
luty 2021

nr 2 (375) bezpłatne pismo informacyjne

Zapisy do szkół i przedszkoli    Dotacje z budżety gminy
Jak mądrze dokarmiać ptaki?    Przekaż 1 procent podatku

IS
SN

 1
73

2-
24

80

Codziennie nowe informacje: www.swarzedz.pl



2

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  luty 2021

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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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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29. Finał WOŚP w Swarzędzu: 

135.593,40 zł! 
Dziękujemy!
Szanowni Państwo! 31 stycznia 2021 roku odbył się 29. FINAŁ WIELKIEJ 
ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. W tym roku zbiórka prowadzona była 
dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. 

Swarzędz, jak co roku, przyłączył się 
do wsparcia tej szlachetnej idei. Przy 
Ośrodku Kultury utworzony został 

SWARZĘDZKI SZTAB WOŚP, który 
zajął się przygotowaniami i organizacją 
Swarzędzkiego Finału. Przez cały dzień 
w Ośrodku Kultury odbywały się energe-
tyczne koncerty zespołów Yorba, B. Ca-
pello, Kwartetu ProForma oraz legendy 
rockowego grania – zespołu Turbo! 

Na ulicach miasta i gminy biegali 
uczestnicy 6. Swarzędzkiego Biegu WOŚP, 
a w Jeziorze Swarzędzkim zanurzały się 
Swarzędzkie Morsy. 

Na aukcjach Allegro Swarzędzkiego 
Sztabu można było wylicytować prawie 
200 atrakcyjnych przedmiotów. 

W całej gminie rozmieszczonych było 
30 sztabowych puszek stacjonarnych, a po-
przez Internet można było zasilić konto 
Swarzędzkiej E-Skarbonki. 

Ze względu na pandemię 29. Finał 
był tym razem wirtualny. Bezpośrednią 
transmisję przeprowadziła Telewizja STK. 
Finał można też było oglądać na kanale 
YouTube swarzędzkiego Ośrodka Kultury. 

Na tę chwilę możemy zadeklarować 
niesamowitą, wspaniałą kwotę: 

135.593,40 zł! 

Składa się na nią: 
 » 1. VI Swarzędzki Bieg WOŚP: 
11.135,31 zł 

 » 2. puszki Stacjonarne: 26.029,82 zł 

 » 3. wolontariusz Piotr: 3.101,60 zł 
 » 4. licytacje Allegro: 41.981,67 zł 
 » 5. E-Skarbonka: 53.345 zł 

NIE BYŁOBY TO MOŻLIWE, GDY-
BY NIE ZAANGAŻOWANIE OGROM-
NEJ RZESZY OSÓB, SPONSORÓW 
I FIRM, KTÓRYM Z TEGO MIEJSCA 
CHCIAŁEM BARDZO SERDECZNIE 
PODZIĘKOWAĆ: 

 » Burmistrzowi Marianowi Szkudlarko-
wi za pomoc i przychylność w każdej 
sprawie związanej z imprezą,

 » Perfekcyjnej ekipie od obsługi kasy: 
Żaneta Kasprzak, Anita Frąckowiak, 
Iza Nowak, Agnieszka Gawarecka. 

 » Naszemu jedynemu wolontariuszo-
wi Piotrowi Nowakowi za pomoc 
w przygotowaniach oraz kwestowanie 
w mieście. 

 » Leszkowi Łukomskiemu – nieza-
stąpionemu konferansjerowi, który 
w iście profesjonalny sposób popro-
wadził nasze sztabowe studio WOŚP! 

 » Mateuszowi Matuszakowi, Jarkowi 
Andrzejewskiemu, Klaudii Ochowiak 
oraz Filipowi Kantorskiemu za pełną 
profesjonalizmu organizację 6. Swa-
rzędzkiego Biegu WOŚP, 

 » Sebastianowi Budyle z firmy MedSe-
bateam za pouczający pokaz pierwszej 
pomocy. 
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 » Technice scenicznej – Tomek Droż-
niewski, Thomasound, Tomek Bara-
nowski, Marcin Baran, 

 » Telewizji Kablowej STK za transmisję 
imprezy i super współpracę, 

 » Mariuszowi Łuczakowi za wspaniałe 
foto, 

 » Tygodnikowi Swarzędzkiemu oraz 
Informatorowi Swarzędzkiemu za 
promocję i relację, 

 » Spółdzielni Mieszkaniowej w Swa-
rzędzu za wywieszenie plakatów na 
klatkach schodowych, 

 » Stowarzyszeniu Morsy Swarzędz za 
lodową kąpiel, 

 » Monice Olszewskiej i jej pomocnicom 
za wspaniałe dekoracje. 
Osobne podziękowania kieruję do 

pracowników z naszego Ośrodka Kultu-
ry, którzy pracowali nad imprezą na długo 
przed styczniowym Finałem i bez których 
ta impreza nie mogłaby się odbyć – Żanety 
Kasprzak, Anity Frąckowiak, Michała 
Klimaszewskiego, Adama Fryzowskie-
go, Eryka Dolajzera, Szymona Ranza 
– Ich wkład w realizację imprezy jest 
nieoceniony. 

Na szczególne podziękowania zasłu-
gują również wszyscy artyści i zespoły 
występujący podczas Swarzędzkiego Fina-
łu: Yorba, B. Capello, Kwartet ProForma 
oraz zespół Turbo. 

Niestety, ze względu na pandemię, 
w tym roku nie werbowaliśmy wolon-
tariuszy kwestujących do puszek na 
ulicach miasta. Była to dla nas bardzo 
trudna i bolesna decyzja, bo to oni 
zawsze byli jednymi z największych 
bohaterów każdego z dotychczaso-

wych finałów! Rokrocznie, ponad 600 
wolontariuszy wychodziło na ulice 
naszej Gminy, żeby zbierać pieniądze 
na szczytny cel Finału! Przypomnę, że 
w zeszłym roku zebrali ponad 178 ty-
sięcy złotych! Miejmy nadzieję, że ko-
lejny Finał odbędzie się w normalnych 
warunkach i wolontariusze znów wyjdą 
na nasze ulice! Ich wkład w każdy finał 
jest przeogromny. 

Ogromną rolę w całym Finale odegrali 
również mieszkańcy miasta i gminy Swa-
rzędz, wśród których są także przedsiębior-
cy. Na ich ręce składam wielkie wyrazy 
uznania! To dzięki ich szczodrości, hoj-
ności i chęci niesienia pomocy, Swarzędz 
znów może pochwalić się tak wspaniałym 
wynikiem! 

Tegoroczny wynik nie byłby możli-
wy, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie 
firm i osób, które chciały wesprzeć 29. 
Finał WOŚP, przekazując różne przed-
mioty i vouchery na licytację. Są to: 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Marian Szkudlarek, Fabryka Mebli Tapi-
cerowanych SP. Z O. O., SP.K. ,,Alwes”, 
JK Biżuteria, Markos, Lech Łukomski, 
Ewa i Bartek Paprocki, PozEnergy Sp. 
z o.o., Rzecznik KKS Lech Poznań Ma-
ciej Henszel, Swarzędzka Orkiestra Dęta, 
zespół Turbo, Kwartet Pro Forma, Yorba, 
Swarzędzkie Bractwo Kurkowe, Piękny 
Psiak, Informator Swarzędzki, Zbigniew 
Brzozowski, Bzyk Raider, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka w Swarzędzu, Piotr 
Kubczak, SSNC MEBLORZ, Językow-
nia, Zdrowa Domowa Kuchnia, Barbara 
Idczak, Alpaki Buczyńscy, Małgorzata 
Tamowska, Salon Kosmetyczny Urszula 
Gowarzewska, Jan Kułakowski, EKO Sto-
larz, Zimni-Sport, KSPhotography, Bodo 
Sport, Body Femme Studio Pole Dance, 
Eagle Pole Wear, Piórex, Brodex, RSP 

Kruszewnia, Zakłady Mięsny Bystry, Utal 
sp. z.o.o, Studio Paznokci AGA, Klaudia 
Lejko Świat Masażu, Seven Sins Tattoo, 
Tomasz Dembiński, PZW Koło Zatorze, 
Dorota Chojnacka, Federacja KSW, Za-
kład Szklarski Bartłomiej Kijak, Optyk 
Przybylscy, Husse Poznań, Medsebateam, 
Runo, Hyundai i Suzuki Szpot, Salon uro-
dy Mariusz, Organic Fitnes, Strefa Sportu 
Tenis & Fitness, EscapeHouse, Poseł na 
Sejm Katarzyna Kretkowska, Cukiernia 
Magdalenka, Diagnosis, Cukiernia Cafe 
Pączek, Restauracja Portofino Pełne Sma-
ku, Rodzinny Zakątek, Restauracja MIO, 
Cukiernia Hoffmann Cukiernia Grzeczka, 
Dynasplint, Zbymar, Instytut Mikroeko-
logii w Poznaniu. 

Jeszcze raz WIELKIE, PRZE-
OGROMNE DZIĘKI!!! 

Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP 
Dyrektor Ośrodka Kultury 

w Swarzędzu 
Filip Przepióra 

Podziękowanie  
Burmistrza 

Szanowni Państwo! Swarzędz, jak 
co roku, przyłączył się do szlachetnej 
akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Mimo ograniczeń spowo-
dowanych pandemią, znów zagrali-
śmy, okazując wielkie serca. Zebra-
liśmy prawie 136 tysięcy złotych dla 
oddziałów dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy.  
Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję 
za każdą wpłatę, za każdy gest, za wiel-
ką pomoc i zaangażowanie. Wierzę, że 
będziemy razem grać do końca świata 
i jeden dzień dłużej... 

Z wyrazami szacunku, 
Marian Szkudlarek  

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
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Tunel w Kobylnicy – 
jest wykonawca

5 lutego Zarząd Dróg Powiatowych 
w Poznaniu wybrał wykonawcę tunelu po 
torami kolejowymi w Kobylnicy. Najko-
rzystniejsza okazała się oferta firmy Budi-
mex Budownictwo Sp. z o.o. z Warszawy, 
która podjęła się zadania za niespełna 46 
mln zł. Możliwe zatem, że wkrótce umo-
wa na realizację w systemie „projektuj 
i buduj” zostanie podpisana. – Jeśli tak 
się stanie, to za niespełna 3 lata, w 2023 
roku, zapomnimy o korkach w Kobylnicy – 
mówi burmistrz Swarzędza, Marian Szku-
dlarek. – Zamiast przejazdu kolejowego 
z rogatkami będziemy mieli 70-metrowy 
tunel pod torami, a zamiast skrzyżowania 
z sygnalizacją świetlną - rondo. Takie są 
założenia budowy bezkolizyjnego prze-
jazdu przez tory kolejowe w Kobylnicy 
– wyjaśnia burmistrz.

Inwestorem jest Powiat Poznański, 
a kosztami podzielą się PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA, Powiat Poznański, Gmina 
Swarzędz i Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego. /mw/

Kanalizacja gotowa
Informujemy, że mieszkańcy i użyt-

kownicy nieruchomości położonych w:
► Gortatowie - ulice: Kasztelańska, 

Książęca, Nad Cybiną, Kapela, Kubusia 
Puchatka, Magnacka, Senatorska oraz 
w ►Swarzędzu - ul. Krawiecka 
mogą rozpocząć zrzut ścieków do kana-
lizacji wybudowanej w ramach realizo-
wanego przez Związek zadania inwesty-
cyjnego 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 spełnia-
jące ten warunek mogą dokonać przełącze-
nia instalacji wewnętrznej z budynku do 
studzienki przyłączeniowej 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.).

Prace związane z instalacją wewnętrz-
ną należy wykonać własnym staraniem 
i na koszt własny, prace te nie podlegają 
odbiorowi technicznemu. Po dokonaniu 
przełączenia należy niezwłocznie dokonać 
pisemnego zgłoszenia stanu wodomierza, 
a w przypadku braku wodomierza zadekla-
rować ilość osób zamieszkałych 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 
„Puszcze Zielonka” w Murowanej Go-
ślinie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi 
albo od numerem telefonu 61 81 14 142.

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

opr. Elżbieta Kaniecka

Kanalizacja deszczowa 
w Gruszczynie

Gmina Swarzędz przygotowuje 
przetarg na budowę kanalizacji deszczo-
wej w ulicy Ku Dolinie w Gruszczynie. 
Zadanie to stanowi pierwszy etap rozbu-
dowy ul. Katarzyńskiej (od ul. Swarzędz-
kiej do ul. Promyk), a także odwodnienia 
wschodniej części Gruszczyna. Właśnie 
w ul. Ku Dolinie zostanie zbudowany 
kolektor deszczowy o znacznej średnicy, 
który odprowadzać będzie wody opado-
we m.in. z ulic Katarzyńskiej, Krańcowej, 
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Cisowej, Wierzbowej oraz pozostałych 
zlokalizowanych w bezpośrdenim sąsiedz-
twie. W ramach tego zadania wykonane 
zostaną urządzenia oczyszczające wody 
opadowe przed ich wprowadzeniem do 
rzeki Cybiny. Dodatkowo w ramach ro-
bót odtworzeniowych na ul. Ku Dolinie 
wykonana zostanie nawierzchnia z kostki 
brukowej. Inwestycja ta ma być wykonana 
do jesieni bieżącego roku. /mw/

Przebudowa przejścia 
podziemnego 
na dworcu PKP

W przygotowaniu jest również 
przetarg mający wyłonić wykonawcę 
przebudowy przejścia podziemnego 
pod torami przy stacji PKP w Swarzę-
dzu. Inwestycja umożliwi korzystanie 
z przejścia przez osoby z wózkami dla 
dzieci oraz osoby niepełnosprawne po-
ruszające się na wózkach inwalidzkich, 
gdyż miejsce to zostanie wyposażone 
w pochylnie spełniające wszelki normy.  
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to 
przebudowa zakończona zostanie w przy-
szłym roku. /mw/

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

Rozstrzygnięty został przetarg na 
przebudowę układu komunikacyjnego 
przed budynkiem Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Swarzędzu wraz z chodnikiem 
i oświetleniem. Jak już informowaliśmy, 
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 przebudowa-
nej ulicy wykonane zostaną równoległe 
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.

