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ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK

604 377 950

Produkcja – montaż
ogrodzeń betonowych

SPRZEDAŻ KOSIAREK

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

Kolonoskopia,
gastroskopia
oraz inne
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Reklamy

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

NOWA FIRMA, STARY ADRES
Swarzędz, Piaski 22, tel. 618 181 181

Buderus

Serwis
i naprawa
kotłów
ZEGARMISTRZ
Naprawa
Starych Zegarów
Zegarków
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NAPRAWA
WSZYSTKICH MAREK

tel.
512 193 302

Szkoły społeczne

Fundacji EKOS w Swarzędzu
ogłaszają nabór na rok szkolny
2018/2019:

DO KLASY SIÓDMEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Sprzątanie i mycie okien
biura, obiekty, domy
736 239 222

biuro@sprzataniecleanfresh.pl
www.sprzataniecleanfresh.pl

z rozszerzonym programem
języka angielskiego
oraz

DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM

• wymiana baterii
(piloty, glukometry wagi itp.)
• wymiana pasków, bransolet
• sprzedaż budzików i zegarków
• naprawa
przyrządów pomiarowych

Zapraszamy do
zamieszczania reklam!

tel. 607-566-555

najlepszego liceum
w Wielkopolsce 2018
wg rankingu „Perspektyw”

ul. Goplańska 9, Os.Warszawskie
Tel: 61 870 84 17, 662 24 25 25

mn@kreator.com.pl

Informacje o naborze: www.ekos.edu.pl

Józefinki 2018

29 kwietnia - 1 maja. Zapraszamy!

N

iebawem maj – najpiękniejszy miesiąc wiosny i oczywiście tzw. długi weekend. U nas, w Swarzędzu,
to nie tylko czas wypoczynku, ale także
zabawy na Józefinkach – imprezie miejskiej. Swarzędzkie Józefinki bezpośrednio
nawiązują do św. Józefa, do marcowego
święta Patrona Miasta – są jednak (jak
sama nazwa wskazuje) jego rekreacyjno-rozrywkową częścią i doskonałym sposobem na wolne dni w mieście.
Jak zawsze zapraszamy na wszystkie
stałe punkty józefinkowego programu:
wielką grę miejską Mebloberek, w tym
roku pod nazwą „Na szlaku dziejów”- z akcentem jubileuszu miasta (380-lecie), tradycyjne Swarzędzkie Spotkanie Józefów,
Józefinkowy Samochodowy Rajd Flagi.
Na stoiskach handlowych znajdziecie
Państwo atrakcyjne rękodzieło, upominki,
słodycze, poczęstujemy wszystkich Strawą św. Józefa. W strefie gastronomicznej:
dania na ciepło, napoje. I wreszcie to, co
niezbędne dla dobrej zabawy – koncerty!
W niedzielę, 29 kwietnia – BRAThANKI

– lubiana dawka popu i folku. Poniedziałek, 30 kwietnia – świetny koncert muzyki
romskiej – zespół Dziani. Na zakończenie
Józefinek we wtorek, 1 maja aż dwie muzyczne propozycje: reggae – zespół Tabu
oraz znany Krzysztof KASA Kasowski.
Posłuchamy również Chóru Męskiego
Akord i gości z Niemiec: chóru Concordia,
Sekcji Regionalnej Olszyna, Swarzędzkiej
Orkiestry Dętej, sekcji wokalnej Ośrodka
Kultury. Co kto lubi – do wyboru.
A dla naszych najmłodszych? Wesołe
miasteczko, pełne atrakcji, całkowicie za
darmo, każdego józefinkowego dnia!
3 maja, w wolny od pracy czwartek,
motoryzacyjna impreza – Józefinkowy
Samochodowy Rajd Flagi.
Zapowiada się ciekawy majowy weekend w Swarzędzu, mogący śmiało konkurować z wyjazdami na „zieloną trawkę”.
Szukajcie wszystkich szczegółowych
informacji od pierwszych dni kwietnia na:
www.jozefinki.swarzedz.pl
T. Radziszewska

Szanowni
Państwo!

Aktualności
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J

estem przekonany, że nikogo nie trzeba namawiać na wspólną, swarzędzką
majówkę!
Na naszym Rynku będzie się wiele
działo.
Znajdziecie Państwo atrakcje dla
siebie, swoich najbliższych i przyjaciół.
Józefinki rozpoczynają cykl letnich imprez miejskich w naszym mieście.
W jubileuszowym roku 380-lecia
lokacji Swarzędza będą one miały szczególny charakter. Wszyscy zasługujemy
na uczczenie tego Jubileuszu nie tylko
godnie, ale też radośnie!
Do zobaczenia.
Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz
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Podatki płaćmy u siebie. Warto!
We własnym interesie – podatki płaćmy tam, gdzie mieszkamy. Wystarczy
zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 wpisując
Swarzędz jako miejsce zamieszkania.

Aktualności

S
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zanowni Mieszkańcy! Budżet gminy
umożliwia realizację zadań przewidzianych dla samorządu terytorialnego i tym samym pozwala na spełnianie
potrzeb i oczekiwań kierowanych przez jej
mieszkańców. Jednym z podstawowych
zadań burmistrza jest efektywne gospodarowanie naszym wspólnym dobrem oraz
dbanie o to, aby środki do dyspozycji
były jak największe. Pragniemy zwrócić
Państwa uwagę na to, że wiele osób zamieszkałych na naszym terenie posiada
zameldowanie w innej gminie lub mieście.
W takich przypadkach część płaconego
przez tych mieszkańców podatku od osób
fizycznych (PIT) zasila budżet tych gmin
i miast, a nie budżet Swarzędza.
Warto dodać, że część płaconego przez
każdego z nas podatku PIT jest zasadniczym źródłem dochodu gminy, na terenie
której Państwo mieszkają. Jeśli, przykładowo, płacicie Państwo 1000 zł podatku
dochodowego, to do budżetu gminy lub

miasta, które Państwo wskażecie w PIT
trafia około 400 zł. Jest to kwota, którą
można przeznaczyć na kształtowanie najbliższego otoczenia i finansowanie usług
publicznych, z których Państwo na co
dzień korzystają, m.in. na: oświatę, sport,
budowę dróg czy też wsparcie działalności
kulturalno-oświatowej gminy.
Zwracamy się do wszystkich Mieszkańców z prośbą o wspólną odpowiedzialność za dochody naszej gminy
i chcemy zachęcić do płacenia podatków tu, gdzie na co dzień żyjemy. Aby
Państwa podatki trafiły do budżetu
Swarzędza wystarczy zaktualizować
swój adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym. Prosimy
o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 wpisując Swarzędz jako
miejsce zamieszkania w części B.2. Im
szybciej dokonają Państwo aktualizacji
danych, tym szybciej Państwa podatki
będą pracować na rzecz naszej gminy.

1% Twojego podatku
może komuś pomóc…
Pamiętajmy, że sami możemy decydować dla kogo przeznaczymy 1%
naszego podatku dochodowego. Poniżej zamieszczamy listę organizacji
działających na terenie gminy Swarzędz, które będą bardzo wdzięczne
za Państwa wsparcie (kolejność według numeru w KRS):
► STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI
SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA
W SWARZĘDZU
os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz
KRS 0000021128
► TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
W POLSCE.
– cel szczegółowy: Oddział w Swarzędzu
ul. Dworcowa 3, 62-020 Swarzędz
KRS 0000154454
► CARITAS POZNAŃSKA
ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań
KRS 0000224658
► STOWARZYSZENIE CHÓR MĘSKI „AKORD”
PRZY CECHU STOLARZY SWARZĘDZKICH
ul. Wrzesińska 41
KRS 0000229852

► ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO
– CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA
– cel szczegółowy: Ośrodek Kobylnica,
LUB: – cel szczegółowy: HKT „Azymut”,
LUB: – cel szczegółowy: 9 SŚDH „Dąbrowa”
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
KRS 0000266321
► SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”
ul. Św. Marcina 1, 62-020 Swarzędz
KRS 0000281903
► TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
– cel szczegółowy: TPD Oddział Miejski
w Swarzędzu
ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz
KRS 0000322302

Z końcem kwietnia mija termin składania zeznań podatkowych za 2017 rok.
Wykorzystajmy ten moment i zdecydujmy, gdzie powinna trafiać część płaconego
przez nas podatku dochodowego. Wszyscy
pragniemy, by w naszej gminie żyło się
lepiej.
Dziękujemy Państwu za poparcie tej
akcji.
/umig, mw/
Od 15 stycznia 2018 r. deklaracje
podatkowe można składać w punkcie obsługi interesantów Pierwszego
Urzędu Skarbowego w Poznaniu
w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej
25. Oprócz możliwości składania
deklaracji i przekazywania wszelkiej
korespondencji, dostępne są również
do pobrania deklaracje i formularze
podatkowe.
Godziny funkcjonowania punktu
obsługi:
»» poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00
»» od wtorku do piątku w godz. 7.30
do 15.00
► RAZEM PONAD GRANICAMI
ul. Wrzesińska 191, 62-020 Swarzędz-Jasin
KRS 0000346071
► FUNDACJA „STONOGA”
– cel szczegółowy: Antoni Szczepanek
ul. Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów
KRS 0000353992
► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
– cel szczegółowy: 20936 Kubiak Nikola
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904
► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
– cel szczegółowy: 12826 Józefowski Kacper
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
KRS 0000037904
Pełna lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 dostępna jest na stronie:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html
Uprawnione organizacje pożytku publicznego, które chciałyby umieścić wpis
o możliwości przekazywania 1% podatku,
prosimy o wysłanie informacji na adres
poczty elektronicznej: rzecznik@swarzedz.pl
/wd/
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z Fot. Magdalena Kałek

fot. T. Rybarczyk
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lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II
w Paczkowie odbyła się uroczystość nadania sztandaru, na której obecni byli przedstawiciele lokalnych władz
z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz
Marianem Szkudlarkiem oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Barbarą Czachurą. W uroczystości uczestniczył również
ksiądz proboszcz Ireneusz Rachwalski,
wizytator Izabela Liebert-Jędroszkowiak,
wiceburmistrz Tomasz Zwoliński, radny
Ryszard Dyzma i sołtys Paczkowa Mał-

gorzata Glabas-Gruszka.
Wszyscy obecni odśpiewali hymn,
a następnie odbyło się przekazanie sztandaru uczniom przez Radę Rodziców i złożona została uroczysta przysięga przez nauczycieli i uczniów szkoły. Po uroczystym
ślubowaniu i zaprezentowaniu Sztandaru
przedstawiono część artystyczną, a w niej
ponadczasowe prawdy głoszone przez Patrona Szkoły – św. Jana Pawła II. Przy
radosnych pieśniach świętowano to ważne,
historyczne wydarzenie.
Maja Malinowska

Gratulacje dla Jubilatów

P

aństwo Maria i Kazimierz Antysiakowie dołączyli do zaszczytnego grona
swarzędzkich par z 60-letnim stażem
małżeńskim. Państwo Antysiakowie mają
5 dzieci, 18 wnuków i już 13 prawnuków.
Są dowodem na to, że w Swarzędzu można
żyć długo i szczęśliwie…

13 lutego Jubilatów odwiedził burmistrz Marian Szkudlarek, który złożył
życzenia i przekazał okolicznościowy
prezent. Gratulujemy i życzymy również
kolejnych wspaniałych, wspólnych lat!
/t.ryb/
z Fot. Tomasz Rybarczyk

Żegnamy Panią Władysławę Matecką

Z

e smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Władysławy
Mateckiej – dyrektora Przedszkola
nr 2 w Swarzędzu w latach 1984-2003.
Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego

współczucia składają: Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek,
Przewodnicząca i radni Rady Miejskiej
w Swarzędzu, pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy w Swarzędzu.
/-/

Usuń azbest!
Jest dofinansowanie!
Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz do wzięcia udziału w programie likwidacji
wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2018 r, który ma na
celu pomoc w usuwaniu wyrobów zawierających
azbest, polegającą na demontażu i odbiorze tych
wyrobów z terenu nieruchomości. Do wzięcia
udziału w programie uprawnieni są właściciele
i użytkownicy wieczyści, którzy nie prowadzą
działalności gospodarczej; spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe; jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych; instytuty
badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe lub
działkowcy.
Dofinansowanie w ramach Programu pokrywa
100% kosztów demontażu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest. W ramach
akcji NIE BĘDĄ finansowane koszty związane
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.
Podstawą uzyskania dofinansowania jest wypełnienie wniosku i złożenie go w Urzędzie Miasta
i Gminy w Swarzędzu do dnia 10 lipca 2018r.
O zakwalifikowaniu wniosku do programu decyduje kolejność zgłoszeń.
Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:
»» dokument potwierdzający posiadanie tytułu
prawnego do dysponowania nieruchomością
(oryginał lub poświadczona przez gminę kopia
aktu notarialnego, oryginał lub poświadczona
przez gminę kopia aktualnego odpisu z księgi
wieczystej lub inne),
»» zgodę ewentualnych współwłaścicieli.
W przypadku gdy o dofinansowanie będzie starał
się przedsiębiorca rolny, pomoc będzie udzielana
jako pomoc de minimis w sektorze rolnym.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 4 lub pod
numerami telefonów: (61) 65 12 655 oraz (61)
65 10 714.
Wszelkie niezbędne dokumenty pobrać można ze
strony www.swarzedz.pl (zakładka informator
miejski/ochrona środowiska)
Skorzystaj z dofinansowania!
Usuń azbest już teraz!
/wos/

