do 
wyboru jedną z trzech tras: Miej-

ską, która wystartowała z rynku, Podmiej-
ską z Zalasewa oraz Rodzinną – dookoła 
jeziora. Trasy miały wspólną metę przy 
Scenie nad Jeziorem. 

Każdy z uczestników otrzymał po-
częstunek oraz mógł wziąć udział w kon-
kursie, w którym można było wygrać 
zestaw upominkowy w postaci bonu 
do sklepu rowerowego Brodex wraz 
z rajdową koszulką. Nową atrakcją raj-

du było Miasteczko Ruchu Drogowego, 
gdzie – pod czujnym okiem Komendanta 
Swarzędzkiej Straży Miejskiej – dzieci 
sprawdzały swoją znajomość przepisów 
ruchu drogowego. 

Podczas rajdu, który jest jednym 
z elementów działań informacyjnych 
projektu pt. „Rozwój niskoemisyjnej 
mobilności miejskiej na terenie Gminy 
Swarzędz – etap II”, promowana była 
mobilność miejska ze szczególnym na-
ciskiem na korzystanie z kolejowych 
połączeń aglomeracyjnych. 

Dziękujemy uczestnikom za świetną 
zabawę oraz wszystkim, którzy poma-
gali nam w organizacji. Zapraszamy na 
kolejne rajdy. 

Przedsięwzięcie dofinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 - 
Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie stra-
tegii niskoemisyjnych w tym mobilność 
miejska, Poddziałanie 3.3.3 - Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych w tym mo-
bilność miejska w ramach ZIT dla MOF 
Poznania.  /scsir/ 

 Fot. Aldona Młynarczak 
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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

Przyjęcie urodzinowe 
dla dzieci 

Niebywałą atrakcją dla dzieci i mło-
dzieży są organizowane imprezy 

okolicznościowe w Wodnym Raju. Goś-
cie mają zapewnione zabawy w base-
nie i na zjeżdżalniach lub na bowlingu, 
opiekę animatora oraz menu do wyboru. 
Zapewniamy wspaniałą zabawę i nieza-
pomniane wrażenia. Imprezy odbywają 
się w soboty i niedziele w godzinach: 
12:00-15:00; 15:30-18:30. Do wyboru 
opcje imprezy: basen+sala animacji, 
bowling+sala animacji; basen+bowlin-
g+sala animacji (na bowling obowiązuje 
obuwie z jasną podeszwą, przyjęcie na 
bowlingu dla dzieci od 8 lat). Przyjęcia 
urodzinowe przeznaczone są dla dzieci 
od 6 roku życia. Minimalna opłata za 7 
osób, maksymalna ilość osób na przy-
jęciu 12.
Rezerwacja terminu: tel. 61 65 09 520

/cs/

Gabinet Masażu  
MANO ESPALDA

Serdecznie zapraszamy do skorzysta-
nia z usług gabinetu masażu MANO 

ESPALDA. 
W ofercie masaże:

► klasyczny, (opłata za minutę 2,00 zł),
► gorącymi kamieniami, sportowy, od-
chudzający, bańką chińską, kalifornijski 
gorącą czekoladą, shiatsu, drenaż limfa-
tyczny, refleksoterapia, masaż shantala 
– dla niemowląt i małych dzieci, aroma-
terapia, relaksacyjny, świecowanie uszu 
– świeca Hopi, kinesiotaping, igłowanie 
suche (opłata za minutę 2,30 zł).

Minimalny czas masażu 30 minut, za 
wyjątkiem świecowania uszu – 20 minut.

Masaż klasyczny w zestawie za 65 zł:
 » Masaż klasyczny 30 min* + sauna 

40 min**,
 » Masaż klasyczny 30 min* + basen 

60 min**.

(*obowiązuje rezerwacja telefoniczna,
**po przekroczonym czasie dopłata za każ-
dą kolejną minutę według cennika SCSiR)

Rezerwacje pod nr tel. 697 935 442. 
Płatność w kasie pływalni przed skorzy-
staniem z usługi.

