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Zapraszamy  
do  

zamiesz-
czania 
reklam!

tel. 607-566-555

mn@kreator.com.pl 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

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w . k o l o n o s k o p i a . c o m
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Taneczne 
powitanie  
2019 Roku

Bardzo radośnie swarzędza-
nie przywitali nowy 2019 rok, ba-
wiąc się wspólnie na największym 

„parkiecie” w gminie, w jaki zamienił się 
swarzędzki Rynek. O taneczną oprawę mu-
zyczną zadbał doświadczony poznański 
dziennikarz radiowy – DJ Ando. 

Zabawa na Rynku rozpoczęła się 
o godzinie 23:00. Taneczna i energetycz-
na muzyka, jaka popłynęła z głośników 

sprawiła, że swarzędzka publiczność bar-
dzo szybko dała się porwać do wspólnej 
zabawy. Najnowsze hity przeplatały nieco 
starsze przeboje, które wprawiły uczest-
ników w niezwykle szampański nastrój. 
Z każdą minutą atmosfera robiła się coraz 
bardziej gorąca, a oczekiwanie na punkt 
kulminacyjny, czyli pokaz fajerwerków, 
wciąż rosło.

Tuż przed północą na sce-
nie pojawił się Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz Marian Szku-
dlarek, który życzył wszystkim 
mieszkańcom zdrowia, szczę-
ścia, pogody ducha i spełnienia 
marzeń. Punktualnie o północy 
niebo nad Swarzędzem rozświe-

tliły barwne fajerwerki. Bajeczny pokaz 
sztucznych ogni zachwycił mieszkańców 
miasta i wprowadził w radosny, pogodny 
i pozytywny nastrój. Mamy nadzieję, że 
będzie on towarzyszył wszystkim swa-
rzędzanom przez cały 2019 rok.

/ok/
z Fot. Mariusz Łuczak

1% Twojego podatku  
może komuś pomóc…

Pamiętajmy, że sami możemy de-
cydować, dla kogo przeznaczymy 
1% naszego podatku dochodowego. 

Poniżej zamieszczamy listę organizacji 
działających na terenie Gminy Swa-
rzędz, które będą bardzo wdzięczne 
za Państwa wsparcie (kolejność według 
numeru w KRS): 
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJAL-
NEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA W SWARZĘDZU 
KRS 0000021128 | TOWARZYSTWO OPIEKI NAD 
ZWIERZĘTAMI W POLSCE cel szczegółowy 1%: 
Oddział w Swarzędzu KRS 0000154454 | CARITAS 
POZNAŃSKA KRS 0000224658 | ZWIĄZEK HARCER-
STWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA 

cel szczegółowy 1%: Harcerski Klub Turystyczny 
„Azymut” w Swarzędzu  KRS 0000266321 | ZWIĄ-
ZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIEL-
KOPOLSKA cel szczegółowy 1%: Ośrodek Kobylnica 
KRS 0000266321 | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIE-
GO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA cel szczegółowy 
1%: 9 Swarzędzka Środowiskowa Drużyna Har-
cerska „Dąbrowa” KRS 0000266321 | SWARZĘDZKI 
KLUB SPORTOWY „UNIA” KRS 0000281903 | TO-
WARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI WIELKOPOLSKI 
ODDZIAŁ REGIONALNY cel szczegółowy 1%: TPD 
Oddział Miejski w Swarzędzu KRS 0000322302 | 
STOWARZYSZENIE „RAZEM PONAD GRANICAMI” 
KRS 0000346071 | FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ” cel szczegółowy 1%: 12826 Józefowski 
Kacper KRS 0000037904 | FUNDACJA DZIECIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel szczegółowy 1%: 14479 
Szczepanek Antoni KRS 0000037904 | FUNDACJA 
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel szczegółowy 

1%: 19952 Wierzbicka Gabriela KRS 0000037904  | 
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel szcze-
gółowy 1%: 20936 Kubiak Nikola KRS 0000037904 

Pełna lista organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób fi-
zycznych za rok 2018 dostępna jest na 
stronie Narodowego Instytutu Wolno-
ści – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego:
https://www.niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Uprawnione organizacje pożytku 
publicznego, które chciałyby umieścić 
wpis o możliwości przekazywania 1% 
podatku, prosimy o wysłanie informacji 
na adres poczty elektronicznej: rzecznik@
swarzedz.pl 

/wd/

Bezpłatne badania 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31 stycznia 
2019 r. przy pływalni Wodny Raj w Swarzę-

dzu odbędą się bezpłatne badania w kierunku 
osteoporozy dla osób powyżej 55 roku życia oraz 
bezpłatne badania słuchu dla osób powyżej 18 
roku życia. Badania wykonywać będzie firma 
Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy Sp. 
z o.o. w godzinach od 9:00 do 16:00. Na badania 
nie obowiązują zapisy, pacjenci przyjmowani są 
według kolejności zgłoszeń. 