Aktualności

Sztandar dla szkoły w Paczkowie
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z Fot. M. Woliński
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Prosto z budowy

„Plan rozwoju Gminy Swarzędz
na lata 2017-2021”
oficjalnie zaprezentowany

6

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
przygotował kolejne wydanie „Planu
Rozwoju Gminy Swarzędz”, obejmujące tym razem lata 2017-2021. Broszurę
tę, zawierającą uzupełniony, kompletny
zestaw wykonanych już i planowanych
w tym okresie inwestycji, otrzymać można
w ratuszu oraz w gminnym budynku przy
ul. Poznańskiej 25 lub pobrać ze strony
internetowej www.swarzedz.pl Była także
kolportowana na terenie całej naszej gminy
wraz ze styczniowym wydaniem Prosto
z Ratusza.
20 lutego, podczas konferencji prasowej w UMiG „Plan Rozwoju Gminy Swa-

rzędz na lata 2017-2021” został oficjalnie
zaprezentowany przez Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka.
W trakcie konferencji burmistrz Szkudlarek wspólnie ze swoimi zastępcami Grzegorzem Taterką i Tomaszem Zwolińskim
przedstawił dotychczasowe dokonania,
przypominając m.in., że w 2017 roku na
inwestycje wydaliśmy rekordową w historii Swarzędza kwotę ok. 70 mln złotych.
Znaczna część, bo aż 18 mln zł, pochodziła
ze źródeł zewnętrznych – bezzwrotnych
dotacji pozyskanych na realizację gminnych przedsięwzięć. Zamierzenia na kolejne lata zebrane w „Planie rozwoju”

są stale aktualizowane i uzupełniane,
a w planowaniu tym kieruję się zawsze
sugestiami radnych Rady Miejskiej, biorąc pod uwagę wnioski sołtysów i opinie
swarzędzan – podkreślał burmistrz.
Podczas tej konferencji Marian Szkudlarek poinformował również, iż podczas
zbliżających się, tegorocznych wyborów
samorządowych ponownie będzie ubiegał się o wybór na stanowisko Burmistrza
Miasta i Gminy Swarzędz.
/mw/

Kanalizacja dla naszej
gminy – rusza V etap!

jest na drugi kwartał 2018 r., natomiast
zakończenie - na trzeci kwartał 2021 r.
Dzięki temu projektowi powstanie na
terenie naszej gminy dodatkowe 13,16 km
sieci kanalizacyjnej oraz 4 przepompownie. W rezultacie prawie 1000 mieszkańców naszej gminy znajdzie się w zasięgu
nowej kanalizacji.
Zakres realizacji na terenie gminy
Swarzędz w ramach V etapu:
»» Gortatowo: ul. Królewska, Bazyliowa, Laurowa,
»» Garby: ul. Podleśna, Aroniowa, Daktylowa, Michałówka,
»» Rabowice: ul. Leśnej Polanki, Bliska,

Daglezjowa, Kawalerów Maltańskich,
Rycerska, Azaliowa, Magnoliowa,
Limbowa,
»» Kruszewnia: ul. Średzka, Słowiańska,
Złotopolska, Czarnoleska,
»» Łowęcin: ul. Sarbinowska, Jesienna,
Łowiecka, Rolnicza, Poprzeczna,
»» Gruszczyn: ul. Promyk, Wacława
z Szamotuł, Katarzyńska, Spadochronowa, Boya-Żeleńskiego, Długosza,
Asnyka, Wyspiańskiego, Nowowiejskiego, Szałwiowa, Wieżowa,
»» Swarzędz: ul. Krawiecka,
»» Paczkowo: ul. Dyniowa.
/mw/

Gdy zamykaliśmy to wydanie „Prosto
z Ratusza” ze Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, którego jednym
z członków jest Gmina Swarzędz, nadeszła ważna wiadomość, iż w ostatniej fazie
przygotowań jest kolejny, V już etap inwestycji kanalizacyjnych. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie udzieli na to zadanie dofinansowanie w kwocie 15.639.326,08 zł
(netto). Datę podpisania umowy określono
na drugą połowę marca 2018 r.
Ogólna wartość projektu wynosi
30.221.709 zł brutto, z czego na gminę
Swarzędz przypada aż 13.530.200 zł netto
(na tę kwotę składają się: kontrakty 5. i 6.
na roboty budowlane oraz formułę „zaprojektuj-wybuduj”, świadczenie usług Inżyniera Kontraktu i nadzoru autorskiego).
Rozpoczęcie realizacji planowane

Û 7 marca 2018 roku odbyło się
setne posiedzenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na
którym naszą gminę reprezentował
burmistrz Marian Szkudlarek. Podczas posiedzenia została przyjęta
uchwała Zgromadzenia Związku
w sprawie przyjęcia dofinansowania
dla Projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic – etap V”.
z Fot. T. Rybarczyk
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Świetlica w Jasinie uroczyście otwarta

o powierzchni prawie 115 m kw, znajdują
się: aneks kuchenny, szatnie, sanitariaty,
pomieszczenie gospodarcze. Budowa
świetlicy wraz z wewnętrzną instalacją
gazu oraz infrastrukturą towarzyszącą
kosztowała niespełna 859 tys. złotych,
a wykonawcą był Agrobex Sp. z o.o.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Paczkowie –
jest umowa

Wykonawcą inwestycji będzie IVESTON
Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach. Koszt
to 1.595.000,00 zł brutto, a termin zakończenia prac ustalono na początek lipca br.
530-metrowa ulica Ogrodowa otrzyma
nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Jezdnia będzie miała 5 m szerokości,

Rozstrzygnięty został przetarg na
przebudowę ul. Ogrodowej w Paczkowie.

a jednostronny chodnik – 2 m. Dla poprawy bezpieczeństwa zbudowanych zostanie
5 progów zwalniających ruch, zamontowane zostanie też oświetlenie (12 nowych
opraw oświetleniowych typu LED).
Umowę w tej sprawie burmistrz
Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał we wtorek, 6 marca br.
/mw/

Os. Czwartaków –
będzie oświetlenie

z Fot. T. Rybarczyk

28 lutego w Jasinie odbyła się sympatyczna uroczystość otwarcia nowej świetlicy wiejskiej, zbudowanej u zbiegu ul.
Sołeckiej i Wrzesińskiej. Sołtys Maria
Drozda nie kryła radości, podobnie jak
przybyli na uroczystość mieszkańcy i ich
goście. W świetlicy, oprócz głównej sali

Prosto z budowy

Podczas uroczystości w Jasinie burmistrz Marian Szkudlarek mówił też
o trwającej właśnie budowie jeszcze jednej
nowej świetlicy – w Bugucinie przy ul.
Wrzosowej, w pobliżu boiska „Orlik”. Roboty są tam opóźnione z winy wykonawcy,
który jednak deklaruje, iż po ustąpieniu
mrozów przyspieszy pracę i zakończy
budowę w kwietniu.
W kolejnych latach budowane mają
być świetlice w Garbach, Sokolnikach
Gwiazdowskich, Kruszewni, Karłowicach
i Wierzenicy.
/mw/
z Fot. M. Szrajbrowski i D. Książkiewicz

Gmina Swarzędz podpisała umowę
na budowę oświetlenia drogi osiedlowej
wzdłuż bloku nr 18 na os. Czwartaków
w Swarzędzu. Koszt tej inwestycji, o którą
mieszkańcy spółdzielczych domów zabiegali od dawna, wynosi ok. 35 tys. zł
gminnego budżetu. Oświetlenie gotowe
będzie wiosną br.
/mw/
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Kładka w budowie. Od kilku miesięcy na ul. Kórnickiej w Swarzędzu trwa budowa nowej kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 92 (ul. Poznańska). Wykonawcą jest firma STRABAG, która po rozebraniu starej, zniszczonej kładki i przygotowaniu podpór, 19 lutego - przy kilkunastominutowym zatrzymaniu ruchu na trasie
92 - za pomocą potężnego dźwigu ułożyła nową konstrukcję. Nowa kładka, jak już informowaliśmy, wyposażona będzie w windy, którymi wygodnie można przewieźć
wózki dziecięce czy rowery.
Oddanie jej do użytku bardzo ułatwi rodzicom dotarcie z dziećmi do przedszkola na ul. Kórnickiej oraz do dworca kolejowego mieszkańcom północnej części Swarzędza.
Kładka miała być gotowa do 16 kwietnia br., jednak prace przy jej budowie wydłużą się prawdopodobnie do początku lata, gdyż mrozy zakłóciły wykonawcy pierwotnie
zakładany harmonogram budowy. /mw/

Ścieżka do
przedłużenia –
najpierw koncepcja

8

Gmina Swarzędz zleciła przygotowanie „projektu koncepcyjnego zagospodarowania przebiegu ścieżki naturalnej,
pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora
Swarzędzkiego”. Rzecz dotyczy planów

przedłużenia istniejącej ścieżki o kolejny
odcinek od skate parku do młyna w Zielińcu. Wykonawcą tego zlecenia będzie
firma SOLITER Pracownia Architektury
Krajobrazu Janusz Kamyczek z siedzibą
w Kórniku, która do połowy bieżącego
roku opracuje koncepcję zawierającą propozycję m.in. układu komunikacyjnego,
układu wodnego, małej architektury,
doboru szaty roślinnej i oświetlenia. Na

tej podstawie zlecony zostanie projekt
z wszystkimi niezbędnymi decyzjami
i uzgodnieniami, m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu,
z uwagi na przebieg planowanej ścieżki
w obszarze chronionego krajobrazu Natura
2000. Z tego też względu realizacja ścieżki
mogłaby się rozpocząć prawdopodobnie
najwcześniej w drugiej połowie przyszłego
roku.
/mw/
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzonce, Wierzonka, ul. Karłowicka 3, dz. nr 3/3
inwestor

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

projektant

mgr inż. arch. Grażyna Buda

Lokalizacja 1:1000

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

Dwie szkoły
do rozbudowy

Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu
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LEGENDA:
GRANICA TERENU OPRACOWANIA
ISTNIEJACY ZABYTKOWY BUDYNEK SZKOŁY

3/5

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA
PROJEKTOWANE UTWARDZENIA
PROJEKTOWANE TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE
WEJŚCIE DO BUDYNKU

N
i magazynami. Opracowanie obejmuje
również koncepcję zagospodarowania
terenu szkoły, w tym: nowe boisko wielofunkcyjne, parkingi, plac zabaw. Na tej
podstawie jeszcze w br. zostanie zlecone
wykonanie projektu wykonawczego.
Teraz trwają prace projektowe dotyczące remontu istniejącego budynku
szkoły, gdyż na jego piętrze są mieszkania, które będą zaaadaptowane na cele
oświatowe.
/mw/

PLANOWANE NASADZENIA

LATARNIA

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
PROJEKTOWANE OGRODZENIE

H

HYDRANT ZEWNĘTRZNY

Prosto z budowy

Równocześnie trwają przygotowania do rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Wierzonce. Gmina posiada już gotową
koncepcję rozbudowy o część dydaktyczną (świetlica plus min. 3 sale lekcyjne,
hol, gabinety dyrekcji i węzeł sanitarny)
w formie budynku piętrowego, oraz salę
gimnastyczną z zapleczem szatniowym

DROGA POW
IATOWA

RNIA
LATA
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N.
D IST
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Zawarta została umowa na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji na
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2
w Swarzędzu. Na podstawie tej dokumentacji (obejmującej rozbudowę szkoły
o salę gimnastyczną wraz z zapleczem oraz
część dydaktyczną dla najmłodszych dzieci, a także nowe zagospodarowanie terenu
szkoły) zlecone zostanie opracowanie projektu wykonawczego, a sama rozbudowa
rozpocząć się powinna w 2019 r.

WJAZD
ISTN.
RNIA
LATA
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MłoJazz – młodzi
śpiewają jazz

Z

apraszamy na koncert MłoJazz –
młodzi śpiewają jazz, który odbędzie
się w czwartek, 12 kwietnia o godz.
18:30 w Swarzędzkiej Sali Koncertowej
w Zalasewie.
Dawno, dawno temu, zanim komputer,
YouTube i format mp3 odebrały człowiekowi wyjątkowość obcowania z muzyką,
świat usłyszał o jazzie.
Współcześni młodzi ludzie, którzy na
co dzień otoczeni są niemal wyłącznie popularną muzyką rozrywkową, poczuli niedosyt i sami zaproponowali, by sięgnąć do

muzycznych korzeni wielu współczesnych
gatunków. Owocem tego stał się pomysł
zorganizowania koncertu, podczas którego wokaliści ze swarzędzkiego Ośrodka
Kultury przy żywym akompaniamencie
profesjonalnych muzyków, zaprezentują
utwory starsze od nich samych o kilka
dziesięcioleci. Podczas koncertu usłyszymy kompozycje między innymi ta-

Aktualności

Prawdziwie rockowy wieczór!