Dostępne są również bony upomin-
kowe na dowolny rodzaj masażu. 

/cs/

FOODFACE Bistro 
Wodny Raj

Zapraszamy wszystkich naszych klien-
tów codziennie od 9:00 do 21:00 do 

bistro na drugim piętrze Pływalni Wodny 
Raj. W menu szybkie dania obiadowe 
i przekąski oraz szeroki wybór napojów 
i słodkości. Nastrojowe wnętrze pozwoli 
każdemu na chwilę relaksu, popijając 
jedną z pysznych kaw serwowanych 
przez miłą obsługę.

/cs/

Sklep sportowy 
na pływalni Wodny Raj

Zapraszamy do sklepu sportowego 
mieszczącego się w budynku pły-

walni Wodny Raj. W ofercie nie tylko 
stroje basenowe, ale także akcesoria 
do pływania, klapki basenowe, odzież, 
zabawki, mini produkty kosmetyczne, 
pieluchy kąpielowe dla dzieci, worki na 
buty, maseczki ochronne. POLECAMY 
okulary korekcyjne do pływania. 

Kontakt: 501 019 086
/cs/



26

25
-l

ec
ie 

Sw
ar

zę
dz

ki
ej 

Or
ki

es
tr

y 
Fl

aż
ole

to
we

j

Flażolet D (flecik polski)  
jako pomoc dydaktyczna 
w umuzykalnianiu dzieci i młodzieży  
polskich szkół ogólnokształcących

Kilka słów o flażolecie 
Flażolet to bardzo popularny w XVIII 

i XIX w. na ziemiach polskich instrument 
dęty nazywany wówczas flecikiem polskim. 
Posiada tylko 6 otworów palcowych co 
sprawia, że technika gry na nim jest bar-
dzo prosta. Zapomniany w Polsce przez 
lata flażolet odkrył na nowo blisko trzy-
dzieści lat temu Wojciech Wietrzyński, 
popularyzując grę na tym instrumencie 
wśród dzieci i młodzieży. Działania pe-
dagogów związane z muzykowaniem na 
flażolecie wspiera powstałe w 1998 roku 
Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych 
Metod Umuzykalniania EMU.

Zalety flażoletu  
jako pomocy dydaktycznej
1. Flażolet charakteryzuje się prostą 

techniką gry; nastrojony jest według 
kamertonu.

Nastrojony instrument pozwa-
la na czystą grę zespołową. Nadaje 
się do powszechnego muzykowa-
nia w szkołach oraz przedszkolach. 
W treś ciach podstawy programowej 
flażolet pojawił się po raz pierwszy na 
mocy Rozporządzenia MEN z dnia 14 
lutego 2017 roku.

2. Gra na flażolecie w naturalny sposób 
motywuje do poznawania zapisu nu-
towego.

Uczniowie grając na flażolecie, 
początkowo korzystają w dużym 

stopniu z zapisu tabulatorowego, ale 
przechodzą stopniowo do odczyty-
wania melodii z nut. W ten sposób 
utrwalają także i inne elementy utworu 
muzycznego poza melodią, m.in. rytm, 
dynamikę, tempo.

3. Duża dostępność materiałów nu-
towych przeznaczonych do gry na 
flażolecie.

Istnieje już wiele utworów o róż-
nym stopniu trudności opracowanych 
przez W. Wietrzyńskiego i zamieszczo-
nych w drukowanych podręcznikach, 
oraz na stronie: www.flazolet.net.

4. Możliwości flażoletu w grze zespo-
łowej.

Flażolet ma bardzo nośny dźwięk, 
zwłaszcza w wyższych partiach (okta-
wa dwu i trzykreślna), co daje moż-
liwość muzykowania zespołowego 
z wykorzystaniem innych instrumen-
tów, w tym perkusyjnych, strunowych 
czy elektronicznych.

Na flażolecie można grać w otwar-
tej przestrzeni – dźwięk będzie sły-
szalny.