/nj/ 

Koncert Karnawało-
wy Orkiestry Dętej

Swarzędzka Orkiestra Dęta oraz Ośrodek Kul-
tury w Swarzędzu serdecznie zapraszają na 

Koncert Karnawałowy, który odbędzie się w nie-
dzielę, 27 stycznia 2019 r., o godzinie 17:00 w hali 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

/wpr/

Marian Szkudlarek w Zarządzie Metropolii

Zakończyła się czteroletnia kadencja 
władz Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań. Na posiedzeniu, które od-

było się 18 grudnia 2018 r., burmistrzowie 
i wójtowie gmin – członkowie Stowarzy-
szenia wybrali nowych członków Zarzą-
du. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia 
niezmiennie stanowisko Prezesa zajmuje 
prezydent Miasta Poznania, natomiast jed-
nym z wiceprezesów jest zawsze staro-
sta poznański. Zgromadzenie włodarzy 
zdecydowało, że drugim wiceprezesem 
będzie Tadeusz Czajka – wójt Gminy 
Tarnowo Podgórne, a funkcję członków 
Zarządu pełnić będą: Marian Szkudlarek – 
burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz oraz 
Włodzimierz Kaczmarek – burmistrz Mia-
sta i Gminy Szamotuły. 

Po ostatnich wyborach samorządo-
wych nastąpiły także zmiany we władzach 

Związku Międzygminnego „Puszcza Zie-
lonka”. 12 grudnia nowym Przewodniczą-
cym Zarządu – na miejsce ustępującego 
ze stanowiska Zbigniewa Zastrożnego – 
wybrany został Marian Szkudlarek. 

W Związku Międzygminnym „Go-
spodarka Odpadami Aglomeracji Poznań-
skiej” reprezentuje nas teraz II zastępca 
burmistrza Swarzędza, Tomasz Zwoliński, 
któremu powierzono funkcję Przewodni-
czącego Zgromadzenia ZM GOAP. 

Wiceburmistrz Zwoliński reprezentu-
je naszą gminę także w Lokalnej Grupie 
Działania „Trakt Piastów”, gdzie pełni 
obowiązki członka Zarządu.

W Związku Międzygminnym „Schro-
nisko dla Zwierząt” członkiem Zarządu 
nadal pozostaje I zastępca burmistrza 
Swarzędza, Grzegorz Taterka.

/mw/
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Elektroniczny urząd 
– szybko, wygodnie, bez wychodzenia z domu!

Szanowny Mieszkańcu, pamiętaj - Urząd Miasta i Gminy w Swarzędz jest 
czynny dla Ciebie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wystarczy 
rejestracja konta na portalu eUrząd podczas dowolnej wizyty w urzędzie 
lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. 

Każdy mieszkaniec Miasta i Gminy 
Swarzędz może korzystać z nowo-
czesnej, elektronicznej obsługi. Za 

pośrednictwem uruchomionego w Swa-
rzędzu systemu e-administracji może-

my – nie wychodząc z domu – załatwić 
większość spraw urzędowych, np. uzyskać 
informację na temat wysokości należności, 
terminów płatności np. podatków, innych 
opłat i rozrachunków z urzędem, reali-

zować płatności tych należności poprzez 
usługę PayByNet. Dodatkowo można mo-
nitorować status i stan realizacji naszej 
sprawy w urzędzie. Rejestracja w syste-
mie umożliwia też otrzymywanie drogą 
sms, e-mail lub poprzez platformę ePUAP 
powiadomień o wydarzeniach na terenie 
gminy, a także informacji w sprawach 
dotyczących konkretnej osoby. 

Tak więc korzystając z e-administra-
cji zapewnisz sobie oszczędność swojego 
czasu, przyspieszysz załatwienie sprawy 
oraz na bieżąco będziesz miał informację 
o stanie jej realizacji. 

Wszystko odbywa się zgodnie z pro-
cedurami bezpieczeństwa informacji. 

Poniżej informacja, w jaki sposób 
można zarejestrować się na portalu eUrząd: 

1. Osobiście podczas wizyty w Urzę-
dzie ul. Rynek 1, w Wydziale Obsługi 
Mieszkańca. 

2. Rejestracja na portalu eUrząd za 
pomocą konta na ePUAP – szczegółowy 
opis sposobu rejestracji znajdziecie Pań-
stwo na www.swarzedz.pl 