T

10

o był prawdziwie rockowy wieczór!
17 lutego w Pałacyku pod Lipami
wystąpił legendarny zespół Sztywny Pal Azji, który przyciągnął prawdziwy
tłum wiernych fanów.
Występ gwiazdy wieczoru poprzedził
niemal godzinny koncert swarzędzkiej kapeli Bordello a’Capello, która rozgrzała
publiczność. Michał Klimaszewski, Tomek
„Balbina” Maćkowiak, Maciej „Żuk” Żebrowski, Michał Wejman i Michał Ruksza
zaprezentowali publiczności doskonale
znane z wcześniejszych występów utwory, ale nie zabrakło także premierowych
piosenek. Jedną z nich była nieco spokojniejsza, utrzymana w stylu reggae ballada
„Pogadajmy o miłości”.
Tuż przed dwudziestą na scenie pojawiła się legenda polskiego rocka – Sztywny
Pal Azji. Największą popularność zespół
zdobył na przełomie lat 80. i 90 i z tam-

tego też okresu pochodzą ich największe
przeboje. Wszystkie one złożyły się na
występ w Swarzędzu i wszystkie zostały
zaśpiewane wspólnie z fanami, którzy licznie zgromadzili się na koncercie. Zespół
zaprezentował też swoje najnowsze utwory,
pochodzące z wydanego w listopadzie 2017
roku albumu „Szara”.
Dwugodzinny koncert Sztywnego
Pala Azji sprawił, że swarzędzka publiczność bawiła się do późnych godzin
nocnych. Dla nieco starszej publiczności
była to sentymentalna podróż do czasów
młodości, a dla tych młodszych odbiorców było to muzyczne spotkanie z legendą
polskiej sceny rockowej. Wszyscy, którzy zdecydowali się spędzić ten wieczór
w Stodole, uczestniczyli w wyjątkowym,
rockowym wydarzeniu, które na długo pozostanie w pamięci.
/ok/
z Fot. Mariusz Łuczak, Paweł Nowakowski

kich twórców jak: Miles Davis, George
Gershwin, czy Duke Ellington.
Zapraszamy zatem wszystkich koneserów muzyki, która narodziła się nie dla
„lajków” i zliczania odtworzeń, ale po to,
by można było ją poczuć, przeżyć i zapisać
na twardym dysku swojego serca.
/ok/

TEY-owe
wspomnienie
lat 70

Z

apraszamy na recital Aleksandra
Gołębiowskiego, który odbędzie się
w piątek, 20 kwietnia o godz. 19:00
w Sali Konferencyjnej Ośrodka Kultury
w Swarzędzu.
Z okazji 50-lecia swojej działalności
kabaretowej, Aleksander Gołębiewski
przedstawi program składający się z fragmentów spektakli TEY-a takich jak: „Czymu ni ma dżymu, „Wizyta i kwita”, „Dizlus
Ursus superstar”, „Bajka o baraku i złotej
szpilce”, Na granicy”, „Z tyłu sklepu”,
„Szlaban”, „Przedszkole”.
Aleksander Gołębiowski to aktor kabaretowy z dyplomem podpisanym przez
prof. Aleksandra Bardiniego. Uczestniczył
w narodzinach legendarnego kabaretu TEY
i brał udział we wszystkich jego programach.
Kabareciarzowi na scenie będzie towarzyszył akompaniator Krzysztof Gruszka.
Wstęp wolny.
/ok/
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Zenek Martyniuk
porwał
publiczność!
Zanim na scenie pojawił się ON, swarzędzan rozgrzał zespół Skaner. Melodyjne
piosenki i grupa tancerzy towarzysząca
wokaliście na scenie – podobało się! Po
wyjątkowej muzycznej rozgrzewce, na
scenie pojawił się zespół Akcent, który
wykonał swoje największe przeboje. Publiczność bawiła się, śpiewając wszystkie

Walentynkowa „Żona do adopcji”

piosenki wspólnie z artystą i tańcząc do
późnych godzin wieczornych.
Swarzędzki koncert Zenka Martyniuka pozostanie w pamięci fanów - na
ten jeden wieczór staliśmy się prawdziwą
stolicą disco polo!
/ok, wpr/
z Fot. Mariusz Łuczak

L

ekka komedia, pełna zaskakujących
sytuacji i nieoczekiwanych zwrotów
akcji rozbawiła w walentynkowy
wieczór swarzędzką publiczność. Patrycja Szczepanowska, Marek Pituch i Jakub Wons wystąpili w Swarzędzkiej Sali
Koncertowej spektaklu „Żona do adopcji”
w reżyserii Jakuba Ehrlicha. Było to kolejne spotkanie z teatrem pełnym dobrego i inteligentnego humoru. Nie zabrakło
również odniesień lokalnych, którymi aktorzy szybko zjednali sobie swarzędzką
publiczność...
/ok/
z Fot. Mariusz Łuczak

Aktualności

T

o był bardzo gorący wieczór w hali
Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji w Swarzędzu. 2 marca
do wspólnej zabawy porwał tysięczną
publiczność Zenek Martyniuk – niekwestionowany król muzyki disco polo. Bawiliśmy się przy takich hitach jak „Przez twe
oczy zielone”, „Przekorny los” i „Życie
to są piękne chwile”.
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Dotacje dla organizacji pozarządowych
Burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek zarządzeniami z dn. 19 i 24 stycznia 2018 r. przyznał dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie
realizacji zadań publicznych w 2018 r. Przedstawiamy Państwu informację
kto, na co i ile otrzymał.
Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel”:
Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie terapii, poradnictwa i działań na rzecz
osób uzależnionych oraz działań z zakresu
profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa
i zdrowego trybu życia: 30 000 zł,

Aktualności

Polski Komitet Pomocy Społecznej,
reprezentowany przez Zarząd Okręgowy
w Poznaniu:
Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa, aktywizacji i innych form
pomocy dla osób zagrożonych patologią,
wykluczeniem społecznym, chorobą i ubóstwem: 26 500 zł,

12

Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Marcina Biskupa w Swarzędzu:
Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Prowadzenie placówki (świetlicy) profilaktyczno
- środowiskowej dla dzieci z rodzin narażonych na patologię społeczną i rodzin
dysfunkcyjnych: 67 000 zł,
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka:
1) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki
i rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja
i terapia dzieci i osób z niepełnosprawnościami: 90 000 zł,
2) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna
interwencja drogą do integracji społecznej:
45 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa
narodowego. Bawimy się z Mikołajami:
5 000 zł,
4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa
narodowego. Przegląd piosenki religijnej
osób niepełnosprawnych - Anielskie Śpiewogranie: 4 500 zł,
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Mikołaja w Wierzenicy:
1) Wspieranie działań w zakresie wychowania i edukacji dzieci. Wiejski inkubator
szansą na rozwój: 55 000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa
narodowego. Koncert z okazji 865-lecia
istnienia Wierzenicy, 380-lecia Swarzędza i 100-lecia Niepodległości Ojczyzny:
10 000 zł,
Fundacja „ARTiFAKT”:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa
narodowego. Cykl działań twórczych –
„Szukając talentów...”: 10 000 zł,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Zalasewa:
Organizacja działań popularyzujących
kulturę i sztukę, tradycję i dziedzictwo
narodowe, takich jak m. in.: warsztaty,
plenery, konkursy, wystawy. Festyn Rodzinny w Zalasewie i Dożynki w Zalasewie: 11 000 zł,
Stowarzyszenie Chór Męski „Akord”
Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich:
Organizacja działań popularyzujących
kulturę, sztukę, tradycję i dziedzictwo
narodowe, takich jak m. in.: warsztaty,
plenery, konkursy, wystawy: 26 000 zł,
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Swarzędzkiej:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa
narodowego - organizacja spotkań mających na celu popularyzację historii miasta
i regionu oraz organizacja gry miejskiej:
7 000 zł,

Oddział Środowiskowy Polskiego
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego Poznań-Nowe Miasto
w Poznaniu im. Franciszka Jaśkowiaka:
Wspomaganie działań z zakresu turystyki
i krajoznawstwa dzieci i młodzieży - cykl
imprez turystyczno – krajoznawczych:
4 000 zł,
Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu:
Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży:
4 000 zł,
Fundacja Edukacji Społecznej Ekos:
Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej
młodzieży szkolnej. Konkurs „Złota Żaba”
i „Złota Żabka”. Drugi etap i zakończenie
konkursów 2017/2018: 15 000 zł,
Klub Sportowy Victoria Judo:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Judo drogą
do sukcesu: 6 500 zł,
Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozwój piłki
nożnej w Gminie Swarzędz: 13 000 zł,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Antares Zalasewo:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej:
13 000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy Fala
Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie
treningów pływackich: 76 000 zł,
Razem Ponad Granicami:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Promowanie
sportu i zdrowego stylu życia: 21 000 zł,

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra
Dęta w Swarzędzu:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa
narodowego poprzez prowadzenie orkiestry dętej: 66 000 zł,

Klub Sportów Walki Kuzi Sport:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wsparcie
działalności Klubu Sportów Walki Kuzi
Sport: 12 000 zł,

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury
Wsi i Rolnictwa:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa
narodowego. Organizacja pikniku kulturalno – edukacyjnego „X Miodowe Lato
w Skansenie”: 12 000 zł,

Stowarzyszenie Kohorta Poznań:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Droga do
mistrzostwa - treningi dla dzieci i młodzieży: 11 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Młodzie-
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Ludowy Zespół Sportowy Piast
Kobylnica:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie
sportowej sekcji piłki nożnej oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenach
wiejskich Gminy Swarzędz: 140 000 zł,
Organizacja Środowiskowa
Akademickiego Związku Sportowego
w Poznaniu:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - taekwondo
olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport:
20 000 zł,
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Warta
przyjazna Morsom: 5 000 zł,
Klub Karate Dynamic Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych: 11 000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek
Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Akademia
małego hokeisty: 25 000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy Lider
Swarzędz:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - koszykówka dziewczynek
i chłopców: 60 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS
Lider Swarzędz - koszykówka – seniorki:
188 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - sekcja
piłki ręcznej: 113 000 zł,
4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - UKS
Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej:
186 000 zł,
Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów wszystkich stylów:
61 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-

niania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki artystycznej:
16 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatletycznej: 15 000 zł,
4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja turniejów młodzieżowych. Szkolenie
juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików
i żaków: 150 000 zł,
5) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie
seniorów: 280 000 zł,
Swarzędzki Klub Karate-Do „Fighter”:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekreacyjno - sportowych z zakresu karate
oraz przeprowadzenie VII Mikołajkowego
Turnieju Młodych Talentów Karate „Piątka
Cup”: 16 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Organizacja XIII Swarzędzkich Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz: 8 000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy Kopla
Paczkowo:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja
treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci
i młodzieży zamieszkałych na obszarach
wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych
dyscyplinach sportu ze szczególnym
uwzględnieniem unihokeja: 26 000 zł,
Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyn”:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - jeździecka przygoda: 5 500 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zawody
jeździeckie: 2 000 zł,
Wielkopolski Okręgowy Związek
Żeglarski:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Dzień
Żagli oraz V Rekreacyjne Regaty Żeglarskie w Swarzędzu: 5 500 zł,
Kurkowe Bractwo Strzeleckie
w Swarzędzu:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zawody
strzeleckie 2018: 6 500 zł.
/wd/

Płatności
internetowe w USC

O

płaty skarbowe za wydanie odpisów aktu
stanu cywilnego w przypadku wniosku
złożonego na Platformie Usług Administracji
Publicznej (ePUAP) mogą być uiszczane online.
Urząd Stanu Cywilnego w Swarzędzu przystąpił
do programu prowadzonego przez Krajową Izbę
Rozliczeniową S.A. wraz Ministerstwem Cyfryzacji i wdrożył moduł obsługi płatności online
dostępny dla klientów jednostek administracji
publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.
Płatności są realizowane w systemie szybkich
płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta
bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą
ePUAP. Od klienta pobierana jest jednorazowo
prowizja w wysokości 0,59 zł - opłata pobierana
jest na rzecz Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
Anna Wiśniowiecka-Gronowska
Urząd Stanu Cywilnego
w Swarzędzu

W „Wodnym Raju”
dla Aleppo

4

marca na pływalni Wodny Raj
w Swarzędzu odbyła się akcja „Płyniemy do Aleppo”.
Byliśmy jedynym
basenem w Wielkopolsce, gdzie
wspólnie zbierano kilometry, które będą symbolicznie sprzedawane, a dochód przekazany na
budowę pływalni w zrujnowanym przez wojnę
syryjskim mieście Aleppo. W tym pływaniu nie
chodziło tylko o trening ani dobre samopoczucie,
chodziło o realną pomoc dla tych, którzy stracili
wszystko podczas wojny. Uczestnicy deklarowali,
ile przepłyną długości basenów i wrzucali pieniądze do puszki w ramach „cegiełki Aleppo”.
73 uczestników przepłynęło łącznie 138,5 km.
Podczas trwania akcji, prowadzonej przez Stowarzyszenie„Dom Wschodni - Domus Orientalia”,
uzbierana została kwota 1.354 zł.
Dziękujemy organizatorom oraz wszystkim
uczestnikom za pokonane kilometry, wspaniałą
atmosferę, a szczególnie za dobre serce i wsparcie
dla mieszkańców Aleppo.
Kilometry są zbierane w całej Polsce. Wyniki
można śledzić na stronie plyniemydoaleppo.pl
/scsir/
z Fot. Tomasz Puchalski

Aktualności

żowa Euroliga Sportów Walki Knockout
Art: 8 000 zł,
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z Fot. T. Rybarczyk

Z prac Rady
Miejskiej
lutego 2018 roku w Ośrodku
Kultury w Swarzędzu odbyła
się XLVII 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 XLVII/469/2018
w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz” – P. Pawłowski.
► Uchwałę nr XLVII/470/2018
w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy
Swarzędz” – S. Wieczorek.
► Uchwałę nr XLVII/471/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2018.
► Uchwałę nr XLVII/472/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na
lata 2018-2036.
► Uchwałę nr XLVII/473/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Powiatowi Poznańskiemu.
► Uchwałę nr XLVII/474/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w 2018 roku dla Powiatu Poznańskiego na
pokrycie kosztów zlecenia wykonywania
zadań izby wytrzeźwień.
► Uchwałę nr XLVII/475/2018
w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Gminy Murowana Goślina.
► Uchwałę nr XLVII/476/2018
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody
budżetu Gminy Swarzędz instrumentem
płatniczym.
► Uchwałę nr XLVII/477/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
w trybie bezprzetargowym z Ośrodkiem
Kultury w Swarzędzu.
► Uchwałę nr XLVII/478/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. Henryka Sienkiewicza 21.

