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FIZJOTERAPIA
SPECJALISTYCZNA
GINEKOLOGICZNA
UROLOGICZNA
MASAŻ PRENATALNY | ROZEJŚCIE KRESY BIAŁEJ
Plac Zielony 26, Swarzędz-Nowa Wieś | 503-733-127 | www.centrum-kore.pl

JOR-DENT NZOZ Poradnia

STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK

604 377 950

Produkcja – montaż
ogrodzeń betonowych

pon.-pt. 9:00-18:00

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Reklamy

Przyjmujemy również w ramach NFZ

Nekla, ul. Gnieźnieńska 4 www.ogrodzenia-nekla.pl

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

SPRZEDAŻ BLIŹNIAKÓW
GORTATOWO
75m2m
- -75

2

- -44 pokoje
pokoje
- działka
- działka
260 m2
260 m2

285 000 zł

Zapraszamy
Zapraszamy
na
prezentację

na prezentację

2

tel. 606 145 257

biuro@vendo.nieruchomosci.pl

Buderus

Serwis
i naprawa
kotłów

tel.
512 193 302
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Święto patrona
Miasta i Gminy Swarzędz
św. Józefa
18 marca 2018 r.
godz. 13:00 Msza święta za mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz – poświęcenie nowego sztandaru Swarzędza
Swarzędz, Kościół pw. św. Marcina Biskupa, ul. św. Marcina 38

19 marca 2018 r.
godz. 12:00 Złożenie kwiatów pod pom

nikiem św. Józefa
Swarzędz, przy skrzyżowaniu ulic Wrzesińskiej i Cieszkowskiego
godz. 13:00 UROCZYSTA SESJA
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU
w programie:
»» wręczenie wyróżnień „Zasłużony dla
Miasta i Gminy Swarzędz”
»» prezentacja filmu o historii Swarzędza

Zalasewo, Swarzędzka Sala Koncertowa,
ul. Jana Heweliusza 26

Wydarzenie towarzyszące:
20 marca 2018 r., godz. 18:00 – Biesiada
Poetycka, prezentacja twórczości poetów
swarzędzkich; Swarzędz, czytelnia Biblioteki Publicznej, os. Czwartaków 1

380.swarzedz.pl

Z

Uwaga! Zmiana
indywidualnych
numerów
rachunków
bankowych
dla podatników

U

rząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
informuje, że w 2018 roku nastąpiła
zmiana indywidualnych numerów
rachunków bankowych dla podatników
(osób fizycznych) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
Nowe numery indywidualnych rachunków bankowych widnieją na otrzymywanych przez podatników decyzjach
ustalających wysokość zobowiązania
podatkowego za 2018 rok.
Jednocześnie informujemy, że wpłat
podatku można dokonywać także na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu, który po-

Aktualności

okazji jubileuszu 380-lecia lokacji
Swarzędza uruchomiona została
specjalna strona internetowa. Pod
adresem 380.swarzedz.pl zebraliśmy
dla Państwa ważne informacje związane
z historią naszego miasta, jego dniem dzisiejszym i wydarzeniami uświetniającymi
rocznicowe obchody. Jest też okolicznościowa galeria, a zawartość strony będzie
systematycznie uzupełniana.
Zapraszamy: 380.swarzedz.pl
dajemy poniżej:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 13 1600
1084 1843 0348 6000 0004. W tytule wówczas należy wpisać numer ewidencyjny
podatnika (widoczny w górnym lewym
rogu decyzji).
Informacji w zakresie:
»» wymiaru podatków udziela Wydział
Podatków i Kontroli Podatkowej – tel.
61 65 12 305
»» stanu kont udziela Wydział Księgowości Podatkowej – tel. 61 65 14 065
/umig/

Plan rozwoju Gminy
Swarzędz na lata
2017-2021

U

rząd Miasta i Gminy w Swarzędzu przygotował kolejne wydanie
wydanie „Planu Rozwoju Gminy
Swarzędz”, obejmujące tym razem lata
2017-2021. Broszurę tę, zawierającą
uzupełniony, kompletny  zestaw wyko-

nanych już i planowanych w tym okresie
inwestycji, otrzymać można w ratuszu lub
pobrać ze strony internetowej swarzedz.pl
(zakładka URZĄD / NASZE WYDAWNICTWA). Była także kolportowana na
terenie całej naszej Gminy wraz ze styczniowym wydaniem Prosto z Ratusza.
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Noworocznie o Swarzędzu
20 stycznia w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, na które Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura
zaprosili przedstawicieli środowisk gospodarczych, naukowych, oświatowych, kulturalnych, reprezentantów instytucji i urzędów współpracujących
z naszym samorządem.

Z

aproszenie na swarzędzkie spotkanie noworoczne przyjęli m.in. poseł
do Parlamentu Europejskiego Adam
Szejnfeld, posłowie na Sejm RP Bożena
Szydłowska oraz Szymon Ziółkowski, senator RP Piotr Florek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego Maciej
Sytek, Starosta Poznański Jan Grabkowski,
Przewodniczący Rady Miasta Poznania
Grzegorz Ganowicz, burmistrzowie sąsiednich gmin – Dorota Nowacka z Pobiedzisk, Szymon Matysek z Kostrzyna,
wójtowie Bogdan Kemnitz z Kleszczewa i Adrian Napierała z Dopiewa, radni
Rady Powiatu Poznańskiego, radni Rady
Miejskiej w Swarzędzu, przedstawiciele
duchowieństwa z księdzem dziekanem
Aleksandrem Brzezińskim, przedstawiciele świata nauki – profesorowie Ludwik
Malendowicz, Bogdan Marciniec, Andrzej
Mizgajski i Sławomir Rosolski, poprzedni
burmistrzowe Swarzędza, sołtysi, szefowie
firm, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i wielu, wielu innych.
Burmistrz Marian Szkudlarek przedstawił gościom podsumowanie ubiegłorocznych osiągnięć naszej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem rekordowych
inwestycji. Mówił również o planach na
kolejne lata. Dziękował przy okazji przedstawicielom wielkopolskich i poznańskich
instytucji samorządowych oraz włodarzom

sąsiednich gmin za dobrą, korzystną wzajemnie współpracę. Zaprosił wszystkich
do udziału w uroczystych, tegorocznych
obchodach 380-lecia Swarzędza.

Wystąpieniu burmistrza towarzyszyła
prezentacja filmu przygotowanego na tę
okazję przez Wydział Promocji UMiG
oraz telewizję STK. Zainteresowaniem
cieszył się również „Plan Rozwoju
Gminy Swarzędz na lata 2017-2021”
w postaci bogato ilustrowanego folderu.
Pomyślny rozwój Swarzędza podkreślali także w swoich wystąpieniach goście.
Burmistrz Szkudlarek i przewodnicząca
Czachura zgodnie zaznaczali, że sukces
Swarzędza polega na doskonałej współpracy władzy wykonawczej i uchwałodawczej, co umożliwia skuteczne osiąganie
wyznaczonych celów.
Wszystkim obecnym na spotkaniu bardzo podobał się występ artystów operetek
z Kijowa, Poznania i Łodzi.
Do serdecznych noworocznych życzeń
i podziękowań od burmistrza Mariana
Szkudlarka dołączone zostały aktualne
kalendarze jubileuszowe, tematyką nawiązujące do całorocznych obchodów
380-lecia lokacji Swarzędza.
/tr, mw/
z Fot. Aldona Młynarczak
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z Fot. (3x) Włodzimierz Buczyński
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Prosto z budowy

Porządkowanie Wierzenicy. W szybkim tempie zmienia się wygląd centrum Wierzenicy. To zaniedbane do niedawna miejsce już znacznie zyskało za sprawą
trwajacej tam inwestycji pod nazwą „Przebudowa ul. Wierzbowej, Śliwkowej i dojazdu do kościoła wraz z uzupełnieniem dróg i umocnień na placu A. Cieszkowskiego w m.
Wierzenica, gm. Swarzędz”, a więc robót służących rewitalizacji centrum Wierzenicy. Wykonawcą jest IVESTON Sp. z o.o. z Obornik, a koszt robót to niespełna 2,2 mln zł.
Inwestycja zakończona będzie w kwietniu.
Prace – jak już informowaliśmy – obejmują przebudowę i nowe zagospodarowanie terenu przed zabytkowym, drewnianym kościołem św. Mikołaja w Wierzenicy.
Zmianie ulegnie tu układ komunikacyjny – powstają nowe parkingi, zatoki autobusowe, chodniki oraz porządne oświetlenie wraz z iluminacją kościoła. Cały teren
otrzyma odwodnienie (nowa kanalizacja deszczowa). Ustawione zostaną tablice z informacjami o historii i walorach tego miejsca.
/mw/

Przebudowa
ul. Transportowej
– przetarg
rozstrzygnięty
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Rozstrzygnięty został przetarg ogłoszony w celu wyłonienia wykonawcy
I etapu przebudowy ul. Transportowej
w Zalasewie (prawie kilometrowy odcinek
od ul. Kórnickiej aż do ul. Józefa Rivoliego). Na początek zbudowana zostanie cała
infrastruktura podziemna – kanalizacja

deszczowa, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci gazowej elektro-energetycznej i telekomunikacyjnej, kanał
technologiczny oraz oświetlenie ledowe.
Jezdnia będzie miała szerokość 7 m, zbudowane zostaną obustronne chodniki o szer
2,2 m oraz asfaltowa ścieżka rowerowa
o szerokości 2 m, zatoki autobusowe oraz
rondo na skrzyżowaniu z ul. Planetarną.
Najkorzystniejszą ofertę w przetargu
złożyło konsorcjum składające się z firm
Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o.
Sp. k. z Rabowic oraz Hydro-Gaz Henryk
Wojkiewicz ze Swarzędza. Inwestycja bę-

dzie kosztowała 13.818.600 zł i ukończona
ma być przed końcem bieżącego roku.
Docelowo, w kolejnym etapie prac,
ul. Transportowa przebudowana zostanie
o kolejne 800 m, aż do granicy administracyjnej Poznania. Ponadto przebudowane
zostanie skrzyżowanie z ul. Kórnicką,
gdzie również powstanie rondo. Tego
ronda nie można zbudować teraz, gdyż
wiązałoby się to z koniecznością zwrotu
części dofinansowania do przebudowy ul.
Kórnickiej i Tuleckiej, uzyskanego w poprzednich latach.
/mw/
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Przebudowa drogi powiatowej 2410P
z Zalasewa do Kleszczewa – trwa największa
inwestycja drogowa powiatu poznańskiego

P

rzebudowywana droga przebiega
w granicach trzech gmin: Swarzędz,
Kleszczewo i Kostrzyn – a dokładnie
od ulicy Olszynowej w Zalasewie, przez
Gowarzewo, do węzła S5 w Kleszczewie.
Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni
do siedmiu metrów, budowę chodników
i ścieżki rowerowej, odwodnienie drogi.
Zmienią się także skrzyżowania: na dwóch
pojawią się ronda, inne zyskają dodatkowe pasy.
Po zakończeniu prac droga będzie
bezpieczniejsza, a jazda nią dużo bardziej
komfortowa. Poprawi się bezpieczeństwo
zarówno kierowców, jak i rowerzystów
i pieszych, którzy zyskają przestrzeń tylko
dla siebie. Będą też lepiej widoczni. Przejścia dla pieszych, przystanki, skrzyżowania i przejazdy dla rowerzystów zostaną
odpowiednio oświetlone.

Prace rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. Do tej pory udało się wykopać
i wywieźć niemal 2 tys. metrów sześciennych gruntu, ułożyć podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego na powierzchni
ponad 4 tys. metrów kwadratowych oraz
z betonu asfaltowego na powierzchni
niemal 3 tys. metrów. Na ponad 7 tys.
metrów kwadratowych pojawiła się też
warstwa wyrównawcza z betonu asfalto-

wego, a warstwa wiążąca na powierzchni
ponad 10 tys. metrów.
Inwestycja pochłonie ponad 25 mln zł.
Ponad 16 mln zł powiat poznański otrzymał w ramach dofinansowania z WRPO
14+. Nową drogą pojedziemy jeszcze
w tym roku.
Inwestycja w liczbach:
»» W czasie budowy użytych zostanie
1500 ciężarówek masy bitumicznej
(30 tys. ton!).
»» Na chodnikach ułożonych zostanie 15
tys. metrów kwadratowych kostki
brukowej.
»» Ustawionych zostanie 220 słupków
do znaków drogowych.
»» Ułożone zostaną blisko 3 kilometry
rur kanalizacji.
Katarzyna Wozińska-Gracz

Prosto z budowy

To aż 7 km drogi, która zostanie poszerzona, wyposażona w ścieżkę rowerową i szerokie chodniki. To nowe ronda
i nawierzchnia, a także azyle bezpieczeństwa i oświetlenie drogowe. Tak dużej inwestycji drogowej w historii
powiatu poznańskiego jeszcze nie było!
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Eko konferencja

19

stycznia w swarzędzkim ratuszu odbyło
się pierwsze spotkanie Swarzędzkiej Inicjatywy Ekologicznej. Celem
i tematem konferencji była czystość powietrza w naszej gminie.
I zastępca burmistrza Grzegorz Taterka
opowiedział o rozwoju transportu niskoemisyjnego w gminie Swarzędz - nowe
autobusy hybrydowe i budowa węzłów
przesiadkowych, montaż czujników czystości powietrza oraz szczegóły planowanej wymiany pieców grzewczych.
Obecny na spotkaniu Jacek Bura,

wnioskodawca projektu monitoringu czystości powietrza do Budżetu
Obywatelskiego Gminy Swarzędz 2018,
przedstawił historię inicjatywy obywatelskiej SMOG STOP .
Pełnomocnik ds. strategii i rozwoju,
Tomasz Rybarczyk – mówił o specjalnej
stronie eko.swarzedz.pl, która ma za
zadanie konsolidować działania na rzecz
poprawy środowiska w naszej gminie. Za-

powiedział również kolejne konferencje
dotyczące wody, ziemi i zwierząt.
Na stronie eko.swarzedz.pl, w zakładce POWIETRZE, mogą Państwo sprawdzać jakość powietrza mierzoną w 6
punktach naszej Gminy.
Zachęcamy do śledzenia kolejnych
działań Swarzędzkiej Inicjatywy Ekologicznej.
/umig/
z Fot. T. Radziszewska

