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Zapraszamy na dożynki! z …i na finałowy koncert „Integracji”
Budżet Obywatelski na 2019 r. z Inwestycje z dofinansowaniem
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Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim kli-
macie. Dom położony w południowo-zachodniej części koło-
brzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się 
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać 
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywal-
ka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów ku-
chennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszyst-
kich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto. Zapraszamy do 

zamieszczania reklam!

tel. 607-566-555

mn@kreator.com.pl

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w . k o l o n o s k o p i a . c o m

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950

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

ZEGARMISTRZ
Naprawa  

Starych Zegarów 
Zegarków

• wymiana baterii  
(piloty, glukometry wagi itp.)
• wymiana pasków, bransolet

• sprzedaż budzików i zegarków
• naprawa  

przyrządów pomiarowych

Profesjonalna i kompleksowa obsługa księgowa
- Pełna księgowość - Podpis kwalifikowany
- Książka Przychodów i Rozchodów - Ubezpieczenie
- Ryczałt - Pełna obsługa kadrowo-płacowa
- Reprezentacja Klienta - Doradztwo księgowe

Odbiór dokumentów od Klienta GRATIS!

 885-66-00-06   biuro@kancelarialibra.pl

Sprzątanie: 
biur, domów,  
obiektów, po remoncie, 
po budowie, czyszczenie grobów. 
Mycie okien i witryn.

t e l .  7 3 6  2 3 9  2 2 2
b i u r o @ s p r z a t a n i e c l e a n f r e s h . p l
w w w. s p r z a t a n i e c l e a n f r e s h . p l

Świetlica Wiejska w Zalasewie, ul. Kórnicka 220  

Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi 
zaprasza na 

ZDROWOTNE ĆWICZENIA TAI CHI 
DLA KAŻDEGO 

 

Odprężają umysł i ciało, wzmacniają mięśnie, ścięgna i 
stawy, poprawiają równowagę i koordynację ruchową. 

 
 

Nowa grupa początkująca od września 2018 r. 

Buderus

Serwis  
i naprawa  
kotłów

tel. 
512 193 302
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Z ekologią nam po drodze…

Nie ma zakończenia sezonu letnie-
go w Swarzędzu bez Eko Babiego 
Lata.

Wielki festyn rodzinny z ważnym 
przesłaniem: uczmy się dbania o nasze 
środowisko naturalne, aby, jak w piosen-
ce Jonasza Kofty, cień drzew i szum liści 
mogły nam towarzyszyć zawsze.

Zatem zapraszamy: 15 września 
2018 r., w okolice pływalni Wodny Raj 
oraz Sceny nad Jeziorem. Dlaczego: aby 
wspólnie bawić się, posłuchać świetnej 
muzyki, kibicować dzieciom w ekologicz-
nych konkursach szkolnych, rozmawiać 
o sposobach na zdrowsze życie.

Zaczynamy o godz. 14:00 od zbiórki 
odpadów problemowych na parkingu przy  
ul. Kosynierów.

A potem już Scena nad Jeziorem i kon-
kursy szkolne: Ekociuszek i Ekopojazd. 
Podziwiamy, wspieramy i cieszymy się 
wraz z dziećmi! Dla tych młodszych 
będą jeszcze zagadki eko,  malowanie 
ekologicznych toreb, obdarowywanie 
pierwszą swarzędzką eko-bajką – 
przygotowane przez Wydział Ochrony 
Środowiska UMiG, warsztaty i zabawy 
prowadzone przez przyjaciół z Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, a także zaproszenie 
swarzędzkiej Castoramy - MAJSTER-
KOWO. To wszystko w zielonej strefie 
dziecięcej – za pływalnią.

Castorama przygotowała również, dla 
wszystkich, którym świat internetu bliski 
jest, wielką niespodziankę: wspaniały 
show ekipy „ 5 sposobów na…”. Kim 
są? „5 sposobów na…” to internetowy 
kanał na YouTube, prowadzony od 2013 
r. przez Klamera, Arcziego, Primosza, 
Sztabę oraz Abiego. Kanał poprzedzała 
strona internetowa Spryciarze.pl. Piątka 
przyjaciół prezentowała tam wielotema-
tyczne poradniki wideo, które stały się 
ogromnym przebojem. Podczas prezentacji 

YouTuberzy pokażą patenty na ułatwienie 
sobie życia. Dla rzeszy fanów 5SN i nie 
tylko – wiele wesołych anegdot, cieka-
wostek i interakcji z widzami.

Zapraszamy także serdecznie do od-
wiedzenia stoiska, przy którym dyżurować 
będą pracownicy Wydziału Nadzoru Wła-
ścicielskiego i Transportu. Otrzymacie tam 
Państwo wszystkie informacje na temat 
zrównoważonej mobilności miejskiej oraz 
korzyści wynikających z takiego sposobu 
podróżowania.

O godz.20:00 – długo oczekiwany 
w Swarzędzu – koncert zespołu ZAKO-
POWER! Jak to mówią: folkowa „dusza” 
obleczona rockowym „ciałem”. Niezwykły 
głos Sebastiana Karpiela-Bułecki, znako-
mite kompozycje Mateusza Pospieszal-
skiego – oto przepis na doskonałe brzmie-
nie folkowego rocka. Grają tak, że trudno 
zapomnieć! Uwielbiani i nagradzani, okla-
skiwani na około 100 koncertach rocznie. 
U nas – po raz pierwszy!

A przed góralami - zdolna młodzież 
z Sekcji Piosenki i Tańca swarzędzkiego 
Ośrodka Kultury, swarzędzka kapela roc-
kowa A Zillion. Na zakończenie eko pik-
niku DJ SEBA oraz jego taneczne rytmy.

Zachęcamy także do udziału w, or-
ganizowanej przez ZM GOAP, zbiórce 
odpadów problemowych:

 » 14.09. piątek 10.00-18.00
 » 15.09. sobota 10.00-14.00; od godz. 
15.00 - na festynie

Zbiórka odpadów obejmuje: 
 » zbiórka „gabarytów”
 » zbiórka elektroodpadów (zużyty sprzęt 
RTV i AGD)

 » zbiórka makulatury
 » zbiórka baterii – kartoniki
 » zbiórka świetlówek – pojemnik „tuba”

Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na stronie: www.swarzedz.pl

T. Radziszewska

Szanowni Państwo!
Z wielką przyjemnością zapra-

szam wszystkich mieszkańców Gminy 
Swarzędz na sierpniowe i wrześniowe 
imprezy miejskie. 

Już niebawem – 19 sierpnia, wiel-
ki koncert finałowy osiemnastej edycji 
Światowego Przeglądu Folkloru „Inte-
gracje”. To pierwszy finał organizowa-
ny poza Poznaniem – na swarzędzkim 
Rynku! Wspaniałe, barwne widowisko 
taneczno-muzyczne, zespoły ze Słowacji, 
Chorwacji, Hiszpanii, Panamy, Kanady 
i Polski. Start o godz. 21:00.

W jubileuszowym roku 380-lecia lo-
kacji naszego miasta uroczyste Dożynki 
Gminne odbędą się 25 sierpnia w Swa-
rzędzu, pod namiotem przy pływalni 
Wodny Raj. Doroczne Święto Plonów 
rozpoczniemy mszą św. w kościele św. 
Marcina, aby następnie, od godz. 16:00 
podziwiać obrzędy dożynkowe.

17 i 18 sierpnia na swarzędzkich 
osiedlach, ulicach i placach rozbrzmie-
wać będą dźwięki instrumentów dętych. 
Wiemy dobrze, iż w orkiestrach dętych 
jest jakaś siła i to za jej sprawą zawita 
u nas XX Jubileuszowy Festiwal Orkiestr 
Dętych im. Rajmunda Gronowskiego. 
17 września zapraszam na muzykowanie 
w różnych częściach miasta, a dzień póź-
niej na pokaz musztry paradnej, występ 
orkiestry z włoskiego Triestu, przemar-
sze i wreszcie koncert finałowy o godz. 
16:00 – na Scenie nad Jeziorem.

Sezon letniego odpoczynku zakoń-
czymy 15 września rodzinnym festynem 
ekologicznym. Swarzędzkie Eko Babie 
Lato ma nie tylko wymiar edukacyjny. 
Jest doskonałą sposobnością do spotkań, 
zabawy, uczestniczenia w konkursach 
i zbiórkach. W tym roku dodatkowe 
atrakcje oraz długo oczekiwany kon-
cert zespołu ZAKOPOWER.

Do miłego zobaczenia.

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta  

i Gminy Swarzędz

79. rocznica wybuchu 
II wojny światowej 

3 września o godz. 12:00 na swarzędzkim Rynku 
odbędzie się uroczystość upamiętniająca 79. 

rocznicę wybuchu II wojny światowej. Serdecznie 
zapraszamy! /umig/
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Partnerzy festynu Eko Babie Lato:

Partnerzy strategiczni:

Partnerzy:

Partnerzy medialni:
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Wierzonka – 
modernizacja 
i rozbudowa szkoły

Wkrótce rozpocznie się remont stare-
go budynku Szkoły Podstawowej w Wie-
rzonce. Pomieszczenia po mieszkaniach 
na piętrze budynku zostaną zaadaptowane 
na cele dydaktyczne. Umowę na moder-
nizację szkoły w Wierzonce burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 
31 lipca 2018 r. Wykonawcą będzie zwy-
cięzca rozstrzygniętego właśnie przetargu 

nieograniczonego – firma KOMPLEX Zbi-
gniew Wycisk z Tulec. Zadanie to ma być 
wykonane do końca bieżącego roku. Koszt 
to niespełna 1,2 mln zł z budżetu Gminy 
Swarzędz.

Modernizacja starego budynku to 
pierwszy etap większego przedsięwzię-
cia związanego z rozbudową tej szkoły. 
W kolejnym – zgodnie z opracowaną 
wcześniej koncepcją – dobudowane będzie 
nowe skrzydło szkoły (z salami lekcyj-
nymi, świetlicą, szatniami etc.) oraz salą 
gimnastyczną.  /mw/

Swarzędzkie Centrum 
Historii i Sztuki  
– wkrótce otwarcie 

P r a c e 
w dawnym bu-
dynku remizy 
s t r a ż a c k i e j 

przy ul. Bramkowej 6 dobiegają końca. 
Powstaje w tym miejscu Swarzędzkie 
Centrum Historii i Sztuki. Obiekt prze-
szedł gruntowny remont i został w pełni 
przystosowany do nowej funkcji. Uro-
czyste otwarcie nastąpi w drugiej poło-
wie września 2018 r. o czym będziemy 
informować za pomocą strony swarzedz.
pl oraz mediów społecznościowych.

Centrum zostało wyposażone w naj-
nowsze rozwiązania multimedialne i inte-
raktywne stanowiska. Obecnie pozysku-
jemy materiały do ekspozycji muzealnej, 
która z dnia na dzień staje się coraz bogat-
sza. Trwa także instalacja aplikacji, które 
przybliżą historię naszego miasta oraz za-
chęcą mieszkańców do jej zgłębiania. Wir-
tualne książki opowiedzą zwiedzającym 
o najważniejszych faktach historycznych, 
wirtualne okna przypomną swarzędzkie 
wydarzenia kulturalne i sportowe a „Strefa 
Wielokulturowości” zaprezentuje dawnych 
mieszkańców Swarzędza. 

Ważnym elementem będzie ekspozy-
cja poświęcona historii rzemiosła drzewne-
go – została w tym celu specjalnie wydzie-
lona kilkustanowiskowa „Strefa Stolarza”. 

Przypominamy, że Swarzędzkie Cen-
trum Historii i Sztuki było zwycięskim 
projektem głównym Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Swarzędz na rok 2017, 
na który udało się pozyskać dodatkowo 
2,3 mln zł ze środków unijnych – co po-
zwoliło na dużo bogatsze wyposażenie 
obiektu. 

Julia M. Dymitrowska-Koch

Węzeł przesiadkowy przy dworcu PKP w Swarzędzu. Od 1 lipca w Swarzędzu przy dworcu PKP działa nowy węzeł przesiadkowy, gdzie znaj-
duje się „pętla” większości linii autobusowych, które dotychczas dojeżdżały do Placu Niezłomnych (nr 412, 484, 486, 490, 491, 492, 493 i 498). Wprowadzone zmiany 
umożliwiają pasażerom Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej sprawną przesiadkę na pociągi w kierunku Poznania i Wrześni. Od 9 września dojeżdżać tam będzie 
Poznańska Kolej Metropolitalna, a w godzinach szczytu jej pociągi kursować będą średnio co pół godziny. Węzeł przesiadkowy przy dworcu to część szerszego projektu, 
o którym piszemy na str. 10.
Przy dworcu przebiega trasa  nowej linii autobusowej nr 494, która łączy Garby z węzłem przesiadkowym w Kobylnicy (przystanek Kobylnica, Stacja PKP) 
Przypominamy, że od 1 lipca z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać dodatkowo  zamieszkali na terenie gminy Swarzędz pasażerowie Swarzędzkiej Komunikacji 
Autobusowej w I strefie, korzystający również z kolejowego publicznego transportu zbiorowego. /mw/
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Boisko w Kobylnicy 
z automatycznym 
nawadnianiem

Boisko sportowe przy rozbudowanej 
Szkole Podstawowej w Kobylnicy ma 
już nie tylko nowoczesne oświetlenie, 
ale również system automatycznego na-
wadniania. Nowe nawodnienie powstało 
dzięki wspólnemu działaniu:

– UMiG w Swarzędzu i SCSiR Swa-
rzędz - dokonały zakupu całości materia-
łów do wykonania nawodnienia

– klubu LZS Piast Kobylnica - wła-
snym zakresie zorganizował projekt sys-
temu nawodnienia, wynajem niezbędnego 
sprzętu i całość prac montażowych pole-
gających na podłączeniu, uruchomieniu 
i ustawieniu systemu sterującego nawod-
nieniem,

– rodziców zawodników (w sumie 
około 20 osób, którym w tym miejscu 
należy złożyć szczególne podziękowa-
nia) - pomogli w realizacji prac ziemnych 
tzn. wykopaniu rowów pod instalację 
nawodnieniową i następnie ich zakopa-
niu, wyrównaniu terenu i odtworzeniu 
nawierzchni trawiastej boiska.

Całością kosztów związanych z za-
projektowaniem, zakupem, położeniem 
i uruchomieniem nawodnienia boiska 
w Kobylnicy podzieliły się po połowie: 
Gmina Swarzędz i klub LZS Piast Ko-
bylnica. Dzięki bardzo dobrej współpracy 
wszystkich zaangażowanych w realizację 
tego projektu podmiotów, całość prac, od 
momentu podjęcia decyzji do uruchomie-
nia nawodnienia, zajęła tylko około 30 
dni. Wykopano 500 metrów rowów pod 
instalację nawodnieniową. Położonych 
zostało 650 metrów rur rozprowadza-
jących wodę do zraszaczy. Boisko jest 
podlewane przez system 28 zraszaczy 

uruchamianych automatycznie przez po-
szczególne sekcje. 

Dzięki zastosowanej automatyce steru-
jącej i czujnikom wilgotności, w przypad-
ku dużych opadów deszczu system nawod-
nieniowy nie będzie się sam uruchamiał.

Po uruchomieniu systemu automa-
tycznego nawodnienia jakość codzien-
nego użytkowania boiska w Kobylnicy 
ulegnie zdecydowanej poprawie, a dzieci 
i młodzież z klubu LZS Piast Kobylnica 
i Szkoły Podstawowej w Kobylnicy na 
pewno docenią to trenując i rozgrywając 
mecze piłkarskie.

M. Zajda, T.Radziszewska

...a obok plac 
sportowo-rekreacyjny

Warto dodać, że obok boiska w Kobyl-
nicy trwa realizacja inwestycji o nazwie 
„Zagospodarowanie terenu Integracyj-

nego Placu Sportowo-Rekreacyjnego 
w Kobylnicy (gmina Swarzędz) przy 
ul. Poznańskiej”. Wykonawcą jest firma 
GARTE Sp. z o.o., Sp.k. ze Swarzędza. 
Prace zakończone zostaną, zgodnie z pla-
nem, w sierpniu, przed rozpoczęciem roku 
szkolnego.

Dokumentacja tej inwestycji została 
opracowana w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Swarzędza na 2017 r. Celem projek-
tu jest zapewnienie lokalnej społeczności 
miejsca integracji i aktywności, poprzez 
stworzenie wielofunkcyjnego kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego (m.in. scena, wia-
ta biesiadna, wiata ogniskowa, siłownia 
zewnętrzna, mała architektura, zagospo-
darowanie zieleni).