► Uchwałę nr XLVII/479/2018
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wniesienia prawa własności nieruchomości
w formie wkładu niepieniężnego (aportu)
do spółki pod firmą „Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
► Uchwałę nr XLVII/480/2018
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2018-2020.
► Uchwałę nr XLVII/481/2018
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Swarzędz w 2018 roku.
► Uchwałę nr XLVII/482/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Swarzędz obejmującej teren lotniska i jego okolice.

Posiedzenia Rady Miejskiej
w Swarzędzu w lutym br.
W dniu 26 lutego br. Rada Miejska
w Swarzędzu obradowała na Wspólnym
Posiedzeniu Wszystkich Komisji. Głównym tematem spotkania było wykorzystanie dróg gminnych i powiatowych do połączenia istniejących ścieżek rowerowych
z nowymi trasami rowerowymi oraz plan
budowy nowych ścieżek rowerowych.
Radni dyskutowali na temat możliwości
zwiększenia długości i ilości ścieżek rowerowych przy istniejących drogach oraz
przy nowo budowanych. Z zadowoleniem
przyjęto informację, że nowe projekty
budowy dróg zakładają także budowę
chodników i ścieżek rowerowych. Władze Gminy Swarzędz podkreśliły wagę
założeń połączenia ścieżkami rowerowymi Gminy Swarzędz z Miastem Poznań
i sąsiednimi gminami. W celu realizacji
tych założeń konieczne będą stosowne porozumienia z partnerami danego zadania
inwestycyjnego. Wspólnie z Zarządem
Dróg Wojewódzkich, Gmina Swarzędz
rozpatruje możliwości modernizacji drogi
wojewódzkiej w Kobylnicy w kierunku
Pobiedzisk wraz ze ścieżką rowerową.

Radni ponadto zwrócili uwagę na trudności, jakie napotyka się w wyznaczaniu
ścieżek rowerowych na terenach już zurbanizowanych, szczególnie w centrum
naszego miasta i na osiedlach mieszkaniowych. W kolejnym punkcie szczegółowo
omawiano projekty uchwał.
Następnego dnia, 27 lutego br. Rada
Miejska w Swarzędzu obradowała na
XLVII sesji, w której wzięło udział 20
radnych. Głównym tematem posiedzenia była polityka mieszkaniowa Gminy
Swarzędz. Prezes Swarzędzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
Piotr Kijek przedstawił sprawozdanie
z wykonanych prac w 2017 roku oraz
plany i zamierzenia na 2018 rok. Radni
wyrazili zadowolenie z faktu powstawania
nowych budynków komunalnych, szczegółowo przeanalizowali plan remontów na
2018 r. poszczególnych lokali mieszkalnych. Ponadto poproszono o sprawdzenie
i przedstawienie wysokości zadłużeń lokatorów oraz ilości lokali komunalnych
i socjalnych posiadających jeszcze piece
węglowe. Szczególnie podkreślono konieczność spełnienia określonych warunków do otrzymania lokalu komunalnego

i socjalnego. Prezes Kijek wyjaśnił, że
najważniejszy warunek jest posiadanie
dochodu, który gwarantuje opłacanie
czynsz mieszkania komunalnego, ale
nie daje możliwości zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych na rynku prywatnym.
W sprawach bieżących Burmistrz
Marian Szkudlarek poinformował, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic
Staniewskiego, Kórnicka będzie wykonana
w miesiącu marcu br. natomiast remont
przejścia pod torami kolejowymi przy
dworcu kolejowym zostanie wykonany
przez Gminę Swarzędz w przyszłym roku,
po zakończeniu wykonywanej dokumentacji. Radni zasygnalizowali bardzo niebezpieczne zjawisko trwające od dłuższego
czasu na osiedlach mieszkaniowych, polegające na zablokowaniu dróg pożarowych
parkującymi samochodami. Podkreślono,
że szeroko zakrojona akcja „Parkuj z głową” wymaga powtórzenia i wzmocnienia.
W tej sprawie apelują do władz Gminy
Swarzędz zarówno mieszkańcy, jak
i przedstawiciele Straży Pożarnej.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Swarzędzu
Barbara Czachura
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► Uchwałę nr XLVII/493/2018
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/428/2017
z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5
im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5
im. prof. Adama Wodziczki w Swarzędzu.
► Uchwałę nr XLVII/494/2018
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/429/2017
z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalasewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
nr 2 w Zalasewie.
► Uchwałę nr XLVII/495/2018
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/430/2017
z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy.
► Uchwałę nr XLVII/496/2018
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/431/2017
z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzonce w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Wierzonce.
► Uchwałę nr XLVII/497/2018
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/432/2017
z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
Zespołu Szkół w Paczkowie w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła
II w Paczkowie.

wniosek w sprawie upamiętnienia
najliczniejszej grupy mieszkańców
Swarzędza jaką byli w XVIII i do
polowy XIX wieku Żydzi.
Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej
Od redakcji: pełne teksty wszystkich
uchwał wraz załącznikami dostępne są
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/

Klub Radnych
„Swarzędz 2020”
ma większość
w Radzie Miejskiej
w Swarzędzu

W okresie międzysesyjnym:
»» radna Anna Graczyk złożyła wniosek
w sprawie oznakowania uliczek os.
Mielżyńskiego z uwzględnieniem numeracji domków szeregowych,
»» radny Zygmunt Majchrzak złożył

iło mi poinformować mieszkańców Swarzędza, że klub
radnych Rady Miejskiej
w Swarzędzu – Swarzędz 2020 znacznie się powiększył. Klub wywodzący
się z komitetu wyborczego wyborców
Mariana Szkudlarka, na dzień dzisiejszy po skutecznym przyjęciu nowych
6 członków, liczy 13 radnych i mając
większość, co na kilka miesięcy przed
wyborami ma duże znaczenie, może
podejmować jak dotychczas rozsądne
i zrównoważone decyzje poprzez wywoływane uchwały. Obok radnych: Katarzyny Szkudlarek, Ryszarda Dyzmy,
Adriana Senyka, Rafała Słupińskiego,
Rafała Kamprowskiego, Macieja Sochy
i Jacka Hejnowskiego, dołączyli w tym
roku nowi radni: Piotr Baranowski, Tomasz Majchrzak, Mateusz Matuszak,
Piotr Choryński, Ryszard Wiczyński
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Czachura.
Oprócz bardzo dobrej współpracy
wszystkich wymienionych powyżej
radnych, czego efektem jest dzisiejsza
koalicja, nie bez znaczenia była i jest
współpraca z Burmistrzem Marianem
Szkudlarkiem, który od początku kadencji wykazywał się chęcią prowadzenia
dialogu z wszystkimi radnymi i który
zachował autentycznie bezpartyjny
i apolityczny w rozumieniu lokalnym
styl sprawowania władzy.
Jacek Hejnowski –
przewodniczący
Klubu Swarzędz 2020

Aktualności

M

z Fot. T. Rybarczyk

► Uchwałę nr XLVII/483/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Rejon ulic: Wierzenickiej, Lisiej, Śliwkowej i Dębowej w Wierzenicy”.
► Uchwałę nr XLVII/484/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście
Swarzędz – ul. Grunwaldzka.
► Uchwałę nr XLVII/485/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Harcerska.
► Uchwałę nr XLVII/486/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz – ul. Jaskółcza.
► Uchwałę nr XLVII/487/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
(BRM.1510.4.2017).
► Uchwałę nr XLVII/488/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
(BRM.1510.6.2017).
► Uchwałę nr XLVII/489/2018
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz (BRM.1510.1.2018).
► Uchwałę nr XLVII/490/2018
w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
► Uchwałę nr XLVII/491/2018w
sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej
w Swarzędzu Nr XLIV/426/2017 z dnia
28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu w ośmioletnią
Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława
Staszica w Swarzędzu.
► Uchwałę nr XLVII/492/2018
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLIV/427/2017
z dnia 28.11.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4
im. Jana Brzechwy w Swarzędzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana
Brzechwy w Swarzędzu.
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Julia Szynka i UKS Swarek

Swarzędzka Gala Sportu
Aktualności

► Finał plebiscytu na „Najpopularniejszego sportowca
miasta i gminy Swarzędz” ► Stypendia sportowe na 2018 r.

16

W sobotnie popołudnie, 3 marca 2018 r., w Swarzędzkiej Sali Koncertowej
w Zalasewie, odbyła się Swarzędzka Gala Sportu. Podczas uroczystości
wręczone zostały nagrody dla zwycięzców III edycji plebiscytu na„Najpopularniejszego sportowca miasta i gminy Swarzędz”. W roku jubileuszowym uhonorowani zostali zasłużeni dla swarzędzkiego sportu zawodnicy,
trenerzy i działacze. Gospodarz gali, burmistrz Marian Szkudlarek, wręczył
również stypendia sportowe przyznane na 2018 rok.

N

a widowni zasiedli znakomici goście - utalentowani sportowcy – ci
najmłodsi i tacy, którzy swoje kariery już zakończyli, działacze, posłowie
na Sejm RP, samorządowcy i wszyscy,
którym los swarzędzkiego sportu leży na
sercu. Wyniki były ścisłą tajemnicą do
momentu samej uroczystości.
W plebiscycie na „Najpopularniejszego sportowca miasta i gminy Swarzędz” to
swarzędzanie decydowali o wynikach. I tak
poznaliśmy zwycięzców w 4 kategoriach:
sportowiec do 16 roku życia, sportowiec
powyżej 16 roku życia, najpopularniejsza
drużyna sportowa oraz sportowiec jubileuszu 380-lecia Miasta Swarzędz. Oto
laureaci:

Kategoria do lat 16
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Zdzisław Schneider

Kategoria sportowiec do lat 16:

Miejsce I - Julia Szynka – kapitan
drużyny juniorek młodszych Swarka
Swarzędz oraz podstawowa zawodniczka kadry makroregionu wielkopolskiego. W roku 2017 wraz z drużyną Swarka
osiągnęła wiele sukcesów. Najważniejsze
z nich to złoty medal w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek zdobyty
w Toruniu oraz Mistrzostwo Wielkopolski w kat. Młodzik. Indywidualnie Julia
Szynka należy do najlepszych hokeistek
na trawie w swoim roczniku w Polsce.
Miejsce II - Wiktoria Plackowska
- wielka nadzieja sekcji koszykówki swarzędzkiego klubu. Członek kadry WZKosz
Kadetek, wraz z kadrą zajęła w minionym
roku II miejsce na XXIII Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Bochni.
Miejsce III - Jakub Błachowicz 14-latek jest podstawowym zawodnikiem
i kapitanem drużyny. Miał ogromny wkład
w awans zespołu Wojciecha Niklausa do
I ligi okręgowej trampkarzy starszych
w poprzednim sezonie. W obecnych rozgrywkach jest jedną z najważniejszych postaci stanowiących o sile SKS-u w wyższej
klasie rozgrywkowej.