Sejmik przyjął uchwały antysmogowe

Aktualności

W

8

raz ze zmianą ustawy Prawo
ochrony środowiska, sejmik
województwa może w drodze
uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub
na środowisko, wprowadzić ograniczenia
lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Instrumentem umożliwiającym poprawę
jakości powietrza na szczeblu wojewódzkim i lokalnym jest tzw. „uchwała antysmogowa”. Radni Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego przyjęli 18 grudnia 2017
r. trzy uchwały w sprawie ograniczeń lub
zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw dla
obszaru Miasta Poznania, Miasta Kalisza
i strefy wielkopolskiej. W pracach Zespołu, który opracował projekty rzeczonych
dokumentów uczestniczyli przedstawiciele
WFOŚiGW w Poznaniu.
Uchwały określają rodzaje podmiotów
oraz instalacje, dla których wprowadza
się ograniczenia lub zakazy. Podmiotami
tymi są osoby fizyczne, osoby prawne oraz
jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, eksploatujące instalacje
w których następuje spalanie paliw stałych,
takich jak kocioł, kominek lub piec.
Uchwały wprowadzają zakaz stosowania następujących paliw:
1. węgla brunatnego oraz paliw stałych
produkowanych z jego wykorzystaniem;
2. mułów i flotokoncentratów węglowych
oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
3. paliw, w których udział masowy węgla
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm
wynosi więcej niż 15%;

4. węgla kamiennego oraz paliw stałych
produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla, nie spełniających któregokolwiek
z poniższych parametrów jakościowych:
a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg,
b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%,
c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8%;
5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Podmioty eksploatujące instalacje zostały zobowiązane do wykazania za pomocą dokumentów spełnianie wymagań
określonych w uchwałach. Mogą to być
w szczególności: dokumentacja z badań,
dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników.
Zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych
uchwałami będą prowadzić straże gminne,
wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci
miast, inspektorzy nadzoru budowlanego,
inspekcja ochrony środowiska oraz Policja – na podstawie przepisów odrębnych.
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwał określone zostały
w Prawie ochrony środowiska, według
którego kto nie przestrzega ograniczeń,
nakazów lub zakazów, określonych
w uchwale sejmiku województwa, podlega karze grzywny.
Termin wejścia w życie „uchwał antysmogowych” został ustalony na 1 maja
2018 r. Wszystkie nowo instalowane po 1
maja 2018 r. kotły na paliwa stałe powinny
spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń
określone w rozporządzeniu Komisji UE
2015/1189. Kotły, których eksploatacja
rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r., nie-

Likwidacja źródeł
niskiej emisji –
dotacje

S

tarostwo Powiatowe w Poznaniu
ogłosiło nabór wniosków na celowe dotacje na likwidację źródeł
niskiej emisji i zastąpienia ich rozwiązaniami proekologicznymi. Oferta jest
skierowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Poznańskiego. Wnioski
przyjmowane od 14 lutego do 7 marca
2018 r. w godzinach pracy urzędu.
Dotacja może wynieść maksymalnie
80% kosztów kwalifikowanych netto,
osoby fizyczne mogą dostać do 7 tys. zł
dofinansowania, podmioty gospodarcze i spółdzielnie mieszkaniowe do
14 tys. zł.
Informacje o programie dostępne
są na stronie: http://powiat.poznan.pl/
likwidacja-zrodel-niskiej-emisji/
/nad/

spełniające wymagań emisyjnych, należy
wymienić do 1 stycznia 2024 r. W przypadku kotłów, które spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń
na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według
normy PN-EN 303-5:2012, termin wymiany został ustalony do 1 stycznia 2028 r.
Kotły 5 klasy mogą być eksploatowane
dożywotnio.
/WFOŚiGW/
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Gratulacje
dla Jubilatów
Kolejne swarzędzkie pary
świętowały w ostatnim czasie
z okazji swego długoletniego
stażu małżeńskiego.

27

szających chwil, rozmów, wspomnień…
i planów na przyszłość!
Państwo Teresa i Kazimierz Szwanka
w 2017 r. obchodzili 53 rocznicę ślubu,
a Państwo Danuta i Eugeniusz Hańczuk
– 50. rocznicę. 1 lutego burmistrz Marian
Szkudlarek gościł w ratuszu dostojnych
Jubilatów. Podczas uroczystego spotkania

burmistrz wraz z kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego Anną Wiśniowiecką-Gronowską wręczył Jubilatom Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP, kosze słodkości,
kwiaty i list gratulacyjny.
/mw, wpr/
z Fot. A. Wiśniowiecka-Gronowska i T. Rybarczyk

słąwić swoje środowisko. Było mi szczególnie miło,
że o moim jubileuszu nie zapomniały władze
samorządowe, a życzenia od Pana Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz - Mariana Szkudlarka
i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu –
Barbary Czachury sprawiły mi szczególną radość.
Pragnę również podziękować Pani Sekretarz Gminy
Swarzędz – Agacie Kubackiej oraz Pani Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Swarzędzu – Sławomirze
Nawrockiej za zaangażowanie i okazaną pomoc
w opracowaniu moich wspomnień i dokonań życiowych w postaci pamiętnika, który obrazuje moje
życie rodzinne, pracę, działalność samorządową
i społeczną dla ludzi mojego miasta.
Dziękuję serdecznie kolegom sportowcom z Koła
„Unia – 100” i działaczom SKS Unia za pamięć

i życzenia.
W swoim życiu, pracy i działalności społecznej,
sportowej, kulturalnej zawsze widziałem dobro
drugiego człowieka, jego potrzeby. Za każdym
razem starałem się kierować sentencją wypowiedzianą przez Adama Asnyka„Dla serc szlachetnych
najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli
przynoszą”.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za okazaną pamięć i życzenia. Ze swej strony pragnę przekazać mądrość
życiową wyrażoną przez Jana Pawła II, którą warto
w życiu przestrzegać i realizować, aby być szczęśliwym i spełnionym tak jak ja: „Musicie od siebie
wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.
Z wyrazami szacunku,
Henryk Brodziszewski

Aktualności

stycznia, Państwo Krystyna
i Mieczysław Piechowiakowie
świętowali 60. rocznicę ślubu. Tak wspaniałym stażem małżeńskim
chwalić się można z dumą i radością. Aby
uświetnić to wydarzenie z serdecznymi
życzeniami Jubilatów odwiedzili burmistrz
Marian Szkudlarek i kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Anna Wiśniowiecka-Gronowska. Do życzeń dołączyli piękne
kwiaty, okazały kosz słodyczy oraz list gratulacyjny. W świetlicy w Janikowie zgromadziła się cała, liczna rodzina Państwa
Piechowiaków, od dzieci zaczynając a na
prawnukach kończąc! Było wiele wzru-

Swarzędz, 26 stycznia 2018 r.

Podziękowanie

W

imieniu własnym oraz członków mojej rodziny pragnę złożyć serdeczne podziękowania
przyjaciołom, organizacjom, stowarzyszeniom,
instytucjom i władzy samorządowej za pamięć
i organizację uroczystości w kościele św. Marcina
z okazji moich 85 urodzin. Dziękuję za modlitwę
i koncert kolęd w wykonaniu Chóru „Akord” pod
dyrekcją Pani Jadwigi Maćkowiak oraz życzenia od
Chóru Kościelnego św. Cecylii.
Ogromną radość i dużą satysfakcję sprawiły mi życzenia od przyjaciół chórzystów z obydwu chórów,
z którymi spędziłem wiele lat i mogłem realizować
swoje zainteresowania w sferze kultury, a pieśnią
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Rekrutacja do szkół i przedszkoli
Szanowni Państwo! Przedstawiamy komplet informacji dotyczących
rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz oraz
do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych z terenu Gminy Swarzędz.

Aktualności

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY
2018/2019 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA SWARZĘDZ
Postępowanie rekrutacyjne do klasy I odbywać się będzie drogą elektroniczną, począwszy od 5 marca 2018 r.
Zgłoszenia i wnioski należy rejestrować
pod adresem https://naborsp-kandydat.
vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie
wydrukować i wraz z wymaganymi
załącznikami złożyć w szkole pierwszego
wyboru. Wyjątek stanowi rekrutacja do
klasy czwartej sportowej i siódmej sportowej, która odbywać się będzie poza systemem elektronicznym. W tym przypadku
wniosek należy pobrać i złożyć w Szkole
Podstawowej nr 2 w Swarzędzu (dot. klasy
VII sportowej) lub Szkole Podstawowej nr
3 w Swarzędzu (dot. klasy IV sportowej).
Nabór elektroniczny dotyczy:
»» dzieci 7 letnich (urodzone w roku 2011)
– objęte obowiązkiem szkolnym,
»» dzieci, którym odroczono obowiązek
szkolny.
W przypadku dzieci 6 letnich (urodzone w roku 2012) prosimy rodziców

o bezpośredni kontakt z placówką. Warunkiem brania udziału w rekrutacji dziecka
jest odbycie obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub posiadanie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej, której ustalono obwód przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców
dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem
publicznej szkoły podstawowej mogą być
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
dana szkoła podstawowa nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
Przy rekrutacji brane są pod uwagę
kryteria określone prze organ prowadzący
przyjęte Uchwałą Nr XLVI/453/2018 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia
2018 r. w sprawie określenia kryteriów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Kryterium

10

Liczba
punktów

Dokumenty niez
będne do potwierdzenia kryteriów

Kandydat, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej

30 pkt.

-

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym,
w którym prowadzona jest rekrutacja, będzie
uczęszczało do danej szkoły

20 pkt.

-

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

Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Spełnianie kryteriów
należy potwierdzić dołączając do wniosku
określone niżej dokumenty. W przypadku
nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających dane kryterium, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia
tego kryterium.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza
o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach. Burmistrz w celu
potwierdzenia okoliczności zawartych
w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub
może wystąpić do instytucji publicznych
o udzielenie informacji.
Rekrutacja dla klas sportowych
odbywać się będzie w:
»» Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, do klasy pierwszej,
»» Szkole Podstawowej nr 2 w Swarzędzu, do klasy siódmej,
»» Szkole Podstawowej nr 3 w Swarzędzu, do klasy pierwszej oraz do klasy
czwartej,
»» Szkole Podstawowej nr 2 w Zalasewie,
do klasy pierwszej,
»» Szkole Podstawowej w Kobylnicy, do
klasy pierwszej.
Do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się
kandydatów, którzy:
»» posiadają bardzo dobry stan zdrowia
potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej,
»» posiadają pisemną zgodę rodziców na
uczęszczanie kandydata do oddziału,
»» uzyskali pozytywne wyniki prób
sprawności fizycznej.
Uzyskanie pozytywnego wyniku
z prób sprawnościowych nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do klasy
sportowej.
Nabór do oddziałów integracyjnych
oraz specjalnych odbywać się będzie
w Szkole Podstawowej nr 4 w Swarzędzu.
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dotyczy: klas I ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych oraz klasy IV
i VII sportowej
OD DNIA

DO DNIA

05 marca 2018 r.
(poniedziałek),
godz. 9:00

19 marca 2018 r.
(poniedziałek),
godz. 16:00

Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektronicznym i złożenie w  placówce – dotyczy kandydatów, którzy wybierają
szkołę obwodową, dla kandydatów
spoza obwodu szkoły, dla kandydatów
do klas pierwszych integracyjnych
oraz kandydatów do klas pierwszych
sportowych.
05 marca 2018 r.
(poniedziałek),
godz. 9:00

19 marca 2018 r.
(poniedziałek),
godz. 16:00

Wypełnienie wniosku poza systemem
elektronicznym (do pobrania w szkole) i złożenie w placówce – dotyczy
kandydatów do klasy czwartej oraz
siódmej sportowej.

Składanie przez rodziców/opiekunów
kandydatów nieprzyjętych wniosków
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania.
Do 31 sierpnia
2018 r. (piątek)
Rekrutacja uzupełniająca na wolne
miejsca.

10 marca 2018 r.
(sobota)

HARMONOGRAM REKRUTACJI
UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY
2018/2019, DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA SWARZĘDZ

Testy sprawnościowe – o dokładnym
terminie kandydaci będą powiadamiani
indywidualnie.

dotyczy: klas I ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych oraz klasy IV
i VII sportowej

07 marca 2018 r.
(środa)

14 marca 2018 r.
(środa), godz.
10:00
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik prób sprawnościowych.
04 kwietnia
2018 r. (środa),
godz. 9:00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
04 kwietnia
2018 r. (środa),
godz. 9:00

13 kwietnia
2018 r. (piątek),
godz. 16:00

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka
w szkole, do której kandydat został
zakwalifikowany.
17 kwietnia
2018 r. (wtorek),
godz. 9:00
Opublikowanie list uczniów przyjętych
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).

OD DNIA

DO DNIA

23 kwietnia
2018 r. (poniedziałek), godz. 8:00

8 maja 2018 r.
(wtorek), godz.
16:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru
(dotyczy tylko nowych kandydatów)
25 kwietnia
2018 r. (środa)

28 kwietnia
2018 r. (sobota)

Testy sprawnościowe – o dokładnym
terminie kandydaci będą powiadamiani
indywidualnie.
30 kwietnia
2018 r. (poniedziałek), godz. 12:00
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik prób sprawnościowych.
23 maja 2018 r.
(środa), godz.
10:00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 maja 2018 r.
(środa), godz.
10:00

30 maja 2018 r.
(środa), godz.
16:00

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów woli zapisu dziecka
w szkole, do której kandydat został
zakwalifikowany.
07 czerwca 2018 r.
(czwartek), godz.
10:00
Opublikowanie list uczniów przyjętych
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów
kandydatów nieprzyjętych wniosków
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wydanie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK
SZKOLNY 2018/2019

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie drogą elektroniczną
począwszy od 14 marca 2018 r. Wnioski należy rejestrować pod adresem
https://naborp-kandydat.vulcan.net.
pl/swarzedz następnie wydrukować
i wraz z wymaganymi załącznikami
złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników
2012-2015 zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.
Przy rekrutacji brane są pod uwagę
kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria ustawowe oraz kryteria dodatkowe
przyjęte Uchwałą Nr XLVI/452/2018 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli
dok. na str. 12 Ü

Aktualności

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK
SZKOLNY 2018/2019, DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM
PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ
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Û dok. ze str. 11
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 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 potwierdzić dołączając do wniosku określone
niżej dokumenty. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających
dane kryterium, komisja rekrutacyjna
rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego
kryterium.

Aktualności

Kryteria ustawowe
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 piecza
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 prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem.
Kryteria dodatkowe

12

Liczba
punktów

Liczba
punktów

Liczba zadeklarowanych
godzin w karcie zgłoszenia
dziecka (dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad
bezpłatne 5 godz. - 1 pkt.

Max. 6

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tej
samej placówki w roku
szkolnym, którego dotyczy nabór.