Koszt całkowity to niespełna 590 tys. 
zł, a na realizację Gminie Swarzędz udało 
się pozyskać ponad 310 tys. zł ze środków 
unijnych (Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). 

/mw/
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– plac zabaw gotowy 

W parku przy ul. Piaski w Swarzędzu 
zakończyła się budowa placu zabaw. Dzieci 
mają tam teraz do dyspozycji dwie trampo-
liny, zjazd linowy, stożek linowy oraz urzą-
dzenie sprawnościowe. Plac wyposażony 
został w ławki i kosze na śmieci, wykonano 
też ścieżkę z kruszywa mineralnego. Kosz-
towało to nieco ponad 130 tys. zł.

Na os. Kościuszkowców zainstalowa-
na została natomiast huśtawka dla dzieci 
niepełnosprawnych. Koszt to 13 tys. zł.

/mw/

Ulica Szewska 
do przebudowy 

Trwa procedura przetargowa dotyczą-
ca przebudowy ul. Szewskiej w Swarzę-
dzu. Na długości 236 m powstanie jezdnia 
o szerokości 5 m z nawierzchnią z kostki 
brukowej, jednostronny dwumetrowy 
chodnik, a po drugiej stronie – opaska 
z kostki o szer. 1 m. Dodatkowo w ra-
mach tej inwestycji zostanie wykonana 
kanalizacja deszczowa oraz kanał tech-
nologiczny. Wszystko to ma być gotowe 
do końca tego roku.  /mw/

Rabowice – 
oświetlenie 
ul. Olszynowej 

Trwa procedura przetargowa doty-
cząca budowy oświetlenia ul. Olszyno-
wej w Rabowicach. Do końca tego roku 
roku zainstalowanych zostanie tam 18 no-
woczesnych lamp z ledowymi źródłami 
światła. /mw/

Gruszczyn:  
ulice Katarzyńska 
i Mechowska 
zmodernizowane 

Trwają ostatnie prace związane 
z odbiorem ważnej inwestycji drogowej 
w Gruszczynie. Mowa o zmodernizowa-
nych w ostatnim czasie ulicach: Kata-
rzyńskiej (ok. 210-metrowy odcinek od 
ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej) 
i Mechowskiej (ok. 700-metrowy odci-
nek od Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) 
w Gruszczynie. Ulice te, po wybudowa-
niu kanalizacji deszczowej wraz z prze-
pompownią i usunięciu kolizji instalacji 
gazowej, wodociągowej, teletechnicznej 
oraz elektrycznej, otrzymały 6-metrową 
asfaltową jezdnię, 2-metrowe chodniki 
i wjazdy do posesji z kostki brukowej 
oraz asfaltową ścieżkę rowerową o sze-
rokości 2,5 metra. Ponadto wybudowane 
zostało oświetlenie drogowe oraz kanał 
technologiczny umożliwiający układanie 
np. światłowodów. Koszt inwestycji to 
prawie 6,5 mln zł.  /mw/

Paczkowo: ulice Sokolnicka i Ogrodowa już po przebudowie. Zakończyła się przebudowa ulicy Sokolnickiej w Paczkowie (ok. 400-metrowy 
odcinek od ul. Dworskiej do drogi serwisowej przy ul. Poznańskiej). Kosztem nieco ponad 2 mln wybudowana została jezdnia o szerokości 5 metrów, chodnik o szerokości 
2 metrów, zjazdy do posesji, a w rejonie boiska “Orlik” - miejsca parkingowe na 22 samochody osobowe. Wszystkie nawierzchnie zostały wykonane z kostki brukowej. 
Wybudowano również kanał technologiczny, kanalizację deszczową, brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji oraz oświetlenie drogowe. 
Całkowicie zmieniła się również 530-metrowa ulica Ogrodowa (na zdjęciu). Nowa jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej ma 5 m szerokości, a jednostronny chodnik – 
2 m. Dla poprawy bezpieczeństwa zbudowanych zostało kilka progów zwalniających ruch, zamontowane zostało też oświetlenie (12 nowych opraw oświetleniowych 
typu LED). Koszt tej inwestycji to 1.595.000,00 zł brutto.
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Kobylnica: ul. Szkolna jak nowa. Na ukończeniu jest modernizacja ul. Szkolnej w Kobylnicy (na odcinku od ul. Poznańskiej do przejazdu kolejowego przy ul. 
Dworcowej). Gdy zamykaliśmy to wydanie „prosto z Ratusza” trwały tam ostatnie prace porządkowe. Zmodernizowany fragment ul. Szkolnej ma jezdnię asfaltową o szer. 
6 m oraz obustronne chodniki o szer. 2,2 m ze zjazdami do posesji. Dla poprawy bezpieczeństwa w rejonie przedszkola w wybudowany został próg spowalniający ruch. 
W ramach tej inwestycji wykonana została też kanalizacja deszczowa, brakujące przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji, kanał technologiczny oraz oświetlenie drogowe.

/mw/

Ulica Transportowa - trwa przebudowa. Konsorcjum firm Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k. oraz Hydro-Gaz Swarzędz Henryk Wojkiewicz 
informuje, że (od 6 sierpnia 2018 r.), został otwarty dla ruchu odcinek ul. Transportowej od ul. Kórnickiej do ul. Planetarnej. Na skrzyżowaniu  ulic Planetarnej i Trans-
portowej zbudowane zostało rondo, co bardzo poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu. Jednocześnie informujemy, że na oddanym do ruchu odcinku ul. Transportowej 
prowadzone będą prace drogowe (montaż znaków, barierek etc.), które powodować mogą utrudnienia w ruchu. W kolejnym etapie prowadzone będą prace polegające 
na budowie południowej nitki ul. Transportowej na odcinku od ul. Planetarnej do zajezdni autobusowej Swarzędzkiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z. o.o., które 
zaplanowane są na okres ok. 8 tygodni. /nad, mw/
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13,9 mln zł z UE dla Swarzędza  
na rozwój niskoemisyjnej 
mobilności miejskiej

W październiku 2017 roku Gmi-
na Swarzędz złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu 

„Rozwój niskoemisyjnej mobilności 
miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – 
etap II”, aby kontynuować przedsięwzię-
cie rozpoczęte w 2017 roku. Celem jest 
stworzenie zrównoważonego systemu 
transportowego i zwiększenie roli ni-
skoemisyjnego transportu publicznego 
w komunikacji na terenie Gminy Swa-
rzędz i aglomeracji poznańskiej. Projekt 
przeszedł pozytywnie ocenę strategicz-
ną, formalną i merytoryczną. 29 czerw-
ca 2018 roku w Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek podpisał umowę 
o dofinansowanie. Całkowita wartość 
projektu to 37 mln zł, a uzyskane przez 
Gminę Swarzędz dofinansowanie z Unii 
Europejskiej wynosi 13,9 mln zł.

Realizacja przedsięwzięcia polegać 
będzie na wybudowaniu Zintegrowane-
go Węzła Przesiadkowego w Paczkowie, 
rozbudowie ulicy Średzkiej w Paczkowie 
oraz Transportowej w Zalasewie i zakupie 
7 autobusów hybrydowych. Przebudowana 
zostanie również baza transportowa w Gar-
bach, a na przystankach zainstalowane zo-
staną tablice LED z informacją dla pasaże-
rów. Powstanie 60 miejsc dla samochodów 
na 2 parkingach Park & Ride, w tym 2 
dla osób niepełnosprawnych, powstaną 
2 obiekty Bike & Ride na 45 rowerów 
oraz zakupionych zostanie 7 niskoemisyjne 
autobusów miejskich, spełniające normę 

czystości spalin EURO 6.
Zakończenie realizacji całego przed-

sięwzięcia planuje się na IV kwartał 2020 
roku. 

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 3 – Energia, 
Działanie 3.3 – Wspieranie strategii ni-
skoemisyjnych w tym mobilność miejska, 
Poddziałanie 3.3.3 – Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

*  *  *
Przypomnijmy, że w I etapie tego 

przedsięwzięcia, kosztującym ponad 13 
mln zł, Swarzędz z Unii Europejskiej uzy-
skał już w 2017 roku 9,3 mln zł (również 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjny na lata 2014-2020). 
Pieniądze te zostały przeznaczone na:
– wybudowanie Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego przy dworcu PKP w Swa-
rzędzu (zatoki autobusowe, 2 obiekty Park 
& Ride dla 94 samochodów, w tym 3 miej-
sca dla osób niepełnosprawnych i 2 obiekty 
Bike & Ride dla 30 rowerów); 
– wybudowanie Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego przy dworcu PKP w Ko-
bylnicy (pętla autobusowa z 2 peronami 
wraz z drogą dojazdową do drogi powia-
towej nr 2407P - ul. Swarzędzka, 1 obiekt 
Park & Ride dla 22 samochodów w tym 3 
miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 

2 obiekty Bike & Ride dla 20 rowerów, 
oświetlenie uliczne oraz przebudowa sieci 
elektroenergetycznej i wodociągowej; 
– zakup 4 niskoemisyjnych autobusów 
miejskich (na zdjęciu), spełniających 
normę czystości spalin EURO 6. 

Zakończenie realizacji tego projektu 
planuje się na IV kwartał 2018 roku.

Maciej Woliński

7 autobusów 
z unijnym 
dofinansowaniem – 
jest umowa! 

Zakończyło się postępowanie 
przetargowe dotyczące „Dostawy 
siedmiu fabrycznie nowych autobu-
sów niskopodłogowych o napędzie hy-
brydowym, klasy MAXI na potrzeby 
komunikacji miejskiej w Swarzędzu, 
stanowiących element rodziny auto-
busów miejskich o wysokim stopniu 
unifikacji”. Wygrała oferta SOLA-
RIS Bus&Coach S.A. z Bolechowa, 
która zobowiązała się dostarczyć 
opisane w zamówieniu pojazdy za 
kwotę nieco ponad 13 mln zł.  Umowę 
w tej sprawie burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek oraz Andrzej 
Sienkiewicz, dyrektor sprzedaży na 
Polskę firmy SOLARIS, podpisali 14 
czerwca 2018 r. Gmina Swarzędz na 
ten zakup otrzymała dofinansowanie 
z UE w wysokości 7.541.100 zł.

 Nowe autobusy mają być wypo-
sażone podobnie jak - zakupione pod 
koniec zeszłego roku – cztery hybrydo-
we autobusy marki SOLARIS. Znajdą 
się tam, między innymi, klimatyzacja 
przestrzeni pasażerskiej, monitoring 
wizyjny, wewnętrzne monitory LED, 
bramki liczące pasażerów oraz gniazda 
do ładowania urządzeń mobilnych. 

Termin dostawy wyniesie 420 dni od 
dnia zawarcia umowy z dostawcą, tak 
więc nowe pojazdy powinny trafić do 
Swarzędza pod koniec lata w 2019 roku. 

/mw/
z Fot. T. Rybarczyk
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Nowa linia autobusowa:  
Swarzędz-Pobiedziska

19 lipca Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz, Marian Szkudlarek 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy 

Pobiedziska, Dorota Nowacka, podpisa-
li w swarzędzkim ratuszu porozumienie 
międzygminne. Porozumienie powierza 
Gminie Swarzędz realizację zadania pu-
blicznego transportu zbiorowego na trasie 
Swarzędz/Dworzec PKP – Pobiedziska/
Dworzec – przez Łowęcin, Sarbinowo, 
Jankowo, Biskupice, Jerzykowo, Promno 
i Pobiedziska Letnisko. 

Umowa pozwoli uruchomić od wrze-

śnia tego roku kolejną linię Swarzędzkiej 
Komunikacji Autobusowej, która otrzyma 
nr 485 i będzie kursować w dni robocze 
oraz soboty. Rozkład jazdy będzie obej-
mować po dwa kursy w każdą stronę 
w godzinach porannych (we wszystkie 
wskazane dni), popołudniowych (we 
wszystkie wskazane dni) i wieczornych 
(tylko w dni robocze).

Linia będzie finansowana z budżetu 
obu gmin oraz dofinansowana przez Po-
wiat Poznański.

Mariusz Szrajbrowski 

Swarzędz na trasie  
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

29 czerwca br. w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu 

burmistrz Swarzędza Marian Szkudla-
rek oraz przedstawiciele Miasta Poznań, 
Powiatu Poznańskiego, Województwa 
Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Me-
tropolia Poznań podpisali porozumienie 
w sprawie podjęcia wspólnych działań 
zmierzających do uruchomienia po-
łączeń w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej (PKM) na trasach: 
Poznań Główny – Poznań Garbary – 
Poznań Wschód – Poznań Antoninek 
– Swarzędz oraz Swarzędz – Poznań 
Antoninek – Poznań Wschód – Poznań 
Garbary – Poznań Główny. 

Oprócz burmistrza Swarzędza pod-
pisy pod dokumentem złożyli: Wojciech 
Jankowiak, Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego, Jan Grabkowski – Sta-
rosta Poznański i Tomasz Łubiński – wice-
starosta, Maciej Wudarski – wiceprezydent 
Poznania, a w imieniu Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań – jego wiceprezesi: 
starosta Jan Grabkowski i Adam Lewan-
dowski (burmistrz Śremu).

Podpisując porozumienie samorządy 
zadeklarowały partycypację w kosztach za-
dania, jakim będzie uruchomienie połączeń 
w ramach PKM. Porozumienie obowiązy-
wać będzie przez trzy lata. Następnym eta-
pem będzie podpisanie umowy, a ostatnim 
fizyczne uruchomienie połączeń na tych 
trasach w ramach systemu PKM. 

Podobne procedury przystępowania 
do PKM przechodziły wszystkie samo-
rządy gmin, które położone są na czterech 
liniach (pomiędzy Poznaniem a Wągrow-
cem, Jarocinem, Grodziskiem Wielkopol-
skim i Nowym Tomyślem), na których 10 
czerwca uruchomione zostały połączenia 
kolejowe w ramach Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej.

– PKM na trasie z Poznania do Swa-
rzędza i z powrotem zacznie funkcjonować 
9 września bieżącego roku. W godzinach 
szczytu będą kursowały co pół godziny – 
informuje burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek. – Dzięki temu swarzędzanie 
będą mogli korzystać z szybkich i wygod-
nych połączeń z Poznaniem oraz innymi 
okolicznymi miastami i miejscowościami. 
Będzie to również zachęta do pozostawie-

nia przez nich własnych pojazdów na wy-
budowanych już w tym celu parkingach 
przy dworcach kolejowych w Swarzędzu 
i Kobylnicy. Do tych tzw. zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych już od 1 lipca br. 
swarzędzanie mogą za darmo dojeżdżać 
autobusami Swarzędzkiej Komunikacji 
Autobusowej. – Ten rodzaj zachęty stwo-
rzyliśmy dla pasażerów podróżujących w I 
strefie, korzystających również z kolejo-
wego publicznego transportu zbiorowego 
– dodaje burmistrz Szkudlarek. Podstawą 
do skorzystania z ulgi jest ważny w dniu 
przejazdu autobusem (dotyczy tylko linii 
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej) 
jednorazowy bądź okresowy bilet dowol-
nego przewoźnika kolejowego, który po-
zwala wsiadać i/lub wysiadać na stacjach 
i przystankach kolejowych położonych na 
terenie gminy Swarzędz (Ligowiec, Ko-
bylnica, Paczkowo lub Swarzędz) wraz 
z dokumentem potwierdzającym tożsa-
mość i miejsce zamieszkania.

Maciej Woliński 
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Koncert na 865-lecie Wierzenicy

17 czerwca, nawiązując do mające-
go się odbyć po mszy występu 
przybyłych z Koluszek braci 

Kaczmarek, wierzenicki proboszcz ks. 
Przemysław Kompf powiedział: – Waszym 
koncertem, tym spotkaniem w radości, 
chcemy dziękować wszystkim Przyjacio-
łom Wierzenicy, których honorowaliśmy 
statuetką św. Mikołaja w minionych latach, 
wszystkim innym, często nam nieznanym 
ludziom, którzy okazywali dobro temu 
miejscu, w tym osobom, które wsparły nas 
w staraniach o odnowienie wzgórza. Jako 
proboszcz dziękuję także moim ukochanym 
wierzenickim parafianom, którzy pięknie 
potrafią się zmobilizować i dlatego tyle 
znaków dobra udało się nam stworzyć. 
Brawa dla Was wszystkich. Dziękował 
również władzom gminy za to, że w pro-
gram obchodów jubileuszu 380-lecia Swa-
rzędza został wpisany punkt dotyczący 
rocznicy 865-lecia Wierzenicy i z tej okazji 
podjęta została bezprecedensowa decyzja 
o przebudowie placu przed kościołem. 