Kategoria
sportowiec powyżej 16 roku życia:
Miejsce I - Małgorzata Majchrzak
- zaczynała od tańca towarzyskiego
i współczesnego, po czym pasja do ruchu
przerodziła się w podniebne akrobacje na
drążku pionowym i przez 3 lata trenowała
Pole Dance. Drążek jednak został zastąpiony szarfą, której trening przyniósł spory
sukces. Małgosia w listopadzie 2017 roku
w drodze eliminacji Mistrzostw Polski została powołana do kadry narodowej, a już

Małgorzata Majchrzak

grudniu roku stanęła na najwyższym podium, zdobywając złoto na Mistrzostwach
Świata w akrobatyce powietrznej w podkategorii : Aerial Silk-Amatour.
Miejsce II - Przemysław Wanat –
jego osiągnięcia to srebrny i brązowy medal jako reprezentant Polski na zawodach
Pucharu Bałtyku na Białorusi, 2 złote, 3
srebrne i 3 brązowe medale na mistrzostwach Polski, wielokrotne mistrzostwo
Wielkopolski i mistrzostwo miasta Poznań.
Miejsce III - Mikołaj Nowak - Po
dziesięciu latach gry w zespołach młodzieżowych Unii Swarzędz został zawodnikiem pierwszej drużyny. Nowak
jest wszechstronnym futbolistą, który
może występować zarówno w obronie,
jak i w pomocy. Mimo zaledwie 19 lat
ma już za sobą 58 rozegranych spotkań
w seniorskiej piłce.
Najpopularniejszą drużyną sportową
została Unia Swarzędz.
Najpopularniejszym sportowcem
jubileuszu 380-lecia Miasta Swarzędz
został wybrany Zdzisław Schneider. Rozpoczął karierę w roku 1947 mając 13 lat,
a pierwszym jego trenerem był Władysław
Jasiak. To trener wraz z panami Budzyńskim i Kubiakiem założyli w Swarzędzu
sekcję zapasów w stylu klasycznym. Zdzisław Schneider mając 16 lat w roku 1949
po raz pierwszy został mistrzem Polski.
W czasie pobytu w wojsku we Wrocławiu
otrzymał powołanie do reprezentacji Polski
na Olimpiadę w Helsinkach w 1952 roku.
Był dziewięciokrotnym mistrzem Polski
w stylu klasycznym i trzykrotnym w stylu
wolnym, wielokrotnym reprezentantem
kraju. Inne sukcesy to: trzecie miejsce
w Pucharze Świata w Istambule w 1957
r. i drugie miejsce na turniejach międzyna-

Wiesław Zaporowski

Piotr Mowlik

rodowych w Finlandii i Czechosłowacji.
Zakończył karierę w 1968 roku, wierny
do końca barwom Unii. Przez 50 lat pracy
trenerskiej wychował wielu znakomitych
zawodników - m.in. Ludwik Pluta, Jan
Pluta i Józef Wanat.
Anna Talarczyk - trener roku. Jest
trenerem II klasy, w sekcji koszykówki
UKS Lider Swarzędz prawie od samego
początku. Przejęła po pół roku funkcjonowania zespół koszykarek 1999/2000 po
Ewie Portali-Janik w 2010 roku. Jeden
z nielicznych trenerów pracującym równocześnie na każdym poziomie: seniorskim,
juniorskim oraz dziecięcym. Obecnie w Liderze prowadzi zespół seniorek w I Lidze
Kobiet (4 miejsce), Kadetki U16K, Kadetki B oraz U11K czyli skrzaty. Aktualnie
trener kadry dziewcząt Wielkopolskiego
Związku Koszykówki, w 2017 roku zdobyła srebro na XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Bochni. W lutym
2018 roku zdobyła III miejsce na XXIV
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Stalowej Woli. W Liderze prowadziła
zespoły następujących roczników 1998,
1999, 2000, 2002, 2003, 2007 - trzy ostatnie prowadzi obecnie.
Ponadto tytuł działacza roku przypadł Wiesławowi Zaporowskiemu.
Człowiek-legenda Swarzędzkiego Klubu
Sportowego Unia. Od dziewiątego roku
życia zawodnik, a potem trener i działacz.
Przez 25 lat zasiadał w zarządzie klubu
znacząco przyczyniając się do rozwoju
całej „niebiesko-białej” społeczności. Co
więcej przez 28 lat był trenerem młodzieży
SKS-u, wychowując przy tym dziesiątki
zdolnych sportowców. Entuzjasta sportu,
biegacz i do dzisiaj aktywny kolarz. Jeden ze współzałożycieli i przewodniczący

Anna Talarczyk

Aktualności

Teresa Zarzeczańska-Różańska
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Stypendia sportowe
Klubu „Unia-100” skupiającego przyjaciół
i sympatyków swarzędzkiej Unii. Klub na
czele, którego stoi pan Wiesław przywraca
oraz pielęgnuje pamięć o swarzędzkich
sportowcach, o działających i nieistniejących już sekcjach SKS-u. „Unia-100” jest
również organizatorem licznych spotkań
z wybitnymi ludźmi sportu.

Aktualności

Stypendia sportowe
na 2018 rok
21 swarzędzkich stypendystów sportowych na rok 2018 odebrało z rak burmi-

„Lodowate” 15 lat!

Krzysztof Wojtyś – wioślarstwo, Kacper
Majchrzak – pływanie, Maksym Majchrzak – kajakarstwo, Mikołaj Szaferski
– taekwondo olimpijskie, Szymon Mikołajczak – wioślarstwo, Magdalena Biadała – pływanie synchroniczne, Emilia Pic
– żeglarstwo, Paweł Bratkowski – hokej
na trawie, Michał Wachowiak – karate
olimpijskie.
Serdecznie gratulujemy!
M. Matuszak, T. Radziszewska,
T. Rybarczyk, M. Woliński
z Fot. Mariusz Łuczak
„Zima nas pozytywnie zaskoczyła, ale
niestety na Warcie pojawiła się kra która
uniemożliwia Przepływanie Warty. Dlatego
impreza zostaje przeniesiona z 4 marca na.
25 marca.” – informują morsy na FB…
/nad, mw/

S
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strza Mariana Szkudlarka listy gratulacyjne. To młodzi zawodnicy osiągający już
wspaniałe wyniki sportowe, promujący
gminę i mający świetne perspektywy na
przyszłość. Oto oni: Zofia Sarnowska
– taniec sportowy, Patryk Walkowiak
– taekwondo olimpijskie, Damian Goździk – pływanie, Mikołaj Wójcik – taekwondo olimpijskie, Wiktoria Cygan
– taniec sportowy, Julia Matuszewska
– rugby, Przemysław Wanat – wioślarstwo, Kacper Konczalik – zapasy, Sebastian Nowicki – zapasy, Michał Kulecki
– wioślarstwo, Oriana Walasek – hokej
na trawie, Jakub Tracz – lekkoatletyka,

warzędzkie morsy wzięły udział w corocznym międzynarodowym zlocie
morsów w Mielnie w dniach 10-11
lutego 2018 roku z okazji 15. rocznicy zlotu
oraz 15. rocznicy założenia Stowarzyszenia
MORSY SWARZĘDZ. Z okazji rocznicy
prezes Włodzimierz Turkiewicz otrzymał

statuetkę morsów z rąk burmistrz Mielna,
pani Olgi Raszak-Pezała. Morsy na zimowej
bałtyckiej plaży odwiedził ponownie pan
„pogodynka” Tomasz Zubielewicz, któremu
wręczono koszulkę stowarzyszenia.
W tegorocznym zlocie uczestniczyło
3212 morsów.

PROSTO Z RATUSZA marzec 2018

Swarzędz przebiegł „tropem wilczym”
Wojskowi z Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu zaprezentowali
również pojazd HMMWV zwany potocznie Hummer’em. Imprezę zabezpieczali:
Ochotnicza Straż Pożarna Swarzędz oraz
Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ZHR – Okręg Wielkopolski.
Organizatorami biegu byli: 9 Swarzędzka Drużyna Harcerzy „ECHO PUSZCZY” im. Andrzeja Małkowskiego i Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu. Bieg objęty
był patronatem burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz, Mariana Szkudlarka.
/t.ryb/
z Fot. Tomasz Rybarczyk

Pamiętamy o „Żołnierzach Wyklętych”

W

południe 1 marca na swarzędzkim Rynku odbyła się uroczystość upamiętniająca „Żołnierzy
Wyklętych”. W towarzystwie pocztów
sztandarowych i przy dźwiękach werbla
przedstawiciele władz Swarzędza zło-

żyli kwiaty pod pomnikiem Bohaterów
Poległych za Wolność i Ojczyznę, przy
którym wartę honorową wystawili swarzędzcy harcerze.
/mw/
z Fot. M. Woliński i T. Rybarczyk

Aktualności

W

niedzielę, 4 marca, odbył się
bieg „Swarzędz Biegnie Tropem
Wilczym”. Bieg był elementem
ogólnopolskiego wydarzenia sportowego,
o charakterze historycznym, a jego celem
było upamiętnienie „Żołnierzy Wyklętych”.
Uczestnicy mieli do wyboru trasy:
5 km; 1963 m; 196,3 m – dla dzieci oraz
5 km nordic walking. Dystanse 1963 m
i 196,3 m odpowiadają dacie zakończenia
działań podziemia antykomunistycznego
w Polsce wraz z symboliczną śmiercią
ostatniego partyzanta Józefa Franczaka,
ps. „Lalek”, zastrzelonego w 1963 r. podczas obławy ZOMO.
Udział wzięło łącznie około 150 biegaczy, a każdy z nich otrzymał pamiątkową
koszulkę z jednym z „Żołnierzy Wyklętych”. Uczestnicy mieli możliwość rozmowy przy ognisku z majorem Marianem
Osadą, należącym do Szarych Szeregów.

19
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7. bieg 10 km Szpot Swarzędz

Ile razy zabrzmi dzwon rekordzisty ?
Przygotowania do 7.biegu 10 km Szpot Swarzędz
powoli wkraczają w decydującą fazę. W niedzielę,
22 kwietnia 2018 roku, Swarzędz już po raz kolejny
stanie się polską stolicą ulicznych biegów na dystansie 10 kilometrów.

Aktualności

L

20

imit startujących ustalony został na
poziomie 3.500 biegaczek i biegaczy,
a to z prostej przyczyny, mianowicie
przepustowości swarzędzkich ulic. Start
biegu głównego nastąpi o godzinie 10:30
z najszerszej arterii komunikacyjnej naszego miasta – ulicy Cieszkowskiego,
a trasa wzorem minionych lat prowadzić
będzie przez Rynek, pod drogą numer 92,
przez wiadukt na torami kolejowymi linii
Poznań – Warszawa, osiedla Swarzędza
– Południe z metą tradycyjnie na tartanowej bieżni Stadionu Miejskiego. Na liście
startowej w końcu lutego znajdowało się
ponad 1 300 osób, a zatem można użyć
stwierdzenia, iż zapisy trwają w najlepsze,
acz moment zamknięcia listy zbliża się
nieubłaganie. Zapisy możliwe są poprzez
stronę internetową www.biegi.szpot.pl .
Tradycyjnie nie zabraknie wielu cennych nagród z losowaniem wśród wszystkich uczestników biegu samochodu osobowego włącznie. Będzie nim w tym roku
Hyundai i10. Klasyfikacje w kategoriach
wiekowych prowadzone będą co 5 lat, a na
podium zaproszonych zostanie po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników w każdej z tych 13-tu kategorii plus oczywiście
w klasyfikacji generalnej, klasyfikacji na
najlepszą Swarzędzankę i Swarzędzanina, Wielkopolankę i Wielkopolanina,
Policjantkę i Policjanta. W sumie na podium po nagrody zaproszonych zostanie
ponad 170 osób . Z okazji przypadającego
w tym roku 380-lecia nadania Swarzędzowi praw miejskich interesująca nagroda
będzie oczekiwała również na uczestnika
biegu, który zajmie miejsce… 380-te.
Wpisowe wynosi 45 złotych, ale po
przekroczeniu liczby 2.000 zawodniczek
i zawodników wzrośnie do 49 złotych, a po

przekroczeniu liczby 3.000 wynosić będzie
55 złotych. Zatem zwlekanie z decyzją
niekoniecznie jest opłacalne.
Za linią mety na wszystkich, którzy
podczas 7.biegu 10 km Szpot Swarzędz
ustanowią swój nowy rekord życiowy, czekać będzie Dzwon Rekordzisty i każdy
z nowym rekordem będzie mógł obwieścić ten niesamowity fakt całemu światu
uruchamiając ów dzwon. Ile razy zabrzmi
charakterystyczny dźwięk w niedzielę 22
kwietnia ? Może kilkaset, za może ponad
tysiąc ? Oby dzwon dzwonił na swarzędzkim stadionie jak najczęściej .
Bieg główny, w którym limit czasu
wynosi 90 minut zostanie poprzedzony
Biegiem VIP-ów, w którym wystartują parlamentarzyści, samorządowcy, szefowie
firm, znani sportowcy. Start do tego biegu
nastąpi z ulicy Cieszkowskiego o godzinie 10-tej. Dzień wcześniej natomiast ,
czyli w sobotę 21 kwietnia b.r. na Stadionie Miejskim odbędzie się II Olimpiada
Biegowa Dzieci i Młodzieży, w której wystartują uczniowie szkół z terenu naszego
miasta i gminy. Jak na poważne zawody
przystało będą numery startowe, pomiar
czasu, medale dla wszystkich i nagrody
dla najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych. Z myślą również
o najmłodszych Organizator – firma Szpot
oraz współorganizator Miasto i Gmina
Swarzędz wraz z partnerami imprezy
przygotowują całe miasteczko zabaw dla
dzieci, które po zakończeniu sportowej
rywalizacji będą mogły skorzystać z wielu
atrakcji. Miejscem owych zabaw będzie
boisko znajdujące się na tyłach pływalni
Wodny Raj. Co istotne, atrakcje dla najmłodszych będą także dostępne w niedzielę 22 kwietnia do godziny 15-tej.