10

Dziecko obojga rodziców/
opiekunów pracujących/
prowadzących działalność
gospodarczą/pobierających
naukę w systemie dziennym – kryterium stosuje się
odpowiednio do rodzica/
opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzice/
opiekunowie rozliczyli podatek dochodowy od osób
fizycznych za miniony
rok w Gminie Swarzędz
– kryterium stosuje się
odpowiednio do rodzica/
opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

5

Dokumenty, które rodzice/opiekunowie muszą dołączyć do wniosku jako
potwierdzenie spełniania kryteriów:
»» Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata;
»» Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny;
»» Prawomocny wyrok sądu orzekający
rozwód, separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu
dziecka wspólnie z jego rodzicem;
»» Dokument potwierdzający objęcie
dziecka pieczą zastępczą (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 697)
»» Zaświadczenie o pobieraniu nauki
w systemie dziennym przez rodziców/
opiekunów dziecka (wydane przez
uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez pracodawcę) lub prowadzeniu
działalności gospodarczej (zaświadczenie o wpisie w CEiDG mające formę
dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej);
»» Oświadczenie rodziców/opiekunów dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do
tej samej placówki w roku szkolnym, którego dotyczy nabór – we wniosku;
»» Oświadczenie rodziców/opiekunów
o rozliczaniu podatku dochodowego
od osób fizycznych za miniony rok
w Gminie Swarzędz.
Dokumenty składa się w oryginale,
w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez rodzica/opiekuna.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składa-

jący oświadczenie jest zobowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwrócić się do Burmistrza
o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach. Burmistrz w celu
potwierdzenia okoliczności zawartych
w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu lub
może wystąpić do instytucji publicznych
o udzielenie informacji albo może zlecić
przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka.
Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oparte są na
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK
SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
OD DNIA

DO DNIA

26 lutego 2018 r.
(poniedziałek)

6 marca 2018 r.
(wtorek)

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek
złożyć deklarację o dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2012-2015).
14 marca 2018 r.
(środa),
godz. 9:00

30 marca 2018 r.
(piątek),
godz. 16:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru
(dotyczy tylko nowych kandydatów
z roczników 2012 - 2015).
16 kwietnia
2018 r.
(poniedziałek),
godz. 9:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
16 kwietnia 2018 r.
(poniedziałek),
godz. 9:00

23 kwietnia
2018 r. (poniedziałek),
godz. 16:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

PROSTO Z RATUSZA luty 2018

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów
dzieci nieprzyjętych wniosków do
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
OD DNIA

DO DNIA

07 maja 2018 r.
(poniedziałek),
godz. 8:00

18 maja 2018 r.
(piątek),
godz. 16:00

Złożenie wniosków wraz z załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych kandydatów
z roczników 2012 - 2015).
04 czerwca 2018 r.
(poniedziałek),
godz. 9:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
04 czerwca 2018 r.
(poniedziałek),
godz. 9:00

11 czerwca
2018 r. (czwartek), godz. 16:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

14 czerwca
2018 r. (czwartek), godz. 9:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwalifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów
dzieci nieprzyjętych wniosków do
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o wydanie
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia w terminie
7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania w termie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania.

Nagrody za dekoracje
Nabór
do Żłobka Maciuś

S
W

poniedziałkowe popołudnie
29 stycznia do swarzędzkiego Ośrodka Kultury powrócił
świąteczny nastrój. Podczas uroczystego
wręczenia nagród w Konkursie na Dekoracje Świąteczne 2017 r. podziwiano multimedialną prezentację nadesłanych zdjęć,
przy wtórze bożonarodzeniowych melodii.
Burmistrz Marian Szkudlarek podziękował wszystkim uczestnikom konkursu za
coraz liczniejszy udział, zaangażowanie
i pomysłowość. W kategorii indywidualnej ocenie konkursowego jury podlegało
bowiem aż kilkadziesiąt prac! Nagrodzone
zostały również dwa sołectwa, które po raz
pierwszy postanowiły wziąć udział w dekoracyjnej, świątecznej zabawie. Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców, wręczane
przez burmistrza i przedstawicieli firmy

Castorama, fundatora dwóch wyróżnień,
przyjęto z dużym entuzjazmem. Spotkanie
uwieńczyło wspólne, pamiątkowe zdjęcie
oraz zaproszenie do konkursu 2018 r. –
roku jubileuszu 380-lecia Swarzędza.
W konkursie 2017 roku przyznane
zostały nagrody o wartości:
► kategoria indywidualna
– mieszkania – I nagroda – Robert
Roszyk (700 zł), II nagroda – Tomasz
Grabicki (500 zł) III nagroda – Wojciech
Paulus (300 zł)
– domy – I nagroda – Ryszard Łuczak
(1000 zł), II nagroda – Tomasz Przybylski
(700 zł), III nagroda – Barbara i Wojciech
Wawrzyniak, (500 zł),
– trzy wyróżnienia po 200 zł: Małgorzata Markiewicz, Jagoda Ważna, Patrycja
Kurowska

zanowni Państwo! Informujemy, że
od 14 marca 2018 roku rozpoczyna się procedura przyjęć dzieci do
Żłobka Miejskiego w Swarzędzu na rok
szkolny 2018/2019. Karta zgłoszeniowa
dziecka do żłobka zostanie zamieszczona na stronie internetowej żłobka
(www.zlobekmacius.swarzedz.pl) lub
będzie do pobrania w biurze żłobka od
5.03.2018.
Wnioski będą przyjmowane w biurze żłobka w godz. 6:00 – 15:00 od 14.
03. 2018 r. do 30.03.2018 r. oraz w godz.
6:00 – 17:00 dnia 26.03.2018 r.
W naborze udział biorą dzieci
z roczników 2016, 2017 i 2018.
/edu/

► kategoria sołecka: dwie nagrody po
800 zł – Gruszczyn, Jasin.
Serdecznie gratulujemy!
T. Radziszewska
z Fot. M. Kałek

Aktualności

26 kwietnia
2018 r. (czwartek), godz. 9:00
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z Fot. T. Rybarczyk
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Z prac Rady
Miejskiej
stycznia 2018 roku w Ośrodku Kultury w Swarzędzu
odbyła się XLVI sesja Rady
Miejskiej w Swarzędzu. W obradach,
które prowadziła Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 20 radnych,
1 nieobecny.
Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XLVI/449/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
i Gminy Swarzędz na rok 2017.
► Uchwałę nr XLVI/450/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata
2017 -2036.
► Uchwałę nr XLVI/451/2018 uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

► Uchwałę nr XLVI/452/2018 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Swarzędz, które będą brane pod
uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego.
► Uchwałę nr XLVI/453/2018 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Swarzędz, dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem szkoły.
► Uchwałę nr XLVI/454/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia między Gminą Swarzędz
a Miastem Poznań, dotyczącego zasad
prowadzenia punktów katechetycznych
nauczania religii Kościołów i wyznań
innych niż katolickie.
► Uchwałę nr XLVI/455/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dota-

W dniu 23 stycznia 2018 roku odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej.
Podczas sesji historyk sztuki, muzeolog,
dr. Zygmunt Kalinowski przedstawił koncepcję powstania Centrum Sztuki Meblarskiej w Swarzędzu na terenach pomiędzy
ulicami Poznańską, Polną, i Wrzesińską
oraz prof. Sławomir Rosolski przedstawił Studium badawcze dotyczące zmiany
zagospodarowania przestrzennego terenu
lotniska Aeroklubu Poznańskiego im. W.
Modlibowskiej w Kobylnicy w Gminie
Swarzędz. Należy podkreślić, że przedstawione prezentacje przedstawiały koncepcje, które mogą być realizowane na
przestrzeni wielu lat, a po ich realizacji
będą stanowiły wizytówkę nie tylko dla
naszej Gminy, ale i całego regionu.
W kolejnym punkcie obrad omówiono dalsze propozycje przedsięwzięć
podejmowanych w związku z obchodami
100-lecia odzyskania Niepodległości oraz
380-lecia lokacji naszego miasta.

Ponadto na sesji podjęto 20 uchwał,
między innymi:
»» w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy
Swarzędz na lata 2017 – 2020.
»» Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXII/190/2008 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w miejscowości
Zalasewo po wschodniej i zachodniej
stronie ulicy Kórnickiej (powierzchni
opracowania: I część ca. 98 ha, II część
ca. 121 ha, w sumie ca 219 ha).
»» Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz,
obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu
Gortatowo oraz część Paczkowa – część

Z prac Rady Miejskiej

23
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cji udzielanych z budżetu Gminy Swarzędz
dla publicznych i niepublicznych: szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego.
► Uchwałę nr XLVI/456/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2018
roku dla Województwa Wielkopolskiego
na zadania z zakresu kultury.
► Uchwałę nr XLVI/457/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu położonego w Uzarzewie przy ul. Akacjowej.
► Uchwałę nr XLVI/458/2018
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XLVI/459/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – A. Fredry.
► Uchwałę nr XLVI/460/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – A. Fiedlera.
► Uchwałę nr XLVI/461/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – J. Gagarina.
► Uchwałę nr XLVI/462/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Jasin i w miejscowości Gortatowo – Ziołowa.
► Uchwałę nr XLVI/463/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Rabowice – Kuźnicza.
► Uchwałę nr XLVI/464/2018 w sprapółnocna – część C.
»» w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu
Gminy Swarzędz.
»» w sprawie nadania nazw ulic na terenie
Gminy Swarzędz.
W sprawach bieżących radni zgłaszali
problem złego stanu dróg gruntowych na
terenie Gminy, które wymagają pilnej naprawy. Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka
wyjaśnił, że najlepsze efekty napraw dróg
osiąga się przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych, natomiast gmina przed
rozstrzygnięciem przetargu na równanie
dróg wykonuje naprawy w trybie interwencyjnym, co nie gwarantuje długoterminowego i dobrego stanu dróg.
Ponadto radni poprosili o zapewnienie
jak największej ilości ofert atrakcyjnych
zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych..
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Swarzędzu
Barbara Czachura

PROSTO Z RATUSZA luty 2018

Komisji Adrian Senyk w imieniu wszystkich radnych poprosił
o zestawienie ulic, w których wodociągi mają rury azbestowe. Radni zapoznali się również ze zmianami w prawie
wodnym. Burmistrz Marian Szkudlarek zapowiedział, iż
pomimo nowelizacji prawa wodnego w zakresie zagospodarowania wód opadowych, nie planuje wprowadzenia tzw.
„opłaty deszczówkowej”. Radny Adrian Senyk na podstawie
wniosków mieszkańców poprosił o szczegółowe informacje
w zakresie różnic w stawkach za wodę w gminie Swarzędz.
Z-ca burmistrza G. Taterka odpowiedział, że stawki zaczynają
być zbieżne, a różnica w stawkach wynikała z nakładów
jakie poniósł ZM Puszcza Zielonka na wykonanie tych
inwestycji kanalizacyjnych. Stawka za wodę na terenach,
gdzie funkcjonuje Puszcza Zielonka jest większa o 2 PLN, ale
im więcej mieszkańców podłączy się do sieci, tym stawka
będzie mniejsza. W dalszej części spotkania burmistrz Marian
Szkudlarek poinformował, że przetarg na odbiór odpadów
w Gminie Swarzędz nie został rozstrzygnięty i nadal trwa
procedura przetargowa, która powinna zakończyć się pod
koniec stycznia br. Na pierwszy kwartał została podpisana
umowa z dotychczasowym wykonawcą. Burmistrz przekazał,
iż od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Swarzędz funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) oraz dodatkowo co miesiąc odbierane będą odpady
wielkogabarytowe.
Adrian Senyk

Komisja Budżetu

A

W posiedzeniu Komisji Budżetu, które odbyło się 19 stycznia
2018 r. uczestniczyli radni w następującym składzie: Piotr
Baranowski, Ryszard Dyzma, Anna Graczyk, Rafał Kamprowski, Wanda Konys, Tomasz Majchrzak, Rafał Słupiński oraz
Krzysztof Szymanowski.
W trakcie omawiania projektów uchwał radni zadawali
następujące pytania i tak:
»» radny Dyzma pytał ile kosztował Gminny Program Opieki
nad Zabytkami,
»» radna Konys pytała o budynki, które nie są ujęte w Programie i czy mieszkaniec może skorzystać z pomocy
związanej z zabytkiem,
W trakcie omawiania spraw bieżących radni interesowali
się następującymi kwestiami i tak:
»» radna Konys wnosiła o zmianę organizacji ruchu na
wjeździe do Szkoły Podstawowej nr 4,
»» radny Dyzma pytał wnosił o podjęcie działań celem
przejezdności ulic: Rolnej, Ogrodowej i Budowlanej,
»» radny Szymanowski dopytywał o nieruchomość przy ul.
Dworcowej i Sienkiewicza oraz wnosił o uruchomienie
informacji internetowej o wyłączeniach prądu,
»» radny Majchrzak pytał czy istnieje możliwość, aby
mieszkańcy na os. Księżycowym mogli oglądać sesję
Rady Miejskiej w telewizji kablowej.
Projekty uchwał były omawiane przez pracowników magistratu pod przewodnictwem Burmistrza Mariana Szkudlarka. Projekty uchwał zostały zaakceptowane przez radnych
obecnych na posiedzeniu komisji.

