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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!

Niech tegoroczne Święta będą pełne ciepła, 
spokoju i radosnej atmosfery.
Niech będą dla Państwa niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień 
w gronie kochającej rodziny.
a Nowy Rok 2018 niech będzie dla Państwa
szczęśliwy i pomyślny.

Rada Nadzorcza, 
Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu
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CIĘŻKI, ŚwiątEczNy 

stÓŁ…
W okresie przedświątecznym jesteśmy w ciągłym 

biegu (sprzątamy, gotujemy, robimy zakupy, pakuje-
my prezenty). Gdy zaś nadejdą wyczekiwane Święta, 
zdecydowanie zwalniamy. Pozwalamy sobie wówczas 
na bezruch, któremu zwykle towarzyszy przejadanie się. 
Na konsekwencje tego typu zachowań nie trzeba długo 
czekać – dopada nas uczucie ciężkości i niestrawność. 
W niniejszym artykule, pani dietetyk Ewa Kaczmarek 
daje nam kilka wskazówek odnośnie tego, jak przetrwać 
grudzień bez większych dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego. 

TRADYCJA A ZDROWIE
Polacy są bardzo przywiązani do tradycji. W naszym 

przekonaniu, dania wigilijne powinny być sycące a stół 
powinien uginać się od dobrobytu. Pierogi z białej mąki, 
śledzie w śmietanie, zupy zabielane śmietaną, kapusta 
z grzybami należą do naszych ulubionych przysmaków. 
Duże ilości majonezu dodawane do sałatek, smażenie 
na głębokim oleju i ryba w panierce to jednak niekoniecz-
nie najzdrowszy wybór. Jedzenie jest ciężkie, niezdrowe 
i spożywane w nadmiernych ilościach. Ważne abyśmy 
wiedzieli, że nie musimy rezygnować z tradycji jako takiej. 
Możemy przygotować nasze ulubione potrawy, ale zrób-
my to w lżejszych wersjach. 

Tłuszcz jest potrzebny w naszej diecie, jednak istotna 
jest jego ilość i jakość. W okresie świątecznym spożywa-
my zdecydowanie zbyt wiele tłustych, ciężkostrawnych 
potraw, które powodują u nas złe samopoczucie, a także 
często rozstrojenie naszego żołądka, czy jelit. Warto użyć 
zdrowszych, mniej kalorycznych zamienników, aby nie 
obciążać układu pokarmowego. 

PROSTE I SMACZNE ZAMIENNIKI
Zamiast białej mąki pszennej (typu 450) zaleca się uży-

cie mąki pełnoziarnistej (np. graham), która doskonale 
sprawdzi się w wypiekach (albo chociaż zastosować pół 
mąki białej i pół typu graham). Kupując makaron – wybierz 
pełnoziarnisty.

Pierogi lepiej ugotować niż usmażyć. Tłuszcz, którym 
często są polewane, można zastąpić jogurtem naturalnym 
z mieszanką ulubionych przypraw i ziół (warto dodać natkę 
pietruszki czy koperek). „Biały jogurt” sprawdzi się również 
przy zabielaniu zup i jako zamiennik majonezu w sałatkach.

Na świątecznym stole nie powinno zabraknąć owoców
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Nie przesadzajmy z solą – jest jej bardzo dużo w świą-
tecznych produktach, szczególnie w tych gotowych/
kupnych. To samo tyczy się cukru. Jeśli nie potrafi my zre-
zygnować ze słodkiej herbaty czy kawy, zastosujmy zdrow-
sze zamienniki cukru – erytrytol, ksylitol, miód czy stewię 
(ta ostatnia ma jednak specyfi czny posmak, który nie każ-
demu będzie odpowiadać). Do ciast, zamiast cukru można 
dodać daktyle. Sernik czy pierniczki lepiej przygotować 
bez lukru (dzięki temu skrócimy też czas pracy w naszej 
kuchni). 

Chociaż pieczona w piekarniku ryba w przyprawach 
smakuje doskonale, większość z nas woli ją usmażyć. Jeśli 
lubimy ją właśnie w takiej wersji – zrezygnujmy chociaż 
z niezdrowej panierki, a do smażenia wybierzmy olej, któ-
ry ma wysoki punkt dymienia i niską zawartość wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczowych. Powinny przeważać 
kwasy jednonienasycone i/lub nasycone. Zalecany jest olej 
rzepakowy, ryżowy, kokosowy (rafi nowany). Zrezygnujmy 
z margaryny w kostkach (zawiera ona w sobie tłuszcze 
utwardzone najgorszej jakości). Najlepiej zastąpić ją dobrej 
jakości masłem albo olejem roślinnym.

POSTAWMY NA UMIAR
Sporządźmy przemyślaną listę zakupów i zastosujmy się 

do niej. Problem często polega na tym, że kupujemy zbyt 
dużo i sporo jedzenia zostaje po Świętach. Później przy-
muszamy się do jedzenia, które stoi w lodówce od 5 dni… 
Lepiej coś wyrzucić niż pochorować się na skutek przesad-
nej oszczędności. Szczególnie „niebezpieczne” mogą oka-
zać się ciasta przyrządzane na gęstych kremach.

Gdy mówimy o jedzeniu w trakcie Świąt, ważne aby 
rozdzielić dwie kwestie. Jedna sprawa to jedzenie, które 

cd. na str. 4
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Ograniczmy ilość lukru na wypiekach lub zrezygnujmy z niego w ogóle
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Nie należy smażyć potraw na głębokim tłuszczu
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pojawia się u nas na świątecznym stole. Druga sprawa to 
słodkości otrzymane od najbliższych, które później spoży-
wamy między posiłkami. W obydwu przypadkach zalecany 
jest umiar. Jeśli dbamy o sylwetkę, a przypuszczamy, że 
dostaniemy słodycze, możemy wyprzedzić fakty i poinfor-
mować najbliższych, że wolelibyśmy otrzymać np. owoce 
i bakalie. Na pewno nikt się nie obrazi za taką sugestię, 
a w efekcie wszyscy będą zadowoleni.

Miejmy świadomość, że wypijane litrami soki i napoje 
gazowane utrudniają pracę naszego układu pokarmo-
wego. Ponadto, są to kolejne, ogromne ilości kalorii, któ-
re przyswajamy. Lepiej zrobić pyszną, zdrową lemoniadę 
z wody mineralnej dodając do niej cytrynę, pomarańczę, 
miód i miętę.

A JEDNAK, ZNÓW PRZESADZILIŚMY… 
I CO TERAZ?

Jeśli czujemy się ciężko i jest nam niedobrze, powin-
niśmy od razu odstawić ciężkie potrawy i wrócić do lżej-
szej, codziennej diety. Zaleca się picie rumianku, miętowej 
herbaty lub wody z miętą (wspomagają trawienie), czy też 
roztworu z siemienia lnianego, który działa łagodząco na 
przewód pokarmowy. Dla wielu osób zbawienna może 
okazać się woda z cytryną (najlepiej żeby była wypita rano). 
Pomoże też odpowiednia dawka ruchu. 

RUCH
Nie zapominajmy o tym, co w Świętach jest najważ-

niejsze. Nie jest to ciągłe jedzenie i wysiadywanie przed 
telewizorem, ale odpoczynek i spędzenie wspólnie czasu 
z najbliższymi. Po posiłku warto wybrać się razem na spa-
cer. Ruch wzmaga perystaltykę jelit. Poprawia się dzię-
ki niemu nasze trawienie – wydzielają się też endorfiny, 
co działa pozytywnie na nasze samopoczucie.

POSTANOWIENIA NOWOROCZNE
Sytuacja co roku wygląda tak samo. Najpierw w grudniu 

Polakom towarzyszy kulinarna rozpusta (Święta i Sylwe-
ster), a później od początku roku podejmowane są masowe 
decyzje o odchudzaniu. Towarzyszą im wizyty u dietetyka 
i kupowane są karnety na siłownię. Ewa Kaczmarek zale-
ca, aby jeść i pić świadomie. Nie rzucajmy się na jedzenie, 
zachowajmy zdrowy rozsądek i pomyślmy o konsekwen-
cjach. Jeśli będziemy dbać o siebie na bieżąco nie będzie 
trzeba się później odchudzać ani odwiedzać specjalistów.

Przedstawione w artykule zalecenia są bardzo ogólne. 
Z pewnością pomogą one osobom zdrowym, mogą jednak 
nie sprawdzić się u osób ze schorzeniami układu pokarmo-
wego. Wszystko zależy od reakcji danej osoby na konkretne 
pokarmy.

JBK

Sprawdź, jak zawrzeć ugodę i spłacić zadłużenie 
w dogodnych ratach! 

Kontakt: 61 817 40 11

� 61 64 69 210 Kierownik Działu Windykacji (lokale użytkowe i grunty)
� 61 64 69 240 (os. Dąbrowszczaków, ul. Poznańska, 

tereny pozaswarzędzkie)
� 61 64 69 238 (os. Cegielskiego, os. Raczyńskiego, os. Działyńskiego)
� 61 64 69 255 (os. Kościuszkowców, os. Czwartaków, ul. Gryniów)

Masz dług w Spółdzielni Mieszkaniowej?
Zarząd Miejsko-Gminny w Swarzędzu, 
os. Kościuszkowców 26

PRZYJMUJE DLA PODOPIECZNYCH ODZIEŻ, ZABAWKI 
ORAZ SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
w siedzibie: os. Kościuszkowców 26 (w piwnicy, 
po schodkach w dół) we wtorki i środy w godz. 16:30 - 19:00 
oraz w czwartki w godz. 9:00 - 13:00

telefony kontaktowe: 
600 444 939 ¡ 506 067 287 ¡ 888 507 012

Polski komitet Pomocy sPołecznej

cd. ze str. 3
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Bajkowa architektura jednej ze spalarni w Wiedniu
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SPALARNIE I RECYKLINg 
zastąpią wysypiska

W marcu tego roku pełną parą ruszyła eksploatacja poznańskiej spalarni śmieci. Trafia do niej codziennie blisko 
tysiąc ton śmieci. Także i te z naszej gminy. I choć odpowiedź na pytanie, co się z nimi tam dzieje wydaje się oczywista, 
parę kwestii warto sobie uświadomić.

Spalarnia śmieci to taka nazwa „popularna”. Facho-
wo takie miejsca nazywane są Instalacjami Termicznego 
Przekształcania Odpadów Komunalnych, w skrócie ITPOK. 
Pierwszą ITPOK w Polsce posiadała Warszawa. Jednak ma 
ona stosunkowo niewielkie moce przerobowe i przewi-
dziana jest jej rozbudowa w kolejnych latach.

