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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.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW:
Swarzędz, ul. Kilińskiego 8-18 ¡ 61 8172-693 lub www.piorex-sklep.pl

ZATRUDNIMY SZWACZKI ORAZ PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH
Zainteresowanych prosimy o kontakt ¡ 61 8172-693 lub e-mail kadry@piorex.pl

Swarzędz, ul. Kilińskiego 8-18 61 8172-693 lub www.piorex-sklep.pl

ZATRUDNIMY SZWACZKI ORAZ PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

lat

Luksusowe kołdry i poduszki
naturalne oraz syntetyczne
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Bądź bohaterem, oddaj 
osocze, uratuj czyjeś życie!
Szanowni mieszkańcy  
Gminy Swarzędz!

Zwracam się do wszystkich osób, 
które wyzdrowiały po przechorowaniu 
COVID-19 lub przebyły bezobjawowe 
zakażenie wirusem SARS-CoV-2, by 
pomogły innym chorym i oddały osocze! 
Osocze od takich osób zawiera przeciw-
ciała, które mogą wspomagać leczenie 
chorych na COVID-19 z ciężkimi, za-
grażającymi życiu objawami zakażenia.

Jak to zrobić: 
W tym celu należy skontaktować się 

z Działem Dawców Rejonowego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu telefonicznie pod numerem 
61 886 33 54, lub mailowo: ozdrowie-
niec@rckik.poznan.pl.

Kto może się zgłosić:

Zgłosić się mogą wyłącznie osoby, 
które spełniają poniższe warunki:  
 » przechorowały COVID-19, zostały 
uznane za wyleczone i czują się zdro-
we, lub osoby, które przeszły bezob-
jawowe zakażenie wirusem SARS-
-CoV-2 - dysponują wynikiem badania 
RNA SARS-CoV-2, który potwierdził 
zakażenie lub dodatnim wynikiem 
przeciwciał anty-SARS-CoV-2;

 » są w wieku 18-60 lat i nie chorują 
przewlekle;

 » od zakończenia izolacji musi minąć 
okres co najmniej 28 dni;

 » od ustąpienia objawów zakażenia 
SARS-CoV-2 musi minąć okres co 
najmniej 28 dni;

 » od dodatniego wyniku przeciwciał  
anty-SARS-CoV-2 musi minąć co 

najmniej 14 dni, pod warunkiem, 
że dana osoba nie miała objawów 
COVID-19.

Ważne! 
Nie ma możliwości oddania osocza 

bez wcześniejszego ustalenia terminu. 
Każda osoba będąca ozdrowieńcem musi 
się wcześniej skontaktować z Działem 
Dawców w celu ustalenia terminu wi-
zyty. Dział Dawców RCKiK czynny 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 
7:30-14:30.

Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo tutaj: www.rckik.poznan.pl

Szanowni Państwo!
Obecny czas wymaga od nas no-

wych działań, kierowania się ofiarno-
ścią, odwagą i empatią.

Możemy dać coś od siebie innym. 
Wesprzeć ich w chorobie. Dlatego ape-
luję do wszystkich, którzy wyzdro-
wieli – Bądźcie bohaterami, oddajcie 
osocze, uratujcie czyjeś życie!

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz
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Strategia Rozwoju na lata 2021-2030
– czekamy na Państwa opinie, uwagi i sugestie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy! Gmina Swarzędz rozpoczyna 
proces opracowywania Strategii Rozwoju na lata 2021-2030. 

W związku z prowadzonymi pracami zachęcamy Państwa – Miesz-
kańców – do wypełnienia ankiety, na podstawie której powstanie diagnoza obecnego 
stanu wraz z rekomendacjami do realizacji w najbliższych latach. 

Ankietę w wersji elektronicznej można wypełnić na stronie www:
wanir.edu.pl/ankieta-strategia-rozwoju-gminy-swarzedz-na-lata-2021-2030
Formularz będzie dostępny do 30 listopada 2020 roku.
Strategia Rozwoju na lata 2021-2030 wyznaczy kierunki rozwoju naszej gminy 

na najbliższe lata. Ten niezwykle ważny dokument będzie miał wartość tym więk-
szą, im bardziej uwzględni Państwa opinie, uwagi i sugestie. Bardzo o nie prosimy. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład 
w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2030 r., a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedlenie 
rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Swarzędz na najbliższe 10 lat.

/wpr/

Nagrody i wyróżnienia 
za wybitne osiągnięcia 
sportowe w 2020 roku 

Uprzejmie informujemy, że do 30 listopada 
br. do Burmistrza Miasta i Gminy Swa-
rzędz można składać wnioski o przyzna-

nie nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2020 roku. 
Podmioty uprawnione do składania wniosków to: stowarzyszenia kultury 
fizycznej, związki i kluby sportowe oraz Komisja Kultury i Sportu Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. Wnioski można składać pocztą tradycyjną (listownie) lub 
osobiście – do skrzynki podawczej w holu ratusza na parterze (bezpośrednio 
za wejściem po lewej stronie) pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Regulamin oraz wniosek do pobrania znajdą Państwo na stronie interne-

towej urzędu: www.swarzedz.pl w zakładkach: sport / nagrody i stypendia. 
Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendiów spor-

towych, dotyczące osiągnięć sportowych w 2020 roku, można składać do 
31 stycznia 2021 roku, o czym przypomnimy na początku przyszłego roku.

/wd/

Żegnamy Panią Teresę Rucińską...

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś+p. 
Teresy Rucińskiej – radnej Rady Miejskiej w Swarzędzu 
6 kadencji w latach 1994-2018: 

 » w II kadencji – członek Komisji Spraw Społecznych oraz 
Komisji Organizacyjno-Prawnej i Porządku Publicznego, 

 » w III kadencji – członek Komisji Spraw Społecznych oraz 
Komisji Rewizyjnej, 

 » w IV kadencji – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz 
członek Komisji Spraw Społecznych, 

 » w V kadencji – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz 
członek Komisji Budżetu, 

 » VI kadencji – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 
oraz członek Komisji Rewizyjnej, 

 » w VII kadencji – Przewodnicząca Komisji Spraw Spo-
łecznych oraz członek Komisji Rewizyjnej. 

Panią Teresę Ruciń-
ską pożegnaliśmy w pią-
tek, 13 listopada, podczas 
uroczystości pogrzebowej 
w kościele i na cmentarzu 
parafii pw. św. Marcina 
Biskupa w Swarzędzu. 
Żegnamy Ją z głębokim 
żalem. Rodzinie Zmarłej 
szczere wyrazy współ-
czucia składają: 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek wraz 
z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędz, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbara Czachura 
oraz Radni Rady Miejskiej w Swarzędzu. /-/

Badania klimatu 
rowerowego  
– prosimy wypełnić ankietę

Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania 
opinii o jakości warunków korzystania z roweru 
w Polsce. Ze szczegółami można zapoznać się 

na stronie rowerowyklimat.pl, jest tam również link 
do ankiety. Wypełnij i przedstaw swoją opinię na 
temat korzystania z roweru w gminie! 
Program wspiera Metropolia Poznań.

/wpr/
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Z okazji Święta Niepodległości...

Z okazji Święta Niepodległości przed-
stawiciele władz miasta i gminy 
Swarzędz – burmistrz Marian Szku-

dlarek, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Barbara Czachura, zastępcy burmistrza 
Grzegorz Taterka i Tomasz Zwoliński oraz 

sekretarz gminy Agata Kubacka – złożyli 
symboliczne wiązanki kwiatów i zapalili 
znicze przed Pomnikiem Poległych za 
Wolność i Ojczyznę oraz pod pamiątko-
wą tablicą. 

/wpr/ 

Dzień 11 listopada został ustanowiony Na-
rodowym Świętem Niepodległości w 1937 

roku. Polacy nie cieszyli się nim jednak długo. 
Okres II Wojny Światowej, a następnie PRL-u, 
to pięćdziesięcioletnia przerwa w uroczystych 
obchodach święta. 
Rynek swarzędzki jest niemym świadkiem wielu 
uroczystości. Dzięki fotografii z 1920 roku przed-
stawiającej święto Konstytucji 3 maja, możemy 
sobie wyobrazić, jak dawniej obchodzono święta 
państwowe. Jednak dla Swarzędza 11 listopada 
zawsze był podwójnym powodem do celebracji. 
A to z racji imienin patrona najstarszej parafii – 
świętego Marcina. Z tej okazji na uroczystą mszę 
przyjeżdżała niegdyś cała okolica, a stragany na 
odpuście sięgały do ulicy Zamkowej. Dziś odpusty 
są już mniej uroczyste.
Od 1989 roku możemy znów obchodzić nasze 
Święto Niepodległości. Każdego roku podejmo-
wane są ciekawe inicjatywy przyciągające miesz-
kańców Swarzędza w każdym wieku. Urządzane 
są koncerty, wieczornice, gry miejskie, konkursy 
i wiele innych imprez.
W roku 2020, z powodu obostrzeń związanych 
z sytuacją epidemiologiczną, swarzędzanie 
zmuszeni byli do świętowania w innych formach. 
Nie można się spotykać na Rynku. Ale można 
było spotkać się w internecie na koncercie on-
-line „Swarzędz dla Niepodległej”, 11 listopada 
o godzinie 17:00. Na stronie Swarzędzkiego 
Centrum Historii i Sztuki każdy może sprawdzić 
swoją wiedzę na temat historii Polski rozwiązując 
quiz „Święto Niepodległości” (https://muzeum-
-swarzedz.pl/quiz-2/). 
Mieszkańcy Swarzędza nie zapomnieli również 
o wywieszeniu biało-czerwonych flag – symboli 
naszej niepodległości. 

/hj/

z F
ot

. I.
 Pa

pr
zy

ck
a



PROSTO Z RATUSZA  listopad 2020

6

P
ro

st
o

 z
 b

u
d

o
w

y

Ul. Ziołowa – będzie 
asfalt i 100 tys. złotych 
dofinansowania

Zakończyła się procedura przetargowa 
dotycząca inwestycji o nazwie „Remont 
ulicy Ziołowej w Gortatowie i Jasinie, gm. 
Swarzędz. Ulica Ziołowa na długości po-
nad 1 km (od ul. Cmentarnej do ul. Lau-
rowej) otrzyma asfaltową nawierzchnię 
o szerokości 4 metrów i będzie realizowana 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Naj-
korzystniejszą ofertę w przetargu złożyło 
konsorcjum firm: Infrakom Chwalim Sp. 
z o.o. sp. k. oraz Infrakom Kościan Sp. 
z o.o. sp. k. Koszt wyniesie 624 tys. zł, 
a Gmina Swarzędz na realizację tej inwe-
stycji uzyskała dofinansowanie ze środków 
Województwa Wielkopolskiego w wyso-
kości 100 tys. zł w ramach programu bu-
dowy i modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych – informuje burmistrz 
Swarzędza, Marian Szkudlarek. Roboty 
budowlane zakończą się jeszcze w tym 
roku. 
Zakres inwestycji: 
 » Długość odcinka drogi: 1060,56 m, 
 » Projektowana szerokość jezdni: 4,00 m 
 » Projektowana szerokość poboczy: 0,75 m

1. Rozbiórka nawierzchni z płyt be-
tonowych na odcinku od ul. Cmentarnej 
do ul. Laurowej. 

2. Wykonanie utwardzenia odcinka ul. 
Ziołowej poprzez wykonanie podbudowy 
w technologii stabilizacji warstwy gruntu 
spoiwem hydraulicznym z dodatkiem che-
micznego środka stabilizującego. 

3. Wykonanie warstwy wyrównawczej 
pod nawierzchnię asfaltową z kruszywa. 

4. Wykonanie nawierzchni odcinków 
dróg – nawierzchnia z betonu asfaltowego. 

5. Wykonanie poboczy umocnionych 
tłuczniem kamiennym o grubości warstwy 
15 cm. 

6. Remont przepustu, polegający na 
zainstalowaniu ścianek czołowych, de-
montażu i ponownym montażu barierek 
zabezpieczających wzdłuż drogi. 

/mw, tl, jg/ 

Remont nawierzchni 
ul. Słocińskiego 
w Bogucinie

5 listopada podpisana została umowa 
z firmą BUDROMEL Sp. z o. o. z Pozna-
nia na remont nawierzchni jezdni ulicy 
Słocińskiego w Bogucinie. Wyłoniona 
w drodze przetargu publicznego firma 
wykona remont za kwotę 698.822,11 zł 
brutto w terminie 40 dni, licząc od dnia 
podpisania umowy. Remont będzie polegał 
na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej 
na starej nawierzchni ścieralnej z jej miej-

scowym sfrezowaniem oraz miejscowej, 
wskazanej przez projektanta wymianie 
całej konstrukcji jezdni. Projektem obję-
to odcinek o długości około 650 metrów 
razem z pętlą autobusową o dodatkowej 
długości ok. 72 metry. Ponadto inwestycja 
przewiduje wykonanie poboczy utwardzo-
nych tłuczniem na szerokości 75 cm, jak 
również zakłada likwidację starych progów 
zwalniających i wykonanie nowych. Sze-
rokość jezdni nie ulegnie zmianie. 

Za wynikające z powyższego utrud-
nienia w ruchu, serdecznie przepraszamy. 

/ts/ 

Przebudowa 
ul. Bednarskiej

Zakończyła się procedura przetargo-
wa dotycząca przebudowy ul. Bednar-
skiej w Swarzędzu. Wykonawcą będzie 
firma Budownictwo Drogowe Krug. 
Ok. 100-metrowa ulica Bednarska otrzyma 
porządną pieszojezdnię z kostki brukowej, 
a wcześniej wykonane zostaną wszyst-
kie prace związane z jej odwodnieniem 
i uzupełnieniem instalacji podziemnych. 
Inwestycja kosztować będzie 240 tys. zł 
i zakończyć ma się na wiosnę przyszłego 
roku.

/mw/
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Przebudowa ul. Dworcowej w Kobylnicy. Na ukończeniu jest przebudowa ul. Dworcowej w Kobylnicy na prawie kilometrowym odcinku od ul. Słonecz-
nikowej do ul. Szkolnej. Jak już informowaliśmy, wykonawca – firma Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k. – zakończył układanie asfaltu na odcinku pomiędzy 
ulicą Słonecznikową i Łąkową, a obecnie trwają prace na odcinku Łąkowa – Szkolna.
Przypomnijmy, że inwestycja ta – o nazwie „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – Etap II” – obejmuje budowę kanalizacji deszczo-
wej, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz brakujących przyłączy wodociągowych i do kanalizacji sanitarnej, kanalizację teletechniczną, chodnik, oświetlenie uliczne. Koszt 
to niespełna 5,2 mln zł. Na przebudowę ul. Dworcowej w Kobylnicy Gmina Swarzędz otrzymała ponad 3,184 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Przebudowa ul. Dworcowej powinna się zakończyć w listopadzie bieżącego roku. /fund/
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Nowy chodnik w Gruszczynie. Zgodnie z planem przebiega budowa chodnika w ul. Zielińskiej w Gruszczynie. Projekt zakłada, że chodnik ten będzie miał 
650 m długości i ok. 2 m szerokości. Nawierzchnia chodnika i zjazdy do posesji wykonane zostaną z kostki brukowej. Podczas budowy chodnika 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. /mw/
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Active Park 
w Zalasewie – 
przetarg ogłoszony

Ogłoszony został przetarg na wyko-
nanie inwestycji pod nazwą „Zagospoda-
rowanie terenu działki nr 31/4 w Zala-
sewie, gmina Swarzędz, na tzw. Active 

Park – Etap I”. Active Park w Zalasewie 
powstanie w ramach Budżetu Obywatel-
skiego naszej gminy. Na dużym, ogrodzo-
nym i monitorowanym terenie znajdą się 
m.in. plac zabaw, siłownia, urządzenia do 
street-workuot, grill, wybieg dla psów, par-
king dla samochodów i stojaki rowerowe, 
przestrzeń do organizowania imprez ple-
nerowych, plac na gry uliczne, tory do gry 

w bule, elementy małej architektury jak 
ławki, kosze na śmieci, stoliki szachowe, 
stoliki piknikowe itp. Cały teren będzie 
wypełniony zielenią – głównie drzewami, 
żywopłotami i krzewami odpornymi na 
trudne warunki miejskie. 