/umig/

Informacja o terminach i miejscach zebrań wiejskich, na których odbędą 
się wybory sołtysów i członków rad sołeckich nowej kadencji (2018-2023)
Lp. Sołectwo (alfabetycznie) Termin Godzina Miejsce
1 Bogucin 13.02.2019 roku (środa) 18:00 Świetlica wiejska w Bogucinie
2 Garby 20.02.2019 roku (środa) 18:00 Świetlica wiejska w Zalasewie
3 Gortatowo 13.03.2019 roku (wtorek) 18:00 Świetlica wiejska w Gortatowie
4 Gruszczyn 12.03.2019 roku (wtorek) 18:00 Świetlica wiejska w Gruszczynie
5 Janikowo Dolne 18.03.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Świetlica wiejska w Janikowie
6 Janikowo Górne 01.03.2019 roku (piątek) 18:00 Sala Aeroklubu Poznańskiego (lotnisko)
7 Jasin 25.02.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Świetlica wiejska w Jasinie
8 Karłowice 29.01.2019 roku (wtorek) 18:00 Salka parafialna przy kościele w Karłowicach
9 Kobylnica 18.02.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Świetlica wiejska w Kobylnicy
10 Kruszewnia 04.02.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Świetlica RSP w Kruszewni
11 Łowęcin 27.02.2019 roku (środa) 18:00 Świetlica wiejska w Łowęcinie
12 Paczkowo 11.03.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Szkoła Podstawowa w Paczkowie
13 Puszczykowo Zaborze 11.02.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Sala w Gospodarstwie Szkółkarskim 
14 Rabowice 12.02.2019 roku (wtorek) 18:00 Świetlica wiejska w Rabowicach
15 Sarbinowo 30.01.2019 roku (środa) 18:00 Świetlica wiejska w Sarbinowie
16 Sokolniki Gwiazdowskie 04.03.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Ul. Łubinowa 2 w Sokolnikach Gwiazdowskich
17 Uzarzewo 06.02.2019 roku (środa) 18:00 Świetlica wiejska w Uzarzewie
18 Wierzenica 20.03.2019 roku (środa) 18:00 Salka parafialna przy kościele pw. Św. Mikołaja
19 Wierzonka 22.02.2019 roku (piątek) 18:00 Świetlica wiejska w Wierzonce
20 Zalasewo 19.02.2019 roku (wtorek) 18:00 Aula Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie

Przypominamy, że osobami uprawnionymi do wyboru organów sołectw są stali mieszkańcy sołectw upoważnieni do głosowania 
w wyborach do Rady Miejskiej w Swarzędzu z tytułu zamieszkania w sołectwie. Zapraszamy!
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Swarzędz bije rekordy!
Po raz kolejny stało się to, w co tak naprawdę wierzyło niewielu… Swa-
rzędz znów pobił rekord! I to o ponad 40 tys. zł… Na dzień dzisiejszy 
zadeklarowana kwota wynosi 273.293,08 zł. Ostateczną poznamy za kilka 
tygodni, kiedy otrzymamy od Fundacji WOŚP potwierdzenie rozliczenia 
sztabu przez bank.

Na tegoroczny wynik składały się 
następujące punkty: 
1. wolontariusze kwestujący na ulicach 

Miasta i Gminy Swarzędz: 123.722,44 
zł

2. licytacje: 118.397,46 zł
3. Swarzędzki Bieg WOŚP: 14.051,24 zł
4. loterie fantowe: 11.833,62 zł
5. grochówka od RSP Kruszewnia: 

4.643,32 zł
Tradycyjnie podczas swarzędzkiego 

Finału WOŚP można było wylicytować 
Złote Serduszko od Fundacji WOŚP. Tym 
razem, szczęśliwym posiadaczem stał się 
Ireneusz Socha, który nabył serduszko za 
kwotę 30.000,00 zł!!!

Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szyły się – podarowane Orkiestrze przez 
burmistrza Mariana Szkudlarka - koszulki 
z autografami Jakuba Błaszczykowskiego 
– 6.000,00 zł, Bartosza Kurka – 5.000,00 
zł, KKS Lech Poznań z autografem trenera 
Adama Nawałki – 5.000,00 zł oraz Dawida 
Kownackiego – 3.000,00 zł.

Piłka z podpisami piłkarzy Lecha 
Poznań osiągnęła kwotę 2.500,00 zł, na-
tomiast vouchery na doskonalenie jazdy 
w ośrodku szkoleniowym Bednary łącznie 

przekroczyły kwotę 10 tys zł!!!
Piłki i koszulka podpisane przez Gibę, 

Stephana Antigę oraz Bartosza Kurka pod-
czas 14. memoriału Arkadiusza Gołasia, 
który odbył się w zeszłym roku w Za-
lasewie, podarowane przez Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji osiągnęły 
kwotę: 3.050,00 zł.

Zaciekły bój w licytacji vouchera od 

AutoSpa Garage spowodował, że firma 
postanowiła wykonać kolejny zabieg pie-
lęgnacji auta dla drugiej licytującej oso-
by, która w zamian wpłaciła do puszki 
1.000,00 zł! Brawa zarówno dla jednych, 
jak i drugich!

Program imprezy obfitował w wiele 
innych, bardzo ciekawych momentów.

Po raz 4 wystartował swarzędzki bieg 
WOŚP, który z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Muzyczną 
niespodziankę, zagrzewającą uczestników 
biegu do walki o kolejne kilometry przy-
gotował Piotr Langner z sekcji perkusyjnej 
Ośrodka Kultury

Publiczność bardzo żywiołowo reago-
wała na koncerty i występy Swarzędzkiej 
Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Akord, 
sekcji tanecznych i wokalnych Ośrodka 
Kultury, rockowy występ zespołu Revol-

dok. na str. 6 Ü
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fighter oraz gwiazdy wieczoru – zespołu 
Wanda i Banda, nagradzając każdego 
seriami braw.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
do wspólnego grania przyłączyły się 
Swarzędzkie morsy. Ich wspólna kąpiel 
w specjalnie przygotowanym basenie, na 
zewnątrz hali, wywołała duże uznanie.

