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

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

• ZAGĘSZCZARKI • BETONIARKI • RUSZTOWANIA • WIBRATORY DO BETONU • WIERTNICE • AGREGATY • POMPY • 
NAGRZEWNICE • OSUSZACZE POWIETRZA • SZLIFIERKI DO GIPSU • BRUZDOWNICE • ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE • 
MŁOTY • WIERTARKI • SZLIFIERKI • PIŁY • PILARKI • WYRZYNARKI • PRZECINARKI DO PŁYTEK • ZACISKARKI TECE, PEX 
• MYJKI • NIWELATORY • KOSIARKI • KOSY • WALCE • GLEBOGRYZARKI • WERTYKULATORY • RĘBAKI • I WIELE INNYCH

Swarzędz, ul. Poznańska 29a tel. 731 232 781 biuro@tarbud.net.pl 
Czynne: pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO i OGRODNICZEGO

TA R B U D  w w w. t a r b u d . n e t . p l

Buderus

Serwis  
i naprawa  
kotłów

tel. 
512 193 302

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę oraz pracę jednozmianową.  
Wiele osób pracuje z nami od ponad 10 lat. Wymagane doświadczenie przy produkcji mebli 

wypoczynkowych, mile widziany status rencisty u pracownika gospodarczego.
Prosimy przesyłać CV na adres praca@arismebel.pl bądź dzwonić pod numer 61 651 18 71

zatrudni tapicerów, szwaczki meblowe  
oraz pracowników gospodarczych przy produkcji 
wysokiej klasy mebli wypoczynkowych 
w Swarzędzu oraz Paczkowie
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Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Swarzędz 
na lata 2021-2030” – konsultacje społeczne

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu przygotował projekt „Strategii Rozwoju Gminy 
Swarzędz na lata 2021-2030”. Wszystkich chętnych, w szczególności mieszkańców 
Gminy Swarzędz, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych 

i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
zapraszamy do zapoznania się ze Strategią i wniesienia swoich opinii, uwag i propozycji. 

Szczegółowe informacje na temat terminu konsultacji społecznych, spotkania kon-
sultacyjnego i formularza, na którym można zgłaszać swoje opinie, uwagi i propozycje 
do projektu Strategii znajdują się na stronie www.swarzedz.pl /wpr/

Szczepienia 
przeciw Covid-19

W ramach Narodowego Programu 
Szczepień przeciw COVID-19 
rozpoczął się proces rejestracji 

wizyt w tzw. I etapie szczepień.
Od 15 stycznia - jako pierwsi z możli-

wości rejestracji skorzystać mogą seniorzy, 
którzy skończyli 80 lat, od 22 stycznia – 
seniorzy powyżej 70 roku życia. 

Szczepienia dla zarejestrowanych 
rozpoczną się 25 stycznia. 

Możliwość rejestracji będzie sukce-
sywnie udostępniana kolejnym grupom 
wiekowym i zawodowym należącym do 
I etapu: pensjonariuszom domów pomocy 
społecznej oraz zakładów opiekuńczo-
-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych 
i innych miejsc stacjonarnego pobytu, oso-
bom powyżej 60. roku życia w kolejności 
od najstarszych, służbom mundurowym, 
nauczycielom. 

Osoby z grupy wiekowej 18 – 69  lat 
chcące zgłosić chęć zaszczepienia się 
przeciwko COVID-19 od dnia 15 stycz-
nia mają możliwość wypełnić formularz 
on-line (instrukcja dostępna pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/
zgloszenia). W momencie gdy szczepie-
nia będą dostępne dla danej grupy, osoba  
która wypełniła formularz zostanie o tym 
poinformowana e-mailowo. 

Przyjęcie szczepionki jest dobrowolne 
i darmowe.
Zarejestrować się na szczepienia można:

 » pod numerem infolinii: 989 (dla osób 
telefonujących z zagranicy oraz dla 
abonentów operatorów nieobsługu-
jących numerów specjalnych urucho-
miono numer: 22 62 62 989);

 » elektronicznie poprzez Internetowe 
Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.
gov.pl);

 » za pośrednictwem placówki, w której 
wystawiono e-skierowanie;

 » bezpośrednio w punkcie szczepień.

Według listy udostępnionej na rzą-
dowej stronie https://www.gov.pl/web/
szczepimysie/wielkopolskie (informacje 
są na bieżąco aktualizowane, wyszuku-
jąc wpisujemy Swarzędz lub Zalasewo) 
na terenie Gminy Swarzędz szczepienia 
przeprowadzać będą placówki:
 » Centrum Medyczne nr 3 Certus w Swa-
rzędzu, ul. Poznańska 15;

 » Centrum Medyczne nr 5 Certus w Swa-
rzędzu, os. Raczyńskiego 2/23;

 » DarMedicum Przychodnia Lekarza Ro-
dzinnego w Swarzędzu, ul. Spokojna 6;

 » Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego 
DIAGTER w Swarzędzu, ul. Piaski 8;

 » Przychodnia Lekarska MULTI-ME-
DIC w Swarzędzu, ul. Cieszkowskiego 
100/102;

 » Centrum Medyczne GAUDIUM w Za-
lasewie, ul. Serdeczna 21G/U1.

Transport na szczepienia 
Wojewoda Wielkopolski zobowiązał 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz do 
realizacji zadania pod nazwą „Transport 
osób mających trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób nie-
pełnosprawnych”. W związku z powyż-
szym Urząd Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu będzie realizował zadanie polegające 
na  transporcie osób mających trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień, tj.:  

 » posiadających aktualne orzeczenie 

o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym, o kodzie „R” lub „N” lub odpo-
wiednio I grupę z ww. schorzeniami, 

 » mających trudności z samodzielnym 
dotarciem do punktów szczepień 
(osoby starsze niemające możliwo-
ści samodzielnego dojazdu do punktu 
szczepień). 
Osoby te będą mogły umówić się na 

transport do punktu szczepień za pośred-
nictwem nr tel. 61 651 22 05 (od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00-15:00). 
Podany nr telefonu uruchomiony zo-
stanie od 15 stycznia 2021 r.

UWAGA! Na dowóz do punktu 
szczepień umawiamy się WYŁĄCZNIE 
w sytuacji gdy:

 » mamy wyznaczony termin szcze-
pienia;

 » nie mamy możliwości dojazdu we 
własnym zakresie lub z pomocą 
członków rodziny.
Umówienia dowozu należy dokonać 

niezwłocznie po wyznaczeniu terminu 
szczepienia.

* * *
Więcej informacji na temat szcze-

pień przeciwko COVID-19 można 
znaleźć pod numerem telefonu: 989, 
na stronach internetowych: 

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/
szczepienia-przeciwko-covid-19; 

https://www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/ 
oraz w Przychodni Lekarza Rodzinnego. 

/nn/
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Oddaj osocze – odbierz podarunek 
Szanowni mieszkańcy Gminy Swarzędz!

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

Każdy mieszkaniec Gminy Swarzędz, który odda 
osocze, otrzyma bon na zakupy u jednego ze swarzędz-
kich handlowców. 

Jak to działa?
Ozdrowieniec – mieszkaniec gminy, który chce od-

dać osocze, musi skontaktować się z Działem Dawców 
Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu telefonicznie pod numerem 61 886 33 54, 
lub mailowo: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie 
Państwo tutaj: www.rckik.poznan.pl

Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu wystawia zaświadczenie o oddaniu osocza. 
Po otrzymaniu zaświadczenia ozdrowieniec zgłasza się po 
odbiór bonu, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 
783 299 267 lub 791 690 303, do siedziby swarzędzkiego 
klubu HDK PCK. Aby je otrzymać musi przedstawić do 
wglądu posiadane przez siebie zaświadczenie.

Szanowni Państwo!
Pragnę podziękować wszystkim ozdrowieńcom za 

ich piękny gest, zarówno tym, którzy już to zrobili, jak 
i tym, którzy dopiero zamierzają. Wszyscy jesteście 
bohaterami. Oddając osocze ratujecie czyjeś życie! 

Z wyrazami szacunku,
Marian Szkudlarek 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Podatek PIT jest zasadniczym źródłem dochodu 
Gminy, na terenie której Państwo mieszkają 

Podatki płaćmy u siebie. Warto!
We własnym interesie podatki płaćmy tam, gdzie mieszkamy. 
Wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym 
Urzędzie Skarbowym. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia 
aktualizacyjnego ZAP-3, wpisując Swarzędz jako miejsce zamieszkania. 

Szanowni Mieszkańcy! Budżet gmi-
ny umożliwia realizację zadań 
przewidzianych dla samorządu 

terytorialnego i tym samym pozwala na 
spełnianie potrzeb i oczekiwań kiero-
wanych przez jej mieszkańców. Jednym 
z podstawowych zadań Burmistrza jest 
efektywne gospodarowanie naszym 
wspólnym dobrem oraz dbanie o to, aby 
środki do dyspozycji były jak największe. 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, 
że wiele osób zamieszkałych na naszym 
terenie posiada zameldowanie w innej gmi-
nie lub mieście. W takich przypadkach 
część płaconego przez tych mieszkańców 
podatku od osób fizycznych (PIT) zasila 
budżet tych gmin i miast, a nie budżet 
Swarzędza.

Warto dodać, że część płaconego przez 
każdego z nas podatku PIT jest zasadni-
czym źródłem dochodu Gminy, na terenie 
której Państwo mieszkają. Jeśli, przykła-
dowo, płacicie Państwo 1000 zł podatku 
dochodowego, to do budżetu gminy lub 
miasta, które Państwo wskażecie w PIT, 
trafia około 400 zł. Jest to kwota, którą 
można przeznaczyć na kształtowanie naj-
bliższego otoczenia i finansowanie usług 
publicznych, z których Państwo na co 
dzień korzystają, m.in. na: oświatę, sport, 
budowę dróg czy też wsparcie działalności 
kulturalno-oświatowej gminy.

Zwracamy się do wszystkich Miesz-
kańców z prośbą o wspólną odpowie-
dzialność za dochody naszej Gminy 
i chcemy zachęcić do płacenia podat-

ków tu, gdzie na co dzień żyjemy. Aby 
Państwa podatki trafiły do budżetu 
Swarzędza wystarczy zaktualizować 
swój adres zamieszkania we właści-
wym Urzędzie Skarbowym. Prosimy 
o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyj-
nego ZAP-3, wpisując Swarzędz jako 
miejsce zamieszkania w części B.2. Im 
szybciej dokonają Państwo aktualizacji 
danych, tym szybciej Państwa podatki 
będą pracować na rzecz naszej Gminy.

Z końcem kwietnia mija termin skła-
dania zeznań podatkowych za 2020 rok. 
Wykorzystajmy ten moment i zdecyduj-
my, gdzie powinna trafiać część płaconego 
przez nas podatku dochodowego. Wszyscy 
pragniemy, by w naszej Gminie żyło się 
lepiej.
Dziękujemy Państwu za poparcie tej akcji.

1% Twojego podatku 
może komuś pomóc!

Pamiętajmy, że sami 
możemy decy-
dować o tym, dla 

kogo przeznaczymy 1% 
naszego podatku docho-
dowego. Poniżej zamiesz-
czamy listę uprawnionych do jego otrzy-
mywania organizacji pożytku publicznego, 
działających na rzecz mieszkańców miasta 
i gminy Swarzędz, które z pewnością będą 
bardzo wdzięczne za Państwa wsparcie 
(kolejność według numeru w Krajowym 
Rejestrze Sądowym – KRS):

 ► STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJAL-
NEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU: 

 ʱ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000021128,
 ► TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 

W POLSCE 
 ʱ cel szczegółowy 1%: Oddział w Swarzędzu 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000154454, 
 ► FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNO-

SPRAWNYM „SŁONECZKO” 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 587/G Wojciech Gajęcki 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000186434,
 ► CARITAS POZNAŃSKA . . . KRS 0000224658,

 ► SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”: . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000281903, 

 ► ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄ-
GIEW WIELKOPOLSKA

 ʱ cel szczegółowy 1%: Harcerski Klub Turystyczny 
„Azymut” w Swarzędzu . . . KRS 0000266321, 

 ʱ cel szczegółowy 1%: Ośrodek Kobylnica . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000266321, 

 ʱ cel szczegółowy 1%: 9 Swarzędzka Środowisko-
wa Drużyna Harcerska „Dąbrowa” . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000266321, 

 ► FUNDACJA AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 ʱ cel szczegółowy 1%: Jędro, 9627 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS: 0000270809, 

 ► TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKO-
POLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY 

 ʱ cel szczegółowy 1%: TPD Oddział Miejski w Swa-
rzędzu . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000322302, 

 ► STOWARZYSZENIE „RAZEM PONAD GRANICA-
MI”:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000346071, 

 ► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 12826 Józefowski Kacper 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000037904, 
 ► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 33434 Walda Kacper. . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000037904,
 ʱ cel szczegółowy 1%: 33511 Tomaszewska Joanna 

(Kobylnica)  . . . . . . . . . . . . KRS 0000037904, 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 7839 Karpińska Martyna 

Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000037904, 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 14479 Szczepanek Antoni

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000037904, 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 19952 Wierzbicka Gabriela

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000037904, 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 20936 Kubiak Nikola . . . 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000037904, 
 ʱ cel szczegółowy: 32392 Kościelska Marianna

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000037904. 
 ► FUNDACJA SIEPOMAGA 
 ʱ cel szczegółowy: 0094110 Nawrot-Ayaba Alex 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000396361 

Pełną listę organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzyma-
nia 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych za rok 2020 znajdą Państwo na 
stronie Narodowego Instytutu Wolności 
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Oby-
watelskiego: 
https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Uprawnione organizacje pożytku pu-
blicznego, które działają na rzecz mieszkań-
ców miasta i gminy Swarzędz, a chciałyby 
bezpłatnie umieścić wpis o możliwości 
przekazywania 1% podatku, prosimy o wy-
słanie informacji na adres poczty elektro-
nicznej: rzecznik@swarzedz.pl 

przygotował  
Wojciech Dobczyński
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Active Park 
w Zalasewie – jest 
umowa z wykonawcą

Rozstrzygnięty został przetarg na 
wykonanie inwestycji pod nazwą „Za-
gospodarowanie terenu działki nr 31/4 
w Zalasewie, gmina Swarzędz na tzw. 
Active Park - Etap I”. Wpłynęło 6 ofert od 
potencjalnych wykonawców. Najkorzyst-
niejsza okazała się oferta firmy Magard 
Sp. z o.o. z Poznania, która podjęła się 
wykonawstwa za 1,589 mln zł. Umowę 
w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek podpisał 8 stycznia br. 

Active Park w Zalasewie powstanie 
w ramach Budżetu Obywatelskiego naszej 
gminy. Na dużym, ogrodzonym i moni-
torowanym terenie znajdą się m.in. plac 
zabaw, siłownia, urządzenia do street 
workout’u, 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 bieżący rok. Większość prac ma być 
zakończona do lipca, natomiast nasadzenia 
zieleni potrwają dłużej, zgodnie z wyma-
ganiami dla poszczególnych grup roślin. 

►O Active Park w Zalasewie czytaj 
także na str.15.

/mw/ 
z Fot. Maciej Woliński 

Łowęcin  
– kanalizacja gotowa

Mieszkańcy i użytkownicy nieru-
chomości położonych w Łowęcinie (ul. 
Łowiecka i ul. Rolnicza – patrz załączona 
mapka na stronie obok) mogą rozpocząć 
zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej 
w ramach realizowanego przez Związek 

Międzygminny Puszcza Zielonka zadania 
inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" 
i okolic, etap V”. Warunkiem rozpoczęcia 
zrzutu ścieków jest podpisana umowa na 
odbiór ścieków z AQUANET S.A.