Ks. Kompf wraz z ks. kanonikiem 
Jerzym Stachowiakiem koncelebrowali 
tę niecodzienną, bo poza świątynią mszę. 
Ich słowa padały ze sceny stojącej na placu 
przed kościołem św. Mikołaja, oficjalnie 
otwartym i poświęconym 3 maja, a no-
szącym imię Augusta Cieszkowskiego. 

Po mszy na tę scenę wkroczyła śpiewa-
jąca rodzina Kaczmarek – bracia wystąpili 
wraz z rodzicami. Na początku zostały 
wykonane utwory poświęcone Polsce 
w związku z rocznicami 100-lecia odzy-

skania niepodległości i wybuchu powstania 
wielkopolskiego. Następnie bracia Adam 
i Wojciech, wspomagani przez rodziców – 
Iwonę i Piotra, wykonali szereg utworów 
z repertuaru od operowego po operetkowy 
i nie tylko. 17 czerwca 2018 r. słuchała 
ich i nagradzała gromkimi brawami kil-
kusetosobowa publiczność. Nie obyło się 
bez bisów. 

Dziękując muzykalnej rodzinie bur-
mistrz Marian Szkudlarek przyznał, że 
jeszcze nie był w Koluszkach, gdzie 
mieszkają artyści, ale obiecał to nadrobić. 
Deklarował zaproszenie ich do Swarzędza. 
O samej Wierzenicy powiedział, że jest 
urokliwym, pięknym zakątkiem Gminy, 
związanym nierozerwalnie z jej historią, 
dumą nie tylko Wielkopolski. Ks. Kompf 
wspominał natomiast, jak trafił na ich pio-
senki. Powiedział, że muszą powrócić do 
Wierzenicy, bo jeszcze wszystkiego nie 
usłyszał. Po występie bracia podpisywali 
swoje płyty i pozowali do wspólnych zdjęć. 
Następnie artyści oraz zaproszeni goście 
udali się na posiłek do Dworu Wierzenica. 

Ewa J. i Włodek Buczyńscy
z Fot. W. Buczyński

Swarzędz i Poznań 
integrują transport 
publiczny

Swarzędz i Poznań zrobiły kolejny 
krok w kierunku integracji trans-
portu zbiorowego. List intencyjny 

w sprawie uruchomienia od 1 lipca 2019 
roku zintegrowanych linii autobuso-
wych podpisali 14 czerwca Zastępca 
Prezydenta Poznania Maciej Wudarski 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzędz Marian Szkudlarek. Najbardziej 
zyskają na tym mieszkańcy – zarówno 
Swarzędza, jak i Poznania – którzy będą 
mogli korzystać z coraz bardziej roz-
budowanej sieci połączeń ZTM Poznań 
na podstawie jednej taryfy biletowej. 

Współpraca Miasta Poznania i Gminy 
Swarzędz ma doprowadzić do zawarcia 
porozumienia międzygminnego w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego, na mocy 
którego od 1 lipca 2019 r. część linii auto-
busowych organizowanych przez Gminę 
Swarzędz, łączących ją z Poznaniem, włą-
czona zostanie do systemu publicznego 
transportu zbiorowego Miasta Poznania. 

– Zawarcie porozumienia międzyg-
minnego pozwoli na zaoferowanie miesz-
kańcom wspólnego biletu na podróże 
z Gminy Swarzędz do Poznania oraz po 
Poznaniu. Jest to korzystne rozwiązanie 
zarówno dla mieszkańców Gminy dojeż-
dżających do Poznania, jak i pasażerów 
z Poznania. Co dla nas istotne – zintegro-
wane linie będą w dalszym ciągu obsługi-
wane przez naszą gminną spółkę – Swa-
rzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne. 
Linie autobusowe, które nie wjeżdżają 
do Poznania, pozostaną w gestii Gminy 
Swarzędz i będzie na nich w dalszym ciągu 
obowiązywała taryfa Swarzędzkiej Ko-
munikacji Miejskiej – wskazuje Marian 
Szkudlarek, Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz.  /umig/ 

z Fot. Maciej Woliński 
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Głosowanie od 1.08.2018 do 28.09.2018 r.

Budżet Obywatelski Gminy  
Swarzędz na rok 2019 

W Swarzędzu na budżet obywa-
telski zostanie przeznaczone 
1,5 mln złotych z budżetu na 

rok 2019. Budżet Obywatelski zostanie 
podzielony na trzy części. Zagłosujemy 
nad projektem głównym, na który zostanie 
przeznaczony 1 mln zł oraz nad projektami 
lokalnymi, których suma nie przekroczy 
300.000 zł, a wartość jednostkowa 100.000 
zł oraz projektami dodatkowymi, których 
suma nie przekroczy 200.000 zł, a wartość 
jednostkowa 50.000 zł. 

W głosowaniu będą mogli wziąć 
udział wszyscy mieszkańcy gminy Swa-
rzędz, którzy najpóźniej 28.09.2018 roku 
ukończą 16 rok życia. Odbywać się będzie 
ono drogą internetową i tradycyjną na kar-
tach do głosowania dostępnych w ratuszu 
i wskazanych miejscach. 

Harmonogram konsultacji w spra-
wie Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Swarzędz na rok 2019:

► Głosowanie (od 01.08.2018 do 
28.09.2018)

► Ogłoszenie wyników konsultacji 
(do 26.10.2018)

Projekt główny:
1. Swarzędzkie Gwiezdne Wrota (Swarzędz)

Projekt zakłada budowę obserwatorium astronomicz-
nego wraz z wyposażeniem. W obserwatorium znaj-
dą się: sterownia ze stanowiskami komputerowymi, 
platforma teleskopu z kopułą oraz taras obserwacyjny. 
Z obserwatorium będą mogły korzystać palcówki szkol-

ne i naukowe, mieszkańcy oraz turyści. Swarzędzkie 
Gwiezdne Wrota mogą być zarówno miejscem do wie-
czornych i nocnych obserwacji nieba, jak również bazą 
edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Dla mieszkańców 
obiekt ma być otwarty, a korzystanie z niego darmowe.

2. Aktiv Park (Zalasewo)
Park rowerowy ze znakami drogowymi dla dzieci 
i młodzieży wraz z infrastrukturą rekreacyjno-spor-
tową dla aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych, po 
południowej stronie Swarzędza. Dodatkowo wybiegiem 
dla psów i kilkoma miejscami postojowymi na samo-
chody. Możliwość modułowego wykonywania prac 
w zależności od kosztów na poszczególnych etapach.

Projekt lokalny:
3. Wybieg dla psów (Swarzędz) 

Projekt zakłada stworzenie bezpiecznej przestrzeni 
wybiegowej dla psów. Ogrodzony teren o podłożu 
trawiastym o powierzchni 1250 m2 w rejonie osiedli 
północnych i w pobliżu Jeziora Swarzędzkiego – trój-
kątny pas zieleni przy Alei im. Henryka Błachnio.

4. Boisko wielofunkcyjne (Rabowice)
Projekt boiska wielofunkcyjnego do tenisa, siatków-
ki i koszykówki. Pozwoli on w przyszłości ubiegać się 
o środki na jego realizację + ogrodzenie terenu.

5. Ulice: Szparagowa, Wiosenna i Rolna – do-
kumentacja (Paczkowo)
Opracowanie dokumentacji technicznej dla ulic: Szpa-
ragowa, Wiosenna i Rolna w Paczkowie. 

6. Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej – 
projekt (Swarzędz)
Projekt, a w dalszej perspektywie budowa przedłużenie 
odcina ścieżki rekreacyjnej (pieszo-rowerowej) wzdłuż 
linii brzegowe Jeziora Swarzędzkiego umożliwi bez-
pieczne przemieszanie się rodzin z dziećmi oraz osób 

korzystających aktywnie z wypoczynku. 

7. Ulica Południowa – dokumentacja (Kobyl-
nica)
 Opracowanie dokumentacji pod budowę ulicy Połu-
dniowej w Kobylnicy.

Projekt dodatkowy:
8. Adaptacja terenu Ośrodka Kultury – doku-

mentacja (Swarzędz)
Opracowanie dokumentacji pod adaptację terenu 
Ośrodka Kultury. Adaptacja uwzględnia parking oraz 
zadaszone wiaty rowerowe. 

9. Projekt rodzinnego placu gier i zabaw 
(Gruszczyn)
Projekt zakłada zagospodarowanie terenu na terenie 
tzw. Osiedla Muzyków w Gruszczynie. Obejmuje m.in.: 
nasadzenia zieleni, wyznaczenie pola na ognisko, stolik 
szachowy oraz budowę mini boiska sportowego wraz 
z piłko chwytami.

10. Stanowisko czytelnicze w Bibliotece Publicz-
nej (Swarzędz)
Projekt zakłada utworzenie w Bibliotece Publicznej 
w Swarzędzu ogólnodostępnego stanowiska umoż-
liwiającego skorzystanie z zasobów biblioteki osobom 
mającym problemy ze wzrokiem: niedowidzącym, nie-
widomym i starszym, wyrównując w ten sposób ich 
szanse w dotarciu do świata literatury.

11. Swarzędzcy Patroni (Swarzędz)
Przygotowanie i zamontowanie kilkudziesięciu tablic 
zawierających informacje o postaciach historycznych 
będących patronami ulic w Swarzędzu.

12. Plac rekreacyjno wypoczynkowy (Wierze-
nica) 
„Dąbki” to zwyczajowa nazwa boiska i placu zabaw 
we wsi Wierzenica. Ten uroczy zakątek otoczony drze-
wami na skarpie doliny rzeki Głównej jest ulubionym 
miejscem spędzania wolnego czasu. Projekt obejmuje 
gruntowną modernizację terenu rekreacyjno-sporto-
wego wraz z doposażeniem. 

/t.ryb./

Z prac Rady 
Miejskiej

26 czerwca 2018 roku w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odbyła 
się LII sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W obradach, które pro-
wadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu – Barbara Czachura, 
uczestniczyło 18 radnych, 3 nieobec-
nych. Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr LII/541/2018 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2018.

► Uchwałę nr LII/542/2018 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 

2018-2036.
► Uchwałę nr LII/543/2018 w spra-

wie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

► Uchwałę nr LII/544/2018 w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospo-
darstwa Krajowego w 2018r. na wsparcie 
wykonania kompleksowej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności 
publicznej i wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych.

► Uchwałę nr LII/545/2018 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
poznańskiemu na „Projekt koncepcyjny 
budowy wiaduktu pod linią kolejową nr 
353 Poznań Wschód – Skandawa wraz 
z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 
2407P ul. Swarzędzkiej w m. Kobylnica, 
gm. Swarzędz, powiat poznański, woje-
wództwo wielkopolskie”.

► Uchwałę nr LII/546/2018 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej powiatowi 
poznańskiemu na „Projekt koncepcyjny 
budowy wiaduktu ponad/nad linią kolejo-
wą nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice 
wraz z dojazdami w ciągu drogi powiato-
wej nr 2439P Paczkowo – Trzek ul. Średz-
ka w Paczkowie, gm. Swarzędz, powiat 
poznański, województwo wielkopolskie”.

► Uchwałę nr LII/547/2018 w spra-
wie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
zadania publicznego w zakresie zarządza-
nia publiczną drogą powiatową nr 2439P 
– ul. Średzka w m. Paczkowo. 

► Uchwałę nr LII/548/2018 w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie prawa użyt-
kowania wieczystego zabudowanej nie-
ruchomości położonej w Swarzędzu wraz 
z własnością wzniesionego na niej budynku.

dok. na str. 14 Ü
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► Uchwałę nr LII/549/2018 w sprawie 
przeznaczenia części umorzonej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
(43.750,- zł).

Uchwałę nr LII/550/2018 w sprawie 
przeznaczenia części umorzonej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
(46.250,-zł)

► Uchwałę nr LII/551/2018 w spra-

wie udzielenia pomocy finansowej dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego na realizację 
zadania pn.”Wzmocnienie wojewódzkich 
kolejowych przewozów pasażerskich na 
obszarze oddziaływania Aglomeracji Po-
znańskiej poprzez zwiększenia ilości po-
łączeń kolejowych – dofinansowanie Po-
znańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”.

► Uchwałę nr LII/552/2018 w spra-
wie uzgodnienia przeprowadzenia zabie-
gów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 
pomnika przyrody dębu szypułkowego 

„Gruby Dąb”, rosnącego na terenie Skan-
senu Pszczelarskiego, znajdującego się 
przy ulicy Poznańskiej 35 w Swarzędzu.

► Uchwałę nr LII/553/2018 w spra-
wie złożenia skargi na zarządzenie za-
stępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr 
KN-I.4102.36.2018.2 z dnia 13 czerwca 
2018r. w sprawie nadania osiedlu Dą-
browszczaków położonemu w miejsco-
wości Swarzędz nazwy Szarych Szeregów.

► Uchwałę nr LII/554/2018 w spra-
wie złożenia skargi na zarządzenie za-

Posiedzenia Rady Miejskiej  
w Swarzędzu

Podczas sesji w dniu 10 lipca 2018 
roku w punkcie pierwszym Radni zajmo-
wali się sprawą, która ostatnio poruszyła 
wielu naszych mieszkańców. Przedstawio-
na została informacja dotycząca aktualnej 
sytuacji prawnej po podjęciu uchwał Nr 
LII/553/2018 i Nr LII/554/2018 z dnia 26 
czerwca 2018r. w sprawie złożenia skarg 
na zarządzenie zastępcze Wojewody Wiel-
kopolskiego z dnia 13 czerwca 2018r.w 
sprawie nadania osiedlu Dąbrowszczaków 
nazwy Szarych Szeregów, oraz ulicy Jakuba 
Przybylskiego nazwy Księdza Józefa Ti-
schnera. Stan prawny podjętych w temacie 
działań został przedstawiony przez Panią 
Annę Mieczyńską, Radcę Prawnego Urzędu. 

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu, Pan Paweł Pawłowski 
przedstawił wyniki ankiety przeprowa-
dzonej wśród mieszkańców swarzędzkich 
osiedli, którzy w zdecydowanej większości 
opowiedzieli się przeciwko wprowadzonym 
przez Wojewodę zmianom. Poinformo-
wał również, że do Wojewody wpłynęło 
pismo od Związku Inwalidów Wojennych 
popierające pozostawienie nazwy osiedla 
Dąbrowszczaków. Podziękował Radzie 
Miejskiej za wstawiennictwo w sprawie 
pozostawienia nazw osiedli i za działania 
w interesie mieszkańców. 

Burmistrz Marian Szkudlarek poinfor-
mował, że zarzut bezczynności w tej sprawie 
wobec niego jest całkowicie bezzasadny. 
Opinia prawna związana z wprowadzo-
nymi przez Wojewodę zarządzeniami jest 
jednoznaczna, i mówi, że ani Burmistrz ani 
Wojewoda nie mogą prawnie podejmować 
działań, do których organy te nie są upraw-
nione, ponieważ osiedla nie są jednostkami 
pomocniczymi. 

Radny Piotr Choryński zauważył, że 
opinie IPN-u, które stanowią załączniki 
do zarządzeń Wojewody w tej sprawie, 
jego zdaniem są niezgodne z historią. 
Przedstawił pokrótce życiorys J. Przybyl-
skiego, który dowodzi, zdaniem Radnego, 

że J. Przybylski zasługuje na swoją ulicę.  
Radny Zygmunt Majchrzak powiedział, że 
Rada nie występowała o zmianę nazw, gdyż 
nie znaleziono uzasadnienia do ich wpro-
wadzenia i byłaby to czynność skierowana 
przeciwko mieszkańcom. Przewodnicząca 
Barbara Czachura poinformowała, że komi-
sja nazewnictwa ulic nie stwierdziła symboli 
komunistycznych w nazwach osiedli i ulic, 
natomiast zaproponowane przez Wojewodę 
nazwy powinny zostać wzięte pod uwagę 
przy nadawaniu nazw nowym ulicom. 