Realizacja tej inwestycji zaplanowana 
jest na przyszły rok.

/mw/
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Projektant

Branża:
Architektura Krajobrazu

Faza projektowa:
Projekt Koncepcyjny

Tytuł:
Zagospodarowanie terenu -
wariant 2

Data
01.2020

Skala
1:500

Rysunek
nr K-02.3

Inwestor:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Adres inwestycji:
ul. Planetarna w Zalasewie
dz. nr 31/4, obręb Zalasewo,
jedn. ewiden. - Swarzędz

PROJEKT KONCEPCYJNY
ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁKI  NR 31/4
PRZY UL. PLANETRANEJ

W ZALASEWIE

mgr inż. arch. kraj
Aneta Mikołajczyk

mgr inż. arch.
Magdalena Baranowska
nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

1. Miasteczko rowerowe 2. Siłownia zewnętrzna 3. Psi wybieg 4. Gry uliczne - przykład 1 5. Gry uliczne - przykład 2

6. Kopalnia piasku 7. Bujak na spreżynie "wąż"

8. Zestaw zabawowy "statek" 9. Huśtawka

10. Linarium obrotowe 11. Zestaw linowy duży

12. Krzewy kwitnące 13. Drzewa kwitnące 14. Nasadzenie szpalerowe - lipy 15. Poidełko wielofunkcyjne 16. Pergola drewniana 17. Przykładowe zadaszenie grilla 18. Grill elektryczny dla przestrzeni publicznych
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Garby, Paczkowo 
i Kruszewnia - 
kanalizacja gotowa

Informujemy, że mieszkańcy i użyt-
kownicy nieruchomości położonych 
w miejscowości: 
 » Garby, gmina Swarzędz, ulica Mi-
chałówki

 » Paczkowo, gmina Swarzędz, ulice: 
Zimowa, Rolna, Wiosenna i Lodowa,

 » Kruszewnia, gmina Swarzędz ulice: 
Czarnoleska, Słowiańska i Złoto-
polska – 
(patrz: załączone mapki)

mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanali-
zacji wybudowanej w ramach realizowane-
go przez Związek Międzygminny „Pusz-
cza Zielonka” zadania inwestycyjnego pn.: 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic - etap V”. 

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu 
ścieków jest podpisana umowa na od-
biór ścieków z AQUANET S.A. Osoby 
spełniające ten warunek mogą dokonać 
przełączenia instalacji wewnętrznej z bu-
dynku do studzienki przyłączeniowej znaj-
dującej się na terenie posesji, wybudowa-
nej w ramach projektu lub wybudowanej 
we własnym zakresie przez mieszkańca 
(studzienka wybudowana we własnym 
zakresie musi być odebrana przez służby 
AQUANET S.A.). Prace związane z in-
stalacją wewnętrzną należy wykonać wła-
snym staraniem i na koszt własny, prace 
te nie podlegają odbiorowi technicznemu. 

Po dokonaniu przełączenia należy nie-
zwłocznie dokonać pisemnego zgłoszenia 
stanu wodomierza, a w przypadku braku 
wodomierza zadeklarować ilość osób za-
mieszkałych na dzień rozpoczęcia zrzutu, 
powiadamiając spółkę AQUANET S.A. 

Osoby nieposiadające podpisanej 
umowy mogą uzyskać wyczerpujące in-
formacje na ten temat oraz otrzymać druki 
wniosków w Związku Międzygminnym 
„Puszcza Zielonka” w Murowanej Go-
ślinie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi 
albo od numerem telefonu 61 81 14 142. 

UWAGA: Informujemy, że prowadzo-
ne będą kontrole legalności podłączeń do 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

Agnieszka Ogrodnik /ZMPZ/

Kruszewnia

Paczkowo

Garby
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Serdecznie gratulujemy 
Jubilatom!

Kilkadziesiąt par małżeńskich – miesz-
kańców naszej gminy – świętuje ju-
bileusz 50-lecia ślubu. Uroczystość 

wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie zaplanowana była na sobotę, 
17 października. Niestety, musiała zostać 
odwołana ze względu na wprowadzone 
właśnie rygory sanitarne. – Miejmy nadzie-
ję, że wszyscy w dobrym zdrowiu docze-
kamy bardziej dogodnego czasu – mówi 
burmistrz Swarzędza, Marian Szkudlarek. - 
Serdecznie wszystkim Jubilatom tego życzę 
i postaram się, aby każda z świętujących 
par medal otrzymała w bardziej kameral-
nych, bezpiecznych okolicznościach. 

A oto pary małżeńskie, do których bur-
mistrz kieruje tą drogą serdeczne życzenia 
i gratulacje: 

 » Anna i Jan Banasiak 
 » Danuta i Jerzy Baryccy 
 » Jadwiga i Marek Błajek 
 » Anna i Andrzej Borowiak 
 » Jolanta i Andrzej Brabletz 
 » Ludwika i Leon Bromber 
 » Ewa i Wiktor Brożyńscy 
 » Halina i Lesław Brzezińscy 
 » Zofia i Jan Budni 
 » Maria i Zbigniew Dembińscy 
 » Genowefa i Zdzisław Drozd 
 » Mirosława i Kazimierz Dutkiewicz 
 » Anna i Bolesław Figurni 
 » Urszula i Czesław Frąckowiak 
 » Barbara i Henryk Gała 
 » Maria i Marek Garwolińscy 
 » Anna i Eugeniusz Głodek 
 » Maria i Jan Gralak 
 » Elżbieta i Stanisław Grocholscy 
 » Halina i Stanisław Grzybek 
 » Czesława i Nikodem Hołderni 
 » Zdzisława i Jerzy Jankowscy 

 » Janina i Andrzej Jaśkowiak 
 » Teresa i Czesław Jaśkowiak 
 » Maria i Adam Kaczmarek 
 » Helena i Marian Kaczor 
 » Wanda i Józef Kasierscy 
 » Regina i Andrzej Kawczyńscy 
 » Mieczysława i Włodzimierz  
Kaźmierczak 

 » Krystyna i Jan Kępa 
 » Ewa i Stefan Konieczni 
 » Elżbieta i Florian Kopruccy 
 » Maria i Zenon Kubiak 
 » Kazimiera i Roman Kurowscy 
 » Janina i Stanisław Latanowicz 
 » Danuta i Zygmunt Leżałka 
 » Irena i Konrad Liberaccy 
 » Leokadia i Ryszard Maik 
 » Anna i Wacław Majewscy 
 » Irena i Mieczysław Małaszkiewicz 
 » Janina i Czesław Małeccy 
 » Irena i Czesław Masian 
 » Alicja i Leszek Misiorni 
 » Krystyna i Jan Muszyńscy 
 » Barbara i Edward Niesyci 
 » Maria i Zdzisław Norek 
 » Henryka i Stanisław Nowaccy 
 » Irena i Franciszek Nowaccy 
 » Iwonka i Stefan Nowaczyk 
 » Krystyna i Władysław Nowakowscy 
 » Urszula i Jan Opielscy 
 » Aniela i Zbigniew Pawlak 
 » Ewa i Marian Pietrzyńscy 
 » Danuta i Jan Przepióra 
 » Zofia i Stanisław Ptaszek 
 » Irena i Włodzimierz Puwałowscy 
 » Zofia i Włodzimierz Ratajczak 
 » Barbara i Marian Roś 
 » Danuta i Zdzisław Różyccy 
 » Alicja Ryżyńska-Stolpe i Mieczysław 
Stolpe 

 » Marianna i Tadeusz Salamon 
 » Maria Skibińska-Jakubowska  
i Jarosław Jakubowski 

 » Daromiła i Bogumił Spiralscy 
 » Genowefa i Józef Szaferscy 
 » Maria i Roman Szalewscy 
 » Barbara i Piotr Szulc 
 » Krystyna i Jerzy Szymanowscy 
 » Danuta i Zdzisław Szymańscy 
 » Bożena i Radosław Świstek 
 » Lidia i Witold Tadych 
 » Irena i Stefan Tuccy 
 » Bożena i Jan Wojciechowscy 
 » Anna i Jan Wojdak 
 » Danuta i Andrzej  
Wyssogota-Zakrzewscy 

 » Elżbieta i Jan Zakrzewscy 
 » Marta i Zygmunt Zaremba 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy 
i życzymy wielu dalszych wspólnych lat! 

/mw/ 

100 lat  
Pani Marii!

Pani Maria Stasiak ze Swarzędza 28 
października świętowała urodziny, 
o jakich większość z nas może tyl-

ko marzyć... Urodziła się 100 lat temu! 
Jubilatka, mimo wieku, zachowała dobrą 
formę, pogodę ducha i potrafi cieszyć się 
życiem. Ucieszył Ją też list z gratulacja-
mi od burmistrza Mariana Szkudlarka, 
serdeczne słowa, kwiaty i urodzinowe 
upominki. 

Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia 
i wielu jeszcze lat w dobrej formie!

/mw/
z Fot. Izabela Paprzycka
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Z prac  
Rady Miejskiej 
w Swarzędzu 

W dniu 27 października 2020 
roku odbyła się XXIX Sesja 
Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

W obradach, które prowadziła Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 
21 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XXIX/331/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

► Uchwałę nr XXIX/332/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2020-2043.

► Uchwałę nr XXIX/333/2020 
w sprawie obniżenia średniej ceny sku-
pu żyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy Swarzędz w roku 2021.

► Uchwałę nr XXIX/334/2020 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu. 

► Uchwałę nr XXIX/335/2020 
w sprawie określenia szczegółowego try-
bu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na 
lata 2021-2030. 

► Uchwałę nr XXIX/336/2020 
w sprawie Rocznego programu współpracy 

Gminy Swarzędz z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2021. 

► Uchwałę nr XXIX/337/2020 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ścieżki do przystani przy 
Jeziorze Swarzędzkim. 

W dniu 27 października 2020 roku 
odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. Głównym tematem po-
siedzenia przeprowadzonego w trybie 
zdalnym było przedstawienie Informa-
cji o stanie realizacji zadań oświato-
wych Gminy Swarzędz za rok szkolny 
2019/2020. Podczas omówienia tematu 
radni zapoznali się m.in. z organizacją 
wszystkich placówek oświatowych 
w Gminie, stanem zatrudnienia w po-
szczególnych placówkach, wynikami 
egzaminów ósmoklasisty, organizacją 
dowozu dzieci do szkół oraz organiza-
cją nauczania indywidualnego. Ponadto 
przedstawiono szereg programów i pro-
jektów, w których uczestniczą placówki 
z Gminy Swarzędz. Omówiono zakres 
nowych zakupów oraz koszty nowego 
wyposażenia placówek w pomoce dydak-
tyczne i sprzęt niezbędny do pełnej reali-
zacji programu nauczania. Podkreślono, 
że w roku szkolnym 2019/2020 Gmina 
Swarzędz uzyskała Certyfikat Samorzą-
dowy Lider Edukacji 2019 oraz Wyróż-
nienie Nadzwyczajne Zarządu Fundacji 
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyż-
szego za największy progres w dziedzinie 
projektowania i wdrażania nowatorskich 
rozwiązań w edukacji. W dyskusji po-
ruszono tematy dotyczące sposobu oraz 
wydatkowania środków na indywidualne 
dokształcanie dzieci, organizacji szkoleń 

dla nauczycieli oraz ruchów kadrowych 
w placówkach. Poruszono również pro-
blem dotyczący doposażenia w pomoce 
dydaktyczne szkół, które w poprzednim 
roku szkolnym nie były kompleksowo 
remontowane. Jednak najwięcej uwa-
gi radni poświęcili na poznanie zasad 
i organizacji zajęć lekcyjnych w formie 
zdalnej w czasie pandemii. Dyskutowano 
na temat sposobu komunikowania się na-
uczycieli z dziećmi, wykorzystywanych 
do tego programów komputerowych, 
realizacji codziennego planu zajęć oraz 
czasu łączenia się nauczycieli z dziećmi. 
Radni, również jako nauczyciele i rodzi-
ce dzieci uczących się w swarzędzkich 
szkołach stwierdzili, że placówki przy-
gotowały się odpowiednio do nauczania 
zdalnego, a nauczanie w czasie pandemii 
jest na dobrym poziomie. Należy również 
podkreślić, że Gmina Swarzędz dokonała 
zakupu laptopów oraz uzyskała dofinan-
sowanie na zakup sprzętu komputerowe-
go w ramach Programu „Zdalna szkoła” 
wspierającego samorządy w zakupie 
sprzętu do zdalnej edukacji. Zakupiony 
sprzęt z pewnością pomógł dzieciom oraz 
nauczycielom w prowadzeniu zdalnego 
nauczania. 

Następnie radni Rady Miejskiej 
przystąpili do rozpatrywania projektów 
uchwał. Radni podjęli m.in. uchwałę 
w sprawie obniżenia średniej ceny sku-

pu żyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy Swarzędz w roku 2021, Rocznego 
programu współpracy Gminy Swarzędz 
z organizacjami pozarządowymi i inny-
mi podmiotami wymienionymi w art. 3. 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2021 oraz w spra-
wie określenia szczegółowego trybu 
i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz na 
lata 2021-2030.

W wolnych głosach radna Wanda Ko-
nys podziękowała pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej za udzieloną pomoc 
rodzinom w trudnej sytuacji. Następnie 
poruszano tematy dotyczące:

 » możliwości skierowania wsparcia fi-
nansowego przez radnych dla działań 
związanych ze zwalczaniem koro-
nawirusa,

 » planowanego remontu zjazdów w tu-
nelu przy dworcu kolejowym w Swa-
rzędzu oraz budowy parkingów przy 
ul. Łąkowej,

 » ilości miejsc parkingowych na os. 
Kościuszkowców oraz na ul. Weso-
łej w Zalasewie,

 » ograniczenia prędkości na ul. Bliskiej 
w Rabowicach.
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu Barbara Czachura
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► Uchwałę nr XXIX/338/2020 
w sprawie rozpatrzenie skargi na Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz – nadzór 
nad Strażą Miejską. 

► Uchwałę nr XXIX/339/2020 
w sprawie rozpatrzenie skargi na Bur-
mistrza Miasta i Gminy Swarzędz – nie-
uwzględnienie uwag do planu zagospo-
darowania przestrzennego. 

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 21 października 2020 roku o godzinie 
14.00. Posiedzenie miało charakter zdalny. W posie-
dzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji.  Po 
przedstawieniu porządku obrad i stwierdzeniu, że 
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi jest 
władna do podejmowania prawomocnych wniosków, 
zgodnie z planem pracy na 2020 rok, radni przystąpili 
do omawiania następującego tematu:
- Analiza składników majątkowych gminy, w tym moż-
liwość uzyskania większych dochodów ze sprzedaży 
mienia gminnego oraz zapoznanie się z zasobami 
gruntów pod inwestycje.
Prezentację przedstawiła Kierownik Wydziału Geodezji 
i Nieruchomości, Anna Domasiewicz. 
Radni dyskutowali na następujące tematy: 

 » przeznaczenia terenu 13ha znajdującego się obok 
szkoły Podstawowej w Wierzonce, tak aby został 
on optymalnie zagospodarowany,

 » czy nadal obowiązuje 35 lat karencji dla terenów 
po wysypiskach śmieci.  Pomysł zagospodarowania 
tego terenu w formie parku lub na farmę foto-
woltaiczną.
Do wypowiedzi radnych odniósł się Burmistrz- 
Marian Szkudlarek oraz Z-ca Burmistrza Grzegorz 
Taterka, który odpowiedział, że teren ten jest ob-
jęty rekultywacją. Cały czas jest monitorowane 
zanieczyszczenie tego terenu co uniemożliwia 
jego przeznaczenie na budownictwo. Fotowoltaika 
traktowana jest jako budowla co raczej uniemożliwi 
usytuowanie tam farmy fotowoltaicznej. Aktualnie 
teren ten przeznaczony w planie pod zieleń. 