Osoby spełniające ten warunek mogą 
dokonać przełączenia instalacji wewnętrz-
nej z budynku do studzienki przyłącze-
niowej znajdującej się na terenie posesji, 
wybudowanej w ramach Projektu lub 
wybudowanej w własnym zakresie przez 
mieszkańca (studzienka wybudowana we 
własnym zakresie musi być odebrana przez 
służby Aquanet S.A.).
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Chodnik w Gruszczynie zgodnie z planem. W grudniu zakończyła się budowa chodnika w ul. Zielińskiej w Gruszczynie. Chodnik ma 650 m długości 
i szerokość ok. 2 m. Nawierzchnia chodnika i zjazdy do posesji wykonane zostały z kostki brukowej. Podczas budowy chodnika linię teletechniczną przeniesiono do 
podziemnego kanału. Wykonawcą była Iveston Sp. z o.o. z Obornik, a koszt budowy to 750 tys. zł. /mw/

Prace związane z instalacją wewnętrz-
ną należy wykonać własnym 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, które nie posiadają podpisanej 
umowy mogą uzyskać wyczerpującej in-
formacji na ten temat oraz otrzymać druki 
wniosków w Związku Międzygminnym 
„Puszcza Zielonka” w Murowanej Go-
ślinie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi 
albo pod numerem telefonu 61 81 14 142. 

Informujemy, że prowadzone będą 
kontrole legalności podłączeń do wybu-
dowanej sieci kanalizacyjnej. 

/nad/

Jaśniej na czterech 
ulicach i jest 
dofinansowanie

W listopadzie zakończone zosta-
ły kolejne dwa zadania dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, dzięki którym na ulicy Morelowej 
i Malinowej w Swarzędzu oraz Chłodnej 
i Filtrowej w Paczkowie zainstalowane 
zostało nowe oświetlenie drogowe.

Łączna wartość obu inwestycji wynio-
sła 207.471,48 zł i w całości sfinansowana 
została ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2020 
roku Gmina Swarzędz na wniosek zło-
żony do Prezesa Rady Ministrów za po-
średnictwem Wojewody Wielkopolskiego, 
uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 
6 276 692,00 na sfinansowanie inwestycji 
bliskich ludziom tj. szkoły, przedszkola, 
wodociągi czy domy pomocy.

/fund/

...a w Paczkowie – 
byle do wiosny!

Z przyczyn niezależnych od naszej 
gminy i wykonawcy opóźniła się nato-
miast budowa chodnika w ul. Średzkiej 
w Paczkowie na około półkilometrowym 
odcinku od torów kolejowych do granicy 
z gminą Kostrzyn. Chodnik o szer. 1,50-
3,00 m będzie miał nawierzchnię z kostki 
brukowej, zbudowane zostaną też zjazdy 
do posesji, a przy krawędzi jezdni urzą-
dzone zostaną przystanki autobusowe. 
Chodnik powinien być gotowy wiosną 
br. Koszt tej inwestycji to ponad 735 tys. 
złotych. Wykonawcą jest Budownictwo 
Drogowe KRUG. /mw/
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Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 1 
w Zalasewie

Trwa procedura przetargowa mająca 
wyłonić wykonawcę rozbudowy Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Zalasewie przy ul. 
Planetarnej 7. Otwarcie ofert zaplanowa-
no na 25 stycznia. W wyniku inwestycji 
w budynku szkoły rozbudowane zostanie 
południowe skrzydło, dzięki czemu zwięk-
szona zostanie powierzchnia lekcyjna – 
powstanie dodatkowych 6 sal lekcyjnych, 
wraz z zapleczami oraz dodatkowo łazien-
ki i pomieszczenia pomocnicze. Ponadto 
przebudowie ulegnie fragment istniejące-
go skrzydła południowego, gdzie zostanie 
utworzone pomieszczenie świetlicy, toa-
lety dla niepełnosprawnych oraz szatnie. 

Zakres planowanej inwestycji obej-
muje: rozbudowę, przebudowę budynku, 
dostosowanie instalacji wewnętrznych, 
zagospodarowanie terenu wokół budyn-
ku (chodniki, zieleń). Projekt zakłada 
zachowanie wysokości i szerokości ist-
niejącego budynku. Rozbudowa będzie 
dwukondygnacyjna, bez podpiwniczenia, 
dach czterospadowy, o takim samym kącie 
pochylenia jak dach istniejący (20 stopni). 
Nowo budowany obiekt zachowa wymiary 
i rytm okien z części istniejącej oraz kolo-
rystykę tynków na elewacjach i materiał na 
przekryciu dachowym. Po rozbudowie na 
parterze budynku powstaną 3 sale lekcyjne 
oraz pomieszczenie logopedy, gabinet pie-
lęgniarski, toalety, pomieszczenia gospo-
darcze, zaplecze. Na piętrze przewidziano 
3 sale lekcyjne, pomieszczenia nauczania 
indywidualnego, toalety, pomieszczenia 
socjalne, zaplecze. 

Część rozbudowywana stanowić bę-
dzie odrębną strefę pożarową, oddzieloną 
od istniejącego budynku ścianą oddzielenia 
pożarowego. W zakres zamówienia wcho-
dzą: roboty budowlane (wyburzeniowe, 
konstrukcyjne), roboty drogowe, roboty 
związane z zielenią, roboty wodno-kana-
lizacyjne, energetyczne i teletechniczne.

Zakończenie rozbudowy i wyposaża-
nia zalasewskiej „jedynki” przewidziane 
jest na przyszły rok. /mw/
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ROZBUDOWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ROZBUDOWA SZKOŁY O SKRZYDŁO
DWUKONDYGNACYJNE.
POWIERZCHNIA ROZBUDOWY OK. 440m2.
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OK. 740m2.
SKRZYDŁO ZAWIERA 6 SAL LEKCYJNYCH,
KLATKĘ SCHODOWĄ ORAZ ŁAZIENKI
I POM. POMOCNICZE NA KAŻDEJ
KONDYGNACJI
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ROZBUDOWA - RZUT PARTERU

Hp=76

20
3

20
6

Hp=76

20
3

20
6

Hp=76

20
3

20
6

Hp=76

20
3

20
6

Hp=76

20
3

20
6

Hp=76

20
3

20
6

Hp=76

20
3

20
6

Hp= 76

20
3

11
0

200
90

90
200

Hp=76

20
6

20
3

Hp=76

20
6

20
3

Hp=76

20
6

20
3

Hp=76

20
6

20
3

90 20
0

Hp=76

20
6

20
3

Hp=76

20
6

20
3

11
0

20
6

90 20
090 20
0

Hp= 76

20
6

20
3

Hp= 76

20
6

20
3

Hp= 76

20
6

20
3

Hp= 76

20
6

20
3

Hp= 76
20

3
20

6

Hp= 76

20
3

20
6

Hp= 76

20
3

20
6

Hp=76

20
3

11
0

Hp= 76

20
3

20
6

Hp= 76

20
3

20
6

Hp= 76

20
3

20
6

90 20
0 90 20
090 20
0

90
200

200
90

90 20
0

20
0

90 20
0

90

H
p=

 7
6

206
203

H
p=

76 110
203

20
0

90

Hp=76

18
0

20
3

20
0

90 20
0

90

20
0

90

20
0

90
20

0
90

Hp=76

11
0

20
3

210
90

210
180

14
x1

7
29

6x
17 29

KLASA 5
A: 55,42 m2

KLASA 4
A: 55,42 m2

ZAPLECZE 2
A: 17,64 m2

NAUCZANIE INDYWDUALNE
A: 19,09 m2

KLASA 6
A: 55,42 m2

WC M
A: 28,38 m2

WC D
A: 28,38 m2

SOCJAL
A: 19,56 m2

ŚWIETLICA
A: 101,26 m2

WC
A: 6,56 m2

HOL
A: 92,25 m2

POMOCNICZE
A: 6,96 m2

E

C

D

200
90

200
90

200
90

200
90

21
0

80

B

9

11

11

12

12

13

13

10 17

17

15 16

16

14

14

HP25

ROZBUDOWA - RZUT PIĘTRA

N



PROSTO Z RATUSZA  styczeń 2021

9

P
ro

st
o

 z
 b

u
d

o
w

y

Budowa ul. Polskiej 
w Zalasewie  
– kto wykonawcą?

Zgodnie z zapowiedzią ogłoszony zo-
stał przetarg mający wyłonić wykonawcę 
I etapu budowy ul. Polskiej w Zalasewie. 
Jest to niezwykle ważna inwestycja, której 
realizacja znakomicie poprawi sytuację 
komunikacyjną w tej części naszej gminy. 
Budowa nowej drogi ma się rozpocząć od 
istniejącego już ronda w ul. Planetarnej (w 
pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1), skąd 
ulica Polska poprowadzi do ul. Kórnic-
kiej, gdzie również zbudowane zostanie 
rondo. Oprócz jezdni zaplanowana jest 
budowa kanalizacji i całej infrastruktury 
podziemnej, a następnie chodnika, ścieżki 
rowerowej, oświetlenia. Gmina Swarzędz 
stara się o dofinansowanie tej inwestycji ze 
źródeł zewnętrznych. Jeśli nic nie stanie na 
przeszkodzie, to I etap budowy ul. Polskiej 
mógłby być zrealizowany do końca 2021 r. 
W drugim etapie, planowanym na 2022 
rok, przewidziana jest budowa odcinka od 
ul. Kórnickiej aż do ul. Średzkiej, gdzie 
ul. Polska zakończy się kolejnym rondem.

/mw/

Budowa ul. Rivoliego, 
ul. Mokrej 
i ul. Agrestowej 
w Zalasewie oraz 
wykonanie systemu 
tras rowerowych 

Ogłoszony został również przetarg 
na inwestycję pod nazwą „Budowa ul. 
Rivoliego, ul. Mokrej i ul. Agrestowej 
w Zalasewie oraz wykonanie systemu tras 
rowerowych na terenie Gminy Swarzędz”. 
Zaprojektowana droga rowerowa obejmuje 
trasę rozpoczynającą się w ul. Rivoliego, 
przebiegającą przez ul. Mokrą, Planetar-
ną w Zalasewie, ul. Kupiecką, Rolną, Ty-
siąclecia, Fredry, Konopnickiej i Łąkową 
w Swarzędzu. 

W ramach tego zadania wybudowany 
zostanie także: kilkusetmetrowy odcinek ul. 
Rivoliego od skrzyżowania z ul. Agrestową 
w kierunku ul. Transportowej (oprócz nowej 
jezdni powstaną tu chodniki, ścieżka rowe-
rowa, zjazdy do posesji, oświetlenie, wybu-
dowane zostaną brakujące przyłącza wod-
-kan, kanalizacja deszczowa, infrastruktura 
teletechniczna) oraz odcinek ul. Mokrej od 
ul. Rivoliego do os. Zamoyskiego.

Inwestycja ma być wykonana jeszcze 
w tym roku. Gmina Swarzędz ubiega się 
o dofinansowanie budowy ze środków 
unijnych w wysokości 1,157 mln zł. Nasz 
wniosek w tej sprawie został już wstępnie 
pozytywnie zaopiniowany. 

/mw/

Przebudowa układu 
komunikacyjnego 
przed budynkiem 
OPS w Swarzędzu 
wraz z chodnikiem 
i oświetleniem

Gmina Swarzędz ogłosiła też przetarg 
na przebudowę układu komunikacyjnego 
przed budynkiem Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Swarzędzu wraz z chodnikiem 
i oświetleniem. W ramach tej inwestycji 
zmodernizowany zostanie odcinek ulicy od 
przychodni Certus do budynku, w którym 
siedzibę ma OPS, a także przebudowany 
będzie istniejący tam parking. Na przebu-
dowanej ulicy wykonane zostaną równo-
ległe zatoki parkingowe oraz oświetlenie. 
Po zakończeniu inwestycji, co planowane 
jest na połowę bieżącego roku, wprowa-
dzona zostanie nowa organizacja ruchu: 
od Certusa w kierunku OPS pojedziemy 

ulicą jednokierunkową z wyjazdem przez 
ul. Sienkiewicza. /mw/

Boisko w Gruszczynie 
z porządnym 
zapleczem

Trwa przetarg na dostawę zaplecza 
kontenerowego dla potrzeb użytkowni-
ków boiska sportowego w Gruszczynie. 
Do wiosny br. urządzone zostaną tam 
szatnie i węzeł sanitarny.

/mw/

Winda „przeszkadzała” 
wandalom

Windy dla osób korzystających 
z nowej kładki nad drogą krajową nr 92 
w Swarzędzu co rusz wymagają remontu. 
„Zawdzięczamy” to wandalom dewastu-
jącym te kosztowne urządzenia. W poło-
wie grudnia ponownie doszło tam do aktu 
wandalizmu. W jednej z wind uszkodzono 
drzwi. Konieczna była ich wymiana. Ra-
chunek za naprawę wyniesie kilka tysięcy 
złotych z budżetu gminy, a więc z kieszeni 
każdego z nas. Windę na czas remontu 
trzeba było wyłączyć z użytkowania. To 
też koszt, choć niewymierny, ale jakże 
dotkliwy. /mw/ 
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Budżet Swarzędza na 2021 r. 
– ponad 52 mln zł na inwestycje

18 grudnia odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Głównym 
punktem było uchwalenie budżetu naszej gminy na 2021 rok. Dokument 
ten zakłada, że przyszłoroczne dochody wyniosą 333.966.891,50 zł, nato-
miast wydatki oszacowano na kwotę 347.187.866,90 zł. Deficyt pokryty 
zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na inwestycje 
w tym roku przeznaczymy 52.115.036,21 zł. 

Oto wykaz zadań majątkowych na 2021 r.
► Opracowanie dokumentacji i bu-

dowa sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na terenie Gmi-
ny Swarzędz – zadanie wieloletnie, reali-
zowane w latach 2011-2021, znajdujące 
się w WPF. Planowane środki finansowe 
na rok 2021 wynoszą 200.000 zł i zostaną 
przeznaczone na opracowanie dokumen-
tacji wg bieżących potrzeb i wniosków.

► Budowa sieci wodociągowej, ka-
nalizacji sanitarnej i deszczowej na tere-
nie Miasta i Gminy Swarzędz – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2019-
2022, znajdujące się w WPF. Planowane 
środki finansowe na rok 2021 wynoszą 
500.000 zł w ramach których planuje się 
wybudować kanalizację deszczową w ul. 
Słowackiego – etap I.

► Budowa sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej z przyłączami 
w Paczkowie – zadanie wieloletnie, reali-
zowane w latach 2016-2021, znajdujące 
się w WPF. Planowane środki finansowe 
na rok 2021 wynoszą 660.000 zł. Środki 
przeznaczone są kontynuacje budowy sie-

ci wodociągowej w ul. Kościelonka od 
Łowęcina do ul. Zapłocie w Paczkowie.

► Wykup sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizo-
wane w latach 2014-2023, znajdujące się 
w WPF. Planowane środki finansowe na 
rok 2021 wynoszą 100.000 zł. Środki za-
bezpieczono na wykup sieci wodociągowej 
realizowanej w poprzednich latach przez 
prywatnych inwestorów.

► Rozbudowa bazy transportowej 
w Garbach przy ul. Transportowej 1 
– zadanie wieloletnie, realizowane w la-
tach 2017-2022, znajdujące się w WPF. 
Planowane środki finansowe na rok 2021 
wynoszą 100.000 zł. Środki zostaną prze-
znaczone na opracowanie dokumentacji 
technicznej na budowę stacji paliw dla 
potrzeb komunikacji miejskiej.

► Budowa obwodnicy Swarzędza 
(dotacja dla Powiatu Poznańskiego) – za-
danie wieloletnie, realizowane w latach 
2017-2023, znajdujące się w WPF. Plano-
wane środki finansowe na rok 2021 wy-
noszą 3.000.000 zł. Środki przeznaczone 

zostaną na rozpoczęcie realizacji budowy 
obwodnicy Swarzędza etap I od ul. Bliskiej 
w Jasinie do ul. Średzkiej w Rabowicach.

► Budowa obwodnicy Swarzędza 
– dokumentacja – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2017-2022, znajdujące 
się w WPF. Planowane środki finansowe 
na rok 2021 wynoszą 50.000 zł i zostaną 
przeznaczone na końcowe rozliczenie za 
opracowaną dokumentację techniczną.

► Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drodze powiatowej nr 
2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkow-
skiego i ul. Polna na odcinku od ul. 
Poznańskiej (DK92) do skrzyżowania 
ul. Słowackiego i ul. Kwaśniewskiego 
(rondo) – dotacja dla Powiatu Poznań-
skiego – zadanie wieloletnie, realizowa-
ne w latach 2020-2021, znajdujące się 
w WPF. Planowane środki finansowe na 
rok 2021 wynoszą 125.000 zł i stanowią 
udział finansowy Gminy Swarzędz w opra-
cowaniu dokumentacji technicznej na 
przebudowę ul. Polnej i Cieszkowskiego 
w Swarzędzu, której inwestorem będzie 
Powiat Poznański.