KROPLA W MORZU
Budowa poznańskiej spalarni rozpoczęła się w 2014 r., 

a jej otwarcie miało miejsce, jak już wspomnieliśmy, w mar-
cu (wcześniej pracowała w fazie rozruchu). Nasza spalarnia 
nie jest jednak jedyną, która powstała w ostatnich latach. 
W Wielkopolsce ITPOK działa jeszcze w Koninie, kolejne 
zaś znajdują się w Bydgoszczy, Szczecinie, Krakowie 
i Białymstoku. W skali Europy to niewielka, żeby nie powie-
dzieć znikoma liczba spalarni. We Francji działa ich grubo 

ponad 100, w Niemczech jest ich powyżej 60, w niewielkiej 
Szwajcarii ok. 30, a na terenie całej Unii Europejskiej eks-
ploatowanych jest szacunkowo ok. 480 spalarni. Patrząc 
zaś globalnie w samych tylko Chinach co roku powstaje 
300 nowych tego typu instalacji (funkcjonuje tam ok. 
2,5 tys. spalarni śmieci).

PO CO POWSTAJą SPALARNIE?
Tak jak segregacja odpadów ma sprawić, że część z nich 

dostaje „drugie życie” (recykling), tak spalarnie mają odzy-
skać z odpadów energię. W ramach odpowiednich proce-
sów, odzyskana energia trafia do sieci ciepłowniczej i/lub 
energetycznej. Spalarnie wraz z recyklingiem mają zniwe-
lować liczbę śmieci zalegających na popularnych dotąd 
składowiskach. Dodatkowo zaś ITPOK z odpadów pozysku-
je energię, która służy społeczeństwu.
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SPALARNIA – POZNAń
Poznańska spalarnia śmieci jest drugą, co do mocy prze-

robowych w Polsce, zaraz za krakowską. Zgodnie z wyda-
nymi pozwoleniami może przyjąć 210 tys. ton odpadów 
rocznie. Wytworzona z nich energia ma zaspokoić zapo-
trzebowanie energetyczne osiedla zamieszkałego przez 
kilkadziesiąt tysięcy osób w skali roku (obrazowo mówi 
się tutaj o Piątkowie). Początkowo mówiło się, że może nie 
starczyć lokalnych odpadów na potrzeby naszej spalarni 
i trzeba je będzie sprowadzać z dalej położonych miej-
scowości. Rzeczywistość okazała się zgoła inna, odpadów 
w rejonie poznańskim jest zbyt dużo na moce przerobowe 
naszej spalarni, więc być może w przyszłości trzeba będzie 
myśleć o jej rozbudowie lub budowie kolejnej.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Kolejnym atutem spalarni jest oczywiście ochrona 

środowiska. Składowanie odpadów na wysypiskach jest 
najtańsze, jednak niezbyt korzystne środowiskowo. 
Zaawansowane technologie zastosowane w ITPOK, spra-
wiają, że pozyskiwanie „zielonej energii” jest po prostu 
dużo bardziej ekologiczne. Pamiętać należy, że w perspek-

tywie ograniczonych pokładów węgla czy innych paliw 
kopalnych, śmieci są idealnym (wręcz niewyczerpalnym) 
ich substytutem.

ŚRODOWISKOWE TRENDY
Ogólnoświatowy system kształtowania gospodarki od-

padami zmierza ku społeczeństwu idealnemu, czyli takie-
mu, które przetwarza wszystkie swoje odpady. Czy kiedy-
kolwiek będzie to możliwe? Być może tak. W każdym razie 
wydaje się, że spalarnie śmieci zawsze będą istotnym ele-
mentem „ekologicznej” układanki. Technologia ta pozwoli 
nam odejść od najbardziej prymitywnego składowania 
odpadu na wysypiskach i patrzeć w przyszłość w innej per-
spektywie. Założenia unijne są takie, że do 2025 r. nastąpi 
całkowita likwidacja wysypisk, które zastąpią bardziej eko-
logiczne metody: recykling oraz energetyczne wykorzysta-
nie odpadów.

Robert Olejnik
Źródła: 
T. Pająk „Spalarnia odpadów komunalnych – 

nie tylko obiekt budowlany”.
R. Ziaja „Spalarnie odpadów komunalnych w Polsce”

WEEKEND kaRatE
W dniach 9 i 10 grudnia w Hali Sportowo-Widowiskowej Unii Swarzędz odbyły się zawody karate: VI Akademicki 

Puchar Polski Karate WKF (w sobotę) oraz XII Swarzędzkie Mistrzostwa Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz (w niedzielę). Imprezy przyciągnęły entuzjastów sztuk walki i wzięło w nich udział kilkudziesięciu zawod-
ników. Nie mogło również zabraknąć ważnych osobistości. Na miejsce przybył m.in. Wacław Antoniak – Wiceprezes 
Polskiego Związku Karate. Imprezy zostały poprowadzone przez Mariusza Sieberta – założyciela Szkoły Karate 
Do-Fighter, a na otwarciu każdej z nich pojawił się Burmistrz Miasta Marian Szkudlarek. Weekendowe wydarzenia 
wspierało Ministerstwo Sportu i Turystyki.

VI AKADEMICKI PUCHAR POLSKI 
KARATE WKF

W zawodach wzięli udział studenci w przedziale wieko-
wym od 19 do 27 lat. Przybyli oni z różnych uczelni całej 
Polski, aby ze sobą rywalizować. Zarówno mężczyźni, jak 
i kobiety, walczyli w różnych kategoriach wagowych.

Cele turnieju to: wyłonienie najlepszych zawodników 
w poszczególnych konkurencjach oraz najlepszego klubu 
uczelnianego, popularyzacja Karate WKF wśród młodzieży 
akademickiej oraz wyłonienie najlepszych zawodników ka-
rate, którzy wystąpią w przyszłym roku na Mistrzostwach 
Świata - jest to jeden z trzech turniejów kwalifikacyjnych 
do Akademickiej Kadry Polski na AMŚ w Tokio (Japonia) 
2018. Była to zatem impreza bardzo wysokiej rangi – waż-
ne, ale też i stresujące wydarzenie dla sportowców biorą-
cych w niej udział. 

Odbyły się eliminacje kata i kumite (obydwa w kategorii 
indywidualnej i drużynowej), a następnie finały przepro-
wadzonych konkurencji. Na początku walki pojawiał się 
charakterystyczny dla karate ukłon. Zawodnicy konkuro-

wali ze sobą na kilku matach jednocześnie, często wydając 
z siebie głośne, charakterystyczne dla karate okrzyki. 

XII SWARZĘDZKIE MISTRZOSTWA 
KARATE

Impreza miała charakter lokalny i uczestniczyli w niej 
najmłodsi zawodnicy karate pochodzący z naszego mia-
sta, gminy i okolic. Cele turnieju to: wyłonienie najlepszych 
zawodniczek, zawodników oraz najlepszego klubu, po-
pularyzacja karate wśród najmłodszych, a także propago-
wanie zdrowego stylu życia. Impreza jest na tyle istotna, 
że została zamieszczona w kalendarzu Wielkopolskiego 
Okręgowego Związku Karate Olimpijskiego.

Tym, co do razu rzucało się w oczy, była radość i ener-
gia emanująca z najmłodszych. Trzeba przyznać, że byli oni 
doskonale przygotowani i ich występy oglądało się 
z przyjemnością. Zawodnicy mieli na sobie kolorowe pasy 
– żółte, czerwone, niebieskie, zielone i pomarańczowe. 
Każdy z nich oznaczał poziom umiejętności. Na trybunach 
zasiedli przede wszystkim dumni rodzice. 
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Dzieci wystąpiły w różnych kategoriach wiekowych. 
Rozpiętość wiekowa wynosiła od 8 lat (byli też młodsi) 
do 16 lat (walczyli też nieco starsi). Zmierzyli się ze sobą 
w konkurencjach kata i kumite. Wzięcie udziału w tych-
że zawodach było równoznaczne ze wsparciem Fundacji 
RAK OFF oraz tych osób, które potrzebują finansowego 
wsparcia i rehabilitacji.

Na miejscu odbyły się eliminacje oraz finały przepro-
wadzonych konkurencji. Wszystkim zwycięzcom, zarówno 
z soboty jak i niedzieli, wręczono nagrody: dyplomy 
Akademickiego Związku Sportowego, medale, puchary 
oraz drobne upominki.

REALIZACJA PROgRAMU
Sprawą niezwiązaną bezpośrednio z weekendowymi 

zawodami, ale bardzo istotną, bo łączącą się ze sportem 
karate, jest propagowanie projektu Sport w Szkole Umysł 
i Ruch. Jest on współfinansowany przez Erasmus oraz 
ze środków Unii Europejskiej. Wacław Antoniak i Mariusz 
Siebert są zwolennikami idei przyświecającej temu progra-
mowi. Ma on bowiem na celu wprowadzenie zajęć karate 
do szkół, aby dzieci nie miały problemu z nadwagą i otyło-
ścią, a co za tym idzie – były zdrowsze. Istotne jest tu ujęcie 
sportu, jako przyjemnego sposobu spędzania czasu.

ORgANIZATORZY
Obie imprezy nie mogłyby dojść do skutku, gdyby nie 

wsparcie organizatorów i współorganizatorów. Ze wzglę-
du na to, jak ważną rolę spełnili chcielibyśmy ich tutaj 
wymienić.

VI AKADEMICKI PUCHAR POLSKI KARATE WKF:
Organizator: OŚ AZS Poznań. Współorganizatorzy: ZG AZS, 
Wielkopolski Okręgowy Związek Karate Olimpijskiego, Pol-
ski Związek Karate, KU AZS Politechnika Poznańska, Urząd 
Miasta Poznania, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Pozna-
niu, Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji. Impreza pod 
patronatem: UMiG Swarzędz.

XII SWARZĘDZKIE MISTRZOSTWA KARATE:
Organizator: Swarzędzki Klub Karate: Do „Fighter”. Przy 
współpracy z: Wielkopolskim Okręgowym Związkiem 
Karate Olimpijskiego, Polskim Związkiem Karate, UMiG 
Swarzędz (dofinansowanie), Swarzędzkim Centrum Sportu 
i Rekreacji, OŚ AZS Poznań, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa 
w Poznaniu.

JBK

Uroczyste rozpoczęcie zawodów

Fo
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Wacław Antoniak i Mariusz Siebert wraz ze zwyciężczyniam
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Wacław Antoniak i Mariusz Siebert 

Fo
t. 
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Damian – uczestnik zawodów i wielbiciel karate

Fo
t. 
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 NOwE zasady i OdpŁatNOŚci!