Następnie radni przystąpili do omawiania materiałów 
sesyjnych. 
Po omówieniu materiałów sesyjnych, kolejnym punk-
tem obrad były sprawy bieżące gdzie 
Przewodniczący Tomasz Majchrzak  poinformował 
o wpłynięciu do Komisji pisma od mieszkanki os. 
Działyńskiego dot. budowy marketu ALDI na tym 
osiedlu i likwidacji terenów zielonych. 
Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka odpowiedział, że 
jest to teren prywatny i gmina nie ma możliwości 
interwencji na tym terenie. Inwestor realizuje projekt 
zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na budowę. 
Inwestor otrzymując zgodę na wycinkę drzew otrzymał 
zobowiązanie rekompensaty tzn. wykonania nowych 
nasadzeń, które zostaną zweryfikowane.
Radna Anna Baranowska-Graczyk poinformowała, 
że złożyła wniosek o uzupełnienie szyb w wiatach 
przystankowych przy ul. Planetarnej. 
Radny Szymon Kurpisz zapytał o realizację budowy 
chodnika w Wierzonce przy ulicy Gminnej, który był 
zgłaszany w poprzednich latach do realizacji w ramach 
budżetu obywatelskiego. 
Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka odpowiedział, że 
w Wierzonce przewidziane są do realizacji dwa chodni-
ki, jeden zostanie zrealizowany w tym roku, a następny 
w ramach posiadanych środków finansowych. 
Radny Włodzimierz Buczyński zapytał, czy w związku 

z narastającą sytuacją epidemiologiczną planowane są 
działania w gminie. Czy Burmistrz widzi konieczność 
podejmowania dodatkowych działań w tym zakresie. 
Burmistrz, Marian Szkudlarek opowiedział o bieżą-
cych działaniach podejmowanych przez gminę, w tym 
zakupie komputerów do szkół za kwotę 250 tys. zł. 
W dyskusji na temat pandemii radni poruszyli rów-
nież kwestię zamknięcie cmentarza komunalnego 
na 1 listopada. 
Burmistrz, Marian Szkudlarek odpowiedział, że nie 
zamierza zamykać cmentarza, natomiast będzie 
propagował wśród mieszkańców rozłożenie w czasie 
odwiedzania grobów bliskich.
Burmistrz poinformował, że rozważa oddelegowa-
nie pracowników Urzędu Miasta i Gminy do pomocy 
w Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
Radna Anna Tomicka zapytała kiedy będzie reali-
zowana kanalizacja w drugiej części ulicy Książęcej 
w Gortatowie. Radna poprosiła o informację, które 
ulice w Gortatowie pozostały do zrealizowania w ra-
mach kanalizacji. 
Z-ca Burmistrza, Grzegorz Taterka odpowiedział, że sieć 
kanalizacyjna ma ograniczoną przepustowość, dlatego 
nie wszystkie ulice mogą być w całości podpięte do 
kanalizacji. Na stronie Związku Międzygminnego 
Puszczy Zielonka jest dokładna informacja, które 
inwestycje będę realizowane. 
Burmistrz, Marian Szkudlarek poinformował, że wszyst-
kie inwestycje realizowane w ramach programu Puszcza 
Zielonka są dofinansowywane przez gminę. Prace do-
datkowe oscylują na kwotę przeszło 10 mln. zł. Gmina 
w pierwszej kolejności realizuje inwestycje z własnych 
środków finansowych nie mając pewności ich zwrotu. 
Przewodniczący Tomasz Majchrzak poprosił o wymia-
nę tablic informacyjnych, znajdujących się w dolinie 
Cybiny, gdyż  są bardzo zniszczone i zdewastowane.  

Tomasz Majchrzak
Przewodniczący Komisji 

Gospodarki, Środowiska  
i Rozwoju Wsi

Warsztaty fotograficzne ,,Spacer 
FOTOPUSZCZA Zielonka” – edycja jesienna

10 i 11 października Związek Mię-
dzygminny ,,Puszcza Zielonka” 
zorganizował kolejną, jesienną 

edycję warsztatów fotografii przyrodniczo-
-krajoznawczej. Amatorzy fotografii z te-
renu gmin członkowskich ZMPZ spotkali 
się w Uzarzewie (w gminie Swarzędz). 
Niezmiernie cieszy fakt, że inicjatywa 
zyskuje nowych i coraz młodszych od-
biorców, zainteresowanych uwiecznia-
niem puszczańskiej natury, poznawaniem 
nowych miejsc, zdobywaniem wiedzy 
i szlifowaniem swojego fotograficznego 
warsztatu pod okiem profesjonalisty.

Oprócz przyrody uczestnicy foto-

grafowali architekturę. Tym razem była 
również okazja do spróbowania swoich 
sił w fotografii nocnej. Praktyczne wyjścia 
w teren poprzedziła spora dawka wiedzy 
teoretycznej, a na koniec – fachowe omó-
wienie prac uczestników.

Ostatnią w tym roku edycję warszta-
tów planujemy zorganizować  w pierwszy 
grudniowy weekend w Zielonce (gmina 
Murowana Goślina). Szczegółowe in-
formacje pojawią się na www.turystyka.
puszcza-zielonka.pl oraz na turystycznym 
fanpage’u.

Izabela Paprzycka
z Fot. Małgorzata Kubska i Mariusz Szrajbrowski
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150-lecie powstania szkoły im. Haliny
W poniedziałek, 21 listopada 1870 r., na terenie należącego do Augusta 
Cieszkowskiego (od 1842 r. właściciela Wierzenicy) folwarku we wsi Żabi-
kowo, zainaugurowała swoją działalność Szkoła Rolnicza imienia Haliny. 
Po trzech latach przekształcona w Wyższą Szkołę Rolniczą im. Haliny, była 
jedyną polską wyższą uczelnią na ziemiach zaboru pruskiego 

19 kwietnia 1857 r. Cieszkowski 
poślubił swoją stryjeczną siostrę 
Helenę, na co dzień nazywaną 

Haliną. Na początku 1861 roku oczekiwali 
narodzin drugiego potomka i nic nie zapo-
wiadało tragedii. Śmierć Heleny, zmarłej 
w Berlinie 24 marca 1861 r., po urodzeniu 
19 marca młodszego syna Augusta Adolfa, 
zwanego z czasem „Guga”, postanowił 
uczcić w wyjątkowy sposób – założyć 
w Wierzenicy instytut agronomiczny no-
szący imię zmarłej żony. W latach 1851-
1855 i w 1861 r. składał w sejmie pruskim 
wnioski o polski uniwersytet w Poznaniu. 
15 maja 1861 r. poseł Józef Morawski zło-
żył wniosek o założenie wyższej szkoły 
rolniczej w Poznańskiem, dla pełnej jasno-
ści z funduszy rządowych, czyli państwo-
wej. Tak jak wnioski Cieszkowskiego i ten 
został odrzucony. Uniwersytet z polskim 
językiem wykładowym i wyższa szkoła 
rolnicza miały być orężem w walce z po-
lityką germanizacyjną. 

Pomnikiem pamięci żony miała być 
szkoła rolnicza jej imienia. W drugiej po-
łowie XIX wieku instytucja pomnika słu-
żącego ogółowi i sprawie narodowej, wpi-
sująca się w walkę z germanizacją i będąca 
realizacją myśli organicznikowskiej, była 
czymś zupełnie niespotykanym – novum 
i ewenementem. 21 lutego 1861 roku z po-
łączenia kilku regionalnych towarzystw 
rolniczych obejmujących całe Poznańskie 
powstało Centralne Towarzystwo Gospo-
darcze dla Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go (CTG). Znaczącym elementem jego 
programu było założenie i prowadzenie 
szkoły agronomicznej. To CTG miało być 
partnerem Cieszkowskiego w tworzeniu 
instytutu agronomicznego w Wierzenicy. 
Nieco wcześniej swoją ofertę lokalizacji 
podobnej instytucji w Kórniku przedstawił 
hr. Tytus Działyński. Cieszkowski chciał 
swój zamiar szybko zrealizować, ale 
w CTG procedury i dyskusje przeciągały 
się w czasie. Tymczasem hr. August Ciesz-
kowski, nie czekając na dalszy rozwój prac 
w Zarządzie, w tym właśnie roku [1861] 
zaczął kłaść fundamenta pod wznieść się 
mający naukowy zakład w Wierzenicy. Bu-
dynek ten stoi do dnia dzisiejszego a o 

jego planowanym przeznaczeniu mówi 
funkcjonująca wśród mieszkańców nazwa 
Akademia.

Po roku od śmierci żony Haliny, 
Cieszkowski stracił ojca, a rok 1863 
przyniósł tragiczne w dziejach narodu 
powstanie styczniowe, uczestniczy-
li w nim też działacze CTG i musiało 
ono zawiesić swoją działalność. Sprawa 
szkoły powróciła w 1866 r. Do działań 
włączyło się Towarzystwo Poznańsko-
-Szamotulskie mając zamiar urządzenia 
w Żabikowie stacji doświadczalnej (14 
października 1863 r. Cieszkowski kupił 
od Gintrowiczów dawną osadę młyńską 
w Żabikowie – 65 ha za 11 600 talarów, 
a następnymi zakupami powiększył jej ob-
szar). Na to Cieszkowski odpowiedział 
korespondencyjnie, z zagranicy, że „nie 
stawia projektowi żadnej trudności, lecz 
owszem, jak sam się wyraża, żądać będę, 
byście myśl waszą jak najprędzej wykonali. 
Oprócz tego wdzięczność z mej strony dla 
szanownej dyrekcyi, iż w tych smutnych 
i ciężkich czasach, gdy klęski publiczne 
i prywatne które tak ogół jak i każdego 
z osobna dotknęły lub obarczyły, zmusiły 
mnie do kilkoletniego zawieszenia przed-
sięwziętych prace około zakładu w Wierze-
nicy i podaje mi sposobność przyczynienia 
się w miarę obecnych środków do skrom-
niejszego wprawdzie, acz zaiste niemniej 
potrzebnego, a da Bóg pożytecznego dla 
kraju dzieła”. Na marcowym posiedze-
niu zarządu CTG Zygmunt Szułdrzyński 
zaproponował połączenie idei stacji do-
świadczalnej i szkoły rolniczej.

Zarząd CTG zainteresował się Ża-
bikowem jako siedzibą szkoły rolniczej 
i podjął zdecydowane działania. Powołał 
komisję celem zbadania potrzeb gospo-
darstwa żabikowskiego oraz nakładów na 
budynki folwarczne i szkolne. Jej ocena 
Żabikowa była pozytywna. Rezultat obrad 
i preliminarz ustanowiony przez komisyą 
został zakomunikowany hr. Cieszkowskie-
mu. Tak gorąco pragnę zakładu i tylem 
razy doświadczył, że co się odwlecze to 
i uciecze, że nie waham się wziąść na siebie 
ów potrzebny fundusz nakładowy 6000 tal.
[…] Owszem wolę nawet w ten sposób, bo 

wtenczas jako wyłączny fundator i właści-
ciel funduszu zakładowego i nakładowego, 
będę mógł zadośćuczynić jedynemu desi-
derio pietatis, nadania instytutowi nazwy 
mojej Haliny, oraz możność przeniesienia 
go kiedyś, jeżeli opatrzność pozwoli pod-
nieść się z klęsk doznanych, do Wierze-
nicy, gdzie zwłoki nasze spocząć mają. 
Stosowna umowa została zawarta; pod d. 
15 listopada 1868 roku stanęła pomiędzy 
Zarządem a hr. Cieszkowskim piśmienna 
i prawna ugoda. Co przemawiało za Żabi-
kowem jako najlepszą z trzech dotąd roz-
ważanych przez CTG lokalizacji: Kórnik, 
Wierzenica, Żabikowo. Tym czynnikiem 
była dostępność komunikacyjna. W Ża-
bikowie odległość od stacji do miejsca, 
gdzie powstała Szkoła Rolnicza im. Hali-
ny, liczona dzisiejszym ciągiem ulicznym, 
wynosi 600 metrów. W przypadku Kórnika 
około 6 km, jeszcze więcej gdyby szkoła 
powstała w Bninie (Wierzenica, przez sta-
cję Kobylnica zyskała połączenie kolejowe 
w 1872 r.). Było to o tyle istotne, że choćby 
ze względu na wielkość szkoły, większość 
wykładowców musiała dojeżdżać.

Godną uwagi sprawą jest to, że Au-
gust hrabia Cieszkowski wspólnie z CTG 
uruchomił szkołę im. Haliny dzięki swoim 
funduszom. Rozwiązanie to miało pew-
ną zaletę. Na podanie do władz pruskich 
złożone 2 lipca 1870 r. przez dyrektora 
mającej powstać szkoły dr Juliusza Au, 
prezes rejencji poznańskiej w dopowie-
dzi napisał, że szkoły rolnicze przez oso-
by prywatne lub towarzystwa zakładane, 
rządowego pozwolenia niepotrzebują. 
Pozwolenia nie potrzebowały, ale każdy 
kij ma dwa końce, w tym przypadku ten 
drugi koniec oznaczał, że szkoła musiała 
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Już się spisałem, przez internet...
Rozmowa z Filipem Molikiem, sołtysem Gortatowa 
Jest pan użytkownikiem gospodar-
stwa rolnego i sołtysem wsi Gortato-
wo w gminie Swarzędz. Jaki rodzaj 
produkcji rolniczej Pan prowadzi?

– Prowadzę gospodarstwo rolne o po-
wierzchni około 100 ha, nastawione na 
produkcje roślinną i zwierzęcą. Z pro-
dukcji roślinnej uprawiam rzepak, zboża, 
kukurydzę i buraki cukrowe. Produkcja 
zwierzęca to: bydło mleczne, mięsne oraz 
drób. Mleko dostarczam bezpośrednio do 
sklepów. Prowadzę też sprzedaż mleka i jaj 
w gospodarstwie.

Od jak dawna jest Pan rolnikiem? 
To tradycja i działalność rodzinna 
czy własny pomysł na życie?

– Wychowałem się w gospodarstwie. 
Od dziecka lubiłem rolnictwo, tym się 
zajmowałem i zajmuję. Nie miałem in-
nych pomysłów na życie. Gospodarstwo, 
odziedziczone po dziadkach, na własny 
rachunek prowadzę od 2014 roku. Dzi-
siaj członkowie mojej rodziny prowadzą 
inną działalność zawodową, ale pomagają 
w wolnych chwilach. Dodatkowo jestem 
jeszcze sołtysem i w ramach tej funkcji 
zajmuję się działalnością społeczną.

Czy Powszechny Spis Rolny 2020 
jest pierwszym, w którym bierze Pan 
udział? Jakie korzyści Pana zdaniem 
daje jego przeprowadzenie?

– To jest mój pierwszy spis rolny. 
W 2010 roku nie prowadziłem jeszcze 
gospodarstwa samodzielnie. Jednak był 

on przeprowadzony w tym gospodarstwie 
przez poprzednich właścicieli. Dane zbie-
rane w Powszechnym Spisie Rolnym są 
bardzo potrzebne przede wszystkim do tego, 
by kreować gospodarkę rolną na szczeblu 
ogólnopaństwowym, a następnie wprowa-
dzać programy, które wspierają rolnictwo. 

Czy jako sołtys zauważa Pan duże 
zainteresowanie spisem rolnym 
wśród rolników?

– Moje sołectwo jest specyficzne, gdyż 
Gortatowo to wieś podmiejska i rolników 
jest w nim naprawdę niewielu, ale ci którzy 
są rolnikami, wiedzą o spisie i odczuwają 
obowiązek spisania się.

Pan się już spisał. W jaki sposób? 
Napotkał Pan jakieś trudności?

– Spisałem się przez internet. Nie mia-
łem żadnych problemów z tą formą spisu, 
ale rzeczywiście, żeby odpowiedzieć na 
niektóre z pytań, trzeba było zajrzeć do 
notatek.

Jak ocenia Pan samospis przez 
internet w spisie rolnym?

– Samospis przez internet to naj-
lepsza forma spisu rolnego. Obowiązki 
i nienormowany czas pracy w rolnictwie 
sprawiają, że ciężko byłoby się umówić na 
spotkanie z rachmistrzem. A tym bardziej 
w tym roku, w dobie pandemii koronawi-
rusa COVID-19, spis przez internet jest 
bezpieczny, wygodny i jak najbardziej 
wskazany.