Za przykładem Fundacji WOŚP, w tym 
roku, w ramach „światełka do nieba”, nie 
odbył się pokaz sztucznych ogni ale po-
ruszający pokaz laserowy.

Podczas imprezy funkcjonował kącik 
zabaw dla dzieci, w którym animatorzy 
z 2B Activ i Kulkids zapewnili opiekę 
najmłodszym, strefa gier komputerowych 
przygotowana przez GoodGame League 
cieszyła się bardzo dużym zaintereso-
waniem, podobnie jak loterie fantowe 

i grochówka przygotowana przez RSP 
Kruszewnię.

Mieszkańcy gminy Swarzędz po raz 
kolejny nie zawiedli! Wszystkim sponso-
rom, darczyńcom, wolontariuszom oraz 

obsłudze technicznej, wszystkim, którzy 
niezawodnie zagrali w Orkiestrze serdecz-
nie dziękujemy. 

/ok/
z Fot. Aldona Młynarczak

Û dok. ze str. 5
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Program „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych województw: wielkopolskiego 
i zachodniopomorskiego” w gminie Swarzędz

Gmina Swarzędz rozpoczyna realizację projektu pn.: „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Projekt 
obejmujący szkolenia dla mieszkańców z zakresu kompetencji cyfrowych  jest 

realizowany w oparciu o umowę o powierzenie grantu podpisaną z Fundacją Promocji 
Gmin Polskich z siedzibą w Warszawie (operator) w ramach Osi Priorytetowej nr III: 
Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje dot. programu szkoleń, terminów oraz rejestracji dostępne 
będą na stronie www.swarzedz.pl  /op/
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Ul. Transportowa – 
tymczasowa zmiana 
organizacji ruchu

W związku z przebudową ul. Transpor-
towej w Garbach i Zalasewie, 8 stycznia 
zamknięty został odcinek drogi w rejo-
nie skrzyżowań ulic Rivoliego oraz Mi-
chałówka z ulicą Transportową. Zmiana 
organizacji ruchu polega na całkowitym 
wyłączeniu z ruchu odcinka jezdni ul. 
Transportowej między skrzyżowaniami 
Rivoliego i Michałówka w obu kierunkach. 
Objazd dla pojazdów poruszających się 
z Poznania w kierunku Gądek, Zalasewa 
i Swarzędza został poprowadzony ul. Ży-
wiczną, Szumana, Graniczną, Kupiecką, 
Planetarną. Dla pojazdów poruszających 
się z Zalasewa i Swarzędza w kierunku 
Poznania analogicznie ulicami Planetarną, 
Kupiecką, Graniczną, Szumana, Żywiczną. 

Wykonawca informuje, że utrudnienia 
potrwają około 2-3 miesiące. W tym czasie 
komunikacja publiczna będzie kursowała 
bez zmian linii. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy, 
a kierowców prosimy o zwrócenie uwagi 
na obowiązujące oznakowanie i stosowa-
nie się do nowej organizacji ruchu. 

Zakończenie I etapu przebudowy ul. 
Transportowej planowane jest na kwie-
cień br.

Docelowo, w następnym etapie prac, 
ul. Transportowa przebudowana zostanie 
o kolejne 800 aż do granicy administra-
cyjnej Poznania. Ponadto przebudowane 
zostanie skrzyżowanie z ul. Kórnicką, 
gdzie również powstanie rondo. 

/mw/

Rondo na początek 
obwodnicy 

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczę-
ła się budowa ronda w ul. Średzkiej 
w rejonie, gdzie przetnie ją planowana 
obwodnica Swarzędza. Gmina Swa-
rzędz przygotowała dokumentację i w 
całości finansuje tę inwestycję. Wyko-
nawcą wyłonionym w przetargu jest 
firma budownictwa Drogowe Krug. 
Koszt to prawie 2,4 mln zł, a termin 
wykonania ustalono na koniec czerwca 
2019 r. Inwestycja ta stanowi faktycz-
ne rozpoczęcie budowy obwodnicy 
Swarzędza.

Na czas budowy prosimy kierowców 
o zachowanie szczególnej ostrożności 
w tym miejscu.

/mw/

Ulice Ciesielska 
i Murarska – przetarg 
na przebudowę

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg na 
przebudowę ul. Ciesielskiej i Murarskiej 
w Swarzędzu. Każda z nich ma niespełna 
100 m. Po przebudowie obie będą miały 
jezdnie o szer. 5 m zakończone miejscem 
do nawracania oraz jednostronne, dwume-
trowe chodniki. 

Inwestycja obejmuje również wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, brakujących 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych, kanali-
zacji teletechnicznej oraz usunięcie kolizji 
sieci elektroenergetycznej i telekomuni-
kacyjnej. Budowa potrwać ma do lata br.