Drugim punktem omawianym podczas se-
sji było przekazanie informacji o realizacji Pro-
gramu Ochrony Środowiska, którego przedsta-
wiła Magdalenę Michalak, Z-ca Kierownika 
Wydziału Ochrony Środowiska. Omówiła ona 
działania podejmowane w Gminie mające na 
celu walkę ze smogiem, w ramach której do-
konano m.in. kontroli gospodarstw domowych 
w zakresie przestrzegania spalania odpadów 
oraz pozostałości roślinnych. Gmina doko-
nuje termomodernizacji budynków komu-
nalnych oraz wspiera przedsięwzięcia zwią-
zane z wykorzystaniem instalacji solarnych, 
pomp ciepła oraz wymianą starych kotłów na 
nowe ekologiczne źródła ciepła. W ramach 
gospodarki odpadami Gmina likwiduje miej-
sca nielegalnego składowania odpadów tzw. 
„dzikie wysypiska” oraz prowadzi dofinan-
sowania przy usuwaniu i unieszkodliwianiu 
wyrobów zawierających azbest. Gmina re-
alizuje również szereg działań związanych 
z minimalizowaniem hałasu, a najważniejsze  
z nich to: przebudowa dróg, modernizacja 
kładki nad drogą krajową nr 92, sadzenie 
drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
Ponadto Gmina prowadzi działania związa-
ne z bieżącą ochroną istniejących pomników 
przyrody.

Kolejnym tematem przedstawionym 
przez pana Pawła Radzewicza, Kierowni-
ka Wydziału Pozyskiwania Funduszy, była 
informacja o realizacji zadań współfinan-
sowanych ze źródeł zewnętrznych. Gmina 
w latach 2016-2018 pozyskała środki ze-
wnętrzne m.in. na : budowę Swarzędzkiego 
Centrum Historii i Sztuki, kompleksową 
modernizację SCSiR, budowę rond w związ-

ku z przebudową ul. Transportowej, budowę 
węzłów przesiadkowych w ramach funkcjo-
nowania Poznańskiej Kolei Metropolital-
nej, zakup pojazdów specjalnych dla straży 
pożarnych, doposażenie sal dydaktycznych 
i organizację dodatkowych zajęć w szko-
łach dla 500 uczniów, zakup 11. autobusów 
hybrydowych, budowę mieszkań komu-
nalnych, budowę miejsc parkingowych na 
rowery (parkingi bike & ride) oraz budowę 
2 454. metrów ścieżek rowerowych.

Ostatnim tematem poruszonym na sesji 
było omówienie strategicznych rozwiązań 
komunikacyjnych. Z-ca Burmistrza Grze-
gorz Taterka przedstawił prezentację, w któ-
rej skoncentrował się nie tylko na inwesty-
cjach już realizowanych takich jak: budowa 
ul. Transportowej, węzły przesiadkowe przy 
dworcach w Swarzędzu i Kobylnicy, ale 
przed wszystkim na planowanych przez 
Gminę inwestycjach mających na celu 
usprawnienie płynności ruchu komunika-
cyjnego. Wśród kluczowych należy wymie-
nić: budowę obwodnicy Swarzędza, budowę 
przejazdów kolejowych w Kobylnicy oraz 
w Paczkowie, przebudowę ul. Cieszkow-
skiego czy też budowę przejazdu łączącego 
ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia a także kontynu-
ację budowy ścieżki nad jeziorem.

Na zakończenie Pełnomocnik ds. Ko-
munikacji i Strategii Rozwoju Tomasz 
Rybarczyk przedstawił pismo dotyczące 
informacji o pracy komisji opiniującej 
postęp w realizacji Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Gminy „Swa-
rzędz 2020”. Członkowie Komisji zwrócili 
uwagę, by przy budowie nowej strategii na 
lata 2020-2030, oprócz aspektów ujętych 
w dotychczasowym dokumencie poświęcić 
szczególną uwagę: rewitalizacji, kulturze 
oraz dalszej integracji mieszkańców.

Na sesji podjęto uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gmi-
ny Swarzędz na rok 2018 oraz uchwałę 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2018-2036. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Barbara Czachura

Û dok. ze str. 13
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stępcze Wojewody Wielkopolskiego Nr 
KN-I.4102.34.2018.2 z dnia 13 czerwca 
2018r. w sprawie nadania ulicy Jakuba 
Przybylskiego położonej w miejscowości 
Swarzędz nazwy Księdza Józefa Tischnera.

► Uchwałę nr LII/555/2018 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz Pana Mariana 
Szkudlarka.

► Uchwałę nr LII/556/2018 w sprawie 
wskazania miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego uczniom obecnych klas szó-
stych oraz obecnych klas trzecich szkół 
podstawowych, prowadzonych przez Gmi-
nę Swarzędz w kolejnym roku szkolnym 
2018/2019.

► Uchwałę nr LII/557/2018 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz –  
J. Kraszewskiego.

► Uchwałę nr LII/558/2018 w spra-
wie zmiany uchwały nr XIII/75/2003 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 
2003r. w sprawie nadania nazw ulicom 
na terenie miasta Swarzędz (Dz.U. Woj. 
Wlkp. z 2003r., Nr 150, poz. 2823) – ul. 
Kupiecka.

► Uchwałę nr LII/559/2018 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Sarbinowo – ul. Dzika.

► Uchwałę nr LII/560/2018 w spra-
wie utworzenia Rady Seniorów w Gminie 
Swarzędz i nadania jej statutu.

► Uchwałę nr LII/561/2018 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Swa-
rzędz, obejmującego wieś Łowęcin, część 
północną obrębu Jasin i część wschodnią 
obrębu Gortatowo oraz część Paczkowa 
– CZĘŚĆ POŁUDNIOWA B.

► Uchwałę nr LII/562/2018 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy 
Swarzędz, obejmującego tereny położone 
w miejscowości Zalasewo po wschodniej 
i zachodniej stronie ulicy Kórnickiej – część 
II (powierzchnia opracowania ca. 105ha).

► Uchwałę nr LII/563/2018 w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XII/57/2007 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 sierpnia 
2007r. w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miejskiej i nadania jej statutu.

W okresie międzysesyjnym nastę-
pujący radni złożyli wnioski:

 » radna Joanna Wojtysiak dotyczący 
udzielenia informacji o kosztach za-
mieszczenia reklamy na billboardzie 
oraz kosztów publikacji w Tygodniku 
Swarzędzkim 

 » radna Joanna Wojtysiak w sprawie 
uporządkowania sytuacji dot. przejść 

dla pieszych zlokalizowanych w ciągu 
ulicy Granicznej w Swarzędzu, 

 » radny Wojciech Kmieciak w sprawie 
udzielenia informacji dotyczących 
usług niematerialnych, usług w zakre-
sie prowadzenia szkoleń, doradztwa, 
badania rynku i sprzedaży powierzchni 
reklamowych w latach 2014-2018.

Aldona Rębacz

10 lipca 2018 roku w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odbyła 
się LIII sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W obradach, które pro-
wadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu – Barbara Czachura, 
uczestniczyło 17 radnych, 4 nieobec-
nych. Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr LII/541/2018 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2018.

► Uchwałę nr LII/542/2018 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2018 -2036.

Magdalena Kałek

A oto, czym w ostatnim czasie zajmo-
wały się komisje Rady Miejskiej:

Komisja Budżetu
W posiedzeniu Komisji Budżetu, które odbyło się 22 
czerwca 2018 r. uczestniczyli radni w następującym skła-
dzie: Piotr Baranowski, Piotr Choryński, Ryszard Dyzma, 
Anna Graczyk, Rafał Kamprowski, Wanda Konys, Tomasz 
Majchrzak, Rafał Słupiński oraz Krzysztof Szymanowski.
W trakcie omawiania projektów uchwał radni zadawali 
następujące pytania i tak:

 » radna Konys pytała na jaki cel przeznacza się kwotę 
4,6 mln zł. ze środków zewnętrznych.

 » radny Szymanowski dopytywał się czy inwestycje 
związane z drogami publicznymi rozpoczną się 
w 2019 roku.

 » radny Dyzma pytał jakie przewidywane jest dofinan-
sowanie do wiaduktu w Kobylnicy.

 » radny Słupiński wnosił aby przy projektowaniu wia-
duktu w Kobylnicy uwzględnić pieszych i rowerzystów 
w aspekcie zjazdów i podjazdów.

 » radny Szymanowski dopytywał, który wariant jest 
droższy wiadukt czy tunel.

 » radny Dyzma dopytywał: na jakim etapie jest realizacja 
inwestycji związanej z budową chodnika w ul. Średz-
kiej oraz kiedy jest możliwe uzyskanie pozwolenia 
na budowę.

Podczas omawiania wydatków finansowych Swarzędz-
kiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w zakresie komu-
nikacji zostały poruszone następujące kwestie, które były 
przedmiotem zainteresowania radnych i tak:

 » radny Majchrzak pytał ilu kierowców jest zatrudnio-
nych na etacie.

 » radny Dyzma pytał czy w spółce wliczana jest do 
kosztów pełna amortyzacja oraz jak w tej kwestii 

postępowano w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. 
Ponadto dopytywał się ile Gmina dołożyła środków do 
komunikacji w roku 2016 a ile w roku 2017.

 » radny Kamprowski dopytywał dlaczego autobusy 
w Zalasewie jeżdżą różnymi trasami.

 » radny Baranowski wnosił aby w budżecie na rok 
2019 został uwzględniony wzrost wynagrodzeń dla 
kierowców.

 » radny Słupiński dopytywał czy zakupione 2-a autobusy 
ISUZU spełniają swoją role.

 » radna Graczyk zwróciła uwagę, że brakuje przystanku 
przy ul. Radosnej w Zalasewie.

W trakcie omawiania spraw bieżących radni poruszali 
następujące kwestie i tak:

 » radny Kamprowski pytał jakie działania zamierza pod-
jąć Urząd w aspekcie decyzji Wojewody dotyczącej 
zmian nazw ulic.

 » radny Baranowski wnosił aby w kwestii zmiany nazw 
ulic stanowisko zajęła Rada Miejska

Projekty uchwał były omawiane przez pracowników 
magistratu pod przewodnictwem Burmistrza Mariana 
Szkudlarka. Projekty uchwał nie budziły kontrowersji 
toteż uzyskały poparcie wśród radnych.

Ryszard Dyzma

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi
Posiedzenie komisji poprzedzone zostało, jak co miesiąc, 
spotkaniem sołtysów z przedstawicielami policji oraz 
burmistrzem. Przedyskutowano najpilniejsze potrzeby 
sołectw w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz kwestie 
związane z panującą suszą w kontekście upraw rolniczych. 
Następnie, w ramach właściwego posiedzenia komisji, 
poza wspólnymi materiałami sesyjnymi zapoznano się 
z obszernym sprawozdaniem z realizacji zadań zapisa-
nych w Programie Ochrony Środowiska, spośród których 
najważniejszymi były:

 » kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania 
śmieci (ok. 1000 interwencji),

 » zamontowanie czujników badających stan jakości 
powietrza na terenie gminy,

 » promocja korzystania z transportu publicznego 
poprzez poszerzenie zakresu ulg komunikacyjnych,

 » wymiana taboru komunikacyjnego,
 » termomodernizacja budynków należących do gminy,
 » uruchomienie programu wspierania wymianę źródeł 

ciepła dla mieszkańców,
 » dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej,
 » likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
 » likwidacja wyrobów azbestowych,
 » przebudowa dróg lokalnych,
 » szereg działań edukacyjnych skierowanych zarówno 

do dzieci jak i do dorosłych.
W ramach dyskusji nad kwestiami związanymi z ochroną 
środowiska naturalnego rozmawiano o dalszych inwesty-
cjach w ramach wyeliminowania zrzutu nieczystości do 
jeziora Swarzędzkiego oraz o konieczności zwiększenia 
działań w celu wyeliminowania procederu dokarmia-
nia ptaków wodnych przez mieszkańców. W tym celu 
przyjęto stosowny wniosek o ustawienie wzdłuż jeziora 
stosownych tablic informacyjnych. Podjęto także decyzję 
o zorganizowaniu podczas kolejnej edycji festynu Eko - 
Babie Lato konkursu dla mieszkańców „Gdzie to wrzucić?” 
promującego poprawną selektywną zbiórkę odpadów.

Rafał Słupiński
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Dni Swarzędza
Pod znakiem muzyki i sportu

Byliście tam Wy, byliśmy my – przez trzy dni rzesze swarzędzan bawiły 
się wspólnie podczas największej imprezy w roku. Dni Swarzędza 2018 
- melanż różnych gatunków muzyki oraz emocje mundialowe, atrakcje 
dla dzieci, imprezy towarzyszące, gastronomia. Zielona polana miejska, 
która na ten czas zaprasza i obiecuje ciekawą rozrywkę. Te obietnice zo-
stały dotrzymane! 

Piątek, 22 czerwca - muzykowanie 
rozpoczęła sekcja piosenki swarzędz-
kiego Ośrodka Kultury. Śpiewają coraz 
bardziej profesjonalnie i zmierzają prosto 
ku artystycznym sukcesom. A następnie 
uczta dla fanów zespołów Boys oraz 
Piękni i Młodzi. Ta muzyka działa na tłu-
my i tak też było w Swarzędzu - radość 
i wspólne śpiewanie. Burmistrz Marian 
Szkudlarek otwierając tegoroczne święto 
miasta (w jubileuszowym roku 380-lecia) 
życzył wszystkim dobrej zabawy i tego 
dnia trwała ona długo w noc. Peran Van 
Dijk, C-Bool, Tiddey, dj Matys - gwiazdy 
muzyki klubowej najwyższego lotu! Dla 
młodych miłośników tego gatunku - speł-
nienie marzeń. 

Sobota, 23 czerwca - pogoda super, 
dzieci od połowy dnia szalały w wielkim 

„wesołym miasteczku” - strefie zabaw 
i niespodzianek. Bo czyż taką nie były 
odwiedziny Wojów Piastowskich, któ-
rzy nieopodal rozbili swoją osadę? Hi-
storyczne stroje, pokazy walki, wreszcie 
bicie „prawie” średniowiecznych monet. 
Pierwszą dostał na pamiątkę włodarz 
miasta - z liczbą 380. Przenieśliśmy się 
trochę w czasie, by punktualnie o godz. 
19:00 powrócić, witając na scenie Mrozu 
- popularnego artystę ambitnego popu. Po 
nim - kontrowersyjna, ekspresyjna, nie-
banalna Agnieszka Chylińska! Zrobiło się 
prawdziwie gorąco! 

Na zakończenie soboty - dj Cez Are 
Kane i jego świat pełen rytmów. Klimat 
tanecznej imprezy. 

Niedziela, 24 czerwca - pochmurno, 
ale na wyczekiwany koncert zespołu Enej 

przyszlibyśmy nawet w burzy. Lubimy ich 
bardzo w Swarzędzu! Grają tak, że radość 
dla uszu i dla serca. 

Niestety, po pięknym koncercie było 
już gorzej - za sprawą polskiej reprezen-
tacji w piłce nożnej. Swarzędzka Strefa 
Kibica mogła być podczas meczu Polska 

Podziękowania  
od burmistrza 

Drodzy Przyjaciele! Serdecznie 
dziękuję Wam – Mieszkańcom naszej 
gminy, za ogromne zainteresowanie, 
radość, wspaniałą zabawę podczas Dni 
Swarzędza 2018. Ta największa plene-
rowa impreza miejska jest po prostu dla 
Was! To Wy decydujecie w dużym stopniu 
o wyborze artystów i cieszę się, że tego-
roczni tak bardzo się podobali. Dziękuję 
także organizatorom tej ogromnej im-
prezy, patronom medialnym i partnerom 
finansowym. 

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
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- Kolumbia oazą szczęścia, nie była... Ale 
ponieważ kocha się nie za coś, ale pomimo 
wszystko - polscy piłkarze mogą liczyć na 
swoich kibiców zawsze. 

Pożegnalny występ na scenie koncer-
towej artystki wielkiego formatu - Kayah 
zgromadził liczną publiczność, znającą na 
pamięć słowa jej piosenek. Kayah to wy-
jątkowe zjawisko na polskiej scenie mu-
zycznej i każde spotkanie z nią pozostawia 
niezatarte wrażenia! 