W przetargu wygrała oferta Przed-
siębiorstowa Usługowo-Budowlanego 
BRUKPOL ze Strzelc Wielkich, które 

podjęło się wykonania tej inwestycji za 
622,5 tys. zł. Przebudowa ma być wyko-
nana do jesieni bieżacego roku.

/mw/

Budowa ulicy 
Zamkowej, Placu 
Powstańców 
Wielkopolskich, 
Adama Mickiewicza, 
Nowy Świat, Mylnej, 
Bramkowej, Gołębiej 
i Krótkiej wraz 
z siecią wodociągową, 
kanalizacją sanitarną 
i siecią gazową

Gmina Swarzędz przygotowuje rów-
nież przetarg na realizację dużej inwesty-
cji pod nazwą “Budowa ulicy Zamkowej, 
Placu Powstańców Wielkopolskich, Ada-
ma Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, 
Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej wraz z sie-
cią wodociągową, kanalizacją sanitarną 
i siecią gazową”. 

Bedzie to skomplikowan, wielomilio-
nowa inwestycja, wymagająca skordyno-
wania działań różnych podmiotów, gdyż 
w grę wchodzą nie tylko roboty drogowe, 
ale – co szczególnie ważne – przebudowa 
całej sieci wodno-kanalizacyjnej, energe-
tycznej, gazowej, telekomunikacyjnej etc. 
Ze względu na duże koszty tego przed-
sięwzięcia Gmina Swarzędz zabiega 
o uzyskanie dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych. /mw/

Ponad 100 tys. zł 
z UE dla Swarzędza na 
rozwój innowacyjnej 
zielonej infrastruktury 

W styczniu br. Burmistrz w imie-
niu Gminy Swarzędz podpisał umowę 

o przyznaniu pomocy finansowej w kwo-
cie prawie 110 tys. zł na przedsięwzięcie, 
którego przedmiotem jest zagospodaro-
wanie działki nr 17/2 przy ulicy Buko-
wej w Rabowicach pod kątem rozwoju 
innowacyjnej zielonej infrastruktury 
w kształtowaniu proekologicznych po-
staw mieszkańców Gminy Swarzędz. 
Obiekt będzie zlokalizowany w są-
siedztwie budynku świetlicy i zostanie 
wyposażony między innymi w tablice 
edukacyjne, stół pokryty naturalną ro-
ślinnością, zestaw „Zabawa z wodą” 
i „Kuchnia błotna”, siedziska z pniaków 
i stolik drewniany, wierzbowy szałas, 
stację meteorologiczną, budki dla pta-
ków i domek dla owadów oraz ścieżkę 
sensoryczną z naturalnych materiałów. 

Plac będzie pełnił funkcję edukacyj-
nego ogólnodostępnego placu zabaw, 
o charakterze niekomercyjnym, dla dzieci 
w różnym wieku. Nawierzchnia zostanie 
wykonana z piasku i trawy. Powierzchnia 
placu to około 200 m2, z czego połowę 
zajmują elementy edukacyjne, a pozostała 
część przeznaczona została na teren wo-
kół planowanego ogrodu deszczowego ze 
ścieżką sensoryczną, łąką kwietną i ele-
mentami przyrodniczymi. Po wybudowa-
niu placu na jego terenie zorganizowane 
zostaną zajęcia edukacyjne i warsztaty 
o tematyce związanej z obiegiem wody 
w przyrodzie i retencją wody. 

Celem operacji jest kształtowanie 
postaw proekologicznych i prośrodowi-
skowych mieszkańców obszaru Gminy 
Swarzędz, LGD „Trakt Piastów” poprzez 
realizację innowacyjnego ogrodu deszczo-
wego (zielonej infrastruktury) w kontek-
ście ochrony i promocji dziedzictwa lo-
kalnego, zasobów przyrodniczych. 

Operacja realizowana w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

/tl/ 

Będzie jaśniej 
w Rabowicach

Do połowy tego roku powinna zakoń-
czyć sie budowa oświetlenia ulicznego 
w Rabowicach. 27 lamp zainstalowanych 
zostanie na ulicach Azaliowej, Limbowej 
i Magnoliowej.

/mw/

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Rekrutacja do przedszkoli i szkół 
na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo! Przedstawiamy komplet informacji dotyczących re-
krutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i szkół podstawowych.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKONYCH W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY 
SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

Zasady rekrutacji do przedszkoli pu-
blicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oparte są na 
ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 
z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odby-
wać się będzie drogą elektroniczną. 
Wnioski należy rejestrować pod adre-
sem https://naborp-kandydat.vulcan.
net.pl/swarzedz następnie wydrukować  
i wraz z wymaganymi załącznikami zło-
żyć w przedszkolu pierwszego wyboru.  
Nabór dotyczy dzieci z roczników 2015-
2018 zamieszkałych na terenie Gminy 
Swarzędz. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria 
ustawowe oraz kryteria dodatkowe przy-
jęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycz-
nia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. Każdemu 
kryterium przypisana jest określona liczba 
punktów. Spełnianie kryteriów należy po-
twierdzić dołączając do wniosku określone 

niżej dokumenty. W przypadku nieprzed-
łożenia dokumentów potwierdzających 
dane kryterium, komisja rekrutacyjna 
rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego 
kryterium.

Kryteria ustawowe Liczba 
punktów

Wielodzietność rodziny 
kandydata*

60

Niepełnosprawność 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata

60

Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata pieczą 
zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata  
oznacza rodzinę, która wychowuje troje 
i więcej dzieci. 

** Samotne wychowywanie dziecka 
oznacza wychowywanie dziecka przez 
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawo-
mocnym wyrokiem sądu, osobę rozwie-
dzioną, chyba że osoba taka wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem.

Kryteria dodatkowe Liczba 
punktów

Liczba zadeklarowanych 
godzin w karcie zgłoszenia 
dziecka (dot. tylko przed-
szkoli) – za każdą zade-
klarowaną godzinę ponad 
bezpłatne 5 godz. – 1 pkt.

Max. 6 

Dziecko obojga rodziców/
opiekunów pracujących/
prowadzących działalność 
gospodarczą/pobierających 
naukę w systemie dzien-
nym – kryterium stosuje się 
odpowiednio do rodzica/
opiekuna samotnie wycho-
wującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeń-
stwo uczęszcza do tej 
samej placówki w roku 
szkolnym, którego doty-
czy nabór.

10

Dziecko, którego rodzice/
opiekunowie rozliczyli po-
datek dochodowy od osób 
fizycznych w Gminie Swa-
rzędz w ciągu ostatnich 5 
lat – kryterium stosuje się 
odpowiednio do rodzica/
opiekuna samotnie wycho-
wującego dziecko – 1 pkt 
za każdy rok.

Max. 5

Dziecko zostało poddane 
obowiązkowym szczepie-
niom ochronnym określo-
nym w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 18 
sierpnia 2018 r. w sprawie 
obowiązkowych szczepień 
ochronnych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 753 z późn. 
zm.) lub zostało zwolnione 
z tego obowiązku z przy-
czyn zdrowotnych.

5

Dziecko pochodzące z ro-
dziny objętej wsparciem 
asystenta rodziny

5

Dokumenty, które rodzice/opieku-
nowie muszą dołączyć do wniosku jako 
potwierdzenie spełniania kryteriów:
1. Oświadczenie o wielodzietności ro-
dziny kandydata;
2. Orzeczenie o niepełnosprawności kan-
dydata lub członka jego rodziny;
3. Prawomocny wyrok sądu orzekają-
cy rozwód, separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka 
wspólnie z jego rodzicem;
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4. Dokument potwierdzający objęcie 
dziecka  pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.);
5. Zaświadczenie o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym przez rodziców/
opiekunów dziecka (wydane przez uczel-
nię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez 
pracodawcę) lub prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej (zaświadczenie o wpi-
sie w CEiDG mające formę dokumentu 
elektronicznego albo wydruku ze strony 
internetowej);
6. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziec-
ka do tej samej placówki w roku szkolnym, 
którego dotyczy nabór – we wniosku;
7. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
o rozliczaniu podatku dochodowego od 
osób fizycznych w Gminie Swarzędz;
8. Zaświadczenie lekarskie, że dziecko 
zostało poddane obowiązkowym szcze-
pieniom ochronnym określonym w Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 
sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązko-
wych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało 
zwolnione w tego obowiązku z przyczyn 
zdrowotnych;
9. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka, że dziecko pochodzi z rodziny 
objętej wsparciem asystenta rodziny.

Dokumenty składa się w oryginale, 
w formie notarialnie poświadczonej kopii 
albo w postaci urzędowo poświadczonego 
odpisu lub wyciągu lub kopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadcze-
nie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może zwrócić się do Burmistrza 
o potwierdzenie okoliczności zawar-
tych w oświadczeniach. Burmistrz 
w celu potwierdzenia okoliczności 
zawartych w oświadczeniach korzysta 
z informacji, do których ma dostęp 
z urzędu lub może wystąpić do instytu-
cji publicznych o udzielenie informacji 
albo może zlecić przeprowadzenie wy-
wiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka. 

Rekrutacja do oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych odbywać 
się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 
w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 

w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny i od-
dział integracyjny), Szkole Podstawowej nr 
5 w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 2 
w Zalasewie, Szkole Podstawowej w Pacz-
kowie, Szkole Podstawowej w Kobylnicy 
oraz Szkole Podstawowej w Wierzonce. 

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ro-
dzic dziecka przekazuje dyrektorowi 
przedszkola, szkoły lub placówki uzna-
ne przez niego za istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 
SZKOLNY 2021/2022 DO PRZEDSZKOLI 
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZED-
SZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

OD DNIA DO DNIA
1 lutego 2021 r. 15 lutego 2021 r.

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuują-
cych edukację przedszkolną w dotych-
czasowym przedszkolu mają obowiązek 
złożyć deklarację o dalszym uczęszcza-
niu do placówki (roczniki 2015-2018).
1 marca 2021 r., 

godz. 8:00
15 marca 2021 r., 

godz. 16:00
Wypełnienie wniosku w systemie elek-
tronicznym i złożenie wraz z załączni-
kami w  placówce pierwszego wyboru 
(dotyczy tylko nowych kandydatów 
z roczników 2015-2018).
7 kwietnia 2021 r., 

godz. 15:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych.
7 kwietnia 2021 r., 

godz. 15:00
14 kwietnia 2021 r., 

godz. 16:00
Potwierdzenie woli zapisu  do przed-
szkola/oddziału przedszkolnego, do któ-
rego dziecko zostało zakwalifikowane.
16 kwietnia 2021 r., 

godz. 9:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwa-
lifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia rodzica z wnioskiem o wydanie 
uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora  placówki od-
wołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisem-
nym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania 
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁ-
NIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH  
ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

OD DNIA DO DNIA
17 maja 2021 r., 

godz. 8:00
24 maja 2021 r., 

godz. 16:00
Złożenie wniosków wraz z załączni-
kami w placówce pierwszego wyboru 
(dotyczy tylko nowych kandydatów 
z roczników 2015-2018).
28 maja 2021 r., 

godz. 15:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych.
28 maja 2021 r., 

godz. 15:00
7 czerwca 2021 r., 

godz. 16:00
Potwierdzenie woli zapisu do przed-
szkola/oddziału przedszkolnego, do któ-
rego dziecko zostało zakwalifikowane.
9 czerwca 2021 r., 

godz. 9:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwa-
lifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia rodzica z wnioskiem o wydanie 
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora placówki odwo-
łania od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej wyrażonego w pisemnym uza-
sadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 
7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

dok. na str. 10 Ü
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REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 
2021/2022 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM 
JEST GMINA SWARZĘDZ 

Zasady rekrutacji do szkół podsta-
wowych oparte są na ustawie z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), 
Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miej-
skiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 
r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.8.2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 18 stycznia 2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy 
I odbywać się będzie drogą elektroniczną. 
Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwodu 
szkoły) i wnioski należy rejestrować pod 
adresem https://naborsp-kandydat.vul-
can.net.pl/swarzedz, a następnie wydru-
kować i wraz z wymaganymi załącznika-
mi złożyć w szkole pierwszego wyboru.  
Nabór elektroniczny dotyczy:

 » dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2014) 
– objęte obowiązkiem szkolnym, 

 » dzieci, którym odroczono obowiązek 
szkolny. 
W przypadku dzieci 6 letnich (uro-

dzone w roku 2015) prosimy rodziców 
o bezpośredni kontakt z placówką. Warun-
kiem brania udziału w rekrutacji dziecka 
jest odbycie obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego w poprzed-
nim roku szkolnym lub posiadanie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej, której ustalono obwód przyj-

muje się na podstawie zgłoszenia rodziców 
dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowa-
dzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana szkoła podstawowa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone przez organ prowadzą-
cy przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020  
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 
stycznia 2020 r. w sprawie określenia kry-
teriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznych szkół pod-
stawowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Swarzędz, dla kan-
dydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły. Każdemu kryterium przypisana 
jest określona liczba punktów. Spełnianie 
kryteriów należy potwierdzić dołączając 
do wniosku określone niżej dokumenty. 
W przypadku nieprzedłożenia dokumen-
tów potwierdzających dane kryterium, ko-
misja rekrutacyjna rozpatrując wniosek 
nie uwzględnia tego kryterium.

Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadcze-
nie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może zwrócić się do Burmistrza 
o potwierdzenie okoliczności zawar-
tych w oświadczeniach. Burmistrz 
w celu potwierdzenia okoliczności 
zawartych w oświadczeniach korzysta 
z informacji, do których ma dostęp 
z urzędu lub może wystąpić do instytu-
cji publicznych o udzielenie informacji. 

Nabór do oddziału integracyjnego 
odbywać się będzie w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Swarzędzu. 

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ro-
dzic dziecka przekazuje dyrektorowi 
przedszkola, szkoły lub placówki uzna-
ne przez niego za istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 
SZKOLNY 2021/2022 DO SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM 
PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ
dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz 
klasy integracyjnej 

OD DNIA DO DNIA
01 marca 2021 r., 

godz. 8:00
15 marca 2021 r., 

godz. 16:00
Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektro-
nicznym i złożenie w placówce – dotyczy 
kandydatów, którzy wybierają szkołę 
obwodową. Wypełnienie wniosków 
i złożenie w placówce – dla kandydatów 
spoza obwodu szkoły, dla kandydatów 
do klasy pierwszej integracyjnej.
7 kwietnia 2021 r., 

godz. 15:00
Opublikowanie list kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych.
7 kwietnia 2021 r., 

godz. 15:00
14 kwietnia 2021 r., 

godz. 16:00
Pisemne potwierdzenie przez rodziców/
opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, 
do której kandydat został zakwalifikowany.
30 kwietnia 2021 r. 

godz. 9:00
Opublikowanie list uczniów przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwali-
fikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyję-
cia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wy-
danie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwo-
łania od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej wyrażonego w pisemnym uza-
sadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 
7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty 
niez będne do 
potwierdzenia 

kryteriów

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, 
w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęsz-
czało do danej szkoły

20 pkt. oświadczenie

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swarzędz 15 pkt. oświadczenie

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 10 pkt. oświadczenie

Kandydat, którego oboje rodziców/opiekunów 
prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób 
fizycznych za miniony rok w Gminie Swarzędz – 
kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna 
prawnego samotnie wychowującego dziecko

5 pkt. oświadczenie

Û dok. ze str. 9
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Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁ-
NIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM 
JEST GMINA SWARZĘDZ
dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz 
klasy integracyjnej

OD DNIA DO DNIA
17 maja 2021 r., 

godz. 8:00
24 maja 2021 r., 

godz. 16:00
Złożenie wniosków wraz z załącznikami 
w  placówce pierwszego wyboru (doty-
czy tylko nowych kandydatów) 

28 maja 2021 r., 
godz. 15:00

Opublikowanie list kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych.
28 maja 2021 r., 

godz. 15:00
7 czerwca 2021 r., 

godz. 16:00
Pisemne potwierdzenie przez rodzi-
ców/opiekunów woli zapisu dziecka 
w szkole, do której kandydat został 
zakwalifikowany.
9 czerwca 2021 r., 

godz. 9:00 
Opublikowanie list uczniów przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwali-
fikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyję-
cia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wy-
danie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwo-
łania od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej wyrażonego w pisemnym uza-
sadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 
7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

/edu/

W swarzędzkich szkołach Fundacji EKOS rozpoczęła 
się rekrutacja, w tym do klas dwujęzycznych

Uznane w tegorocznym Rankingu 
Maturalnym Perspektywy 2021 
za drugie najlepsze liceum w wo-

jewództwie (29. miejsce w kraju)* I Li-
ceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swa-
rzędzu przyjmuje uczniów na podstawie 
egzaminów wstępnych. 

Egzaminy odbędą się w maju. Kan-
dydaci zdawać będą egzamin wstępny 
z języka angielskiego oraz z drugiego 
przedmiotu, który sami wybierają. Taki 
tryb rekrutacji jest powiązany z wybo-
rem profilu nauczania. Aby być w od-
dziale dwujęzycznym, trzeba przystąpić 
do dodatkowej części egzaminu z języka 
angielskiego. 

Rozwiązaniem niespotykanym w żad-
nej innej szkole w Wielkopolsce jest umoż-
liwienie uczniowi swobodnego wyboru 

przedmiotów składających się na jego – 
indywidualny – profil nauczania. Liczba 
przedmiotów nie jest limitowana. Egzamin 
wstępny dotyczy głównego przedmiotu 
profilu. Na dodatek, co też absolutnie uni-
katowe, wybór przedmiotów profilowych 
można zmienić nawet po rozpoczęciu 
nauki, dostosowując go do swoich coraz 
bardziej sprecyzowanych planów co do 
przyszłego kierunku studiów i uczelni 
wyższej. Szkoła przygotuje do każdego 
potrzebnego w rekrutacji na wyższą uczel-
nię zestawu egzaminów maturalnych.

Od roku 2017 przy Liceum, w miej-
sce istniejącego poprzednio Gimnazjum 
nr 1 w Swarzędzu, została uruchomiona 
Szkoła Podstawowa Fundacji EKOS. 
Wyniki egzaminu ósmoklasisty, zdawa-
nego przez absolwentów Szkoły, także 
należą do najwyższych w Wielkopolsce. 

Procedura przyjmowania do klasy siódmej 
i ósmej oparta została na rozmowach rekru-
tacyjnych i testach z języka angielskiego. 
Od wyników testów językowych zależeć 
będzie przyjęcie kandydata do oddziału 
dwujęzycznego, który powstanie w Szkole 
od przyszłego roku szkolnego.

Z regułami rekrutacji do szkół, warun-
kami zwolnienia z egzaminów do Liceum 
i sposobami na obniżenie czesnego w obu 
szkołach można się zapoznać na stronie 
ekos.edu.pl. 

Drzwi Otwarte w obu szkołach odbę-
dą się 20 marca 2021 o godzinie 10.00. 
9 kwietnia, na godzinę 18.00 przewidzia-
ny jest wykład Witolda Gromadzkiego** 
pt.: „Jak wybrać profil w liceum? Szan-
se i zagrożenia”. Zarówno forma Drzwi 
Otwartych, jak i sposób uczestnictwa 
w wykładzie zależeć będą od sytuacji 
epidemicznej - komunikat zostanie za-
mieszczony na stronie internetowej. 

* Szczegóły Rankingu Perspektyw 
2021: licea.perspektywy.pl. Liceum 
szczyci się nie tylko końcowymi wynikami 
egzaminacyjnymi, ale też tym, jak wiel-
kiego postępu jego uczniowie dokonują 
w trakcie nauki. Zajęło wysokie miejsca 
w ubiegłorocznych rankingach „Gazety 
Wyborczej” i „Newsweeka”, opartych 
m. in. na wskaźniku EWD (ewd.edu.pl).

** Witold Gromadzki – współzało-
życiel Liceum i jego dyrektor od 30 lat. 
Współtwórca programu kształcenia w Li-
ceum. Wychowawca i nauczyciel wielu 
pokoleń uczniów i nauczycieli. Autor 
i współautor projektów, artykułów, ksią-
żek związanych z edukacją. 
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

W dniu 26 stycznia 2021 roku 
odbyła się XXXII Sesja Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. W ob-

radach, które prowadziła Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Swarzędzu 
– Barbara Czachura, uczestniczyło 21 
radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XXXII/354/2021 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2020.
► Uchwałę nr XXXII/355/2021 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2021-2043.

► Uchwałę nr XXXII/356/2021 
w sprawie przeznaczenia części umorzo-
nej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. 

►  U c h w a ł ę  n r 
XXXII/357/2021 w spra-
wie udzielenia pomocy 
finansowej w 2021 roku 
dla Województwa Wiel-
kopolskiego na zadania 
z zakresu kultury.

►  U c h w a ł ę  n r 
XXXII/358/2021 w spra-
wie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Swarzędzu 
XIV/170/2019 z dnia 
24.09.2019r. w sprawie 
udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Poznań-
skiemu. 

►  U c h w a ł ę  n r 
XXXII/359/2021 w spra-
wie zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Swarzędzu 

XXIX/334/2020 z dnia 27.10.2020r. 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu. 

► Uchwałę nr XXXII/360/2021 
w sprawie zasad udzielania dotacji spół-
kom wodnym ze środków budżetu Gmi-
ny Swarzędz na bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych oraz realizację inwe-
stycji na terenie Gminy Swarzędz, trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji 

W dniu 26 stycznia 2021 roku odbyła 
się XXXII sesja Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu. W posiedzeniu wzięło udział 21 
radnych. 

Minutą ciszy uczestnicy posiedzenia 
uczcili pamięć zmarłego Stanisława Za-
remby, radnego IV kadencji Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. 

Głównym tematem posiedzenia była 
„Informacja o realizacji zadań prowadzo-
nych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu”. Dyrektor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Anna Renda przedstawiła 
główne zadania dotyczące wspierania 
mieszkańców gminy Swarzędz. Zada-
nia te głównie dotyczą przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu 
narkomanii, alkoholizmowi, prowadzenia 
Dziennego Domu „Senior – Wigor”. Ko-
lejne zadania wykonywane przez Ośrodek 
to min. przyznawanie zasiłków stałych, 
okresowych, celowych, przyznawanie 
dodatków mieszkaniowych, usługi opie-
kuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, 
programy dla seniorów. Ośrodek wyko-
nuje zadania zlecone dotyczące świad-
czeń wychowawczych 500+, świadczeń 

rodzinnych, świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego, usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
zadania dotyczące „Karty Dużej Rodzi-
ny”. Ponadto Ośrodek realizuje różnego 
rodzaju programy i projekty, min. w za-
kresie nowatorskich usług asystenckich 
i opiekuńczych, opieki wytchnieniowej, 
poprawy dostępu do usług społecznych, 
prac społecznie użytecznych, asystent 
osoby niepełnosprawnej, asystent rodzi-
ny. Podczas przeprowadzonej dyskusji 
radni zauważyli, że wielość i różnorod-
ność wykonywanych zadań powoduje, 
że praca Ośrodka Pomocy Społecznej 
jest bardzo trudna i złożona, mimo to, 
świadczone usługi są zawsze na najwyż-
szym poziomie i najwyższej jakości, przy 
bardzo dużym zaangażowaniu wszystkich 
pracowników Ośrodka. 

Podczas sesji Rady Miejskiej podzię-
kowano Pani Annie Rendzie za wielo-
letnią pracę na stanowisku Dyrektorowi 
Ośrodka Pomocy Społecznej w związku 
z przejściem na emeryturę. 

Radni rozpatrywali również bieżą-
ce projekty uchwał. Zostały uchwalone 

plany zagospodarowania przestrzennego 
dla części działki o numerze ewid. 31/4 
przy ul. Planetarnej w Zalasewie oraz dla 
sołectwa Paczkowo – część C.

W sprawach bieżących radny Dawid 
Książkiewicz poruszył temat dotyczący 
przejść dla pieszych pod torami oraz 
zabezpieczenia transportu mieszkańców 
gminy Swarzędz na szczepienia przeciw 
Covid-19. Radna Katarzyna Szaferska 
zapytała w kwestii terminu wykonania 
oświetlenia na poszczególnych ulicach 
w sołectwie Rabowice. Radny Szymon 
Kurpisz zabrał głos w sprawie zmiany 
trasy linii autobusowej nr 323. Radny Ry-
szard Dyzma wypowiedział się w kwestii 
komunikacji władz Spółdzielni miesz-
kaniowej w Swarzędzu ze ZM GOAP 
w zakresie liczby osób zamieszkujących 
w zasobach spółdzielczych w stosunku do 
zużycia wody i porównaniu z opłatami za 
wywóz odpadów. Radna Anna Tomicka 
zabrała głos w kwestii budowy dróg na 
terenach wiejskich. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu

Barbara Czachura
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oraz sposobu jej rozliczania.
► Uchwałę nr XXXII/361/2021 

w sprawie Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Swarzędz w 2021 roku. 

► Uchwałę nr XXXII/362/2021 
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminne-
go Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021-2023. 

► Uchwałę nr XXXII/363/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
z dotychczasowymi dzierżawcami ko-
lejnych umów dzierżawy nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu Gminy 
Swarzędz. 

► Uchwałę nr XXXII/364/2021 
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście 
Swarzędz – A. Mickiewicza.

► Uchwałę nr XXXII/365/2021 
w sprawie nadania nazwy ulicy w mie-
ście Swarzędz- Osiedlowa.

► Uchwałę nr XXXII/366/2021 
w sprawie nadania nazwy drodze we-
wnętrznej w miejscowości Gortatowo – 
Misia Uszatka. 

► Uchwałę nr XXXII/367/2021 
w sprawie nadania nazwy drodze we-
wnętrznej w miejscowości Łowęcin -  
Jęczmienna. 

► Uchwałę nr XXXII/368/2021 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulic Michałówki 
i Łozinowej w Garbach”. 

► Uchwałę nr XXXII/369/2021 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXXV/339/2017 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 
marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego 
część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uza-
rzewo i Uzarzewo Katarzynki.