Komisja Gospodarki

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

W okresie międzysesyjnym:
- radny Zygmunt Majchrzak złożył
interpelacje w sprawie przystąpienia do
prac nad oznakowaniem wytyczonej trasy
rowerowej i wytyczenia innych tras rowerowych na terenie Gminy Swarzędz oraz
w sprawie naprawy nawierzchni ulicy
Owocowej w Łowęcinie oraz Darniowej
i Królewskiej w Gortatowie, które stanowią alternatywę drogi dojazdu i wyjazdu
z tych miejscowości.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
oto, czym zajmowały się w ostatnim czasie komisje Rady Miejskiej
w Swarzędzu:
Komisja Gospodarki podczas ostatniego posiedzenia 16
stycznia br. obradowała w składzie: Piotr Baranowski,
Anna Graczyk, Jacek Hejnowski, Wojciech Kmieciak, Zygmunt
Majchrzak, Adrian Senyk oraz Katarzyna Szkudlarek. Radni,
oprócz zapoznania się z materiałami sesyjnymi, omawiali
stan gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami
w obliczu zmian w 2018 roku. Kierownik Wydziału Inwestycji
B. Majchrzak przedstawił informację na temat budowy sieci
wodociągowej, projektów sieci wodociągowej, sanitarnej
i deszczowej oraz projektów jakie wykonuje Gmina Swarzędz,
jako inwestor zastępczy dla spółki Aquanet. Przewodniczący

Ryszard Dyzma
Podczas styczniowego posiedzenia Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu początkowo zajmowała się materiałami sesyjnymi.
Następnie radni zapoznali się z kalendarzem imprez na rok
2018, w którym uwzględniono wydarzenia organizowane
przez Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Kultury, Centrum Sportu
i Rekreacji, Bibliotekę Publiczną i inne instytucje.
Działalność placówek oświatowych w nowym systemie omówił z-ca burmistrza Tomasz Zwoliński. Omówiono kwestie
związane z przenoszeniem klas z dotychczasowych szkół
podstawowych do byłych gimnazjów. Mówiono o funkcjonowaniu klas sportowych a także o zasadach rekrutacji do

tych klas. Dyskutowano także o inicjatywach związanych
z obchodami 380-lecia lokacji miasta, między innymi
o stronie internetowej poświęconej tej okoliczności oraz
o wydanym kalendarzu. Mieszkaniec gminy zapytał, czy
będzie wydawana monografia książkowa na 380 - lecie.
Sekretarz gminy odpowiedziała, że nie przewiduje się akurat
takiej pozycji. Będzie wydany album, w którym porównano
nasze miasto dawniej i dziś.
Przyjęto sprawozdanie z planu pracy na Komisji za 2017 rok.
Mówiono o tablicy upamiętniającej dr Kosmalę.
Mieszkaniec gminy zapytał o kryteria przyznawania nagród
sportowych. Urzędnicy odnieśli się do niedawno zmodyfikowanego regulaminu w sprawie: zasad i trybu przyznawania,
wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.

Magdalena Buchholz

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi
Posiedzenie komisji w m-cu styczniu poprzedzone było
spotkaniem przedstawicielami Policji w ramach akcji „Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec”, na którym sołtysi
mieli okazję przekazać swoje zgłoszenia, uwagi mieszańców
w zakresie bezpieczeństwa i porządku w sołectwach naszej
gminy. Rozmawiano o bieżących kwestiach jak i planowanej
akcji policji „Bezpieczne ferie” w związku ze zbliżającą się
przerwą szkolną.
Po spotkaniu z Policją, odbyło się także zwyczajowe spotkanie
sołtysów z burmistrzem, Marianem Szkudlarkiem. Przy okazji
omawiania procedury odbioru świetlicy w Jasiniu, burmistrz
ponownie omówił z sołtysami procedury wynajmu świetlic
mieszkańcom.
W ramach właściwego posiedzenia komisji głównym tematem była kwestia planów i działań w kwestii tzw. gospodarki
niskoemisyjnej i ograniczania emisji szkodliwych pyłów do
środowiska. Z-ca burmistrza Grzegorz Taterka poinformował
o planach uruchomienia podstrony internetowej prowadzonej przez UMiG , na której umieszczane będą wszystkie
bieżące informacje związane z ochroną środowiska w naszej gminie. Przekazał także o podjętych pracach, w ramach
których ma powstać program dofinansowania wymiany
źródeł ciepła dla mieszkańców. Wspomniał także, że podobny
program rusza w ramach działań powiatu poznańskiego.
Zapewnił także, iż wszystkie szczegóły będą przekazywane
mieszkańcom na bieżąco.

Rafał Słupiński

Komisja Spraw Społecznych
16 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych. Radni w pierwszej kolejności zajęli się omówieniem
materiałów sesyjnych. Wśród poruszanych tematów znalazła się m.in. możliwość wprowadzenia dodatkowych ulg
w opłatach za przedszkola dla rodzin posiadających Kartę
Dużej Rodziny. Przy okazji omawiania uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Radni zapoznali się
również ze szczegółami dot. prowadzonych i planowanych
zadań z zakresu budowy i modernizacji dróg.
Członkowie Komisji dyskutowali również na temat badań
profilaktycznych organizowanych przez Gminę Swarzędz.
Szczegółowe informacje przedstawiła Pani Dorota Zaremba
Kierownik Wydziału Edukacji. Radni wyrazili duże uznanie
w zakresie prowadzonych projektów. Członkowie Komisji
zaproponowali aby w nadchodzącym roku oferta badań
profilaktycznych uwzględniała potrzeby dzieci i młodzieży. Ze strony urzędu padło zapewnienie, iż planowane są
działania z zakresu niwelowania wad postaw u dzieci oraz
badania stomatologiczne.
Radni przyjęli również sprawozdanie z prac Komisji Spraw
Społecznych za rok 2017.

Joanna Wojtysiak

Z prac Rady Miejskiej

wie przyjęcia Gminnego Programu Opieki
nad Zabytkami dla Gminy Swarzędz na
lata 2017-2020.
► Uchwałę nr XLVI/465/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/190/2008
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25
listopada 2008 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w miejscowości Zalasewo po wschodniej i zachodniej
stronie ulicy Kórnickiej (powierzchni
opracowania: I część ca. 98 ha, II część
ca. 121 ha, w sumie ca 219 ha).
► Uchwałę nr XLVI/466/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część obrębu Jasin i część wschodnią obrębu Gortatowo
oraz część Paczkowa – część północna
– część C.
► Uchwałę nr XLVI/467/2018 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia
skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz.
► Uchwałę nr XLVI/468/2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki
w Uchwale nr XLV/444/2017 Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
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380-lecie lokacji Swarzędza

Wydarzenia
uświetniające obchody
380-lecia lokacji Swarzędza
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DATA

WYDARZENIE

MIEJSCE

ORGANIZATOR

24.01.

„Piękno architektury dawnego Swarzędza w rysunkach
Eryka Sieińskiego” – otwarcie wystawy

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

27.01.

Koncert Bożonarodzeniowy  - Golec uOrkiestra

Kościół pw. Chrystusa
Jedynego Zbawiciela

Ośrodek Kultury

1.02.

Agata Widzowska – spotkanie dla dzieci szkolnych

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

10.02.

Bal sportu

EuroHotel

Klub „Unia 100”
SKS „Unia”

28.02.

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im.
św. Jana Pawła II w Paczkowie

Szkoła Podstawowa
w Paczkowie

Szkoła Podstawowa
w Paczkowie

03.03.

Swarzędzka Gala Sportu

Swarzędzka Sala Koncertowa w Zalasewie

Klub „Unia 100”
Urząd Miasta i Gminy

17.03.

35-lecie Oddziału PTTK „Meblarz”: „Marzanna” Rajd na
powitanie wiosny

Swarzędz – Uzarzewo

PTTK „Meblarz”

18.03.

Msza św. z okazji obchodów Święta Patrona Miasta
– św. Józefa
Poświęcenie nowego sztandaru Miasta i Gminy Swarzędz

Kościół
pw. św. Marcina

Cech Stolarzy
Swarzędzkich
Urząd Miasta i Gminy

19.03.

Święto Patrona Swarzędza – złożenie kwiatów

Figura św. Józefa

Cech Stolarzy
Swarzędzkich
Urząd Miasta i Gminy

19.03.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Swarzędzka Sala Koncertowa w Zalasewie

Urząd Miasta i Gminy

19.03.

Biesiada poetycka twórców z naszego regionu

Biblioteka Publiczna

Biblioteka Publiczna

20.03.

40-lecie Przedszkola „Koszałek Opałek” w Kobylnicy

Przedszkole
w Kobylnicy

Przedszkole
w Kobylnicy

23.03.

60-lecie budynku Szkoły Podstawowej nr 2, im. Królowej
Jadwigi, w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Swarzędzu

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Swarzędzu

21.04.

Igrzyska Dzieci i Młodzieży

Stadion SCSiR

Szpot Sp. z o.o.
Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji

22.04.

7 Bieg 10 km Szpot – Swarzędz

Scena nad Jeziorem
Stadion Miejski

Szpot sp. z o.o.
Urząd Miasta i Gminy
Instytucje miejskie

28.04.

Jubileuszowe JÓZEFINKI – Inauguracja Swarzędzkiego
Szlaku Meblowego

Pawilon Producentów
Mebli Swarzędzkich

Cech Stolarzy
Swarzędzkich
Urząd Miasta i Gminy

29.04.

Jubileuszowe JÓZEFINKI: Mebloberek - Józefinkowa Gra
Miejska, koncert zespołu BRATHANKI

Rynek, miasto

Ośrodek Kultury
Urząd Miasta i Gminy

29.04.

60-lecie Stowarzyszenia Śpiewaczego „Akord”

EuroHotel

Stowarzyszenie
Śpiewacze „Akord”

30.04.

Jubileuszowe  JÓZEFINKI -  Święto Patrona Miasta –  
koncert chórów: Akord i Concordia

Rynek

Ośrodek Kultury
Urząd Miasta i Gminy

01.05.

Jubileuszowe JÓZEFINKI -  Święto Patrona Miasta
– Swarzędzkie Spotkanie Józefów, Strawa św. Józefa,
koncert: K.A.S.A.

Rynek

Ośrodek Kultury
Urząd Miasta i Gminy

03.05.

Jubileuszowy  Józefinkowy Samochodowy Rajd Flagi

Gmina

Urząd Miasta i Gminy
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865-lecie Wierzenicy

10.05.

35-lecie Przedszkola nr 3 „Pod kasztanami” w Swarzędzu

12.05.

30-lecie Przedszkola nr 5 „Zielona Półnuta” w Swarzędzu

26.05.

VII Gminny Rajd Rowerowy – Cały Swarzędz na Rowery

26-27. 05. Międzynarodowy Turniej Oldbojów
w Piłkę Nożną
Maj
15.06.

Finał Gminnego Konkursu Piosenki „Zostań Gwiazdą”

16.06.

25-lecie Szkoły Podstawowej nr 5, im. Adama Wodziczki,
w Swarzędzu
865-lecie Wierzenicy - Koncert Braci Kaczmarek

23.06.

Turniej Piłki Nożnej

22-24.06.

Wierzenica

Przedszkole nr 3
w Swarzędzu
Przedszkole nr 5
w Swarzędzu
Gmina
Scena nad Jeziorem
Stadion SCSiR

Swarzędzka Sala Koncertowa w Zalasewie
Szkoła Podstawowa 5
w swarzędzu
Kościół pw. św. Mikołaja w Wierzenicy
Orlik Bogucin

Jubileuszowe Dni Swarzędza, koncerty Agnieszki Chylińskiej, Kayah, Enej, Boys, Mrozu, Piękni i Młodzi, C-bool
Turniej wsi
Wystawa „Swarzędza portret własny”
XX Festiwal Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego

Polana przy
ul. Strzeleckiej
Jasin
Miasto
miasto, rynek, Scena
Nad Jeziorem

25.08.
09.09.

Gminne Dożynki (koncert zespołu Piersi)
3. Półmaraton Szpot Swarzędz

Polana na Jeziorem
Scena nad Jeziorem

15.09

Jubileuszowe Eko Babie Lato, Koncert zespołu Zakopower

Scena Nad Jeziorem

21.09

Stadion SCSiR
Pływalnia Wodny Raj

06.10.

380 km – sztafeta biegowa na 380-lecie Swarzędza
380 km – rajd rowerowy na 380-lecie Swarzędza
380 basenów – sztafeta pływacka na 380-lecie Swarzędza
Jesienny Rajd Rowerowy

5-7.10.

XIV Memoriał Arkadiusza Gołasia - turniej siatkówki

19.10.

60-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej

30.06.
Czerwiec
17-19.08.

Październik
10.11
10.11.
11.11.
27.12.
Cały rok
Cały rok

Wystawa prac swarzędzkich twórców
Samochodowy Rajd Niepodległości
35-lecie Oddziału PTTK „Meblarz”: Pieszy Rajd Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Cykl spotkań z pisarzami i poetami swarzędzkimi
380 drzew na 380-lecie Swarzędza

Parafia pw. św. Mikołaja
w Wierzenicy,
Sołectwo Wierzenica
Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie im.
A. Cieszkowskiego
Przedszkole nr 3
w Swarzędzu
Przedszkole nr 5
w Swarzędzu
Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji
Klub „Unia Sto”
Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji
Ośrodek Kultury
Szkoła Podstawowa
nr 5 w Swarzędzu
Parafia pw. św. Mikołaja
w Wierzenicy
Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji
Ośrodek Kultury

Ośrodek Kultury

Sołectwo Jasin
Ośrodek Kultury
Stowarzyszenie
Kulturalne Orkiestra Dęta
w Swarzędzu
Ośrodek Kultury
Ośrodek Kultury
Szpot sp. z o.o.
Urząd Miasta i Gminy
Instytucje miejskie
Ośrodek Kultury
Urząd Miasta i Gminy
Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji
SwajBike Team
Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji
Swarzędzkie Centrum
Sportu i Rekreacji
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu
Ośrodek Kultury

Meta w SP w Zalasewie
Swarzędz - Kobylnica

Urząd Miasta i Gminy
PTTK „Meblarz”

Rynek

Urząd Miasta i Gminy

Rynek
Biblioteka Publiczna
Gmina

Urząd Miasta i Gminy
Biblioteka Publiczna
Urząd Miasta i Gminy

Meta: Scena nad
Jeziorem
Swarzędzka Hala Sportowa w Zalasewie
Sala Ziemi MTP

380-lecie lokacji Swarzędza

03.05.
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Golec uOrkiestra kolędowo
Aktualności

Radosny, a jednocześnie wzruszający koncert odbył się w sobotni wieczór,
27 stycznia, w kościele pw. Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu.
Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki wykonał dobrze znany swarzędzkiej publiczności zespół Golec uOrkiestra.