/mw/

Zalasewo: przebudowa 
ul. Poziomkowej 
i części ul. Rivoliego

Ogłoszony został także na przebudowę 
Poziomkowej w Zalasewie i odcinka ul. 
Rivoliego (do skrzyżowania z ul. Agre-
stową) w Zalasewie. Obie ulice otrzymają 
nawierzchnię z betonowej kostki bruko-
wej. Ul. Rivoliego będzie miała chodnik 
z jednej strony, natomiast znacznie węższa 
ul. Poziomkowa zaprojektowana została 
jako pieszojezdnia. W ramach tej inwesty-
cji wykonane zostaną także: odwodnienie 
ulic, brakujące przyłącza wodno-kanaliza-
cyjne, kanalizacja teletechniczna, usunięte 
zostaną kolizje sieci elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych. Prace mają się za-
kończyć latem br.

/mw/
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Drugi budynek 
i 21 mieszkań 
komunalnych

W Jasinie przy ul. Wrzesińskiej 156, 
obok oddanego do użytku w ubiegłym roku 
budynku z mieszkaniami komunalnymi, 
wybudowany zostanie drugi, w którym 
zaprojektowano 21 mieszkań. Inwesto-
rem jest Swarzędzkie Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego. Przetarg, który 
wyłonić ma wykonawcę, został niedawno 
ogłoszony. /mw/

Kobylnica: pora  
na ul. Wiatrakową

Ogłoszony został również przetarg 
na przebudowę ul. Wiatrakowej w Ko-
bylnicy na ok. 250-metrowym odcinku 
od ul. Poznańskiej do torów kolejowych. 
Powstanie tam pieszojezdnia z betonowej 
kostki brukowej, będzie też próg spowal-
niający. Najpierw wybudowana zostanie 
kanalizacja deszczowa, a dodatkowo - bra-
kujące przyłącza wodno-kanalizacyjne, 
kanalizacja teletechniczna oraz oświetle-
nie. Inwestycja ma być  gotowa latem br.

/mw/

Droga Zalasewo-
Kleszczewo jak nowa

Szeroka, bezpieczna droga. Obok 
chodnik i ścieżka rowerowa. Dwa ronda, 
nowe przystanki, oświetlenie i wyspy spo-
walniające. Tak dzisiaj wygląda niemal 

7-kilometrowa droga powiatowa łącząca 
Zalasewo z węzłem Kleszczewo na S5. Jej 
przebudowa kosztowała niemal 35 mln zł! 

– To jedna z ważniejszych dróg po-
wiatowych. Przede wszystkim dlatego, że 
obsługuje komunikacyjnie prężnie rozwi-
jającą się strefę przemysłową w Swarzę-
dzu i okolicach – mówi Jan Grabkowski, 
starosta poznański. – Łączy też trasę S5 
z trzema gminami: Swarzędzem, Klesz-
czewem i Kostrzynem.

Tak dużej inwestycji drogowej w hi-
storii powiatu poznańskiego jeszcze nie 
było. Sama przebudowa trwała ponad rok, 
jednak przygotowania do niej rozpoczęły 
się wiele miesięcy wcześniej. To też naj-
droższa dotąd inwestycja: prace koszto-
wały prawie 30 mln zł, do tego doliczyć 
trzeba niemal pół mln zł na przygotowanie 
dokumentacji i ponad 4 mln zł na wykup 
gruntów. Ponad 15 mln zł powiat poznań-
ski otrzymał z unijnego WRPO 14+.

Przebudowana droga przebiega w gra-
nicach trzech gmin: Swarzędza, Kleszcze-
wa i Kostrzyna – a dokładnie od ulicy Ol-
szynowej w Zalasewie, przez Gowarzewo, 
do węzła S5 w Kleszczewie. 

– Zakres prac był ogromny, ale pod-
sumowując można powiedzieć, że jezdnia 
została poszerzona do siedmiu metrów, 
powstały chodnik i ścieżka rowerowa, 
dwa ronda w Gowarzewie, przebudowa-
no skrzyżowania i wykonano odwodnie-
nie drogi – wymienia Marek Borowczak, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Poznaniu. 

Przejścia dla pieszych, przystanki, 
skrzyżowania i przejazdy dla rowerzystów 
zostały oświetlone, dzięki czemu stały się 
dużo bezpieczniejsze. Przebudowano rów-
nież przystanki autobusowe oraz zjazdy na 
posesje znajdujące się przy drodze.

/jf/
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Budżet Swarzędza na 2019 r.  
w rekordowej wysokości

18 grudnia w auli Szkoły Podstawowej w Zalasewie odbyła się ostatnia 
w 2018 roku sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. Najważniejszym punktem 
obrad było uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2019 rok. Doku-
ment ten zakłada, iż w 2019 r. dochody budżetu wyniosą 274.297.204,69 zł, 
natomiast wydatki oszacowano na kwotę 285.038.760,69 zł, z czego na 
wydatki majątkowe przypada 62.199.830,76 zł. Deficyt budżetowy 
w kwocie 10.741.556 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu 
emisji obligacji komunalnych. 

Oto wykaz zadań majątkowych na 2019 r.
► Opracowanie dokumentacji i bu-

dowa sieci wodociągowej, kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej na terenie Gminy 
Swarzędz – zadanie wieloletnie, realizo-
wane w latach 2011-2021, znajdujące się 
w WPF. Planowane środki finansowe na 
rok 2019 wynoszą 185.000 zł. W ramach 
zadania opracowywana jest koncepcja na 
odprowadzanie wód deszczowych z tere-
nu sołectwa Rabowice oraz dokumentacja 
techniczna na budowę sieci kanalizacji sa-
nitarnej w ulicach: Cmentarnej, Słowac-
kiego, Cybińskiej, Cichej w Swarzędzu.