► Budowa przystanku autobusowe-
go w ciągu drogi powiatowej nr 2512P 
(ul. Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) 
– zadanie wieloletnie, realizowane w la-
tach 2018-2022, znajdujące się w WPF. 
Planowane środki finansowe na rok 2021 
wynoszą 13.500 zł i przewidziane są na 
zakończenie prac projektowych.

► Budowa wiaduktu kolejowego/
tunelu drogowego w ul. Swarzędzkiej 
w Kobylnicy w ciągu drogi powiatowej 
2407P Koziegłowy - Swarzędz Paczko-
wie – dotacja dla Powiatu Poznańskiego 
- zadanie wieloletnie, realizowane w la-
tach 2021-2023, znajdujące się w WPF. 
Planowane środki finansowe na rok 2021 
wynoszą 2.500.000 zł i stanowią udział 
finansowy Gminy.
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► Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego w Paczkowie oraz roz-
budowa ul. Średzkiej od torów kolejo-
wych do DK 92 w Paczkowie - dotacja 
dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie 
kosztów pozyskania przez Powiat nie-
ruchomości niezbędnych na realizację 
inwestycji na drodze powiatowej – za-
danie wieloletnie, realizowane w latach 
2019-2021, znajdujące się w WPF. Pla-
nowane środki finansowe na rok 2021 
wynoszą 435.000 zł i są przewidziane na 
odszkodowania za utracone prawo wła-
sności - wykup nieruchomości dla potrzeb 
realizacji inwestycji. W najbliższym cza-
sie zostanie podjęta uchwała w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu. 

► Budowa nawierzchni wraz z od-
wodnieniem w ul. Dworcowej w Ko-
bylnicy - zadanie realizowane w latach 
2008-2021, znajdujące się w WPF. Plan 
na rok 2021 wynosi 11.000 zł z przezna-
czeniem na zakończenie prac związanych 
z opracowaniem wielobranżowej doku-
mentacji technicznej na przebudowe lini 
napowietrznej na terenie PKP oraz wy-
konania dodatkowego przyłącza wody 
w ramach budowy terenów zielonych. 

► Projektowanie przebudowy ulic 
i dróg gminnych – zadanie realizowa-
ne w latach 2012-2023, znajdujące się 
w WPF. Plan na rok 2021 wynosi 210.000 
zł. Środki przeznaczone zostaną na za-
kończenie prac projektowych dotyczących 
budowy ul. Czarnoleskiej i Spółdzielczej 
w Kruszewni, ul. Królewskiej w Gortato-
wie, ul. Rivoliego i Mokrej w Zalasewie, 
ul. Leszka w Jasinie.

► Przebudowa ulic w Bogucinie – 
zadanie realizowane w latach 2012-2021, 
znajdujące się w WPF, w roku 2021 za-
bezpieczono kwotę 864.975,40 zł na prze-
budowę ul. Różanej.

► Budowa ciągów pieszych, ro-
werowych oraz zatok parkingowych 
na terenie miasta i gminy Swarzędz 
– zadanie realizowane w latach 2011-
2024, znajdujące się w WPF, w roku 
2021 zabezpieczono kwotę 200.000 zł. 
Środki finansowe zostaną przeznaczone 
na zakończenie prac projektowych do-
tyczących przebudowy ulic na terenie 
osiedla Czwartaków i Kościuszkowców 
oraz przebudowy ulic na terenie osiedla 
Dąbrowszczaków w Swarzędzu.

► Przebudowa ul. Grudzińskiego 
w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszen-
nej w Łowęcinie – zadanie realizowa-
ne w latach 2014-2022, znajdujące się 
w WPF. W roku 2021 przeznaczono 

kwotę 2.000.000 zł. Środki przeznaczo-
ne zostaną na wypłatę odszkodowań za 
utracone prawo własności (poszerzenie 
pasa drogowego) - wykup nieruchomości 
oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji.

► Przebudowa drogi dojazdowej po 
północnej stronie drogi krajowej nr 92 – 
zadanie realizowane w latach 2014-2022, 
znajdujące się w WPF. W budżecie na 2021 
rok zabezpieczono kwotę 1.000.000 zł. 
Środki finansowe zostaną przeznaczone na 
zakończenie prac projektowych, wypłatę 
odszkodowań za utracone prawo własności 
(poszerzenie pasa drogowego) - wykup 
nieruchomości oraz rozpoczęcie realizacji 
inwestycji.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Swarzędzu (Fiedlera, Przybylskiego, 
Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, 
Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców 
Wielkopolskich, Krawiecka, Szew-
ska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, 
Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, 
Kuśnierska, Płóciennicza, Garbarska, 
Garncarska, Wyczółkowskiego, Cheł-
mońskiego, Kossaka, Kopernika, Go-
łębia, Górków, Cybińska, Gwiaździsta, 
Słowicza, Cechowa, Średzka, Kórnicka) 
– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2015-2026. Zadanie znajduje się w WPF. 
W roku 2021 planuje się kwotę 3.000.000 
zł. Środki finansowe zostaną przeznaczo-
ne na rozpoczęcie przebudowy ul. Nowy 
Świat, Zamkowej, Adama Mickiewicza, 
Placu Powstańców Wielkopolskich, Myl-
nej, Bramkowej i Gołębiej.

► Przebudowa i modernizacja 
ulic w Zalasewie i Garbach (rejon uli-
cy: Glebowej, Heweliusza, Irlandzkiej, 
Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spa-
cerowej, Polskiej, Mokrej, Poziomko-
wej, Rivoliego, Agrestowej w Zalase-
wie i Opłotki w Garbach) – inwestycja 
wieloletnia, realizowana w latach 2015-
2024. Zadanie znajduje się w WPF. Do 
budżetu na rok 2021 wprowadzono kwotę 
4.500.000 zł. Środki finansowe zostaną 
przeznaczone na zakończenie prac projek-
towych związanych z budową ul. Polskiej 
w Zalasewie i ul. Opłotki w Garbach. Do-
datkowo w ramach środków planuje się 
wypłatę odszkodowań za zajęte nierucho-
mości niezbędne do budowy ul. Polskiej 
oraz rozpoczęcie I etapu realizacji zadania.

► Przebudowa układu komunika-
cyjnego w rejonie ul. Poznańska - Sien-
kiewicza w Swarzędzu – zadanie wielo-
letnie, realizowane w latach 2018 -2021. 
Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku 
zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na reali-
zację zadania.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Janikowie – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2015-2021. Zadanie 
znajduje się w WPF. Planowane środki 
na rok 2021 wynoszą 500.000 zł. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na za-
kończenie prac projektowych związanych 
z przebudową ulic: Szybowcowa, Ustronna 
i Balonowa oraz na wypłatę odszkodo-
wań za zajęte nieruchomości niezbędne do 
rozbudowy ul. Helikopterowej i Pilotów.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Rabowicach – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2014-2021, znajdują-
ce się w WPF. Do budżetu na rok 2021 
wprowadza się kwotę 1.500.000 zł. Środ-
ki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie 
inwestycji związanej z przebudową ul. 
Bukowej oraz zakończenie opracowania 
dokumentacji na budowę chodnika w ul. 
Olszynowej.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Gruszczynie – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2013-2023, znajduje 
się w WPF. Planowane środki na rok 2021 
wynoszą 3.000.000 zł. Środki finansowe 
zostaną przeznaczone na zakończenie prac 
projektowych dotyczących ul. Katarzyń-
skiej, Nowowiejskiego oraz na wypłatę 
odszkodowań za zajęte nieruchomości 
niezbędne do realizacji inwestycji. Do-
datkowo w ramach środków planuje się 
na rozpoczęcie rozbudowy ul. Katarzyń-
skiej na odcinku od ul. Swarzędzkiej do 
ul. Promyk.

► Budowa tunelu pod torami ko-
lejowymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Ty-
siąclecia w Swarzędzu – zadanie wielo-
letnie, realizowane w latach 2017-2023. 
Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 roku 
zaplanowano kwotę 840.000 zł. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na kon-
tynuację prac związanych z opracowaniem 
wielobranżowej dokumentacji technicznej.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdow-
skich (dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych - 
735.975,40 zł) – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2014-2022, znajdujace 
sie w WPF. W 2021 roku zaplanowano 
kwote 850.000 zł, w tym kwota 735.975,40 
zł stanowi dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na konty-
nuacje prac związanychz budową chodnika 
w ul. Średzkiej w Paczkowie.

► Rozwój niskoemisyjnej mobil-
ności miejskiej na terenie Gminy Swa-
rzędz – etap II (3.3.3 WRPO 2014+, 

dok. na str. 12 Ü
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ZIT) (ZWP Paczkowo-P&R,B&R, ul. 
Średzka-Paczkowo, ul. Transportowa, 
rondo Garby-Zalasewo, baza trans-
portowa – Garby, nadzór inwestorski 
nad robotami budowlanymi, system 
informacji pasażerskiej) – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2017-
2021, znajduje się w WPF. W 2021 roku 
zaplanowano kwotę 4.338.459,70 zł. 
Środki zostaną przeznaczone na budowę 
węzła przesiadkowego, rozbudowę ul. 
Średzkiej (od ul. Poznańskiej do torów 
kolejowych) w Paczkowie oraz budowę 
system informacji pasażeskiej.

► Przebudowa ulic w Wierzenicy 
i Wierzonce – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2018-2022. Zadanie 
znajduje się w WPF. W 2021 roku zapla-
nowano kwotę 500.000 zł na rozpoczęcie 
inwestycji związanej z budową chodnika 
w ul. Dębowej.

► Przebudowa ulic w Jasinie – za-
danie wieloletnie, realizowane w latach 
2018-2023. Zadanie znajduje się w WPF. 
W 2021 roku zaplanowano kwotę 500.000 
zł z przeznaczeniem na zakończenie prac 
związanych z opracowaniem wielobran-
żowej dokumentacji technicznej na prze-
budowę ul. Chabrowej, Szklarniowej, 
Wrzosowej i Sołeckiej w Jasinie.

► Przebudowa przejścia podziem-
nego w rejonie Dworca Kolejowego 
w Swarzędzu wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2018-2022, znajduje 
się w WPF. W 2021 roku zaplanowano 
kwotę 3.000.000 zł na rozpoczęcie budo-
wy związanej z modernizacją przejścia 
podziemnego oraz budowy parkingu 
dla samochodów osobowych w rejonie 
ul. Łąkowej.

► Przebudowa ulic w Kobylnicy 
(Wiatrakowa, Sosonowa, Leśna, Po-
przeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, 
Słonecznikowa, Krótka, Polowa, Łą-
kowa, Makowa) – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2017-2021. Zadanie 
znajduje się w WPF. W 2021 roku zaplano-
wano kwotę 1.000.000 zł, na przebudowę 
ul. Poprzecznej w Kobylnicy.

► BUDŻET OBYWATELSKI 
- Dokumentacja projektowa na prze-
budowę ulicy Bliskiej w Rabowicach. 
Zadanie wieloletnie realizowane w latach 
2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 
2021 zaplanowano kwotę 100.000 zł na 
opracowanie dokumentacji technicznej ul. 
Bliskiej na odcinku od ul. Bukowej do 
granicy administracyjnej gminy Swarzędz.

► BUDŻET OBYWATELSKI - 
Projekt rewitalizacji Placu Handlowego 
w Swarzędzu. Zadanie wieloletnie reali-
zowane w latach 2021-2022, znajduje się 
w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 
100.000 zł na opracowanie dokumentacji 
technicznej na rewitalizację Placu Han-
dlowego w Swarzędzu.

► BUDŻET OBYWATELSKI - Su-
chą nogą przez wieś - opracowanie do-
kumentacji technicznej na przebudowę 
ul. Południowej w Kobylnicy - Zadanie 
wieloletnie realizowane w latach 2021-
2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 
zaplanowano kwotę 50.000 zł na opra-
cowanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę ul. Południowej w Kobylnicy.

► Regulacja stanu prawnego nie-
ruchomości - Rynek 18. Zadanie jedno-
roczne. Na realizację zadania w budżecie 
na rok 2021 zaplanowano kwotę 50.000 zł.

► Nabywanie nieruchomości do 
zasobu gminnego – zadanie jednorocz-
ne. Na realizację zadania w budżecie na 
rok 2021 zaplanowano kwotę 150.000 zł.

► Adaptacja i wyposażenie budyn-
ku po Szkole Podstawowej w Paczko-
wie na dom dziennego pobytu dla osób 
starszych i niepełnosprawnych – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2016-
2022, znajduje się w WPF. W 2021 roku 
zaplanowano kwotę 500.000 zł na rozpo-
częcie realizacji zadania.

► Termomodernizacja budynków 
komunalnych na terenie śródmieścia 
Swarzędza – zadanie realizowane w latach 
2021-2023, znajdujące się w WPF. W roku 
2021 przeznaczono kwotę 23.346,50 zł.

► Modernizacja Cmentarza Komu-
nalnego w Swarzędzu – zadanie wielo-
letnie, realizowane w latach 2017-2022. 
Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 
roku zaplanowano kwotę 1.000.000 zł 
na budowę parkingu przed cmentarzem 
komunalnym.

► Zakup wyposażenia i sprzę-
tu teleinformatycznego oraz licencji 
oprogramowania dla UMiG – zadanie 
majątkowe jednoroczne. W budżecie na 
rok 2021 zabezpieczono kwotę w wyso-
kości 60.000 zł, m.in. na zakup sprzętu 
teleinformatycznego, sprzętu serwerowego 
i sieciowego, zasilacza UPS.

► Rozbudowa systemu informa-
tycznego w ramach strategii informa-
tyzacji Urzędu – zadanie majątkowe 
jednoroczne. W budżecie na rok 2021 za-
bezpieczono kwotę w wysokości 100.000 
zł, na zakup nowych przełączników sie-
ciowych miejskiej sieci szkieletowej oraz 
macierzy dyskowej do rozbudowy syste-

mu wirtualizacji w oparciu o platformę 
Vmware vSphere.

► Modernizacja budynku Ratusza 
wraz z wyposażeniem – zadanie wielo-
letnie, realizowane w latach 2016-2021. 
Zadanie znajduje się w WPF. W 2021 
roku zaplanowano kwotę 250.000 zł na 
przebudowę parteru Ratusza.

► Zakup sprzętu pożarniczego i ra-
towniczego dla OSP w Swarzędzu i w 
Kobylnicy (§ 6060) – zadanie majątkowe 
jednoroczne. W budżecie na rok 2021 za-
bezpieczono kwotę 15.000 zł.

► Zakup sprzętu pożarniczego i ra-
towniczego dla OSP w Swarzędzu i w 
Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) 
– zadanie jednoroczne. Na realizację zada-
nia w budżecie na rok 2021 zaplanowano 
kwotę 15.000 zł.

► Zakup sprzętu i wyposażenia 
w ramach zarządzania kryzysowego – 
zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 
2021 zabezpieczono kwotę 20.000 zł.

► Zakup sprzętu i licencji oprogra-
mowania w ramach rozbudowy monito-
ringu miejskiego – zadanie jednoroczne. 
W budżecie na rok 2021 zabezpieczono 
kwotę 100.000 zł na rozbudowę i moder-
nizację systemu monitoringu miejskiego.

► Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Zalasewie – zadanie znajdujące się 
w WPF, realizowane w latach 2020-2022. 
W budżecie na 2021 r. zaplanowano kwo-
tę 2.020.000 zł na rozpoczęcie realizacji 
zadania.

► Zmiana sposobu wentylacji 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie 
- zadanie znajduje się w WPF, realizowane 
w latach 2020-2021. Na realizację zadania 
w roku 2021 zaplanowano kwotę 500.000 
zł na realizację zadania. 

► Kanalizacja obszaru Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i oko-
lic - etap V. Wpłata na rzecz Związku 
Międzygminnego na realizację zadania 
(§ 6659) – inwestycja wieloletnia obejmu-
jąca lata 2018-2021. Zadanie znajduje się 
w WPF. Do budżetu na rok 2021 wpro-
wadzono kwotę 4.523.864,40 zł.