18

Z

espół Golec uOrkiestra powstał
w 1999 roku, a jego liderami są
Łukasz i Paweł Golcowie. Grupa
zawojowała muzyczną scenę niezwykle
przebojową płytą zatytułowaną „Golec
uOrkiestra 1”, która w oryginalny sposób połączyła elementy góralskiego folku
z charakterystycznymi cechami muzyki
pop, rock’n’rolla i jazzu. Od lat zespół regularnie koncertuje w całej Polsce, nagrywa
kolejne płyty, zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia. Wciąż rosnące grono wiernych
fanów sprawia, że nowe  piosenki stają
się przebojami, nuconymi od morza aż do
Tatr. Golec uOrkiestra jest wciąż jednym
z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych

zespołów w Polsce. Nic więc dziwnego, że
kościół na os. Mielżyńskiego nie był w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych
występem. Sympatycy muzyki góralskiej
mogli uczestniczyć w koncercie kolęd i pastorałek także za pośrednictwem telebimu
ustawionego na placu przed świątynią.
Był to jeden z tych wieczorów muzycznych, które na długo pozostają w pamięci publiczności. Mamy nadzieję, że
na kolejne spotkanie z góralskim folkiem
nie będziemy musieli czekać aż siedmiu
lat – tyle bowiem czasu upłynęło od poprzedniego występu Golec uOrkiestry
w Swarzędzu. 	
/ok/
z Fot. Aldona Młynarczak
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Karnawał z orkiestrą dętą

K

oncert rozpoczął się wspólnym
występem muzyków i grupy choreograficznej, którzy przywitali swarzędzką publiczność utworem „Uptown
funk”. Orkiestre oklaskiwaliśmy także za
znakomite wykonanie takich przebojów
jak: „Caravan”, „Can’t stop the feeling”,
„Europa”, czy „Let’s get loud”. Całość
uzupełniły wiązanki hitów legendarnych
zespołów Abba oraz Queen, a także
piosenek Maryli Rodowicz. Ogromny
zachwyt publiczności wzbudził również
utwór „Zacznij od Bacha” z repertuaru
Zbigniewa Wodeckiego. Solo na trąbce
w wykonaniu Łukasza Gowarzewskiego
wzruszyło niejednego słuchacza.
Gościem specjalnym niedzielnego
koncertu była Daria Adachowska, laureatka gminnego konkursu piosenki „Zostań
gwiazdą”, a także uczestniczka pierwszej
polskiej edycji The Voice Kids. Młoda wokalistka zaśpiewała przeboje „Can’t take
my eyes off you” oraz „Moje serce to jest
muzyk” z repertuaru Ewy Bem.

W przerwie koncertu, przed swarzędzką publicznością zaprezentowały się utytułowane gimnastyczki z Pole Sport Studio
Euphoria Swarzędz – Sandra Woźniak
i Barbara Knade. Krótki pokaz akrobatyki
wzbudził zachwyt publiczności, która nagrodziła gimnastyczki gromkimi brawami.
Tradycją koncertów karnawałowych są
niespodzianki i prezenty. W tym roku, dzięki
wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka, grupa choreograficzna zaprezentowała się publiczności
w zupełnie nowych strojach. W kostiumach
nawiązujących do oficjalnych kolorów miasta, mażoretki będą godnie reprezentować
Swarzędz podczas koncertów w całej Polsce, a także poza jej granicami.
Koncert karnawałowy zakończyła
wiązanka przyśpiewek kibica (nawiązująca do nadchodzących Mistrzostw Świata
w Piłce Nożnej) czym orkiestra porwała
publiczność do wspólnej zabawy.
/ok/
z Fot. Halina Staniewska

Aktualności

4 lutego tradycyjny koncert karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej
przyciągnął do hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji liczne grono
słuchaczy. W bogatym programie koncertu znalazły się największe przeboje
polskiej i światowej muzyki rozrywkowej.

19
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„Zimowy czas…”

Z

okazji dni Babci i Dziadka przed
szkolaki„Włóczykije” z Przedszkola
„Kompas” zaprosiły nas na przed
stawienie „Zimowy czas…” 27 stycznia
wybraliśmy się tam razem z uczestnikami
Środowiskowego Domu Samopomocy
oraz Klubów„Młodych Duchem”. Byliśmy
pod wrażeniem zarówno gry małych ak
torów – bardzo przejętych swoim wystę
pem, jak i strojami oraz całą scenografią.
Wraz z przedstawicielami Dziennego

Domu „Senior-WIGOR” przedstawienie
oklaskiwała pani Samantha Nunziati –
wolontariuszka z Włoch. Słodki poczę
stunek i drobny upominek na pamiątkę
spotkania (rękodzieło wykonane przez

Prosto z OPS

W Centrum Aktywności Seniora:
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► WYKŁAD NA MORASKU. 25 sty
cznia grupa seniorów z Klubów Młodych
Duchem wzięła udział w wykładzie
otwartym„Wywieranie wpływu społecz
nego”, zorganizowanym przez Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uni
wersytetu im. A. Mickiewicza w Pozna
niu. Prof. Piotr Pawełczyk wprowadził nas
w tajniki socjotechnicznych zachowań,
które wykorzystywane są w marketingu
komercyjnym i politycznym, a także na co
dzień przez osoby z naszego otoczenia.
W celu zobrazowania sposobu wywie
rania wpływu na innych, przywołanych
zostało wiele ciekawych i wymownych
przykładów z mediów, reklam i życia
codziennego.
Mimo, że dojazd na kampus Morasko
i powrót zajęły nam sporo czasu to jeste
śmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa
w prelekcji. Już szykujemy się na kolejny
wyjazd 28 lutego, kiedy to dowiemy się
nieco więcej o bezpieczeństwie Polski
w obliczu terroryzmu oraz kryzysu migra
cyjnego. Wszystkich zainteresowanych
seniorów serdecznie zapraszamy.
Dominika Bazaniak
► SENIORZY Z NAJMŁODSZYMI.
Luty rozpoczął się dla seniorów niezwy
kle miłym akcentem. Odwiedziły nas bo
wiem dzieci z grupy przedszkolnej„Żab
ki” ze Szkoły Podstawowej nr 4. Maluszki
z okazji Dnia Babci i Dziadka przygoto
wały dla nas program artystyczny, który

ujawnił ich liczne talenty. Seniorzy byli
zauroczeni występem młodych artystów,
nagradzając ich tańce, piosenki i wiersze
gromkimi brawami oraz okrzykami:„bis!”.
Drugim elementem spotkania in
tegrującego pokolenia były warsztaty
plastyczne. Wspólnymi siłami, metodą
stemplowania, stworzone zostały we
sołe bałwanki. Zabawa była przednia,
więc czas szybko minął i wszystkim
szkoda było się rozstawać. Serdecznie
dziękujemy dzieciom za sympatycznie
spędzone godziny. Mamy nadzieję, że
niedługo znowu będziemy mieli okazję
wspólnie bawić się i pracować.
Dominika Bazaniak
► KREATYWNIE Z OKAZJI DNIA
BABCI I DZIADKA. W ten szczególny
dzień zaplanowaliśmy kreatywny sposób
świętowania. Do Centrum Aktywności
Seniora przyjechali uczestnicy z pięciu
Klubów Młodych Duchem. Tematem
warsztatów było wykonanie podkładki
filcowej pod kubek z kawą. Spotkanie
było okazją do wzajemnego poznania
się i integracji seniorów. Każdy nadawał

seniorów) miło zwieńczyły to wietrzne,
styczniowe przedpołudnie.
Józef Pawelec
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”
indywidualny wzór unikatowej ozdoby.
Były zastosowane różne metody zdob
nictwa: szydełkowe, haftowane, a nawet
koralikowe.
Umówiliśmy się na dokończenie
naszych warsztatów i wspólną naukę
dziergania – tym razem będzie to opa
kowanie z wełny na kubek.
Jeśli chcesz miło i aktywnie spędzić
czas – zapraszamy do Centrum Aktyw
ności Seniora przy ul. Piaski 4!
Małgorzata Pawlik
► ZAJĘCIA KULINARNE SENIORÓW.

1 lutego w kalendarzu mamy,więc na zajęcia kulinarne na Śródkę się wybieramy.
Znowu będziemy piec lub gotować różne
pyszności, a potem w domu robić je też
dla swoich gości.
Dziś wieść jest wspaniała, bo z dziećmi
z Ośrodka praca jest doskonała.
Rogaliki z ciasta francuskiego lepimy
i różne nadzienia w nie kładziemy:
mak, kiełbaska, marmolada i jabłuszka,
aż śmieją się wszystkim zadowolone usta.
15 minut w temperaturze 200o je trzymamy, a potem się nimi zajadamy.
Wymiany zdań było co niemiara – z jakim
nadzieniem smakuje najlepiej? – pyta się
wiara.
Co jedna osoba to inne zdanie, ale rogaliki
wyszły wspaniale.
Czas szybko upłynął i do domu iść trzeba.
Każda rogalików garść wzięła,
by rodzina spróbowała i opinię o nich dała.
Henryka Czerwińska
KMD „Jaskółki” w Wierzonce
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obecnych życzeniami w formie wierszy
ków i piosenek i układów tanecznych.
Na koniec dzieci wręczyły obecnym
upominki w postaci własnoręcznie wy
konanych ozdób.
Barbara Chmiela

► DRZEWOTERAPIA. Silwote
rapia, nazywana też drzewoterapią, to
metoda oparta na kontakcie z przyrodą.
Przebywanie w obecności drzew i krze
wów, przytulanie się do nich, dotykanie,
odpręża, relaksuje, poprawia nastrój psy
chiczny jak i fizyczny. Z drzewoterapii
można korzystać cały rok, ale najlepiej
od wiosny do jesieni. Przebywanie na
łonie przyrody poprawia nastrój i samo
poczucie.
Uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Swarzędzu od stycz
nia wzbogacają swoją wiedzę na temat
drzew, krzewów i lasów. Przy dobrej
pogodzie spacerujemy po pobliskim
parku i sprawdzamy informacje z książki
„Sekretne życie drzew” Petera Wohllebe
na, leśnika, który „otwiera przed nami
sekrety drzew, jakich nie znamy”.
Klaudia Zarzyńska

► …I KRĘGLE. 25 stycznia 2018 r.
uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy wybrali się na kręgle do
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekre
acji aby aktywnie spędzić czas. Grupa
podzieliła się na dwie drużyny konku
rujące na sąsiadujących torach. Podczas
rozgrywek nie zabrakło trafnych rzutów
tzn.„Strike”, które były nagradzane grom
kimi brawami.
Klaudia Zarzyńska,
Dominika Jóźwiak
► DBAMY O KONDYCJĘ. 4 lute
go 2018 r. uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy ze Swarzędza po
raz kolejny wzięli udział w rajdzie zor
ganizowanym przez swarzędzki oddział
PTTK „Łaziki”. Do pokonania mieli po

nad 4 kilometry. XXI Rajd Wielkopolski
pn „Dokarmiamy zwierzęta” rozpoczął
się na stacji kolejki Maltanka od zbiórki
żywności przyniesionej przez uczestni
ków a przeznaczonej dla zwierząt No
wego ZOO na poznańskiej Malcie. Po
zwiedzeniu ZOO uczestnicy rajdu udali
się w kierunku mety, która znajdowała
się w Katolickiej Szkole Wychowawców,
gdzie czekała na nich gorąca grochówka
i upominki.
W Środowiskowym Domu Samopo
mocy dla osób z zaburzeniami psychicz
nymi w Swarzędzu dużą wagę przywią
zuje się do dbania o kondycję fizyczną,
dlatego w ofercie ośrodka jest sporo
zajęć zachęcających do czynnego wypo
czynku: m.in. Nordic walking, korzystanie
z basenu czy sprzętu gimnastycznego,
grupowe zajęcia ruchowe czy też spa
cery w ramach rekreacji, odbywające się
niezależnie od pory roku. Zapraszamy
do nas zainteresowane osoby: Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Piaski
4, 62-020 Swarzędz, tel. 61 651 05 84.
Barbara Chmiela
► WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW.
W dniu 30 stycznia 2018 r. na ”Piaskach”
od rano było gwarno i wesoło. Uczestni
cy z Klubów Młodych Duchem, z Domu
Dziennego Senior Wigor oraz część
uczestników ze środowiskowego domu
samopomocy ze Swarzędza otrzymała
przemiły prezent od dzieci z Przedszkola
Pod Kasztanami w postaci występu sce
nicznego. W pierwszej części spotkania
dzieci przedstawiły Jasełka, a następ
nie rozpoczęła się część przeznaczona
dla babć i dziadków z okazji ich świę
ta. Przedszkolaki wzruszyły wszystkich

Po pysznym obiedzie przy akom
paniamencie muzycznym zaczęliśmy
śpiewać kolędy. Dowiedzieliśmy się,
jak powstały poszczególne kolędy, kto
jest ich autorem oraz jak Polakom pod
zaborami czy podczas wojny dodawały
otuchy. Długo będziemy wspominać wie
czór spędzony w miłym towarzystwie i w
dobrej atmosferze. Warto by było wrócić
tam jeszcze raz… może na wiosnę? Już
tęsknimy! Organizatorom serdecznie
dziękujemy za udaną wycieczkę.
Hania Grabowska
„Wesoła Paczka” z Paczkowa

Prosto z OPS

W Środowiskowym Domu Samopomocy:

► WSPÓLNE KOLĘDOWANIE.
W Młodzikowie spotkaliśmy się na śpie
waniu kolęd. Było nas ponad sto trzydzie
ści osób z wszystkich trzech instytucji:
Dziennego Domu„Senior Wigor”, Klubów
Młodych Duchem oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy. Wszyscy zmieścili
śmy się w zarezerwowanych na ten cel
autobusach.

Świąteczna
zbiórka żywności

O

środek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25 informuje, że od
16 do 18.03.2018 r. (piątek, sobota, niedziela)
odbędzie się coroczna Świąteczna Zbiórka
Żywności.
Zapraszamy na zakupy do sklepu Kaufland
oraz Intermarche wszystkie osoby, które na
zbliżające się Święta Wielkanocne chciałyby
podzielić się żywnością z najuboższymi mieszkańcami gminy Swarzędz.
/ops/

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
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Swarzędzki alfabet historyczny Antoniego Kobzy

Katarzynki
(fragmenty)

Katarzynki - przysiółek położony między Uzarzewem a Kobylnicą przy linii kolejowej
Poznań-Bydgoszcz, w pobliżu głębokiego Jaru pod Uzarzewem. Dawniej osada
była częścią Uzarzewa, obecnie znajduje się w sołectwie Kobylnica.
...Nazwa miejscowości ma pochodzenie kulturowe i wzięła się od imienia kościółka
(kaplicy) – św. Katarzyny Panny i Męczenniczki.

W 2018 roku przypada 380-lecie
lokacji Swarzędza… A przecież bogatą
i barwną historię mają też okoliczne miejscowości. Z tej jubileuszowej
okazji kontynuujemy cykl artykułów
o historii ziemi swarzędzkiej. Ich
autorem jest pan Antoni Kobza, są
fragmentami obszernego, przygotowywanego do druku opracowania pt.
„Dzieje wsi okolic Swarzędza. Szkice
do historii powiatu poznańskiego”.
Tym razem: Katarzynki.

Alfabet historyczny Antoniego Kobzy

Położenie, nazwa, najdawniejsze ślady życia ludzi
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Malowniczy teren otaczający przysiółek
został ukształtowany w czasie ustępowania
lądolodu u schyłku ostatniego, północnopolskiego zlodowacenia. Charakteryzują go
głęboko wcięte dwa jary, z których większy
ma ok. 20 m głębokości. Zostały one wypłukane ok. 10 tys. lat temu przez wody topniejącego lodu, wzajemnie się łączą i otwierają
na dolinę Cybiny...
Okolice Katarzynek są terenem niezwykle bogatym w ślady z przeszłości pozostawione przez ludzi, a niektóre z nich do
dzisiaj widoczne są gołym okiem.
...Na wschodniej skarpie większego jaru
znajduje się dobrze zachowany kopiec grodziska stożkowatego z czasów wczesnego
średniowiecza (XIII w.) o zarysie nieregularnego czworoboku, na którym znajdowała
się w przeszłości rycerska wieża obronno-mieszkalna. ...Gródek strzegł okoliczne
ziemie oraz przeprawę przez Cybinę.