Flażolet w realizacji celów edukacyjnych 
Gra na flażolecie daje szerokie moż-

liwości w rozwoju muzycznym, ale także 
w rozwoju ogólnym dzieci i młodzieży, 
m.in.:

 » pozwala pracować nad oddechem, 
niezbędnym w prawidłowym śpiewie,

 » wspomaga rozwój podstawowych 
zdolności muzycznych, w tym po-
czucia rytmu, słuchu muzycznego, 
wyobraźni i pamięci muzycznej,

 » pomaga w opanowaniu notacji mu-
zycznej,

 » stanowi doskonałą okazję do pozna-
wania podstawowych elementów 
dzieła muzycznego oraz literatury 
muzycznej,

 » ćwiczy podzielność oraz koncentrację 
uwagi,

 » kształtuje umiejętność współpracy 
w grupie,

 » wpływa na zdyscyplinowanie,
 » stanowi propozycję kulturalnego spę-
dzania czasu wolnego.

Współczesny polski ruch flażoletowy
1. Największym wydarzeniem zwią-

zanym z grą na flażoletach jest ko-
lędowanie w poznańskiej Bazylice 
Archikatedralnej, w którym corocznie 
bierze udział około 2000 wykonawców 
z całej Polski.

2. W każdym roku szkolnym Stowarzy-
szenie EMU przygotowuje warsztaty 
na terenie całej Polski dla wszystkich 
chętnych flażolecistów oraz międzyna-
rodowe warsztaty flażoletowe organi-
zowane w poznańskim Domu Bretanii 
przeznaczone dla muzyków grających 
repertuar o wysokim stopniu trudności.

3. Najbardziej zaawansowani w grze na 
flażolecie muzycy tworzą powstałą 
w 1996 roku Swarzędzką Orkiestrę 
Flażoletową.

dr Teresa Śnitko 
emerytowana docent 

Akademii Muzycznej w Poznaniu
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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.

Trening 
pod chmurką

Dziś nie trzeba już nikogo przeko-
nywać, jak ważny jest ruch, re-
kreacja i ćwiczenia. Jednocześnie 

coraz częściej mówi się potrzebie częst-
szego kontaktu z naturą. A gdyby tak 
połączyć jedno z drugim? Rozwiązanie 
nasuwa się samo: trening w plenerze!

Wokół Poznania nie brak terenów 
zielonych, które doskonale nadają się dla 
miłośników ruchu na świeżym powietrzu. 
Dotychczas na potrzeby biegaczy oraz fa-
nów nordic walking i ćwiczeń na ścieżkach 
zdrowia wytyczono kilkanaście tras, które 
doskonale nadają się zarówno na jednora-
zowy wypad, jak i do regularnych ćwiczeń.

Wędrując z kijkami
Aktywna trójka, czyli 55 km znako-

wanych tras na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego, to propozycja dla 
fanów wędrówek z kijkami, biegania 
i… biegówek. A co po drodze? Przede 
wszystkim piękne krajobrazy: wzgórza, 
lasy i jeziora, śródleśne polany i wieko-
we aleje drzew, no i legendarna Studnia 
Napoleona z wodą o smaku szampana! 
Po drugiej stronie Poznania, w malow-
niczej scenerii Parku Krajobrazowego 
Promno wytyczono Pobiedziskie Szlaki 
Nordic Walking. Trzy pętle o łącznej dłu-
gości ponad 20 km prowadzą wśród pól 
i dorodnych lasów liściastych z kilkoma 
śródleśnymi jeziorami i licznymi oczkami 
wodnymi. Najpiękniej jest wczesną wio-
sną, kiedy dno lasu pokrywają rozległe 
kwietne dywany. 