► Dotacje celowe na realizację in-
westycji służących ochronie powietrza 
realizowanych na terenie Gminy Swa-
rzędz – zadanie majątkowe jednoroczne. 
Na przedsięwzięcia związane z ochroną 
powietrza planuje się w 2021 roku kwotę 
300.000 zł, w formie dotacji celowych, 
na dofinansowanie osobom fizycznym 
kosztów wymiany źródeł ciepła i likwi-
dację źródeł niskiej emisji, a zastąpienie 
ich rozwiązaniami proekologicznymi (Fi-
nansowanie ochrony środowiska i gospo-

Û dok. ze str. 11
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darki wodnej, na podstawie ustawy Prawo 
ochrony środowiska).

► Budowa i modernizacja oświe-
tlenia na terenie miasta i gminy Swa-
rzędz – inwestycja wieloletnia, realizo-
wana w latach 2004-2023, znajduje się 
w WPF. W roku 2021 zabezpieczono 
kwotę 300.000 zł, na realizację zadań, 
zgodnie z opracowanymi i gotowymi 
dokumentacjami technicznymi.

► Modernizacja świetlic wiejskich 
- zadanie majątkowe jednoroczne, na re-
alizację zadania w budżecie na rok 2021 
zaplanowano kwotę 70.000 zł na wyko-
nanie elewacji świetlicy w Wierzonce.

► Modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Sarbinowie - udział Gminy - Zadanie 
majątkowe jednoroczne. W budżecie na 
rok 2021 zabezpieczono kwotę w wyso-
kości 35.000 zł.

► Modernizacja pomieszczeń 
gospodarczych w świetlicy wiejskiej 
w Sarbinowie - zadanie jednoroczne, 
realizowane w ramach Funduszu Sołec-
kiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 
18.441,28 zł.

► Wymiana ogrodzenia terenu 
świetlicy wiejskiej w Zalasewie - zada-
nie jednoroczne, realizowane w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Na rok 2021 zapla-
nowano kwotę 30.000 zł.

► Budowa i rozbudowa świetlic 
wiejskich (Kruszewnia, Sokolniki 
Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, 
Łowęcin) – zadanie wieloletnie, realizo-
wane w latach 2016-2022, znajdujące się 
w WPF, na rok 2021 zaplanowano kwotę 
900.000 zł na rozpoczęcie realizacji zada-
nia związanego z rozbudową i przebudową 
świetlicy w Gruszczynie.

► Adaptacja pomieszczeń w by-
łej Szkole Podstawowej w Zalasewie 
na filię Biblioteki Publicznej – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2020-
2021, znajduje się w WPF. Na kontynuację 
zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę 
100.000 zł. 

► Modernizacja kompleksu sporto-
wego i obiektów gminnych – inwestycja 
wieloletnia, realizowana w latach 2012-
2022. Zadanie znajduje się w WPF. Plano-
wane środki na rok 2021 – 1.500.000 zł na 
rozpoczęcie realizacji zadania związanego 
z budową „Integracyjnego Ośrodka Reha-
bilitacji i Terapii w Swarzędzu” na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu .

► Budowa boiska w Uzarzewie - in-
westycja wieloletnia, realizowana w latach 
2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. 
Planowane środki na rok 2021 – 380.000 zł 
na opracowanie dokumentacji technicznej 

na drogę dojazdową wraz z parkingiem 
i oświetleniem w rejonie planowanego 
boiska sportowego oraz rozpoczęcie re-
alizacji inwestycji.

► BUDŻET OBYWATELSKI - 
ACTIV PARK w Zalasewie. Zadanie 
wieloletnie realizowane w latach 2021-
2022, znajduje się w WPF. Na rok 2021 
zaplanowano kwotę 1.639.000 zł na re-
alizację budowy ACTIV PARKU - etap I.

► BUDŻET OBYWATELSKI - 
Strefa rekreacji na os. Raczyńskiego. 
Zadanie wieloletnie realizowane w latach 
2021-2022, znajduje się w WPF. Na rok 
2021 zaplanowano kwotę 100.000 zł, na 
opracowanie dokumentacji technicznej 
i rozpoczęcie realizacji zadania.

► BUDŻET OBYWATELSKI - 
Oznakowanie trasy i udogodnienia 
infrastruktury mety parkrun Jezioro 
Swarzędzkie. Zadanie wieloletnie reali-
zowane w latach 2021-2022, znajduje się 
w WPF. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 
11.000 zł na realizację zadania.

► Budowa placów zabaw i miejsc 
rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz 
z wyposażeniem – zadanie jednoroczne. 
W budżecie na rok 2021 na realizację za-
dania zabezpieczono kwotę 240.000 zł.

W roku 2021 planuje się:
 » budowę placu zabaw w Gruszczynie 
przy ul. Różyckiego,

 » doposażenie placów zabaw na os. 
Cegielskiego, os. Raczyńskiego, os. 
Kościuszkowców, przy ul. Kupieckiej 
i Granicznej, oraz ul. Działkowej,

 » naprawę, konserwację elementów 
oraz doposażenie placów zabaw w: 
Puszczykowie Zaborzu, Sarbinowie, 
Jasinie, Janikowie, Wierzonce, Kar-
łowicach, Uzarzewie, Garbach, Gor-
tatowie i Łowęcinie.
► Budowa kontenerów socjalnych 

przy boisku w Zalasewie – zadanie ma-
jątkowe jednoroczne, na realizację zadania 
w budżecie na 2021 rok zabezpieczono 
kwotę 88.000 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Bogucinie – zadanie mająt-
kowe jednoroczne, realizowane w ramach 
Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 
2021 zabezpieczono kwotę 30.000 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Garbach – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano 
kwotę 39.133,09 zł.

► Monitoring terenu rekreacyjnego 
w Gortatowie – zadanie jednoroczne, re-
alizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Do budżetu na rok 2021 wprowadzono 
kwotę 20.000 zł.

► Doposażenie placu zabaw w Ja-
nikowie Dolnym – zadanie jednoroczne, 
realizowane w ramach Funduszu Sołec-
kiego. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 
13.914,85 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego przy boisku w Gruszczynie – 
zadanie jednoroczne, realizowane w ra-
mach Funduszu Sołeckiego. W budżecie 
na rok 2021 zaplanowano kwotę 20.000 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Kobylnicy – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 
zabezpieczono środki finansowe w wy-
sokości 49.392,40 zł. 

► Doposażenie placu zabaw w urzą-
dzenia zabawowe w Jasinie – zadanie 
jednoroczne, realizowane w ramach Fun-
duszu Sołeckiego. Na rok 2021 zaplano-
wano kwotę 20.000 zł.

► Doposażenie placu zabaw przy 
blokach w Karłowicach – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano 
kwotę 22.018,30 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Łowęcinie – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Do budżetu na rok 2021 wpro-
wadzono kwotę 23.649,24 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Wierzenicy – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Planowane środki finansowe 
na rok 2021 na realizację zadania wynoszą 
19.263,35 zł. 

► Doposażenie placu zabaw przy 
blokach w Wierzonce – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Na rok 2021 zaplanowano 
kwotę 19.573,69 zł.

► Budowa Kontenerów socjalnych 
przy boisku w Zalasewie – zadanie jed-
noroczne, realizowane w ramach Fundu-
szu Sołeckiego. W budżecie na rok 2021 
zaplanowano kwotę 20.000 zł.

► Doposażenie placu zabaw w Gor-
tatowie – zadanie jednoroczne, realizowa-
ne w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 
rok 2021 zaplanowano kwotę 18.000 zł.

► Wykonanie nawierzchni na placu 
zabaw z płyt gumowych w Sokolnikach 
Gwiazdowskich - zadanie jednoroczne, 
realizowane w ramach Funduszu Sołec-
kiego. Środki finansowe na rok 2021 na 
realizację zadania wynoszą 13.504,01 zł.

/opr. mw/
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W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyła się XXXI sesja Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. W posiedzeniu przeprowadzonym 
w trybie zdalnym wzięło udział 20 radnych. 

Rada Miejska w Swarzędzu podjęła uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2043 oraz 
najważniejszą uchwałę na kolejny rok, dotyczącą gospodarki 
finansowej gminy, w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy 
Swarzędz na rok 2021. 

Plan dochodów i wydatków uchwalany w formie uchwały 
budżetowej stanowi podstawę gospodarki finansowej naszej 
Gminy. Przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Swa-
rzędz projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu 
oraz przez wszystkie stałe komisje Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

Radni rozpatrywali również bieżące projekty uchwał.
Rada Miejska przyjęła plan pracy Rady oraz Komisji Rewi-

zyjnej na rok 2021. Ponadto podczas sesji przedstawiono plany 
pracy poszczególnych stałych Komisji na rok 2021. Plany pracy 
Rady Miejskiej mogą zostać uzupełnione o aktualne problemy 
i zagadnienia wynikające z bieżących potrzeb oraz zgłoszone 
przez radnych Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz.

Na zakończenie sesji zostały złożone najlepsze życzenia 
Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne dla radnych, sołtysów, 
pracowników Urzędu oraz wszystkich Mieszkańców Miasta 
i Gminy Swarzędz. W składanych życzeniach podkreślono to, aby 
tegoroczne Święta, jakże bardzo różniące się od tych, które do tej 
pory przeżywaliśmy, każdy z nas spędził w gronie rodzinnym, 
w zdrowiu i spokoju, a Nowy 2021 Rok przyniósł nam poczucie 
bezpieczeństwa oraz wzbudził nadzieję na pozytywne zmiany. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu  
Barbara Czachura

Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

W dniu 18 grudnia 2020 roku 
odbyła się XXXI Sesja Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. W ob-

radach, które prowadziła Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Swarzędzu 
– Barbara Czachura, uczestniczyło 20  
radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XXXI/346/2020 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.

► Uchwałę nr XXXI/347/2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2020-2043.

► Uchwałę nr XXXI/348/2020 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Swarzędzu Nr XVI/208/2019 z dnia 
26.11.2019.r. W sprawie udzielenia pomo-
cy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. 

► Uchwałę nr XXXI/349/2020 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta i Gminy Swa-
rzędz na lata 2021-2043.

► Uchwałę nr XXXI/350/2020 
w sprawie uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2021.

► Uchwałę nr XXXI/351/2020 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej 
umowy dzierżawy części nieruchomości 
położonej w Gortatowie oddanej w trwały 
zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej 
w Swarzędzu. 

► Uchwałę nr XXXI/352/2020 
w sprawie  przyjęcia do realizacji Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2021. 

► Uchwałę nr XXXI/353/2020 
w sprawie  przyjęcia do realizacji Gmin-

nego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii na lata 2021-2024. 

Sporządziła:
Hanna Mełeń

BRM Swarzędz

Od redakcji: Pełne teksty wszystkich 
uchwał dostępne są w Biurze Rady Miej-
skiej oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej: http://bip.swarzedz.eu/
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Active Park w Zalasewie
– historia jednego pomysłu... 
Po latach starań i wielu przygotowaniach w fazę realizacji 
wchodzi pomysł stworzenia w Zalasewie terenu rekre-
acyjnego z prawdziwego zdarzenia. W związku z licznymi 
pytaniami i wypowiedziami, zwłaszcza w mediach spo-
łecznościowych, warto przypomnieć historię tego pomy-
słu. Mówi o tym sołtys Zalasewa, radny Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, Adrian Senyk.

Skąd wziął się pomysł na powstanie 
Active Park?

 – Jeden z członków poprzedniej Rady 
Sołeckiej był pomysłodawcą wybudowania 
parku rowerowego dla dzieci. Pomysł ten 
spotkał się z dużą aprobatą pozostałych 
członków Rady Sołeckiej. Zostały prze-
prowadzone konsultacje z mieszkańcami 
Zalasewa, którzy zgłaszali swoje propozy-
cje dotyczące rozwiązań, które widzieliby 
na terenie Active Parku. W celu realizacji 
tego pomysłu, ówczesna rada sołecka na-
wiązała współpracę ze Stowarzyszeniem na 
Rzecz Rozwoju Zalasewa, dzięki któremu 
mogliśmy przygotować pierwsze koncepcje 
i wizualizacje parku. 

Sam pomysł powstał wraz z ogłosze-
niem pierwszej edycji Budżetu Obywatel-
skiego przez Burmistrza Mariana Szku-
dlarka. Już wówczas – mimo, że nie było 
tak wielu osiedli jak dzisiaj – mieszkańcy 
Zalasewa zgłaszali potrzebę usytuowania 
terenów rekreacyjnych dostępnych dla 
wszystkich grup społecznych. 

Ile razy był zgłaszany projekt? 
– Począwszy od pierwszej edycji Bu-

dżetu Obywatelskiego, projekt zgłaszany 
był corocznie, a wszyscy nasi mieszkań-
cy aktywnie uczestniczyli w głosowaniu. 
Zawsze jako Sołectwo przy współpracy 
ze Stowarzyszeniem staraliśmy się wsłu-
chiwać się w głosy mieszkańców i w ra-
mach poszczególnych zadań, w ramach 
poszczególnych projektów do miliona 
złotych, 100 tys. i 50 tys., zgłaszać jako 
Sołectwo po jednym projekcie, aby kon-
kurując ze sobą nie zmniejszać swoich 
szans na wygraną. Poskutkowało to tym, 
że co roku przynajmniej w jednej z tych 
kategorii zalasewski projekt znajdował się 
w gronie zwycięzców. Należy podkreślić, 
że w ramach Budżetu Obywatelskiego bę-
dzie to już drugi projekt o wartości 1 mln zł 
realizowany na terenie Zalasewa.

Kto zgłaszał projekt Active Parku 
do Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Swarzędz?

– Naprzemiennie co roku był on 
zgłaszany przez członków Rady Sołec-
kiej i członków Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Zalasewa. 

Tego rodzaju projekty wymagają 
minimalnej wiedzy technicznej ze 
strony zgłaszających. Kto wspierał 
Państwa w tym aspekcie i jakie były 
tego koszty?

– Niektórzy członkowie Rady Sołec-
kiej, jak również zaangażowani miesz-
kańcy naszego sołectwa, posiadający 
odpowiednie kwalifikacje, każdorazowo 
w ramach wolontariatu wspierali nas w re-
alizacji zadań projektowych. 

Jakie projekty zgłaszali Państwo na 
przestrzeni lat w ramach Budżetu 
Obywatelskiego? 

– Przy wyborze pomysłów na pro-
jekt braliśmy pod uwagę to, aby mogło 
z niego korzystać jak największe grono 
mieszkańców, dlatego każdorazowo były 
one konsultowane z mieszkańcami oraz 
instytucjami znajdującymi się na terenie 
Zalasewa. Pomysłów mieliśmy wiele – 
jednak te, które wygrały konkurs, to mię-
dzy innymi: zakup stojaków rowerowych 
dla SP 2 w Zalasewie, budowa wiat grillo-
wych przy świetlicy w Zalasewie, tory do 
gry w minigolfa przy SP 1 w Zalasewie, 
sygnalizacja świetlna na przejściu dla 
pieszych przy SP1, wymiana murawy na 
boisku przy ul. Kórnickiej, nagłośnienie 
hali sportowej w SP2 i stojaki rowerowe 
w SP1.

Czy macie już Państwo pomysły na 
kolejne projekty?

– Zarówno mieszkańcom, jak i Radzie 
Sołeckiej i Członkom Stowarzyszenia, ni-

gdy pomysłów nie brakuje. Tym razem 
chcemy zgłosić w ramach projektu zakup 
nowego nagłośnienia i systemu audiowi-
zualnego dla SP1, co będzie stanowiło 
wsparcie dla szkoły, zarówno podczas uro-
czystości szkolnych i pozaszkolnych, jak 
i w trakcie zajęć i egzaminów językowych. 
Kolejnym pomysłem jest wybudowanie 
sygnalizacji zwalniającej ruch w ramach 
ulicy Transportowej na wysokości bazy 
transportowej. Po zakończeniu prac przy 
przepompowni w ciągu ulicy Planetarnej 
chcielibyśmy wykonać nasadzenia wzdłuż 
tej ulicy np. drzewami tlenowymi. Choć 
naszym największym marzeniem byłaby 
budowa kolejnego terenu rekreacyjnego, 
znajdującego się pomiędzy Zalasewem 
a Garbami, wokół istniejącego obecnie 
stawu. Niestety z tym pomysłem musi-
my zaczekać do zakończenia inwestycji 
związanej z budową obwodnicy po połu-
dniowej stronie Swarzędza.