* * *
Dniom Swarzędza towarzyszyły: 

- Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza Mig Swarzędz - rozegrany 
na boisku Orlik w Bogucinie 

- Zawody wędkarskie o Puchar Burmi-
strza MiG Swarzędz - rozegrane w Dolinie 
Cybiny. Nagrody wręczone zostały w nie-
dzielę, na scenie koncertowej - V Jubile-
uszowe Rekreacyjne Regaty Żeglarskie 
im. kpt Tomasza Adamczyka - na Jeziorze 
Swarzędzkim 

- XXVI Rajd Samochodowy Firmy 
Szpot - nagrody, w tym Puchar 380-lecia 
od burmistrza Swarzędza wręczone zostały 
także w niedzielę, na scenie koncertowej. 

Dziękujemy Wszystkim za wspaniałe 

dni, wspólny czas i zabawę! 
Teresa Radziszewska 

z Fot. Aldona Młynarczak 

* * *
Naszymi partnerami finansowymi byli:

Partnerzy Strategiczni: PP-UiH 
Agrobex Sp. z o.o., Planet-Bud Deve-
lopment Sp. z o.o.

Partnerzy: R. Twining and Compa-
ny Sp. z o.o., Clip Group, STS Logistics, 
Greenbud Development Sp. z o.o., Rhenus 
Logistics S.A., Budownictwo Drogowe 
„Krug” Sp. z o.o., Fabryka Armatur „Swa-
rzędz” Sp. z o.o., Chronos Development 
Sp. z o.o., Castorama Swarzędz, Swarzędz-
kie Centrum Handlowe ETC, Operator Ga-
zociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM 
S.A., Imperial Logistics Sp z o.o., Volks-
wagen Poznań, Fines Operator Bankowy, 
Veolia Energia Poznań S.A., FMT „Tom-
teq” Sp. z o.o., PKO Bank Polski, Utal 
Sp. z o.o., Strefa Sportu Tenis & Fitness, 
Centrum Sportu Atrium. 

Naszymi partnerami medialnymi byli: 

Swarzędzka Telewizja Kablowa, Tygo-
dnik Swarzędzki, Prosto z Ratusza.

Moralnie  
zaniepokojeni…

Głośne salwy śmiechu rozbrzmiewały 
w sobotnie popołudnie 9 czerwca 
w Swarzędzkiej Sali Koncertowej, 
gdzie wystąpił Kabaret Moralnego 
Niepokoju.

Kabaret przedstawił swój najnowszy program 
„Maj zaczyna się we wtorek”, w którym od-

szedł od bieżących spraw politycznych, a skupił 
się na życiu społecznym i rodzinnym. Wdzięcznym 
tematem do żartów stały się relacje damsko-
-męskie i rodzinne. Wspólny wyjazd na waka-
cje doprowadził do bardzo zabawnych sytuacji, 
a także nieoczekiwanej wymiany zdań pomię-
dzy rodzicami a synem. Członkowie kabaretu 
udowodnili, że wielogodzinna jazda nie musi 
być monotonna – wszystko zależy od inwencji 
twórczej podróżujących.
Popołudnie minęło swarzędzanom pod znakiem 
dobrego humoru oraz niekontrolowanych wybu-
chów głośnego śmiechu, co tylko potwierdziło, 
że Kabaret Moralnego Niepokoju jest wciąż 
w doskonałej formie i, jak mało który kabaret, 
potrafi rozbawić publiczność do łez. 

/ok/
z Fot. Mariusz Łuczak, Paweł Nowakowski
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XX Festiwal Orkiestr 
Dętych im. Rajmunda 
Gronowskiego 

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swa-
rzędzu oraz Ośrodek Kultury w Swarzędzu za-
praszają na XX Jubileuszowy Festiwal Orkiestr 

Dętych im. Rajmunda Gronowskiego, który odbędzie 
się w dniach 17-18 sierpnia 2018 roku.  

Podczas Festiwalu zagrają: Complesso Bandistico 
Arcobaleno z Włoch (Triest), Dechovy Orchestr ZUS 
z Czech (Zábřeh), Miejska Orkiestra Dęta w Gostyni-
nie, Krotoszyńska Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta im. 
Edmunda Korybalskiego z Rogoźna, Orkiestra Dęta 
Miasta i Gminy Gostyń i Swarzędzka Orkiestra Dęta. 

Festiwal rozpocznie się w piątek, 17 sierpnia 
o godz. 18:00 pokazem musztry paradnej w wykonaniu 
gospodarzy wydarzenia, czyli Swarzędzkiej Orkiestry 
Dętej. Koncert odbędzie się na Placu Niezłomnych.

Główne obchody XX Jubileuszowego Festiwalu 
Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego odbędą 
się w sobotę, 18 sierpnia. Punktualnie o godz. 12:30 
w Kobylnicy, Zalasewie oraz na os. Dąbrowszczaków, 
os. Raczyńskiego i os. Kościuszkowców w Swarzędzu 
rozpoczną się koncerty osiedlowe, podczas których 
wystąpią orkiestry z: Krotoszyna, Gostynia, Gostynina, 
Rogoźna, czeskiego Zábřehu i Swarzędza. 

Koncert główny z udziałem wszystkich orkiestr, 
który odbędzie się na Scenie nad Jeziorem, rozpocznie 
się o godzinie 16:00. 

/ok/

Kabaret  
Młodych Panów 

W sobotę, 8 wrze-
śnia o godz. 16:00 
w Swarzędzkiej 

Sali Koncertowej w Zalase-
wie wystąpi Kabaret Młodych 
Panów, który zaprezentuje 

swój najnowszy pro-
gram „Bogowie”. 

Jak informują 
członkowie Kabaretu, 
ten program pomoże 
rozwiązać wszystkie 
problemy – sprawi, że 
publiczność zapomni 
o nich nie tylko na 
dwie godziny. Kiedy 

minie ten czas, wszystko będzie zależeć 
już tylko od każdego z nas. Musimy stać 
się nie tyle kowalami własnego losu, ile 
bogami własnego życia.

Bilety na występ Kabaretu Młodych 
Panów są dostępne na portalu www.kup-
bilecik.pl oraz w Ośrodku Kultury w Swa-
rzędzu (ul. Poznańska 14 – wjazd od ul. 
Jesionowej). 

/ok/

Rost w Mechowie był Polakiem – sprostowanie

Po ukazaniu się artykułu Mechowo 
(fragmenty) w Prosto z Ratusza nr 
6(348), czerwiec 2018, zgłosił się do 

autora krewny wspomnianej w artykule 
osoby o nazwisku Rost. Pan Andrzej Du-
dziński, bo to o nim mowa, przedstawił 
fotografię rodzinną oraz dokument spo-
rządzony przez Edwarda Rosta – jednego 
z członków familii, który m.in. wyjaśnia 
pochodzenie swojego nazwiska.

Z przedstawionych materiałów wyni-
ka, że Rostowie byli polską rodziną, a jeden 
z nich – Bolesław ur. w 1880 r. był eme-
rytowanym nauczycielem (Widno, pow. 

Chojnice, Gruntowice, pow. Wągrowiec). 
Zamieszkał on w Mechowie w 1934 r. 
i wziął w dzierżawę gospodarstwo rolne 
o powierzchni 50 hektarów. Po napaści 
Niemiec na Polskę w 1939 r. rodzina Ro-
stów została wypędzona do Generalnego 
Gubernatorstwa, a ich dzierżawione go-
spodarstwo zostało przejęte przez władze 
hitlerowskie. Po wojnie, Bolesław Rost 
wrócił do Mechowa i wznowił dzierżawę. 
Realia społeczno-polityczne całkowicie się 
jednak zmieniły, a zamożny dzierżawca, 
szykanowany przez władzę ludową jako 
kułak zrezygnował z dalszej dzierżawy. 

Zmarł w 1963 r. i został pochowany w Ki-
cinie.

Rostowie mieli sześcioro dzieci: 
Edwarda (ur. 1910 r.), bliźniaków (ur. 
1912 r.), które zmarły po porodzie, Be-
nona (ur. w 1914 r.), Reginę (ur. 1915 r.) i  
Bożenę (ur. w 1919 r.). Bożena i Jadwiga 
zamieszkały potem w Swarzędzu. Edward 
wyprowadził się do Zakopanego a Benon 
wyjechał do Międzyrzecza.

Serdecznie dziękuję Andrzejowi Du-
dzińskiemu za informacje, które w istotny 
sposób wzbogaciły wiedzę o mieszkańcach 
przedwojennego Mechowa i pozwoliły na 
sprostowanie błędu.

Antoni Kobza
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Msza Kreolska 
na koncercie 
w Swarzędzu

10 czerwca br.,  mieszkańcy naszej gminy 
mieli okazję wysłuchać wyjątkowego 

koncertu. W kościele pw. Chrystusa Jedynego 
Zbawiciela na os. Mielżyńskiego w Swarzędzu 
przed licznie zgromadzoną publicznością wy-
stąpił Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes 
Soni” pod dyr. Dr Pawła Łuczaka, któremu to-
warzyszył zespół Del Ande złożony z muzyków 
pochodzących z Chile, Argentyny i Peru. Artyści 
wspólnie wykonali „Mszę kreolską” argentyń-
skiego kompozytora, Ariela Ramireza.
Msza Kreolska to utwór oparty na motywach 
ludowych tańców latynoamerykańskich. Msza 
składa się z pięciu części: „Kyrie”, „Gloria”, „Credo”, 
„Sanctus” i „Agnus Dei”. Każda z ich  oparta jest 
o motyw innego z tańców. Skomponowana zosta-
ła do tekstów liturgicznych w języku kastylijskim, 
przetłumaczonych i dostosowanych specjalnie na 
tę okazję przez trzech księży (Antonio Osvaldo 
Catena, Alejandro Mayol i Jesús Gabriel Segade) 
Msza Kreolska powstała w 1964 roku, w odpo-
wiedzi na decyzję soboru watykańskiego II, która 
umożliwiła odprawianie mszy świętej w języku 
ojczystym. W Polsce po raz pierwszy została wy-
konana przez Warszawski Chór Międzyuczelniany. 
Swarzędzka publiczność miała okazję usłyszeć ten 
przepiękny i wzniosły utwór w wykonaniu ponad 
70-osobowego Chóru Politechniki Poznańskiej 
„Volantes Soni” pod dyr. Pawła Łuczaka. Partie 
instrumentalne i solowe wykonali muzycy 
zespołu Del Ande: Victor Baeza (gitara), Jorge 
Ortega Estrada (charango i tenor solo), Jose Luis 
Keys (fortepian, instrumenty perkusyjne) oraz 
Roman Mendez (bas), Alejandro David Aguilera 
García (tenor solo)
Wyjątkowy i niepowtarzalny występ na długo 
pozostanie w pamięci słuchaczy, którzy niedziel-
ny wieczór spędzili w kościele pw. Chrystusa Je-
dynego Zbawiciela. /ok, ap/

z Fot. T. Rybarczyk
Organizacja:
 

Współorganizacja:

Współfinansowanie:

Patronat Honorowy: 

Intangible
Cultural
Heritage

Under the patronage of

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Sekretarz Stanu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
                                     
Starosta Poznański 

Prezydent Miasta Poznania

Rektor Akademii Wychowania Fizycznego

Media Patronat: Sponsorzy: 

INTEGRACJE

XVIII ŚWIATOWY 
PRZEGLĄD FOLKLORU

19 sierpnia 
godz. 21:00

Rynek w Swarzędzu

zespoły:

gościnnie Chór Męski 
„Akord”

CHORWACJA
HISZPANIA
KANADA
PANAMA
POLSKA
SŁOWACJA

Logo Lisner
CMYK+Pantone
O�set

Koncert finałowy „Integracji”

Światowy Przegląd Folkloru INTE-
GRACJE doczekał się już osiemna-
stej edycji. Po raz kolejny publiczność 

będzie mogła podziwiać tancerzy z całego 
świata – do Wielkopolski przyjadą grupy  
ze Słowacji, Chorwacji, Hiszpanii, Pana-
my, Kanady i Polski. Wszystkie te zespoły 
wystąpią podczas koncertu finałowego, 
który odbędzie się 19 sierpnia o godz. 
21:00 na swarzędzkim Rynku.

Koncert wieńczący Przegląd Folklo-
ru to bez wątpienia najbardziej atrakcyjny 
festiwalowy punkt programu. Będzie to 
pieczołowicie wyreżyserowane parate-
atralne przedsięwzięcie, odbywające się 
na kilku scenach, przy wykorzystaniu 
kilkudziesięciu reflektorów i ponad stu 
mikrofonów. Wszystkie zespoły – 300 
tancerzy i muzyków z różnych zakąt-
ków świata – wystąpią w autentycznych 

strojach ludowych przy akompaniamen-
cie muzyków grających na tradycyjnych 
instrumentach. 

Podczas koncertu finałowego w Swa-
rzędzu wystąpią: 

Zespół Folklorystyczny „Vihorlat” 
(Słowacja), Zespół Folklorystyczny 
„Les Pieds Légers” (Kanada), Zespół 
Folklorystyczny „Varaždin” (Chorwa-
cja), Zespół Folklorystyczny „Rebulir” 
(Hiszpania), Grupa folklorystyczna „Mi 
Orgullo es Panamá” (Panama), Zespół 
Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskie-
go „Jantar” (Polska), Zespół Tańca Lu-
dowego „Poznań” AWF – Gospodarz 
Przeglądu (Polska).

Serdecznie zapraszamy!
/ok/
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2.685.990,94 zł z UE  
dla swarzędzkich Seniorów
2.685.990,94 zł to kolejne środki finansowe pozyskane na rzecz Seniorów gmi-

ny Swarzędz. Uzyskaliśmy je na Projekt „Nowoczesne usługi asystenckie 
i opiekuńcze w gminie Swarzędz”.

Wniosek przygotowany został przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem na Rzecz Aktywizacji Społecz-
ności Lokalnej w Swarzędzu w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 
poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne 
i zdrowotne – projekty konkursowe. 

Wartość całego projektu wynosi 
2.827.358,89 zł, z czego dofinansowanie 
z Unii Europejskiej to 2.685.990.94 zł. Re-
alizacja projektu zaplanowana jest na trzy 
lata i rozpocznie się od września 2018 r.

W ramach projektu zaplanowano 
szereg działań wspierających seniorów 
gminy Swarzędz, m.in.:

 » usługi opiekuńcze i asystenckie 
w miejscu zamieszkania, w tym te-
leopieka jako forma usług opiekuń-
czych wykorzystująca nowoczesne 
technologie informacyjne stano-
wiące element kompleksowego 
wsparcia

 » poradnictwo specjalistyczne obej-
mujące porady rehabilitanta, psycho-
loga, logopedy, pedagoga specjalne-
go, pielęgniarki i lekarza medycyny 

rodzinnej
 » utworzenie Dziennego Domu Po-

mocy
 » utworzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjno – wspierającego
 » sieć wsparcia społecznego – super-

wizja dla opiekunów faktycznych.
Wszystkie zaplanowane działania 

mają na celu wsparcie jakościowego 
rozwoju usług socjalnych oraz inno-
wacyjnych modeli pomocy i wsparcia 
społecznego osób niesamodzielnych.

Anna Renda  
– dyrektor OPS w Swarzędzu

Niewątpliwy 
czar dawnych 
wspomnień…

Jak co roku, w ostatnią niedzielę lipca, 
na swarzędzkiej Scenie nad Jeziorem 

odbył się koncert „Dawnych Wspomnień 
Czar”. Gwiazdami tegorocznej imprezy 
byli niezapomniana Izabela Trojanowska 
oraz wiecznie młoda Grupa VOX.

Mieszkańcy miasta i gminy Swarzędz 
wyruszyli w sentymentalną podróż po 
przebojach, które na zawsze będą żyły 
w sercach wiernych słuchaczy. Na swa-
rzędzkiej scenie plenerowej usłyszeliśmy 
przeboje Izabeli Trojanowskiej, które 

powstawały zarówno w latach 80., jak 
i 90. To właśnie one sprawiły, że stała 
się znana, nie tylko w naszym kraju ale 
również poza jego granicami. Publicz-

ność wspaniale bawiła się w rytmie ta-
kich utworów jak: „Tyle samo prawd ile 
kłamstw”, „Wszystko czego dziś chcę”, czy 
Karmazynowa noc”.

Niepowtarzalnych emocji dostarczył 
także swarzędzkim słuchaczom zespół 
VOX wykonując między innymi takie 
przeboje jak: „Tęczowy most”, „Zabiorę 
Cię Magdaleno”, „Cała Ty”, „Cudowna po-
dróż”, „Miłość jako zapomnienie”, „Rycz 
mała rycz”, czy nieśmiertelny  „Bananowy 
song”. Sądząc po reakcji widowni, która 
na stojąco żegnała artystów ich repertuar 
jest cały czas obecny w sercach wiernych 
fanów.