Nowe numery 
telefonów do obsługi 
samospisu przez 
internet

Rolniku! Zgodnie z zapisami ustawy o PSR 
2020 użytkownik gospodarstwa rolnego, 

który nie może dopełnić obowiązku samospisu 
przez internet, zgłasza ten fakt służbom staty-
styki publicznej, telefonując na numer infolinii 
spisowej: 22 279 99 99 nie później niż do dnia 
31 października br. 
Jeśli jednak jeszcze tego nie zrobiłeś, nie dener-
wuj się! Wciąż na Ciebie czekamy! 
By ułatwić Ci dokonanie samospisu, niezależnie 
od funkcjonującej infolinii ogólnopolskiej Woje-
wódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło 
dodatkowe linie telefoniczne z możliwością do-
konania samospisu. 
Poniżej zamieszczamy numery telefonów dla 
użytkowników gospodarstw rolnych odpowied-
nio z: 
- miasta Poznań i powiatu: poznańskiego, średz-
kiego, wrzesińskiego, słupeckiego, jarocińskiego, 
pleszewskiego, krotoszyńskiego - 61 27 98 323, 
571 508 035, 571 508 036.
Rachmistrze spisowi będą pełnić dyżury przy 
telefonach rotacyjnie, codziennie od godziny 
8.00-20.00. Jeśli telefon jest zajęty, zadzwoń pod 
kolejny z podanych numerów bądź skontaktuj 
się później - właśnie kogoś spisujemy! 

/wos/ 

utrzymać się z własnych środków, bez 
państwowych. W praktyce swój byt eko-
nomiczny opierała w około 80% na opła-
tach uiszczanych przez słuchaczy. Rzecz 
jasna nie sposób było przewidzieć tego 
co nastąpiło w 1875 r. W czerwcu l875 
roku jak grom z jasnego nieba spadł nakaz 
rejenci poznańskiej wydalający z granic 
państwa pruskiego trzech nauczycieli 
oraz trzydziestu słuchaczy pochodzą-
cych z Królestwa Polskiego. Następnie 
zostały wydalone osoby pochodzące z za-
boru austriackiego. Kryzys finansowy po 
wydaleniach doprowadził do tego, że 14 
czerwca walne zebranie akcjonariuszy po-
wstałej w 1874 r. Spółki akcyjnej Halina 
uchwaliło zawieszenie, od 1 października 
1876 r., działalności oznaczające realnie 
zamknięcie szkoły. 

W 49 lat po otwarciu szkoły żabikow-
skiej, już w odrodzonej Polsce powstał uni-
wersytet w stolicy Wielkopolski. W 1919 
roku rozpoczął działalność najpierw jako 
Wszechnica Piastowska, a po roku Uni-
wersytet Poznański. Jego częścią integral-
ną był Wydział Rolniczo-Leśny. August 
Cieszkowski „Guga” w przeświadczeniu, 
że aktem tym nawiązuje do tradycji Wyż-
szej Szkoły Rolniczej im. Haliny w Ża-
bikowie i wypełnia intencję swego ojca, 
przekazał w 1919 r. temu wydziałowi ma-
jątek Żabikowo. Za środki z jego parcelacji 
m.in. w 1937 r., rozpoczęto budowę Ko-
legium Cieszkowskich. Od 1919 r. przez 
kilka lat żywym łącznikiem obu uczelni 
był, urodzony w 1838 r. w Nowej Wsi 
wówczas koło Swarzędza, wybitny leśnik 
– prof. Józef Rivoli, pierwszy prodziekan 

Wydziału Rolniczo-Leśnego. 
Działania Cieszkowskiego na rzecz 

powstania i funkcjonowania Wyższej 
Szkoły Rolniczej im. Haliny były inicja-
tywą wręcz niezwykłą, lecz nie docenianą 
przez ówczesnych. Złożyło się na to z jed-
nej strony małe zainteresowanie wielko-
polskich ziemian kształceniem swoich sy-
nów w zakresie nowoczesnego rolnictwa. 
Z drugiej strony, większe zainteresowanie 
szkołą dotyczyło osób z terenu Królestwa 
Polskiego, które stanowiły gro słuchaczy. 
Spośród około 200 słuchaczy szkoły żabi-
kowskiej udokumentowane jest uzyskanie 
dyplomu przez 38 z nich, ale z tej grupy 
tylko 6 pochodziło z Poznańskiego. Nie 
bez znaczenia był też stosunkowo krótki 
czas jej funkcjonowania.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Zimowe utrzymanie dróg
UMiG w Swarzędzu informuje, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie  
2020/2021 na terenie Gminy Swarzędz będzie realizowane w następujący sposób:

1) Dla drogi krajowej nr 
92 „akcję zima” prowadzi 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i  Autostrad
nr tel. 61 866 58 34 (Osoba 
dyżurująca całodobowo)

2) Dla drogi wojewódz-
kiej nr 194- „akcję zima” 
prowadzi Wielkopolski Za-
rząd Dróg Wojewódzkich w  
Poznaniu, RDW Gniezno
nr tel. 61 225 84 27,  
tel. 690 541 082 

 ● ul. Gnieźnieńska (Bogucin, Janiko-
wo, Wierzenica, Kobylnica) 

 ● ul. Poznańska (Kobylnica, Uza-
rzewo) 

3) Dla dróg powiatowych 
na terenie gminy Swarzędz 
(wg poniższego zestawie-
nia) „akcję zima” prowadzi 
Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu: 
nr tel. 508 236 315 (osoba dy-
żurująca całodobowo)
na terenie miasta Swarzędz: 

 ● ul. Rabowicka 
na terenie gminy Swarzędz: 

 ● Średzka/ Kórnicka/ Tulecka (była 
droga nr 433) 

 ● 2407P- Koziegłowy-Swarzędz 
 ● 2408P- Wierzonka-Pobiedziska 
 ● 2410P- Swarzędz-Środa Wielko-
polska 

 ● 2435P- Swarzędz-Biskupice 
 ● 2436P- Swarzędz-Sarbinowo 
 ● 2437P- Biskupice-Paczkowo 
 ● 2439P- Paczkowo-Trzek 
 ● 2512P- ul. Rabowicka 

4) Dla dróg gminnych 
W sezonie 2020/ 2021 zi-

mowe utrzymanie przejezd-
ności ulic na terenie miasta 
i gminy Swarzędz prowa-
dzone będzie przez firmę: 
Zakład Sprzątania Placów 
i Ulic Mielczarek, Sobański 
Spółka Jawna ul. Jasielska 
7, 60-476 Poznań 

Poniżej podajemy numery 
telefonów do osób przyjmują-

cych Państwa zgłoszenia:
► Poniedziałek w godz. 

8.00-16.00, Wtorek-Piątek 
w godz. 7.30-15.30: Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu 
Laura Maciejewska tel. 61 65 
12 410 

► Poza godzinami pracy 
urzędu oraz w soboty, niedziele 
i święta: Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Prze-
ciwpożarowej dyspozytor tel. 
500 250 998

► Poniedziałek-Piątek 
6.00-22.00: Straż Miejska te-
lefon interwencyjny tel. 61 65 
10 986

Opracowany plan obej-
muje wykaz poszczególnych 
ulic miasta i gminy Swarzędz, 
objętych zimowym utrzyma-
niem z podziałem na 3 stan-
dardy utrzymania zimowego: 

I standard  
(sieć strategiczna) 

to drogi i ulice, na których 
odbywa się ruch komunikacji 
autobusowej oraz na terenie 
utwardzonych przystanków 
autobusowych, obejmuje on:

 » posypywanie profilaktycz-
ne przed wystąpieniem zja-
wiska śliskości zimowej

 » w przypadku wystąpienia 
nagłego bądź niespodzie-
wanego zjawiska przystą-
pienie do akcji odśnieżania 
i usuwania śliskości zimo-
wej w czasie 30 minut li-
cząc od momentu wydania 
polecenia telefonicznego 
przez Zamawiającego bądź 
jednostki przez niego upo-
ważnionej

SWARZĘDZ:
 ● Armii Poznań, 
 ● Bronisława Geremka, 
 ● Graniczna, 
 ● prof. Stanisława Kirkora, 
 ● Kosynierów, 
 ● Kórnicka, 
 ● Kupiecka, 
 ● Adama Mickiewicza, 

 ● Plac Niezłomnych, 
 ● Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, 
 ● Nowy Świat, 
 ● Plac Powstańców Wielkopolskich, 
 ● Jakuba Przybylskiego, 
 ● Rynek, 
 ● Stawna, 
 ● Henryka Szumana, 
 ● Tysiąclecia, 
 ● Zapłocie, 
 ● Pętla Kościuszkowców, 
 ● Droga do ogródków działkowych- 
odcinek od ulicy Kirkora wzdłuż 
wiaduktu (ul. Poznańska) 

 ● Droga dojazdowa do Zespołu Szkół 
nr 1 im. Powstańców Wielkopol-
skich na Os.Mielżyńskiego 

 ● Średzka, 
 ● Cmentarna, 
 ● Dworcowa, 
 ● Kościuszki, 
 ● Piaski, 
 ● Wrzesińska, 
 ● Jesionowa, 
 ● Św. Marcina, 
 ● Grudzińskiego, 
 ● Zamkowa, 
 ● Strzelecka;
 ● Polna/ Średzka/ Kórnicka 
 ● Nowowiejska (na odcinku: od ul. 
Kórnickiej do ul. Fredry) 

 ● Cieszkowskiego 
 ● Kwaśniewskiego 
 ● Tabaki+dworzec+parkingi
 ● Tadeusza Staniewskiego

ZALASEWO: 
 ● Armii Poznań,
 ● Transportowa,
 ● Planetarna;

GARBY:
 ● Podleśna (odcinek od ul. Tuleckiej 
do pętli autobusowej),

 ● Transportowa,
 ● Działka nr ewid. 74;
 

PACZKOWO:
 ● Dworska,
 ● Sokolnicka (od ul. Dworskiej do 
Sokolnik Gwiazdowskich);
 

JASIN:
 ● Bliska;

BOGUCIN:
 ● Władysława Słocińskiego (zjazd z dr. 
nr 5 + pętla autobusowa);
 

RABOWICE:
 ● Bliska,
 ● Bukowa,
 ● Olszynowa,
 ● Świerkowa;
 

KRUSZEWNIA:
 ● Czarnoleska,
 ● Spółdzielcza;
 

GORTATOWO:
 ● Swarzędzka;
 

UZARZEWO:
 ● Akacjowa;
 

WIERZENICA:
 ● Wierzenicka;
 

WIERZONKA:
 ● Działkowa;
 

KARŁOWICE:
 ● Topolowa;

JANIKOWO:
 ● Asfaltowa,
 ● Podgórna,
 ● Swarzędzka;
 ● Leśna

SOKOLNIKI GWIAZDOWSKIE:
 ● Łubinowa (Sokolnicka- Truskaw-
kowa),

 ● Sokolnicka (Sokolnicka- Truskaw-
kowa);

II standard  
(sieć podstawowa) 

tj. we wszystkich pozosta-
łych ulicach i drogach gmin-
nych o nawierzchni bitumicz-
nej bądź z kostki brukowej.

Standard ten obejmuje:
 » posypywanie profilaktycz-
ne przed wystąpieniem zja-
wiska śliskości zimowej,

 » przystąpienie do usuwania 
śliskości zimowej oraz 
odpłużenie musi nastąpić 
w czasie 1 godziny licząc 
od momentu wydania 
polecenia telefonicznego 
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przez Zamawiającego bądź 
jednostki przez niego upo-
ważnionej,

 » podczas opadu może wy-
stąpić warstwa zajeżdżone-
go śniegu nie utrudniająca 
ruchu,

 » podczas ciągłych opadów 
działania muszą być pona-
wiane, aż do czasu ustania 
opadu z częstotliwością za-
pewniającą przejezdność 
drogi.

III standard ( sieć lokalna)
tj. w pozostałych uli-

cach i drogach gminnych 

o nawierzchniach nieutwar-
dzonych, utwardzonych gru-
zobetonem, bądź kruszywem 
kamiennym.

W zakresie III strategii 
przewiduje się: 

 » usunięcie śliskości zimo-
wej wyłącznie poprzez 
odpłużenie i uszorstnienie 
piaskiem w ciągu 3 godzin 
od momentu zgłoszenia te-
lefonicznego przez Zama-
wiającego bądź jednostki 
przez niego upoważnionej,

 » zlecenie dla firmy odpo-
wiedzialnej za utrzymanie 
zimowe dróg będzie uru-

chamiane po potwierdzeniu 
nieprzejezdności drogi. 

* * *
Mieszkańcom przypomina-

my, iż obowiązek odśnieżania 
i zabezpieczania chodników 
należy do  właściciela nieru-
chomości, do której przylega 
chodnik. Śnieg zalegający 
na chodnikach winien być 
gromadzony na chodniku 
wzdłuż krawędzi jezdni. Pro-
simy nie składować śniegu na 
jezdni- skutkuje to zaistnieniem 
niebezpieczeństwa w ruchu 
drogowym sankcjonowanym 

ponadto mandatem ze strony 
Straży Miejskiej.

Pamiętajmy także o obo-
wiązku usuwania śniegu i lodu 
z obiektów budowlanych. Na 
właścicielach, zarządcach 
i administratorach obiektów 
ciąży obowiązek monitoro-
wania pokrywy śnieżnej lub 
lodowej zalegającej na da-
chach, stropodachach, tara-
sach użytkowych, balkonach 
lub tym podobnych elementach 
budynków, mających znaczenie 
z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa użytkowania.

/umig/

„Wiedza, wychowanie, przyszłość…”
Uprzejmie informujemy, iż projekt edukacyjny pn. „Wiedza, wychowanie, 
przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół” dobiegł końca. 
Przedsięwzięcie było realizowane na szeroką skalę, obejmując wsparciem 
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Ponadto, w ramach działań doposażono 
wszystkie swarzędzkie  szkoły biorące udział w Projekcie.

Na przestrzeni 3 lat do projektu 
przystąpiło ponad 270 nauczycieli 
oraz ponad 900 uczniów. Uczniowie 

uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych 
z matematyki, przyrody/biologii/geografii/
chemii/fizyki, języków obcych i innych 
zajęciach kształtujących kompetencje 
kluczowe. Ponadto, zgodnie z zapotrze-
bowaniami szkół, odbywały się zajęcia 
w ramach indywidualnej pracy z uczniem.

Nauczyciele uczestniczyli w 4-dnio-
wym cyklu szkoleń z zakresu pracy dydak-
tycznej, obejmującym bloki tematyczne 
adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb 
szkół. 

Dodatkowo poszczególni nauczycie-
le brali udział w sieciach współpracy tj.: 
sieć matematyczna, sieć przyrodnicza, sieć 
indywidualnego podejścia do ucznia, co 
niewątpliwie przyczyniło się do wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk między 
swarzędzkimi szkołami.

Dzięki dofinansowaniu w ramach 
realizacji przedsięwzięcia do pracowni 
matematycznych i przyrodniczych swa-
rzędzkich szkół biorących udział w pro-
jekcie tj.:

 » Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stani-
sława Staszica w Swarzędzu,

 » Szkoły Podstawowej w Wierzonce,
 » Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie, 
 » Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 
Pawła II w Paczkowie,

 » Szkoły Podstawowej nr 2 im Królowej 
Jadwigi w Swarzędzu, 

 » Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich 
Noblistów w Swarzędzu

trafiły liczne pomoce dydaktyczne tj: 
 » Laptopy dla nauczycieli (4 szt),
 » Rzutniki multimedialne (4 szt),
 » Ekrany do rzutnika (2 szt),
 » Aparat foto (1 szt),
 » Odtwarzacze CD (1 szt),
 » Nawigacje satelitarna  (2 szt),
 » Kompasy (6 szt),
 » Teleskopy szkolne (3 szt),
 » Mikroskopy szkolne z podłączeniem 
do komputera (5 szt) wraz z zestawami 
preparatów mikroskopowych,

 » Wiatromierze (2 szt),
 » Barometry (7 szt),
 » Deszczomierz (1 szt),
 » Lornetki (8 szt),
 » Lupy (8 szt),
 » Statyw laboratoryjny z wyposażeniem 
(5 szt),

 » Wagi elektroniczne (3 szt),
 » Fantom dziecięcy manekin ratowni-

czy (4 szt),
 » Model szkieletu człowieka (2 szt),
 » Model budowy anatomicznej człowie-
ka (tułów) (3 szt),

 » Model serca (2 szt),
 » Model skóry (2 szt),
 » Maszyna elektrostatyczna (5 szt),
 » Zestawy skał i minerałów (4 szt),
 » Akwaria szklane (12 szt).