Czego życzyliby sobie Państwo jako 
reprezentanci Zalasewa?

– Za podstawę naszych życzeń uzna-
jemy dobrą współpracę z burmistrzem 
Swarzędza oraz lokalnymi przedsiębior-
cami, ponieważ bez nich nie udałoby się 
zrealizować tylu inwestycji i przedsięwzięć 
na terenie naszego sołectwa. Bowiem Bu-
dżet Obywatelski nie jest jedynym źródłem 
pozyskiwania środków na realizację na-
szych celów, jakimi są: lepsze warunki 
życia dla lokalnej społeczności, integracja 
międzypokoleniowa, a przede wszystkim 
zwiększenie identyfikacji mieszkańców 
z ich małą ojczyzną. 

Adrian Senyk

z Na zdjęciu: Sołtys Adrian Senyk oraz członkowie 
Rady Sołeckiej Zalasewa: Bartosz Bryk, Jakub Rosa, 

Agnieszka Wolniewicz, Ewelina Bogacka, Emilia 
Wajnert, Piotr Nowakowski, Sabina Zielińska.



31.01.2021
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VI Swarzędzki  
Bieg WOŚP
Stałym punktem każdego Finału WOŚP jest 

„Swarzędzki Bieg WOŚP”. To już VI edycja tego 
szlachetnego biegu w Swarzędzu. Ze względu 
na pandemię zasady biegu uległy zmianom. 
Oto główne zmiany: 
1. Bieg WOŚP odbędzie się w formie wirtualnej - 
sam uczestnik zdecyduje o miejscu i trasie biegu. 
2. Przebiec lub przemaszerować dowolny dystans 
będzie można po odebraniu medalu oraz numeru 
startowego w okresie 25-31.01.2021. 
3. Zgłoszenia do biegu są przyjmowane elek-
tronicznie poprzez wypełnienie formularza 
znajdującego się na stronie:

http://www.swarzedz.pl/bieg_wosp
4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 stycznia 
2021 roku. 
5. Limit uczestników Biegu WOŚP wynosi 500 
osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcze-
śniejszego zamknięcia zapisów w przypadku 
wypełnienia się limitu zgłoszeń. 
6. Opłata startowa za udział w biegu jest całko-
wicie dobrowolna. Będzie można ją uiścić przy 
okazji odbioru pakietu startowego w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu w dniach 25-31.01.2021. 
7. Każdy uczestnik biegu otrzymuje: 
a) numer startowy wraz z agrafkami 
b) medal 

Szczegółowy regulamin biegu na stronie:
https://ok-swarzedz.pl/regulamin-vi-swarzedz-
ki-bieg-wosp/

e-Skarbonka Sztabu WOŚP w Swarzędzu

29. FINAŁ WOŚP

Gramy 
z radością!
31 stycznia 2021 roku odbędzie 

się 29. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Tym 

razem pieniądze przeznaczone będą na 
pomoc oddziałom laryngologicznym. 
Będzie to jednak nie tylko laryngologia, 
ale także różne schorzenia umiejscowione 
w naszych głowach. 

Mimo obecnej trudnej sytuacji, Swa-
rzędz przyłącza się do akcji Jurka Owsia-
ka. Swarzędzki Sztab WOŚP tradycyjnie 
został zarejestrowany przy Ośrodku 
Kultury. Nie będzie to jednak tradycyj-
ny Finał, jaki organizowaliśmy od lat… 
Z uwagi na trwającą obecnie epidemię i ze 
względów bezpieczeństwa, w tym roku 
nie werbujemy wolontariuszy kwestują-
cych po ulicach miasta i gminy Swarzędz. 
Postanowiliśmy wszystkie siły przesta-
wić na działania w formie on-line. Stąd 
po raz pierwszy w historii uruchomimy 
jako Swarzędzki Sztab WOŚP interne-
towe aukcje Allegro. Zapraszamy osoby 
pragnące wspomóc orkiestrową ideę do 
przekazywania przedmiotów na licytacje. 
Licytacje odbywać się będą na zasadach 
określonych w regulaminie Allegro, jednak 
za pośrednictwem Swarzędzkiego Sztabu 
WOŚP. 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 swa-
rzędzkich artystów. 

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

W zeszłym roku zawiesiliśmy po-
przeczkę bardzo wysoko, ustanawiając 
rekordową kwotę ponad 345 tysięcy zło-
tych. Zdajemy sobie sprawę, jak ogrom-
na jest to kwota i że jednak mało realne 
jest jej pobicie. Jednak nie rekordy są 
najważniejsze. 

Hasło tegorocznego finału brzmi „Gra-
my z radością!” Wspólnie pokażmy, że 
nawet w tak trudnych czasach możemy 
przesłać wszystkim jak najbardziej po-
zytywny przekaz, a w serca wlać morze 
optymizmu.

/Swarzędzki Sztab WOŚP/ 

LICYTACJE SWARZĘDZKIEGO 
SZTABU WOŚP

Uwaga! Ważna informacja dla wszyst-
kich pragnących wziąć udział lub przeka-
zać coś na licytacje!

W związku z obecną sytuacją zmu-
szeni jesteśmy do zmiany dotychczasowej 
formy przeprowadzania licytacji podczas 
swarzędzkich Finałów. 

Po raz pierwszy w historii, urucho-
miliśmy jako Swarzędzki Sztab WOŚP 
internetowe aukcje Allegro. 

Licytacje odbywać się będą na zasa-
dach określonych w regulaminie Allegro, 
jednak za pośrednictwem Swarzędzkiego 
Sztabu WOŚP. 

Jeśli chcielibyście przekazać jakiś 
voucher lub przedmiot, to bardzo Was 

prosimy, żeby dostarczyć to do nas jak 
najszybciej – ponieważ im wcześniej 
ruszymy z licytacjami, tym większą 
kwotę uda się nam zebrać.

Z niecierpliwością czekamy na Wasz 
odzew. 

Liczymy na Was!
Kontaktujcie się z nami za pośrednic-

twem telefonu 61 65 10 219, mailowo: 
biuro@ok-swarzedz.pl lub za pośrednic-
twem FB.

Siema! Uruchomiliśmy 141 
Swarzędzką e-Skarbonkę! 
Możesz wspierać WOŚP 

z swojego pokoju! Wchodząc na 
link https://eskarbonka.wosp.
org.pl/cwfeq2 każdy może prze-
kazać datek na rzecz WOŚP bez 
wychodzenia z domu. 

To bardzo proste! 
 Wybierasz kwotę,
 Zaznaczasz że chcesz,  

aby kwota była widoczna, 
 Wybierasz najwygodniej-

szą formę płatności,
 Przelewasz środki.
 Świetne, prawda?! 

Zachęcamy do udostępniania naszej 
e-skarbonki, aby jak najwięcej osób miało 
możliwość wsparcia tej wspaniałej ini-
cjatywy, jednocześnie zachowując bez-
pieczeństwo!  

Wesprzyj cel 29. Finału i graj z nami 
dla oddziału dziecięcej laryngologii, oto-
laryngologii oraz diagnostyki głowy! 

/Swarzędzki Sztab WOŚP/ 
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Zadbajmy wspólnie  
o czyste powietrze

Obowiązek wymiany pieca

Przypominamy, że na podstawie 
uchwały Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, tzw. UCHWAŁY 

ANTYSMOGOWEJ, od 1 maja 2018 
roku zakazuje się spalania w piecach 
niżej wymienionych paliw:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych 

produkowanych z jego wykorzysta-
niem,

2. mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowanych 
z ich wykorzystaniem

3. paliw, w których udział masowy wę-
gla kamiennego o uziarnieniu poniżej 
3 mm wynosi 15% (miał najgorszej 
jakości),

4. węgla kamiennego oraz paliw stałych 
produkowanych z wykorzystaniem 
tego węgla, niespełniających które-
gokolwiek z poniższych parametrów 
jakościowych:
 » wartość opałowa co najmniej 23MJ/
kg,

 » zawartość popiołu nie więcej niż 
10%,

 » zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,
5. biomasy stałej, której wilgotność 

w stanie roboczym przekracza 20%.

Ta sama uchwała określa również 
dopuszczone do stosowania urządzenia 
grzewcze.
1. Kotły montowane po 1 maja 2018 

r. muszą spełniać wymagania roz-
porządzenia Komisji UE tzw. EKO-
PROJEKT w zakresie efektywności 
energetycznej i norm emisyjnych. 
Dodatkowo muszą zapewniać au-
tomatyczne podawanie paliwa i nie 
mogą posiadać rusztu awaryjnego 
oraz elementów pozwalających na 
jego zamontowanie.
Kotły pozaklasowe, które były uru-

chomione przed 1 maja 2018 r. będą mu-

siały zostać wymienione do 1 stycznia 
2024 r., a kotły 3 i 4 klasy należy wymienić  
do 1 stycznia 2028 r.

Kotły 5 klasy, przy zachowaniu pełnej 
sprawności eksploatacyjnej będą mogły 
być używane bezterminowo.
2. Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń 

(piece, kominki, kozy) montowane 
po 1 maja 2018 r. muszą spełniać 
wymagania rozporządzenia Komisji 
UE tzw. EKOPROJEKT w zakresie 
efektywności energetycznej i norm 
emisyjnych. Urządzenia zainstalowa-
ne przed 1 maja 2018 będą podlegają 
wymianie do 1 stycznia 2026 r.

Wykonanie powyższych wymagań pod-
lega kontroli!

Kupując piec czy opał żądaj od sprze-
dawcy dokumentów, które jesteś zobowią-
zany przedstawić podczas kontroli:
1. W przypadku zakupu pieca są to:

 » dokumentacja z badań urządzenia 
grzewczego, wykonana przez pro-
ducenta oraz stosowne laboratorium 
badawcze,

 » dokumentacja techniczna urządzenia,
 » instrukcja dla instalatorów i użytkow-
ników.

2. W przypadku zakupu opału są to:
 » dokumenty potwierdzające zakup 
opału (faktura zakupu),

 » pełna informacja produktowa doty-
czącą opału, tj. jego pochodzenie, 
wartość opałowa, zawartość popiołu 
oraz siarki,

 » świadectwo jakości (certyfikat jako-
ści) zawierające wyniki badań jakości 
opału wykonanych przez upoważnione 
laboratorium.

Co możesz zrobić, aby oddychać lepszym 
powietrzem?

Zgłoś swój piec do gminnej ewidencji 
(ankieta do pobrania na stronie www.eko.

swarzedz.pl). Zebranie wiarygodnych da-
nych dotyczących liczby i rodzaju źródeł 
ogrzewania funkcjonujących na terenie 
naszej gminy, a także informacji o stop-
niu termomodernizacji budynków pozwoli 
gminie przystąpić do kolejnych działań 
zmierzających do poprawy jakości powie-
trza, w tym dofinansowania do inwestycji 
wymiany źródeł ogrzewania, w szerszym 
zakresie.

Jeśli użytkujesz piec pozaklasowy 
wymień go na ten spełniający normy 
EKOPROJETU, nie czekaj do ostatniej 
chwili. Skorzystaj z dostępnych form do-
finansowania (budżet Gminy Swarzędz, 
budżet Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu, Program Czyste Powietrze).

Nie wrzucaj do pieca odpadów! Pa-
miętaj, że meble i panele to nie czyste 
drewno, nie pal ich w piecu!

Stosuj paliwo o odpowiedniej jako-
ści, zgodnej z technicznymi wymaganiami 
kotła.

Dbaj o stan instalacji spalania i ob-
sługuj piec zgodnie z instrukcją obsługi.

Dbaj o stan przewodu kominowego 
i zlecaj cyklicznie jego czyszczenie przez 
kominiarza.

Sezonuj drewno. Nie pal drewna mo-
krego, konserwowanego i drewna z drzew 
iglastych.

Pamiętaj!
Zachowaj do kontroli dowód zakupu 

opału wraz z certyfikatem jakości paliwa.
Kupiłeś nowy piec, zachowaj wyma-

gane dokumenty do kontroli. /wos/

Więcej informacji znajdziesz:
 » www.eko.swarzedz.pl
 » www.umww.pl KAMPANIA  
ANTYSMOGOWA 2020

 » www.wfosigw.poznan.pl PROGRAM  
CZYSTE POWIETRZE

Informacja o wyrobach zawierających azbest
Drodzy mieszkańcy!
Przypominamy o obowiązku złożenia 

do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
informacji o wyrobach zawierających 
azbest przez właścicieli nieruchomości, na 
których takie wyroby się znajdują. 

Informacje te należy składać, w ter-
minie do 31 stycznia każdego roku ka-
lendarzowego. 

Ze względu na zagrożenie, jakie stwa-
rzają wyroby azbestowe, powinny one 
zostać usunięte ze wszystkich obiektów 

w kraju do końca 2032 roku.
Powstało wiele regulacji prawnych 

zakazujących stosowania i produkcji wy-
robów zawierających ten minerał, a także 
nakazujących usunięcie wyrobów już ist-
niejących. Zasady postępowania z odpada-
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Obowiązek ewidencji szamb 
i przydomowych oczyszczalni

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

W związku z powyższym właścicie-
le nieruchomości, którzy jeszcze 
nie złożyli zgłoszenia zbiornika 

bezodpływowego (szamba) lub przydomo-
wej oczyszczalni ścieków winni zrobić to 
niezwłocznie. Druk zgłoszenia dostępny 
jest na stronie bip.swarzedz.eu, w siedzibie 
Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. 
Rynek 1 lub w Wydziale Ochrony Środo-
wiska, ul. Poznańska 25, pok. 214. 

Każdy właściciel nieruchomości, na 
którego posesji znajduje się zbiornik bez-

odpływowy (szambo) lub przydomowa 
oczyszczalnia ścieków ma obowiązek 
podpisania umowy z firmą posiadającą 
zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych z terenu miasta i gminy 
Swarzędz. Umowa może zostać podpisana 
z kilkoma przedsiębiorcami jednocześnie. 
Przypominamy o obowiązku posiadania 
dowodów uiszczania opłat za wywóz nie-
czystości ciekłych lub osadów (rachunki, 
faktury vat, które powinny zawierać: dane 

przedsiębiorstwa odbierającego nieczysto-
ści, dane właściciela nieruchomości oraz 
informacje za jaki okres i w jakiej ilości 
zostały odebrane nieczystości ciekłe). 

Informujemy, że odbywają się 
wzmożone kontrole nieruchomości 
wyposażonych w zbiorniki bezodpły-
wowe lub przydomowe oczyszczalnie 
ścieków. Podczas kontroli sprawdzane 
są umowy oraz dokumenty potwier-
dzające wywóz nieczystości ciekłych 
przez przedsiębiorców uprawnionych 
do prowadzenia działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych. 

Osoby, które nie mają jeszcze pod-
pisanych umów na opróżnianie zbiorni-
ków bezodpływowych powinny uczynić 
to niezwłocznie. 

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

Informacja 
ZM GOAP:

Oto informacja Związku Międzyg-
minnego Gospodarka Odpada-
mi Aglomeracji Poznańskiej nt. 

zmiany wysokości opłaty i nowych nu-
merach rachunków bankowych. 

Uwaga! Od 1 stycznia 2021 roku:
 » zmianie uległy stawki opłaty dla nie-
ruchomości jedno- i wielorodzinnych. 
Obecnie wynoszą one odpowiednio 
28 i 25 złotych od osoby;

 » zmianie uległy również numery 
indywidualnych rachunków ban-
kowych (kont), na które należy 

wpłacać opłatę za odpady. Zmiana ta 
dotyczy wszystkich właścicieli nieru-
chomości zamieszkanych iniezamiesz-
kanych (np. domów jednorodzinnych, 
spółdzielni, wspólnot, ROD-ów, firm, 
szkół, biur itp.).