Kościółek na Rajsku.
Losy przysiółka do czasów
współczesnych
Najwcześniejsza, pośrednia wzmianka
o kościele p.w. św. Katarzyny znajduje się
w dokumencie z 1507 r. w którym podawano, że kościół parafialny w Uzarzewie ma
obok św. Michała drugi tytuł – św. Katarzyny. Należy sądzić, że prawdopodobnie
nie chodziło tu tylko o drugi tytuł kościoła
uzarzewskiego, ale o drugi kościół. Świadczy
o tym fakt, że w 1611 r. nuncjusz papieski
Franciszek Simoneta nadał kościołowi św.
Katarzyny znajdującemu się w dziedzinie
Rajsko prawo odpustów.
...W roku 1758 z okazji wspomnianej bu-

dowy nowej szachulcowej kaplicy, proboszcz
uzarzewski Maciej Pluciński spisał przykłady cudownych uzdrowień i innych wydarzeń ze szczęśliwym zakończeniem, które
przypisywano św. Katarzynie. W Protokole
przekazania inwentarza parafii przez ustępującego proboszcza ks. Ksawerego Cuderskiego swojemu następcy ks. Wawrzyńcowi
Jaworskiemu z 9 marca 1808 r. znajduje się
opis ozdób w które ubrana była figura świętej. Były to: srebrna, miejscami pozłacana
sukienka, srebrna i pozłacana korona, koło
srebrne z pozłacanymi szprychami, miecz
srebrny, a ponadto, książka obłożona w blachę srebrną oraz mała srebrna tabliczka.
W czasach powstania listopadowego
(1830-1831) koło kościółka pochowano ofiary
cholery. Potem, w czasach nawrotów zarazy w 1848 i 1866 r., powiększano cmentarz.
Także w okresie II wojny światowej pochowano tu kilku zmarłych z wycieńczenia lub
zabitych Żydów z obozu pracy w Kobylnicy.
Niespełna sto lat po przebudowie kościoła
– w 1840 r. – podupadający kościółek ka-

Widok dworku od wschodu,
w końcu lat czterdziestych XX wieku.
Fotograf nieznany.
zał rozebrać Józef Lipski, nowy właściciel
Uzarzewa.
...Kamienie z fundamentów kościółka
wykorzystano przy wznoszeniu nowego
dworu w Uzarzewie, a drewniane bale zużyto
do budowy domu dla robotników folwarcznych. Figurę św. Katarzyny przeniesiono do
kościoła w Uzarzewie i poświęcono jej, jeden
z bocznych ołtarzy. ...W miejscu gdzie stał
kościółek i chowano zmarłych na cholerę
postawiono krzyż.
Od dawna teren wokół „kościoła w dębinie”, należał do majątku w Uzarzewie i nosił
nazwę Rajsko. Niestety nigdzie na starych
mapach nie występuje nazwa tego miejsca
choć jest obecna w dokumentach. Najstarsza
mapa na której zaznaczono osadę, pochodzi
z 1799 r. i nosi nazwę Usarzewo Holl. (Olędry), ale nie uwzględniono na niej, w pobliżu
osady żadnej świątyni.
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Fragment jaru z przecinającą go
drogą i rurociągiem na wodę (2011 r.).
Fot. Antoni Kobza

powiatowy Seliger, który ogłosił zamiar
wydzierżawienia jej na jeden rok.
...W wyniku przeprowadzonej regulacji
i separacji użytkowaną ziemię na własność
otrzymali: Adam Johann Lieske; spadkobiercy Michała Dudzińskiego t.j. Franciszek
Sobkowiak, Katarzyna Dudzińska z d. Kruszczyńska i Wojciech Rubisz (posiadający
gospodarstwo w Uzarzewie); Andreas Pitt
rolnik z Biskupic – spadkobierca po Nierenbergach.
Dokonano także wówczas abluicji to
znaczy zamiany świadczeń w naturze i robociznach dla dworu na czynsz pieniężny.
...W umowie dwór był reprezentowany
przez Zenobię Kordulę Ludwikę Lipską i jej
matkę Antoninę Lipską.
W 1844 r. w Katarzynkach znajdowały
się 3 domy i 29 mieszkańców z tego 12 było
katolikami, a 17 ewangelikami.
...W ciągu drugiej połowy XIX w. zmieniała się wielkość gospodarstw za sprawą
pozyskiwania gruntu w wyniku wyrębu
i nabywania ziemi sąsiednich gospodarstw.
Ostatecznie w Katarzynkach ukształtowało
się jedno duże gospodarstwo rolne, a obok
funkcjonowały dwa znacznie mniejsze.
Duże gospodarstwo mogło się rozwinąć

Przebudowany współcześnie dwór
w Katarzynkach. Widok od wschodu.
Fot. Antoni Kobza
i przekształcić w gospodarstwo typu kapitalistycznego czyli folwark.
Przy tym gospodarstwie, na początku
XX wieku, wybudowano nowy dom, obszerniejszy od innych, w miejsce starego, który
nazwany był przez okoliczną ludność „dworem”. Mieszkali w nim właściciele folwarku.
W 1905 r. gospodarstwo obejmowało
265 mórg (ok. 66 ha) urodzajnej ziemi,
w tym 40 m (10 ha) łąk. Właścicielem był
Karl Kriese, który ogłaszał w poznańskich
gazetach zamiar sprzedaży lub wydzierżawienia folwarku. Właściciel zapewniał, że
gospodarstwo posiada bogaty inwentarz
i zapasy, a zaliczka jaka powinna być uiszczona wynosi 20 tys. marek.
...W okresie międzywojennym znani są
tylko dwaj kolejni właściciele 66 hektarowego majątku Katarzynki. Pierwszym z nich był
w 1928 r. Jan Drzewiecki, a drugim Kazimierz
Zieleński, inspektor Towarzystwa Ubezpieczeń „Vesta” w Poznaniu. ...Zieleński znany
był także jako właściciel sklepu z nasionami
w Poznaniu.
...Krótko przed wybuchem wojny, właścicielem Katarzynek był Taraszkiewicz,
który powiększył areał majątku do ok. 95 ha.
...Po II wojnie światowej dworek z okrojoną przez parcelację ziemią znalazł się
w ręku Kazimierza Podlewskiego, który
otrzymał go w ramach rekompensaty za
mienie pozostawione na Wschodzie. W 1948
r. z inicjatywy nowego właściciela dworku
krzyż powrócił na swoje miejsce. Gizela córka Podlewskiego wyszła za mąż za Zbigniewa Stanisławskiego. Folwark po 1949 r.
wszedł w skład Państwowego Gospodarstwa
Rolnego w Uzarzewie.
...Niepozorny dawniej dworek jest obecnie przebudowany w okazałą rezydencję
i znajduje się w rękach prywatnych.

Alfabet historyczny Antoniego Kobzy

...W przypadku olędrów katarzyńskich,
biorąc pod uwagę dostępne źródła można
przyjąć, że osadę założono na obszarze
zwanym Rajsko, na południowy zachód od
kościółka św. Katarzyny 7 kwietnia 1755 r.
Liczyła ona trzy gospodarstwa, które położone były w pobliżu północnej krawędzi
doliny Cybiny. Pierwotnie mieszkali w nich
sami ewangelicy, bowiem od początku nie
uiszczali na rzecz kościoła żadnych opłat,
do których zobowiązani byli wszyscy mieszkańcy parafii uzarzewskiej.
...W pobliżu kościółka św. Katarzyny na
Rajsku, opodal drogi do Uzarzewa znajdował się od dawna młyn wodny, który będąc
w ręku protestanta także nie płacił żadnych
podatków kościołowi mimo, iż miał obowiązek uiszczania 4 wierteli mąki (względnie
żyta) rocznie. Z młynem związane było
około 20-to hektarowe gospodarstwo rolne.
Prawdopodobnie w końcu XVIII w. młyn
zmieniono na papiernię.
...W 1831 r. właścicielem jednej z nieruchomości w Katarzynkach był poborca
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Lee Child

„Adres nieznany”

Biblioteka Publiczna poleca:
świata, jak i uznawanego za
„oazę luksusu” Dubaju. Niezwykle
ciekawa książka, napisana w lekki,
przystępny sposób. Jej ogromną
zaletą są także zdjęcia.

Prosto z Biblioteki

Mark Williams, Danny
Penman
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Najnowsza książka Lee Childa to
zbiór kilkunastu opowiadań o Jacku Reacherze. Wracamy do dzieciństwa bohatera, do początków
służby w wojsku, do czasów, gdy
żył jeszcze jego brat Joe. Dzięki
tym krótkim opowiadaniom, które
dzieją się pomiędzy historiami
znanymi z wcześniejszych książek,
możemy dowiedzieć się więcej
o Jacku. Dlatego jest to dobra
propozycja zwłaszcza dla osób,
które już zdążyły tego bohatera
poznać. Jednak wszyscy, nawet
osoby zaczynające swoją przygodę
z kryminałami Childa, odnajdą
w niej humor, dobrą konstrukcję
bohaterów i trzymającą w napięciu akcję.

Jędrzej Majka

„Przypadki
podróżne”

„Mindfulness.
Trening uważności”

„Wielkopolska.
Poza Poznaniem –
reportaże z regionu”

Mindfulness to „metoda treningu
umysłowego, która pozwala
zrozumieć, że życie w harmonii
ze sobą samym wpływa na każde
nasze działanie i dodaje odwagi
w radzeniu sobie z codziennymi
przeciwnościami”. Autorzy przekonują, że praktyka uważności
wywiera ogromny wpływ na
zdrowie, samopoczucie i szczęście.
W swojej publikacji proponują
nam ośmiotygodniowy program,
który nawiązuje do terapii opracowanej przez Marka Williamsa.

Nathan Hill

„Niksy”

Autor – z wykształcenia teolog
i dziennikarz, z zamiłowania podróżnik – zabiera nas w miejsca,
które odwiedził w latach 20122016. I tak wraz z nim odwiedzamy zakątki Europy, Azji, Afryki
i Ameryki Południowej. W niezwykle ciekawy sposób autor przedstawia odmienność odwiedzanych
miejsc. Znajdziemy tu zarówno
opis wyprawy do Madagaskaru,
jednego z najbiedniejszych krajów

był chłopcem opuściła go matka.
Sytuację komplikuje fakt, że po
latach o jego matce mówią całe
Stany Zjednoczone. Bezrobotny
Samuel, otrzymuje propozycję, by
napisać biografię swojej matki.
Czy da radę zmierzyć się z przeszłością? Autor krytycznym okiem
spogląda na Amerykę, ale i na
cały współczesny świat. Książka
uznawana jest za jedną z lepszych,
które w 2017 pojawiły się na
rynku wydawniczym w Polsce.

Joanna Jodełka

„Na ratunek
aniołom,
diabłom, świętym
i grzesznikom.

Przewodnik po kościołach,
pałacach i ciekawostkach
Wielkopolski”
Teksty powstawały podczas
warsztatów literackich, które
odbyły się z inicjatywy samorządu
województwa wielkopolskiego
w pięciu miastach: Kaliszu,
Koninie, Lesznie, Poznaniu i Pile.
Uczestnicy warsztatów pod opieką
Przemka Semczuka i Michała
Larka, pracowali nad tematami.
Musiały one dotyczyć środowiska,
w którym żyją. Powstało kilkadziesiąt tekstów, 16 z nich zostało
wybranych do druku. Wszystkie
z nich czyta się z zaciekawieniem.
Reportaże wzbogacone zostały
o zapadające w pamięć zdjęcia.

Aleksiej Warłamow

„Michaił Bułhakow.
Biografia mistrza”
Tytułowe Niksy to demony ze
skandynawskiego folkloru,
które oszałamiają i nie pozwalają o sobie zapomnieć. Niksami
Samuela, głównego bohatera, są
utracona miłość i przyjaźń. Gdy

na trzy części, które odsyłają do
imion trzech żon pisarza: Tatiany,
Lubow i Jeleny. Biografia napisana
jest w niezwykle obrazowy sposób, w czasie czytania odnosi się
wrażenie, że czyta się pasjonującą
powieść. Na końcu publikacji
znajdują się podstawowe daty
życia i twórczości Bułhakowa oraz
bibliografia.

Aleksiej Warłamow – rektor Instytutu Literackiego w Moskwie, autor biografii Grina i Tołstoja – tym
razem przedstawia losy Michaiła
Bułhakowa. Licząca ponad 800
stron biografia podzielona została

Joanna Jodełka, historyk
sztuki, ale i autorka popularnych
kryminałów, tym razem zabrała
nas w podróż po Wielkopolskich
zabytkach. Wraz z nią odwiedzamy 30 miejsc, między innymi:
Wełnę, Ostrzeszów, Koło czy
Konin. W książce znajdziemy
historie kościołów, pałaców, muzeów i dworów oraz związanych
z nimi osób, a również wywiady
z historykami sztuki, psychologami, księżmi czy konserwatorami
zabytków. Niezwykle ciekawa
publikacja zachwyca również
zdjęciami, w większości autorstwa
Magdaleny Adamczewskiej.
Anna Walkowiak-Osowska
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„Modlitwa psa w schronisku”
Do Ciebie dziś merdam, mój Najpsiejszy Panie,
ku obłokom wznosząc serce marzyciela.
Zamień szczek tęsknoty w ciepłe powitanie
z kimś, kto chce przygarnąć psiego przyjaciela.