INFORMUJEMY CZŁONKÓW, WSPÓŁWŁAŚCICIELI, NAJEMCÓW LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SWARZĘDZU, ŻE Z DNIEM 
1 STYCZNIA 2018 R. ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ” WPROWADZA NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI. NOWE, BRĄZOWE POJEMNIKI WPROWADZONE ZOSTAJĄ PRZEZ ZM GOAP ZGODNIE Z DYREKTYWAMI UNIJNYMI 
I ROZPORZĄDZENIAMI MINISTRA ŚRODOWISKA. JEDNAKŻE ZASADY ROZLICZEŃ Z NIMI ZWIĄZANE I PRZERZUCENIE KOSZTÓW ZAKUPU LUB DZIERŻAWY 

ORAZ UTRZYMANIA I MYCIA NA WŁAŚCICIELI ORAZ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI, TO JUŻ „ZASŁUGA” ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO.

pOdwyŻka w 2018 R.
Wprowadzenie nowych zasad od stycznia 2018 r. wiąże się dla Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Swarzędzu z wydaniem potężnych środków fi nansowych, 
które stanowić będą obciążenie dla wszystkich mieszkańców. Spółdzielnia 
zmuszona jest wprowadzić podwyżki opłat za śmieci z powodu kosztów 
związanych z wprowadzeniem nowej frakcji odpadów. Zadaniem Spółdzielni, 
narzuconym przez ZM GOAP, jest ustawienie specjalnych brązowych pojemni-
ków na odpady BIO i okresowo odpady zielone oraz ich regularne czyszczenie – 
niezbędne w związku ze specyfi cznym rodzajem rozkładającego się bioodpadu.

aNaliza ilOŚci i kOsztÓw
O tym, jakiej wysokości będą to podwyżki, Spółdzielnia będzie informo-

wać na łamach „Informatora Spółdzielczego” w okolicach pierwszego kwartału 
przyszłego roku. Na razie prowadzone są szacunkowe analizy związane z ilością 
potrzebnych biopojemników i rozmowy z operatorami komunalnymi, a potem 
nastąpi skalkulowanie wydatków i wysokości opłat. W skład tych kalkulacji 
z pewnością wliczone zostaną: koszty dzierżawy lub zakupu pojemników, 
koszty mycia pojemników, koszty obsługi biurowej oraz gospodarzy domów, 
a także inne koszty (m.in rozważane jest ubezpieczenie pojemników, rezerwa 
na np. dodatkowy wywóz liści, trawy, itp.).

Nadal nie jest znany wynik przetargu ZM GOAP dla Gminy Swarzędz do-
tyczący wyboru operatora, który zajmie się wywozem wszystkich rodzajów 
odpadów od 2018 r. Najprawdopodobniej termin rozstrzygnięcia przetargu 
zostanie przez ZM GOAP przesunięty o 3 miesiące, a w pierwszym kwartale 
2018 r. śmieci przejściowo będzie wywoził dotychczasowy operator (fi rma PUK 
Artur Zys - jako podwykonawca operatora Remondis Sanitech). W związku 
z tymi opóźnieniami, Spółdzielnia zakłada, że wprowadzenie bioopłaty nastąpi 
w okolicach pierwszego kwartału przyszłego roku. Pewnikiem w tej sprawie 
jest to, że opłaty pobierane będą na wzór opłat ZM GOAP – od osoby, a nie 
wzorem niektórych spółdzielni wprowadzających biopłatność w przeliczeniu 
na metry kwadratowe mieszkania. Zdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Swarzędzu, śmieci tworzą osoby, a nie metry.

dziERŻawa, NiE zakup
Zakup nowych pojemników dla wszystkich spółdzielczych nieruchomości 

to po pierwsze gigantyczny koszt. Po drugie, kupione pojemniki należy myć, 
a Spółdzielnia chciałaby uniknąć czyszczenia bezpośrednio pod blokami i okna-
mi mieszkańców. Zdaniem Zarządu korzystniejszy będzie najem pojemników 

od operatora, który jednocześnie zajmie się ich myciem  – na zasadzie zabiera-
nia brudnych i podstawiania czystych pojemników. Obecnie trwają rozmowy na 
ten temat z fi rmą Zys, który zakłada możliwość tego rodzaju usługi.

bEz ROzwOdu z zM GOap
Od kilku lat Spółdzielnia Mieszkaniowa jest orędownikiem samodzielnej 

gospodarki odpadami i opuszczenia ZM GOAP przez Gminę Swarzędz. Decy-
dującym argumentem jest ekonomika. Niegdyś Spółdzielnia sama wywoziła 
odpady za cenę 6-8 zł w zależności od lokalizacji. Ustawowo nakazano wy-
konywanie tego obowiązku gminom, przy wprowadzeniu nowych procedur 
i zwiększeniu biurokracji. Zdaniem Spółdzielni, gdyby Gmina Swarzędz samo-
dzielnie zajęła się wywozem odpadów po nowelizacji prawa, byłby on tańszy 
niż obecnie i z pewnością rzetelniej wykonywany. Tymczasem od kilku lat bory-
kamy się z bałaganem na osiedlach, za co płacimy niemało. A od nowego roku 
na każdego z nas spadnie nowy obowiązek selekcjonowania resztek bio, za co 
dopłacimy kolejne złotówki.

Swego czasu Spółdzielnia zapowiadała podjęcie kampanii społecznej 
polegającej na zbieraniu podpisów pod wnioskiem o opuszczeniu ZM GOAP. 
Zrezygnowała jednak z tych działań, bo nic nie rodzi nadziei, że Gmina Swarzędz 
podejmie takiego rodzaju decyzję.

zasady i wyMOGi
Na kolejnych stronach zamieszczamy „dekalog” ZM GOAP zawierający 

szczegółowy spis obowiązków, wymagań, norm, wzorów i wskazówek, które 
musi wypełnić Spółdzielnia i z którymi powinien zapoznać się każdy mieszka-
niec. Znajdą tam Państwo również informacje, jaka jest różnica między odpa-
dami BIO oraz odpadami zielonymi, a także do jakich pojemników je wrzucać.

Ważną informacją dla Spółdzielni i mieszkańców jest też to, że w przypadku 
błędów w selekcji odpadów BIO i odpadów zielonych, wykonawca ich nie od-
bierze, tylko pozostawi nalepkę: „Gromadzenie odpadów niezgodne z regulami-
nem”. Pojemnik zostanie odebrany dopiero po oczyszczeniu frakcji, a to zadanie 
spadnie zapewne na gospodarzy domów.

Analizując zamieszczone na kolejnych stronach wymagania ZM GOAP wo-
bec Spółdzielni i mieszkańców, łatwo domyśleć się, że stoi za tym tzw. „opłata 
ukryta”. Ofi cjalnie ZM GOAP oddajemy 12 zł os./m-c, jednak w rzeczywistości, 
w której wszystko kosztuje, każdy z nas dopłaci z własnej kieszeni znacznie 
więcej.

JC

Od 1 stycznia 2018 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa, jak dotychczas, nadal płacić będzie za wywóz odpadów ZM GOAP, a dodatkowo każdy mieszkaniec 
będzie musiał dopłacić za zakup lub dzierżawę pojemników, ich utrzymanie i mycie, jednocześnie dbając o selekcję kolejnego rodzaju odpadu.

UWAGA!
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ZASADY ODBIORU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW,

TZW. ODPADÓW BIO ORAZ ODPADÓW ZIELONYCH OD 2018 R. 
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

ORAZ Z TERENU NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ 
MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Co to są odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów?
Bioodpady – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o odpadach – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji 
z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego 
żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających 
do obrotu żywność.
Odpady ulegające biodegradacji – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o odpadach – rozumie się przez to odpady, które 
ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
Do odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zaliczamy następujące 
rodzaje odpadów: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych 
i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, 
skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.
Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy:
1) zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach,
2) przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych,
3) przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) przekazywać do podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach.
Więcej informacji na stronie www.goap.org.pl lub www.bioodpad.pl.

Od 1 stycznia 2018 roku mamy obowiązek segregowania Odpadów ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

(Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych). 

Obowiązek selektywnego gromadzenia Odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bio-
odpadów, a także wprowadzenie dodatkowego pojemnika to nie wymysł Związku, lecz wymóg prawny, zarówno pra-
wa polskiego jak i unijnego, który Związek był zobowiązany wprowadzić. Bowiem zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej jako Ucpg) selektywne zbieranie ustanawiają gminy, przez co należy 
rozumieć zorganizowanie przez gminę (w naszym przypadku Związek) takiego selektywnego zbierania lub stworzenie 
niezbędnych do tego warunków. Art. 3 ust. 2 pkt 5 Ucpg stwierdza, że selektywne zbieranie odpadów komunalnych
obejmuje co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wieloma-
teriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji. Należy wziąć pod uwagę, iż od kilku lat w na terenie Związku Międzygminnego obowiązują nowe zasady 
selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy makulaturę, plastiki, szkło i odpady zielone. W do-
tychczas przyjętym systemie wszystkie pozostałe odpady wyrzucane były do jednego pojemnika jako zmieszane od-
pady komunalne i do tej pory trafiały tam również inne odpady ulegające biodegradacji, przez co marnował się ukryty 
w nich ogromny potencjał. W roku 2016 roku znowelizowano akty prawa miejscowego Związku, na podstawie, których 
dopuszczono zbiórkę odpadów zielonych wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, tj. możliwość gromadze-

Materiały pochodzą ze strony internetowej ZM GOAP i zostały pobrane w dniu 8.12.2017 r. 
Ostatnia aktualizacja – 5.12.2017 r.
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nia wspólnie rozdrobnionych gałęzi i krzewów, liści, kwiatów i skoszonej trawy, trocin i kory drzew, resztek żywności 
(bez mięsa), obierek z owoców i warzyw, przeterminowanych owoców i warzyw, skorupek jaj oraz fusów po kawie 
czy herbacie. Powyższe zmiany miały na celu przygotowanie mieszkańców Związku do obowiązku selektywnego gro-
madzenia ww. odpadów od 2018 roku. Wprowadzenie dodatkowego pojemnika wymusza na Związku przede wszystkim 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczeniamasy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów, oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. (Rozporządzenie Ministra Środo-
wiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 
odpadów.
Wymogi zawarte w tych rozporządzeniach zostały bezpośrednio uwzględnione w aktach prawa miejscowego Związku 
Międzygminnego, których obowiązywanie rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku. 

Ponadto warto pamiętać, że zbiórka Odpadów BIO leży w interesie nas wszystkich – nie tylko ograniczamy składowanie 
tego typu odpadów (do czego zobowiązuje nas unijne i krajowe prawo), ale także sprawiamy, że odpowiednie prze-
tworzenie bioodpadów może skutkować samymi korzyściami, tj. wytworzona energia cieplna czy energia elektryczna. 
Z dobrych jakościowo odpadów tworzony jest także doskonały kompost.

Jak spełnić wymagania określone w aktach prawa miejscowego Związku
dot. obowiązku segregowania Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych?

Zgodnie z aktami prawa miejscowego Związku, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do właściwej segregacji od-
padów komunalnych na terenie swojej nieruchomości. Odpady BIO oraz Odpady Zielone można gromadzić w przydo-
mowym kompostowniku, który należy zgłosić do Związku, bądź wyposażyć nieruchomość w pojemnik. W przypadku 
posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz właściwego selektywnego gromadzenia w nim odpa-
dów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, właściciel nie ma obowiązku wyposaża-
nia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów (Odpady BIO oraz Odpady zielone). Ważne jest to aby te opady te nie znalazły się w zmieszanych odpadach 
komunalnych. 