Po zakończeniu biegu głównego, przeprowadzeniu ceremonii dekoracji najlepszych odbędzie się kolejna aukcja z której
całkowity dochód zostanie przeznaczony
na dalsze leczenie 10-letniej Nikoli Kubiak, małej swarzędzanki walczącej od
ponad 6 lat z nowotworem złośliwym.
Organizatorzy zwrócili się o ufundowanie
upominków na tę aukcję do najważniejszych osób w Państwie, a także w Wielkopolsce oraz do znanych sportowców.
Przypomnijmy, iż podczas ubiegłorocznej
aukcji udało się zebrać ponad 9 000 złotych, które natychmiast trafiły na konto
Fundacji „Zdążyć z pomocą”, której podopieczną jest Nikolka. Udział w aukcji
może wziąć każdy, już dzisiaj zapraszamy
absolutnie wszystkich, którzy chcieliby
pomóc w walce z tą okrutną chorobą .
Wśród atrakcji Pikniku, który odbędzie się na parkingu pływalni Wodny
Raj w niedzielę 22 kwietnia nie zabraknie
prezentacji najnowszych modeli samochodów firmy Szpot, będzie stoisko Fundacji
DKMS prowadzącej akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku, sporo atrakcji
kulinarnych i ofert firm deweloperskich.
Jednym słowem mnóstwo atrakcji dla każdego, a to oznacza, iż sobotę i niedzielę 21
i 22 kwietnia 2018 roku warto zaplanować
na świeżym powietrzu w spędzić w okolicach swarzędzkiego Stadionu Miejskiego
przy ulicy Święty Marcin 1.
Przypominamy zatem o zapisach, których można dokonać przez stronę www.
biegi.szpot.pl . Wszelkie pytania prosimy kierować na adres biegi@szpot.pl .
Zapraszamy do kibicowania na starcie
trasie i mecie, bowiem od zawsze biegi
rozgrywane w Swarzędzu znane były nie
tylko z bardzo dobrej organizacji, ale także
wspaniałego dopingu kibiców.
/maw/
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W

olontariuszka Samantha Nunziati
z Włoch pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Do podstawowych zadań Samanty należy praca
z dziećmi w świetlicach w Swarzędzu
i Gruszczynie oraz z seniorami w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” i Centrum
Aktywności Seniora. Młoda Włoszka do
końca swojego pobytu w Polsce, tj. do
połowy sierpnia, co tydzień we wtorki
i piątki będzie prowadzić lekcje z języka
włoskiego i angielskiego dla miejscowych seniorów.
Dariusz Bugajski

„Między nami –
Pokoleniami”

P

odczas zimowych ferii dzieci i młodzież uczęszczają na ciekawe spotkania. W Dziennym Domu„Senior-WIGOR”
zorganizowaliśmy warsztaty twórcze.
Były to kolejne spotkania z młodzieżą
z cyklu „Między nami – Pokoleniami”.
16 i 19 lutego mieliśmy przyjemność
spotkać się z dziećmi i młodzieżą z Placówki Wsparcia Dziennego„Nasza Dziupla”. Zorganizowane zostały warsztaty
ceramiczne przy współudziale wolontariuszki Samanthy oraz zaangażowanych
opiekunów.
Anna Szpakowska
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Gra w kręgle daje
adrenalinę…

N

ależy tak uznać po„wypadzie”uczestników Dziennego Domu„Senior-WIGOR” w Swarzędzu na kręgielnię przy
Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji.
Z pozoru schorowani starsi ludzie, a na
torze odzyskiwali wigor - ten błysk w oku.
Można było dostrzec sportowy pazur.
Mogę z czystym sumieniem powtórzyć
słowa za komentatorem sportowym
Janem Ciszewskim „szkoda ,że Państwo

tego nie widzieli” i jak mówi klasyk„Panie
Turek, nie kończ Pan tego meczu”.
Dodatkowo pyszna kawa i coś słodkiego – to był sposób na naprawdę udane przedpołudnie.
Józef Pawelec
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Seniorzy
w Narodowym

W

czasie zimowych warsztatów spotkała nas miła niespodzianka – wyjście do Muzeum Narodowego w Poznaniu. W planie były obrazy Malczewskiego,
Wyspiańskiego i Boznańskiej. Po kolei
omawialiśmy obrazy mistrzów. Np. u Stanisława Wyspiańskiego podziwialiśmy
perfekcyjną kreskę w akwarelach, na
których rysował śpiące dzieci. Wszystkie obrazy były ciekawe, a wycieczka
przyniosła nam wiele wzruszeń i radości.
Hanna Grabowska
„Wesoła Paczka” z Paczkowa

Z wizytą w Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego

W

dniu 23.02.2017 r. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu udali się z wizytą do
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Poznaniu.
Uzyskaliśmy informacje dotyczące
numerów alarmowych, obowiązków
pracowników centrum, oraz umiejętności i predyspozycji potrzebnych do
podjęcia zatrudnienia na stanowisku
operatora numeru 112. Zwiedziliśmy
salę operatorską, gdzie mieliśmy możliwość obserwacji pracy operatorów,
zapoznaliśmy się z programami, które
są niezbędne w celu obsługi zgłoszenia
alarmowego oraz rozdysponowania odpowiedniej służby. Spotkanie zakończyło
się podsumowaniem informacji zdobytych podczas wizyty.
D. Jóźwiak, ŚDS

Dodatek mieszkaniowy – nowe kryteria

O

d 1 marca 2018 roku wysokość najniższej
emerytury wynosi 1029,80 zł. W związku z tym zmianie ulegają kryteria dochodowe
upoważniające do ubiegania się o dodatek
mieszkaniowy.
Średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego uzyskany
w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie
może przekraczać:
a) 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym czyli 1802,15 zł
b) 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym czyli 1287,25 zł
Druki wniosków o dodatek mieszkaniowy oraz wszelkie niezbędne informacje można
uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu w godzinach pracy ośrodka lub pobrać
ze strony internetowej www.opsswarzedz.pl
Katarzyna Błaszczak – OPS

Zapomoga z tytułu
urodzenia się dziecka

D

yrektor OPS w Swarzędzu działając z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzędz w ramach ustawy o świadczeniach
rodzinnych wypłaca jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia się dziecka. Świadczenie to
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek
dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka
opieką nie później jednak niż do ukończenia
przez dziecko 18 roku życia.
Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż
od 10 tygodnia ciąży do porodu.
W miesiącach styczeń-luty 2018 roku
wypłacono 59 takich świadczeń.
Beata Pacholczak
OPS w Swarzędzu
Sekcja Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego

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

Prosto z OPS

Nie taki język
straszny…
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Swarzędzki alfabet historyczny Antoniego Kobzy

Kobylnica
(fragmenty)

Kobylnica leży 4 km na północ od Swarzędza, przy drodze wojewódzkiej nr 194
i linii kolejowej Poznań – Gniezno, mieszka tu 1589 osób (2015 r.).
Nazwa wsi ma charakter kulturowy i wywodzi się od nazwy łąki znajdującej się
w pobliżu wsi, na której wypasano kobyły…

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: Kobylnica.
Kobylnica. Budynek szkolny z 1902 r.
Zbiory Henryka Sobkowiaka

Alfabet historyczny Antoniego Kobzy

Walka mieszkańców
z germanizacją
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…Tak jak w innych wiejskich dobrach
Wielkopolski, tak i w Kobylnicy zgodnie
z ustawą kwietniową 1823 r. przeprowadzono uwłaszczenie chłopów. Z wnioskiem do
władz regencji poznańskiej o przeprowadzenie separacji gruntów i regulacji stosunków
między dworem a gospodarzami, wystąpili
sami kobylniccy chłopi.
…Uwłaszczenie nie objęło wszystkich
mieszkańców wsi. Sytuacja komorników
i robotników rolnych nie uległa żadnej zmianie. Na tle zawiedzionych nadziei poprawy
bytu, …w Kobylnicy, doszło do odmowy wykonywania pańszczyzny przez pominięte
uwłaszczeniem grupki najuboższych mieszkańców. Zaburzenia trwały przez jakiś czas
i dopiero po perswazjach przedstawicieli
władzy i niewielkich ustępstwach dziedzica
przywrócono porządek.
…W Kobylnicy folwark istniał co najmniej do 1877 r. i był w dalszym ciągu własnością Augusta Cieszkowskiego, bowiem
wynika to z umowy o dzierżawie, którą
zawarł hrabia z Teodorem Dembińskim
w 1865 r. na dwanaście lat. W kontrakcie
wymieniony jest między innymi folwark
w Kobylnicy, który posiadał 85 ha ziemi...

…Pod koniec XIX wieku Kobylnica stała
się popularną podpoznańską miejscowością
wypoczynkową podobnie, jak nieco później
Puszczykowo koło Mosiny…
…Do Kobylnicy przyjeżdżał kilkakrotnie
znany poznański rysownik i malarz Paulin Gardzielewski, wiceprezes Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu. Artysta znany był głównie z obrazów o tematyce
religijnej oraz projektów witraży. Zachwyciła
go uroda okolicy i uwiecznił ją na dziesięciu
obrazach tworzących cykl pejzaży kobylnickich, które wystawiał dla publiczności w siedzibie Towarzystwa w październiku 1905 r.
…Bardzo duży wpływ na wieś, jej mieszkańców i całą okolicę wywarło założenie
przez Towarzystwo „Stella” w końcu XIX
wieku, ośrodka kolonii wakacyjnych oraz
stacji sanitarnej, przekształconej w dziecięce
sanatorium dla rekonwalescentów…
…Po wybuchu I wojny światowej cały
ośrodek w Kobylnicy zajęła armia niemiecka
przebywająca tu do wiosny 1915 r. Po wyjściu wojska budynki trzeba było odnawiać.
W 1916 r. przyjęto w ośrodku 212 dzieci na
koloniach, a w stacji sanitarnej 145 rekonwalescentów

…W czasach wzmożonej germanizacji
ziem polskich przez pruskiego zaborcę,
władza m.in. zmieniała nazwy polskie na
niemieckie. Po wybudowaniu w 1872 r. linii kolejowej Poznań – Gniezno (i dalej do
Inowrocławia) Prusacy nadali stacji w Kobylnicy nazwę Kobelnitz. Nazwę tą urzędnicy
różnych pruskich instytucji państwowych
automatycznie przenieśli na wieś, ale Polacy
dokonali jej spolszczenia i obok powszechnie funkcjonującej nazwy Kobylnica zaczęto
używać także nazwy Kobelnica. W kwietniu
1907 r. sprawa nazwy wsi została upubliczniona, ponieważ do gazet przedostała się
informacja o kobylnickim gospodarzu Teodorze Drachowskim, którego poznańska policja ukarała za stosowanie nazwy Kobelnica,
zamiast Kobelnitz. Zgodnie z ówczesnymi
zarządzeniami władzy zaborczej, każdy gospodarz miał obowiązek oznaczać konny
wóz tabliczką z imieniem i nazwiskiem właściciela oraz miejscem jego zamieszkania.
Ukarany mandatem w wysokości 3 marek
za przekroczenie rozporządzenia regencyjnego z marca 1901 r. Drachowski odwołał się
do sądu. W imieniu powoda występował
z ramienia poznańskiej „Straży” mecenas
Drwęski, który udowodnił sądowi, że nazwa
Kobelnitz dotyczy wyłącznie stacji kolejowej a nie wsi. Dzięki temu sąd uniewinnił
Teodora Drachowskiego…
Problemy z władzą pruską miała kilka lat
wcześniej także inna mieszkanka Kobylnicy,
18-letnia Agnieszka Lamaszewska. Została oskarżona w 1903 r. o obrazę majestatu
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Kobylnica. Willa Mizerskiego, stan
w 2016 r. Fot. Antoni Kobza

Kobylnica w okresie
międzywojennym (1919-1939)
Niewiele wiadomości przetrwało
o mieszkańcach Kobylnicy w okresie międzywojennym…
W 1923 r. przeprowadzono wybory do samorządu wsi, a sołtysem i poborcą podatków
został chałupnik Franciszek Stachowiak. Na
pierwszego ławnika wybrano gospodarza
Józefa Wolniewicza, na drugiego – gospodarza Ignacego Srokę, a zastępcą ławników
został kolejarz Franciszek Doba…
W 1931 r. Stanisław Rumiński (mieszkaniec Kobylnicy od 1930 r.) założył we wsi
Ochotniczą Straż Pożarną. Strażacy nie
posiadali własnych pomieszczeń i wynajmowali salę od pana Jędraszyka, który był
majordomusem (zarządcą) w wierzenickim
dworze. Zbudowana przez niego na polecenie hr. Augusta Adolfa Cieszkowskiego sala
miała na celu ożywienie życia społeczno-kulturalnego wsi i rzeczywiście taką rolę
spełniała. Posiadała scenę, widownię i podstawowe zaplecze.
Wojsko niemieckie na terenie Stacji
Sanitarnej w 1915 r. w Kobylnicy.
Zbiory Piotra Choryńskiego

…W tej właśnie salce odbył się pierwszy
w Kobylnicy seans filmowy, a do aparatu
napędzanego energią elektryczną przywieziono z Poznania agregator prądotwórczy.
... W pobliżu drogi do Swarzędza (ul.
Dworcowa) wybudowano w 1932 r. okazałą
willę… …Właścicielem jej był Ignacy Mizerski, który parcelę otrzymał od hr. Augusta
Cieszkowskiego.
…Można stwierdzić, że Kobylnica dzieliła się wówczas na dwie różniące się od siebie
części: wschodnią i zachodnią. Zachodnia
- ze stacją kolejową - miała charakter wypoczynkowy, letniskowy, natomiast wschodnia
pozostała typową wsią składającą się z niewielkich domów mieszkalnych i zabudowań
gospodarczych należących do rolników.
II wojna światowa wtargnęła do Kobylnicy 3 września 1939 r., gdy niemieckie
lotnictwo zbombardowało wieś w rejonie
dworca kolejowego i starej szkoły. Władze
okupacyjne, już w 1939 r. zmieniły nazwę wsi
na Roβgarten, a w 1943 r. ponownie na Kobelnitz, która funkcjonowała w czasie zaborów.
…Willa Mizerskiego przy ul. Dworcowej
została zajęta i Niemcy zorganizowali w niej
w 1940 r. szkołę pilotażu. Dotychczasowy
właściciel (I. Mizerski) musiał opuścić swoją
własność i zamieszkał u Rumińskiego przy
obecnej ul. Poznańskiej (naprzeciwko szkoły).