A

gata Widzowska, pisarka, swarzę
dzanka, którą na co dzień można
spotkać w naszej bibliotece na os.
Raczyńskiego, spotkała się z uczniami
klasy VII Szkoły Podstawowej nr 2 i ich
opiekunami. Pisarka napisała ponad 20
książek. Zaczęła pisać gdy była dziec
kiem, a swoją pierwszą wydaną książkę
„Bitelsiaki” napisała mając lat kilkanaście.
Był to zbiór prostych wierszy dla dzieci
o popularnym zespole.
Młodzieży opowiedziała głównie
o swojej trylogii o koniu Shogunie, czyli
„Koniu na receptę”, „Grzywą malowane”
i„Galopem do gwiazd”. Agata Widzowska
mówiła także o tym, jak ważna jest, nie
tylko dla człowieka piszącego, zabawa
ze słowem i jak olbrzymią przyjemność
sprawia jej słowotwórstwo, które wyko

rzystuje głównie w swojej poezji. Przed
stawiła uczniom kilka sposobów na to,
jak można się językiem bawić, oraz dała
popis płynnego i wyraźnego mówienia
łamańców językowych składających się
z kilkudziesięciu słów. Niejeden logope
da mógłby się zarumienić! Pisarka jest
miłośniczką zwierząt i to one i ich los są
głównym tematem jej książek. Apelowała
by traktować je z szacunkiem i miłością.
Sama jest właścicielką psa Remika, któ
rego adoptowała ze schroniska. Wiele
inspiracji do swoich książek czerpie
z życia, jej pies jest głównym bohaterem
książki „Psierociniec”, z której pochodzi
„Modlitwa psa w schronisku”. Modlitwa,
która jak sama uważa, mogłaby wisieć
w każdym miejscu, gdzie adoptuje się
zwierzęta.

Zamień twarde kraty w smakowite kości,
chude grzbiety otul pierzynkami z chmurek,
ukryj złe wspomnienia smutku i podłości,
spraw, by superpsiakiem czuł się zwykły burek.
Wybacz mi, Najpsiejszy, cichy pisk w ukryciu,
to, że psimi łzami skropiona jest buda,
dziś Ty możesz sprawić, aby w moim życiu
pokochał mnie człowiek, a ja wierzę w cuda!
(„Psierociniec”, Agata Widzowska,
Wydawnictwo Wilga)

Pisarka zdradziła, że obecnie pracuje
nad powieścią dla dorosłych. Trzymamy
kciuki i czekamy na kolejną wspaniałą
książkę!
/rcp/

„Piękno architektury dawnego Swarzędza
w rysunkach Eryka Sieińskiego”
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stycznia 2018 r. w Bibliotece
Publicznej w Swarzędzu od
było się otwarcie wystawy
„Piękno architektury dawnego Swarzę
dza w rysunkach Eryka Sieińskiego”. Eryk
Sieiński to architekt, który jest autorem
projektów wielu budynków użyteczności
publicznej, a razem z zespołem archi
tektów stworzył projekty wielu osiedli,
m. in.: Dąbrowszczaków, Czwartaków,
Kościuszkowców. Za swe projekty był
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.
Z racji zawodu interesuje go architektura,
którą z pasją uwiecznia na swoich cha
rakterystycznych, kolorowych rysunkach.
Grafiki, które przedstawiają najstarsze
budynki w naszym mieście powstawały
w ubiegłym roku z myślą o przypadającej
na 2018 rok 380-ej rocznicy przyznania
praw miejskich. Swarzędz, jaki się z nich
wyłania, jest niby taki sam, ale piękniej
szy, bardziej kolorowy, jakby na nowo
odkryty. Detale, na które zwraca uwagę

artysta, umykają nam, gdy w codzien
nym pośpiechu przemierzamy wciąż
te same miejsca. Wystawa sprawia, że
mamy ochotę przejść się ulicami miasta
raz jeszcze, by z namysłem kontemplo
wać jego piękno.
Podczas wernisażu, na który, oprócz
władz miasta, licznie przybyli mieszkań
cy Swarzędza, Eryk Sieiński przedstawił
swoje prace opowiadając bogatą historię
Swarzędza i przedstawionych miejsc. Po
wykładzie zabrali głos Burmistrz Miasta
i Gminy Marian Szkudlarek, Przewodni
czącą Rady Miejskiej Barbara Czachura,
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Wanda Konys, Prezes Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej Paweł Pawłowski, archi
tekci pracujący przy projektach swa
rzędzkich osiedli Stefan Wojciechowski
i Romuald Gic i inni.
Wystawę można oglądać do końca
lutego w galerii biblioteki.
/bibl/

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

Prosto z Biblioteki

Agata Widzowska na spotkaniu
autorskim dla młodzieży

Napełnij, o Panie, talerz garścią karmy
i łyk świeżej wody racz zesłać do miski,
kołtun brudnej sierści łagodnie odgarnij
i uśmiechem słońca rozpromień psie pyski.
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Aqua Aerobik:
Marcowa promocja
4, 8, 12 = 5, 10, 15

Z

Prosto z Centrum Sportu

apraszamy na Aqua Aerobik. Zajęcia odbywają
się we wtorki o godzinie 19:10 i 20:00 – Aqua
Aerobik, oraz w czwartki o godzinie 19:15 – Aqua
Hard Body Trening.
Tylko w marcu wykupując karnet zyskasz dodatkowe zajęcia:
»» 28 zł/os./45 min (za jednorazowe wejście na
basen, obejmuje opłatę za wejście na basen)
»» 100 zł/os./45 min (za 4 +1 wejścia na basen,
obejmuje opłatę za wejście na basen)
»» 175 zł/os./45 min (za 8 +2 wejść na basen,
obejmuje opłatę za wejście na basen)
»» 250 zł/os./45 min (za 12 + 3 wejść na basen,
obejmuje opłatę za wejście na basen)
(po przekroczonym czasie dopłata według cennika).
/scsir/

Dołącz do nas
na Facebooku!

S

erdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej
strony na Facebooku. Dołącz do nas aby mieć
dostęp do najświeższych wydarzeń oraz ważnych
informacji www.facebook.com/wodnyraj
/scsir/

Bowling w SCSiR

S
26

erdecznie zapraszamy do gry w bowling. Czeka
Was niepowtarzalna atmosfera i dobra zabawa.
Gra dostosowana dla osób w każdym wieku.
Rezerwacja telefoniczna pod numerem telefonu
61 65 09 527. Opłaty: od poniedziałku do piątku
1 tor – 35 zł/60 minut, soboty, niedziele i święta
1 tor – 45 zł/60 minut.
/scsir/

Imieniny?
Urodziny? Tylko
w Wodnym Raju!

N

»» Bowling 30 zł/osoba + 10 zł/osoba
poczęstunek w kawiarence.
»» Basen + bowling 33 zł/osoba + 10 zł/
osoba poczęstunek w kawiarence.
(minimum 7 osób, powyżej 7 osób sole
nizant zwolniony z opłat)
/scsir/

iebywałą atrakcją dla dzieci i mło
dzieży są PRZYJĘCIA URODZINO
WE (lub imieninowe) organizowa
ne w Wodnym Raju. Przez trzy godziny,
pod opieką animatorki, solenizant wraz
ze swoimi gośćmi ma zapewnioną świet
ną zabawę na basenie lub na bowlin
gu oraz w sali animacji urodzin, gdzie
oprócz poczęstunku organizowane są
różne gry i zabawy dostosowane do
wieku uczestników. Impreza na bowlin
gu dla dzieci od 8 roku życia. Przyjęcia
organizowane są w soboty i niedziele
w godzinach: 10:00-13:00, 13:30-16:30,
17:00-20:00. Rezerwacji można dokonać
telefonicznie – 61 65 09 520/528.
Rodzaje imprez:
»» Basen 30 zł/osobę + 10 zł/osobę po
częstunek w kawiarence.

Aqua Hard Body
Maraton z okazji
Dnia Kobiet

Z

apraszamy na Aqua Hard Body
Maraton z okazji Dnia Kobiet na
Pływalni Wodny Raj. 10 marca od
godz. 19:00 do 22:00 BASEN i SAUNA
dostępne będą tylko dla Pań. Maraton
przewidujemy w godzinach od 19:00
do 21:00. Trzy instruktorki aqua i Wy
– musicie tu być! Pierwszy taki mara
ton w Swarzędzu! Bilet wstępu 20 zł,
do nabycia w kasie w dniu imprezy od
18:30 (bez dopłat, ważny do 22:00). Nie
prowadzimy rezerwacji.
/scsir/

Komunikat
W związku z organizacją maratonu
aqua z okazji Dnia Kobiet, informujemy, że w dniu 3 marca 2018 r.
w godzinach 19:00-22:00 basen
i sauna będą dostępne tylko dla
kobiet. Panów serdecznie przepraszamy za utrudnienia.
/scsir/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S
Niech żyje bal!

27

kim na dobre. Bawiliśmy się świetnie.
Dziękujemy wszystkim przebierańcom
i zapraszamy już za rok.
/scsir/

stycznia na lodowisku przy
Pływalni Wodny Raj odbył się
Bal Przebierańców. Imprezę
prowadziła grupa Ubarwieni, która za
brała nas na łyżwach w Podróż Dookoła
Świata. Zwiedzając kraje dowiadywaliśmy
się różnych ciekawostek i bawiliśmy się
w rytmach muzyki pochodzącej z danego
kontynentu. Były konkursy i nagrody. Po
łączenie zabawy z nauką wyszło wszyst

zanowni Państwo! Karnet
upoważnia do korzystania
z całego kompleksu pływalni
poza kawiarenką. Upoważnia
do zapłaty należności za faktyczny czas korzystania z basenu. Z wejścia na karnet może
korzystać maksymalnie 5 osób.
Nie trzeba mieć przy sobie gotówki.

/scsir/

Karty honorowane
w SCSiR:

21

stycznia w Swarzędzu odby
ły się trzecie już zawody pły
wackie „Swarzędzki Delfin”.
Do startu zgłosiło się 110 zawodników,
reprezentujących głównie swarzędzkie
szkoły. Rywalizowali oni w sześciu kate
goriach wiekowych.
Dla wielu uczniów był to pierwszy
start w zawodach pływackich i nieza
pomniane wrażenia z udziału w nich.

Widzieliśmy przedstartowy stres, a na
wet łzy. Widzieliśmy wolę walki i zmę
czenie po wysiłku. Cieszyliśmy się razem
ze zwycięzcami i motywowaliśmy tych,
którzy nie stanęli na podium. Pokazali
śmy, że pracą na basenie można osią
gnąć bardzo wiele. Już w pierwszych
godzinach po zawodach wielu uczniów
wyraziło wolę podjęcia treningów w UKS
Fala Swarzędz.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ko
lejnej edycji „Swarzędzkiego Delfina”.
Dla zmotywowania do startu dorosłych
mieszkańców planujemy sztafetę ro
dzinną, w której wystąpią ze swoimi
dziećmi.
Słowa uznania należą się rodzicom
zawodników UKS Fala Swarzędz, któ
rzy sędziując i zapewniając porządek
i bezpieczeństwo przeprowadzili całe
zawody.
Zdzisław Radosz

Prosto z Centrum Sportu

III Swarzędzki Delfin za nami

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520 godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
www.scsir.swarzedz.pl info@scsir.swarzedz.pl
www.facebook.com/wodnyraj
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Harmonogram postojów Mobilnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK) w 2018 r.
Wzorem lat poprzednich, odpady problemowe z naszych domów można oddać do Mobilnego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych według podanego harmonogramu. Pamiętajmy jednak o poniższych zasadach.
Mobilny PSZOK przyjmuje:

Mobilny MPSZOK nie przyjmuje:

»» zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
»» zużyte baterie i akumulatory przenośne
»» przeterminowane leki pochodzące
z gospodarstw domowych
»» odpady niebezpieczne, w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakownia po środkach ochrony roślin
pochodzące z gospodarstw domowych

Harmonogram postojów MPSZOK

Dzień postoju
MPSZOK

28

Godzina postoju
MPSZOK

»» materiałów zawierających azbest
»» odpadów w ilościach wskazujących
na pochodzenie z działalności gospodarczej (odpady w beczkach, workach,
skrzynkach)
»» odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak
etykiet)
»» odpadów, których odebranie może

Miejscowość

10-02-2018
10-02-2018
10-02-2018
10-02-2018
17-02-2018
17-02-2018
17-02-2018
17-02-2018
17-02-2018
17-02-2018
17-02-2018
24-02-2018
24-02-2018
24-02-2018
24-02-2018
24-02-2018
24-02-2018
24-02-2018

07:00
07:40
11:15
13:30
07:00
07:40
08:20
11:15
12:40
13:20
14:00
07:00
07:35
08:45
09:45
10:25
11:10
11:45

-

07:30
Zalasewo
08:10
Kruszewnia
11:45
Zalasewo
14:00
Swarzędz
07:30
Uzarzewo
08:10
Gortatowo
08:50
Swarzędz
11:45
Swarzędz
13:10
Łowęcin
13:50
Sarbinowo
14:30 Sokolniki Gwiazdowskie
07:30
Gruszczyn
08:05
Gruszczyn
09:15
Kobylnica
10:15
Wierzonka
10:55
Wierzenica
11:40
Janikowo Górne
12:15
Janikowo Dolne

24-02-2018
24-02-2018
03-03-2018
10-03-2018
21-04-2018
21-04-2018
21-04-2018
21-04-2018
12-05-2018
12-05-2018
12-05-2018
12-05-2018
12-05-2018
12-05-2018
12-05-2018
26-05-2018

12:30
13:20
13:30
13:40
07:00
07:40
11:15
13:30
07:00
07:40
08:20
11:15
12:40
13:20
14:00
07:00

-

13:00
Bogucin
13:50
Swarzędz
14:00
Paczkowo
14:10
Jasin
07:30
Zalasewo
08:10
Kruszewnia
11:45
Zalasewo
14:00
Swarzędz
07:30
Uzarzewo
08:10
Gortatowo
08:50
Swarzędz
11:45
Swarzędz
13:10
Łowęcin
13:50
Sarbinowo
14:30 Sokolniki Gwiazdowskie
07:30
Gruszczyn

naruszyć przepisy
»» odpady w opakowaniach cieknących
»» jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż
z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych
(kwasy, zasady, sole chemiczne, inne
odczynniki)
»» odpadów wielkogabarytowych, gruzu,
opon, odpadów zielonych
/ros/

Adres

Opis lokalizacji
postoju MPSZOK

pl. Europejski na os. Europejskim
ul. Spółdzielcza

narożnik ul. Irlandzkiej
plac zabaw
ul. Planetarna przy gimnazjum
teren przy Carrefour
pętla autobusowa
plac zabaw
teren przy Tesco
teren przy hali sportowej
plac zabaw przy szkole
przy świetlicy
pętla autobusowa
przy świetlicy
przy przystanku autobusowym
plac koło Straży Pożarnej
obok pojemników na surowce wtórne
plac przed kościołem
koło domu Sołtysa
pętla autobusowa

ul. Graniczna
ul. Dożynkowa
ul. Cieszkowskiego
ul. Strzelecka
ul. Łowiecka
ul. Chmielna
ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej
ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej
ul. Poznańska
ul. Gminna
ul. Wierzenicka
ul. Gnieźnieńska
skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/
Swarzędzka

ul. Sokolnicka
pl. Europejski na os. Europejskim
ul. Spółdzielcza
ul. Graniczna
ul. Dożynkowa
ul. Cieszkowskiego
ul. Strzelecka
ul. Łowiecka
ul. Chmielna
ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej

skrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
Plac Handlowy
plac zabaw
skrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
narożnik ul. Irlandzkiej
plac zabaw
ul. Planetarna przy gimnazjum
teren przy Carrefour
pętla autobusowa
plac zabaw
teren przy Tesco
teren przy hali sportowej
plac zabaw przy szkole
przy świetlicy
pętla autobusowa
przy świetlicy
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07:35
08:45
09:45
10:25
11:10
11:45