Na terenie jakich nieruchomości Związek odbiera Odpady BIO oraz Opady zielone 
w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 

Odbiór Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych realizowany jest zarówno na terenie nieruchomości, na których zamiesz-
kują mieszkańcy jak i na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne przez Firmy odbierające odpady komunalne świadczące usługi dla Związku Międzygminnego „GOAP”.

Kto zapewnia pojemniki do gromadzenia Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych?

UWAGA:
W przypadku chęci oddawania Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych do Wykonawcy świadczącego usługi dla Związku wła-
ściciel nieruchomości musi samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia ww. odpadów. Związek nie 
będzie zapewniał pojemników w ramach wnoszonej opłaty wynikającej ze składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości, chcący mieć odbierane Odpady zie-
lone muszą również wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki do odbioru Odpadów zielonych.

Zgodnie z podjętą nowelizacją aktów prawa miejscowego, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 roku „Właściciel 
nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bioodpadów”.

W jaki sposób należy gromadzić Odpady BIO oraz Odpady zielone?

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE JEDNORODZINNE:
Według Regulaminu „Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (…) należy gro-
madzić: na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach 
o pojemności od 120 l do 240 l”.
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Mając powyższe na uwadze właściciel nieruchomości może wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki o pojemności 
od 120 l do 240 l, w zależności od potrzeb. Na terenie nieruchomości jednorodzinnych gromadzenie Odpadów BIO, 
w tym Odpadów zielonych stanowiących także Odpady BIO odbywa się wyłącznie w systemie pojemnikowym (w jednym 
pojemniku łącznie gromadzić należy Odpady BIO wraz z Odpadami zielonymi).

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE WIELORODZINNE:
Zgodnie z Regulaminem „Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (…) należy 
gromadzić: na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej – odpady ule-
gające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 
od 120 l do 1 100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegra-
dacji należy stosować pojemniki o pojemności od 120 l do 33 000 l;
Zgodnie z powyższymi zapisami Zarządca/Administrator nieruchomości zamieszkanej wielorodzinnej (np. Spółdzielnie 
mieszkaniowe, czy Wspólnoty mieszkaniowe) może wyposażyć nieruchomość:
1) w pojemnik do gromadzenia Odpadów BIO o pojemności od 120 l do 1 100 l, w zależności od potrzeb.
2) w pojemnik do gromadzenia Odpadów zielonych o pojemności od 120 l do 33 000 l, w zależności od potrzeb.
Aby dokonać wyliczenia ilości Odpadów zielonych, które będą odbierane przez Związek w ramach wnoszonej opłaty 
wynikającej ze składanej deklaracji, a tym samym pojemności pojemników w celu możliwości gromadzenia Odpadów 
zielonych należy wziąć pod uwagę liczbę osób wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz przyjęty w aktach prawa miejscowego normatyw wynoszący 20 l na mieszkańca/miesiąc (przy 
częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie).
Wykonawca świadczący usługi dla Związku w ramach wnoszonej opłaty przez właścicieli nieruchomości jest zobowią-
zany do odbioru Odpadów zielonych do ww. wskazanego limitu wynikającego z Uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu (…).
Odpady zielone wytworzone ponad limit winny być przekazywane przez właściciela nieruchomości za dodatko-
wą opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym bądź bezpłatnie do funkcjo-
nujących PSZOK na terenie Związku. Więcej informacji na stronie www.goap.org.pl.

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:
Zgodnie z Regulaminem „Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (…) należy gro-
madzić: na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – w pojemnikach 
o pojemności od 120 l do 1 100 l.
W związku z powyższym właściciel nieruchomości niezamieszkanej może wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojem-
ności od 120 l do 1 100 l, w zależności od potrzeb.
Należy mieć również na uwadze, że odbiór Odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji w ramach 
wnoszonej opłaty z deklaracji odbywa się w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej pojemnikowi o największej 
pojemności, zgodnie ze złożoną deklaracją, jednak nie więcej niż 2 200 l na miesiąc (przy częstotliwości odbioru nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie).
Wykonawca świadczący usługi dla Związku w ramach wnoszonej opłaty przez właścicieli nieruchomości jest zobowiązany 
do odbioru Odpadów zielonych do ww. wskazanego limitu.
Odpady zielone wytworzone ponad limit winny być przekazywane przez właściciela nieruchomości za dodatko-
wą opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym bądź do funkcjonujących 
PSZOK na terenie Związku. Więcej informacji na stronie www.goap.org.pl.

Jakie normy powinien spełniać pojemnik na Odpady BIO? 
Pojemnik do gromadzenia Odpadów BIO powinien:
� obowiązkowo odpowiadać polskim normom – EN 840-1, E-840-2, E840-3,
� posiadać atest PZH o braku negatywnego wpływu na użytkowników,
� obowiązkowo być w kolorze brązowym np. RAL 8002, 8024, 8025,
� być wykonany z tworzywa HD-PE, odpornego na działanie promieniowania UV, niskich i wysokich temperatur, 

uszkodzenia mechaniczne itp.,
� posiadać zintegrowane drugie dno w postaci kratki – rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu odsączenia 

odcieku z pojemnika; ruszt powinien być uchylny, a elementy mocowania rusztu nie powinny wymagać interwencji 
użytkowników, ani obsługi podczas normalnej eksploatacji, jak również mycia pojemników. Ruszt musi być tak 
zamocowany, aby nie wypadał przy wysypywaniu, ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie 
spodniej części rusztu. Ruszt musi posiadać minimum 4 nóżki opierające się o dno pojemnika,

� posiadać otwory wentylacyjne po bokach (o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6 mm) równomiernie 
na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej,

� obowiązkowo umożliwiać poprzez swoją konstrukcję (zaczep/obrzeże) ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, 
obrotowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,

cd. na str. 12
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� wyglądać estetycznie, być trwale zamykany i czytelnie oznakowany,
� zapewnić możliwość montażu naklejki oraz transpondera (chipa), tj. w okolicy miejsca na uchwyt grzebieniowy 

śmieciarki powinno być zlokalizowane gniazdo na transponder o wymiarze 15 mm i 30 mm średnicy,
� posiadać koła wykonane z pełnej opony gumowej lub z tworzywa sztucznego, osadzone na osi stalowej,
� zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników/odbiorcy odpadów komunalnych, podczas opróżniania 

i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania, a także dostosowane do pojazdów 
odbierających odpady,

� być domykany (posiadać odpowiednią klapę) w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,
� klapa powinna posiadać dystanse umożliwiające wentylowanie zawartości.

Przykładowe pojemniki do gromadzenia Odpadów BIO: 

Przykład 1: pojemnik 240 l

miejsce na zamontowanie
transpondera (chip-a)

11
00

 m
m

740 mm

koła z pełną oponą gumową

otwory wentylacyjne

580 mm

zintegrowane drugie dno
w postaci kratki plastikowej
(tzw. ruszt)
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13

informator spółdzielczy

Przykład 2:  pojemnik 120 l i 240 l 

Pojemnik 120 l:

dane techniczne*:
� długość: +/- 550 mm
� szerokość: +/- 485 mm
� wysokość: +/- 960 mm
� waga: +/- 9,6 kg

Pojemnik 240 l:

dane techniczne*:
� długość: +/- 730 mm
� szerokość: +/- 570 mm
� wysokość: +/- 1 100 mm
� waga: +/- 13,7 kg 

*Dane techniczne pojemnika (należy podkreślić, że to są dane przybliżone, wymiary mogą się różnić w zależności 
od Producenta danego pojemnika)

UWAGA:
Rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gromadzenia Odpadów BIO, które dzięki syste-
mowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawa-
nie ewentualnych odorów. Warto pamiętać, iż istnieje ryzyko, że w przyszłości przepisy prawne wymuszą korzystnie z takich 
specjalnych pojemników. Zatem zakup pojemnika wentylowanego będzie oznaczał jednorazowy wydatek dla mieszkańca.
Ważne jest, aby pojemniki posiadały gniazdo na transponder (chip) umiejscowiony po lewej stronie (patrząc na pojemnik 
od przodu).

W celu oznakowania pojemnika (naklejką oraz transponderem, tzw. chipem) przeznaczonego do gromadzenia Odpadów 
BIO mieszkaniec zobowiązany jest udostępnić pojemnik Wykonawcy (Firmie realizującej odbiór odpadów w ramach 
umowy zawieranej ze Związkiem).
WaŻNe: Jeżeli właściciel nieruchomości nie wyrazi zgody na oznakowanie pojemnika, Wykonawca nie odbiera 
Odpadów BIO i jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania informacji do Związku. 
Właściciel nieruchomości zobligowany jest utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym.

UWAGA:
W przypadku wymiany pojemnika na Odpady BIO przez Właściciela nieruchomości, koniecznym jest zgłoszenie tego faktu 
do Związku w celu zlecenia Wykonawcy odpowiedzialnemu za odbiór odpadów oznakowania pojemnika właściciela odpo-
wiednio chipem oraz naklejką. Udostępnienie pojemnika będzie warunkiem niezbędnym do realizacji usługi przez Związek 
za pośrednictwem Wykonawcy. Wykonawca nie będzie odbierał odpadów, jeżeli pojemnik nie będzie oznaczony chipem oraz 
naklejką identyfi kującą dany odpad. Tak samo należy postępować w przypadku pojemników na Odpady zielone.

cd. na str. 14
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Jakie stosować pojemniki do zbiórki Odpadów zielonych?
W przypadku stosowania pojemności pojemników od 120-240 l do gromadzenia Odpadów zielonych, wskazanym jest się 
aby posiadały one parametry określone dla pojemników do gromadzenia Odpadów BIO (opisane powyżej). W przypadku 
zastosowania pojemników/kontenerów o większej pojemności – do 33.000 l dla gromadzenia Odpadów Zielonych, pojem-
niki powinny spełniać następujące wymagania:
� odpowiadać polskim normom,
� być w kolorze brązowym,
� być wykonany z materiału odpornego na działanie niskich i wysokich temperatur, uszkodzenia mechaniczne itp.,
� umożliwiać poprzez swoją konstrukcję ich opróżnianie pojazdem Wykonawcy,
� wyglądać estetycznie,
� zapewniać możliwość montażu naklejki oraz transpondera (chipa),
� posiadać koła z pełną oponą gumową, osadzone na osi stalowej (dot. pojemników do 1.100 l),
� być zabezpieczony przed dostępem wód opadowych. 

Jak wyglądają naklejki informacyjne do oznakowania pojemników 
do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, 

tj. Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych?

NIeRuChOMOŚCI ZaMIeSZKaNe JeDNORODZINNe:
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia Odpadów BIO 
na terenie nieruchomości jednorodzinnych powinny być 
opatrzone naklejką oraz chipem, umożliwiającym identyfi-
kację rodzaju zebranych odpadów, pojemności pojemnika 
do gromadzenia odpadów oraz miejsca gromadzenia od-
padów (MGO).