► Budowa sieci wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej z przyłączami w Zala-
sewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni 
i Łowęcinie – zadanie wieloletnie, reali-
zowane w latach 2015-2020, znajdujące 
się w WPF. Planowane środki finansowe 
na rok 2019 wynoszą 300.000 zł i są prze-
znaczone na budowę odcinków kanalizacji 
tłocznej, na którą nie uzyskano dofinanso-
wania w ramach Związku Międzygmin-

nego „Puszcza Zielonka”.
► Budowa sieci wodociągowej i ka-

nalizacji sanitarnej z przyłączami w Pacz-
kowie – zadanie wieloletnie, realizowane 
w latach 2016-2020, znajdujące się w WPF. 
Planowane środki finansowe na rok 2019 
wynoszą 150.000 zł. Środki przeznaczone 
są na rozpoczęcie inwestycji związanej 
z modernizacją sieci wodociągowej w ul. 
Kościelonka, na podstawie opracowanej 
dokumentacji technicznej.

► Wykup sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej na terenie Gminy Swa-
rzędz – zadanie wieloletnie, realizowane 
w latach 2014-2021. Do budżetu na 2019 
rok wprowadza się kwotę 100.000 zł na 
wykup sieci wodno-kanalizacyjnych 
zrealizowanych i sfinansowanych przez 
prywatnych inwestorów.

► Budowa obwodnicy Swarzędza, 
Etap I – Budowa ronda - ul. Średzka 
w Rabowicach w ciągu drogi powiatowej 
nr 2410P – zadanie wieloletnie, realizo-

wane w latach 2017-2022, znajdujące się 
w WPF. Planowane środki finansowe na 
rok 2019 wynoszą 3.200.000 zł, w tym, na 
podstawie porozumienia między Powiatem 
Poznańskim a Gminą Swarzędz, kwota 
2.500.000 zł zostanie przekazana w formie 
dotacji celowej do Powiatu Poznańskiego 
na budowę ronda, wypłatę odszkodowań 
za zajęte nieruchomości stanowiące wła-
sność prywatną. Dodatkowo w ramach 
zadania zakończone zostaną prace pro-
jektowe dotyczące budowy obwodnicy 
Swarzędza etap I i II. 

► Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na drodze powiatowej nr 
2407P w m. Swarzędz, ul. Cieszkowskie-
go i Polna na odcinku od ul. Poznańskiej 
(DK92) do skrzyżowania ul. Słowackiego 
z ul. Kwaśniewskiego (rondo) – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2018-
2019, znajduje się w WPF. W budżecie na 
rok 2019 zabezpieczono kwotę 125.000 zł. 
jako udział finansowy Gminy Swarzędz 
dla Powiatu Poznańskiego na opracowanie 
dokumentacji technicznej. Partycypacja 
w kosztach dokumentacji wynika z wcze-
śniej zawartego porozumienia z Powiatem 
Poznańskim.

► Budowa przystanku autobusowego 
w ciągu drogi powiatowej nr 2512P (ul. 
Rabowicka w Jasinie, gm. Swarzędz) – 
zadanie wieloletnie, realizacja w latach 
2018-2019. W budżecie na 2019 rok za-
planowano kwotę 30.000 zł. 

► Budowa nawierzchni wraz z od-
wodnieniem w ul. Dworcowej w Kobyl-
nicy – zadanie wieloletnie, realizowane 
w latach 2008-2021. Zadanie znajduje 
się w WPF. W budżecie na rok 2019 za-
bezpieczono kwotę 100.000 zł. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na ak-
tualizację dokumentacji projektowej dla 
II etapu inwestycji tj. przebudowy ulicy 
Dworcowej na odc. od ul. Słonecznikowej 
do ul. Szkolnej. 

► Projektowanie przebudowy ulic 
i dróg gminnych – zadanie realizowane 
w latach 2012-2021, znajdujące się w WPF. 
Plan na rok 2019 wynosi 600.000 zł. 

► Przebudowa ulic w Bogucinie – 
zadanie realizowane w latach 2012-2021, 
znajdujące się w WPF, w roku 2019 za-
bezpieczono kwotę 700.000 zł. 

► Budowa ciągów pieszych, rowero-
wych oraz zatok parkingowych na terenie 
miasta i gminy Swarzędz – zadanie reali-
zowane w latach 2011-2021, znajdujące się 
w WPF, w roku 2019 zabezpieczono kwotę 
1.400.000 zł. Środki finansowe zostaną 
przeznaczone na dokończenie budowy 
ciągu komunikacyjnego na terenie osie-
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dli Dąbrowszczaków, Czwartaków, Ko-
ściuszkowców w Swarzędzu wraz siecią 
wodociągową i kanalizacją sanitarną - Etap 
III oraz zakończenie prac projektowych 
dotyczących przebudowy ulic na terenie 
osiedla Czwartaków i Kościuszkowców 
i przebudowy ulic na terenie osiedla Dą-
browszczaków w Swarzędzu.