► Uchwałę nr XXXII/370/2021 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulic Dolnej i Na 
Skarpie w Kobylnicy”. 

► Uchwałę nr XXXII/371/2021 
w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części działki 
o numerze ewid. 31/4 przy ul. Planetarnej 
w Zalasewie.

► Uchwałę nr XXXII/372/2021 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Pacz-
kowa – część C.

► Uchwałę nr XXXII/373/2021 
w sprawie uznania petycji za niezasłu-
gujące na uwzględnienie. 

► Uchwałę nr XXXII/374/2021 
w sprawie przedłużenia terminu rozpa-
trzenia skargi. 

► Uchwałę nr XXXII/375/2021 
w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 6 
Biblioteki Publicznej w Swarzędzu oraz 
zamiaru dokonania zmian w Statucie Bi-
blioteki Publicznej w Swarzędzu w części 
dotyczącej zakresu działania i lokalizacji 
Filii nr 6 Biblioteki Publicznej w Swa-
rzędzu. 

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/

*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi 

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Roz-
woju Wsi odbyło się 20 stycznia 2021 r. Posiedzenie 
miało charakter zdalny. W posiedzeniu udział wzięli 
wszyscy członkowie komisji. Po przedstawieniu po-
rządku obrad i stwierdzeniu, że Komisja Gospodarki, 
Środowiska i Rozwoju Wsi jest władna do podejmo-
wania prawomocnych wniosków, zgodnie z planem 
pracy na 2021 rok, radni przystąpili do omawiania 
następującego tematu: 
„Omówienie możliwości zwiększenia retencji 
w tym przydomowej”
Temat przedstawiła Kierownik Wydziału Infrastruktury 
Drogowej, Alicja Smelka. Wypowiedź uzupełnił Z-ca 
Burmistrza Grzegorz Taterka, a w kwestii dofinansowań 
na zagospodarowanie wody deszczowej Kierownik 
Wydziału Pozyskiwania Funduszy, Paweł Radzewicz. 
W tym temacie Radni pytali również o:

 » gdzie odprowadzana jest woda z deszczówki z te-
renów gminy;

 » o możliwość zatrzymania części wody w Dolinie 
Cybiny aby odprowadzać ją do nieużytkowanych 
stawów;

 » kiedy zostaną wprowadzone opłaty od deszczówki 
i w jakich wysokościach oraz czy opłatami zosta-
ną objęcie mieszkańcy zagospodarowujący wodę 
deszczową w ramach własnej posesji;

 » o możliwości wybudowania zbiorników do zatrzy-
mywania wód deszczowych na posesjach indywi-
dualnych oraz aby przekazać informacje dotyczące 
możliwości uzyskania dofinansowań na ten cel 
w „Tygodniku Swarzędzkim” oraz w miesięczniku 
„Prosto z Ratusza”.

Następnie radni przystąpili do omawiania materiałów 
sesyjnych.
Kolejnymi punktami obrad było:

1. Omówienie stanowiska gminy Buk w sprawie 
rekompensat za wywóz odpadów biodegrado-
walnych.

2. Rozpatrzenie pisma mieszkańców sołectwa Wie-
rzonka w sprawie planowanej zmiany kursów 
autobusu linii nr 323 obsługującego trasę Tuczno 
– Wierzonka – Poznań,

Głos zabrał przedstawiciel ZDM , Wojciech Michałowicz, 
który przedstawił aktualną propozycję dotyczą zmiany 
kursów linii nr 323, wypracowaną podczas wspólnych 
spotkań gminy Swarzędz, gminy Czerwonak oraz za-
interesowanych mieszkańców sołectwa Wierzonka. 
Poinformował również, że zostało wypracowane roz-
wiązanie kompromisowe zapewniające połączenia 
z Wierzonki do Poznania w najbardziej strategicznych 
godzinach. 
Z-ca Wójta Gminy Czerwonak Paweł Glaser wyjaśnił 
założenia i powody zmiany kursowania tej linii auto-
busowej. Poinformował, że zostały przeprowadzone 
kompleksowe badania i pomiary natężenia ruchu na 
tej linii i oszacowania rzeczywistych potrzeb. Przyczyną 
zmiany jest również zapewnienie dojazdu dla osób 
z miejscowości Dębogóra.
Głos w dyskusji zabrali kolejno radni: A. Tomicka, S. 
Kurpisz, W. Buczyński i T. Majchrzak. 
3. Informacja nt. pochylni przy schodach do Jeziora 

Swarzędzkiego.
Informację na temat pochylni przy schodach do je-
ziora swarzędzkiego przedstawił Kierownik Wydziału 
Inwestycji, Bartłomiej Majchrzak. Z przedstawionej 
wizualizacji pochylni jednoznacznie wynika, że jej 
usytuowanie w tym miejscu wymagało by zbyt dużej 
ingerencji w istniejące zadrzewienie.

Tomasz Majchrzak

Pomoc  
dla przedsiębiorców 
– 2 nowe uchwały

9 lutego odbyła się nadzwyczajna 
XXXIII Sesja Rady Miejskiej. Na 

wniosek burmistrza Mariana Szkudlarka 
radni przyjęli 2 uchwały, których celem 
jest udzielenie pomocy przedsiębiorcom 
znajdującym się w trudnej sytuacji 
z uwagi na ograniczenia związane z pan-
demia Covid-19. Uchwały te dotyczą 
„zwolnienia z podatku od nieruchomości 
niektórych grup przedsiębiorców. któ-
rych płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu Covid-19” oraz „zwolnienia 
z opłaty i zwrotu opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży”.

/mw/
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Powiat poznański – dotacje na wymianę pieców

Powiat poznański także w 2021 roku 
zamierza dofinansować likwidację 
pieców opalanych węglem i innym 

paliwem stałym oraz zamianę ich na pro-
ekologiczne systemy ogrzewania. Dota-
cja udzielana będzie w formie refundacji 
kosztów kwalifikowanych poniesionych 
po podpisaniu umowy o udzielenie dota-
cji i dotyczy zamiany na terenie powiatu 
poznańskiego kotła opalanego paliwem 
stałym na ogrzewanie proekologiczne. 

Wysokość dotacji może wynieść 80% 
zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifi-
kowanych (netto), jednakże nie więcej niż 
7.000 zł na lokal (w przypadku wniosku-

jącej wspólnoty mieszkaniowej – 14 000 
zł). Wnioski można składać w dniach od 8 
lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. w kan-
celarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
przy ul. Jackowskiego 18, w godzinach 
pracy urzędu lub korespondencyjnie na 
adres Starostwa Powiatowego w Pozna-
niu. Datą złożenia wniosku jest dzień jego 
wpływu do Kancelarii Starostwa Powia-
towego w Poznaniu. 

Więcej informacji oraz wszelkie wy-
magane dokumenty są dostępne pod ad-
resem: https://www.bip.powiat.poznan.
pl/4110,likwidacja-zrodel-niskiej-emisji 

/pp/

1% Twojego 
podatku 
może komuś 
pomóc!

Pamiętajmy, że sami możemy decydo-
wać o tym, dla kogo przeznaczymy 
1% naszego podatku dochodowego. 

Poniżej zamieszczamy listę uprawnionych 
do jego otrzymywania organizacji pożytku 
publicznego, działających na rzecz miesz-
kańców miasta i gminy Swarzędz, które 
z pewnością będą bardzo wdzięczne za Pań-
stwa 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

Jak dokarmiać ptaki? 
Na pewno nie chlebem!

Dokarmianie ptaków chlebem, to dość 
powszechne zjawisko. Jednak taka 
pomoc może stać się bardzo groźna 

dla ich zdrowia i życia.
Pozostawianie suchego chleba dla pta-

ków jest bardzo powszechne w naszych 
domach, tak jak rodzinne spacery nad 
jezioro i karmienie tym chlebem ptactwa. 

Okazuje się jednak, że chleb, jak i w 
ogóle pieczywo, szkodzi zdecydowanej 

większości ptaków, z drobnymi wyjątka-
mi, takimi jak gołębie miejskie, więc taki 
sposób dokarmiania ptaków czyni więcej 
szkody niż pożytku. 

Eksperci ostrzegają, że dokarmianie 
ptactwa wodnego chlebem, może prowa-
dzić do chorób układu pokarmowego, 
a nawet śmierci zwierząt.

Pamiętajmy, że dokarmiania ptaków 
nie możemy traktować jako sposób na 
utylizację domowych odpadków. Pleśń 
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dla ptaków jest trująca, podobnie jak dla 
ludzi, a chleb zjadany przez ptaki przez 
dłuższy czas prowadzi do powstawania 
schorzeń układu pokarmowego.

Niewłaściwa dieta ptaków wodnych 
w postaci pieczywa, powoduje nieodwra-
calną chorobę znaną pod nazwą „anielskie-
go skrzydła”. Często możemy obserwo-
wać łabędzie, u których deformacja stawu 
powoduje, że lotki zamiast przylegać do 
ciała, wystają na zewnątrz. Skutkuje to 
niezdolnością ptaka do lotu. Łabędzie te 
podczas mroźnych zim mogą być uwię-
zione w lodzie, ponieważ nie są w stanie 
wzbić się w powietrze. Zaobserwowano, że 
choroba ta występuje u ptactwa wodnego 
żyjącego blisko człowieka, a nie u ptaków 
całkiem dzikich. Zapamiętaj! Chleb nie 
dla ptaków!!

Dokarmianie ptaków chlebem jest 
groźne nie tylko dla ptactwa, ale i dla 
całych ekosystemów. Przyrodnicy z or-
ganizacji „The Canal and River Trust” 
zwracają uwagę na kolejny problem – 
niezjedzony przez ptactwo chleb tonie 
i gnije, powodując poważne spustosze-
nia w ekosystemie. Psujący się chleb 
powoduje nadmierny rozkwit glonów na 
powierzchni zbiorników wodnych, a glony 
pochłaniają tlen, gniją i wydzielają toksyny 
groźne dla ryb. Pamiętajmy również, że 
chleb wrzucany do jeziora ma wpływ na 
jego czystość, ponieważ nadmiernie roz-
wijająca się roślinność wodna przyczynia 
się do zaciemnienia wody i utrudnia dostęp 
światła, a w rezultacie ogranicza lub ha-
muje proces fotosyntezy.  Najtrudniejszym 
dla ptactwa czasem jest okres mroźnych 
i śnieżnych zim, ponieważ przy pokrywie 
śnieżnej trudno znaleźć im cokolwiek do 
jedzenia, a poszukiwania na mrozie po-
chłaniają znacznie większe ilości cennej 

energii. Aby pomóc ptakom w przetrwaniu 
ciężkich zimowych warunków - niskiej 
temperatury i opadów, trzeba je dokarmiać, 
ale należy robić to mądrze.

Zanim jednak zdecydujemy się na do-
karmianie ptaków, warto wiedzieć więcej 
na temat zasad dokarmiania.

Oto 

ABC zimowego dokarmiania 
ptaków przygotowane przez 
leśników (informacje pochodzą 
ze strony www.lasy.gov.pl).

Dokarmiając ptaki zimą należy pamię-
tać, aby robić to regularnie i wykładać 
karmę w tych samych miejscach pod-
czas całej zimy. Ptaki szybko przyzwy-
czają się do źródła pokarmu i zaprzestanie 
dokarmiania może stać się dla nich nie-
bezpieczne. Aby ptakom pomagać, a nie 
szkodzić należy systematycznie czyścić 
karmniki z pozostałości ziarna i odcho-
dów. 

Ptaki należy dokarmiać tylko natu-
ralnymi produktami!

Karmniki powinny mieć odpowied-
nią konstrukcję zapobiegającą zamakaniu 
karmy i rozdmuchiwaniu jej przez wiatr. 
Powinny także zapewniać możliwość ła-
twego lądowania i ucieczki w przypadku 
zagrożenia. 

Ptaki wodne (kaczki, kurki wodne, ła-
będzie) najchętniej będą jadły ziarna zbóż, 
drobno krojone warzywa oraz kukurydzę. 

Warto wiedzieć, że ptaki wodne po-
winny być dokarmiane tylko w czasie 
silnych mrozów, kiedy zamarza więk-
szość zbiorników wodnych! Wybierając 
miejsca ich dokarmiania należy pamiętać, 
aby były one położone poza terenami na-
rażonymi na niebezpieczeństwo spotkania 
z psami oraz z dala od dróg i chodników. 
Pokarm należy podawać w taki sposób, 
aby nie miał on kontaktu z wodą (np. na 
brzegu stawu). Mokry pokarm może ulec 
zamarznięciu, spleśnieniu i zakwaszeniu.

Ptaki karmnikowe (sikory, kosy kwi-
czoły, wróble, dzwońce, trznadle i dzię-
cioły) nie pogardzą surową, ale niesoloną 
słoniną, łuskanymi orzechami, ziarnami 
słonecznika, mrożonymi porzeczkami, 
aronią, owocami dzikiego bzu, suszo-
nymi, drobnymi rodzynkami, płatkami 
owsianymi czy prosem.

Dobrym sposobem jest zatopienie zia-
ren w niesolonym łoju lub smalcu. Jeśli 
zostanie wywieszona słonina, to nie powin-
na wisieć dłużej niż dwa tygodnie. Nawet 
jeśli ptaki jej nie zjedzą trzeba ją wyrzu-
cić, gdyż po tym czasie jest już zjełczała. 
Należy pamiętać, aby absolutnie nie karmić 
ptaków produktami z solą, np. boczkiem, 
solonymi orzeszkami czy słonecznikiem, 
gdyż zimą ptaki mają utrudniony dostęp 
do wody pitnej.