20 stycznia 1945 r. Kobylnica została
wyzwolona spod władzy niemieckiej przez
Armię Czerwoną...
…Z wygnania powróciły rodziny kobylnickich rolników: Wielochowie, Goderscy,
Kucharscy i Srokowie, obejmując swoje gospodarstwa będące nierzadko w stanie ruiny.
Stanisław Rumiński reaktywował
działalność Ochotniczej Straży Pożarnej,
a miejsce po lesie przylegającym do wsi i wyciętym w 1945 r. przez Rosjan, obsadzono
sadzonkami sosny.
…W kaplicy natomiast, około połowy lat
siedemdziesiątych XX wieku z powodu nieostrożności wybuchł pożar. W sierpniu 1999
r. w bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy, dwa
razy paliły się zabudowania gospodarcze.
Największy pożar kaplicy wybuchł w godzinach nocnych 20 listopada 2000 r. i strawił
całą drewnianą część obiektu. Przyczyny
pożarów pozostały nieznane…
Sołtysi Kobylnicy po II wojnie światowej (wykaz niepełny): Kuraś, Zapendowski,
Kazimierz Kowalski (1990 – 1992), Jerzy Maciejewski (1992 – 1994), Marek Baumgart
(1994 –2006), Artur Siemaszko (2006 – 2014),
Grażyna Orpińska (od 2014 r.).

Alfabet historyczny Antoniego Kobzy

i rozprawa toczyła się przed izbą karną pod
przewodnictwem samego dyrektora sądu dr.
Felsmanna. Podczas rozprawy stwierdzono,
że Lamaszewska obraziła króla i królową
Prus. W związku z tym, że proces odbył się
z wykluczeniem publiczności nie wiadomo
jak i gdzie doszło do złamania prawa. Oskarżoną skazano na trzy miesiące więzienia…
…Wzorem całej Wielkopolski w latach
1906-1907, w Kobylnicy także miał miejsce
strajk szkolny, którego głównym powodem
był nakaz wprowadzenia języka niemieckiego na lekcjach religii, gorliwie realizowany
przez kierownika szkoły Gawrońskiego.
Strajk rozpoczął się w październiku 1906
r. i podobno trwał najdłużej - biorąc pod
uwagę szkoły na obecnym obszarze gminy
Swarzędz.

…Niemcy w 1942 r. założyli w Kobylnicy
obóz pracy, w którym trzymano Żydów zatrudnianych głównie do pracy przy lokalnej
linii kolejowej Kobylnica - Franowo.
...Mieszkańcy Kobylnicy dość szybko
zorientowali się w trudnych warunkach,
w jakich znaleźli się więźniowie żydowskiego
obozu pracy i starali się im pomagać. Na
przykład, podczas marszu więźniów do miejsca pracy lub powrotu do obozu, wystawiano
dla nich, w miarę skromnych możliwości,
chleb i gotowane ziemniaki.
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Iwona Kienzler

„Piastowie od Mieszka do Kazimierza.
Miłość i władza”

Biblioteka Publiczna poleca:
Nidal uznawany za poprzednika
Bin Ladena ukrywał się w Polsce,
a w dniu wyboru Lecha Wałęsy
doszło do zamachu bombowego
na Okęciu. Niezwykle ciekawa
rozmowa, od której trudno się
oderwać.

Natasza Socha

Prosto z Biblioteki

„Apteka marzeń”
Iwona Kienzler, znana pisarka i popularyzatorka historii, w swojej
najnowszej książce przybliża nam
Piastów – pierwszych władców
Polski. Autorka pokazuje, że
członkowie tej dynastii „w niczym
nie przypominają papierowych,
jednowymiarowych postaci znanych z kart podręczników, (…)
a historia ich rządów była pełna
intryg, zbrodni, zdradzieckich
knowań, skrytobójstw, gwałtów,
czy waśni między braćmi”. Książka
wzbogacona została praktyczną
bibliografią. Ciekawa propozycja
dla każdego kogo interesują
dawne losy Polski.

Jerzy Dziewulski

„O terrorystach
w Polsce
w rozmowie
z Krzysztofem Pyzią”

Nick Vujicic

„Bez rąk, bez nóg,
bez ograniczeń!”

Natasza Socha podejmuje trudny
temat nowotworów u dzieci.
Bohaterkami są dwie dziewczynki
Ola i Karolina, których losy splatają
się na oddziale onkologicznym.
Książka mówi o potędze matczynej miłości, sile, która tkwi
w rodzinie. Niezwykle dojrzała,
wzruszająca książka, która uczy
pokory i dostrzegania wartości
w codziennym życiu, cieszenia się
każdą chwilą. Powieść zachęca
także do bycia dawcą szpiku
kostnego. Zaletą książki jest także
jej barwny i plastyczny język.

Stanisław Adler

„Żadna blaga, żadne
kłamstwo… Wspomnienia z warszawskiego getta”
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Najsłynniejszy polski antyterrorysta Jerzy Dziewulski w rozmowie
z Krzysztofem Pyzią porusza temat
obecności terrorystów w Polsce.
Opowiada o przebiegu akcji,
w których brał udział, a także
przedstawia swoją własną opinię
o współczesnych terroryzmie.
Dziewulski ujawnia wiele mało
znanych faktów, jak ten, że Abu

ważne źródło, na które powołują
się historycy. Jeden z najwybitniejszych badaczy Zagłady Raul
Hilberg zaliczył je „do najbardziej
inspirujących przemyśleń na
temat getta, jakie zdarzyło mu się
czytać”. Dzięki zapiskom Adlera
możemy poznać życie w getcie
warszawskim, a także funkcjonowanie budzącej po dziś dzień
kontrowersje Służby Porządkowej.
Niezwykle ciekawa publikacja, nie
tylko dla pasjonatów historii.

B. A. Paris

„Na skraju
załamania”
„Nazywam się Nick Vujicic
i mam dwadzieścia siedem lat.
Urodziłem się bez kończyn, ale –
na przekór okolicznościom – żyję
pełnią życia!” – tymi słowami
rozpoczyna się książka „Bez
rąk, bez nóg, bez ograniczeń!”.
Autor mówi w niej o drodze,
jaką przeszedł od załamania
i zwątpienia do samoakceptacji.
Pokazuje, że jedyne ograniczenia,
jakie ma człowiek to te, które są
w jego głowie. Nick Vujicic mimo
niepełnosprawności prowadzi
aktywne życie, podróżuje po
całym świecie, ma własną firmę,
jest mówcą motywacyjnym.
Spotykając się z ludźmi, niesie im
nadzieję, pokazując, że można
pokonać wszystkie przeciwności.
Anna Kamińska

Wspomnienia Stanisława Adlera
od wielu lat uznawane są za

o Simonie Kossak oraz Wandzie
Rutkiewicz. Tym razem autorka
poświęca ją ludziom, którzy
zamieszkiwali tereny Puszczy Białowiejskiej. I tak opisuje historie
ostatniego bartnika, mężczyzny
uważanego za czarnoksiężnika czy
carskiego ogrodnika. Książka ma
formę reportażu, poświęconego
rodzinnym, nieraz bardzo osobistym historiom. Anna Kamińska
nie boi się pisać o tematach
trudnych, jak na przykład przemoc
domowa. Książka jest bardzo ładnie wydana z licznymi zdjęciami.

„Białowieża
szeptem.
Historie z puszczy
białowieskiej”
Nowa książka autorki wspomnień

Cass wiedzie całkiem szczęśliwe
życie. Pewnego dnia, wracając do domu, widzi siedząca
w samochodzie kobietę. Uznając,
że nie potrzebuje ona pomocy,
Cass odjeżdża. Rano okazuje się,
że kobieta została zamordowana.
Cass odczuwa wyrzuty sumienia,
boi się także pozostającego na
wolności mordercy. Popada
w coraz większy obłęd, nie wie, co
jest prawdą, a co fikcją – jej problemy potęgują dodatkowo zaniki
pamięci. Książka jest doskonałym
przykładem thrillera psychologicznego – wciąga i budzi niepokój.
Nie można oderwać się od niej
przez długie godziny.
Anna Walkowiak-Osowska
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Spotkanie z pisarką, Moniką Sawicką
ka, która się nudzi i można ją odłożyć do
kąta. Pisarka zainspirowana własnymi
doświadczeniami ze zwierzakami napisała książeczki dla dzieci o psie Kajtusiu.
W dalszej części spotkania dzieci dowiedziały się, jak pisać powieść na przykładzie lepienia bałwana.
Spotkanie dla dorosłych, w którym
uczestniczyli nasi czytelnicy i podopieczni zaprzyjaźnionego Dziennego Domu
Senior-Wigor było terapeutyczną opowieścią o tym, jakie emocjonalne różnice
dzielą kobiety i mężczyzn. Dowiedzieliśmy się, co pomaga nam budować dobre

Ferie w Kobylnicy

owieczka Magda, kurczak Filip, wiewiórka
Basia i myszoskoczek Hopek.
Ostatniego dnia zajęć odwiedziła nas
autorka książek dla dzieci i młodzieży
Pani Monika Sawicka. Wszyscy chętnie
uczestniczyli w prowadzonych przez Nią
warsztatach literackich.
Tegoroczne ferie w bibliotece były
bardzo udane. Do zobaczenia za rok.
P. Szymańska

O

d 19 do 21 lutego br. w filii biblioteki publicznej w Kobylnicy
odbywały się półkolonie zimowe.
Trzy dni fantastycznej zabawy minęły
nam w atmosferze radości i nauki .
W poniedziałek odbyły się zajęcia
z cyklu: Akademia eksperymentu. Uczestnicy spotkania przeprowadzili doświadczenia w wyniku których powstała: wulkaniczna lampa świecąca w ciemności,
lawina piany oraz pyszne, jadalne lody
o smaku pomarańczowym.

partnerskie relacje, o różnych rodzajach
przemocy, które nas dotykają i jak można pomóc sobie i innym przezwyciężyć
w życiu takie sytuacje, które nas blokują
i nie pozwalają się rozwijać.
/rcp/

Wtorkowe zajęcia upłynęły pod
znakiem igły i nitki. Dzieci uszyły własne przytulanki. Powstały między innymi:

„Ferie z książką” w Gruszczynie:

Poetyckie wieczory
w bibliotece

Własny lapbook i „wycieczka” do Japonii

B

iblioteka Pedagogiczna w Swarzędzu, w ramach akcji„Ferie z książką”,
zorganizowała w świetlicy wiejskiej
w Gruszczynie warsztaty z tworzenia
lapbooka oraz zajęcia na temat kultury
dalekiej Japonii.
Na pierwszym spotkaniu 12 lutego
dzieci biorące udział w półkolonii sołeckiej dowiedziały się, czym jest lapbook
– czyli „książka na kolanach”.
Drugie spotkanie (16 lutego) miało
charakter warsztatowy. Każdy uczestnik
półkolonii wykonał swojego lapbooka.
Powstałe prace wezmą udział w konkursie – najciekawsze zostaną nagrodzone.
Wszystkie wykonane lapbooki można
oglądać do końca marca na wystawie
w Bibliotece Pedagogicznej w Swarzędzu.
23 lutego dzieci biorące udział w półkolonii sołeckiej spędzały czas na poznawaniu kultury Dalekiego Wschodu.
Uczniowie dowiedzieli się, jakie tradycje
i obyczaje panują w Japonii, a także co
jedzą, jak się zachowują, ubierają oraz jak

mieszkają i spędzają wolny czas mieszkańcy tego kraju. Natomiast o historii
Japonii, dziejach samurajów czy wyznawanych religiach dzieci mogły dowiedzieć się z książek, które towarzyszyły im
na zajęciach. Wszyscy uczestnicy mieli
okazję spróbować tradycyjnej zielonej
herbaty oraz słodyczy przywiezionych
z Japonii, a także nauczyć się jeść pałeczkami. Uczestnicy półkolonii poznali
zasady origami, a następnie z kolorowych
kartek papieru złożyli żurawie.
Kornelia Choryńska