NIeRuChOMOŚCI ZaMIeSZKaNe WIelORODZINNe ORaZ NIeRuChOMOŚCI, Na KtóRyCh NIe ZaMIeSZKuJą 
MIeSZKańCy: 

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia Odpadów BIO oraz pojemniki do gromadzenia Odpadów zielonych powinny 
być opatrzone naklejką oraz chipem, umożliwiającym identyfikację rodzaju zebranych odpadów, pojemności pojemnika 
do gromadzenia odpadów oraz miejsca gromadzenia odpadów (MGO). 

Wzór stosowanej naklejki informacyjnej na pojemniki 
„BIO” na terenie nieruchomości jednorodzinnych: 

Naklejki informacyjne do oznakowania pojemników 
przeznaczonych do gromadzenia Odpadów BIO,

w tym Odpadów zielonych będą dostarczone 
przez Wykonawcę, a właściciel nieruchomości 

jest jedynie zobowiązany jest udostępnić Firmie 
pojemnik bądź pojemniki w celu ich oznakowania.

cd. ze str. 13
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UWAGA:
W celu rozpoczęcia świadczenia usługi odbioru Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych właściciel nieruchomości zobowiąza-
ny jest udostępnić pojemnik/i Wykonawcy w celu jego bądź ich oznakowania. Wystawanie nieoznakowanego pojemnika/ów 
po raz pierwszy w dacie odbioru zgodnie z harmonogramem będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na oznakowanie pojem-
nika i włączenie go do systemu zbiórki Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych. 

Rozpoczęcie świadczenia usługi odbioru Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych
przez Związek w ramach wnoszonej opłaty?

Odbiór Odpadów BIO, a także Odpadów Zielonych będzie następował zgodnie z Harmonogramem.

Gdzie zaopatrzyć się w pojemniki na Odpady BIO lub w pojemniki na Odpady zielone? 
Na naszym rynku działa wiele przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzedaży pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, w tym Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych,
również Firmy odbierające odpady komunalne. Pojemniki dostarczane przez te firmy powinny
odpowiadać polskim normom oraz być przystosowane pod względem jakościowym do zbierania danej  
frakcji odpadów. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest na własny koszt wyposażyć się w pojemniki
do gromadzenia Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych.
Więcej informacji na stronie www.bioodpad.pl.

cd. na str. 16
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Jak często Odpady BIO, w tym także Odpady zielone są odbierane z nieruchomości?

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE JEDNORODZINNE:
Odbiór Odpadów BIO łącznie z Odpadami zielonymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabu-
dowie jednorodzinnej Wykonawca będzie realizował:
� w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
� w okresie od 1 grudnia do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE WIELORODZINNE:
Odbiór Odpadów BIO z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej Wyko-
nawca będzie realizował:
� nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 15 maja do 15 września,
� nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja.
Odbiór Odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji obywa się z częstotliwością:
� nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:
Odbiór Odpadów BIO z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
Wykonawca będzie realizował:
� nie rzadziej niż raz na tydzień.
Odbiór odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji obywa się od 1 kwietnia do 30 listopada z czę-
stotliwością:
� nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

Jakie odpady należy wrzucać do pojemników na Odpady BIO oraz do pojemników
na Odpady zielone i jak je gromadzić?

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE JEDNORODZINNE:
Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia Odpadów BIO:
Należy wrzucać: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, 
resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie 
i herbacie.
Nie wrzucamy: mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu.
W pojemnikach gromadzimy łącznie Odpady BIO oraz Odpady zielone.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKANE WIELORODZINNE:
Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia Odpadów BIO:
Należy wrzucać: kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, 
przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.
Nie wrzucamy: mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu.
Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia Odpadów zielonych:
Należy wrzucać: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne.
Nie wrzucamy: mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu.
W pojemnikach gromadzimy osobno Odpady BIO oraz Odpady zielone. 

WaŻNe: do pojemników nie wrzucamy choinek, tzw. „drzewek świątecznych”. Odpady te traktowane są przez Związek 
jako odpady problemowe, a ich odbiór odbywa się jeden raz w miesiącu styczniu i jeden raz w miesiącu lutym, zgodnie 
z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Preferowanym jest wystawianie choinek w całości, koniecznie bez 
doniczek czy stojaków choinkowych).
WyKONaWCa będzie realizował odbiór drzewek świątecznych wyłącznie z terenu Nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy. Odbiór będzie prowadzony zgodnie z następującymi zasadami:
� organizowany odbiór drzewek świątecznych WYKONAWCA realizuje dwa razy w roku, tj. jeden raz w miesiącu styczniu 

oraz jeden raz w miesiącu lutym, w każdym roku kalendarzowym trwania
Umowy, z zastrzeżeniem, że odstęp czasowy pomiędzy jednym a drugim odbiorem powinien wynosić minimum 3 tygodnie;
� organizowany odbiór drzewek świątecznych WYKONAWCA realizuje zgodnie z Harmonogramem.
Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia Odpadów BIO:
Należy wrzucać:
kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców
i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

cd. ze str. 15
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UWAGA:
W przypadku deklarowania selektywnego gromadzenie odpadów przez właściciela nieruchomości, jeżeli 
w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się zmieszane 
odpady komunalne lub odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, szkło to WYKONAWCA odbiera odpady w terminach dla zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie 
z Harmonogramem, pozostawiając naklejkę „OSTRZEŻENIE – SELEKTYWNA ZBIÓRKA NIEZGODNA Z REGU-
LAMINEM” na pojemniku oraz wprowadza odpowiednią notatkę wraz z dokumentacją fotograficzną do Związku. Przekazanie 
takich informacji do Związku będzie skutkować podwyższeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku kiedy w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują 
się odpady problemowe lub inne odpady nie objęte usługą, np. odpady budowalne czy rozbiórkowe, Wykonawca nie odbiera 
tych odpadów pozostawiając naklejkę: „GROMADZENIE ODPADÓW NIEZGODNIE Z REGULAMINEM” na po-
jemniku oraz informuje o tym fakcie Związek. W takim wypadku odbiór odpadów następuje w następnym terminie wynikają-
cym z harmonogramu po usunięciu z pojemnika odpadów niewłaściwych przez Właściciela nieruchomości.
W przypadku, gdy Odpady BIO lub Odpady zielone znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika Firma 
realizująca usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz informuje o tym fakcie Związek. Firma dokonuje odbioru ww. odpa-
dów wyłącznie z pojemników, więc właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przesypania odpadów do dedykowanego 
pojemnika. W takim wypadku odbiór Odpadów BIO bądź Odpadów zielonych nastąpi w kolejnym terminie przewidzianym 
dla zbiórki tych odpadów. 

UWAGA:
W przypadku deklarowania nieselektywnego gromadzenie odpadów przez właściciela nieruchomości, 
jeżeli w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się zmiesza-
ne odpady komunalne lub odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opako-
wania wielomateriałowe, szkło to WYKONAWCA odbiera odpady w terminach dla zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych 
zgodnie z Harmonogramem, pozostawiając naklejkę „OSTRZEŻENIE – SELEKTYWNA ZBIÓRKA NIEZGODNA 
Z REGULAMINEM” na pojemniku oraz wprowadza odpowiednią notatkę wraz z dokumentacją fotograficzną do Związku.
W przypadku kiedy w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują 
się odpady problemowe lub inne odpady nie objęte usługą, np. odpady budowalne czy rozbiórkowe, Wykonawca nie odbiera 
tych odpadów pozostawiając naklejkę: „GROMADZENIE ODPADÓW NIEZGODNIE Z REGULAMINEM” na po-
jemniku oraz informuje o tym fakcie Związek. W takim wypadku odbiór odpadów następuje w następnym terminie wynikają-
cym z harmonogramu po usunięciu z pojemnika odpadów niewłaściwych przez właściciela nieruchomości.
W przypadku, gdy Odpady BIO bądź Odpady zielone znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika Firma 
realizująca usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz informuje o tym fakcie Związek. Firma dokonuje odbioru ww. odpa-
dów wyłącznie z pojemników, więc właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przesypania odpadów do dedykowanych 
pojemników. W takim wypadku odbiór Odpadów BIO lub Odpadów zielonych nastąpi w kolejnym terminie przewidzianym dla 
zbiórki tych odpadów. 

Nie wrzucamy:
mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu
Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia Odpadów zielonych:
Należy wrzucać:
trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne.
Nie wrzucamy:
mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu.
W pojemnikach gromadzimy osobno Odpady BIO oraz Odpady zielone.

Jak przygotować Odpady BIO oraz Odpady zielone do odbioru?
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić przed nieruchomość pojemnik do gromadzenia odpadów komu-
nalnych w dniu odbioru odpadów, zgodnie z Harmonogramem do godz. 6:00.
W przypadku, gdy miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowane jest przy granicy administracyjnej działki ze swobod-
nym dostępem od strony ulicy lub chodnika (np. altanka w osi ogrodzenia, bez konieczności wstępu na teren nieru-
chomości), właściciel nieruchomości nie ma obowiązku wstawiania przednieruchomość pojemników do gromadzenia 
Odpadów BIO bądź Odpadów zielonych.

cd. na str. 18
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Trzeba przyznać, że wywóz odpadów od kilku lat wiąże 
się z licznymi perypetiami. Do tej pory „zgrzyty” na linii 
Spółdzielnia-ZM GOAP dotyczyły głównie wywozu (nie
-wywozu) gabarytów oraz wypełniania (nie-wypełniania) 
jednej deklaracji przez Spółdzielnię Mieszkaniową (Zarząd 
nadal nie podpisuje jednej deklaracji, ale przekazuje GOAP 
szczegółowe wykazy na podstawie wypełnionych przez 
mieszkańców indywidualnych deklaracji).

W przypadku nieruchomości, z których odbiór odpadów odbywa się bezpośrednio z miejsca gromadzenia odpadów, 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić do niego dostęp dla pojazdów lub pracowników odbiorcy odpa-
dów komunalnych. 

Jak można zagospodarować Odpady BIO w inny sposób?
W przypadku zabudowy jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. 
Dopuszcza się również prowadzenie kompostowników na terenie rodzinnych ogrodów działkowych na podstawie od-
rębnych przepisów prawnych.
Prowadzenie kompostownika właściciel nieruchomości powinien zgłosić w ciągu miesiąca od momentu rozpoczę-
cia jego użytkowania do Związku, poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 
do Regulaminu.
W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika, właściciel nieruchomości powinien poinformo-
wać Związek w ciągu miesiąca o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowania odpadów ulegających biodegra-
dacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór zawiera
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
Warto podkreślić, iż wykorzystywanie kompostu, jako ekologicznego nawozu nie tylko sprzyja środowisku, ale jest bar-
dzo tanim zamiennikiem chemicznych nawozów.
Na rynku dostępne są różnego rodzaju gotowe kompostowniki, zarówno drewniane, jak i plastikowe.
Kompostownik można także wykonać samodzielnie. Należy odpowiednio ułożyć poszczególne warstwy, tj.:

1) około 20 cm połamanych gałęzi,
2) zeszłoroczny kompost, ziemia ogrodowa, słoma i torf,
3) składniki organiczne, m. in.: skoszona trawa, nadziemne części i resztki roślin, fusy z kawy i herbaty, odpadki 

kuchenne, np. obierki po warzywach i owocach, skorupki jaj,
4) liście i torf w celu stworzenia warstwy okrywającej.