Jeżeli chcemy być przyjaciółmi zwie-
rząt, dokarmiajmy je mądrze! /wos/

Posprzątaj 
po swoim psie!!!

Wydawałoby się, że jest to spra-
wa oczywista, jednak wciąż nie 
dla wszystkich. Mowa o właści-

cielach czworonogów, którzy zapomi-
nają o obowiązku sprzątania po swoich 
pupilach. Pies jest naszym towarzyszem, 
częścią społeczeństwa, częścią rodziny. 
Dlatego opiekujmy się nim godnie i od-
powiedzialnie. Szanujmy też ludzi, którzy 
nas otaczają. Pamiętajmy, że pies sam po 
sobie nie posprząta. Nie trzeba rękawiczek, 
wystarczy foliowy woreczek lub papiero-
wa torba. Pomyślmy jak mało estetycznie 

wyglądać będzie okolica, po której wraz ze 
swoim pupilem spacerujemy. Oczyśćmy 
trawnik, plac zabaw lub chodnik z przy-
krych niespodzianek. Pozwólmy dzie-
ciom na bezpieczną zabawę, pozwólmy 
też sąsiadom polubić naszego najlepszego 
przyjaciela. Sprzątanie po psie to nie tylko 
obowiązek, ale przede wszystkim wyraz 
troski o nasze wspólne otoczenie oraz 
oznaka kultury osobistej.

Zgodnie z uchwałą nr XXIX/273/2016 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 
października 2016 r. w sprawie przyję-
cia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Swarzędz 
§8 ust. 3 pkt 3 do obowiązków osób 
utrzymujących zwierzęta domowe 
należy natychmiastowe usuwanie za-

nieczyszczeń pozostawionych przez 
psy i inne zwierzęta w obiektach oraz 
na innych terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego, a w szczególności 
na chodnikach, jezdniach, placach, par-
kingach, przejściach podziemnych, tere-
nach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). 
Postanowienie to nie dotyczy jedynie osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności 
oraz osób niewidomych, korzystających 
z psów przewodników. Nieprzestrzeganie 
tego nakazu może skończyć się koniecz-
nością zapłacenia mandatu w wysokości 
nawet 500 zł. 

Bądźmy świadomymi i odpowiedzial-
nymi właścicielami psów oraz mieszkań-
cami swoich miast. Dajmy dobry przykład 
innym psim opiekunom.  /wos/
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Dotacje z budżetu Gminy 
Swarzędz na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w 2021 roku

13 stycznia br. burmistrz Marian Szkudlarek rozstrzygnął dwa otwarte 
konkursy ofert na tegoroczne zadania publiczne, wykonywane na rzecz 
mieszkańców Gminy Swarzędz, a przy tym służące promocji naszego mia-
sta. Są one realizowane przez organizacje pozarządowe (kluby sportowe, 
fundacje, stowarzyszenia) i organizacje kościelne (parafie). Dotacje zostały 
przyznane na wsparcie 48 zadań, a kolejne umowy z przedstawicielami 
organizacji są sukcesywnie podpisywane przez burmistrza.

W pierwszym z konkursów, z za-
kresu sportu, dofinansowanie 
w łącznej kwocie 1 800 000 zł 

burmistrz przyznał na następujące 
zadania (w kolejności znajdą Państwo: 
nazwę organizacji, tytuł realizowanego 
zadania, kwotę przyznanej dotacji):

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Jubileuszowe obchody XX-lecia reakty-
wacji KBS w Swarzędzu: 6 000 zł,

Klub Sportowy Victoria Judo:
Wsparcie działań z zakresu upo-

wszechniania kultury fizycznej i spor-
tu. Trenuj judo będziesz sprawniejszy: 
4 000 zł,

Klub Karate Dynamic Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upo-

wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Działalność szkoleniowa Klubu Karate 
Dynamic Swarzędz: 12 000 zł,

Klub Sportów Walki Kuzi Sport:
Wsparcie działań z zakresu upo-

wszechniania kultury fizycznej i sportu 
– organizowanie oraz wspieranie przy-
gotowań i uczestnictwa zawodników 
Klubu Sportów Walki Kuzi Sport w im-
prezach wojewódzkich, ogólnopolskich 
i miedzynarodowych w karate WKF: 
12 000 zł,

Swarzędzki Klub Karate-Do 
„Fighter”:

1) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć 
rekreacyjno-sportowych z zakresu karate: 
14 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Organizacja XVII Swarzędzkich Mi-
strzostw Karate o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz Fighter Cup: 
5 000 zł,

Wielkopolski Okręgowy Związek 
Żeglarski:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
– VIII Rekreacyjne Regaty Żeglarskie 
w Swarzędzu im. T. Adamczyka: 5 000 zł,

Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”:
1) Wsparcie działań z zakresu upo-

wszechniania kultury fizycznej i sportu 
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z okazji roku obchodów 100-lecia Klubu 
Unia: 10 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
- prowadzenie sekcji zapasów wszystkich 
stylów: 85 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Organizacja sekcji gimnastyki artystycz-
nej: 15 000 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Szkolenie seniorów: 395 000 zł,

5) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Szkolenie juniorów, trampkarzy, młodzi-
ków, orlików i żaków: 160 000 zł,

6) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i spor-
tu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej: 
15 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Fala 
Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Prowadzenie treningów pływackich: 
70 000 zł,

Klub Jeździecki „Podkowa 
Gruszczyn”:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
- jeździeckie zawody Gruszczyn CUP: 
5 000 zł,

Stowarzyszenie „Razem Ponad 
Granicami”:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdzia-
łanie uzależnieniom i patologiom społecz-
nym poprzez propagowanie zdrowego try-
bu życia oraz aktywnego spędzania czasu: 
15 000 zł,

Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz: 
1) Wsparcie działań z zakresu upo-

wszechniania kultury fizycznej i sportu ze 
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej 
dla seniorów: 80 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu ze 
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej 
dla drużyn młodzieżowych: 15 000 zł,

Ludowy Zespół Sportowy Piast 
Kobylnica:

1) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Prowadzenie sekcji piłki nożnej – dzieci 
i młodzież: 95 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Prowadzenie sekcji piłki nożnej – seniorzy: 
80 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Prowadzenie sekcji piłki siatkowej – 
dziewcząt: 5 000 zł,

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Antares Zalasewo:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
ze szczególnym uwzględnieniem piłki 
nożnej: 18 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz:

1) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
– UKS Lider Swarzędz – koszykówka – 
młodzież: 80 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
– UKS Lider Swarzędz – koszykówka – 
seniorki: 210 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
– UKS Lider Swarzędz – sekcja piłki noż-

nej: 217 000 zł (z podziałem: 137 000 na 
drużyny dziecięce i młodzieżowe, 80 000 
na drużynę seniorów),

4) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
– UKS Lider Swarzędz – sekcja piłki 
ręcznej: 90 000 zł,

Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii 
Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza Piaseckiego:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Szkolenie sportowe dzieci w taekwon-
do olimpijskim „od przedszkolaka do 
olimpijczyka” w gminie Swarzędz: 
12 000 zł,

Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
– taekwondo olimpijskie – rozwój przez 
zabawę i sport: 15 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy SP 5 
Swarek Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu. 
Akademia hokejowa: 40 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Kopla 
Paczkowo:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu 
– organizacja treningów, innych przygo-
towań i udziałów w zawodach sportowych 
dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na 
obszarach wiejskich w Gminie Swa-
rzędz w różnych dyscyplinach sportu ze 
szczególnym uwzględnieniem unihokeja: 
15 000 zł.

dok. na str. 20 Ü
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W drugim konkursie, z zakresu: 
kultury, zdrowia, edukacji i tu-
rystyki (suma przyznanych do-

tacji to 463 500 zł), burmistrz podjął 
decyzję o dofinansowaniu następujących 
zadań (w kolejności przeczytają Państwo: 
nazwę organizacji, tytuł realizowanego 
zadania, kwotę przyznanej dotacji):

Fundacja Edukacji Społecznej 
„Ekos”:

Wspieranie działań na rzecz uzdol-
nionej młodzieży szkolnej. Organizacja 
konkursów i festiwali popularyzujących 
edukację i naukę - działania na rzecz uzdol-
nionej młodzieży. Konkurs Dla Uczniów 
Szkół Podstawowych „Złota Żaba” – 28. 
edycja: 10 000 zł,

Stowarzyszenie Abstynentów 
„Żagiel”:

Wsparcie działań w zakresie przeciw-
działania patologiom społecznym. Pro-
wadzenie terapii, poradnictwa i działań 
na rzecz osób uzależnionych oraz działań 
z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpie-
czeństwa i zdrowego trybu życia: 30 000 zł,

Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
reprezentowany przez Wielkopolski 
Zarząd Wojewódzki PKPS 
w Poznaniu:

Wsparcie działań w zakresie przeciw-
działania patologiom społecznym. Prowa-
dzenie poradnictwa, aktywizacji i innych 
form pomocy dla osób zagrożonych pato-
logią, wykluczeniem społecznym, chorobą 
i ubóstwem: 26 500 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu:

1) Wsparcie działań w zakresie profi-
laktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Reha-
bilitacja i terapia dzieci i osób z niepeł-
nosprawnościami: 90 000 zł,

2) Wsparcie działań w zakresie profi-
laktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna 
interwencja drogą do integracji społecznej: 
45 000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Przegląd Pio-
senki Religijnej Osób z Niepełnosprawno-
ściami - Anielskie Śpiewogranie: 4 500 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Bawimy się 
z Mikołajami: 5 500 zł,

Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki:
Wsparcie działań w zakresie profi-

laktyki i rehabilitacji zdrowotnej – spe-
cjalistyczna i kompleksowa rehabilitacja 
szansą na samodzielność w życiu doro-
słym: 15 000 zł,

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy:

Wspieranie działań w zakresie wycho-
wania i edukacji dzieci. Wiejski inkubator 
szansą na rozwój: 65 000 zł,

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Zalasewa:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Organizacja 
działań popularyzujących kulturę, sztukę, 
tradycję i dziedzictwo narodowe, takich 
jak m. in.: warsztaty, plenery, konkursy, 
wystawy, obchody jubileuszowe. Uroczy-
stość nadania imienia boisku oraz turniej 
piłki z tej okazji: 11 000 zł,

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Swarzędzkiej:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego – organizacja 
spotkań mających na celu popularyzację 
historii miasta i regionu: 9 000 zł,

Fundacja „ArtiFakt”:
Wsparcie działań z zakresu upo-

wszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego – cykl dzia-
łań „Szukając Talentów” – IX edycja: 
20 000 zł,

Stowarzyszenie Chór Męski „Akord” 
Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Organizacja 
działań popularyzujących kulturę, sztukę, 
tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak 
warsztaty, plenery, konkursy i wystawy: 
26 000 zł,

Stowarzyszenie Kulturalne 
Orkiestra Dęta w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego poprzez pro-
wadzenie orkiestry dętej: 75 000 zł,

Stowarzyszenie Bzyk Raider:
Wsparcie działań z zakresu upo-

wszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Rajdy klubu 
Bzyk Raider: 10 000 zł,

Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Kultury Wsi i Rolnictwa:

Wsparcie działań z zakresu upo-
wszechniania kultury, sztuki i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Organizacja 
festynu kulturalno-edukacyjnego „XII 
Miodowe Lato w Skansenie”: 12 000 zł,

Oddział Środowiskowy Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Poznań  
– Nowe Miasto w Poznaniu 
im. Franciszka Jaśkowiaka:

Wspomaganie działań z zakresu tury-
styki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży – 
cykl imprez turystyczno-krajoznawczych: 
4 500 zł,

Oddział PTTK „Meblarz” 
w Swarzędzu:

Wspomaganie działań z zakresu tury-
styki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży: 
4 500 zł.

przygotował: Wojciech Dobczyński
 Fot. Maciej Woliński
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Świadczenie 
wychowawcze 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
Sekcja Świadczeń Wychowawczych infor-

muje, że od 1 lutego 2021 r. rozpoczęto przyj-
mowanie przez internet za pośrednictwem: 
bankowości elektronicznej, Portalu Informacyj-
no-Usługowego Emp@tia i PUE ZUS – Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS wniosków  o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego na nowy 
okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021 r. 
do 31 maja 2022 r.

W formie papierowej wnioski można będzie 
składać od 1 kwietnia 2021 r. 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

Ośrodek  
Interwencji 
Kryzysowej 
W Kobylnicy

Zamieszkujesz w powiecie poznańskim? Po-
trzebujesz wsparcia w sytuacji kryzysowej? 

Skorzystaj z pomocy Ośrodka: anonimowo, bez-
płatnie, bez skierowania.

Oferujemy: pomoc psychologiczną; pomoc 
prawną; poradnictwo socjalne; tymczasowe schro-
nienie (w szczególnie uzasadnionych przypadkach)

Nasi specjaliści dyżurują codziennie w godzi-
nach 8-20. Pomoc prawna świadczona jest w każdą 
środę od 9 do 12.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem te-
lefonu 61/8150-363 i do siedziby Ośrodka na ul. 
Poznańską 95 w Kobylnicy (vis a vis PKN Orlen)

www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl

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 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w projekcie Strategor
Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, jako instytucja odpowiedzialna za 

monitoring i ewaluację strategii rozwiązywania problemów społecznych 
w gminie Swarzędz, przystąpił do projektu Strategor. Jak można przeczytać 
na oficjalnej stronie projektu, projektstrategor.pl, głównym celem działań 
jest dostosowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych w za-
kresie planowania oraz zarządzania strategicznego w obszarze lokalnej 
polityki społecznej przez samorządy gminne w Polsce.