Lasy Puszczy Noteckiej i dolina Weł-
ny na terenie gminy Oborniki to idealne 
miejsca na spacery z kijami. Wiedzą to 
doskonale członkowie Stowarzyszenia 
Włóczykije. Organizacja zainicjowała 
powstanie systemu tras nordic walking, 
które pozwalają dotrzeć m.in. do punktu 
widokowego nad Wełną, miejsca pamięci 
narodowej – Grobów Rożnowickich i Mu-
zeum Młynarstwa w Jaraczu. Cztery obor-
nickie trasy liczą łącznie 36 km, a niemal 
identyczną długość ma najnowszy system 

nordic walking, stworzony w Zielątkowie 
na terenie gminy Suchy Las. „Z kijami na 
zielątkowskie lasy” można ruszyć, korzy-
stając z pięciu oznakowanych tras.

Wspólne treningi
Miłośnicy treningów w plenerze zapew-

ne doskonale znają trasę Biegu o Koronę 
Księżnej Dąbrówki – 10kilometrową, 
oznakowaną pętlę wśród lasów palędzko-
zakrzewskich. W każdy sobotni poranek 
wykorzystują ją również uczestnicy parkrun 
Dąbrówka – pięciokilometrowego biegu 
z pomiarem czasu. Do rodziny parkrun na-
leży też bieg w Swarzędzu. Trasa parkrun 
Jezioro Swarzędzkie prowadzi po ścieżce 
spaceroworowerowej wzdłuż wschodniego 
brzegu, ale biegacze często okrążają całe 
jezioro. Po drodze można sobie zaserwo-
wać dodatkowy zestaw ćwiczeń korzystając 
z urządzeń ścieżki zdrowia. W Murowanej 
Goślinie na treningi często wybierana jest 
licząca 5 km pętla, fragment trasy Muro-
wanej Dychy, a w Puszczy Zielonce – po-
dobnej długości trasa imprezy Dziewicza 
Góra Biega! W Buku w każdy poniedziałek 
można potrenować z Bukowskim Klubem 
Biegacza w ramach cyklu Biegam bo lubię.

Miłośnicy nordic walking z Puszczyko-
wa wędrują z kijkami w każdy poniedziałek 
i środę, startując z ulicy Kościelnej. W Śremie 
regularne spacery z instruktorem organizują 
członkowie grupy #śremchodzi. Można ich 
spotkać m.in. na „Tajemniczym bagienku” 
i „Niezapomnianej przebieżce”, czyli ścież-
kach biegowych w Parku im. Włodzimierza 
Puchalskiego w centrum miasta.

W zdrowym ciele zdrowy duch
Kto chciałby połączyć spacer z kom-

pleksowym treningiem całego ciała, może 
wybrać się na ścieżkę zdrowia Kórnic-
kiego Centrum Rekreacji i Sportu „Oa-
zaBłonie”, wyposażoną w odpowiednie 
urządzenia i tablice instruktażowe. Trasa 
o długości 3,8 km przebiega w obrębie 
Zwierzyńca – lasu doświadczalnego na 
zachodnim brzegu Jeziora Kórnickiego. 
W pobliskim Borówcu na rowerzystów 
i spacerowiczów czeka oznakowana i nie-
dawno odnowiona pętla Borówieckiego 
Ringu Rekreacyjnego o długości 11,5 km. 
Miniścieżka zdrowia znalazła się także 
na trasie biegowej na południowym po-
graniczu poligonu Biedrusko. Parking 
i miejsce na piknik na starcie, znakowana 
trasa w formie pętli, dwa warianty dłu-
gości, a przede wszystkim – malownicze 
otoczenie z sędziwymi dębami i śladami 
bobrów: ścieżka biegowa Łysy Młyn ma 
wszystko to, o czym marzą fani treningu 
w pięknych okolicznościach przyrody.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna
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Na trasie nordic walking w Parku Krajobrazowym Promno

Na ścieżce biegowej Łysy Młyn.
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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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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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Jest nas już ponad 50.000!    Zatrucia czadem można uniknąć
Wyróżnienia dla zasłużonych swarzędzan    Prosto z budowy

Eko Babie Lato
relacja na str. 12-13
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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

Buderus

Serwis  
i naprawa  
kotłów

tel. 
512 193 302
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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