Powyższe warstwy układa się przemiennie, tylko ostatnia, tj. warstwa okrywająca służy zabezpieczeniu materiału kom-
postowanego. Stworzony kompostownik powinien stać w zacienionym miejscu (nie należy dopuścić do przesuszenia 
materiału w kompostowniku). Po około 9 miesiącach powinien powstać odżywczy kompost.
Odpady BIO, w tym także Odpady Zielone właściciel nieruchomości może oddawać przez cały rok również do Stacjonar-
nych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Więcej informacji na stronie www.goap.org.pl.

cd. ze str. 17

Materiały pochodzą ze strony internetowej ZM GOAP i zostały pobrane w dniu 8.12.2017 r. 
Ostatnia aktualizacja – 5.12.2017 r.

LIŚCIE MUSZą 
szybciEj spadać
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Niestety pojawiła się kolejna rysa na firmamencie. Tym 
razem związana z wywozem (nie-wywozem) liści. Ostatni 
termin wywozu tego rodzaju odpadów ZM GOAP przewi-
dział na 27 listopada. Tymczasem, wbrew ustalonym termi-
nom i zasadom ZM GOAP, sporo liści w tym czasie jeszcze 
wisiało na drzewach. Po ich opadnięciu i uprzątnięciu Spół-
dzielnia została z ponad pięciuset workami liści pousta-
wianymi w różnych fragmentach osiedli. Liści tych nikt nie 
chce wywieźć… chyba, że za dodatkową odpłatnością…

Wniosek jest następujący. Każdy z nas płaci podmioto-
wi odpowiedzialnemu za wywóz odpadów 12 zł os./m-c 
segregując odpady. Mimo odpowiedzialności tego pod-
miotu, musimy liczyć się też z dopłatami na własną rękę 
za: wywóz gabarytów, wywóz liści, zakup i czyszczenie 
pojemników na odpady biodegradowalne. Rzeczywisty 
koszt gospodarowania odpadami przez ZM GOAP jest 
więc dużo wyższy niż oficjalne 12 zł.

JC
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„ŚwiĘtO cOMMaNdO”
O TYM JAK HARCERZ STAŁ SIĘ 
COMMANDOSEM

9 grudnia wielu zaproszonych gości przybyło do 
Ośrodka Kultury w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 14, 
aby uczestniczyć w uroczystych obchodach „Święta 
Commandosów”. A okazji ku temu zebrało się sporo: 
świętowanie 75-tej rocznicy powstania Pierwszej Sa-
modzielnej Kompanii Commando, świętowanie 50-tych 
urodzin 62 Kompanii Specjalnej (z września tego roku) 
oraz 30 rocznica powstania 20-tej Swarzędzkiej Drużyny 
Harcerskiej (w październiku). Grudniowy termin święta 
jest nawiązaniem do ważnego wydarzenia – daty pierw-
szego patrolu Polskich Commandosów z miejscowości 
Capracotta nad rzeką Sangro.  

WPROWADZENIE
Po wprowadzeniu sztandarów, został odśpiewany 

Hymn Pierwszej Samodzielnej Kampanii Commando. 
Pieśń pt. „Pozostały za nami w dali...” wykonał artysta 
Teatru Wielkiego w Poznaniu – Piotr Bróździak.

Następnie przywitano wszystkich zgromadzonych, 
w tym znaczne grono Commandosów. Wśród gości znaleźli 
się m.in. przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej w Swa-
rzędzu: Prezes Paweł Pawłowski oraz pani Wanda Konys, 
a także Eugeniusz Jacek – Prezes Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi działającego przy SM w Swarzędzu. Nie mogło 
zabraknąć również „Informatora Spółdzielczego”. 

Spotkanie zostało poprowadzone w lekkim tonie, co 
zdecydowanie przypadło do gustu zebranym. Prezes 
GRH COMMANDO przy KŻR LOK w Swarzędzu, Przemysław 
Kapturski, poprowadził Jubileuszową Galę wraz ze wspar-
ciem wieloletniego przyjaciela – Artura Gresera. Została 
opowiedziana historia o tym, jak młodzi swarzędzcy har-
cerze z czasem wydorośleli i stali się odważnymi Comman-
dosami. Opowieści towarzyszył pokaz archiwalnych zdjęć 
ze wspólnych wyjazdów. Począwszy od przyjemnych wy-
cieczek do lasu, aż po ciężkie, wymagające wyprawy.

W dalszej części spotkania wszyscy zebrani zostali 
wezwani do apelu poległych Commandosów i oddali im 
cześć stojąc na baczność.

WYRÓŻNIENIA 

Przemysław Kapturski tego dnia wręczał wyróżnienia za 
zasługi oraz za wsparcie okazane Commandosom. Wśród 
wyróżnionych pamiątkowym coinem znalazł się Prezes 
Spółdzielni Paweł Pawłowski. Dla zachowania równowa-
gi, obdarowującego również należało obdarować… Ze 
strony Prezesa Poznańskiej Organizacji Ligii Obrony Kraju 

Artysta Piotr Bróździak wykonał Hymn Pierwszej Samodzielnej Kampanii Commando
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Prezes Paweł Pawłowski wręcza Przemysławowi Kapturskiemu gratulacje i upominek
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płk mgr Grzegorza Jarząbka, Przemysław Kapturski oraz 
Tomasz Skrzypiński zostali wyróżnieni Złotym Medalem, 
zaś Artur Greser otrzymał Srebrny Medal za Zasługi dla LOK. 
Nagrody były podziękowaniem za 30 lat pracy. Przemy-
sław Kapturski odbierał gratulacje oraz upominki od gości 
w imieniu wszystkich swarzędzkich Commandosów. Nie 
zabrakło również życzeń i podarunku od Spółdzielni.

cd. na str. 20
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FILM O 30 LATACH WSPÓLNEJ 
HISTORII

W ostatniej części spotkania został wyświetlony fi lm 
o historii swarzędzkich Commandosów zatytułowany: 
„Commando, jak to było?”. Harcmistrzyni Maja Szwanka 
opowiadała o tym, jak w październiku 1987 r., z jej inicjaty-
wy powstała 20-ta Swarzędzka Drużyna Harcerska. Dzieci 
składały przyrzeczenia harcerskie, wyjeżdżały na obozy 
wędrowne i zacieśniały przyjacielskie więzy. Z czasem, gru-
pa stawała się coraz większa, a jej nazwa ciągle się zmie-
niała. Jacek Matuszewski wspominał pamiętną wyprawę 
w Bieszczady. Marcin Lis z 15-tej Swarzędzkiej Drużyny 
Harcerskiej mówił o coraz trudniejszych i bardziej wy-
magających wyprawach coraz starszych harcerzy. Prze-
mysław Kapturski opowiedział o swojej długiej drodze – 
od harcerza, później drużynowego, aż do Commandosa. 
Jako młody chłopak marzył bowiem o tym, by być jak żoł-
nierz – odważny i odpowiednio wykwalifi kowany. Kontakt 
z Ligą Obrony Kraju, wyjazdy na strzelnicę, szkolenia survi-
valowe, czy obozy w ekstremalnych warunkach pozwoliły 
wzmocnić charakter, zdobyć wiedzę i wyrobić „żołnierski 
styl”. W fi lmie wypowiadał się również Artur Greser, któ-
ry żartobliwie nazywał siebie „harcerzem z ogłoszenia”. 
Tomasz Podolak wspominał zimowe nocowanie w bun-
krze, zabawy na torze przeszkód i udział w licznych zawo-
dach drużynowych. Daniel Kalemba zrelacjonował spływ 
kajakowy i wyprawę szlakiem Orlich Gniazd. Przez ostatnie 
30 lat wydarzyło się bardzo wiele, a liczne wyjazdy, w tym 
także zagraniczne (do Włoch i Wielkiej Brytanii) zostaną 
w pamięci ich uczestników na zawsze. Życie Commandosa 
to bowiem pełna wyzwań, nieustająca przygoda.

ZAKOńCZENIE
Po wyprowadzeniu sztandarów, wszystkich zebranych 

zaproszono na wystawę przedstawiającą historię polskich 
Commandosów i wspólny poczęstunek. Niestety, wszystko 
co dobre szybko się kończy.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Spółdzielni z przy-
jemnością uczestniczyli w tym ciekawym wydarzeniu. 
Gratulują dużej pasji i zaangażowania w działalność harcer-
ską wzorowaną na tradycjach służb mundurowych, z ele-
mentami szkoleń survivalowych i taktycznych, która cieszy 
się dużą sympatią mieszkańców osiedli. Życzymy grupie 
Commando dalszych lat satysfakcjonującej działalności 
i rekrutacji coraz większej ilości młodych ludzi

JBK

oSP PRZeStRZeGa I InfoRMUJe:

sylwEstROwE pROblEMy…
ŚWIĘTA TUż TUż, A ZARAZ PO NICH – SYLWESTER. Z RADOŚCIĄ PRZYWITAMY NOWY ROK 

I ZŁOżYMY SOBIE NAWZAJEM żYCZENIA. WIĘKSZOŚć Z NAS ZAPAMIĘTA TEN CZAS WSPANIAŁEJ 
ZABAWY I NIEZWYKŁEJ ATMOSFERY. ZNAJDĄ SIĘ TEż TACY, KTÓRZY BĘDĄ GO WSPOMINAć 

ZE WZGLĘDU NA PONIESIONE WTENCZAS OBRAżENIA… NIEKIEDY BOWIEM, 
31 GRUDNIA/1 STYCZNIA WYGLĄDA „NIECO INACZEJ” W ZAŁOżENIU NIż W PRAKTYCE. 

W aRtyKule Na NaStĘPNeJ StRONIe OPOWIaDaMy O tyM, Na CO ZWRóCIĆ uWaGĘ W OKReSIe 
OKOŁOSylWeStROWyM, aBy NIe ZŁaMaĆ PRaWa I NIe NaRaZIĆ SIĘ Na NIeBeZPIeCZeńStWO. 

OKOLICZNOŚCIOWA 
MONETA

Wyrazy głębokiego współczucia

panu wojciechowi jankiewiczowi

z powodu śmierci

Mamy

składają

Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu

cd. ze str. 19
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RoZSĄDne ZakUPy
Gdy kupujemy materiały pirotechniczne, upewnijmy 

się czy towar nie jest uszkodzony (np. czy opakowanie 
nie było wcześniej otwarte i czy nie wysypuje się z niego 
proch). Zwróćmy też uwagę na to, czy nie wygląda podej-
rzanie – na produkcie powinna znajdować się nazwa pro-
ducenta, data ważności i atest.