Mówiąc prościej, chodzi o to, żeby 
jak największa ilość gmin w Pol-
sce przygotowywała jednolite 

dokumenty strategiczne i przeprowa-
dzała wynikające z nich działania według 
standardów ustalonych przez specjali-
stów od zarządzania strategicznego. 
Realizacją i koordynowaniem działań 
w projekcie zajmuje się Fundacja Pol-
skiej Akademii Nauk w partnerstwie 
z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim 
i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie. Projekt Strate-
gor zrzesza ośrodki pomocy społecznej, 
samorządy gminne i powiatowe centra 
pomocy rodzinie z terenu całej Polski. 
Ich władze i pracownicy, odpowiedzial-
ni za działania związane z tworzeniem, 
monitorowaniem i oceną strategii roz-
wiązywania problemów społecznych, 
otrzymują dostęp do platformy e-learnin-
gowej stanowiącej bazę wiedzy specjali-
stycznej, biorą udział w szeregu szkoleń 
poświęconych poszczególnym etapom 
prac nad strategią oraz mogą korzystać 
z podręcznika metodycznego, opraco-

wanego przez zespół ekspertów z Fun-
dacji Polskiej Akademii Nauk. Zawiera 
on wiedzę i liczne wskazówki dotyczące 
metod i technik pozwalających na od-
powiednią aktualizację obowiązującego 
dokumentu, kompetentne przygotowy-
wanie, wdrażanie i monitoring realizacji 
nowych strategii w perspektywie nad-
chodzących lat. 

Ważnym aspektem uczestnictwa 
w projekcie Strategor jest możliwość 
współpracy z regionalnymi doradcami, 
którzy na każdym etapie prac związanych 
z dokumentem służą pomocą, przeka-
zują wiedzę praktyczną i przeprowa-
dzają indywidualne konsultacje z daną 
instytucją. Uczestnictwo w projekcie na 
pewno przyniesie Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu dużo korzyści, 
tym bardziej, że już niedługo rozpoczną 
się prace nad nową Strategią Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych w Gminie 
Swarzędz. Obecna obowiązuje do końca 
2022 roku. 

Dariusz Bugajski
Ośrodek Pomocy Społecznej

Dziękujemy, 
Pani Anno!

Po 30 latach pracy na emeryturę 
odeszła dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu, p. Anna 

Renda. Uroczyste pożegnanie odbyło 
się we wtorek, 26 stycznia. Spośród 
licznych, serdecznych słów podzięko-
wania, zanotowaliśmy te przekazane 
przez burmistrza Mariana Szkudlarka 
i przewodniczącą Rady Miejskiej Bar-
barę Czachurę: „Prosimy przyjąć nasze 
serdeczne podziękowania za Pani 30-letnią 
pracę na stanowisku Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Pani 
wiedza, profesjonalizm, zaangażowanie 
oraz gotowość niesienia pomocy znako-
micie służyły wszystkim potrzebującym 
wsparcia mieszkańcom naszej gminy. Stała 

się Pani człowiekiem-instytucją, cenionym, 
szanowanym i trudnym do zastąpienia. 
Życzymy Pani wielu lat odpoczynku w do-
brym zdrowiu oraz nieustannej ludzkiej 
życzliwości. Cieszymy się ogromnie, że 
zdecydowała się Pani nadal służyć dobrą 
radą pracownikom swarzędzkiego OPS.”

Swarzędzkim OPS kierować będzie p. 
Agnieszka Maciejowicz, a jej zastępczynią 
została p. Jolanta Osada. /mw/

z Fot. Izabela Paprzycka



22

P
ro

st
o

 z
 B

ib
li

o
te

k
i

PROSTO Z RATUSZA  luty 2021

Mikołaj Grynberg
Poufne

Najnowszą powieść Mikołaja Grynberga 
można odczytać na dwóch poziomach. 
Jako uniwersalną historię rodzinną opo-
wiedzianą z perspektywy jej członków: 
babci, matki, ojca, ciotki, syna, wnuka. 
Można też dotrzeć głębiej do sygnali-
zowanych w rozmowach czy niedopo-
wiedzeniach odniesień do Zagłady. Jak 
choćby: „Siostra twojej babci zginęła 
wtedy, kiedy wszyscy”, albo: „Urodził 
się w kwietniu, a w listopadzie byli już 
w getcie”. Książka mimo oszczędnej 
formy wywołuje bardzo wiele emocji, 
zwłaszcza jeśli odczytywać ją będziemy 
przez pryzmat dziedziczenia traum.

Michał Korkosz
Rozkoszne. 
Wegeteriańska uczta 
z polskimi smakami

Michał Korkosz autor bloga rozkoszny.
pl najpierw został doceniony za grani-
cą – amerykański magazyn „Saveur” 
nominował go do „Oskarów” świata 
blogosfery w kategorii najlepsza fo-
tografia kulinarna. Niemal jednocze-
śnie pojawiła się od nowojorskiego 
wydawnictwa propozycja publikacji 
książki. Rozkoszne jest polską edy-
cją wydanej za granicą książki. Autor 
pokazuje w niej, że polska kuchnia 
jest ciekawa nawet w jej bezmięsnym 
wariancie. W książce znajdziemy prze-
pisy na śniadania, obiady, przetwory, 

chleby i desery a także piękne zdjęcia 
przygotowanych przez autora potraw.

Virginia Ironside
Nie, nie chcę się 
zapisać do klubu 
książki

Marie Sharp niedługo skończy 60 lat. 
I jest z tego powodu bardzo szczęśliwa. 
W przeciwieństwie do reszty swoich 
znajomych nie chce się odmładzać 
i zmuszać do robienia czegokolwiek. 
Potrafi czerpać z życia pełnymi gar-
ściami, planując kolejne podróże, liczne 
spotkania z przyjaciółmi i randki. Cza-
sem Marie staje się ciut zrzędliwa – ale 
dosłownie tylko na moment – by za 
chwilę znów zarażać innych dobrym 
nastrojem. Ciepła, napisana w formie 
dziennika historia, przy której nie spo-
sób się nie śmiać. Nie tylko dla fanów 
bohaterek w stylu Bridget Jones.

Papież Franciszek,  
Austen Ivereigh
Powróćmy do marzeń. 
Droga ku lepszej 
przyszłości

Papież Franciszek w wydanej niedawno 
książce mówi, że: „świat znalazł się 

w momencie próby. Nie ma powrotu do 
świata sprzed pandemii”. Czytelnikom 
Papież udziela nie tylko wskazówek 
dotyczących ich religijności i osobi-
stego rozwoju ale przedstawia wizję 
potrzebnych zmian na świecie. Papież 
Franciszek podejmuje tematy związane 
z ekologią, zmianami klimatu, koniecz-
ności pomagania uchodźcom, krytykuje 
gospodarkę liberalną. Jego rozważania 
na pewno wywołają u czytelników spo-
re emocje – niezależnie, czy zgadzają 
się czy też nie z poglądami autora.

Marcin Wrona oraz Maja i Janek
Wroną po Stanach

Marcin Wrona, korespondent stacji TVN 
od 2006 roku mieszkający w Stanach 
Zjednoczonych, zabiera nas w podróż 
po kilku wybranych stanach. Kryterium 
wyboru opisywanych miejsc było bar-
dzo subiektywne – przedstawiono te, 
w których autor i jego dzieci (współau-
torzy książki) chcieliby mieszkać. I tak 
odwiedzimy między innymi Florydę, 
Hawaje, Nowy Jork, Kalifornię i Nową 
Anglię. W kilku rozdziałach oddano głos 
Polakom zamieszkującym te miejsca; 
każdemu z nich zadano te same pytania. 
Całość wzbogacona jest zachwycają-
cymi zdjęcia i przepisami na typowe 
amerykańskie przysmaki. 

Mikel Maria Delgado, 
Jackson Galaxy
Kocie mojo, czyli 
jak być opiekunem 
szczęśliwego kota
Jackson Galaxy – koci behawiorysta 
– w swojej najnowszej książce radzi, 
jak sprawić, by nasz kot był z nami 
szczęśliwy. Poradnik dzieli się na kilka 
części. W pierwszej znajdziemy pod-

stawowe informacje o pochodzeniu 
i udomowieniu kotów. Druga przypo-
mina o drapieżnej naturze tych zwierząt 
i funkcjonowaniu według schematu: 
polowanie, złapanie, zabicie, zjedzenie, 
toaleta i sen. W trzeciej znajdziemy 
porady, jak bawić się z kotem i jak 
kotyfikować mieszkanie, by kot był 
w nim szczęśliwy. Czwarta to omó-
wienie najczęstszych problemów, jakie 
mogą spotkać kociarzy – lękliwy lub 
agresywny kot, załatwianie się zwie-
rzaka poza kuwetą. Całość wzbogacona 
jest ilustracjami, tabelkami, wykresami 
– które pomagają zapamiętać najważ-
niejsze informacje.

Agnieszka Pietrzyk
Nikt się nie dowie 

Borys Rottman, poczytny autor krymi-
nałów, znajduje ciało swojej żony, która 
spadła z tarasu. Czy to był wypadek? 
W czasie dochodzenia, światło dzienne 
ujrzą skrywane dotąd rodzinne tajem-
nice, a małżeństwo Rottmana okaże się 
nie aż tak perfekcyjne. Poza policyjnym 
śledztwem prywatne dochodzenie pro-
wadzi dziennikarka Anna Pasek oraz 
przedstawiciel ubezpieczalni. Każde 
z nich próbuje udowodnić, że śmierć 
Malwiny Rottman nie była przypad-
kowa. Mroczny thriller psychologiczny 
z zaskakującym zakończeniem, od któ-
rego nie łatwo się oderwać. 

Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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Muzyczny Stand-up 
Czesława Mozila

To połączenie monodramu, stand-upu i koncertu jednego 
z najpopularniejszych współczesnych artystów – Czesława 
Mozila.

Czy bycie alternatywnym artystą daje popularność wśród 
dresiarzy? Polska widziana z perspektywy podwójnego emigranta, 
żyjącego między Danią a Polską, kochającego absurdy obu tych 
krajów i patrzącego na wszystko z humorem. Historie z życia, 
opowiedziane za pomocą największych hitów Czesława. 

Przewrotna, słodko-gorzka i bardzo zabawna opowieść o pa-
triotyzmie, emigracji i ojczyźnie, a także o codziennym życiu 
popularnego artysty... /ok/

Ranking „Perspektyw” 2021
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji 
EKOS w Swarzędzu ponownie wśród najlepszych 

Ogłoszono doroczny ranking pol-
skich liceów ogólnokształcących 
i techników Fundacji Edukacyjnej 

„Perspektywy”. Po raz kolejny w ostat-
nich latach swarzędzkie liceum Funda-
cji Edukacji Społecznej EKOS zostało 
zaliczone do ścisłej czołówki polskich 
szkół i do najlepszych w Wielkopolsce. 

Szkoła w ciągu 30 lat swego istnienia 
wielokrotnie zajmowała najwyższe pozy-
cje w zestawieniach opracowywanych na 
podstawie wskaźnika EWD (Edukacyjnej 
Wartości Dodanej) oraz w prestiżowych 
rankingach publikowanych przez „Gazetę 
Wyborczą”, „Newsweek” i „Perspekty-
wy”. W Ogólnopolskim Rankingu Liceów 
„Perspektywy” 2021 swarzędzkie liceum 

zajęło 35. miejsce w kraju (na 2186 
liceów), a trzecie w województwie. 

Ranking oparto wyłącznie na danych 
z okręgowych komisji egzaminacyjnych, 
Systemu Informacji Oświatowej i komi-
tetów olimpiad (szczegóły: www.licea.
perspektywy.pl). 

Wyjątkową efektywność w przygo-
towywaniu uczniów do egzaminów ze-
wnętrznych, z której swarzędzkie Liceum 
znane jest od wielu lat, potwierdza Ranking 
Maturalny „Perspektywy” 2021. W tym 
zestawieniu, zbudowanym na podstawie 
wyników ubiegłorocznych egzaminów 
maturalnych, Liceum Fundacji EKOS 
plasuje się jeszcze wyżej i zajmuje 29. 
miejsce w Polsce, 2. w Wielkopolsce.

Podczas uroczystej gali ogłoszenia 
wyników, którą zainteresowani mogli 
obserwować online, przewodnicząca 
Kapituły Rankingu prof. dr hab. Barbara 
Marcinkowska skomentowała: Nie ma 
szkoły idealnej dla wszystkich. Ale może-
my, a nawet powinniśmy do takiego ideału 
dążyć, a ranking jest jedną z dróg. 

Maturzystom – absolwentom w roku 
2020 swarzędzkiego społecznego I LO 
oraz ich nauczycielom należą się więc 
wielkie gratulacje, tym bardziej, że dzię-
ki ich wynikom szkoła utrzymała wysoką 
pozycję, którą zajęła w poprzednim roku.

/wp/

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W SWARZĘDZU

Swarzędzkie Centrum 
Historii i Sztuki

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki znów zaprasza do 
zwiedzania. Z powodu reżimu sanitarnego nie wszystkie 
atrakcje muzeum są dostępne. Elementy multimedialne, 

których – według zaleceń producenta nie wolno dezynfekować, 

zostały czasowo wyłączone z użytku. Dostępne są natomiast 
wszystkie eksponaty zgromadzone w gablotach, wirtualne krzesło, 
makieta Swarzędza, wirtualne okna oraz mapa. 