Dodatkowo zakupiono:
 » książki edukacyjne do nauk matema-
tycznych i przyrodniczych,

 » gry i układanki dydaktyczne,
 » przewodniki i albumy przyrodnicze, 
 » plansze edukacyjne, 
 » drobne pomoce do eksperymentowa-
nia – w tym zestawy soczewek, ze-
stawy do spalań, siłomierze, zlewki, 
apteczki, okulary ochronne itp.

 » pomoce do zajęć z zakresu indywidu-
alizacji, w tym logopedycznych, zajęć 
o charakterze korekcyjno-kompensa-
cyjnym czy integracji sensorycznej, 
np. piłki rehabilitacyjne, pomoce logo-
pedyczne, zestawy konstrukcyjne itp.

 » pomoce do nauki języka obcego, 
w tym słowniki itp.
Mamy nadzieję, że dostarczone pomo-

ce będą służyć tym i kolejnym rocznikom.

Wnioskodawca projektu: Gmina 
Swarzędz.

Partner projektu: Regionalny Ośro-
dek Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą we 
Wrocławiu.

Okres realizacji projektu: 1.08.2017  
- 29.10.2020 r.

Projekt był współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. /er/
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Piąte spotkanie ze Swarzędzką Sceną Wirusową

Od nocy 
do nocy” Joanny 
Aleksandrowicz

Tym razem z najpiękniejszymi utwora-
mi filmowo-musicalowymi zapozna-
ła nas aktorka i wokalistka młodego 

pokolenia Joanna Aleksandrowicz. Dzięki 
swojej ambicji i profesjonalizmowi Pani 
Joanna stworzyła projekt „Od nocy do 
nocy”, który zagrała na ponad 100 scenach 
muzycznych w Polsce i za granicą. Joanna 
Aleksandrowicz koncertem „Od nocy do 
nocy” w premierowej odsłonie miała oka-
zję otworzyć Festiwal Literacki Noblistki 
Olgi Tokarczuk. Nie zabrakło więc zna-

nych tytułów, jak: „Vabank”, „Kasztany”, 
czy „Odkryjemy miłość nieznaną”, oraz 
prawdziwych muzycznych perełek, jak 
choćby „Wariat” czy „Miasteczko cud”. 
Artystce towarzyszyli pianista Marcin Ja-
giełło i skrzypaczka Katarzyna Bartecka. 
Wszystko było bardzo spójne i naprawdę 
dało się odczuć wielką miłość do muzyki 
i samej sceny. A zadanie jak wiemy proste 
nie było – zagrać przed publicznością, któ-
ra nie nagradza brawami i której reakcje 
tylko można sobie wyobrazić… Brawo 
Artyści – za kawał dobrej muzyki, wspa-
niałe teksty i wyjątkowe wykonania. A my 
– Swarzędzki Ośrodek Kultury – będziemy 
nadal stwarzać warunki do uczestniczenia 
w koncertach w takiej formie, wyciągać  
rękę do twórców, dawać szansę kultu-
rze… /ok/

Koncert muzyki 
klubowej on line 

24 października 2020 roku w ra-
mach „Swarzędzkiej Sceny Wi-
rusowej” odbył się wyjątkowy 

LIVE-STREAM. Tym razem do sieci 
emitowaliśmy dźwięki muzyki klubowej. 

Gościliśmy DJ-ów z całej Polski: 
PLATO, OKY WHY, ENCORE, SANDB, 

AVEEZ, MUFFY. Gwiazdą „ Wirusowej 
Domówki” był DJ Antex, który przez 
ponad godzinę umilał sobotni wieczór 
wszystkim licznie zgromadzonym przed 
komputerami. Wyjątkowość tego koncer-
tu polegała na tym, iż podczas 7-godzin-
nej imprezy zbierane były pieniądze na 
wsparcie leczenia naszej mieszkanki Joasi 
Tomaszewskiej. 

Zapraszamy do odwiedzania na-
szych stron internetowych. Zachęcamy 
do uczestnictwa w wydarzeniach, które 
organizujemy dla Państwa. 

Zapraszamy!!! /ok/

Spotkanie autorskie 
z Marcinem Koziołem

Nie poddajemy 
się! Sytuacja 
wymusiła na 

nas zmianę charakte-
ru spotkania z Marci-
nem Koziołem. Autor 
książek dla dzieci 
i młodzieży popro-
wadził 2 webinary. Z uczniami klas 0-3 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie 
mówił o podróżowaniu. Na przykładzie 
swojego bohatera – wombata Maksa po-
kazał, jak wiele zyskuje się, poznając inne 
kultury i obyczaje. 

Ze starszymi uczniami z klas 6 pisarz 
rozmawiał o realizowaniu swoich marzeń. 
Sławni ludzie uznawani w dzieciństwie 
za dziwaków i odmieńców zmieniali bieg 
historii. W dwóch książkach o młodych 
detektywach („Cykl: Detektywi na Kół-
kach”) autor przemyca wiele ciekawostek 
o życiu Nikoli Tesli i Dorothy Eady.

Spotkania, mimo że on-line, wywo-
łały żywe dyskusje wśród uczestników. 
Uczniowie mieli wrażenie, że rozmawiają 
z pisarzem twarzą w twarz. A w biblio-
tekach szkolnych i Bibliotece Publicznej 
w Swarzędzu w ciągu kolejnych dni wzro-
sła liczba wypożyczeń książek Marcina 
Kozioła.

Czekamy na kolejne spotkania osobi-
ste i on-line z autorem świetnych książek 
dla starszych i młodszych czytelników.

/bibl/

Bajka o myszkach...

22 października w Ośrodku Kul-
tury odbyło się przedstawienie 
interaktywne dla dzieci.

Bajka o myszkach co bawić się chciały, 
czyli opowieści o starych zabawach i za-
bawkach to interaktywne przedstawienie, 
którego narratorem są dwie myszki (ku-
kiełki), wspominające dawne czasy, stare 
zabawy, zabawki i klepanki. 

Całe wydarzenie można było oglądać 
na żywo na kanale YouTube Ośrodka Kul-
tury w Swarzędzu. /ok/

Wirtualny spacer  
po muzeum...

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztu-
ki jest otwarte dla zwiedzających od 
wtorku do piątku od 9.00 do 15.00.  

Dla tych Państwa, którzy z różnych wzglę-
dów nie mogą odwiedzić Centrum osobi-
ście, udostępniono możliwość wirtualnego 
zwiedzania. Zapraszamy na stronę: https://
www.skanowanie.xyz/muzeum_swarzedz 

Jest to ciekawa alternatywa dla miło-
śników sztuki i historii bez konieczności 
wychodzenia z domu.

 /hj/
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29. FINAŁ WOŚP
Wspólnie zagramy on-line

10 stycznia 2021 roku odbędzie się 29. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem pieniądze 
przeznaczone będą na pomoc oddziałom laryngologicz-

nym. Będzie to jednak nie tylko laryngologia, ale także różne 
schorzenia umiejscowione w naszych głowach. 

Mimo obecnej trudnej sytuacji, Swarzędz jak najbardziej 
przyłącza się do akcji Jurka Owsiaka. Swarzędzki Sztab WOŚP 
tradycyjnie został zarejestrowany przy Ośrodku Kultury. Nie 
będzie to jednak tradycyjny Finał, jaki organizowaliśmy od lat… 
Z uwagi na trwającą obecnie epidemię i ze względów bezpieczeń-
stwa, w tym roku nie werbujemy wolontariuszy kwestujących 
po ulicach miasta i gminy Swarzędz. Postanowiliśmy całe siły 
przestawić na działania w formie on-line. Stąd po raz pierwszy 
w historii, uruchomimy jako Swarzędzki Sztab WOŚP internetowe 
aukcje Allegro. Już dziś zapraszamy osoby pragnące wspomóc 
orkiestrową ideę do przekazywania przedmiotów na licytacje.  
Licytacje odbywać się będą na zasadach określonych w regula-
minie Allegro, jednak za pośrednictwem Swarzędzkiego Sztabu. 
Liczymy zatem na swarzędzkich darczyńców i przedsiębiorców, 
a także na hojność mieszkańców naszej gminy podczas licytacji.

Nie rezygnujemy również z koncertów – odbywać się one 
będą on-line w formie live stream ze sceny Swarzędzkiego Szta-
bu WOŚP. Nie zabraknie dobrej muzyki, ciekawych koncertów 
i występów swarzędzkich artystów. 

Cały Finał transmitowany będzie na żywo przez Telewizję 
STK oraz na kanale YouTube: Ośrodek Kultury w Swarzędzu.

W zeszłym roku zawiesiliśmy poprzeczkę bardzo wysoko, 
ustanawiając rekordową kwotę ponad 345 tysięcy złotych. Zda-
jemy sobie sprawę, jak ogromna jest to kwota i że jednak mało 
realne jest jej pobicie. Jednak nie rekordy są najważniejsze. 

Hasło tegorocznego finału brzmi „Gramy z radością!” Wspól-
nie pokażmy, że nawet w tak trudnych czasach możemy przesłać 
wszystkim jak najbardziej pozytywny przekaz, a w serca wlać 
morze optymizmu. /ok/
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To już 5 lat…
W niedzielę 4 października obcho-
dziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. 
Właśnie wtedy przypada św. Fran-
ciszka, patrona zwierząt i ekologii. 
W tym właśnie dniu, w 2015 roku 
otwarto Schronisko dla Zwierząt 
w Skałowie. Schronisko zbudowało 
i finansuje jedenaście gmin, w tym 
gmina Kostrzyn. 

– Ktoś powie, że bezdomne psy i koty 
to nie problem. Ale kiedy takie zwierzę 
błąka się po ulicy, to ktoś musi się nim 
zająć. Zwierzęta do Skałowa przywożone 
są przez służby miejskie. W sumie, przez 
te pięć lat przyjęliśmy 2820 zwierzaków, 
najwięcej z gminy Swarzędz 743 – mówi 
Paweł Kubiak, Dyrektor Schroniska. – 
Nowy dom znaleźliśmy dla 2100 zwierząt 
i to jest bardzo dobry wynik. Te statysty-
ki podkreślają sens naszej działalności – 
mówi Dyrektor. 

Schronisko w Skałowie spełnia także 
wiele innych funkcji. Na jego terenie działa 
od dwóch lat krematorium dla zwierząt 
i cmentarz.

– Pożegnanie z ukochanym zwierza-
kiem jest zawsze bardzo trudne. 
I tak jak naszym obowiązkiem 
było troszczenie się o niego za 
jego życia, tak naszym obowiąz-
kiem jest sprawić mu odpowiedni 
pochówek. Co zrobić ze zwło-
kami? Przed takim dylematem 
staje każdy właściciel zwierząt 
domowych. Jedno jest pewne, nie 
wolno ich samowolnie zakopać. 
Zakaz ten dotyczy nie tylko te-
renów publicznych, jak las czy 
park, ale także własnej działki. 
Specjalistyczne firmy zajmujące 
się utylizacją zwierząt domowych 
traktują zwłoki naszych pupili tak 
jak odpady. Poddawane są one 
procesowi spalenia masowego. 
Nasza oferta to godne pożegna-
nie swojego przyjaciela, który 
bardzo często jest prawdziwym 
członkiem rodziny. Proponujemy 
np. kremację indywidulną. Jest 
wtedy możliwość zabrania urny 
z prochami ze sobą lub umiesz-
czenia prochów w indywidual-
nym grobie na terenie Schroniska 
w Skałowie.

Na naszym terenie prowadzimy rów-
nież hotel dla psów. W okresie wakacyj-
nym jest nim ogromne zainteresowanie. 
Czasami brakuje nawet miejsc. Hotel 
działa identycznie jak hotele dla ludzi. 
Jego standard jest wysoki a ceny nie są 
wygórowane – wyjaśnia Paweł Kubiak.

– Jako były nauczyciel i dyrektor 
szkoły doceniam rolę edukacji. Dlatego 
prowadzimy różnego rodzaju akcje edu-
kacyjne, wspierane m.in. przez powiat 
poznański. W placówce posiadamy dużą 
salę edukacyjną, w której prowadzimy za-
jęcia z dziećmi i młodzieżą, zdarzają się 
także studenci. Uczymy ich postępowania 
ze zwierzętami, oprowadzamy po schroni-
sku. Korzystając z okazji zapraszam szkoły 
do skorzystania z naszej oferty – zaprasza 
Dyrektor.

Schronisko w Skałowie ma do dyspo-
zycji przeszło 5 hektarów terenu.

– Dzięki posiadaniu tak dużego terenu 
proponujemy właścicielom czworonogów 

miejsce do bezpiecznego spacerowania. 
Działa u nas tzw. wybiegalnia, z której 
mogą korzystać wszyscy mieszkańcy 
pobliskich gmin. Zwłaszcza w weeken-
dy przyjeżdża do nas mnóstwo ludzi ze 
swymi pieskami. Na jej terenie odbywają 
się także szkolenia Związku Kynologicz-
nego i zajęcia psów sportowych, jest staw 
z czystą wodą, w którym nasi podopieczni 
mogą się wykąpać – informuje Dyrektor.

A czego można życzyć jubilatowi?
– Przede wszystkim jak najmniej zwie-

rząt przybywających do Schroniska i jak 
największej liczby adoptowanych. Także 
dalszej tak owocnej współpracy z samo-
rządami gmin tworzących nasz Związek 
i służbami gminnymi. Liczę, że nasz zespół 
pracowniczy nadal będzie tak oddany i nie-
zastąpiony wraz z niestrudzonym zespołem 
młodzieżowych i dorosłych wolontariu-
szy. Liczę także na dalszą współpracę ze 
sponsorami i darczyńcami.  Jednocześnie 
chciałbym poprosić wszystkich naszych 

Przyjaciół o wsparcie w formie 
karmy, ponieważ czas pandemii 
spowodował opróżnienie naszych 
zapasów. Chętnie przyjmujemy 
także wszelkiego rodzaju ręczni-
ki, pościel i małe kocyki. Na Pań-
stwa wsparcie oczekuje 187 psów 
i kotów aktualnie przebywają-
cych w Schronisku. Schronisko 
dla Zwierząt w Skałowie można 
także wesprzeć przekazując do-
wolną kwotę na konto Stowarzy-
szenia Przyjaciół Schroniska dla 
Zwierząt w Skałowie: 98 1090 
1450 0000 0001 3127 8097. Tytuł 
wpłaty: Pomoc dla Schroniska 
(całość wpłaty przekazywana 
jest na pomoc podopiecznym 
naszego Schroniska). Natomiast 
na początku przyszłego roku wy-
pełniając PIT za 2020 rok można 
również przekazać 1% podatku 
dochodowego – numer KRS: 
0000490587. Zapraszam także na 
naszą stronę internetową (www.
schronisko-skalowo.pl) i profil 
fb – kończy Dyrektor placówki 
w Skałowie. /pk/
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„Dobry start” 

Od dnia 1 lipca 2020 r. rozpoczęto przyjmowa-
nie wniosków w sprawie ustalenia prawa do 

świadczenia „Dobry start” na kolejny okres zasiłko-
wy 2020/2021. 
W Gminie Swarzędz w okresie od 1 lipca 2020 r. do 
31 października 2020 r. przyjęto 5 447 wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, 
przyznano i wypłacono świadczenie „Dobry start” 
dla 7 416 dzieci na łączną kwotę 2 222 400,00 zł. 

Przypominamy, że wnioski o przyznanie 
świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021 
można składać do 30 listopada 2020 r.

Agnieszka Fabiś
Kierownik Sekcji Świadczeń 

Wychowawczych

Nowy okres 
zasiłkowy trwa

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Ali-
mentacyjnego OPS w Swarzędzu informuje, 

że okres zasiłkowy 2020/2021 trwa, nadal są 
przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku 
rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 
funduszu alimentacyjnego.