-

08:05
09:15
10:15
10:55
11:40
12:15

Gruszczyn
Kobylnica
Wierzonka
Wierzenica
Janikowo Górne
Janikowo Dolne

26-05-2018
26-05-2018
09-06-2018
16-06-2018
14-07-2018
14-07-2018
14-07-2018
14-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
21-07-2018
25-08-2018
25-08-2018
25-08-2018
25-08-2018
25-08-2018
25-08-2018
25-08-2018

12:30
13:20
13:30
13:40
07:00
07:40
11:15
13:30
07:00
07:40
08:20
11:15
12:40
13:20
14:00
07:00
07:35
08:45
09:45
10:25
11:10
11:45

-

13:00
Bogucin
13:50
Swarzędz
14:00
Paczkowo
14:10
Jasin
07:30
Zalasewo
08:10
Kruszewnia
11:45
Zalasewo
14:00
Swarzędz
07:30
Uzarzewo
08:10
Gortatowo
08:50
Swarzędz
11:45
Swarzędz
13:10
Łowęcin
13:50
Sarbinowo
14:30 Sokolniki Gwiazdowskie
07:30
Gruszczyn
08:05
Gruszczyn
09:15
Kobylnica
10:15
Wierzonka
10:55
Wierzenica
11:40
Janikowo Górne
12:15
Janikowo Dolne

25-08-2018
25-08-2018
01-09-2018
08-09-2018
13-10-2018
13-10-2018
13-10-2018
13-10-2018
20-10-2018
20-10-2018
20-10-2018
20-10-2018
20-10-2018
20-10-2018
20-10-2018
17-11-2018
17-11-2018
17-11-2018
17-11-2018
17-11-2018
17-11-2018
17-11-2018

12:30
13:20
13:30
13:40
07:00
07:40
11:15
13:30
07:00
07:40
08:20
11:15
12:40
13:20
14:00
07:00
07:35
08:45
09:45
10:25
11:10
11:45

-

13:00
Bogucin
13:50
Swarzędz
14:00
Paczkowo
14:10
Jasin
07:30
Zalasewo
08:10
Kruszewnia
11:45
Zalasewo
14:00
Swarzędz
07:30
Uzarzewo
08:10
Gortatowo
08:50
Swarzędz
11:45
Swarzędz
13:10
Łowęcin
13:50
Sarbinowo
14:30 Sokolniki Gwiazdowskie
07:30
Gruszczyn
08:05
Gruszczyn
09:15
Kobylnica
10:15
Wierzonka
10:55
Wierzenica
11:40
Janikowo Górne
12:15
Janikowo Dolne

17-11-2018
17-11-2018
24-11-2018
01-12-2018

12:30
13:20
13:30
13:40

-

13:00
13:50
14:00
14:10

Bogucin
Swarzędz
Paczkowo
Jasin

ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej
ul. Poznańska
ul. Gminna
ul. Wierzenicka
ul. Gnieźnieńska
skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/
Swarzędzka

ul. Sokolnicka
pl. Europejski na os. Europejskim
ul. Spółdzielcza
ul. Graniczna
ul. Dożynkowa
ul. Cieszkowskiego
ul. Strzelecka
ul. Łowiecka
ul. Chmielna
ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej
ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej
ul. Poznańska
ul. Gminna
ul. Wierzenicka
ul. Gnieźnieńska
skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/
Swarzędzka

ul. Sokolnicka
pl. Europejski na os. Europejskim
ul. Spółdzielcza
ul. Graniczna
ul. Dożynkowa
ul. Cieszkowskiego
ul. Strzelecka
ul. Łowiecka
ul. Chmielna
ul. Katarzyńska przy ul. Swarzędzkiej
ul. Okrężna przy ul. Swarzędzkiej
ul. Poznańska
ul. Gminna
ul. Wierzenicka
ul. Gnieźnieńska
skrzyżowanie ul. Asfaltowa/Ogrodnicza/
Swarzędzka

ul. Sokolnicka

przy przystanku autobusowym
plac koło Straży Pożarnej
obok pojemników na surowce wtórne
plac przed kościołem
koło domu Sołtysa
pętla autobusowa
skrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
Plac Handlowy
plac zabaw
skrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
narożnik ul. Irlandzkiej
plac zabaw
ul. Planetarna przy gimnazjum
teren przy Carrefour
pętla autobusowa
plac zabaw
teren przy Tesco
teren przy hali sportowej
plac zabaw przy szkole
przy świetlicy
pętla autobusowa
przy świetlicy
przy przystanku autobusowym
plac koło Straży Pożarnej
obok pojemników na surowce wtórne
plac przed kościołem
koło domu Sołtysa
pętla autobusowa
skrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
Plac Handlowy
plac zabaw
skrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego
narożnik ul. Irlandzkiej
plac zabaw
ul. Planetarna przy gimnazjum
teren przy Carrefour
pętla autobusowa
plac zabaw
teren przy Tesco
teren przy hali sportowej
plac zabaw przy szkole
przy świetlicy
pętla autobusowa
przy świetlicy
przy przystanku autobusowym
plac koło Straży Pożarnej
obok pojemników na surowce wtórne
plac przed kościołem
koło domu Sołtysa
pętla autobusowa
skrzyżowanie ul. Jodłowej i ul. Wrzosowej
Plac Handlowy
plac zabaw
skrzyżowanie ul. Sołeckiej z ul. Rutkowskiego

Harmonogram postojów MPSZOK

26-05-2018
26-05-2018
26-05-2018
26-05-2018
26-05-2018
26-05-2018
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]]Urząd Miasta i Gminy

w Swarzędzu
Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00,
wt.-pt. 7.30-15.30 (w pon. kancelaria biuro podawcze do 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 14.0017.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222
lub 61 65 12 206.
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się wraz z podaniem tematu
sprawy – tel. 61 65 12 202.

]]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. 13.0015.00 w Biurze Rady.

Informator

]]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)

]]Straż Miejska
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00,
sobota 14.00 - 22.00
W niedzielę i święta zgłoszenia przyjmuje
dyżurny Komisariatu Policji w Swarzędzu
tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak, tel: 502-577065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat Policji ]

w Swarzędzu
ul. Grudzińskiego 30a
tel. 997 i 61 84 148 00 (czynny 24h)
oraz tel. alarmowy 112

]]Ochotnicza Straż ]
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Pożarna w Swarzędzu
ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

]]Ochotnicza Straż ]

]]Gminne ]

]]Centrum Informacji ]

]]Zakład ]

Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl
Medycznej Tel-Med
24h/dobę - tel. 94 94
lub tel. 61 853 53 52

]]Pogotowie Ratunkowe
Podstacja Swarzędz ul. Dworcowa 24
tel. 999 lub 112 (całą dobę)

]]Pomoc doraźna ]

– Przychodnia Lekarska ]
MULTI-MEDIC
ul. Cieszkowskiego 100/102, tel. 61 8174
671 - nocna i świąteczna opieka zdrowotna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 18.00 do 8.00, w soboty, niedziele i
święta przez całą dobę (dla mieszkańców
miast i gmin: Swarzędz, Pobiedziska,
Kostrzyn i Kleszczewo).

]]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. Cieszkowskiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. Swarzędzka 23, tel. 61 81-50-121
Przychodnia Nr 4 - Swarzędz, ul. Piaski 6a,
tel. 61 65-15-171

]]Centrum Medyczne ]

Lecznicy „Certus”
Centrum Medyczne nr 3 Prywatnej Lecznicy CERTUS Sp. z o.o.
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600, www.certus.med.pl

]]Centrum Medyczne –

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

]]Dyżury całodobowe

aptek
Całą dobę czynne są apteki w Poznaniu:
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18,
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6,
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw.
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4,
tel. 61 852-52-44

]]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

bezpłatne pismo informacyjne

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

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

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

]]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

]]Skansen i Muzeum

Pszczelarstwa
ul. Poznańska 35, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

]]Muzeum Przyrodniczo-

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

]]Cech Stolarzy ]

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

]]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.

]]Ośrodek Interwencji

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

Golec uOrkiestra kolędowo z Rekrutacja do przedszkoli i szkół
380 lat Swarzędza – kalendarz wydarzeń z Historia Katarzynek
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. Aldona Młynarczak

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:
Jacek Hejnowski, Marcin
Młodziński, Teresa Radziszewska,
Maciej Woliński
Wydawca:
Gmina Swarzędz

Stale współpracują:
Marlena Bajer, Dominika Bazaniak, Ewa
J. Buczyńska, Włodzimierz Buczyński,
Lidia Chałasiak, Renata Czarnecka Pyła,
Antoni Kobza, Marta Łuczkowska, Bartłomiej Majchrzak, Hanna Mełeń, Magdalena Michalak, Aldona Młynarczak,
Bolesława Nawrocka, Beata Pacholczak,
Maciej Paulus, Filip Przepióra, Tomasz
Rybarczyk, Anna Szpakowska, Mariusz
Szrajbrowski, Agata Widzowska, Monika Wojciechowska-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.

Numer zamknięto 12.02.2018 r.
i oddano do druku: 13.02.2018 r.
Nakład: 10 500 egz.

PROSTO Z RATUSZA luty 2018

Piękni
ludzie,
piękne
dzieła!

Pani Grażynka ma 63 lata. Dzieła
jej plastycznego talentu wszędzie budzą
zachwyt. Pani Grażynka urodziła się
z zespołem Downa. Warsztaty Terapii
Zajęciowej, prowadzone przez Fundację
Polskich Kawalerów Maltańskich, to dla
niej cały świat. Tutaj osoby z niepełnosprawnością intelektualną spotykają przyjaciół, zrozumienie, tu przez tworzenie
wszyscy stajemy się lepszymi ludźmi.
Twórz razem z nami! Najstarsza organizacja charytatywna w Polsce jest gwarantem, że Twoja pomoc skutecznie trafi do niepełnosprawnych, ubogich, dzieci
i seniorów. Czekamy na Twój prosty gest: wpisanie
w deklaracji PIT naszego numeru KRS.

Pomoc Maltańska
KRS: 0000207523

Reklamy

Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Świętojańska 1 | 61-113 Poznań | tel. 506 716 230
www.fundacjakawalerowmaltanskich.fc.pl

Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017
Poznań to stowarzyszenie spor
towe dwusekcyjne, pełne pasji,
miłości do sportu, chcące osiągać
szczyty sportowe. Stowarzyszenie
powstało w maju 2017 roku.
Celem sekcji Koszykówki na Wóz
kach są rozgrywki ligowe oraz
organizowanie i uczestniczenie w
turniejach towarzyskich na terenie
kraju i turniejach międzynarodo
wych.
Jako że jesteśmy, jak nazwa wska
zuje, integracyjnym klubem sporto
wym, naszą drugą ważną sekcją jest
grupa najmłodszych adeptów Rug
by w odmianie „TAG", która jeszcze
przed oficjalnym zarejestrowaniem
klubu osiągała sukcesy na arenie
lokalnej i nie tylko. Sekcja Rugby
współpracuje m.in. ze Szkołą Pod
stawową nr 61.
Wszystkie zaplanowane działania
są nie lada wyzwaniem ze względu
na to, że utrzymujemy się ze skła
dek członkowskich. Zarząd oraz
trenerzy działają w naszym klubie
charytatywnie, a zebrane pieniądze
przeznaczamy na sprawy organi
zacyjne klubu, takie jak obowiąz
kowe szkolenia, opłaty związane
z działalnością klubu sportowego.

Niestety brakuje nam funduszy na
specjalistyczne wózki do gry w ko
szykówkę. Podobnie jest z opłatami
za halę i wyjazdami na sparingi.
Zapraszamy do odwiedzenia nas
na letnich treningach na boisku
„Orlik" przy Zespole Szkół Gimna
zjalno-Licealnym nr 33, jesiennych
treningach na hali „Arena” przy ul.
Wyspiańskiego oraz na naszym
fanpage: facebook.com/ikspoznan
Koszykówka na Wózkach to nie
tylko sport i aktywność ruchowa.
To także rehabilitacja ruchowa, spo
łeczna, psychospołeczna dla osób z
niepełnosprawnościami ruchowy

mi różnego rodzaju. Staramy się
poprzez takie działania wyciągać
osoby z domów i zaktywizować
je w społeczeństwie. Rugby „Tag”
to świetna zabawa w ruchu, któ
ry dzisiejszym najmłodszym jest
bardzo potrzebny ze względu na
coraz to bardziej popularną „cy
frową” formę spędzania wolnego
czasu, a przecież wiemy, że dla na

szych najmłodszych pociech ruch
to samo zdrowie.
Serdecznie zapraszamy do współ
pracy z naszym stowarzyszeniem.
Jest możliwa na wiele sposobów od wymiany barterowej, wsparcia
finansowego w postaci sponso
ringu lub wpłat na cele statutowe
naszego stowarzyszenia.
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GABINET STOMATOLOGICZNY
Lek. Stom. Z. Miszkiel
Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Kaczorowskiego 25
61-817-22-42, kom. 603 335 285

Stomatologia – protetyka

Certyfikat
Wielkopolskiej
Izby
Lekarskiej

Swarzędz, os. Działyńskiego 38
(pawilon obok apteki)

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze,
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie, RTG zębów

lek. stom.
Dorota Łukaszyk

Leczenie i bezpłatne protezy
Zapraszam: Pon. 13-19 Wt. 8-12.30, 15-19
Śr. 13-19 Czw. 9-11, 13-19 Pt. 15-19 Sob. 10-11
inne godziny do uzgodnienia

pon. 9-14
wt., czw. 15-20

tel. 602-500-719

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy
profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

STOMATOLOGIA
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

www.stronka.twojastomatologia.eu

Swarzędz - Nowa Wieś Os. Raczyńskiego 1/2 (róg Granicznej i Przybylskiego)

Tel. 61-818-60-74 602-607-971
Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska

RENTGEN, LECZENIE, PROTETYKA
poniedziałek, wtorek, czwartek 14-20; środa, piątek 10.00-13.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
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SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
środa 14.00-20.00

FARBY • LAKIERY • KLEJE
MATERIAŁY
BUDOWLANE
hurt-detal
Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70
Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