Od 11 lutego można obejrzeć wystawę czasową „Dumni Swa-
rzędzanie”, na której zaprezentowane są zgromadzone w Centrum 
dyplomy z różnych dziedzin życia, zdobyte w przeszłości przez 
mieszkańców naszego miasta. Wśród zbiorów znajdziecie Pań-
stwo dyplomy za osiągnięcia w zawodach strażackich, dyplomy 
sportowe, wędkarskie, rzemieślnicze itp.

Zapraszamy na ul. Bramkową w Swarzędzu od wtorku do 
piątku: 9:00-15:00 oraz w soboty: 13:00-17:00. /hj/
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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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Miłość niejedno ma imię
Lutowe święto zakochanych stanowi doskonały pretekst, by przypomnieć 
kilka niezwykłych historii miłosnych. Pora zatem na niezwykłą wycieczkę 
wokół Poznania szlakiem romantycznych uniesień, płomiennych romansów, 
a nawet… małżeńskich intryg i zbrodni.

W tym największy jest amba-
ras, żeby dwoje chciało naraz. 
W przypadku szwedzkiego ofi-

cera i szlachcianki z Pożegowa on chciał, 
ona – nie. Tragiczna historia zakończyła 

się w wodach jeziora Skrzynka w Wielko-
polskim Parku Narodowym, gdzie moż-
na dziś dostrzec zjawy obojga topielców. 
Zdecydowanie lepiej ułożyły się losy 
innej polsko-szwedzkiej pary. Lars von 

Engeström przebył do Polski jako dyplo-
mata w misji matrymonialnej, a później 
niespodziewanie pozostał, odnajdując 
w Rozalii Chłapowskiej miłość swojego 
życia. Szczęśliwym małżonkom zawdzię-
czamy pałac w Jankowicach – pierwszą 
w regionie budowlę w stylu klasycyzmu 
romantycznego.

Młodzieńcze porywy serca
Chłopak pochodził ze zubożałej 

szlachty z Głuszyny. Wybranką jego serca 
była Adyna Turno. Ich miłość rozkwitła 
w pałacu w Objezierzu. Ojciec dziewczyny 
był przeciwny, więc młodzieniec próbował 
ukochaną… uprowadzić. Plan udaremnio-
no, a niedoszły porywacz, czyli Paweł Ed-
mund Strzelecki rozpoczął barwną karierę 
podróżnika. W czasie swych egzotycznych 
wojaży korespondował z ukochaną, a jej 
imieniem nazwał jedną z gór w dalekiej 
Australii. Nieudane porwanie miało miej-
sce w parku w Więckowicach. Nieopodal, 

Wyspa Miłości w Jankowicach

Romantyczny zameczek na wyspie Jeziora Góreckiego

Pałac w Więckowicach

Ławeczka Edmunda Bojanowskiego 
w Luboniu
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nad Jeziorem Niepruszewskim stoi tajem-
niczy krzyż, upamiętniający samobójczą 
śmierć młodych zakochanych, którzy nie 
uzyskali zgody rodziców na ślub. Iden-
tycznie zakończyło się życie dwojga ko-
chanków, którzy zasłynęli jako Romeo 
i Julia z Puszczy Zielonki. Historię ich 
miłości opowiada tablica Szlaku Legend 
Puszczy Zielonki, stojąca na uroczysku 
Maruszka. Wydawało się, że również 
uczucie pilota Kazimierza Kosińskiego 
i Aleksandry Unrug z dworu w Mełpinie 
nie doczeka się szczęśliwego finału, ale 
ostatecznie młodzi dopięli swego, a ich 
losy przedstawia quest O Zakochanym 
lotniku i niejednym pomniku.

Na ślubnym kobiercu
Zdjęcia to idealna pamiątka ślubu. Jed-

nym z najczęściej wybieranych plenerów 
na sesję ślubną są urokliwe zakątki Arbore-
tum Kórnickiego. Stamtąd blisko do Lasu 
Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych 
Nadleśnictwa Babki, gdzie młodzi mogą 
wspólnie posadzić pamiątkowe drzewo. 
Młodą parę wypada uhonorować ślubnym 
prezentem. Pięknym przykładem takiego 
upominku jest... romantyczny zameczek na 
wyspie Jeziora Góreckiego, który Klaudy-
na i Bernard Potoccy otrzymali w darze od 
Tytusa Działyńskiego, brata panny młodej.

Romantyczne legendy
Na szczycie Dziewiczej Góry stoi 

tablica Szlaku Legend Puszczy Zielonki, 
która opisuje miłość pięknej Anny i rycerza 
zaklętego w niedźwiedzia. W kolejnych 
trzech historiach pojawiają się duchy. 
Pierwszym z nich jest Czarna Księżniczka, 
krążąca po parku w Szamotułach. Ta po-
stać to Halszka Ostrogska, więziona przez 
męża w baszcie zamkowej, stanowiącej 
część Muzeum Zamku Górków. W Kórni-
ku straszy Biała Dama, czyli duch Teofili 
Działyńskiej, posądzanej o liczne, skanda-
lizujące romanse: z księdzem, pastorem, 
a nawet ogrodnikiem. Obyczajowy skan-
dal towarzyszył również Czarnej Damie, 
czyli Felicji Potockiej. O jej tragicznym 
romansie opowiada quest Pałac w Będle-
wie i historia z dreszczykiem.  

Różne oblicza miłości
Poszukując przykładów miłości al-

truistycznej warto zajrzeć do Muzeum 
imienia Ojca Mariana Żelazka w Chlu-
dowie, by poznać działalność jego patrona, 
misjonarza niosącego pomoc trędowatym 
w Indiach. Z podobnej strony dał się po-
znać także Edmund Bojanowski, opiekun 
chorych na cholerę i założyciel ochronek 
dla dzieci, którego pomnik-ławeczka stoi 
w Luboniu. O patriotyzmie i miłości do 

ojczyzny świadczą pomniki, ale również 
mniej oczywiste obiekty, na przykład mu-
ral powstańczy w Buku. Śladów rozma-
itych uczuć można szukać na płótnach ze 
zbiorów Galerii Malarstwa w Rogalinie 
takich jak „Uwodzicielka (Czarodziejka 
Zeineb)”, „Spór małżeński Gryfiny z Lesz-
kiem Czarnym” czy „Pokusa”. A gdzie 
wybrać się na romantyczny spacer? Idealną 
scenerię zapewni niezwykła Wyspa Miło-
ści w parku w Jankowicach albo Zakątek 
Zakochanych w Arboretum Kórnickim, 
który podobno był już miejscem niejed-
nych zaręczyn.

Piotr Basiński – Poznańska  
Lokalna Organizacja Turystyczna

Pałac w Będlewie Muzeum im. o. M. Żelazka w Chludowie

Teofila Działyńska – Biała Dama z Kórnika

Jedna z tajemniczych mogił na Maruszce 
– Szlak Legend Puszczy Zielonki Kościół i zespół pałacowo-parkowy w Objezierzu
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Ukazało się w 2020 roku 
z Augustem Cieszkowskim  
i Ziemią Wierzenicką w tle

Przedstawiamy ubiegłoroczne publikacje, na które natrafiliśmy,  
a związane z postacią Augusta Cieszkowskiego i Ziemią Wierzenicką.

Pełne teksty 14 wygłoszonych re-
feratów, w tym naszych, oraz dwóch 
niewygłoszonych podczas konferencji 
online odbytej 20 listopada 2020 r. 
ukazały się w książce; Dziś nie może 
już ślepa rutyna prowadzić rolnika 
Historia Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie. red. merytoryczna Mariusz 
Niestrawski i Michał Senger. Blisko 
połowa referatów bezpośrednio odno-
siła się do Augusta Cieszkowskiego. 
Niezmiernie istotnym uzupełnieniem 
referatów są załączniki w postaci kopii 
oryginałów i przepisanych materiałów 
odnoszących się do samej szkoły, spółki 
„Halina” i Komisji Szkolnej Central-
nego Towarzystwa Gospodarczego dla 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jak 
w pełni zasadnie napisali redaktorzy – 
są to materiały nieodzowne dla każdego 
historyka... Książkę wydało Muzeum 
Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
-Spożywczego w Szreniawie.

Kolejna książka konferencyjna 
(sama konferencja została przełożona 
na bieżący rok) to Maksymilian Jac-
kowski – organicznik, działacz ruchu 
ludowego, edukator i wydawca pism dla 
rolników, red. Lech Wojciech Szajdak. 
Wydawcą jest Instytut Środowiska Rol-
niczego i Leśnego PAN. W niej referat 
Włodzimierza Buczyńskiego; Maksy-
milian Jackowski i August Cieszkowski 
– w kręgu działań organicznikowskich.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
wydał trzy publikacje związane z Augu-
stem Cieszkowskim. Drugie, poszerzone, 
wydanie książki Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu Historia i luminarze nauki, 
pod redakcją Moniki Kozłowskiej. Zosta-
ły rozbudowane informacje o Wydziale 
Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznań-
skiego. W Posłowiu zostały przypomnia-
ne związki Szkoły Żabikowskiej z pruską 
Królewską Akademią Rolniczą w Prószko-
wie koło Opola, której dyrektor Hermann 
Gustav Settegast polecił trzech swoich 
wychowanków jako jej nauczycieli. 

Dla upamiętnienia 150. rocznicy po-
wstania Wyższej Szkoły Rolniczej im. 
Haliny został wydany reprint broszury 
dr. Juliusza Au Wiadomości o Szkole 
Rolniczej Imienia Haliny w Żabikowie, 
red. Anna Krybus. Poprzedzony jest wstę-
pem Ewy J. i Włodzimierza Buczyńskich 
– W 150-lecie powstania Szkoły Rolniczej 
im. Haliny.

Podsumowaniem kadencji rektorskiej 
prof. Jana Pikula jest książka; Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu 2016-20, opra-
cowanie merytoryczne i redakcja tekstów: 
Grażyna Adamczyk, Iwona Cieślik, Lidia 
Golik, Anna Zielińska-Krybus. Są w niej 
informacje o modernizacji Kolegium 
Cieszkowskich, obchodach 100-lecia 
Uniwersytetu Poznańskiego na UP, zwią-
zanych z nimi publikacjach i medalem 
z Augustem Cieszkowskim na rewersie. 

O Ziemi Wierzenickiej przeczytamy 
w dwóch książkach. Regularnych zapiski 
to dziś rzadkość. Piątą ich część – Czas 
darowany Dzienniki 2017-2019 wydał 
prof. Józef Banaszak z Bydgoszczy – 
prezes Klubu Profesorów „Wierzenica”. 
Przeczytamy w niej o dworze i kościele 
w Wierzenicy, Drodze Tajemnic Różań-
cowych, „Wierzeniczeniach”, wręczeniu 
dwóch kolejnych Statuetek Augusta Ciesz-
kowskiego.

Marcin Krzepkowski i Tomasz M. 
Sobalak napisali książkę; Dziedzictwo 
archeologiczne na terenie Nadleśnictwa 
Łopuchówko. Sporo miejsca poświecono 
Skorzęcinowi, jest też wierzenicki „Żalik”, 
rów przeciwpancerny koło Mielna.
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O spotkaniach z Augustem Cieszkow-
skim w Dreźnie, rzeźbie Wenus z Sur-
howa przechowywanej podczas I wojny 
w Kraśniczynie przeczytamy w bardzo 
obszernej książce Jacka Poletyły; Dom Po-
letyłów herbu Trzywdar Dzieje rodu, po-
wstania i upadku magnackiej fortuny.

W kwartalniku „Kronika Wielko-
polski”, nr 1-2 (173) ukazał się artykuł 
Zbigniewa Pilarczyka; 100 lat szkolnic-
twa wyższego w Poznaniu. Przywołuje on 
PTPN i jego pierwszego prezesa – Augusta 
Cieszkowskiego, przypomnianego pod-
czas inauguracji Wszechnicy Piastowskiej 
w 1919 roku.

Rocznik „Studia Koszalińsko-Koł-
brzeskie” nr 27 – 2020 zawiera filozo-
ficzny artykuł prof. Grzegorza Kubskiego 
– Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego – 
metody egzegetyczne z parakletyczną tezą.

Na łamach „Wieści Akademickich” 
Uniwersytetu Przyrodniczego w numerze 
10-12 , styczeń 2020 Małgorzata Mańka 
tekstem Poznajemy lepiej Hrabiego Au-
gusta zaprezentowała społeczności akade-
mickiej dorobek konferencji w Dobrzycy. 
My napisaliśmy; Pamięć o patronie Uni-
wersytetu Przyrodniczego. Na ich łamach 
ukazały się dwa artykuły Moniki Nagow-
skiej: nr 1-2, marzec; Przyjaźń mocniejsza 
od marmuru, o tym co łączyło Augusta 
Cieszkowskiego i Zygmunta Krasińskie-
go. Nr 3-4, maj, zawiera Siódmy spacerek 
z Augustem opowiadający o gospodaro-
waniu lasami przez Augusta Cieszkow-
skiego i konkursie fotograficznym o lesie 
jego imienia w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Ró-
żanej. W numerze grudzień 2020 (260) 
podsumowanie tego wyjątkowego roku 
artykułem Grażyny Adamczyk – Dzień 
Patrona Augusta hr. Cieszkowskiego i jubi-
leusz 150-lecia powstania Wyższej Szkoły 
Rolniczej im. Haliny w Żabikowie.