Ponadto można ubiegać się o świadczenia 
dla dzieci w postaci: jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „beciko-
we”) – do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca 
życia, świadczenia rodzicielskiego – dla osób, 
które nie posiadają prawa do zasiłku macierzyń-
skiego, zasiłku pielęgnacyjnego – dla osób, 
które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności 
lub mają ustalony stopień niepełnosprawności 
(umiarkowany lub znaczny) oraz świadczenia 
pielęgnacyjnego dla osoby, która rezygnuje 
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się 
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz koniecznością sta-
łego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wnioski są wydawane i przyjmowane 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu – 
punkt obsługi klienta – stanowisko 3.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo 
na stronie opsswarzedz.pl

Beata Pacholczak

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 

Bezpiecznie  
i z pomysłem

Za oknami smutno i szaro. W Cen-
trum Aktywności Seniora w Swa-
rzędzu tę jesienną aurę postanowi-

liśmy przełamać, organizując spotkanie 
warsztatowe, oczywiście z zachowaniem 
wszystkich norm bezpieczeństwa.

Tematyka zajęć pod nazwą „artystycz-
ne kompozycje Seniorów” nawiązywała 
do bogactw „Matki Natury”. Przygoto-
wane na ten cel drewniane podstawy 
i świerkowe gałązki, a przede wszystkim 
unikatowa inwencja twórcza, stanowiły 
bazę do stworzenia pięknych kompo-
zycji. Wspólna praca, porady, żarty były 
dla uczestników odskocznią od tego, 
co nas obecnie otacza. Przez moment 

zapomnieliśmy o wirusie.
Nasze seniorki obok zdolności flory-

stycznych posiadają bogatą wiedzę na 
temat roślin i ich właściwości oraz moż-
liwości wykorzystania ich w kuchni czy 
domowej aptece.

Do zobaczenia drodzy Seniorzy, je-
steśmy z Wami.

Instruktorki CAS  
– Małgorzata i Beata

Święto Seniora

W październiku w ośrodkach 
wsparcia przy ul. Sienkiewi-
cza 21 świętowaliśmy Euro-

pejski Dzień Seniora, który przypadał 
20 października. Uczestnicy doceniają 
możliwość przychodzenia do miejsc 
dziennego pobytu, które funkcjonują 
w gminie Swarzędz, ponieważ daje im to 
„drugie życie”, pełne radości i wielu zajęć. 
Aktywności, jakie zapewniają Dzienny 
Dom „Senior-WIGOR” i Dzienny Dom 
Pomocy, są przez Seniorów oczekiwaną 
odmianą, zwłaszcza w otaczającej nas 
rzeczywistości. 

Uroczysty dzień poświęcony osobom 
starszym umiliła niespodzianka, jaką była 
osobista wizyta dyrekcji Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Wizyta była okazją do złoże-
nia Seniorom życzeń zdrowia, sił i pogody 
ducha na co dzień. Taką pełną wzruszenia 
i piękną chwilę pomogły uświetnić długie 
czerwone róże. 

Anna Szpakowska  
– Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 

Rafał Wójtowicz  
– Dzienny Dom Pomocy
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ZM GOAP: od 1 stycznia 
drożeje wywóz śmieci

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy 

domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jedno-
rodzinnych – 28 zł – informuje Związek Międzygminny 
Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznanńskiej

Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem 
kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów 
odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne powody 
to wzrost ilości produkowanych odpadów, zwiększenie za-
kresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzenie 
kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których 
realizacji zobligowane są wszystkie gminy i związki.

Więcej informacji i szczegółowe uzasadnienie znajdą 
Państwo na stronie www.goap.org.pl

ZMIANA
OPŁATY ZA ODPADY 
OD 1 STYCZNIA 2021 r.

Zabudowa wielorodzinna*

16 zł    28 zł
Zabudowa jednorodzinna*

miesięcznie na osobę
* mniej niż 4 lokale mieszkalne

miesięcznie na osobę
* więcej niż 4 lokale mieszkalne

Przedstawiciele 9 gmin
należących do ZM GOAP
zdecydowali o zmianie stawki
za odpady komunalne. 
Nowe stawki będą
obowiązywały
od 1 stycznia 2021 r.

Dlaczego zmiana wysokości opłaty za odpady?

Zgodnie z prawem krajowym,
gminny system gospodarki odpadami
musi się samofinansować czyli opłaty

od mieszkańców muszą pokrywać
jego koszty. Obecne stawki (14 i 16 zł/os.) 

nie pokrywają tych kosztów.
Dlatego przedstawiciele 9 gmin 

należących do ZM GOAP podjęli decyzję 
o urealnieniu opłat za odpady od 2021 r.

Wzrost kosztów za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów

ODBIÓR
90,5%
kosztów to odbiór,

zagospodarowanie odpadów,
działanie PSZOK/MPSZOK

PSZOK/
      MPSZOK

EDUKACJA
I OBSŁUGA

ZAGOSPODAROWANIE

7,1%

9,5%

25,6%
57,8%

2019

5,2
mln zł

13,1
mln zł

2020

153%

2015 2017 2019

14
tys. ton

22,3
tys. ton

9,2
tys. ton

PSZOK
141%

3,4
tys. ton

6,9
tys. ton

0,5
tys. ton

2015 2017 2019

WYSTAWKOWE
1196%

ODPADY
WYSTAWKOWE

Wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców 
- bio, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło

Wzrost kosztów prowadzenia
PSZOK/MPSZOK

Wzrost ilości odpadów 
wystawkowych

12,5
tys. ton

14,1
tys. ton

11,1
tys. ton

2015 2017 2019

PAPIER 27%

10,9
tys. ton

12,7
tys. ton

9,7
tys. ton

2015 2017 2019

METALE
I TW. SZTUCZNE 31%

11,9
tys. ton

13,2
tys. ton

11,3
tys. ton

2015 2017 2019

SZKŁO 17%

32,2
tys. ton

46,4
tys. ton

19,5
tys. ton

2015 2017 2019

BIO
138%

2019 2020

Zwiększenie zakresu usług m.in.: częstsze odbiory odpadów
selektywnych i wystawkowych, zniesienie limitów na bioodpady

(odbiór/miesiąc)

Jaka jest wysokość opłaty w innych gminach ?

Wzrost kosztów
podstawowych 
(m.in. płacy minimalnej, energi itp.)

%

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
     � www.goap.org.pl     �/zwiazekgoap     � 61 624 22 22     � bok@goap.org.pl

Miejscowość Opłata na mieszkańca 

Suchy Las 25 zł

Tarnowo Podgórne, Luboń, Mosina 26 zł

Leszno 27 zł

Piła (ZM PRGOK), Gmina Skoki 30 zł

Rzeszów 32 zł

Kórnik 35 zł
(od stycznia 2021 r.)

Warszawa ok. 50 zł 
(od grudnia 2020 r., stawka na podstawie zużycia wody)

Odbiór odpadów w czasie pandemii
Czy podczas pandemii obowiązuje segregowanie odpadów?  
W jaki sposób bezpiecznie pozbyć się zużytej maseczki czy rękawiczek? 
Czy w czasie kwarantanny można wyjść z domu, żeby wyrzucić  
odpady? Na wszystkie te pytania odpowiada Koalicja 5 frakcji.

Czy są specjalne kosze 
na zużyte maseczki? 

Obowiązek noszenia osłony na usta 
i nos nie tylko zmienił nasze codzienne 
zwyczaje, ale też spowodował produkcję 
dużej ilości odpadów: maseczek chirur-
gicznych, pyłowych, materiałowych. 
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspek-



PROSTO Z RATUSZA  listopad 2020

21

A
kt

u
al

n
o

śc
i

toratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdro-
wia są to odpady komunalne zmieszane 
i należy je wrzucać do czarnego pojem-
nika. Należy jednak pamiętać o tym, że 
na takiej maseczce może pozostać groźny 
wirus. Osoby, które zajmują się zbiórką 
czy sortowaniem takich odpadów (łado-
wacze śmieciarek czy osoby pracujące 
w sortowaniach odpadów) nie mogą mieć 
kontaktu z nimi. Dlatego zużyte masecz-
ki należy przed wyrzuceniem włożyć do 
torebki plastikowej i szczelnie zawiązać.

W biurze czy innych miejscach pracy 
warto wyznaczyć miejsce wyrzucania ta-
kich odpadów, może to być zwykłe pudeł-
ko w łazience czy w szatni. W ten sposób 
chronimy osoby, które mimo panującej 
pandemii codziennie wyjeżdżają na ulice 
oraz dbają o porządek i higienę w gminach 
i miastach.

Czy można nie segregować 
odpadów?

Pandemia nie zwalnia z obowiązku 
segregowania odpadów. Cały czas powin-
niśmy przestrzegać zasad sortowania na 5 
frakcji: papier (pojemnik niebieski), two-
rzywa sztuczne i metale (pojemnik żółty), 
szkło (pojemnik zielony), bio (pojemnik 
brązowy) oraz odpady zmieszane (pojem-
nik czarny).

Wiosenna fala pandemii pokazała, 
że wiele osób wykorzystało ten czas na 
remonty, prace budowlane czy wymianę 
mebli. Kupując nowy sprzęt, pozbywamy 
się starego.

Należy pamiętać, że elektrośmieci na-
leży oddawać do odpowiednich miejsc, 
czyli np. sklepów ze sprzętem AGD/RTV 
czy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) działających 
w każdej gminie. W żadnym wypadku 

nie należy ich wystawiać pod altany na 
odpady. Powinniśmy też zachować do-
tychczasowe zasady związane z odpada-
mi gabarytowymi czy poremontowymi. 
W zależności od gminy, miejscem ich 
zbiórki mogą być PSZOK-i, punkty mo-
bilne lub okolice pojemników na odpady. 
Niezmiernie ważne jest, by stare meble, 
dywany czy zużyte opony nie zalegały 
w przestrzeniach osiedli, a szczególnie 
nie zastawiały pojemników na odpady 
komunalne czy wejścia do altan. W takich 
wypadkach odpady mogą nie być odbie-
rane przez służby komunalne przez brak 
dostępu – nie utrudniajmy im pracy.
– powiedziała Magdalena Sułek-Domań-
ska z firmy komunalnej ENERIS, przed-
stawiciel Koalicji 5 frakcji.

Co zrobić z odpadami 
na kwarantannie?

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że 
osoby skierowane na kwarantannę przez 
Sanepid w żadnym razie nie powinny wy-
chodzić z domu nawet z odpadami. Po-
niżej ważne wytyczne rządowe dla osób 
przebywających w izolacji (chorych lub 
podejrzanych o chorobę zakaźną):

 » zaleca się odczekanie 72 godzin za-
nim przekaże się worek z odpadami 
do odbioru,

 » należy umieścić odpady w worku i w 
miarę możliwości worek spryskać pre-
paratem wirusobójczym,

 » zapełnić worek odpadami do ¾ jego 
pojemności i nie zgniatać zawartości,

 » po zapełnieniu worka zawiązać worek 
i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpa-
dy z miejsca izolacji, wystawić worek 
z pomieszczenia, w którym przebywa 
osoba będąca w izolacji,

 » osoba wynoszącą odpady z miejsca 

izolacji wkłada (w rękawiczkach) wy-
stawiony przez osobę w izolacji worek 
do drugiego worka, zawiązuje/zamyka 
go i zabezpiecza przed przypadkowym 
otwarciem w chwili jego odbioru 
(oprócz dokładnego zawiązania worka, 
można zamknąć go dodatkowo przy 
pomocy taśmy samoprzylepnej lub 
sznurka) oraz oznacza datę i godzinę 
zamknięcia worka,

 » worek z odpadami należy przenieść 
w rękawiczkach do miejsca przezna-
czonego do gromadzenia odpadów 
i umieścić w pojemniku na odpady 
zmieszane (czarny).
Przed i po każdej czynności związanej 

z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, 
należy używać rękawiczek ochronnych 
i koniecznie umyć i/lub dezynfekować 
ręce. Odpady, których nie można łączyć 
z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte ba-
terie i akumulatory, zużyte świetlówki) 
powinny być pozostawione w domu 
w czasie izolacji i przekazane do systemu 
gminnego, kiedy będzie można opuścić 
miejsce izolacji.

Więcej informacji na temat postę-
powania z odpadami można znaleźć na 
stronie www.gis.gov.pl. Szczegółowe za-
sady segregowania odpadów na 5 frakcji 
zawarte są w materiałach informacyjnych 
na stronie www.5frakcji.pl.
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Postępowanie z odpadami  
w czasie pandemii COVID-19

Sprawdź czy w Twojej okolicy jest 
osoba objęta kwarantanną i pomóż jej 

w codziennym pozbywaniu się  
z domu odpadów.

Ogranicz kontakt bezpośredni 
 z pracownikami służb 

komunalnych, nie narażaj ich na 
zakażenie wirusem, bo nie będzie 

miał kto odbierać odpadów.

Nie zaniedbuj  
segregowania odpadów.

Ogranicz produkowanie odpadów 
poremontowych i nie wyrzucaj 

odpadów gabarytowych, których 
teraz nie możesz oddać  

do zamkniętych PSZOK-ów.

Myj ręce po każdym  
wyrzuceniu odpadów.

Zużyte maseczki  
wrzuć do torebki i zawiąż.

Nie parkuj przed altanami, nie 
blokuj dojazdu do nich,  

w ten sposób uniemożliwisz 
odebranie odpadów.

Podziękuj kierowcy śmieciarki  
i ładowaczowi za ich codzienną 
służbę na rzecz czystości Twojej 
okolicy – doceń ich pracę, która  

nie może być zdalna.

W czasie izolacji odpady problemowe, takie jak
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory czy świetlówki 

powinny być pozostawione w domu, mogą być przekazane do PSZOK po okresie izolacji 
(sprawdź czy działają bez przeszkód).

Jeśli jesteś osobą chorą przebywającą w izolacji

Odpady gromadź  
w worku, max ¾ jego 

objętości

Odbierający odpady,  
zaopatrzony w rękawiczki, 

wkłada wystawione odpady 
do drugiego worka

Zawiąż szczelnie  
worek i spryskaj  

płynem dezynfekującym

Szczelnie zamyka,  
oznacza datą, godziną 

zamknięcia i literą C

Odczekaj 72h zanim  
przekażesz worek  

z odpadami do wyrzucenia

Worek umieszcza w szczel-
nym pojemniku na odpady 

zmieszane, zdejmuje bez-
piecznie rękawiczki, myje 

/dezynfekuje ręce

3/4 72h

1 2 3

C

4 5 6
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piecznie rękawiczki, myje 

/dezynfekuje ręce

3/4 72h

1 2 3

C

4 5 6
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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 jest obowiązkowa 
dla każdego mieszkańca ZM GOAP.
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Colin Imber
Imperium Osmańskie 
1300-1650

Colin Imber historyk i wykładowca ję-
zyka tureckiego, opisał dzieje Imperium 
Osmańskiego od początków XIV wieku, 
przez czasy największej świetności za 
rządów Sulejmana Wspaniałego, po 
kryzys i upadek w XVII stuleciu. Autor 
przedstawia najważniejsze wydarzenia, 
chcąc – jak sam mówi „wprowadzić w tę 
dziedzinę niespecjalistów oraz dostar-
czyć kontekst, który umożliwi czytanie 
w następnej kolejności specjalistycznych 
prac”. Opierając się ma wielu pozycjach 
bibliograficznych, autor pozwala czytel-
nikowi spojrzeć z nowej perspektywy 
na jedno z największych imperiów 
w dziejach ludzkości. 

Katarzyna Skrzydłowska-
Kakukin, Joanna Sokolińska
Rodziny Himalaistów

Badania pokazują, że jedna trzecia wy-
praw w Himalaje i Karakorum kończy się 
śmiercią uczestników ekspedycji. Au-
torki książki swoją uwagę poświęcają 
rodzinom himalaistów. Osobom, które 
czekają, tęsknią, podziwiają, a często 
płacą najwyższą cenę za nie swoją pasję. 
Dziennikarki stawiają kontrowersyjne 
pytanie – czy himalaiści powinni mieć 
dzieci/żony/mężów. Co oni czują? Czy 
mają żal? Czy chcieliby okazać się waż-
niejsi od pasji życia? A może podziwiają 
rodzica himalaistę, chcą podążyć w jego 

ślady? Niezwykle ciekawa, pełna emocji 
literatura faktu.