Jednocześnie:
 » mieszkańcy gmin znajdujących się 
naterenie Związku Międzygminne-
go GOAP uiszczają opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
napodstawie złożonych deklaracji do 
15 dnia każdego miesiąca na indywi-
dualny numer konta bankowego, za 
pośrednictwem płatności elektronicz-
nej lub przekazem pocztowym

 » opłata ryczałtowa za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na której znajduje się 

domek letniskowy, lub innej nierucho-
mości wykorzystywanej na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe, uiszczana jest 
przez podmioty do tego zobowiązane 
bez wezwania, z góry, jednorazowo, 
w terminie do dnia 15 czerwca da-
nego roku.
Informacja o zmianie wysokości opła-

ty została wysłana pocztą przez ZM GOAP. 
Więcej informacji oraz wyszukiwar-

ka nowych numerów konta bankowych 
znajdują się pod linkiem: https://cutt.
ly/Vjg7eZX. Aby wyszukać numer kon-
ta, należy wpisać nr Klienta GOAP, tj. 
6 ostatnich cyfr poprzedniego numeru 
konta bankowego, które było przypisane 
do danego Klienta. 

/goap/

mi zawierającymi azbest reguluje szereg 
przepisów między innymi: ustawa o za-
kazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest, ustawa Prawo ochrony środowiska, 
ustawa o odpadach oraz związane z nimi 
rozporządzenia wykonawcze.

Wyroby zawierające azbest, instalacje 
lub urządzenia zawierające azbest, dro-
gi utwardzone odpadami zawierającymi 
azbest, rury azbestowo-cementowe oraz 
usunięte wyroby zawierające azbest in-
wentaryzuje się poprzez sporządzenie 
spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby zawierają-
ce azbest ujmuje wynik inwentaryzacji 

w „Informacji o wyrobach zawierają-
cych azbest” stanowiącej załącznik nr 3 
do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzy-
stywania wyrobów zawierających azbest 
oraz wykorzystywania i oczyszczania in-
stalacji lub urządzeń, w których były lub 
są wykorzystywane wyroby zawierające 
azbest i przedkłada ją corocznie w ter-
minie do dnia 31 stycznia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Swarzędz. Informację 
sporządza się w dwóch egzemplarzach: 
- jeden egzemplarz przedkłada się w formie 
pisemnej Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz - drugi egzemplarz przechowuje 

się przez okres jednego roku, do czasu 
sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktu-
alizacji w terminie do dnia 31 stycznia. 

Wypełnioną informację należy wysłać 
na adres: Urząd Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, 
dostarczyć osobiście, lub też złożyć za 
pośrednictwem ePUAP lub poprzez 
platformę eUrząd.

Wzór formularza informacji o wyro-
bach zawierających azbest można znaleźć 
na stronie internetowej www.swarzedz.pl 
w zakładce informator miejski/ochrona 
środowiska. /wos/
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Nagrody i wyróżnienia 
dla swarzędzkich sportowców

W drugiej połowie grudnia 2020 roku burmistrz Marian Szkudlarek, 
w uznaniu szczególnych osiągnięć sportowych, po raz kolejny 
uhonorował swarzędzkich sportowców. 

Również w grudniu 2020 roku, po 
raz pierwszy w jej historii w trybie 
zdalnym, obradowała Komisja ds. 

Wyróżnień i Nagród Sportowych: se-
kretarz gminy Agata Kubacka – prze-
wodnicząca komisji, Paweł Bocian 
– radny Powiatu Poznańskiego, sporto-
wiec, pracownik Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji, Mateusz Matuszak 
– Przewodniczący Komisji Spraw Spo-
łecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, Agnieszka Za-
wada-Chmiel – członek Komisji Spraw 
Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Swarzędzu, a także 
Dawid Książkiewicz – członek Komisji 
Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Komisja, po zapoznaniu się z sześćdzie-
sięcioma ośmioma złożonymi wnioska-
mi, zaopiniowała je, przedkładając swoje 
propozycje burmistrzowi.

Burmistrz podjął decyzję o przy-
znaniu czterdziestu czterech nagród 
finansowych (w wysokości od pięciuset 
do tysiąca ośmiuset pięćdziesięciu złotych) 
i dwudziestu czterech wyróżnień, zwią-
zanych z otrzymaniem karnetów do Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali również 
listy gratulacyjne, które – z uwagi na 
sytuację epidemiologiczną – burmistrz 
przekazał za pomocą poczty tradycyjnej.

Na nagrody finansowe za wybitne 
osiągnięcia sportowe w ubiegłorocznym 
budżecie Gminy Swarzędz przeznaczono 
czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdzie-
siąt złotych. Na karnety do obiektów Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, 
stanowiące nagrody rzeczowe dla wy-
różnionych zawodników, przeznaczono 
łącznie dwa tysiące czterysta złotych. 
Burmistrz i Komisja ds. Wyróżnień i Na-
gród Sportowych pracowali na podstawie 
uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu 
w sprawie: zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróż-
nień w dziedzinie kultury fizycznej. 

Oto lista nagrodzonych i wyróżnionych 
sportowców (nagrody finansowe):

 ● Piotr Matusiak
Akademicki Związek Sportowy Poli-
techniki Poznańskiej Poznań
hokej na trawie,

 ● Emilia Kaspruk
Akademicki Związek Sportowy Sekcja 
Taekwondo Poznań
taekwondo olimpijskie,

 ● Mikołaj Szaferski
Akademicki Związek Sportowy Sekcja 
Taekwondo Poznań
taekwondo olimpijskie,

 ● Aleksandra Osuch
Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn
jeździectwo - skoki przez przeszkody,

 ● Jan Modzelewski
Klub Kolarski Tarnovia Tarnowo Pod-
górne – kolarstwo,

 ● Lena Kosmaczewska
Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii Wy-
chowania Fizycznego Poznań
kajakarstwo,

 ● Piotr Kujawa
Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii Wy-
chowania Fizycznego Poznań
kanadyjkarstwo,

 ● Dastin Malinowski
Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii Wy-
chowania Fizycznego Poznań
kajakarstwo,

 ● Przemysław Wanat
Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii Wy-
chowania Fizycznego Poznań
wioślarstwo,

 ● Krzysztof Wojtyś
Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii Wy-
chowania Fizycznego Poznań
wioślarstwo,

 ● Michał Kulecki
Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii Wy-
chowania Fizycznego Poznań
wioślarstwo,

 ● Dawid Pankowski
Klub Sportowy Posnania Poznań
wioślarstwo,

 ● Tomasz Zawada
Klub Sportowy Posnania Poznań
wioślarstwo,

 ● Waldemar Rataj
Klub Sportowy Warta Poznań
hokej na trawie,

 ● Jakub Woźniak
Klub Wioślarski z Roku 1904 Poznań
wioślarstwo,

 ● Kacper Biadała
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate WKF (olimpijskie),

 ● Maciej Drążewski
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate olimpijskie,

 ● Hubert Kaczmarek
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate,

 ● Jakub Pietrucha
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate,

 ● Arkadiusz Kwaśniewski
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate,

 ● Wiktoria Lewandowska
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate,

 ● Piotr Chełek
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
zapasy styl klasyczny,

 ● Kacper Konczalik
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
zapasy styl klasyczny,

 ● Olaf Cierzniewski
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
zapasy styl klasyczny,

 ● Sebastian Nowicki
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
zapasy styl klasyczny,
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 ● Jakub Siemiński
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
zapasy styl klasyczny,

 ● Kamil Jędraszyk
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
piłka nożna,

 ● Dominik Zaborniak
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
piłka nożna,

 ● Aleksander Rybarczyk
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
piłka nożna,

 ● Aleksandra Żukowska
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
koszykówka,

 ● Wiktoria Plackowska
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
koszykówka,

 ● Anna Majchrzak
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
koszykówka,

 ● Dominika Rubach
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
koszykówka,

 ● Monika Palacz
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 Swarek Swarzędz
hokej na trawie,

 ● Marta Czujewicz
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 Swarek Swarzędz
hokej na trawie,

 ● Marlena Mostowska
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 Swarek Swarzędz
hokej na trawie,

 ● Michał Mrugalski
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 Swarek Swarzędz
hokej na trawie,

 ● Jakub Mikołajczak
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 Swarek Swarzędz
hokej na trawie,

 ● Julia Bittner
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 Swarek Swarzędz
hokej na trawie,

 ● Mikołaj Wojciechowski
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 Swarek Swarzędz
hokej na trawie,

 ● Julia Szynka
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 Swarek Swarzędz
hokej na trawie,

 ● Jan Sosnowski
Uczniowski Klub Sportowy Szkoły 
Podstawowej nr 5 Swarek Swarzędz
hokej na trawie,

 ● Maria Gorczyca
Wojskowy Klub Sportowy Grunwald 
Poznań
bieg na orientację,

 ● Agnieszka Wieszczek-Kordus
Wojskowy Klub Sportowy Grunwald 
Poznań
zapasy.

Wyróżnienia i nagrody rzeczowe (karnety):
 ● Renata Żerko

Grupa Bratnis Gruszczyn
lekkoatletyka,

 ● Krzysztof Bielewicz
Klub Sportowy Dance Center Poznań
taniec towarzyski,

 ● Magdalena Bielewicz
Klub Sportowy Dance Center Poznań
taniec towarzyski,

 ● Danuta Kapturska
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
lekka atletyka-rzuty,

 ● Andrzej Kapturski
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
lekka atletyka-rzuty,

 ● Antonina Walczak
Akademicki Związek Sportowy Sekcja 
Taekwondo Poznań
taekwondo olimpijskie,

 ● Wiktoria Cwalina
Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn
jeździectwo - skoki przez przeszkody, 
ujeżdżanie,

 ● Kornelia Jurasz
Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn
skoki przez przeszkody,

 ● Nell Sówka
Klub Jeździecki Podkowa Gruszczyn
jeździectwo - skoki przez przeszkody,

 ● Tomasz Pawlaczyk
Klub Karate Dynamic Swarzędz
karate WKF / shotokan,

 ● Wiktor Jastrzębowski
Klub Karate Dynamic Swarzędz
karate WKF / shotokan,

 ● Michał Rusin
Klub Karate Dynamic Swarzędz
karate WKF (olimpijskie),

 ● Oskar Prusinowski
Klub Karate Dynamic Swarzędz
karate WKF (olimpijskie),

 ● Luiza Pacholska
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate WKF (olimpijskie),

 ● Maksymilian Folta
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate,

 ● Katarzyna Lewandowska
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate,

 ● Marianna Bujna
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate WKF,

 ● Ilya Bobul
Stowarzyszenie Klub Sportów Walki 
Kuzi Sport Paczkowo
karate,

 ● Michał Kałużny
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
zapasy styl klasyczny,

 ● Patryk Krobski
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
zapasy styl klasyczny,

 ● Mateusz Wierzbiński
Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz
zapasy styl klasyczny,

 ● Aleksandra Kubiak
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
koszykówka,

 ● Karolina Maj
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
koszykówka,

 ● Martyna Łuczak
Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz
koszykówka.

*  *  *

Serdecznie dziękuję sportowcom za 
ich ogromny wysiłek i osiągnięcia, 
służące także promocji Swarzędza. 

Dziękuję również rodzinom i trenerom za-
wodników. Jeszcze raz serdecznie gratuluję 
wszystkim sportowcom! 

Wszystkim Państwu życzę Nowego 
Roku pełnego optymizmu, szczęścia i po-
wodzenia, a przede wszystkim zdrowia.

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz  
Marian Szkudlarek

Przygotował: Wojciech Dobczyński
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Pan Jacek Anioł 
odznaczony 
przez PZPN 
Pan Jacek Anioł – niegdyś znakomity 
bramkarz SKS Unia Swarzędz, działacz 
sportowy, uczestnik i inicjator wie-
lu akcji charytatywnych, rodowity 
swarzędzanin... 11 grudnia w swa-
rzędzkim ratuszu odznaczony został 
srebrną odznaką Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. Gratulujemy! 

W sympatycznej uroczystości na 
zaproszenie burmistrza Mariana 
Szkudlarka uczestniczyli prezes 

Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
Paweł Wojtala oraz prezes SKS Unia Swa-
rzędz Remigiusz Stein, wraz z pozostałymi 
członkami zarządu Unii. Było mnóstwo 

gratulacji, wspomnień i serdecznych ży-
czeń zdrowia dla bohatera tego spotkania. 

– Ogromna niespodzianka dla mnie, 
wszystko było utrzymane w wielkiej tajem-
nicy – mówił pan Jacek. – Podziękowania 
dla mojej żony, która musiała „znosić” 
moje sportowe pasje przez te wszystkie 
lata – dodał z uśmiechem.

Jacek Anioł jako rodowity swarzę-
dzanin związany jest z Unią od 60 lat. 
Miłość do najstarszego klubu sportowego 

w mieście przekazał mu ojciec – piłkarz 
Unii. Sam poszedł w jego ślady, grając jako 
bramkarz nie tylko w grupach młodzie-
żowych SKS oraz zespole seniorów, ale 
również współtworząc przez lata drużynę 
oldbojów. Był członkiem zarządu klubu 
i współorganizatorem wielu sportowych 
wydarzeń. Jego syn również był piłkarzem 
Unii. 

/mw, jp/ 
z Fot. Maciej Woliński

Stypendia sportowe – zgłaszanie wniosków

Uprzejmie informujemy, że do 31 
stycznia 2021 r. do Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz można 

składać wnioski o przyznanie stypendiów 
sportowych za wybitne osiągnięcia spor-
towe w 2020 roku. 

Podmioty uprawnione do składania 
wniosków to: stowarzyszenia kultury fi-
zycznej, związki i kluby sportowe oraz 
Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. Wnioski można składać 

osobiście do skrzynki podawczej w holu 
ratusza na parterze (bezpośrednio za wej-
ściem po lewej stronie) lub pocztą tra-
dycyjną (listownie) pod adresem: Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Ry-
nek 1, 62-020 Swarzędz.

Regulamin oraz wniosek do pobrania 
znajdą Państwo na stronie internetowej 
urzędu: www.swarzedz.pl w zakładkach: 
sport / nagrody i stypendia. 

/WPR/ 

Antonina 
na medal!

W Sarajewie odbywały się mi-
strzostwa Europy kadetów w ta-
ekwondo olimpijskim. Bardzo 

dobrze spisali się w nich reprezentanci 
Polski, a wśród nich Antonina Walczak 
z Kobylnicy, trenująca w AZS AZS Po-
znań. Antonina wywalczyła I miejsce 
i złoty medal oraz tytuł mistrzyni Europy 
kadetów w taekwondo. 

18 grudnia młoda mistrzyni wraz 
z mamą gościła w ratuszu, by przyjąć 
serdeczne gratulacje od burmistrza Swa-
rzędza Mariana Szkudlarka. 

/mw/
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Finał programu „Razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka” 

Wraz z końcem roku zrealizowane zostały dwa projekty w ramach „Pro-
gramu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” realizowanego 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Były to: „Popra-
wa bezpieczeństwa na ul. Cieszkowskiego w Swarzędzu” oraz „Poprawa 
bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Gminie Swarzędz”. Oba 
swarzędzkie projekty znalazły się wśród najlepszych spośród 68 w Polsce 
i zostały wytypowane do dofinansowania.

W ramach programu na terenie Gmi-
ny Swarzędz poprawie uległo 
bezpieczeństwo na przejściach 

dla pieszych, zlokalizowanych w sześciu 
newralgicznych punktach miasta, z któ-
rych szczególnie często korzystają dzieci 
i młodzież.

Wybór przejść dla pieszych został 
dokonany w oparciu o zapotrzebowanie 
społeczne i poprzedzony wnikliwą analizą 
zagrożeń. Wszystkie wyznaczone do mo-
dernizacji przejścia znajdują się w bliskiej 
odległości od miejsc szczególnie często 

odwiedzanych przez dzieci i młodzież: 
żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe 
i średnie, pływalnia, stadion miejski, świe-
tlica środowiskowa, plac zabaw, placówki 
zdrowia itp.

Do pierwszego ze zwycięskich projek-
tów „Poprawa bezpieczeństwa na przej-
ściach dla pieszych w Gminie Swarzędz” 
wybrano następujące przejścia:

 » ul. św. Marcin na wysokości ul. Wiel-
kiej Rybackiej w Swarzędzu,

 » ul. Piaski w Swarzędzu,
 » ul. Graniczna w Swarzędzu.

Do drugiego z dofinansowanych pro-
jektów „Poprawa bezpieczeństwa na ul. 
Cieszkowskiego w Swarzędzu” wytypo-
wano przejścia dla pieszych zlokalizowa-
ne w ciągu ulicy: przy numerze 74, przy 
skrzyżowaniu z ulicą Nowy Świat oraz 
przy skrzyżowaniu z ul. Kobylnicką.