Lidia Chałasiak  
i Magdalena Tyblewska 

Piknik Trzech Poko-
leń – zapraszamy 
26 sierpnia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu zaprasza 26 sierpnia 2018 

roku w godzinach od 14.00 do 18.00 na 
Piknik Trzech Pokoleń. Gwiazdą tegorocz-
nego Pikniku będzie Gosia Andrzejewicz, 
która pojawi się na Scenie nad Jeziorem 
ok. godziny 15.30. 

Podczas tegorocznego Pikniku za-
praszamy do mobilnego planetarium, 
do obserwacji słońca przez teleskop 
i wirtualnego pokazu stacji kosmicznej,  
a także na naukowe niespodzianki dla 

dużych i małych miłośników nauki m.in: 
odkrywanie kosmosu, budowanie rakiety 
i mapy nieba, do strefy plazmy, iluzji, che-
micznej prosto z kuchni. Już kolejny rok 
z animacjami i zabawami towarzyszyć 
nam będą animatorzy z grupy „Ubarwie-
ni”. Nieodłączna atrakcją będzie zabawa 
w pianie, kule wodne oraz szalone pon-
tony.  Serdecznie zapraszamy! /ops/

Stypendia  
i zasiłki szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu informuje, że od dnia 16 

sierpnia 2018 roku do dnia 15 września 
2018 roku składać będzie można wnioski 
o stypendium szkolne.

Pomoc jest udzielana uczniom w celu 
zmniejszenia różnic w dostępie do edu-
kacji, umożliwieniu pokonywania barier 
dostępu do edukacji wynikających z trud-
nej sytuacji materialnej ucznia, a także 
wspierania edukacji uczniów zdolnych. 
Można również ubiegać się o zasiłek 
szkolny, który jest formą wsparcia dla 
ucznia, który znajduje się przejściowo 
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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 

Zmiana wysokości kryteriów dochodowych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 11.07.2018r. z dniem 
1.10.2018r. ustalone zostały następujące zwery-
fikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę 
dochodu z 1 ha przeliczeniowego: 
1. kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wy-
sokości 701 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł;
2.  kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wyso-
kości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, 

na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospo-
darowanie w formie rzeczowej – w wysokości 
1763 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego 
na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 
z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, któ-
rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwo-
lenie na pobyt czasowy udzielone w związku 
z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 
pkt1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. 
o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017r. poz. 2206 i 2282 
oraz z 2018r. poz. 107, 138 i 771) - w wysokości 
647 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego 

na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych 
z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, któ-
rzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwo-
lenie na pobyt czasowy udzielone w związku 
z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 
pkt1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. 
o cudzoziemcach - w wysokości 1376 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wy-
sokości 645 zł;
3.  kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego 

– w wysokości 308 zł.
Jednocześnie informujemy, iż w przypadku 

świadczenia pomocy w formie zasiłków stałych 
zmiana decyzji nastąpi z urzędu, tym samym nie 
jest wymagane złożenie wniosku w powyższym 
zakresie. Małgorzata Gąsiorowska

w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego, na którego wyda-
rzenie nie ma wpływu. O zasiłek szkolny 
można się starać w terminie nie dłuższym 
niż dwa miesiące od wystąpienia zdarze-
nia, które spowodowało trudną sytuację 
ucznia. Zasiłek szkolny ma charakter jed-
norazowego wsparcia dla ucznia, może 
być przyznany maksymalnie raz w roku. 

Wszelkie niezbędne informacje moż-
na uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Swarzędzu. Wnioski wydawane 
będą od dnia 16 sierpnia 2018 w Ośrodku 
Pomocy Społecznej oraz dostępne będą 

na stronie internetowej Ośrodka.
Katarzyna Błaszczak

„500+”  
oraz „Dobry Start”

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać 
wnioski w formie papierowej o przy-

znanie świadczenia wychowawczego 
„500+” oraz „Dobry Start” na nowy okres 
2018/2019 w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Swarzędzu ul. Poznańska 25 - w po-
niedziałki w godz. od 8:00 do 16:00, od 

wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
Wnioski można składać również 

przez internet za pośrednictwem ban-
kowości elektronicznej oraz Portalu In-
formacyjno-Usługowego Emp@tia oraz 
pocztą za potwierdzeniem odbioru adre-
su na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 
ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz.

Wniosek o przyznanie świadczenia 
„Dobry Start” na rok szkolny 2018/2019 
należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 
2018 r. Wnioski przesłane po tym termi-
nie będą pozostawiane bez rozpatrze-
nia. Karolina Słabuszewska

Przemoc – Procedura „Niebieskie Karty” (cz. 3)
W cyklu artykułów dotyczących tematyki - PRZEMOCY W RODZINIE – dziś o Ze-

spole Interdyscyplinarnym i Grupie Roboczej.

Znowelizowane w 2010 roku przepisy ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na-

łożyły na gminy obowiązek tworzenia Zespołu 
Interdyscyplinarnego, który zajmuje się orga-
nizowaniem działalności w obszarze profilaktyki, 
zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz pomocy osobom, które tej przemocy 
doświadczają. Zadaniem zespołu interdyscy-
plinarnego jest integrowanie i koordynowanie 
działań podmiotów takich jak Policja, jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej, oświaty, 
ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiazywa-
nia problemów alkoholowych oraz organizacji 
pozarządowych, w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Zadanie to wypełnia po-
przez podejmowanie działań w środowiskach 
zagrożonych przemocą w rodzinie, diagnozuje 
to zjawisko, inicjuje interwencje, rozpowszechnia 
informacje o systemie wsparcia i pomocy w śro-
dowisku lokalnym. Zespół interdyscyplinarny 
powoływany jest przez wójta, burmistrza albo 
prezydenta miasta na podstawie porozumień za-
wartych między lokalną władzą a podmiotami, 

których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu. 
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego wyko-
nują zadania w ramach obowiązków służbowych 
lub zawodowych. Obsługę organizacyjno - tech-
niczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

W gminie Swarzędz, od 31.10.2011roku, 
funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny do 
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie liczący 14 członków – przedstawicieli insty-
tucji tworzących lokalny system przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Siedzibą Zespołu Interdy-
scyplinarnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 25.

Kolejne przepisy ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie umożliwiają Zespołowi 
Interdyscyplinarnemu tworzenie Grup Robo-
czych w indywidualnych przypadkach. Są one 
powoływane do współpracy z konkretną rodziną 
zagrożoną przemocą .Do jej zadań należy opra-
cowanie i realizacja indywidualnego planu po-
mocy i wsparcia, monitorowanie sytuacji rodzin, 
w których dochodzi do przemocy oraz efektów 

tych działań. Do Grup Roboczych powoływani 
są przedstawiciele jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązy-
wania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, 
ochrony zdrowia. W jej skład mogą też wchodzić 
również kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści 
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy, w za-
leżności od indywidualnych potrzeb. W ramach 
procedury Niebieskie Karty członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej:

 » udzielają pomocy osobie, która doświadcza 
przemocy,

 » podejmują działania wobec osoby, która sto-
suje przemoc,

 » rozstrzygają o braku zasadności podejmowania 
działań.

Następny artykuł poświęcimy prawnym 
aspektom przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

Joanna Drab
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ZAREZERWUJ WIZYTĘ W URZĘDZIE. 
Szanowni Państwo! Jak już informowaliśmy, od 
1.08.2017 r. działa system rezerwacji wizyt w Wydziale 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu oraz Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Poznańska 
25). Od 1.08.2018 r. system rezerwacji został poszerzony 
o wizyty w Wydziale Ochrony Środowiska przy ul. Po-
znańskiej 25 oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców 
i GOAP przy ul. Rynek 1. Wizytę można zarezerwować 
na stronie www.swarzedz.pl w zakładce „Urząd”.

/umig/

STRAŻNICY Z LEŚNIKAMI. 23 lipca 

w swarzędzkim ratuszu odbyło się uroczyste podpisanie 
porozumienia pomiędzy Strażą Miejską w Swarzędzu 
i Strażą Leśną Nadleśnictwa Babki. Porozumienie obej-
muje współdziałanie SM i SL na terenie lasów będą-
cych w administracyjnych granicach gminy Swarzędz. 
Dzięki niemu będą możliwe wspólne patrole i działania 
przeciwdziałające: zaśmiecaniu lasów, szkodnictwu 
leśnemu, kłusownictwu, kradzieży drewna i zagrożeniu 
pożarowemu. Życzymy owocnej współpracy!

/t.ryb/
z Fot. Tomasz Rybarczyk

„SWARZĘDZ” – APLIKACJA NA 
SMARTFONY. Oddaliśmy do użytku nową, 
darmową aplikację na telefony z systemami Android 
i iOS. Aplikacja składa się z trzech paneli. W panelu 
głównym znajdują się: Kalendarz, Komunikacja miejska, 
Aktualności, Mapa, Media i Komunikaty. Panel boczny 
prawy to spis, wraz z dostępem do najważniejszych 
instytucji w Swarzędzu. Panel boczny lewy to szybki 
dostęp do zakładek z panelu głównego. 
Aktualności będą redagowane w sposób krótki i przy-
stępny - około 240 znaków. Uzupełnienie wiedzy 
dostępne będzie poprzez linki do strony swarzedz.
pl - u dołu ekranu. 
Życzymy miłego użytkowania i czekamy na Państwa 
opinie. W obecnej formule aplikacja będzie działała 
do końca roku. W grudniu rozpoczną się prace nad jej 
usprawnieniem, po uwzględnieniu wszystkich uwag. 

/t.ryb/ 

60 LAT RAZEM! Państwo Teresa i Henryk Kap-
czyńscy ze Swarzędza 5 lipca 2018 r. świętowali 60. 
rocznicę ślubu! Burmistrz Marian Szkudlarek gościł 
w ratuszu dostojnych Jubilatów. Rodzicom towarzy-
szyło dwóch synów. Podczas uroczystego spotkania 
burmistrz wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-

nego Anną Wiśniowiecką-Gronowską wręczył Państwu 
Kapczyńskim kosz słodkości, kwiaty i list gratulacyjny. 
Przyłączamy się do serdecznych życzeń!

/mw, tr/
z Fot. T.Radziszewska

ADAM BRZOZA I REKORDOWY PO-
ŁÓW. W dniach 6-10 czerwca w Poznaniu, na łowisku 
„szachty”, odbyły się zawody wędkarskie – Karpiowy 
Puchar Normark z udziałem 20 dwuosobowych ekip 
z całej Polski. Najlepszym wynikiem - 54,4 kg (to waga 
trzech największych złowionych ryb) wykazali się swa-
rzędzanin Adam Brzoza i Marek Krawczyk. Adam Brzoza 
wygrał także w kategorii „największa ryba” (karp 22,6 
kg), a ponadto otrzymał od organizatorów nagrodę 
fair play. 

Zwycięski duet wędkarzy Adam Brzoza i Marek Krawczyk 
pojedzie we wrześniu do Francji na World Carp Classic 
– największą na świecie wędkarską imprezę karpiową, 
która odbędzie się nad jeziorem Madine.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!
Adam Brzoza – od 12 lat promotor wędkarstwa kar-
piowego w Polsce, uczestnik wielu imprez w Polsce 
i za granicą. Służbowo – swarzędzki strażnik miejski.

/mw/

A K A D E M I A  B E Z -
PIECZNEJ KOBIETY. 
Na początku października ruszy 
II edycja swarzędzkiej Akademii 
Bezpiecznej Kobiety. Będzie to 
cykl spotkań o charakterze 
dydaktyczno-szkoleniowym mających na celu pod-
niesienie poczucia bezpieczeństwa i radzenia sobie 
w sytuacjach stresowych. Szkolenia będą obejmo-
wały podstawy samoobrony, przygotowanie prawne 
i psychologiczne, a także podstawową wiedzę z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie potrwa 3 mie-
siące i odbywać się będzie raz w tygodniu. Terminy 
zostaną podane do połowy września.
Szkolenia są bezpłatne, liczba miejsc w celu zachowania 

maksymalnej efektywności zajęć jest ograniczona. 
Zgłoszenia dokonujemy drogą mailową do 28 września: 
abk@swarzedz.pl lub telefoniczne pd nr 61 65 10 986. 
W zgłoszeniu prosimy o zawarcie imienia i nazwiska 
uczestniczki oraz numeru kontaktowego.

II SWARZĘDZKIE GWIEZDNE WROTA. 

Ponad 400 osób 27 lipca wzięło udział w obserwacji 
nieba w Swarzędzu. Najmłodsi uczestnicy mieli okazję 
wziąć udział w eksperymentach mających przybliżyć 
im jak wyglądają ciała niebieskie. Gwiezdnych pasjo-
natów w naszej gminie nie brakuje! Dziękujemy panu 
Tomaszowi Książczykowi i PTMA Poznań za świetnie 
przeprowadzoną imprezę i liczmy na kolejne. Impreza 
była objęta honorowym patronatem burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz, Mariana Szkudlarka.

/t.ryb/
z Fot. Tomasz Rybarczyk

DZIESIĄTA STA-
TUETKA AUGU-
STA CIESZKOW-
SKIEGO.  Od 2003 
r. działa w Bydgoszczy, 
kierowany przez prof. 
Józefa Banaszaka, Klub 
Profesorów „Wierzenica”. 
Skupia on ludzi nauki 
i kultury wokół idei Augu-
sta Cieszkowskiego. W 2010 r. mieliśmy zaszczyt być 
pierwszymi laureatami Statuetki Augusta Cieszkowskie-
go. Klub w tamtym roku ustanowił ją dla osób wyróż-
niających się w upowszechnianiu idei tego wybitnego 
uczonego, polityka i działacza społecznego. Tegoroczną, 
dziesiątą, 13 lipca 2018 r. z rąk prof. Józefa Banaszaka 
otrzymał „za bardzo bogaty dorobek naukowy stano-
wiący zachętę do filozofowania oraz upowszechnianie 
idei Augusta Cieszkowskiego” prof. Marek Szulakiewicz 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
z Fot. W. Buczyński

WYSTAWA PSÓW(NIE)RASOWYCH. 
Na swarzędzkim wybiegu dla psów stawiło się łapa 
w łapę około 60 zawodników. Występowali w 3 ka-
tegoriach: psy małe, psy duże i sprytomarsz - czyli 
bieg z przeszkodami. Jurorzy oceniali między innymi 
zachowanie psa, relacje z właścicielem, umiejętności 
specjalne, ale też brak agresywności wobec innych psów 

W skrócie z różnych stron
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i wobec ludzi. Impreza pod honorowym patronatem bur-
mistrza Mariana Szkudlarka odbyła się we współpracy 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu i Schroniska dla 
Zwierząt w Skałowie. Miała na celu promocję adopcji 
psów ze schronisk.
Dziękujemy firmie HUSSE Poznań za ufundowanie na-
gród. Dziękujemy Schronisku w Środzie Wielkopolskiej 
za udział. Liczymy, że na kolejnych imprezach pojawi 
się ponownie Ciacho z sercem jako nasz dotychczasowy 
partner, który chwilowo jest w trakcie odbudowy - po-
zdrawiamy! /t.ryb/

VI SMYCZOMARSZ. Pod patronatem burmi-
strza Mariana Szkudlarka, we współpracy ze Schroni-
skiem dla Zwierząt w Skałowie, Urząd Miasta i Gminy 
w Swarzędzu organizuje VI Smyczomarsz Swarzędzki, 
który odbędzie się 23 września o godzinie 10.00.
Impreza ma na celu integrację mieszkańców, promo-
cję właściwych postaw społecznych właścicieli psów, 
edukację z zakresu zachowania naszych czworołapych 
przyjaciół i przybliżenie oferty schroniska, m.in. moż-
liwości i przebiegu adopcji. 
Przemaszerujemy nową ścieżką pieszo-rowerową nad 
jeziorem Swarzędzkim, trasa ma około 4 km. Na mecie 
marszu, pod namiotem Sceny nad Jeziorem, odbędą 
się krótkie prelekcje specjalistów, znawców zwierząt. 
Żeby wziąć udział w marszu prosimy wysłać nam imię 
i nazwisko na adres: smyczomarsz@swarzedz.pl do 20 
września (organizator będzie potwierdzał zgłoszenia 
od 3 września). W mailu prosimy napisać, jak wabi się 
Państwa czworołapy przyjaciel. Liczymy na Państwa 
liczny udział i świetną zabawę! Wszelkie pytania proszę 
kierować do koordynatora: Tomasz Rybarczyk, rybarczyk.
tomasz@umig.swarzedz.pl, telefon: 502 576 555

X V I I  P O W I ATO W E  I G R Z YS K A 
SPRAWNYCH INACZEJ. 30 czerwca na 
stadionie Miejskim w Swarzędzu odbyły się Igrzyska 
Sportowe dla osób z niepełnosprawnościami pod pa-
tronatem Jana Grabkowskiego - starosty poznańskiego 
i Mariana Szkudlarka - burmistrza Swarzędza. W zawo-
dach wzięło udział nasze Stowarzyszenie i uczestnicy 
z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń: Kostrzyna, Pobiedzisk, 
Konarzewa, Otusza, Kórnika i Owińsk. 
Igrzyska rozpoczęły się od koncertu Swarzędzkiej Or-
kiestry Dętej i tańców. W tym roku oprócz zapalenia 

znicza olimpijskiego czekał na nas drugi symbol po-
twierdzający ważność tej imprezy, wystrzał z armaty 
wykonany przez Strzeleckie Bractwo Kurkowe ze 
Swarzędza. Następnie odbył się uroczysty przemarsz 
drużyn sportowych przy muzyce marszowej i program 
artystyczny. Przewodnicząca stowarzyszenia, Barbara 
Kucharska, przedstawiła wszystkich zaproszonych go-
ści, którzy nam kibicowali w zawodach. Na igrzyskach 
były stanowiska Firmy Blum, Strzeleckiego Bractwa 
Kurkowego a także przejażdżka konna. Na zakończeniu 

wręczono medale i puchary, każdy zawodnik otrzymał 
pamiątkową koszulkę na 380-lecie Swarzędza. 