Sabataj Szawit
Byłem szefem 
Mosadu. Gra 
o bezpieczny Izrael 

Sabataj Szawit przez trzydzieści dwa 
lata pracował dla Mosadu, a w latach 
1989-1996 kierował tą najskutecz-
niejszą agencją wywiadowczą świata. 
Po zakończeniu służby zdecydował się 
opowiedzieć o działaniach Państwa 
Izrael (tych bardziej i mniej jawnych) 
scharakteryzował swoich zwierzchników 
i podwładnych, opowieści wzbogacając 
licznymi anegdotami. Omawia także 
zadania, jakie jego zdaniem czekają 
Mosad w obecnej, jakże niestabilnej 
sytuacji międzynarodowej. Ciekawa pro-
pozycja wydawnicza i jak dotąd jedyna 
na polskim rynku, której autorem jest 
człowiek bezpośrednio zaangażowany 
w działania Mosadu.

Minka Kent 
Musisz mi uwierzyć

Gdy policja znajduje zwłoki Iana Dama-
niego niedaleko domu jego byłej żony, 
w dodatku w rocznicę ich ślubu, kobie-
ta od razu zostaje główną podejrzaną. 
Dove twierdzi, że jest niewinna, ale jej 

wcześniejsze podchodzące pod stalking 
zachowanie oraz pojawiające się co rusz 
nowe motywy ją pogrążają. Sprawa 
komplikuje się jeszcze bardziej, gdy 
bohaterka sama zaczyna kwestionować 
swoją poczytalność i prawdomówność. 
Dwutorowa narracja (prowadzona przez 
byłą żonę i aktualną partnerkę) co rusz 
prowadzi nas w innym kierunku. God-
ny polecenia, dobrze napisany thriller 
z elementami powieści biograficznej. 

Christopher Berry-Dee
Rozmowy z seryjnymi 
mordercami. Mrożące 
krew w żyłach studium 
zwyrodnialców

Christopher Berry-Dee, światowej sła-
wy kryminolog śledczy, zdobył zaufa-
nie morderców z różnych kontynentów, 
odwiedzał ściśle strzeżone więzienia 
w których przebywają i szczegółowo 
dyskutował o ich potwornych zbrod-
niach. Rozmowy z nimi rejestrował, 
by na tej podstawie spisać życiorysy 
i szczegóły poszczególnych zbrodni. 
Książka podzielona została na 9 części, 
każda poświęcona jest jednemu mor-
dercy – według tego samego schematu. 
Cofnięcie się do przeszłości zbrodniarza, 
wyjaśniając, jak wydarzenia z przeszłości 
mogły zaważyć na późniejszym życiu 
przestępcy. Publikacja, która premierę 
na świecie miała kilkanaście lat temu, od 
razu stał się klasyką reportażu.

Patrycja Dołowy
Wrócę,  
gdy będziesz spała
Patrycja Dołowy jest pisarką, artystką 
multimedialną, działaczką społeczną 
oraz popularyzatorką nauki i sztuki. Do 
jej głównego obszaru zainteresowań na-

leży problematyka tożsamości i pamięci. 
W swojej najnowszej książce rozmawia 
z dziećmi Holocaustu. Dziećmi, które 
zostały przez swoje matki oddane innym 
kobietom, bo była to jedyna szansa na 
ich ocalenie. Dzieci dowiadywały się 
często prawdy, mając 60-70 lat. Ich re-
akcje były różne. Zaprzeczenie, próba 
zrozumienia, szukanie drugiej rodziny. 
Wiele z nich przeżyło kryzys tożsamości, 
nie potrafiło odpowiedzieć jednoznacz-
nie na pytanie kim jestem. Nie czując 
się ani Polakiem ani Żydem. Niezwykle 
emocjonalna, wzruszająca lektura.

Bridgett Collins
Księgi  
zapomnianych żyć

Akcja książki osadzona jest w świecie, 
który przypomina XIX-wieczną Anglię. 
Czytanie uważane jest za zbrodnię, 
a książki służą jedynie, by zamykać 
w nich złe wspomnienia, które w ten 
sposób są wymazywane z pamięci. 
Książkami opiekują się tzw. Oprawcy, 
i właśnie do odbycia praktyk u Opraw-
czyni Seredith zostaje wezwany główny 
bohater Emmet Farmer. Pod czujnym 
okiem kobiety poznaje sekrety czcionek, 
pergaminu, ale też wartości ukrytych 
w księgach. Niezwykle ciekawa propo-
zycja, mówiąca o magicznej sile książek 
i pokazująca, jak ważna w codziennym 
życiu jest pamięć i tożsamość.

Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:



24

P
ro

st
o

 z
 C

en
tr

u
m

 S
p

o
rt

u
PROSTO Z RATUSZA  listopad 2020

Amatorska liga tenisa – koniec sezonu

Pomimo trudnej sytuacji związanej 
z licznymi obostrzeniami podczas 
trwającej pandemii, na kortach teni-

sowych przy pływalni Wodny Raj odbyły 
się rozgrywki Amatorskiej Ligii Tenisa. 

Blisko dwudziestu uczestników zosta-
ło podzielonych na dwie grupy. Zgodnie 
z regulaminem Ligi, każdy z zawodników 
musiał rozegrać mecz ze wszystkimi prze-
ciwnikami w grupie. 

W dniach 3-7 października na za-
kończenie sezonu letniego, z pośród 
grup zostali wyłonieni najlepsi gracze, 
którzy w finałach zmierzyli się o tytuł 

najlepszego zawodnika Amatorskiej Ligi 
Tenisa SCSiR 2020.

Wyniki:
I miejsce – Krystian Langner
II miejsce – Piotr Czajka
III miejsce – Jacek Maj
IV miejsce – Kacper Śmichurski

Gratulujemy!
Wszystkim uczestnikom dziękujemy 

za sportową rywalizację i zapraszamy 
w przyszłym sezonie!

/cs/

Pogoda sprzyjała 
kolarzom 
w Swarzędzu 

Osiemnasta edycja wyścigów prze-
łajowych poświęconych pamięci 
Mariana Kegela odbyła się w so-

botę 10 października 2020 r. Minionych 
piętnaście edycji imprezy, w latach 2003-
2017, było przeprowadzonych zawsze 
na wiosnę – w marcu. Przed dwoma laty 
Tadeusz Kubiak zdecydował z kolegami 
z Poznańskiego Towarzystwa Cyklistów, 
że wyścig pamięci o Marianie Kegelu (ra-
zem jeździli w barwach Lecha), odbędzie 
się jesienią. 

28 października 2018 pogoda sprzy-
jała cyklistom, także 12 października 
ubiegłego roku. A tym razem... Tym razem 
było październikowo, jesiennie. Słońce 
pojawiało się sporadycznie, było ciepło 
i takie okoliczności sprawiły, że nad Je-
ziorem Swarzędzkim gotowość rywa-
lizacji zgłosiło aż 60 osób, w tym kilka 
młodych zawodniczek (przed rokiem 
60 osób). Startowali fani przełajów z Po-
znania i okolic oraz Środy Wielkopolskiej, 
Włoszakowic, Pniew, Piły, Przytocznej 
i Złotowa. 

Głównym aktorem sobotnich zma-
gań kolarskich w Swarzędzu był Piotr 
Nowacki z Piły, który pewnie wygrał ry-
walizację w kategorii masters II.

W wyścigu memoriałowym (pięć 
rund z handicapem czasowym dla star-
szych zawodników) trójka kolarzy – Piotr 
Nowacki w towarzystwie Marcina Barto-
szewskiego i Rafała Łukawskiego – dość 
szybko wyszła na prowadzenie i nie dała 
się wyprzedzić młodszym. Finiszowali jak 

szosowcy: wygrał Piotr Nowacki przed 
Marcinem Bartoszewskim i Rafałem Łu-
kawskim (obaj z Poznania). 
Wyścig memoriałowy 2020 

1. Piotr Nowacki  
2. Marcin Bartoszewski  
3. Rafał Łukawski  
4, Wiktor Staniewski  
5. Maksymilian Brożyna  
6. Wiktor Czekaj 
By nie ograniczać się tylko do opisu 

głównego aktora sobotniej imprezy infor-
muję, że w poszczególnych kategoriach 
zwyciężali: juniorka – Weronika Tabała, 
juniorka młodsza – Kinga Tyszkiewicz, 
młodziczka – Nadia Macios, żak – Norbert 
Czekaj, młodzik – Franciszek Mumot, 
junior młodszy – Wiktor Staniewski, 
junior – Maksymilian Brożyna, cyklo-
sport – Bartosz Gryka, masters I – Dariusz 
Tarczyński, masters II – Piotr Nowacki, 
masters III – Artur Spławski, masters IV 
– Grzegorz Napierała. 

Najlepszych uczestników dzisiejszych 
zawodów honorował niestrudzony Tade-
usz Kubiak (PTC), były kolarz Lecha Po-
znań. Były mieszkaniec gminy Swarzędz 
kończy 14 października 75 lat, ciągle 
jest w dobrej kondycji sportowej i nadal 

bierze udział w wyścigach szosowych. 
W imprezie, jak co roku, nie zabrakło 

poznańskich ludzi kolarstwa: Kazimie-
rza Marchewki, Bogdana Bartkowiaka, 
Ryszarda Pawlaka, Kazimierza Gogolew-
skiego. Wspominali oni Mariana Kegela 
– szosowca, pierwszego Wielkopolanina 
w Wyścigu Pokoju (1965), olimpijczyka 
z Meksyku (1968). Jego sukcesy, przygo-
dy, niezwyczajne sytuacje. 

Powiem krótko, na zasadzie pod-
powiedzi dla prezesa PTC Wojciecha 
Pawlaka i Tadzia Kubiaka: warto za rok 
znów zrobić imprezę w Swarzędzu w paź-
dzierniku, gdy jesień jest piękna i sceneria 
godna rywalizacji godnych siebie rywali. 

Takimi byli dziś najmłodsi mastersi 
(Dariusz Tarczyński, Filip Kaczanowski, 
Mateusz Sobański) oraz ciut od nich star-
si (Piotr Nowacki, Marcin Bartoszewski 
i Krzysztof Dąbkowski) oraz Artur Spław-
ski, Marek Witkiewicz, Tadeusz Jasionek 
i grono starszych mastersów (Grzegorz 
Napierała, Jerzy Neumann, Aleksander 
Dehmel), którzy zrobili w sobotę spor-
towe widowisko. Ładne, kolorowe, na 
miarę pamięci o Marianie Kegelu. 

Piotr Kurek
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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

Komunikat

Pływalnia Wodny Raj zamknięta jest dla klientów 
indywidualnych (basen, sauny, masaż, bowling). 

Wszystkie karnety SCSiR zostaną przedłużone o ilość 
dni, w których nasze usługi były niedostępne.
Ze względu na ciągłe zmiany w obostrzeniach Rady 
Ministrów, związanych z pandemią koronawirusa, 
wszelkie zmiany dotyczące korzystania z obiektów 
sportowych aktualizowane są na bieżąco na naszej 
stronie internetowej www.scsir.swarzedz.pl.

/cs/

Nauka i doskonalenie 
pływania  
w Wodnym Raju

Na pływalni Wodny Raj odbywają się wszystkie 
zajęcia szkolne w ramach lekcji wychowania 

fizycznego, sekcja sportowa, kursy nauki i doskonalenia 
pływania dla dzieci i dla dorosłych w grupach oraz 
jedno, dwu i trzy osobowe, według harmonogramu 
na 2020/2021. Ze względu na pandemię i ciągle zmie-
niające się obostrzenia, prosimy wszystkich uczestni-
ków zajęć o śledzenie naszej strony internetowej lub 
facebooka, gdzie na bieżąco podajemy informacje 
dotyczące funkcjonowania naszych obiektów.

/cs/

Aqua aerobik 

Zapraszamy na Aqua Aerobik. Zajęcia odbywają się 
we wtorki o godzinie 19:10 i 20:00 – Aqua Aerobik, 

oraz w czwartki o godzinie 19:05 – Aqua Hard Body 
Trening. Ze względu na pandemię i ciągle zmieniające 
się obostrzenia, prosimy wszystkich uczestników zajęć 
o śledzenie naszej strony internetowej lub facebooka, 
gdzie na bieżąco podajemy informacje dotyczące 
funkcjonowania naszych obiektów.
Opłaty:

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

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

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

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

(po przekroczonym czasie dopłata według cennika).
/cs/

Zajęcia fitness

Zapraszamy na zajęcia fitness. Oferta jest róż-
norodna i bez wątpienia każdy znajdzie coś dla 

siebie. Ze względu na pandemię i ciągle zmieniające 
się obostrzenia, prosimy wszystkich uczestników zajęć 
o śledzenie naszej strony internetowej lub facebooka, 
gdzie na bieżąco podajemy informacje dotyczące 
funkcjonowania naszych obiektów.
Informacje o wolnych miejscach pod numerem telefonu 
61 65 09 527.
Koszt zajęć - 45 minut
17 zł - opłata za jedne zajęcia w karnecie miesięcznym
25 zł - jednorazowy wstęp na zajęcia
14 zł - opłata za ZDROWY KRĘGOSŁUP
Harmonogram:
PONIEDZIAŁEK 9:00 – Zdrowy Kręgosłup
10:00 – Zdrowy Kręgosłup; 18:30 – Step Cellulit Killer
19:30 – Pilates; 20:30 – Rzeźba Brzuch
WTOREK 18:30 – Tabatta
19:30 – Step Antycellulit; 20:30 – Step Antycellulit
ŚRODA 18:30 – Trening Obwodowy
19:30 – Zumba; 20:30 –  Fit Ball
CZWARTEK 18:30 - Pilates
19:30 – Body Perfekt Sztangi; 20:30 – Turbospalanie
PIĄTEK 9:00 – Zdrowy Kręgosłup
18:30 – Brazylijskie Pośladki/Płaski Brzuch
19:30 – Step Latino Power
SOBOTA 09:30 – Pilates; 10:30 - Step

/cs/

Lodowisko przy 
pływalni Wodny Raj

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych 
lodowisko planujemy otworzyć w drugiej połowie 

listopada. Ze względu na panującą pandemię i ciągle 
zmiany w obostrzeniach wydawanych przez Radę Mi-
nistrów, otwarcie lodowiska może zostać przesunięte 
na pierwsza połowę grudnia. Dokładną datę i zasady 
funkcjonowania lodowiska podamy na naszej stronie 
internetowej www.scsir.swarzedz.pl
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Flecik polski, czyli flażolet w Polsce

Jak mogliśmy przeczytać w paździer-
nikowym numerze Prosto z Ratusza, 
flażolet jest rodzajem 6-otworowego 

fletu podłużnego występującego w kilku 
odmianach i w XVIII oraz XIX w. był tak 
bardzo popularny na ziemiach polskich, że 
nazywano go flecikiem polskim.

Szczyt popularności tego instrumentu 
przypada prawdopodobnie na okres mło-
dzieńczy Fryderyka Chopina. W latach 
1820-1836 ukazała się duża ilość druków 
muzycznych na flecik polski. Wykaz czę-
ści tych publikacji znajduje się w pracy 
Wojciecha Tomaszewskiego Bibliografia 
warszawskich druków muzycznych 1801-
1850. Te XIX-wieczne materiały nutowe 
opracowane na flecik polski zawierają 
przede wszystkim arie operowe oraz tań-
ce, wśród których przeważają: polonezy, 
mazurki, walce i kontredanse. O popular-
ności flecika polskiego świadczą również 
anonse prasowe zamieszczane w tamtych 
czasach. Na przykład Kurier Litewski nr 
119 z 3 X 1830 r. na s. 3 informuje swo-
ich czytelników: U Brzeziny wyszło 12 
nowych tańców, ułożonych na flecik polski 
p. Niedzielskiego, zł. 2.

Na marginesie, Antoni Brzezina był 
w latach 20. i 30. XIX w. znanym warszaw-
skim wydawcą, również dzieł Chopina. 
Był także właścicielem pracowni litogra-
ficznej, drukarni i księgarni. W 1829 r. 
Fryderyk Chopin w liście do swojego 
przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego 
pisał: „Do Brzeziny co dzień chodzę”.

Natomiast w 1837 r. Juliusz Słowac-
ki w poemacie Podróż na wschód/Nocleg 
w Vostizy napisał:
…Więc ja przepiszczę 

Na hebanowym moim flażolecie
Tę noc – przepędzę ją najlepiej w świecie.