Wszystkie sześć przejść otrzymało 
specjalne oświetlenie w technologii LED. 
Zastosowano oprawy firmy Schreder 
o mocy źródła światła 27W. Elementem 
dodatkowym zainstalowanym po jednej 
sztuce na każdym słupie jest sygnaliza-
tor pulsacyjny Flash Node 6W w kolo-
rze pomarańczowym. Oprócz iluminacji 
przewidziano ponadto animowane znaki 
pionowe D-6 oraz malowanie pasów na 
czerwonym podkładzie. 

Częścią projektów były także działa-
nia edukacyjne w zakresie bezpiecznego 
zachowania na drodze, przeprowadzone 
w swarzędzkich placówkach oświatowych. 
Efektem tych działań są prace swarzędz-
kich uczniów.

Realizacja projektów wzmocniła lo-
kalne koalicje działające na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu. Sprawiła także, że 
przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy 
Gminy Swarzędz będą potrafili zachować 
się bezpiecznie na przejściach dla pie-
szych, zadbają o swoją widoczność na 
drodze i przekażą nowo zdobytą wiedzę 
rodzicom, opiekunom i dziadkom.

/aw, mmm/
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Razem 
w trudnym czasie

Miniony rok był czasem, który 
znacznie odbiegał od znanej 
nam „normalności”. Był to czas 

trosk, obaw i wielu zmian. Stanęliśmy 
przed wyzwaniami, które zburzyły do-
tychczasowy porządek i znany nam ład. 
Nagle musieliśmy podejmować decyzje, 
które niejednokrotnie miały poważne 
konsekwencje dla życia nie tylko nasze-
go, ale również naszych bliskich. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu bardzo dziękuje osobom zaanga-
żowanym w pomoc naszym mieszkań-

com, którzy przebywali w kwarantannie, 
w izolacji, czy starszym i chorym, których 
w czasie pandemii należy szczególnie 
wspierać. Dziękujemy Bistro Rodzinny Za-
kątek z Zalasewa oraz Restauracji Zdrowa 
Domowa, za nieodpłatne przygotowanie 
obiadów dla osób starszych, strażakom 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyl-
nicy za gotowość dowożenia niezbęd-
nych zakupów oraz wolontariuszom, za 
poświęcenie czasu na wyprowadzanie 
czworonogów osób przebywających 
w kwarantannie.

Ten trudny dla nas czas wzbudził 
w wielu osobach dobrej woli chęć nie-
sienia pomocy i choć odrobiny radości 
tym, którym z różnych przyczyn trudniej 
radzić sobie samodzielnie w życiu. I tak 

ślemy również podziękowania Firmie 
ZENSOF z Gruszczyna za podarowanie 
materiałów budowlanych niezbędnych 
do remontu mieszkania; Stowarzyszeniu 
BZYK RAIDER ze Swarzędza, zespołowi 
pracowników Firmy EKOLOG z Poznania 
oraz osobom indywidualnym Pani Jolan-
cie Wesołek, Panu Adamowi Kusz, Panu 
Markowi Szulc oraz Panu Piotrowi Dobek, 
za upominki dla rodzin i osób starszych, 
które umiliły im świąteczny czas.

Dziękujemy za wszystkie serdeczne 
słowa kierowane do pracowników Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. DZIĘKUJEMY ZA 
ŻYCZLIWOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ.

Karolina Olkiewicz-Różalska
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu

Środowiskowy Dom Samopomocy  
– zapraszamy do kontaktu

Od końca października 2020 r. 
w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Swarzędzu (ŚDS) 

nie odbywają się zajęcia ze względu na 
pandemię koronawirusa. Nie znaczy to 
jednak, że nasi uczestnicy zostali pozba-
wieni pomocy i wsparcia.

Uczestnicy mają zapewnione roz-
mowy telefoniczne z psychologiem 
i terapeutą a także przez komunika-
tor internetowy czy rozmowy wideo. 
W sytuacji nagłego pogorszenia stanu 
emocjonalnego uczestnik może liczyć 
na wizytę domową. Ponadto w ramach 
podtrzymania kondycji i zapobiegania 
pogorszeniu samopoczucia uczestnicy 
mają również możliwość skorzystania 
z krótkich spacerów z terapeutą.

Uczestnicy są regularnie wyposaża-
ni w materiały do pracy własnej, m.in. 
artykuły plastyczne oraz ćwiczenia do 
treningu funkcji poznawczych czy frag-
menty literatury psychoedukacyjnej. 
Część osób realizuje swoje pasje w domu, 
poświęcając czas na malowanie obrazów, 

wyszywanie czy haftowanie. Niektóre 
efekty tych działań można obejrzeć na 
profilu ŚDS na portalu społecznościo-
wym Facebook.

Uczestnicy ŚDS mogą również ko-
rzystać z nagrań video ćwiczeń gim-
nastycznych oraz zajęć muzycznych, 
które zostały wykonane i dostarczone 
im podczas pierwszej fali pandemii (ma-
rzec-kwiecień 2020 r.)

W okresie przedświątecznym, wraz 
z życzeniami zdrowia i wytrwałości w tym 
trudnym czasie, uczestnicy otrzymali 
paczki świąteczne przygotowane przez 
personel ŚDS, które zostały skompleto-
wane zgodnie z potrzebami indywidu-
alnymi – jako że nie każdy lubi kawę lub 
może jeść słodycze.

Mamy nadzieję, że niedługo spotka-
my się w ŚDS na zajęciach, a tymczasem 
zapraszamy do kontaktu.

ŚDS w Swarzędzu jest placówką 
dziennego pobytu dla osób chorych 
psychicznie, przeznaczony jest dla osób, 
które aktualnie nie wymagają hospitaliza-

cji. Głównym i najważniejszym zadaniem 
ŚDS jest przystosowanie uczestników do 
możliwie jak najbardziej samodzielnego 
życia, wykształcenie umiejętności nie-
zbędnych do codziennego funkcjono-
wania (kontakt z ośrodkiem 61 651 05 84 
pon. – 8-17, wt.-pt. 8-16).

ŚDS w Swarzędzu
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Świadczenie 
wychowawcze 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
Sekcja Świadczeń Wychowawczych infor-

muje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego na kolejny okres 
zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 
31 maja 2022r. będą przyjmowane:

– od 1 lutego 2021r. – w formie elektronicz-
nej- za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, 
Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE 
ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS 

– od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. 
Poznańska 25 (wejście do budynku Urzędu Miasta 
i Gminy), na parterze w poniedziałki w godz. od 
8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 
7.30 do 15.30.

Ważne! Aby nie stracić prawa do świadczenia 
za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego 
wnioski należy bezwzględnie złożyć do 30 czerw-
ca 2021 r.

Agnieszka Fabiś
Kierownik Sekcji Świadczeń 

Wychowawczych

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 

Myśliwi  
pomagają  
niepełno-
sprawnym 
dzieciom

Myśliwska paczka 
z Koła Łowieckie-
go nr 101 Bura 

Chata trafiła do Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Lesz-
ka Grajka w Swarzędzu.

Myśliwi z Koła Łowiec-
kiego Bura Chata, które 
gospodaruje na terenie 
obwodu nr 174 zlokalizo-
wanego w Nadleśnictwie 
Czerniejewo, ufundowali 
dla podopiecznych Stowa-
rzyszenia sprzęt specjali-
styczny do usprawniania 
dzieci z niepełnospraw-
nościami. Został on przekazany przez 
Łowczego Koła Marka Baumgarta na 
ręce Pani Barbary Kucharskiej – Prezes 

Stowarzyszenia Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski 
w Swarzędzu.

Specjalistyczny sprzęt 
ufundowany przez Koło 
Łowieckie Bura Chata 
w ramach akcji Myśliwska 
Świąteczna Paczka pozwoli 
wyposażyć sale dydaktycz-
ną przeznaczoną dla dzieci, 
a dla opiekunów i terapeu-
tów będzie dużym wspar-

ciem w realizacji misji usprawniania dzieci 
niepełnosprawnych.

Marek Baumgart

Z sercem 
dla Seniorów

W tym roku nie spotkaliśmy się 
przy wigilijnym stole, dlatego 
w przedświątecznym czasie 

nie zapomnieliśmy o uczestnikach 
z placówek senioralnych, a także o po-
trzebujących wsparcia seniorach z gmi-
ny Swarzędz. Staraliśmy się sprawić im 
przyjemność w postaci prezentu, jakim 
była świąteczna paczka, oraz kalendarzy 
z pracami naszych Uczestników wykona-
nych w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020. 

Miłym akcentem okazały się imienne 
kartki dla seniorów przygotowane przez 
dzieci z Przedszkola „Kompas”, Przedszko-
la „Wesołe Ludwiczki” z Poznania oraz 
wolontariatu dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Zalasewa pod kierow-
nictwem Pani Romany Grys-Mateckiej. 
Wszystkie prezenty zawieźliśmy do senio-
rów, aby mogły trafić na świąteczny stół. 

Podziękowania kierujemy również do 
darczyńców, którzy ufundowali paczki 
dla osób starszych – Państwa Marcie 
i Bartoszowi Wacław, Pani Agnieszce 

Grad (kartki od dzieci oraz czekolady) 
oraz Firmie Deceuninck z Jasina. Wielu 
seniorów ucieszyła także coroczna po-
moc z inicjatywy „Szlachetnej Paczki”. 

Dziękujemy za serdeczność i pomoc 
dla seniorów ofiarowaną przez Państwa 
bezinteresownie w tym trudnym czasie, 
życzymy dużo zdrowia oraz nadziei, że 
kolejny rok będzie łatwiejszy. 

Anna Szpakowska, Renata Śledź
Dzienny Dom „Senior – WIGOR”  

ze Swarzędza

Życzenia  
noworoczne  

dla Seniorów 
W Nowym 2021 Roku  

dużo zdrowia,  
wszelkiej pomyślności,  

spotkań w gronie przyjaciół,  
radości w codziennym życiu, 
pogody ducha, wiary w to,  

że nie ma rzeczy niemożliwych  
i aby spełniły się  

wszystkie marzenia 
życzy 

Przewodnicząca  
Rady Seniorów  

Hania Grabowska  
wraz z Zarządem
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Angela Marsons 
Niemy krzyk

Pięciu pracowników domu dziecka za-
wiera pakt – obiecują sobie, że nikt nie 
dowie się, co wydarzyło się w miejscu 
ich pracy. By zatrzeć ślady zbrodni, 
podpalają budynek. Tajemnicę udaje 
się dochować przez kilka lat. Do czasu 
aż zaczynają ginąć kolejne osoby, które 
ją złożyły. Sprawę morderstw prowadzi 
Kim Stone, młoda detektyw, dla której 
wyjaśnienie zbrodni jest ważniejsze niż 
obowiązujące procedury. Czy jej się to 
uda? Czy odkryje kto jest zabójcą? Co 
przed laty wydarzyło się w miejscu, 
na terenie którego policja odkrywa 
ludzkie szczątki? Dobrze napisany, 
wciągający kryminał, w którym au-
torka trzyma nas w niepewności do 
ostatnich stron.

Svetlana Ovsyankina
Fit przepisy 
od baletnicy

Svetlana Ovsyankina, tancerka Polskie-
go Baletu Narodowego i instagramer-
ka, w swojej książce pokazuje, jak jeść 
lekko, zdrowo i smacznie. Podaje łatwe 
przepisy na śniadania, obiady, kolacje 
i desery bez cukru. Przekonuje, że 
gotowanie może być proste, a zdrowe 
produkty kupimy w każdym sklepie. 
W książce znajdziemy też obliczone 
wartości odżywcze i kaloryczne każdej 

z proponowanych potraw i wiele prak-
tycznych wskazówek, np. jak obliczyć 
wskaźnik podstawowej przemiany 
materii (tak zwane podstawowe zapo-
trzebowanie kaloryczne) czy całkowitą 
przemianę materii, czyli dobowe zapo-
trzebowanie kaloryczne.

J.K. Rowling
Ikabog

Autorka napisała tę książkę ponad 
dziesięć lat temu dla swoich dzieci – 
i nie zamierzała jej wydawać. Zdanie 
zmieniła w 2019 roku, publikując baśń 
w odcinkach w Internecie – jako pocie-
chę dla dzieci zamkniętych w domu 
w czasie pandemii. Choć książka skie-
rowana jest głównie do odbiorców 
w wieku 6-9 lat, zachwyci również 
starszych czytelników, a nawet doro-
słych (za sprawą dowcipu językowego). 
Jej bohaterem jest Alfred Arcydzielny 
rządzący królestwem Coniemiara. Król 
spróbuje zmierzyć się ze strasznym 
potworem Ikabogiem. Ale czy ten 
rzeczywiście jest zły? Może zło czai 
się gdzieś indziej? Niezwykła baśń, 
wzbogacona ilustracjami stworzonymi 
przez dzieci.

Christy Lefteri
Pszczelarz z Aleppo 

Główny bohater to mieszkający w Alep-
po pszczelarz Nuri, ojciec Samiego 
i mąż Afry. Ich spokojne życie zostaje 
przerwane, gdy w Syrii wybucha woj-
na. W eksplozji bomby ginie Sami 
a Afra traci wzrok. Małżonkowie zdają 
sobie sprawę, że muszą opuścić uko-
chaną ojczyznę i wyruszają w podróż 
do Wielkiej Brytanii, gdzie czeka na 
nich kuzyn Nuriego, Mustafa. Ich po-
dróż będzie pełna niebezpieczeństw 
– a siłę, by się im przeciwstawić, daje 
im nadzieja na spokojne życie w nowej 
ojczyźnie. Książka zainspirowana zo-
stała historiami ludzi, których autorka 
poznała, pracując jako wolontariuszka 
w ośrodku dla uchodźców w Grecji.

Wojciech Tochman
Jakbyś kamień jadła

Wznowienie wstrząsającego reportażu 
dotyczącego wojny w Bośni i Hercego-
winie toczonej w latach 1992-1995. 
Autor przypomina, że koniec wojny 
nie przyniósł ofiarom spokoju. Wiele 
rodzin do tej pory szuka ciał członków 
swojej rodziny – by móc je pochować. 
Z pomocą przychodzi im antropolog 
Ewa Klonowski szukająca zbiorowych 
mogił. Autor charakterystycznym dla 
reportażu wojennego suchym, po-
zbawionym emocji stylem pokazuje, 
jak cienka jest granica cywilizacji, jak 
szybko przyjaciele mogą zamienić się 
we wrogów, jednocześnie pozostawia 
ocenę działań wojennych czytelnikom.

Meredith Jaegger
Posag szwaczki
Dwie imigrantki z Europy – Niemka 
Hannelore Schaeffer oraz Irlandka 
Margaret O’Brien – pracują jako 
szwaczki, naprawiając ubrania za-

możnych mieszkańców San Franci-
sco. Gdy Margaret znika, Hanna robi 
wszystko, by odnaleźć przyjaciółkę. 
Wiele lat później o historii kobiet 
dowiaduje się Sarah Havensworth, 
dziennikarskie przeczucie zmuszą ją 
do zainteresowania się sprawą; sama 
jednak też skrywa tajemnicę sprzed 
lat. Poruszająca powieść obyczajowa 
przybliżająca czytelnikom historię San 
Francisco. Co ważne, książka wydana 
jest w serii Duże Litery z dużą czytelną 
czcionką – dla osób mających problem 
ze wzrokiem, ale i dla tych, którzy chcą 
dać oczom odpocząć. 

Robert J. Schmidt
Mrok nad Tokyoramą

Rok 2077 liczne katastrofy naturalne 
doprowadziły do tego, że życie jest 
możliwe tylko tam, gdzie istnieje 
nowoczesna technologia. Ludzie za-
mieszkują olbrzymie metropolie, a rolę 
państw przejęły korporacje współpra-
cujące z okrutnymi gangami. Bohate-
rem książki jest Rafał Tymura – Polak 
o japońskich korzeniach, były żołnierz 
sił specjalnych, pracujący jako ochro-
niarz jednego z polityków. Gdy zostaje 
zamordowana żona Tymury, przybiera 
on imię Ryuichi Koda i poprzysięga 
zemstę, schodząc do przestępczego 
półświatka. Ciekawa propozycja dla 
fanów fantastyki. 

Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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Koncert walentynkowy
Luty często kojarzy się z miesiącem miłości, czerwonych róż... 
To właśnie w tym miesiącu obchodzimy Walentynki – 
czyli dzień zakochanych. Z tej okazji Ośrodek Kultury 
w Swarzędzu zaprasza na romantyczny, pełen 
wzruszeń i „miłości” koncert Mateusza Ziółko.

Mateusz Ziółko – pianista, wokalista, 
autor muzyki i tekstów. Zdobywca 
wielu nagród i wyróżnień, wśród 

nich zwycięstwo III edycji programu „The 
Voice Of Poland” oraz X edycji programu 
„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Mateusz 
zwyciężył także w konkursie „Super De-
biuty” podczas 51. Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu. W listopadzie 
2016 r. wydał utwór „W płomieniach”, 
który w 2017 roku był najczęściej granym 
utworem w Polskich rozgłośniach radio-

wych, a w serwisie 
YouTube osiągnął 
spektakularny wy-
nik ponad 62 milio-
ny wyświetleń. 26 maja 
2017 roku miała miejsce 
premiera debiutanckiego 
albumu pt. „Na nowo”, 
na którym znalazły się 
takie utwory jak tytułowe 
„Na nowo”, „Szkło” oraz 
„Planety”. We wrześniu 

„Swarzędzkie 
Zapiski” – jest 
pierwszy numer

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztu-
ki oraz Biblioteka Publiczna wydały 
pierwszy numer „Swarzędzkich Za-

pisków”. W zamiarze jest to kwartalnik, 
do którego może napisać każdy, kto ma 
informacje, materiały, wspomnienia zwią-
zane ze Swarzędzem.

W pierwszym numerze poznacie syl-
wetkę swarzędzanina z wyboru – doktora 

medycyny Kazimierza Kosmali, znajdzie-
cie również biogramy innych swarzędz-
kich lekarzy, których starsi mieszkańcy 
z pewnością pamiętają.

Wydawcy zachęcają do przesyłania 
twórczości, nie tylko literackiej. Pani 
Maria Łbik, malarka z Gruszczyna, po-
dzieliła się swoim wspomnieniem do-
tyczącym noblistki – Olgi Tokarczuk, 
a Hanna Jałocha nadesłała chwytające 
za serce opowiadanie.

Pismo (w cenie 7 zł) dostępne jest 
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu na 
os. Czwartaków oraz w filiach biblioteki.

/nad/

100 lat  
Pani Marii!

Wspaniały jubileusz obchodziła 
Pani Maria Przybył ze Swarzę-
dza. 100 lat to piękny wiek, który 

budzi szacunek i zasługuje na szczególne 
gratulacje! 

To pierwsza swarzędzanka, która 
świętuje w tym roku swoje setne urodziny. 

12 stycznia Pani Maria otrzymała 
list gratulacyjny od burmistrza Mariana 
Szkudlarka, a także bukiet kwiatów i kosz 
słodkości. 

Raz jeszcze życzymy wszystkiego do-
brego, dużo zdrowia, pogody ducha oraz 
wielu lat w tak dobrej formie! 

/WPR/ 

2019 r. swoją premierę miał 
film „Legiony”, do którego 
wspólnie z producentem Tab-
b’em, Mateusz stworzył utwór 

promujący o tym samym 
tytule. W sierpniu 2020 r. 

Mateusz zaprezento-
wał najnowszy singiel 

„S.O.S”, który jest za-
powiedzią drugiego 
albumu artysty. 

Zapraszamy 
13 lutego (sobota) 

2021 roku o godzi-
nie 18:00. 

Transmisja „Na 
żywo” w telewizji STK 

oraz na kanale YouTube 
Ośrodka Kultury w Swa-
rzędzu.

/ok/
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Ożywianie balów w Paryżu  
oraz warsztaty z Fundacją Braci Golec

Mimo trwającej od wielu miesięcy 
walki z niewidzialnym wrogiem, 
mamy nadzieję, że w 2021 roku 

uda się pokonać pandemię koronawirusa 
COVID-19. Optymizmu dodaje nam nie-
powtarzalna atmosfera, jaka towarzyszy 
każdemu początkowi roku, który powinien 
być czasem maskarad, zabaw i tańców. 
Zatem warto przypomnieć, że pierwszy 
podręcznik nauki tańca Orchesographie 
napisał Jean Tabourot (pseud. Thoinot 
Arbeau). Traktat ten (bo tak nazywano 
wówczas takie publikacje) został wydany 
drukiem w 1589 roku we Francji. Był to 
również pierwszy podręcznik nauki gry na 
bębnach. Autor wyjaśniał w nim m.in., że 
flażolety i bębny – tarabany używane przez 
muzyków w wojsku francuskim, są także 
bardzo przydatne w muzyce tanecznej. Zło-
ty wiek flażoletu rozpoczął się jednak w 2. 
połowie XVIII wieku i trwał nieprzerwanie 
do wybuchu I wojny światowej. Wówczas 
flażolety i muzyka na nich wykonywana 
były po prostu bardzo modne, a szcze-
gólnie muzyka taneczna, zwłaszcza taniec 
nazywany „kadryl” (fr. quadrille). Jak pisze 
Philippe Bolton – współczesny francuski 

muzykolog i wytwórca kopii historycz-
nych flażoletów, „przez cały XIX wiek 
flażolety ożywiały bale, szczególnie te 
organizowane w Paryżu”. Od drugiej po-
łowy XX wieku flażolety występują przede 
wszystkim w muzyce tradycyjnej i na świe-
cie kojarzone są najczęściej z taneczną 
muzyką celtycką, chociaż pojawiają się 
także w kulturze popularnej, szczególnie 
w muzyce filmowej: Titanic, Władca Pier-
ścieni, Hobbit, Harry Potter. W 2013 roku 
laureatką 58. Konkursu Piosenki Eurowizji 
została piosenka Only Teardrops, którą wy-
konała duńska artystka Emmelie de Forest. 
Instrumentami tworzącymi niepowtarzalny 
charakter tej piosenki były flażolet i dwa 
tarabany – zupełnie jak w renesansowym 
podręczniku nauki tańca. Pamiętamy jed-
nak, że również w Polsce, w wielu re-
gionach flety 6-otworowe stanowią nadal 
ważną część żywej tradycji muzycznej. 
Jednym z ośrodków uczących gry na takich 
instrumentach jest Fundacja Braci Golec. 
Dlatego Ośrodek Kultury w Swarzędzu 
zaplanował na 23 i 24 października 2021 
roku weekendowe warsztaty flażoletowe 
z Fundacją Braci Golec pod roboczym ty-

tułem: „Beskidzki flet 6-otworowy w mu-
zyce górali żywieckich”. Celem projektu 
jest zapoznanie uczestników warsztatów 
z ludowymi instrumentami muzycznymi, 
w tym ze słynnymi trombitami oraz nauka 
góralskich melodii tanecznych. Adresatami 
są muzycy-amatorzy zaawansowani i śred-
nio zaawansowani w grze na flażolecie. 
Otrzymają oni okolicznościową publikację 
zawierającą repertuar w zapisie nutowo-
-tabulaturowym na flażolet wraz z akom-
paniamentem funkcyjnym i słowami. Na 
miejscu będzie można zakupić profesjo-
nalne instrumenty w tonacji D wykonane 
z bzu czarnego przez wybitnych artystów 
współpracujących z Akademią Kolberga. 
Planowanym finałem będzie wspólna gra 
uczestników warsztatów z zaproszonymi 
artystami Fundacji Braci Golec, która 
zostanie zarejestrowane i opublikowane 
przez Ośrodek Kultury, a jeżeli będzie 
to możliwe, to wydarzenie odbędzie się 
z udziałem publiczności. 

Oprócz muzyków Swarzędzkiej Or-
kiestry Flażoletowej w warsztatach będzie 
mogło wziąć udział jeszcze 20 dodatko-
wych osób. Zainteresowani powyższym 
projektem mogą poznać szczegóły, kon-
taktując się z Ośrodkiem Kultury w Swa-
rzędzu lub pisząc na mój adres:

lwjkwietrzynski@gmail.com 
Zapraszam serdecznie.

Wojciech Wietrzyński
Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa

6-otworowe flety górali żywieckich

Kadryl La Trénis 1805  (il. Wikipedia)
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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.
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Bliźniaki

Wiele perełek okolic Poznania to 
miejsca unikatowe, nie brakuje 
jednak i takich, które z przy-

mrużeniem oka można nazwać bliź-
niakami. Ich odpowiedniki rozsiane są 
zarówno po najbliższej okolicy, jak i w 
innych częściach kraju, Europy i świata.

Nie ma chyba nikogo, kto nie znałby 
poznańskich koziołków, trykających się 
w południe ku uciesze turystów i miesz-
kańców. Mało kto jednak wie, że kozioł-
ki mają swojego kolegę na wieży ratusza 
w Kórniku, gdzie o 12 pod zegarem pieje 
i kłania się wszystkim sympatyczny kogut-
-kur. Występom zwierzaków towarzyszą 
również dźwięki miejskich hejnałów.

Podwójne
Kórnik wraz z Bninem to idealny przy-

kład podpoznańskich bliźniaków. O ich 
dawniejszej, odrębnej historii świadczy 
unikatowy, podwójny herb gminy oraz 
dwa rynki i ratusze: kórnicki jest siedzibą 
burmistrza, w bnińskim mieści się Izba 
Pamiątek Regionalnych. Dwoma rynkami 
może się również pochwalić Murowana 
Goślina. Pierwszy to centralny punkt śre-
dniowiecznej części miasta z budynkami 
kościoła farnego i ratusza. Drugi (ze sty-
lizowaną kamienicą-ratuszem) powstał 
jako element osiedla dla pracowników 
fabryki zbrojeniowej w Bolechowie. 
Swoistymi bliźniakami są też synagogi 
w Buku (obecnie Sala Miejska) i Mosinie 
(Galeria Sztuki). Odnowione i zarządzane 
przez samorządy, funkcjonują dziś z po-
wodzeniem jako miejsca licznych wystaw, 
spotkań i koncertów.

Pomniki
Charakterystycznym elementem pa-

noramy Lubonia jest Pomnik Siewcy. 
Rzeźba, wykonana przez słynnego Mar-
cina Rożka, pierwotnie służyła jako… 
reklama podczas Powszechnej Wystawy 

Krajowej. Wiele lat później kopia Siew-
cy stanęła przed budynkiem obecnego 
poznańskiego Uniwersytetu Przyrodni-
czego. Rzeźba przypomina, że uczelnię 
można śmiało nazwać młodszym bratem 
Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Haliny 
w Żabikowie (część Lubonia) – jedynej 
uczelni wyższej w zaborze pruskim. Licz-
ne kopie słynnych rzeźb znalazły swoje 
miejsce w Muzeum Arkadego Fiedlera 
w Puszczykowie. W tamtejszym Ogrodzie 
Kultur i Tolerancji zobaczyć można Bra-
mę Słońca z Tiahuanaco, posąg z Wyspy 
Wielkanocnej czy posąg Buddy z Bamian, 
którego pierwowzór został zniszczony 
przez talibów. W Puszczykowie swoją 
przystań znalazła też wierna kopia Santa 
Marii – żaglowca Krzysztofa Kolumba 
oraz kopia myśliwca Hurricane, używa-
nego przez polskich pilotów walczących 
w bitwie o Anglię.

Architektura
Co łączy Salę Mauretańską na zamku 

w Kórniku i Fontannę Lwów na dziedzińcu 
zamku w Poznaniu? Obie swoje pierwo-
wzory mają w hiszpańskiej Grenadzie, 
w pałacu Alhambra. Kórnicki zamek ma 
jeszcze innego bliźniaka – mauzoleum 
Tadź Mahal w indyjskiej Agrze, o czym 
najłatwiej przekonać się, oglądając zamek 
z perspektywy arboretum. Częścią impo-
nującej rezydencji w Rogalinie jest ko-
ściół świętego Marcelina. Budynek, znany 
jako mauzoleum rodu Raczyńskich, jest 
kopią rzymskiej świątyni z francuskiego 
Nîmes. Na berlińskiej Starej Mennicy 
był wzorowany Pałac Jankowice, czyli 
najstarszy w regionie obiekt w stylu kla-
sycyzmu romantycznego. Dla efektow-
nej wieży ciśnień górującej nad Śremem 
odpowiednika szukać trzeba w nieodle-
głym Kościanie, a obie wieże nawiązują 
do londyńskiego Tower Bridge. Ciekawe 
są losy Kopca Kościuszki w Objezierzu. 
Według legendy pierwszy kopiec usypano 
tam w roku śmierci Naczelnika, a więc na 
kilka lat przez budową bardziej znanego 
odpowiednika z Krakowa.

Rekreacja
Miłośnicy aktywności w plenerze 

w każdą sobotę spotykają się w Dąbrówce. 
Stamtąd punktualnie o godzinie 9 rusza 
bieg po lasach palędzko-zakrzewskich. 
W tym samym czasie startują też zawod-
nicy bliźniaczych biegów sieci parkrun nad 
Jeziorem Swarzędzkim, na poznańskiej 
Cytadeli i w setkach miejsc w 22. krajach 
świata. Ze względu na pandemię póki co 
trzeba szukać innych sposobów rekreacji 
– na przykład w Puszczy Zielonce! Kto by 
pomyślał, że w jej granicach mieszczą się 
dwie Ameryki(!), Floryda, Karpaty, Łysa 
Góra, no i Mazury. A właściwie Czerwo-
nackie Mazury, czyli zbiorniki pożwirowe 
w Owińskach, które oglądane z lotu ptaka 
przypominają miniaturkę malowniczych 
krajobrazów północno-wschodniej Polski.

Piotr Basiński – Poznańska  
Lokalna Organizacja Turystyczna

Zamek w Kórniku
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Kopia posągu Buddy z Bamian w Muzeum 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie
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Przydatne adresy i telefony

	z Urząd	Miasta	i	Gminy	
w	Swarzędzu

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, 
wt.-pt. 7.30-15.30  (w pon. kancelaria - 
biuro podawcze do 17.00)

	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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 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

PRZEDSZKOLE KATOLICKIE
P.W. DZIECIĄTKA JEZUS

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

www.przedszkoleswarzedz.caritaspoznan.pl

	 małe,	kameralne	przedszkole
	 wykwalifikowana	kadra	pedagogiczna
	 codzienny	język	angielski
	 logopeda,	psycholog, 
terapeuta	pedagogiczny
	 logosensoryka
	 laboratorium	bystrego	 
przedszkolaka
	 liczne	warsztaty
	 nowatorskie	metody	pracy
	 programowanie	 
(Genibot,	Bee-Bot)
	 niskie	czesne

Zapraszamy dzieci  
w wieku od 2,5 do 6 lat
Przedszkole Niepubliczne 
p.w. Dzieciątka Jezus
ul. Św. Marcina 38, 62-020 Swarzędz

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 towarzy-
skich na terenie kraju i turniejach mię-
dzynarodowych. 

Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazu-
je, integracyjnym klubem sportowym, 
naszą drugą ważną sekcją jest grupa 

najmłodszych adeptów Rugby w odmia-
nie „TAG", która jeszcze przed oficjalnym 
zarejestrowaniem klubu osiągała sukce-
sy na arenie lokalnej i nie tylko. Sekcja 
Rugby współpracuje m.in. ze Szkołą 
Podstawową 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  
Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 os. 
Stare Zegrze 1 w Poznaniu.

Koszykówka na Wózkach to nie tyl-
ko sport i aktywność ruchowa. To także 
rehabilitacja ruchowa, społeczna, psy-
chospołeczna dla osób z niepełnospraw-
nościami ruchowymi różnego rodzaju. 

Staramy się poprzez takie działania wy-
ciągać osoby z domów i zaktywizować je 
w społeczeństwie. Rugby „Tag” to świet-
na zabawa w ruchu, który dzisiejszym 
najmłodszym jest bardzo potrzebny ze 
względu na coraz to bardziej popular-
ną „cyfrową” formę spędzania wolnego 
czasu, a przecież wiemy, że dla naszych 
najmłodszych pociech ruch to samo 
zdrowie.

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

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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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!