Michał Ogoniak

WSZYSTKO DLA BARTKA. W niedzielę, 
2 września, odbędzie się wydarzenie charytatywne 
mające na celu pomoc Bartkowi Opielskiemu. Jest 
to 27-letni mieszkaniec Swarzędza, który w lipcu 
zeszłego roku uległ wypadkowi komunikacyjnemu. 
Otwarte złamanie nogi zakończyło się po paru dniach 
amputacją. Koszty leczenia, rehabilitacji i protezy są 
bardzo wysokie. SSNC Meblorz Swarzędz postanowił 
wesprzeć swojego wiernego kibica i zorganizować 
bieg na 5 km, turniej piłkarski oraz maraton zumby. 
Maraton Zumby poprowadzi Krzysztof Nowak. Zapisy 
na bieg odbywają się na stronie: http://swarzedz.pl/
dlabartasa/. Wpisowe: 25 złotych. Zgłoszenia do turnieju 
piłkarskiego i wszelkie pytania w tej kwestii prosimy 
kierować do prezesa Marcina Szramkowskiego na adres: 
marcin.szramkowski@gmail.com.
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu został współorgani-
zatorem tego wydarzenia, a Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz objął imprezę honorowym patronatem.

/nad/

III PÓŁMARATON SZPOT SWARZĘDZ. W niedzielę, 
9 września 2018 roku na swarzędzkim Rynku – miejscu startu półma-
ratonu - Organizatorzy spodziewają się około 1 500 uczestników . Dla 
przypomnienia w pierwszej edycji do mety dobiegło 867 biegaczy, 
a w roku ubiegłym 1122 . Tegoroczny Półmaraton Szpot Swarzędz 
jest o tyle szczególny, bowiem odbywa się w ramach obchodów 
380-lecia lokacji  miasta i znajduje się w oficjalnym programie rocznicowych uroczystości oraz imprez . Zapewne 
zatem  380-ty na mecie może sie spodziewać okolicznościowej niespodzianki .
Założenia regulaminu, podobnie jak trasa , nie ulegają zmianom. Limit czasu nadal wynosi 180 minut, a meta 
zlokalizowana będzie na zmodernizowanym Stadionie Miejskim przy ulicy Święty Marcin 1 w Swarzędzu . Zapisy 
prowadzone są poprzez stronę www.biegi.szpot.pl, a wpisowe wynosi 60 złotych . Wśród nagród rzeczowych 
znajdzie się miedzy innymi skuter,  5 Voucherów od Biura Podróży „ITAKA”, każdy o wartości 500 złotych. Półma-
raton Szpot Swarzędz, to jedna z nielicznych imprez biegowych, w których nagrody otrzymują w kategoriach 
wiekowych nie pierwsza trójka, a pierwsza szóstka – zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. Oznacza, że na 
podium po odbiór nagród finansowych i rzeczowych łącznie zaproszonych zostanie 132 biegaczek i biegaczy. 
Zwycięzcy oprócz okazałych pucharów zainkasują po 1 200 złotych. Rekordy trasy należą od roku 2016 do 
Andrzeja Starzyńskiego 1:09:17 wśród panów i od roku 2017 do Patrycji Talar 1:18:20 wśród pań. Co prawda 
ubiegłorocznemu zwycięzcy – Krzysztofowi Hadasowi do nowego rekordu trasy zabrakło… tylko 4 sekund, ale 
zabrakło. Kto w tym roku pokusi się o pobicie rekordów, jeszcze nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że warto, 
bo to satysfakcja, a może nie tylko?
Przypominamy: start 9 września 2018 roku, a zapisy poprzez stronę www.biegi.szpot.pl . Zapraszamy w imieniu 
Organizatorów – firmy Szpot oraz Miasta i Gminy Swarzędz. Kontakt – biegi@szpot.pl /waj/
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Beata Pawlikowska
„Jestem 
szczęśliwym 
singlem: 
o związkach, miłości 
i szczęściu”

Czy istnieje szczęśliwa miłość? 
Skąd się biorą toksyczne związki? 
Jak stworzyć udaną relację? Jak 
poradzić sobie po rozstaniu? 
To tylko niektóre z pytań na 
które odpowiada autorka. Beata 
Pawlikowska dzieli się z nami 
przemyśleniami na temat  po-
szukiwania szczęścia i spełniania 
życiowych celów – tych indywidu-
alnych i tych wspólnych z drugą 
osobą. Książkę czyta się łatwo 
i przyjemnie, a uroku dodają jej 
wykonane przez autorkę rysunki. 
Książka warta polecenia, nie tylko 
dla singli.

Dorota Milli
„To jedno zdjęcie”

Eugenia Lipiec przebojowa i pew-
na siebie kobieta podejmuje pracę 
w Londynie – ma nadzieję, że 
pomoże jej ona spełnić marzenia 
i zostać topmodelką. Może nie 
być to łatwe, gdyż Eugenia co rusz 
wpada w kolejne kłopoty a duma 
i wrodzony upór nie ułatwiają 
kontaktów z innymi. Pewnego 

dnia spotyka tajemniczego męż-
czyznę. Razem odkrywają sekrety 
Londynu, ale i swoje nawzajem. 
Powieść obyczajowa, którą czyta 
się z przyjemnością – doskonała 
propozycja na wakacyjną lekturę.

Joanna Opiat-Bojarska
„Ucieczka”

„Ucieczka” to opowieść o czwórce 
młodych ludzi, którzy umawiają 
się na podwójną randkę w escape 
roomie – pokoju zagadek, 
z którego uwolnić się muszą 
w określonym czasie. Po skoń-
czonej zabawie Piotr, Martyna, 
Agata i Michał rozdzielają się. Jakiś 
czas później policjanci znajdują 
w bagażniku samochodu wbitego 
w drzewo zamrożone ciało jednej 
z dziewczyn uczestniczącej w za-
bawie. Rozpoczyna się śledztwo, 
które odsłoni to, co w ludziach 
najgorsze. Mroczny kryminał dla 
posiadaczy stalowych nerwów.

Bronnie Ware
„Czego najbardziej 
żałują umierający”
Bronnie Ware to australijska pielę-
gniarka, która przez wiele lat spra-
wowała opiekę nad nieuleczalnie 
chorymi osobami w terminalnym 
okresie śmiertelnej choroby. 
Ware zaczęła prowadzić bloga, 
na którym zapisywała rozmowy 
z pacjentami. Jego popularność 
zachęciła ją do wydania książki 
„Czego najbardziej żałują umie-
rający”. Okazało się, że większość 
pacjentów odpowiadała tak samo 
na pytanie, co zrobiliby inaczej 

w swoim życiu. „To książka, która 
daje nadzieję, uczy współczucia, 
pokazuje, jak żyć pełnią życia 
i osiągnąć wewnętrzną harmonię”.

Natasza Socha
„Kogut domowy”

Bohaterami książki jest rodzina 
Leńskich. Do niedawna domem 
i trójką dzieci zajmowała się 
Berenika, a rodzinę utrzymywał  
pracujący w banku Jakub. Jednak 
w  wyniku redukcji etatów role się 
odwracają. Wychowanie dziew-
czynek i zarządzanie domem 
spada na Jakuba. Jak sprawdzi się 
ten układ? Co wyniknie z zamiany 
ról? Lekka, sympatyczna opowieść 
o łamaniu stereotypów, której nie-
wątpliwymi zaletami są humor, 
barwni bohaterowie i wciągająca 
od pierwszych stron fabuła.

Anna Herbich
„Dziewczyny 
z Wołynia”
W swojej najnowszej książce Anna 
Herbich – dziennikarka i reporta-
żystka, podejmuje się trudnego 
tematu, rzezi dokonanej przez 

Ukraińców na Polakach w czasie II 
wojny światowej. Autorka przed-
stawia rozmowy z dziewięcioma 
kobietami, które jako małe dzieci 
przetrwały to ludobójstwo. Mimo 
że książek o Wołyniu ukazało się 
sporo – ta wprowadza kobiece 
spojrzenie. Bohaterki książki 
opowiadają w niej także o życiu 
na przedwojennym, barwnym 
Wołyniu, z nostalgią wspominają 
spędzone tam dzieciństwo. Książ-
ka obowiązkowa dla każdego, kto 
chce lepiej poznać historię Polski.

Paulina Młynarska
„Jesteś wędrówką”

 „Jesteś wędrówką” to najnowszy 
poradnik napisany przez Paulinę 
Młynarską, publicystkę, dzienni-
karkę, producentkę, podróżniczkę, 
joginkę oraz feministkę. Autorka 
namawia do spontanicznych 
podróży, nie tylko by odpocząć, ale 
i spojrzeć w głąb siebie. Książka 
napisana jest w bardzo przystępny 
sposób, znajdziemy w niej także 
bardzo dużo porad i wskazówek: 
co powinniśmy spakować, jakie 
ubrania i  leki ze sobą zabrać, jakie 
szczepienia wykonać, ile pieniędzy 
będziemy potrzebować, jakie 
aplikacje warto mieć w telefonie.

Anna  
Walkowiak-Osowska

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

Dzieje okolic 
Swarzędza…

W lipcu 2018 r. r. ukazała 
się książka Antoniego 
Kobzy „Dzieje wsi okolic 

Swarzędza. Szkice i materiały do 
historii powiatu poznańskiego”.

Promocja nowej książki odbyła się 31 
lipca b.r. na spotkaniu w czytelni Biblio-
teki Publicznej na Osiedlu Czwartaków. 

Opracowanie jest swego rodzaju 
słownikiem geograficzno-historycz-
nym gminy Swarzędz. Na 630 stronach 
przedstawia uporządkowane materiały 
z historii każdej wsi i przysiółka swarzędz-
kiej gminy oraz niektórych miejscowości 
spoza jej obszaru administracyjnego (np. 
Skorzęcin, Dębogóra, Siekierki itd.).  

We wstępie autor skromnie zazna-
cza, że nie jest to monografia ziemi swa-

rzędzkiej. Nie mniej, nie-
które części opracowania 
można traktować tak, jak 
gdyby były one odrębny-
mi monografiami. Dotyczy 
to szczególnie fragmentów 
opisujących parafie w Swa-
rzędzu wsi, Siekierkach, 
Uzarzewie i Wierzenicy, czy 
fragmentów przedstawia-

jących dzieje poszczególnych szkół na 
terenie współczesnej gminy.

To, co jest szczególnie interesujące 
dla mieszkańców tzw. ziemi swarzędzkiej, 
to fragmenty opisujące wydarzenia dzie-
jące się w końcu XVIII, w XIX i na pocz. XX 
wieku dotyczące konkretnych osób lub 
całych rodzin. Wzbogacają one wiedzę 
o korzeniach współczesnych rodów ży-
jących od wielu pokoleń na tym terenie 
i pozwalają na  odszukanie fragmentów 
ich historii lub przynajmniej pewnych 
ciekawostek.

W zamierzeniu autora książka 
miała wzbogacać wiedzę o swarzędz-
kim subregionie, budzić dumę i więź 
mieszkańców z miejscem zamieszkania, 
integrować społeczność miasta i gminy 
oraz popularyzować Swarzędz – miasto 
i gminę w Wielkopolsce. Wydaje się, że 
wspomniane cele zostały przez autora 
osiągnięte.

Wydawcą książki Dzieje okolic Swa-
rzędza jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Swarzędzu,  która w tym roku obchodzi 
60 lecie swej działalności.

Fragmenty książki publikowane były 
od czerwca 2017 r. w „Prosto z Ratusza” 
w cyklu Swarzędzki alfabet historyczny 
Antoniego Kobzy.

/AK/

Jak powstało 
Jezioro 
Swarzędzkie…

Nakładem Biblioteki 
Publicznej ukazała 
się książka dla dzieci 

„Jak powstało Jezioro Swarzędzkie…: 
legendy, podania ze Swarzędza i oko-
lic”. Autorką tekstu i ilustracji jest pani 

Anna Małyszka. Opraco-
wane literacko opowieści 
dla dzieci inspirowane są 
źródłami, niekiedy oparte 
zostały tylko na krótkiej 
notatce o danym zdarze-
niu lub ustnym przekazie. 
Niektóre z nich spisane były 
w języku niemieckim, inne 

zaś w języku polskim i publikowane były 
w prasie lokalnej.

„Jak powstało Jezioro Swarzędzkie...” 

to książka nie tylko dla najmłodszych.
W tym roku obchodzimy 380-lecie 

lokacji Swarzędza. Dlatego warto po-
czytać z dziećmi opowieści o dawnym 
Swarzędzu i okolicach. 

Bo przecież w każdej legendzie jest 
ziarenko prawdy, którą warto poznać.

Książka do nabycia w bibliotece 
głównej na os. Czwartaków 1 oraz wszyst-
kich naszych filiach.

Miłej lektury!
SN

Filia na os. E. Raczyń-
skiego po przebudowie

Po czterech 
mies iącach 
kapitalnego 

remontu Filia na os. 
Edwarda Raczyń-
skiego 19 wzno-
wiła działalność. 
Na czytelników 
czeka odnowiona 
wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży 
oraz – w nowej odsłonie – wypożyczal-
nia dla dorosłych. Adaptacja ok. 100 m² 
nieużywanych do tej pory pomieszczeń 
pozwoliła na znaczne powiększenie wy-
pożyczalni oraz utworzenie sali spotkań. 

Każde z pomieszczeń bibliotecznych 
zostało przebudowane, co znacznie po-
prawiło ich funkcjonalność oraz zwięk-
szyło miejsce na nowy księgozbiór.

Zapraszamy! SN

Letnie zajęcia 
w bibliotece

Uczestnicy 
letnich zajęć 
w Filii Bibliote-
ki w Kobylnicy 
mieli okazję  
poczuć się jak 
światowej sła-
wy projektanci i własnoręcznie stworzyć 
stroje z gazet. Powstały papierowe: su-
kienki, bluzki, buty a nawet biżuteria. 
Kolejne dni upłynęły pod znakiem mydła.

Dzieci wysłuchały inspirującej opo-
wieści o  historii brudu, a następnie każdy 
stworzył swoje  mydełko glicerynowe. 

Na zakończenie półkolonii dzieci 
zrobiły ozdobne pudełka na wakacyjne 
pamiątki, zakładki do książek oraz własne 
notatniki, w których zostanie opisana 
niejedna wakacyjna podróż. 

Paulina Szymańska

Konkurs fotograficzny

Zachęcamy wszystkich od 12 do 
380 roku życia do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym „Swa-

rzędz – ludzie, miejsca, chwile”. 
Czekamy na zdjęcia o charakterze 

reportażowym, które dokumentują 
wydarzenia w naszym mieście, jego 
mieszkańców i wszystko co Państwu 
przyjdzie do głowy, a związane jest ze 
Swarzędzem. Fotografie można nadsyłać 
do 17 września 2018 r. 