Jak brzmiała ówczesna muzyka wy-
konywana na fleciku polskim? Pewne 
wyobrażenie daje dwupłytowy album Les 
Amours d’un Rossignol – Musique pour 
le flageolet français, który nagrał Hugo 
Reyne z towarzyszeniem La Simphonie du 
Marais. H. Reyne jest wirtuozem gry na 
fletach historycznych oraz muzykologiem. 
Do dwóch płyt CD dołączona jest jeszcze 
płyta DVD prezentująca 13 historycznych 
flażoletów wraz z omówieniem muzyko-
logicznym. W dziejach fonografii jest to 
pierwszy album poświęcony w całości 
muzyce napisanej na flażolet, a wśród 
nazwisk kompozytorów znajdują się m.in. 
Jerzy F. Händel i Hektor Berlioz. Nagra-
nie to odzwierciedla odradzające się we 
Francji zainteresowania flażoletem jako 
instrumentem wysokiej kultury muzycznej.

Na przełomie XIX i XX w. wielu bada-
czy polskiej kultury ludowej wymieniało 
z nazwy flażolet oraz opisywało drewniane 
i blaszane piszczałki podłużne z 6 otwo-
rami palcowymi.

Instrumenty te występują nadal w wie-
lu regionach Polski, a Jan Karpiel-Bułecka 
w filmie „Instrumenty z duszą”(odc. 7) tak 
je charakteryzuje: 
… da się na tym zagrać nutę krzesaną, ale 
i liryczną, spokojną, do ucha.

Osoby zainteresowane polską kulturą 
tradycyjną, mogą odwiedzić internetowy 
kanał Kasia Gacek-Duda i EtnoFlety, na 
którym m.in. prowadzona jest nauka gry na 
piszczałkach 6-otoworowych w kontekście 

muzyki Beskidu Żywieckiego.
Na koniec, jako ciekawostkę warto 

przypomnieć, że niektóre typy fletów 
6-otworowych określano terminem czekan. 
W Potopie Henryka Sienkiewicza (rozdział 
IV) znajdujemy następujący fragment:

Kiedy potańcować, to potańcować! 
– rzekł pan Uchlik. – Nie potrzeba ni 
skrzypków, ni basetli, bo ja wam zagram 
na czekaniku. I wydobywszy ze skórzanej 
pochewki, wiszącej przy szabli, nieodstęp-
ny instrument, grać począł, a kawalerowie 
sunęli w podrygach do dziewcząt.

Od blisko 25. lat Swarzędzka Orkiestra 
Flażoletowa kontynuuje tradycję gry na 
flecikach polskich i zaprasza wszystkich 
zainteresowanych do wspólnego muzyko-
wania w Ośrodku Kultury w Swarzędzu.

Wojciech Wietrzyński

Simphonie du Marais

Hugo Reyne
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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.

Muzea  
mniej znane

Gdyby zapytać mieszkańców Wiel-
kopolski o muzea wokół Pozna-
nia, z pewnością wymieniliby 

„wielką czwórkę”: pałac w Rogalinie, 
zamek w Kórniku, Pracownię Literac-
ką Arkadego Fiedlera w Puszczykowie 
i Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. 
Z pozostałymi byłby już pewnie większy 
kłopot, choć przecież podpoznańskich 
miejsc wartych wizyty nie brakuje. 

Turyści odwiedzający rogalińskie 
muzeum często nie wiedzą, że częścią 
założenia pałacowego jest również ko-
ściół świętego Marcelina. W podziemiu 
okazałej świątyni znajduje się mauzoleum 
rodu Raczyńskich, również dostępne dla 
zwiedzających. Podobna sytuacja występu-
je w Kórniku. Spośród gości zamku mało 
kto trafia do Kuźni na Piaskach i Kór-
nickiego Wehikułu Czasu prezentującego 
pracę rzemieślników i… położnych. Uni-
katem na skalę europejską jest Muzeum 
Tyflologiczne w Owińskach, po którym 
z niezwykłym entuzjazmem oprowadza 
Marek Jakubowski.

Muzealne nowości
Ostatnie lata przyniosły kilka istotnych 

zmian. W Chludowie Muzeum im. O. 
Mariana Żelazka zyskało nową siedzibę, 
w której prezentowane są eksponaty zwią-
zane z osobami patrona – długoletniego 
misjonarza w Indiach – oraz ojca Piotra 
Nawrota – wybitnego znawcy muzyki 
baroku misyjnego. Muzeum Śremskie 
wzbogaciło się o nowoczesny pawilon 
wystawowy i salę widowiskową, a w ra-
mach stałej ekspozycji prezentuje m.in. 
kopię dziecięcej zbroi renesansowej, zbiór 
kusz oraz armatkę Edwarda Raczyńskiego. 
W dawnej remizie strażackiej stworzono 
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 
z wystawą na temat miasta, a zwłaszcza 
jego meblarskich tradycji. Nowe funkcje 
zyskała też pięknie odnowiona synagoga 
w Buku – obecnie sala wystaw i koncertów 
z ciekawą ekspozycją historyczną. Wy-
stawy artystyczne i historyczne, koncerty 
i spotkania poetyckie to z kolei oferta Ga-
lerii Sztuki w Mosinie, również zajmującej 

budynek dawnej synagogi. Sztukę współ-
czesną można także podziwiać w V.A. 
Gallery w Wysogotowie. 

Wśród natury i na wojennej ścieżce
W samym sercu Wielkopolskiego 

Parku Narodowego stoi pałac w Jezio-
rach. Wewnątrz mieści się muzeum, 
przybliżające bogactwo przyrody parku, 
który sam w sobie bywa nazywany „ży-
wym muzeum form polodowcowych”. 
Wszystkich łasuchów, niczym pszczoły do 
miodu, przyciąga Muzeum Pszczelarstwa 
w Swarzędzu z imponującą kolekcją uli. 
W „siostrzanym” Muzeum Przyrodniczo-
-Łowieckim w Uzarzewie można poznać 
historię polowań, ale i ochrony zwierząt. 
Broń myśliwska wisi zarówno w Uzarze-
wie, jak i na ścianach pałacu w Biedrusku, 
który słynie z efektownych wnętrz, w tym 
okazałej sali balowej. Tamtejsze muzeum 
w swojej kolekcji posiada też pojazdy bo-
jowe (transporter SKOT i BWP). Tematyka 
wojenna pojawia się również w Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich im. gen. Jó-
zefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, 
opowiadającym o losach powstańców, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich do-
wódcy (patrona placówki) oraz Muzeum 
Martyrologicznym w Żabikowie, upamięt-
niającym hitlerowski obóz karno-śledczy.

Z wizytą u pasjonatów
Interesujące muzea powstają często 

jako efekt kolekcjonerskiego hobby. 
Emerytowany drukarz Alojzy Szabelski 
stworzył miejsce, którego nazwa mówi 
wszystko: Dawna Introligatornia, Drukar-
stwo i Zbiory Regionalne w Rogalinku. 
Maszyny drukarskie stanowią również 
zalążek muzeum w Puszczykowie u Miko-

łaja Rybczyńskiego. We Fiałkowie można 
oglądać kolekcję zabytkowych pojazdów 
Zbigniewa Koprasa, a w Sadach znajduje 
się oryginalne Muzeum Wag i Miar Juliu-
sza Gustowskiego.

Wśród zbiorów regionalnych
Prawdziwe perełki kryją się często 

w zbiorach izb regionalnych. Przykładem 
może być Izba Pamiątek Regionalnych 
w Bninie, gdzie przechowywane są jedne 
z najstarszych nagrań Mazurka Dąbrow-
skiego. Podobne obiekty funkcjonują 
w Buku (Izba Muzealna Ziemi Bukow-
skiej), Murowanej Goślinie (Izba Regio-
nalna Ziemi Goślińskiej) i Obornikach (Izba 
Regionalna). Niektóre koncentrują swoją 
działalność na konkretnych osobach (Izba 
Pamięci Adama i Franciszka Mickiewiczów 
w Łukowie, Izba Pamięci Księdza Piotra 
Wawrzyniaka w Śremie) lub zjawiskach 
(Izba Pamięci Tradycji Spółdzielczej w Po-
biedziskach). Łączy je jedno: najlepiej zwie-
dzać je w towarzystwie gospodarza-prze-
wodnika, który dzięki swoim opowieściom 
„ożywi” zgromadzone eksponaty, ukazując 
ich niezwykłą historię.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna
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Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach

Pałac Biedrusko
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„Odważ się na zdrowie”  
– projekt Metropolii Poznań

Trwa nabór uczestników
Metropolia Poznań zaprasza do udziału w projekcie „Odważ się na zdrowie”. 
Projekt skierowany jest do osób, które chcą pozbyć się nadwagi lub otyłości. 
Zakwalifikowani mieszkańcy jednostek samorządowych należących do 
stowarzyszenia Metropolia Poznań zostaną objęci bezpłatnym półrocznym 
wsparciem dietetyka, trenera i psychologa.

Metropolia Poznań przyjmuje 
zgłoszenia do „Odważ się na 
zdrowie”. Celem projektu jest 

wsparcie mieszkańców Metropolii w walce 
z nadwagą i otyłością. Dla uczestników 
powstanie harmonogram zajęć fizycznych 
oraz konsultacji z dietetykiem i psycho-
logiem. Żeby zgłosić się do projektu wy-
starczy wysłać maila na adres mailowy 
odwazsie@metropoliapoznan.pl. W treści 
należy podać imię, nazwisko, wiek, gminę 
zamieszkania lub pracy, wzrost, masę ciała, 
obwód w pasie oraz informację o zdia-
gnozowanej cukrzycy (bądź braku takiej 
diagnozy). Nabór będzie prowadzony 
w sposób ciągły, do 2022 roku. O do-
kładnym terminie zakończenia naboru 
poinformujemy osobnym komunikatem.

Program „Odważ się na zdrowie” jest 
skierowany do osób w wieku co najmniej 45 
lat – do kobiet przed 60. urodzinami i męż-
czyzn, którzy nie ukończyli 65. roku życia. 
Realizacja programu zaczyna się od badań 
przesiewowych. Każdy może sprawdzić, 
czy program metaboliczny jest skierowany 
do niego. Podstawowym kryterium jest 
właśnie BMI (ang. Body Mass Index – 
indeks masy ciała). Wskaźnik można 
wyliczyć według wzoru

BMI = masa ciała : (wzrost)2
gdzie masa ciała jest wyrażona w kilo-

gramach (np. 85), a wzrost w metrach 
(np. 1,71). Według Światowej Organiza-
cji Zdrowia dla osób dorosłych BMI jest 
określane jako prawidłowe przy poziomie 
pomiędzy 18,5 a 24,99. BMI od 25 do 
29,99 wskazuje na nadwagę. Natomiast 
otyłość jest definiowana przy BMI po-
wyżej 30 (otyłość I stopnia – 30-34,99, 
II stopnia – 35-39,99, III stopnia – równe 
40 i wyższe). Kwalifikowane do projektu 
są osoby z BMI na poziomie między 25 
a 35. Dodatkowo czynnikiem uniemoż-
liwiającym zakwalifikowanie do udziału 
w projekcie jest zdiagnozowana choroba 
cukrzycowa.

Pracownicy Metropolii odpowiedzial-
ni za realizację projektu pomogą prawi-
dłowo wyliczyć poziom BMI, przedstawią 
szczegóły programu i poinformują o pierw-
szych spotkaniach. 

Kontakt: e-mail – odwazsie@metro-
poliapoznan.pl, tel.: 530 811 000.

Udział w „Odważ się na zdrowie” 
jest bezpłatny. Do programu zostaną za-
kwalifikowane osoby, które mieszkają lub 
pracują na terenie samorządów tworzą-
cych Stowarzyszenie Metropolia Poznań – 
w Poznaniu, powiecie poznańskim, gminie 
Szamotuły, Oborniki, Skoki lub Śrem.

Uczestnicy projektu uzyskają półrocz-
ne wsparcie dietetyka, trenera i psycholo-

ga. Dzięki temu będą mogli zmienić swoje 
nawyki żywieniowe tak, by poprawić in-
deks masy ciała. Dietę uzupełni zestaw 
ćwiczeń przygotowany przez specjali-
stów i dopasowany do konkretnych osób. 
Psycholog pomoże wytrwać w realizacji 
zaleceń żywieniowych i treningowych. 
W związku z obecną sytuacją pandemiczną 
przynajmniej część zajęć będzie odbywała 
się zdalnie lub w terenie.

Autorem regionalnego programu 
zdrowotnego „Odważ się na zdrowie – 
program metaboliczny dla mieszkańców 
Wielkopolski” jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. Program 
jest finansowany ze środków i na zasa-
dach określonych dla Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Na jego realizację 
w Wielkopolsce przeznaczono środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w wysokości 14 025 000 PLN (85%). 
Pozostałe 15% będzie finansowane ze 
środków Budżetu Państwa oraz wkładu 
własnego beneficjentów. Dla części re-
alizowanej na terenie Metropolii wkład 
własny Stowarzyszenia Metropolia Poz-
nań wyniesie 261 566 zł.

/nad/

Bezpłatne szczepienia 
przeciw grypie dla 
osób od 65 roku życia

Powiat Poznański realizuje „Profilak-
tyczny program szczepień przeciwko 
grypie dla mieszkańców powiatu po-

znańskiego”. 
Z bezpłatnych szczepień mogą skorzy-

stać osoby od 65 roku życia (tj. urodzone 
nie później niż 31 grudnia 1955 r.), za-

meldowane na terenie Gminy Swarzędz. 
Wykonanie szczepień będzie poprzedzone 
badaniem lekarskim kwalifikującym do 
udziału w Programie. 

Zapisy na szczepienia rozpoczną się 
3 listopada (wtorek) pod numerem tele-
fonu: 501 063 538.

Szczepienia przeprowadzać będzie:  
ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA 
RODZINNEGO DIAGTER SP. Z O.O. 
w Przychodni nr 1 na ul. Piaski 8 w Swa-
rzędzu. 

Liczba szczepień ograniczona – 
przychodnia otrzymała 394 szczepionki.

Zaszczepione mogą być tylko zdro-
we osoby – ze względu na obecną sy-
tuację epidemiczną bardzo prosimy, by 
do Przychodni zgłosiły się tylko osoby 
niewykazujące objawów grypowych czy 
grypopodobnych.  /nn/
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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)

	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 47 77 148 00 (czynny 24h) 
oraz tel. alarmowy 112

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Swarzędzu	

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Kobylnicy	

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

	z Centrum	Informacji		
Medycznej	Tel-Med

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

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

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

W konkursie ogłoszonym przez NFZ wyło-
niona została Przychodnia „Gaudium”, 
która od 1 sierpnia 2020 r. świadczy miesz-
kańcom gminy Swarzędz pomoc doraźną 
w godzinach nocnych i w dni świąteczne 
w Zalasewie przy ul. Serdecznej 21G, 
telefon 61 307 73 07.

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

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

	z Centrum	Medyczne		
Lecznicy	„Certus”

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

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

	z Centrum	Medyczne	–	
Przychodnia	w	Swarzędzu

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

	z Dyżury	całodobowe	
aptek

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

	z Ośrodek		
Pomocy	Społecznej

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

	z Gminne		
Centrum	Informacji

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

	z Zakład		
Gospodarki	Komunalnej	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Historii	i	Sztuki	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Sportu	i	Rekreacji

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

	z Skansen	i	Muzeum	
Pszczelarstwa	

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

	z Muzeum	Przyrodniczo-	
Łowieckie	w	Uzarzewie

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

	z Cech	Stolarzy		
Swarzędzkich

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

	z Starostwo	Powiatowe	
w	Poznaniu

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

	z Ośrodek	Interwencji	
Kryzysowej	

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Integracyjny 
Klub Sportowy

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

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

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

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

Treningi odbywają się w ponie-
działki i piątki od 18.00 do 19.30 w Ze-
spole 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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 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

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

62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 28
tel. 61 651 18 30  kom. 605 856 012

HURTOWNIA SKÓR  
i STELAŻY

w ofercie: stelaże foteli, 
krzeseł, uszaków,  

stelaże do sof i łóżek,  
materace oraz szeroki 

wybór skór tapicerskich

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

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

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

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!