► Przebudowa ul. Grudzińskiego 
w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszen-
nej w Łowęcinie – zadanie realizowa-
ne w latach 2014-2021, znajdujące się 
w WPF. W roku 2019 przeznaczono 
kwotę 700.000 zł. Środki finansowe zo-
staną przeznaczone na zakończenie prac 
projektowych, wypłatę odszkodowań za 
utracone prawo własności (poszerzenie 
pasa drogowego) oraz rozpoczęcie robót 
budowlanych. 

► Przebudowa drogi dojazdowej po 
północnej stronie drogi krajowej nr 92 – 
zadanie realizowane w latach 2014-2021, 
znajdujące się w WPF. W budżecie na 2019 
rok zabezpieczono kwotę 100.000 zł. 
Środki finansowe zostaną przeznaczone 
na zakończenie prac projektowych, wy-
płatę odszkodowań za utracone prawo wła-
sności (poszerzenie pasa drogowego)oraz 
rozpoczęcie robót budowlanych.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Swarzędzu (Zachodnia, Złota, Szma-
ragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fie-
dlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy 
Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, 
Bramkowa, Plac Powstańców Wielko-
polskich, Krawiecka, Szewska, Kowal-
ska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, 
Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, 
Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, 
Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmoń-
skiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, 
Górków, Cybińska) – zadanie wielolet-
nie, realizowane w latach 2015-2022. 
Zadanie znajduje się w WPF. W roku 
2019 planuje się kwotę 1.400.000 zł. 
Środki finansowe zostaną przeznaczone 
na zakończenie prac projektowych prze-
budowy ul. Nowy Świat, Zamkowej, 
Adama Mickiewicza, Placu Powstańców 
Wielkopolskich, Mylnej, Bramkowej 
i Gołębiej oraz na wypłatę odszkodowań 
za zajęte nieruchomości stanowiące wła-
sność prywatną. 

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Gle-
bowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandz-
kiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, 
Spacerowej, Polskiej, Mokrej w Zalasewie 
i Daktylowej w Garbach) – inwestycja 
wieloletnia, realizowana w latach 2015-
2022. Zadanie znajduje się w WPF. Do 

budżetu na rok 2019 wprowadzono kwotę 
2.250.000 zł. Środki finansowe zostaną 
przeznaczone na budowę ul. Hebanowej 
i Botanicznej, a także na zakończenie prac 
projektowych budowy ul. Polskiej oraz 
przebudowy ul. Greckiej i Irlandzkiej. 

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Janikowie – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2015-2021. Zadanie 
znajduje się w WPF. Planowane środki 
na rok 2019 wynoszą 35.000 zł. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na roz-
poczęcie przebudowy ul. Swarzędzkiej od 
granicy z Gminą Czerwonak w m. Kicin 
do ul. Cichej w Janikowie.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdow-
skich – inwestycja wieloletnia, realizo-
wana w latach 2014-2021, znajdująca się 
w WPF. W roku 2019 przeznacza się kwotę 
200.000 zł. Środki zostaną przeznaczo-
ne na budowę chodnika w ul. Średzkiej 
w Paczkowie.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Rabowicach – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2014-2021, znajdu-
jące się w WPF. Do budżetu na rok 2019 
wprowadza się kwotę 100.000 zł. środki 
zostaną przeznaczone na rozpoczęcie in-
westycji związanej z budową chodnika 
w ulicy Olszynowej.

► Przebudowa i modernizacja ulic 
w Gruszczynie – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2013-2021, znajduje 
się w WPF. Planowane środki finansowe 
na rok 2019 wynoszą 590.000 zł. Środki 
finansowe zostaną przeznaczone na za-
kończenie prac projektowych dotyczących 
ul. Katarzyńskiej, Nowowiejskiego, Ru-
miankowej i Mirtowej oraz na wypłatę 
odszkodowań za zajęte nieruchomości. 
Dodatkowo na rozpoczęcie rozbudowy 
ul. Katarzyńskiej na odcinku od ul. Swa-
rzędzkiej do ul. Promyk.

► Przebudowa ulic w Kobylnicy 
(Brzozowa, Wiatrakowa, Sosnowa, Leśna, 
Poprzeczna, Krańcowa, Szkolna, Polna, 
Słonecznikowa, Krótka) – zadanie wielo-
letnie, realizowane w latach 2017-2021, 
znajdujące się w WPF. Zaplanowana na 
rok 2019 kwota 1.000.000 zł będzie wy-
korzystana dla realizacji przebudowy ul. 
Wiatrakowej.

► Budowa tunelu pod torami kolejo-
wymi, łączącego ul. Tabaki z ul. Tysiąc-
lecia w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2017-2021. Zadanie 
znajduje się w WPF. W 2019 roku zaplano-
wano kwotę 200.000 zł. Środki finansowe 
zostaną przeznaczone na kontynuacje oraz 
zakończenie prac projektowych.