Regulamin i szczegóły konkursu na 
stronie www.biblioteka.swarzedz.pl oraz 
w bibliotece głównej i filiach.

/bibl/
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Bilet wakacyjny  
– to się opłaca!

Do 31 sierpnia 2018 r. oferujemy promocyjny 
BILET WAKACYJNY na Pływalnię Wodny Raj. 

Przeznaczony jest dla dzieci do lat 16 (włącznie). 
Obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 
– 22:00. Opłata 6 zł za 60 min (po przekroczonym 
czasie dopłata za każdą minutę 10 gr). Serdecznie 
zapraszamy!
Przypominamy, że dzieci do lat 3 korzystają z basenu 
bezpłatnie! Obowiązują specjalne pielucho –majtki, 
które są do nabycia w sklepiku na parterze budynku 
pływalni lub w automacie przy kasach.

/scsir/

Zapraszamy 
na przystań

Zapraszamy wszystkich do wypożyczalni sprzętu 
wodnego. Do Państwa dyspozycji są kajaki, 

rowery wodne oraz łodzie wiosłowe. 
Przystań otwarta:
► 30 lipca - 2 września:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-
19:00
- soboty, niedziele i święta w godzinach 12:00-19:00
► wrzesień
- soboty i niedziele od 12:00 do 19:00
(godziny otwarcia przystani uzależnione są od wa-
runków atmosferycznych).  /scsir/

Aerobik na świeżym 
powietrzu

30 lipca wznowiliśmy letnią edycję aerobi-
ku na świeżym powietrzu. Zapraszamy 

wszystkich na wspólne zajęcia aerobiku, które 
odbywają się przy budynku Sceny nad Jeziorem. 
Tylko 6 zł od osoby za jedne zajęcia (płatne w kasie 
pływalni na parterze przed rozpoczęciem aerobiku). 
Nie obowiązują zapisy! Prosimy o zabranie ze sobą 
na każde zajęcia ręcznika (może być mały kocyk) 
i przynajmniej małej butelki wody do picia. Harmo-
nogram zajęć dostępny jest na www.scsir.swarzedz.
pl oraz na www.facebook/wodnyraj.com. Więcej 
informacji pod nr tel. 61 65 09 520.

/scsir/

Trwają półkolonie oraz wakacyjne 
kursy nauki i doskonalenia pływania

Pomimo trwającego okresu urlo-
powego, w Swarzędzkim Centrum 
Sportu i Rekreacji gościmy pełną 

obsadę uczestników półkolonii oraz wa-
kacyjnego kursu nauki i doskonalenia 
pływania. Pod okiem wykwalifikowa-
nych opiekunów, którzy na co dzień są 
naszymi instruktorami, dzieci korzystają 
z wielu atrakcji przygotowanych przez 
SCSiR. W programie półkolonii znala-
zły się między innymi: rejs statkiem po 
Warcie, zabawa w CASCADER PARKU, 

wizyta w ZOO i wiele innych sportowych 
atrakcji.

Wakacyjne kursy pływania to tak-
że super zabawa oraz czas, w którym 
naprawdę można podszlifować swoje 
umiejętności pływackie. Codzienne in-
tensywne zajęcia połączone z zabawą 
dostarczają uczestnikom wielu korzyści 
oraz radości w te upalne wakacyjne dni.

Takie zajęcia to świetna alternatywa 
dla dzieci spędzających lato w mieście.

/scsir/

Lato w pełni, a u nas się dzieje!

Półkolonie, wakacyjne kursy pły-
wania, aqua senior czy aerobik na 
świeżym powietrzu to tylko niektó-

re atrakcje oferowane przez Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji w okresie 
wakacyjnym. 

Przypominamy, że do dyspozycji 
wszystkich chętnych pozostaje plaża 
miejska przy pływalni. Przy dobrych 

warunkach pogodowych, czynna jest 
codziennie, a wstęp jest bezpłatny!

Bezpłatnie można skorzystać rów-
nież z bieżni przy Swarzędzkim Centrum 
Sportu i Rekreacji. Czynna codziennie 
od 6:30 do 22:00, wejście od strony pły-
walni, furtka przy kortach tenisowych.

/scsir/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

z całego kompleksu pływalni 
poza kawiarenką. Upoważnia 
do zapłaty należności za fak-
tyczny czas korzystania z ba-
senu. Z wejścia na karnet może 
korzystać maksymalnie 5 osób. 
Nie trzeba mieć przy sobie gotówki. /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

Aerobik na świeżym 
powietrzu

30 lipca wznowiliśmy letnią edy-
cję aerobiku na świeżym po-
wietrzu. Zapraszamy wszyst-

kich na wspólne zajęcia aerobiku, które 
odbywają się przy budynku Sceny nad 
Jeziorem. Tylko 6 zł od osoby za jedne 

zajęcia (płatne w kasie pływalni na par-
terze przed rozpoczęciem aerobiku). Nie 
obowiązują zapisy! Prosimy o zabranie 
ze sobą na każde zajęcia ręcznika (może 
być mały kocyk) i przynajmniej małej bu-
telki wody do picia. Harmonogram zajęć 
dostępny jest na www.scsir.swarzedz.pl 
oraz na www.facebook/wodnyraj.com. 

Więcej informacji pod nr tel. 61 65 
09 520. /scsir/

Gimnastyka w wodzie

Aqua Aerobik czy Aqua Senior to 
zajęcia gimnastyki w wodzie przy 
muzyce. Może w nich uczestni-

czyć praktyczne każdy. W porównaniu 
z innymi formami aktywności ruch 
w wodzie minimalnie obciąża stawy 
i kręgosłup. To również doskonały tre-
ning wytrzymałościowo – wzmacniający 
(woda pobudza do pracy mięśnie nóg, 
rąk, brzucha i grzbietu oraz mocno an-
gażuje mięśnie stabilizacyjne).

Trwają jeszcze wakacyjne zajęcia, na 
które chętnie zapraszamy – bliższe infor-
macje pod nr telefonu 61 650 95 27/28.
► ZAPISY NA SEZON 2018/2019

Informujemy, że 30 sierpnia od godz. 
8:00 ruszają zapisy na nowy sezon! (kasa 
pływalni na parterze). Harmonogram 
zajęć dostępny jest w siedzibie SCSiR 
oraz na stronie internetowej www.scsir.
swarzedz.pl

/scsir/

Rezerwacja kortów 
tenisowych
– nowy nr telefonu: 515 320 194

Zachęcamy do korzystania z kortów 
tenisowych, które czynne są co-
dziennie w godzinach 9:00 - 20:30 

(otwarcie uzależnione jest od warunków 
atmosferycznych). Sezon na kortach po-
trwa do 30 września 2018 roku.

Cennik kortów:
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 15:00  15 zł/60min
Poniedziałek – Piątek 
15:00 – 20:30 20 zł/60min
Sobota, Niedziela i Święta
9:00 – 20:30 20 zł/60min

Opłatę za korty tenisowe gotówką 
można regulować w biurze kortów na-
tomiast kartą płatniczą oraz karnetem 
SCSiR w kasie pływalni.

Rezerwacja kortów tenisowych - 
nowy nr telefonu: 515 320 194.

/scsir/
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60 lat Chóru Męskiego „Akord”
 (z zapisów kroniki chóru)

Rok 2018 dla naszego chóru „Akord” jest rokiem jubileuszowym – śpiewamy 
już 60 lat! Każdy jubileusz, każda rocznica skłania do pewnej refleksji, do 
wspomnień minionego okresu, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki 
był, jakie były sukcesy, dokonania, czy porażki. 60 lat nieprzerwanej pracy 
nie da się jednak streścić w jednym krótkim opracowaniu…

Działalność chóru „Akord” datuje 
się od 12.02.1958 r. W minionych 
latach osiemdziesiątych do naszego 

chóru należało 60 osób – mistrzów rze-
miosła stolarskiego – taki był wówczas 
wymóg. Dziś jest nieco inaczej – śpiewa-
ją w chórze nie tylko stolarze, lecz także 
miłujące śpiew osoby innych zawodów. 
Smutnym jest fakt, że stan naszego chóru 
znacznie się zmniejszył, jest tylko 30 osób.

Regionalna działalność zespołu na-
szym mieszkańcom i sympatykom jest 
nieobca. Wszyscy mogli się o tym prze-
konać podczas rutynowych naszych wy-
stępów z okazji dorocznych obchodów 
Święta Patrona św. Józefa czy uroczystości 
patriotycznych organizowanych każdego 
roku. Nie wszyscy jednak wiedzą o wystę-
pach chóru poza granicami kraju. Nasze 
zagraniczne turnées rozpoczęliśmy pod 
batutą pani Jadwigi Maćkowiak w latach 
dziewięćdziesiątych. Było to pierwsze 
jej tak doniosłe wyzwanie. W dniach 18-
25.07.1990 r. byliśmy na Litwie i Łotwie. 
W łotewskim nadbałtyckim 50-tysięcznym 

mieście Ventspils (Windawa) uczestniczy-
liśmy w międzynarodowym festiwalu chó-
rów. W eliminacjach „Akord” zajął trzecie 
miejsce. Podczas pobytu w tym mieście 
mieliśmy okazję do rozmowy z Polakami 
tam mieszkającymi, poznawaliśmy życie 
i kulturę Łotyszy, urzekły nas architektura 
i zabytki. 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się w Wilnie, stolicy Litwy. Ten krótki po-
byt pozostawił w naszej pamięci i sercach 
bardzo bogate przeżycia. Odwiedziliśmy 
kaplicę, w której znajduje się obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej. Przed obliczem 
Madonny chór nasz wykonał dwie pieśni: 
„Zdrowaś królewno wyborna” i „Polonię”. 
Było to wspaniałe, niezapomniane prze-
życie. Wielu chórzystów zakupiło tam 
różne pamiątki. Jeden z kolegów kupił 
niedużych rozmiarów obraz Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. W roku 1991 ten obraz 
zobaczył ks. Henryk Mikołajczak podczas 
odwiedzin duszpasterskich na ul. Słowac-
kiego. Obraz bardzo mu się spodobał i go 
poświęcił. Po paru latach obrazem tym 

zainteresował się ks. Henryk Ogrodnik. 
W konsekwencji obraz został skopiowany 
i powiększony przez nieznanego mi arty-
stę, i znalazł się w nowo wybudowanym 
kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia na 
osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu. 
Znajduje się w nawie głównej w prezbi-
terium. Jest to cenna pamiątka z pobytu 
chóru „Akord” na Litwie, o czym nie 
wszyscy parafianie wiedzą.

Po paru latach postanowiono „zdo-
bywać” – odwiedzając – kraje zacho-
du. W roku 1994 nawiązaliśmy kontakt 
z niemieckim chórem Concordia z Ron-
nenbergu. Pierwsza wizyta na zaproszenie 
tego chóru odbyła się 5.9.1994 r. Co parę 
lat wizyty się powtarzały, było ich sporo 
i trwają do dziś. Podczas trzeciej wizyty 
w dniach 13-15.10.2000 r. pieśni polskie 
ludowe i patriotyczne w wykonaniu nasze-
go chóru rozbrzmiewały na EXPO 2000 
w Hanowerze. W sierpniu 2002 r. gościli-
śmy w gminie Fredersdorf-Vogelsdorf oraz 
Berlinie. Kontakty z chórem Concordia 
utrzymujemy do dziś.

W październiku 2002 r. „Akord” prze-
bywał we Włoszech – w Rzymie i na Mon-
te Cassino. W kwietniu 2008 r. byliśmy 
na Węgrzech, występując w Egerze i Bu-
dapeszcie. Wszędzie tam rozbrzmiewały 
polskie pieśni ludowe i patriotyczne pod 
batutą Jadwigi Maćkowiak. We wszystkich 
miejscach, gdzie chór przebywał, pozo-
stały ślady mówiące o naszym ojczystym 

kraju i o naszym mie-
ście, Swarzędzu.

Marian  
Kaliszan 

z Na zdjęciach:
Po lewej: W Watykanie na 
placu Św. Piotra (2002 r.).
Po prawej: W Hanowerze 
na EXPO 2000

z Na zdjęciach:
Po lewej: Chór „Akord” w stolicy Łotwy, Rydze 
Po prawej: W Berlinie (2003 r.).
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Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, 
wt.-pt. 7.30-15.30  (w pon. kancelaria - 
biuro podawcze do 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje 
interesantów w poniedziałki w godz. 14.00-
17.00 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. 13.00-
15.00 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: 502-577-
065, 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 zdrowot-
na 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. Cieszkow-
skiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. Swarzędz-
ka 23, tel. 61 81-50-121
Przychodnia Nr 4 - Swarzędz, ul. Piaski 6a, 
tel. 61 65-15-171

]]Centrum]Medyczne]]
Lecznicy]„Certus”

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

]]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

]] 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
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Zapraszamy na dożynki! z …i na finałowy koncert „Integracji”
Budżet Obywatelski na 2019 r. z Inwestycje z dofinansowaniem
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Po-

znań to stowarzyszenie sportowe dwusek-
cyjne 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 międzynaro-
dowych. 

Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, 
integracyjnym klubem sportowym, naszą 
drugą ważną sekcją jest grupa najmłod-
szych adeptów Rugby w odmianie „TAG", 
która jeszcze przed oficjalnym zarejestro-
waniem klubu osiągała sukcesy na arenie 
lokalnej i nie tylko. Sekcja Rugby współ-
pracuje m.in. ze Szkołą Podstawową nr 61. 

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

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 reha-
bilitacja ruchowa, społeczna, psychospo-
łeczna dla osób z niepełnosprawnościami 
ruchowymi różnego rodzaju. Staramy się 
poprzez takie działania wyciągać osoby z 
domów i zaktywizować je w społeczeń-

stwie. Rugby „Tag” to świetna zabawa w 
ruchu, który dzisiejszym najmłodszym jest 
bardzo potrzebny ze względu na coraz to 
bardziej popularną „cyfrową” formę spę-
dzania 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 barte-
rowej, wsparcia finansowego w postaci 
sponsoringu lub wpłat na cele statutowe 
naszego stowarzyszenia.

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

STUDIA MAGISTERSKIE, INŻYNIERSKIE, LICENCJACKIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE 
W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH NA KIERUNKACH: l PEDAGOGIKA l EKONOMIA  

l PRACA SOCJALNA l INFORMATYKA l DIETETYKA  (NOWOŚĆ)

ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wlkp., tel. (61) 222 45 56, 784 950 640, fax (61) 222 45 57, e-mail: info@wwsse.pl

NAJNIŻSZE  
CZESNE  

W REGIONIE

PASJA
WIEDZA

PRZYSZŁOŚĆ

www.wwsse.pl

Szpot Sp z o.o.
Autoryzowany Dealer i Serwis Samochodowy

ZATRUDNI NA STANOWISKA:
•	MECHANIK SAMOCHODOWY
•	ELEKTROMECHANIK
•	DORADCA SERWISOWY
•	KASJERKA
•	SPRZĄTACZKA

•	PRACOWNIK MYJNI
•	PRACOWNIK 

GOSPODARCZY
•	POMOCNIK LAKIERNIKA
•	POMOCNIK BLACHARZA

Mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Kandydatów prosimy o kontakt: 
email: praca@szpot.pl lub tel: 61-654-43-16 lub osobiście:
Szpot Sp. z o.o.  ul. Wrzesińska 191, Swarzędz-Jasin
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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

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

pon. 9-14
wt., czw. 15-20
tel. 602-500-719

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

Leczenie i bezpłatne protezy

GABINET STOMATOLOGICZNY
Lek. Stom. Z. Miszkiel
Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Kaczorowskiego 25
61-817-22-42, kom. 603 335 285

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie  
zachowawcze, chirurgiczne, protetyczne, RTG zębów

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

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

 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

tel. 606 145 257

SPRZEDAŻ BLIŹNIAKÓW 
GORTATOWO

- 75 m2 

- 4 pokoje

- działka 260 m2

Zapraszamy 
na prezentację

289 000 zł

biuro@vendo.nieruchomosci.pl

ostatnie
2 lokale

WSPOMAGANIE ROZWOJU    |    NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
Plac Zielony 26, Swarzędz-Nowa Wieś | 503-733-127 | www.centrum-kore.pl

F I Z J O T E R A P I A 
SPECJALISTYCZNA

NEONATOLOGICZNA

P E D I A T R Y C Z N A