Z

apraszamy na comiesięczne spotkania z poezją i muzyką do czytelni
biblioteki na os. Czwartaków 1.
Spotkania prowadzi poznańska poetka Kalina Izabela Zioła a ballady do
jej wierszy śpiewa Tomasz Bateńczuk.
Zapraszamy 20 marca na godz.
18.00 na spotkanie „Swarzędz
wierszami rozkwita”. Swoje wiersze
przedstawią zaproszeni poeci z naszego regionu.
/bibl/

os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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lutego gościliśmy w bibliotece
pisarkę Monikę Sawicką. Odbyły się trzy spotkania: pierwsze w Kobylnicy podczas ferii zimowych
organizowanych w tej filii, drugie i trzecie na osiedlu Czwartaków. Skorzystały
z nich dzieci i dorośli. Dzieci z Kobylnicy
uczestniczyły w warsztatach literackich,
a dzieci z przedszkoli w Swarzędzu nauczyły się jak dbać o swoje domowe
zwierzęta i z jakim namysłem, dbałością
i miłością należy podejść do ich zakupu
czy adopcji. Pisarka zwracała dzieciom
uwagę, że zwierzę to nie kolejna zabaw-
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Sauna – kwietniowa
promocja

120 dzieci na półkoloniach
S

Prosto z Centrum Sportu

auna często określana jest przez korzystających
terapią nie tylko dla ciała ale również dla duszy.
Regularne i odpowiednie korzystanie zapewnia
poprawę wyglądu skóry, redukuje stan zmęczenia
i codzienny stres, a także może wspomóc naszą odporność. Do dyspozycji mamy sauny: suchą i parową.
Przez cały kwiecień w cenie 10 zł można będzie
korzystać z sauny aż do 40 minut (za każdą przekroczoną minutę pobytu należy dokonać opłaty
zgodnie z cennikiem 0,40 zł za minutę).
Drogi użytkowniku - pamiętaj, że istnieją również
przeciwwskazania do przebywania w saunie dlatego przed skorzystaniem zapoznaj się z regulaminem
sauny. Ulotki informacyjne o prawidłowym korzystaniu z sauny dostępne będą w kasie pływalni.
Zapraszamy!
/scsir/
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Aqua Aerobik:
Marcowa promocja
4, 8, 12 = 5, 10, 15

Z

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/

P

o raz kolejny w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się
zimowe półkolonie. W I i II turnusie
uczestniczyło łącznie 120 dzieci. Program zajęć obejmował:
»» naukę jazdy na łyżwach, prowadzoną przez instruktora SCSiR Pana
Kazimierza Mąkowskiego, dzięki
któremu dzieci nabrały pewności
siebie i w ostatni dzień półkolonii
potrafiły bez większych problemów
jeździć same,
»» gry zespołowe w hali sportowej,
»» zajęcia taneczno-ruchowe, prowadzone przez instruktorkę SCSiR Panią
Paulinę Fiedler, która poprzez taniec
i zabawę zadbała o prawidłową postawę i kondycję uczestników półkolonii,
»» wyjazd do kina, na filmy przygodowe dla dzieci i młodzieży,
»» codzienną zabawę w basenie,
oraz wiele innych atrakcji, podczas których dzieci mogły wykazać się swoimi
umiejętnościami i zdolnościami.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
półkolonii oraz opiekunom i instruktorom prowadzącym za udane ferie
i świetną zabawę.
Na kolejne półkolonie zapraszamy w sierpniu. Zapisy od 4 czerwca
2018 r.
/scsir/

Pływalnia w okresie
świątecznym

S

zanowni Klienci SCSiR! W okresie
świątecznym pływalnia czynna będzie według poniższego harmonogramu:
»» 31 marca i 1 kwietnia – nieczynne,
»» 2 kwietnia – czynne od 6:30 do
22:00 (obowiązuje cennik świąteczny),
pozostałe dni - bez zmian.
Nauka i doskonalenie pływania
dla dzieci i dorosłych:
»» przerwa w zajęciach od 29 marca
do 3 kwietnia.
Zajęcia fitness Zdrowy Kręgosłup
oraz Aqua Senior nie odbędą się 1
kwietnia (święto) pozostałe dni – bez
zmian.
/scsir/
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Kup karnet SCSiR –
zyskasz duży rabat

S

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.

Super zabawa w SCSiR!

Karty honorowane
w SCSiR:

jej zdobycie na trzy różne sposoby dostarczało uczestnikom wiele satysfakcji.
Cała zabawa przebiegała w radosnej
atmosferze połączonej ze zdrową rywalizacją i sprawdzeniem samego siebie.
W związku z dużym zainteresowaniem i pozytywną reakcją klientów SCSiR
planujemy w niedalekiej przyszłości powtórzyć taką akcję. Już dziś serdecznie
zapraszamy.
/scsir/
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P

odczas ferii zimowych 13 i 14 lutego
na pływalni była okazja pierwszy
raz skorzystać z atrakcji jaką był
WODNY TOR PRZESZKÓD renomowanej marki WIBIT. Podczas tych dwóch
dni wszyscy chętni mogli spróbować
swoich sił na różnego rodzaju przeszkodach, które jak się okazało wcale nie
były łatwe do pokonania. Największe
wyzwanie stanowiła wieża znajdująca
się na końcowym odcinku całego toru,

/scsir/

Gabinet Masażu
MANO ESPALDA

W

Swarzędzkim Centrum Sportu
i Rekreacji w budynku Pływalni Wodny Raj działa Gabinet
Masażu MANO ESPALDA. Profesjonalne
masażystki, które cały czas podnoszą
swoje kwalifikacje, oferują różnego rodzaju masaże między innymi: sportowy,
odchudzający, relaksujący, sportowy
oraz kinesiotaping i świecowanie uszu

świecą Hopi. Do dyspozycji są dwa gabinety czynne codziennie. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja pod numerem tel.
697-935-442. Serdecznie zapraszamy!
/scsir/

Bony upominkowe – pomysł na prezent

S

warzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji zachęca do zakupu bonów
upominkowych na wybrane usługi
SCSiR. W ofercie do wyboru:
»» karnet SCSiR o określonej wartości
od 50 zł, upoważniający do zniżki
10% na wybrane usługi,
»» kupon na dowolny masaż z oferty
Gabinetu „MANOESPALDA”
»» kupon na jeden z trzech wybranych
zestawów (masaż + sauna, masaż +
basen, basen + sauna)

Szczegóły w kasie Pływalni Wodny
Raj, lub pod nr tel. 61 65 09 520 / 528
/scsir/

ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520 godziny otwarcia: 6.30 - 22.00
www.scsir.swarzedz.pl info@scsir.swarzedz.pl
www.facebook.com/wodnyraj
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Wybory uzupełniające ławników

Do zgłoszenia kandydata na ławnika
dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza
się dokumenty wystawione nie wcześniej
niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest
prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub
nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska
nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie
zdrowia, wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
października 2017 r. o podstawowej
opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217),
stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu
wniosku o wydanie dowodu osobistego.

stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na
podstawie przepisów prawa, dołącza się
aktualny (wystawiony nie wcześniej niż
trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpis lub zaświadczenie potwierdzające
wpis do innego właściwego rejestru lub
ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika
dokonanego na karcie zgłoszenia przez
obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego
zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających
kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika przez obywateli jest osoba, której
nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.
Koszty przygotowania dokumentów
ponosi kandydat na ławnika.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany
przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu udziela Radzie Miejskiej w Swarzędzu informacji o kandydacie na ławnika
uzyskanej i sporządzonej na zasadach
określonych dla informacji o kandydacie
do objęcia stanowiska sędziowskiego.
Kartę zgłoszenia wydaje oraz szczegółowych informacji w sprawie wyboru
uzupełniających ławników udziela oraz
zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, ul.
Rynek 1, parter, pok. 105, w godz. pracy
Urzędu. Tel. 61 65 12 105.
Kartę zgłoszenia można pobrać także
w formie edytowalnej ze stron internetowych:
1) Ministerstwa Sprawiedliwości, (http://
bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);
2) Link do strony znajduje się również
na BIP Gminy Swarzędz – www.swarzedz.pl
Wyborów uzupełniających ławników,
Rada Miejska w Swarzędzu dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca
kwietnia 2018 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika
dokonanego na karcie zgłoszenia przez

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek

Aktualności

Informacja z dnia 1 marca 2018 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2016 - 2019.
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Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
informuje, że przystępuje się do wyborów uzupełniających 5 ławników do Sądu
Okręgowego w Poznaniu do rozpatrywania
spraw cywilnych I instancji, w trwającej
kadencji od 2016 r. do 2019 r.
Podstawa prawna:
»» ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 23) dalej
ustawa,
»» rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy
zgłaszaniu kandydatów na ławników
oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U.
Nr 121, poz. 639) - obowiązuje od 14
czerwca 2011 r. dalej rozporządzenie.
Nieprzekraczalny termin zgłaszania
kandydatów upływa 30 marca 2018 r.
Zgłoszenia, które wpłynęły do Rady
Miejskiej w Swarzędzu po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie
terminu do zgłoszenia kandydatów jest
niedopuszczalne.
Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem
może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność
gospodarczą lub mieszka w miejscu
kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie
średnie lub średnie branżowe.
Art. 159 ustawy określa, że ławnikami
nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów,
od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze

ściganiem przestępstw i wykroczeń;
adwokaci i aplikanci adwokaccy;
radcy prawni i aplikanci radcowscy;
duchowni;
żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem można być tylko w jednym
sądzie.
4)
5)
6)
7)

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na
podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru.
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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.

]]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 ]

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

]]Ochotnicza Straż ]

Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

]]Centrum Informacji ]
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

]]Gminne ]

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

Swarzędzka Gala Sportu
str. 16-18

]]Zakład ]

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

]]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

Podatki płaćmy u siebie. Warto! z Prosto z budowy
Dotacje: komu, ile, na co… z Historia Kobylnicy
Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

z Fot. Mariusz Łuczak
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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
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Stowarzyszenie dzieci specjalnej troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu

os. Kościuszkowców 13, 62-020 Swarzędz, tel. 61 651 52 86, e-mail: spdst@wp.pl, www.spdst.org.pl
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Integracyjny Klub Sportowy 2017 Poznań to stowarzyszenie sportowe dwusekcyjne, pełne pasji, miłości do sportu,
chcące osiągać szczyty sportowe. Stowarzyszenie powstało
w maju 2017 roku.
Celem sekcji Koszykówki na Wózkach są rozgrywki ligowe
oraz organizowanie i uczestniczenie w turniejach towarzyskich na terenie kraju i turniejach międzynarodowych.
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, integracyjnym klubem sportowym, naszą drugą ważną sekcją jest grupa najmłodszych adeptów Rugby w odmianie „TAG", która jeszcze
przed oficjalnym zarejestrowaniem klubu osiągała sukcesy
na arenie lokalnej i nie tylko. Sekcja Rugby współpracuje
m.in. ze Szkołą Podstawową nr 61.
Wszystkie zaplanowane działania są nie lada wyzwaniem ze
względu na to, że utrzymujemy się ze składek członkowskich.
Zarząd oraz trenerzy działają w naszym klubie charytatywnie,
a zebrane pieniądze przeznaczamy na sprawy organizacyjne
klubu, takie jak obowiązkowe szkolenia, opłaty związane
z działalnością klubu sportowego. Niestety brakuje nam
funduszy na specjalistyczne wózki do gry w koszykówkę.

Kontakt:

JOR-DENT NZOZ Poradnia

STOMATOLOGICZNA

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

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

tel. 61 818 33 22, 609 523 082

Przyjmujemy również w ramach NFZ

Podobnie jest z opłatami za halę i wyjazdami na sparingi.
Zapraszamy do odwiedzenia nas na letnich treningach na
boisku„Orlik" przy Zespole Szkół Gimnazjalno-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, społeczna, psychospołeczna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
różnego rodzaju. Staramy się poprzez takie działania wyciągać
osoby z domów i zaktywizować je w
iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658 społeczeństwie. Rugby„Tag” to świetna zabawa w ruchu, który dzisiejszym
najmłodszym jest bardzo potrzebny
ze względu na coraz to bardziej popularną „cyfrową” formę spędzania
wolnego czasu, a przecież wiemy, że
dla naszych najmłodszych pociech
ruch to samo zdrowie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy
z naszym stowarzyszeniem. Jest możliwa na wiele sposobów - od wymiany
barterowej, wsparcia finansowego w
postaci sponsoringu lub wpłat na cele
statutowe naszego stowarzyszenia.

Reklamy

Integracyjny
Klub Sportowy
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FIZJOTERAPIA
SPECJALISTYCZNA
P E D I AT R Y C Z N A
NEONATOLOGICZNA
WSPOMAGANIE ROZWOJU | NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
Plac Zielony 26, Swarzędz-Nowa Wieś | 503-733-127 | www.centrum-kore.pl

SPRZEDAŻ BLIŹNIAKÓW
GORTATOWO
75m2m
- -75

2

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

285 000 zł

Zapraszamy
Zapraszamy
na
prezentację

na prezentację

tel. 606 145 257

Reklamy

biuro@vendo.nieruchomosci.pl

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