Czasopismo Artystyczne „Nestor” uka-
zujące się w Krasnymstawie w nawiązaniu 
do ogłoszonego przez siebie roku 2019 Ro-
kiem Cieszkowskich, w 2020 roku zamie-
ściło kilka artykułów z nim związanych. 
W numerze 1 (51) Ewy J. i Włodzimierza 
Buczyńskich – August Cieszkowski - roczni-
ce roku 2020 i Metryki matki i żony Augusta 
Cieszkowskiego. Nr 3 (53) zawiera artykuł 
Moniki Nagowskiej Rękopis znaleziony 
w… Poznaniu. Nowe tropy w życiorysie 
Augusta Cieszkowskiego - część 1. Zawiera 
wiadomości dotyczące Surhowa z dziennika 
Augusta Cieszkowskiego prowadzonego 
w latach 1837-1839. W zamykającym rok 
numerze 4 (54) naszego autorstwa Medal 
wręczony A. Cieszkowskiemu w hotelu 
„Bazar” w 1860 r.

Na łamach Czasopisma Społeczno-
-Kulturalnego „Ziarno” ukazującego się 
w gminie Siennica Różana, Monika Na-
gowska kontynuowała w numerze 1(48) 

Spacerek z Augustem, cz. 7, ten wiedzie 
czytelnika do Wierzenicy i Żabikowa 
w związku ze 150. rocznicą powstania 
Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny. 
Artykułem Coś się kończy … pożegnała 
Ewę Strycką – zmarłą we wrześniu redak-
tor naczelną „Wieści Akademickich”. My 
napisaliśmy tekst Siennica Różana okiem 
Wielkopolan, o tym jak August Cieszkow-
ski przywiódł nas do Siennicy i został pa-
tronem szkół w tamtejszym Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego. W tym 
numerze odnotowany szereg wydarzeń 
w ZS CKR, w tym druga edycja Konkursu 
Fotograficznego im. A. Cieszkowskiego.

Przywołane periodyki, z wyjątkiem 
„Kroniki Wielkopolski” są dostępne 
w wersji elektronicznej. Jak od lat jeste-
śmy świadomi, że mogliśmy nie natrafić na 
wszystkie ubiegłoroczne publikacje zwią-
zane z Augustem Cieszkowskim i Ziemią 
Wierzenicką. Zdarza się też, że datowane 
na dany rok ukazują się w następnym, już 
po naszych artykułach. Tradycyjnie nie 
przedstawiamy tekstów opublikowanych 
na łamach dość powszechnie dostępnych 
periodyków ukazujących się w gminie 
Swarzędz oraz w wersji elektronicznej 
na stronie www.swarzedz.pl. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Medal wręczony 
A. Cieszkowskiemu  
w Bazarze w 1860 r.

Wśród dat z życia i działalno-
ści Augusta Cieszkowskiego 
w 1860 roku pojawia się zapis 

o wręczeniu medalu za zasługi w obro-
nie polskości w hotelu Bazar w Poznaniu. 
W odróżnieniu od innych nigdzie nie jest 
on szerzej rozwijany. 

Rok 1860 to czas systematycznie na-
rastającej germanizacji, której symbolem 
niebawem stanie się kanclerz Otto von 
Bismarck. W tym czasie posłowie polscy 
w parlamencie pruskim bronią polskiej ra-
cji stanu. Ich działalność znajduje szerokie 
uznanie społeczne. Tak po latach napisał 
o tym w Roman Komierowski w: Koło 
Polskie w Berlinie 1847-1860, Poznań 
1910. Takie więc liczne występy posłów 
polskich, ich niezmordowana praca i tak 
gorące usiłowania z każdej sposobności 
dla naszego społeczeństwa skorzystać — 
wywołały w kraju głos ogólny uznania. 
Cały ogół obywatelstwa i inteligencyi po-
czuwał się do wyrazu zbiorowej wdzięcz-
ności za poniesione trudy w obronie naszej 
narodowości, bo wszyscy odczuwali do-
niosłość wspólnych usiłowań. (…) Całe 
obywatelstwo, cała inteligeneya starała się 
otwarcie i publicznie nawzajem się łączyć, 
aby polskość naszą uwydatnić. — Jedyny 
tylko i w swoim czasie tak głośny wyją-
tek stanowił hr. J. Radoliński zmieniając 
nazwę Borzęciczek na Radenz. — Takim 
więc duchem społeczeństwo nasze przejęte, 
postanowiło niezwykłym obchodem uczcić 
swoich posłów i złożyć hołd ich zasłudze. 
Wprawdzie i w późniejszych latach aż po 
ostatnie czasy całe społeczeństwa nasze 
nie szczędziło niejednokrotnie, bądź to 
adresem całemu Kołu polskiemu swoją 
wyrazić wdzięczność lub też pojedyńczym 
posłom adresami złożyć swoje uznanie, ile 
razy dyskusya w sejmach wywołała goręt-
sze słowo naszych posłów. Lecz takiego 
uroczystego prawdziwie pomnikowego ob-
chodu jak wtedy już późniejsze czasy nie 
zaznały. W dniu więc 20 listopada 1860 r. 
odbyła się uroczysta uczta wyprawiona 
przez wyborców posłom na sejm pruski, 
do Koła polskiego należącym. Biesiad-
nicy zebrali się i w liczbie 670 zasiedli 
do stołów zastawionych na wielkiej sali 
bazarowej i w salach przyległych. W ze-
braniu tem wzięli udział przedstawiciele 

duchowieństwa i wszelkich stanów z W. Ks. 
Poznańskiego i Prus Zachodnich. Urzędo-
wą niejako część jego stanowili gospoda-
rze obiadu, delegowani z wszystkich po-
wiatów, wreszcie grono polskie sejmowe 
z wyjątkiem 5 jego członków, którzy dla 
słabości zdrowia przybyć nie mogli. Do 
Koła Polskiego V kadencji (1859-1861) 
należało 11 z 15 członków Izby Panów 
i 19 członków Izby Deputowanych. Co 
oznacza, że zapewne w uroczystości 
uczestniczyło 25 parlamentarzystów, 
nie ma informacji odnośnie 4 członków 
Izby Panów nie będących członkami Koła 
Polskiego. Jednym z nieobecnych parla-
mentarzystów był Gustaw Potworowski, 
kierujący Kołem Polskim. Ze smutkiem 
i najżywszym współudziałem zwracały 
się oczy obecnych na opróżnione kszesło 
honorowe, przeznaczone dla prezydujące-
go w tem Kole sejmowem, posła Gustawa 
Potworowskiego, który przewodnicząc mu 
zawsze w trudach obywatelskich, nie mógł 
w tym dniu uroczystym, ciężką i w samym 
Poznaniu zaskoczony chorobą, uczestni-
czyć osobiście w odbieranym hołdzie czci 
i uznania. Z uwagi na ten smutny wypadek 
sunięto muzykę i wszystko, coby uczcie 
nadawać mogło cechę ochoczej biesia-
dy. — Zaraz w początku uczty zabrał głos 
jeden z gospodarzy, p. Guttry, by wznieść 
zdrowie członków Koła. W przemowie swo-
jej zwrócił on się naprzód w wyrazach 
czci i żalu do osoby nieobecnego prezesa 
Koła i smutnego tej nieobecności powo-
du; podniósł dalej obywatelską zasługę 
polskich posłów, kładąc na tern nacisk, że 
wyborcy pragnęli obchodem tym nie tylko 
złożyć hołd zasłudze, ale także okazać żywą 
swoją zgodę z działaniem parlamentarnem 
swoich posłów i moralnem ukrzepić ich 
nadal poparciem ze strony kraju; w koń-
cu oświadczył, że na upamiętnienie tego 
posłowania i przewodniczącej mu zasady 
jedności solidarnej Koła, wyborcy polecili 
wybić medal, który będzie wręczony na 
pamiątkę tak członkom Koła, jak dele-
gowanym z powiatów. Bezpośrednio po 
tej przemowie nastąpiło wręczenie me-
dalu, w srebrnych egzemplarzach posłom 
a w spiżowych [z brązu] delegowanym. 
Na awersie medalu popiersie Tadeusza 
Rejtana, ubranego w strój polski, zwró-

cone w prawo; głowa 
wszakże skierowana 
prawie na wprost do 
widza. Powyżej na-
pis zaczynający się 

na wysokości prawe-
go ramienia i biegnie 

z lewej do prawej: TYLKO 
PO MOIM TRUPIE Z TĄD WYIDZIE-
C1E, pod popiersiem nieco mniejszymi 
literami: JEDNOŚCIĄ SILNI. Na rewersie 
w wieńcu liści dębowych i żołędzi napis 
ośmiowierszowy:

CZŁONKOM
KOŁA POLSKIEGO

POSŁOM
NA SEJM BERLIŃSKI

DOBRZE ZASŁUŻONYM
SPRAWIE NARODOWEJ

ZIOMKOWIE
1860.

Jego autorem był poznański medalier 
Fryderyk Wilhelm Below (1822-1895), ma 
średnicę 51 mm. Fantazyjny portret Rejta-
na wzorował Below na sztychu Antoniego 
Oleszczyńskiego, umieszczonym w wy-
dawnictwie Leonarda Chodźki: La Polo-
gne historique, littéraire, monumentale et 
pittoresque etc. Paryż 1830-1842, tom III. 
tabl, po str. 398. Dziennik Poznański z 22 
listopada 1860 r. napisał o podziękowaniu 
A. Cieszkowskiego. W imieniu polskich, 
posłów dziękował wiceprezes koła hrabia 
Cieszkowski, zacząwszy podobnież od słów 
czci, uznania i żalu, poświęconych osobie 
chorego prezesa, pana Potworowskiego, 
powiedział on, że posłowie z wdzięcznością 
przyjmują dzisiejszą ucztę i ofiarowaną 
sobie pamiątkę, nie w poczuciu zasługi, 
bo żadnej szczególnej nie położyli, ale 
jako znak pożądanego i potrzebnego so-
bie moralnego poparcia ze strony kraju, 
wspomniał dalej o zasadzie narodowości, 
której zawdy ci posłowie bronili, a która 
dziś do coraz to szerszego przychodzi 
w świecie uznania, bo jest wypływem za-
sady chrześcijańskiej, i zakończył wznie-
sieniem zdrowia wyborców. Potem były 
kolejne przemowy a Wrażenie tego zebra-
nia rozniosło się po całym naszym kraju 
i zostało tylko boleśnie przerwane wieścią 
o śmierci G. Potworowskiego dnia 22 li-
stopada. Ówczesna prasa donosiła o jego 
odejściu w nocy z 22 na 23 listopada, ta 
druga data podawana jest jako dzień jego 
śmierci. 27 listopada został pochowany na 
nieistniejącym dziś cmentarzu kalwińskim 
w Lesznie. Jednym z mówców na jego 
pogrzebie był hr. A. Cieszkowski.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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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

PROSTO Z RATUSZA
Swarzędzki  

miesięcznik regionalny.
ISSN 1732-2480

Redaktor naczelny:
Maciej Woliński 
Adres redakcji: 62-020 Swarzędz, 
Rynek 1 (pokój 110)

Kontakt z redakcją:
tel. 61 651 09 11,  
e-mail: rzecznik@swarzedz.pl

Kolegium redakcyjne:
Piotr Baranowski, Agata Kubacka, 
Magdalena Malińska-Murek, 
Izabela Paprzycka, Maciej Woliński
Wydawca: 
Gmina Swarzędz

Stale współpracują:
Marlena Bajer, Dominika Bazaniak, Ewa 
J. Buczyńska, Włodzimierz Buczyński, 
Lidia Chałasiak, Renata Czarnecka-Pyła, 
Wojciech Dobczyński, Hanna Jałocha, 
Mariusz Łuczak, Bartłomiej Majchrzak, 
Hanna Mełeń, Magdalena Michalak, Al-
dona Młynarczak, Beata Pacholczak, Filip 
Przepióra, Anna Szpakowska, Mariusz 
Szrajbrowski, Anna Walkowiak-Osowska, 
Agata Widzowska, Monika Wojciechow-
ska-Ratajczak, Dorota Zaremba.

Projekt graficzny: 
DONAR  Tadeusz Donarski

Reklamy, skład, druk:
Studio Kwadrat, tel. 607 566 555 
mn@kreator.com.pl
Wydawca nie wypłaca honorariów za 
zamieszczone teksty i zdjęcia. Redakcja 
zastrzega sobie prawo skracania tekstów 
i dokonywania w nich zmian. Prosimy 
o dostarczanie materiałów (tekstów 
i ilustracji) w formie elektronicznej.
Fot. Archiwum UMiG

Numer zamknięto 8.02.2021 r.  
i oddano do druku: 9.02.2021 r. 
Nakład: 8000 egz.

luty 2021

nr 2 (375) bezpłatne pismo informacyjne

Zapisy do szkół i przedszkoli    Dotacje z budżety gminy
Jak mądrze dokarmiać ptaki?    Przekaż 1 procent podatku

IS
SN

 1
73

2-
24

80

Codziennie nowe informacje: www.swarzedz.pl



30

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  luty 2021

Integracyjny 
Klub Sportowy

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

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

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

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

Treningi odbywają się w ponie-
działki i piątki od 18.00 do 19.30 w Ze-
spole Szkół Integracyjnych nr 1 os. 
Stare Zegrze 1 w Poznaniu.

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

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

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)
stomatologia zachowawcza 
stomatologia dziecięca  
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną
pon.-pt. 9:00-18:00
tel. 61 818 33 22, 609 523 082
Przyjmujemy również w ramach NFZ

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
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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!