Sprzedawcy mają zakaz sprzedaży materiałów pirotech-
nicznych osobom niepełnoletnim. W przypadku złamania 
tegoż zakazu, grozi im kara grzywny, a w niektórych przy-
padkach nawet pozbawienia wolności (od 2 do 5 lat). Aby 
uniknąć problemów, sprzedawca powinien wylegitymo-
wać młodą osobę chcącą dokonać zakupu.

faJeRweRkI weDŁUG ZaSaD
Wojewoda województwa wielkopolskiego zadecydo-

wał, że mieszkańcy naszego regionu mają prawo użytko-
wania materiałów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 
oraz 1 stycznia (nie ma w tej kwestii wyznaczonych kon-
kretnych godzin).

Jeśli ktoś chciałby bawić się fajerwerkami w inne dni, 
ma obowiązek odpowiednio wcześniej uzyskać zgodę. 
Jest ona wydawana jedynie w szczególnych przypadkach 
(np. na prośbę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). 
Decyzję w tej kwestii podejmuje wojewoda lub burmistrz 
miasta.

Co istotne, fajerwerków nie powinno się odpalać będąc 
pod wpływem alkoholu. Skraca on bowiem czas reakcji, 
co w efekcie może okazać się bardzo niebezpieczne 
w skutkach. Zadanie mogą nam utrudnić również zmarz-
nięte ręce. Podczas stosowania materiałów pirotechnicz-
nych, pamiętajmy o dokładnym przeczytaniu instrukcji 
dołączonej do danego produktu.

Aby zaprezentować znajomym bezpieczny pokaz fajer-
werków, oddalmy się nieco od innych i zachowajmy bez-
pieczny dystans. Wybierzmy również odpowiednie ku temu 

miejsce. Powinno znajdować się z dala od rzeczy łatwopal-
nych. Nie wolno odpalać materiałów pirotechnicznych na 
balkonie oraz w przestrzeniach zamkniętych. 

waŻNa iNFORMacja!
OCHOTNICZA STRAż POżARNA UPRZEJMIE PROSI, 

ABY NIE KIEROWAć DO NICH PRÓŚB O ZGODĘ 
NA UżYCIE FAJERWERKÓW. 

CO JAKIŚ CZAS ZDARZAJĄ SIĘ TELEFONY 
DO JEDNOSTKI W TEJ SPRAWIE, 

JEDNAK STRAżACY NIE SĄ ZOBLIGOWANI 
DO WYDAWANIA TEGO TYPU DECYZJI. 

JAK WSPOMNIELIŚMY – 
DECYDENTAMI SĄ TU WOJEWODA 

LUB BURMISTRZ MIASTA.

konSekwenCJe BeZtRoSkICH 
ZaCHowaŃ

Połączenie euforii z alkoholem może skutkować bra-
kiem wyobraźni. Pamiętajmy, że materiały pirotechniczne 
są niebezpieczne. Ze względu na nieprzestrzeganie zasad, 
regularnie co roku, Strażacy wyruszają na bardzo podobne 
do siebie interwencje. Do najczęstszych wydarzeń na tere-
nie Miasta i Gminy Swarzędz możemy zaliczyć m.in. pożary 
drzew, krzewów, czy samochodów. Finał niejednej zabawy 
zakończy się wizytą służb medycznych, które odnotowują 
wówczas wiele przypadków poparzeń, urwania kończyn 
i utraty palców.

PoMyŚlMy o InnyCH
Zwierzęta (w szczególności psy i koty) boją się hałasu 

spowodowanego fajerwerkami. Apelujemy o zachowanie 
umiaru w kwestii ilości materiałów pirotechnicznych i nie 
odpalanie ich w obecności zwierząt. 

Jeśli w poprzednim roku zwierzę było roztrzęsione wy-
strzałami, zapewne w tym roku będzie reagować w taki 
sam sposób. Warto odpowiednio wcześniej udać się do 
weterynarza w celu nabycia tabletek uspokajających 
dla czworonoga, które powinny mu pomóc. Jeśli wiemy, 
że nasz pies boi się hałasu, najlepiej nie zostawiajmy go 
samego w domu. Nic tak nie doda mu otuchy, jak obecność 
kochanego człowieka. Warto też przyszykować zwierzęciu 
zacienioną kryjówkę, w której będzie mogło się schować 
w czasie wystrzałów. 

u 8 listopada – Swarzędz, Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej – 
usuwanie substancji ropopochodnej.

u 15 listopada – Swarzędz, ul. Tysiąclecia – usuwanie substancji 
ropopochodnej.

u 23 listopada – Swarzędz, os. Raczyńskiego – kot uwięziony w komorze 
silnika – pomoc w uwolnieniu zwierzęcia.

u 24 listopada – Swarzędz, os. Czwartaków – pomoc pogotowiu.

kalENdaRiuM zdaRzEń
Na swaRzĘdzkich OsiEdlach
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MiEszkaNiE Na spRzEdaŻ
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz) 

posiada na sprzedaż mieszkanie położone w Swarzędzu na osiedlu Dąbrowszczaków 27/10.

Mieszkanie ma pow. użytkową 52,50 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC i korytarza.
Mieszkanie zlokalizowane jest na IV piętrze budynku.

Cena mieszkania wynosi 195 270 zł
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Działem Mieszkaniowym Spółdzielni 

(w godzinach pracy Spółdzielni, pon. 7:00-17:00, wt.-czw. 7:00-15:00, pt. 7:00-13:00) 
pod nr tel. 61 817 39 66 lub 61 64 69 245
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WSPOMNIENIE – 
ROMuald wOROch

Jesienią mijającego właśnie roku zmarł Romuald Woroch, wieloletni Dyrektor PKO Banku 
Polskiego Oddziału 1 w Swarzędzu, mieszczącego się przy ul. Cieszkowskiego 29. W okresie 
intensywnej zabudowy osiedli w Swarzędzu, bardzo przychylny Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Z pomocy finansowej PKO w tym czasie korzystała zarówno Spółdzielnia, jak i spółdzielcy, 
zaciągający wieloletnie kredyty.

Romuald Woroch urodził się 2 stycznia 1948 r. Mieszkał 
w Poznaniu i był absolwentem Wydziału Ekonomiki Pro-
dukcji i Obrotu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1986). 
Pracował w rozmaitych przedsiębiorstwach budowlanych 
i biurach projektowych w latach 1966-1992, m.in. takich 
jak: Mostostal, Centrostal, Cerprojekt, Hydrobudowa, czy 
PB Przemysłu Lekkiego.

Z PKO związany od 1 maja 1992 r. Najpierw z I Oddzia-
łem PKO-bp w Poznaniu, a od 1 stycznia 1994 r. z  Oddzia-
łem Regionalnym PKO-bp w Poznaniu, gdzie pracował 
jako specjalista. Z naszym miastem zawodowo związał 
się w 1994 r., kiedy to 1 czerwca tegoż roku został miano-
wany dyrektorem nowo wybudowanego przez Spółdziel-
nię Mieszkaniową swarzędzkiego Oddziału PKO-bp przy 
ul. Cieszkowskiego. Funkcję tę pełnił przez blisko 20 lat, 
aż do 6 stycznia 2014 r., kiedy przeszedł na emeryturę.

Oddział 1 w Swarzędzu PKO Banku Polskiego, pod bacz-
nym kierownictwem Romualda Worocha, brał czynny udział 
w dynamicznym rozwoju budownictwa wielorodzinnego 
i jednorodzinnego, poprzez szeroką ofertę kredytów 
hipotecznych. Wspierał także rozwój lokalnego biznesu 

i wykorzystując boom gospodarczy w latach 90-tych, 
umożliwiał wdrażanie nowoczesnych rozwiązań finanso-
wych, takich jak kredyty inwestycyjne, obrotowe i fakto-
ring. Upowszechnił również wśród mieszkańców Swarzę-
dza dostęp do bankowości poprzez ofertę kont osobistych 
i bankomatów.

Romuald Woroch z sukcesem przeprowadził też swa-
rzędzkie PKO przez reformę monetarną – denominację 
w 1995 r. oraz sprzedaż świadectw udziałowych Programu 
Powszechnej Prywatyzacji.

Dla Romualda Worocha ważne były zawsze dwie rzeczy – 
praca i rodzina. Obu tym sprawom poświęcał się w 100 pro-
centach. Podzielał pasje członków swojej rodziny, wspierał 
ich i kibicował dzieciom realizującym swoje dążenia. Inte-
resował się też bieżącą polityką i fascynował historią oraz 
wnioskami, jakie można wyciągnąć z naszej bogatej prze-
szłości.

JC

Informacje zebrane dzięki uprzejmości Andrzeja Szewsa –
Dyrektora PKO Banku Polskiego Oddział 1 w Swarzędzu
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Nieruchomość: swarzędz, os. kościuszkowców 35-39

Nr nieruchomości Nr działek Pow. Nieruchomości Nr KW Ilość bloków Ogółem ilość lokali

017 9/111 14.417,0 Po2P/00224943/9 5 195

legenda

droga gminna

obszar nieruchomości

budynki użytkowe

budynki mieszkalne
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Nieruchomość: swarzędz, ul. poznańska 33

Nr nieruchomości Nr działek Pow. Nieruchomości Nr KW Ilość bloków Ogółem ilość lokali

019
2167 

2168/2 
2163/4

1.996,0 Po2P/00038135/1 1 23

legenda

droga gminna

obszar nieruchomości

budynki mieszkalne
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www.inwestopoz.pl

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
ORAZ ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ NOWEGO ROKU
PRAGNIEMY SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ

ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ
ORAZ ZŁOŻYĆ NASZYM PARTNEROM

I PRZYJACIOŁOM MOC GORĄCYCH ŻYCZEŃ, 
ZDROWIA, SZCZĘŚCIA I WSZELKIEJ

POMYŚLNOŚCI.

ZARZĄD, RADA NADZORCZA I PRACOWNICY

SPÓŁKI INWESTOPOZ

Pełnych radości i ciepła 
Świąt Bożego Narodzenia oraz 
pomyślności w Nowym 2018 roku 
życzy 
Dział Chemii Budowlanej BASF 

www.pci-polska.pl

Sprawdź więcej 
na Facebooku

/pcipolska

Szanowni Mieszkańcy.
Radosnych Świąt

Bożego Narodzenia
oraz Wszelkiej Pomyślności

w Nowym 2018 Roku
życzy

wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu

Wanda Konys

STUDIO 33 Pracownia Reklamy
i Architektury Wnętrz

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślnego
Nowego Roku

życzy
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PIWNICE Z WEJŚCIEM Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU
– stawka czynszu 15,00 zł/m2/m-c+VAT

SWARZĘDZ
OS. DĄBROWSZCZAKÓW w chwili obecnej brak lokali
OS. CZWARTAKÓW 
1.  budynek nr 22 – powierzchnia 43 m2 (CO, WC)
OS. KOŚCIUSZKOWCÓW 
1.   budynek nr 16 – powierzchnia 47,1 m2 (CO, WC)
OS. RACZYŃSKIEGO 
1.  budynek nr 30 – powierzchnia 12 m2       
OS. CEGIELSKIEGO 
1.  budynek nr 16 – powierzchnia 12 m2

2.  budynek nr 25 – powierzchnia 12 m2 
3.  budynek nr 7 – powierzchnia 12 m2

4.  budynek nr 10 – powierzchnia 50,4 m2 (WC, CO)
POZNAŃ, ul. Chwaliszewo
1.  budynek nr 21A – powierzchnia 73,14 m2 (WC) 
ANTONINEK, ul. Mścibora 72
1.  budynek nr 72 – powierzchnia 26 m2 (CO, WC)

PIWNICE Z WEJŚCIEM Z KORYTARZA PIWNICZNEGO
– stawka 8,50 zł/m2/m-c+VAT

OS. DĄBROWSZCZAKÓW w chwili obecnej brak lokali
OS. CZWARTAKÓW
1.  budynek nr 18 – powierzchnia 42 m2 (CO, WC)
2.  budynek nr 11 – powierzchnia 14,5 m2 (CO, WC)
OS. KOŚCIUSZKOWCÓW w chwili obecnej brak lokali 

UL. GRYNIÓW w chwili obecnej brak lokali
OS. RACZYŃSKIEGO 
1.  budynek nr 18 – powierzchnia 19 m2 (CO) 
OS. CEGIELSKIEGO w chwili obecnej brak lokali

GARAŻE WYNAJEM w chwili obecnej brak

WYNAJEM

62-020 Swarzędz    ul. Kwaśniewskiego 1
Telefony: 61 817 40 61 (sekretariat)    61 817 40 11 (centrala)    fax 61 817 40 93

e-mail: zarzad@sm-swarzedz.pl    www.sm-swarzedz.pl

Paweł Domański
tel. 61 64 69 247, tel. kom. 604 117 293
e-mail: p.domanski@sm-swarzedz.pl
Przed podpisaniem umowy wpłata niewaloryzowanej kaucji w wysokości trzech miesięcznych czynszów (netto-bez VAT)
przy zdawaniu lokalu opłata manipulacyjna 120,00 zł
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sylwetki swarzędzan

cd. ze str. 28

Piotr Osiewicz

to był on na etacie radcy prawnego Spółdzielni Mieszka-
niowej Swarzędz do 1997 roku.

W dniu 1 grudnia 1997 roku Paweł Sowisło rozpoczął 
działalność „Kancelarii Radcy Prawnego P. J. Sowisło”, 
w siedzibie firmy Opel Szpot w Swarzędzu – Jasinie. 
Wkrótce do grona klientów dołączyły inne podmioty. 
Początki były skromne: jeden pokój przedzielony ścianką 
działową z rozsuwanymi drzwiami, a za nimi młody czło-
wiek – wizjoner, marzyciel, pełen pomysłów i chęci do pracy. 
To było zaledwie dwadzieścia lat temu, a dziś Kancelaria 
daje zatrudnienie łącznie ponad 100 osobom, jest najwięk-
szą Kancelarią w Wielkopolsce i czternastą w skali kraju! 
W czerwcu 1999 roku Kancelaria przeniosła się do Pozna-
nia, do biurowca H. Cegielski – Poznań, gdzie mieści się do 
dziś. Ale związku ze Swarzędzem nie przerwano, bowiem 
we wrześniu 2002 roku w biurowcu przy ul. Dworcowej 
uruchomiono filię Kancelarii, głównie dla obsługi rynku 
swarzędzkiego.

W grupie dużych klientów z naszego miasta znaleźć 
można do dziś firmę Opel Szpot, Spółdzielnię Mieszkanio-
wą, Urząd Miasta i Gminy Swarzędz oraz inne. Od listopada 
2008 roku Kancelaria działała pod nazwą „Kancelaria Adwo-
katów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski  Spół-
ka komandytowa”. Od maja 2013 roku Kancelaria ma swo-
je stałe Biuro w Warszawie, a od maja 2014 roku również 
swoje Przedstawicielstwo w Berlinie. Za pośrednictwem 
zagranicznych kancelarii partnerskich, Kancelaria świadczy 
pomoc prawną również na terenie Niemiec, Wielkiej Bryta-
nii oraz na Cyprze. Od maja 2013 roku do dziś, firma działa 
pod nazwą „Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych 
P.J. Sowisło & Topolewski Spółka Komandytowo-Akcyjna”.

Interesujące jest to, co stanowi źródło ogromnego sukce-
su Kancelarii? Sądzę, że zawiera je motto firmy „Zrozumieć 
potrzeby Klienta”. Otóż pionierskim wkładem mec. Pawła 
Sowisło w ten rodzaj działalności było stworzenie bizneso-
wego modelu współpracy z podmiotami gospodarczymi. 
Innowacja ta polegała na proponowaniu klientom kom-
pleksowej obsługi: prawnej, podatkowej, finansowej i księ-
gowo-audytorskiej. Wszystkie te rodzaje wsparcia klienci 
Kancelarii mogą znaleźć „pod jednym dachem”, gdyż Kan-
celaria zatrudnia wybitnych specjalistów z ww. dziedzin.  
Atutem takiego systemu obsługi klienta jest niewątpliwie 
czas załatwienia spraw, zdecydowanie krótszy od obsłu-
gi w systemie tradycyjnym. Oczywiście, jak na adwokata 
z krwi i kości przystało, mec. Sowisło zajmuje się osobiście 
również najtrudniejszymi sprawami z zakresu prawa karne-
go, reprezentuje podmioty gospodarcze w skomplikowa-
nych procesach sądowych. Swym przebogatym doświad-
czeniem dzieli się z prawniczą „młodzieżą”. Kancelaria Pana 
Mecenasa wyszkoliła 78 wychowanków aplikacji adwokac-
kiej i radcowskiej. W grupie tej znalazła się również córka 
– mec. Joanna  Sowisło-Wawrzyniak.

W listopadzie br. odbyła się uroczysta gala z okazji 
20-lecia  Kancelarii. Przybyło na nią ponad czterysta osób, 
reprezentujących świat prawniczy, naukowy, władze 
polityczne i samorządowe, koła gospodarcze, świat kultury, 
nauki i sztuki, medycyny. Gość gali, b. premier Rzeczpospo-
litej prof. dr hab. Jerzy Buzek, podkreślił w swym wystąpie-
niu zasługi mec. Pawła Sowisło na niwie charytatywnej, 
zwłaszcza na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Warto przy okazji Jubileuszu zacytować z okoliczno-
ściowego Informatora wydanego z okazji 20-lecia Kance-
larii kilka liczb obrazujących jej dorobek: 20 mld złotych 
to kwota wszystkich transakcji biznesowych przepro-
wadzanych z udziałem Kancelarii, ponad 3000 wynego-
cjowanych umów w obrocie gospodarczym, ponad 300 
założonych i przekształconych spółek prawa handlowego, 
setki spraw sądowych rocznie, zakończonych w 78% pozy-
tywnymi wynikami! A trzeba by jeszcze dodać prawie 150 
reprezentacji klientów przed Sądem Najwyższym, 214 
spraw skierowanych i rozpatrzonych przez Naczelny Sąd 
Administracyjny, 26 spraw skierowanych do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, czy 5 spraw skie-
rowanych do Trybunału Konstytucyjnego.

Zwyczajowo w „Sylwetkach swarzędzan” przedstawiamy 
rodziny naszych bohaterów, bo to one najczęściej stanowią 
najsilniejsze wsparcie dla Sylwetek. Żona Pana Mecenasa – 
Pani Katarzyna Sowisło pomogła i nadal pomaga przyjść 
na świat tysiącom małych Wielkopolan, jest bowiem 
lekarzem anestezjologiem w Ginekologiczno-Położniczym 
Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
O jednej z córek Państwa Sowisło – Pani Joannie, już wspo-
mniałem wyżej; druga – Pani Agnieszka Sowisło-Przybył jest 
artystką malarką, absolwentką Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu (d. ASP, jeszcze dawniej PWSSP), o specjalności 
malarstwo sztalugowe.

I tradycyjne pytanie o hobby. Otóż mec. Paweł Sowisło 
jest pasjonatem nurkowania; słowo pasja jest jak naj-
bardziej na miejscu, bo tę ciekawą, acz trochę niebez-
pieczną dyscyplinę, uprawia od 38 lat! I w tej dziedzinie 
Pan mec. Sowisło musi być więcej niż dobry, bo koledzy 
płetwonurkowie z Klubu Płetwonurków LOK „Orka” w Pozna-
niu powierzają mu nieprzerwanie od 1994 roku prezesurę 
Klubu! Mecenas jest najstarszym w tej dyscyplinie (stażem 
oczywiście) prezesem klubu w Polsce.

PS. Dziękuję Panu Mecenasowi za udostępnienie zdjęć 
do nin. artykułu.
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Głównym powodem, dla którego właśnie teraz przedstawiamy Czytelnikom „Informa-
tora” naszego bohatera jest jubileusz 20-lecia  powstania założonej przez Niego fi rmy. 
A fi rma ta powstała w Swarzędzu! Drugim powodem jest brak w naszym długim sze-
regu Sylwetek przedstawiciela palestry. Spiesząc zatem nadrobić ewidentną zaległość, 
przedstawiam mec. Pawła Sowisło. To postać znana wielu swarzędzanom, zwłaszcza 
tym związanym z problematyką biznesową, samorządową i fi nansową.

cd. na str. 27

Mec. Sowisło jest rodowitym poznaniakiem, urodził się 
30 września 1963 roku w Poznaniu, szkołę podstawową 
ukończył na Jeżycach, potem był uczniem słynnej poznań-
skiej „ósemki” (Liceum Ogólnokształcące nr 8). W roku 1988 
ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza.

Pan Paweł pochodzi z rodziny prawniczej; jego mama – 
Pani Anna Sowisło, po wejściu w życie ustawy z roku 1962 
o zawodzie radcy prawnego, była jedną z pierwszych osób, 
które po zdaniu egzaminu uzyskały uprawnienia zawo-
dowe radcy prawnego. Mecenas Anna Sowisło od kilku-
dziesięciu lat uprawia ten odpowiedzialny zawód, również 
w Kancelarii swego syna. Tradycja zawodu prawniczego 
w tej rodzinie jest mocno ugruntowana, brat dziadka 
mec. Sowisło był adwokatem w Krakowie, a córka Mecena-
sa – Pani Joanna Sowisło-Wawrzyniak, również jest adwo-
katem. Mamy więc cztery pokolenia prawników w rodzinie 
Sowisło.

W 1998 roku Pan Paweł Sowisło podjął pracę jako apli-
kant, a następnie jako asesor w Prokuraturze Rejonowej 
w Poznaniu. Po zakończeniu służby prokuratorskiej został 
wpisany na listę radców prawnych, a od 2003 roku wy-
konuje zawód adwokata. Ścisłe związki Pana Mecenasa 
z naszym miastem datują się dokładnie od roku 1995, kiedy 