► Rozwój niskoemisyjnej mobilności 
miejskiej na terenie Gminy Swarzędz – 
etap II (3.3.3 WRPO 2014+, ZIT) ( ZWP 
Paczkowo-P&R, B&R, ul. Średzka-Pacz-
kowo, ul. Transportowa, rondo Garby-Za-
lasewo, baza transportowa – Garby, nadzór 
inwestorski nad robotami budowlanymi, 
autobusy hybrydowe, system informacji 
pasażerskiej) – zadanie wieloletnie, reali-
zowane w latach 2017-2020, znajduje się 
w WPF. W 2019 roku zaplanowano kwotę 
23.408.186,42 zł. Środki przeznaczone na 
zakończenie i rozliczenie przebudowy ul. 
Transportowej, zakup autobusów oraz mo-
dernizację bazy transportowej w Garbach.

► Przebudowa ulic w Jasinie – zada-
nie wieloletnie, realizowane w latach 2018-
2022. Zadanie znajduje się w WPF. W 2019 
roku zaplanowano kwotę 254.000 zł. 
z przeznaczeniem na opracowanie wie-
lobranżowej dokumentacji technicznej na 
przebudowę ul. Chabrowej, Szklarniowej, 
Wrzosowej i Sołeckiej w Jasinie. 

► Przebudowa przejścia podziemnego 
w rejonie Dworca Kolejowego w Swarzę-
dzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 
zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2018 – 2021, znajduje się w WPF. W 2019 
roku zaplanowano kwotę 500.000 zł na 
rozliczenie prac projektowych i rozpo-
częcie budowy związanej z moderniza-
cją przejścia podziemnego oraz budowy 
parkingu dla samochodów osobowych 
w rejonie ul. Łąkowej.

► Przebudowa układu komunikacyj-
nego w rejonie ulic Poznańska-Sienkiewi-
cza w Swarzędzu – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2018-2021. Zadanie 
znajduje się w WPF. W 2019 roku zapla-
nowano kwotę 50.000 zł na rozliczenie 
zleconej dokumentacji technicznej. 

► BUDŻET OBYWATELSKI – Opra-
cowanie dokumentacji technicznej na bu-
dowę dróg i chodników w ulicach: Szpa-
ragowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie 
– zadanie wieloletnie realizowane w latach 
2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 
2019 zaplanowano kwotę 100.000 zł na 
opracowanie dokumentacji technicznej na 
budowę dróg i chodników w ulicach: Szpa-
ragowa, Wiosenna, Rolna w Paczkowie.

► BUDŻET OBYWATELSKI – Bu-
dowa przedłużenia ścieżki rowerowej – 
dokumentacja – zadanie wieloletnie reali-
zowane w latach 2019-2022, znajduje się 
w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 
100.000 zł na opracowanie dokumentacji 
technicznej na budowę przedłużenia ścież-
ki rekreacyjnej od SkateParku do Poznania 
wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego.

dok. na str. 12 Ü
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► Modernizacja wiat przystankowych 
na terenie miasta i gminy Swarzędz – za-
danie jednoroczne. Na realizację zadania 
w budżecie na rok 2019 zaplanowano kwo-
tę 155.000 zł.

► Nabywanie nieruchomości do 
gminnego zasobu – zadanie jednorocz-
ne. Na realizację zadania w budżecie na 
rok 2019 zaplanowano kwotę 200.000 zł.

► Zakup gruntu przy ulicy Strze-
leckiej w Swarzędzu – zadanie znajduje 
się w WPF, realizacja w latach 2018-
2019. W roku 2019 zaplanowano kwotę 
350.000 zł, tytułem rozliczenia finansowe-
go – zgodnie z zawartą umową notarialną 
z dnia 29 marca 2018r.

► Program działań usprawniających 
efektywność energetyczną komunalnych 
budynków mieszkalnych (pożyczka Jes-
sica 2) – zadanie znajduje się w WPF, 
realizacja w latach 2018-2020. W 2019 
roku zaplanowano kwotę 1.800.000 zł. 

► Rewitalizacja Starówki w Swarzę-
dzu – zadanie wieloletnie, realizowane 
w latach 2012-2020, znajduje się w WPF. 
Na kontynuację w 2019 roku zaplanowano 
kwotę 150.000 zł.

► Budowa budynków komunalnych – 
zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2016-2019. W roku 2019 zaplanowano 
kwotę 1.280.000 zł.

► Adaptacja i wyposażenie budyn-
ku po Szkole Podstawowej w Paczko-
wie na dom dziennego pobytu dla osób 
starszych i niepełnosprawnych – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2015-
2021, znajduje się w WPF. Na kontynu-
ację zadania w 2019 roku zaplanowano 
kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na 
aktualizację dokumentacji technicznej oraz 
projektu wyposażenia obiektu.

► Modernizacja Cmentarza Komu-
nalnego w Swarzędzu – zadanie wielo-
letnie, realizowane w latach 2017-2019, 
znajdujące się w WPF. Do budżetu na rok 
2019 wprowadzono kwotę 700.000 zł na 
rozpoczęcie inwestycji na podstawie po-
siadanej dokumentacji technicznej.

► Modernizacja budynku Ratusza 
wraz z wyposażeniem – zadanie realizo-
wane w latach 2016-2019, znajdujące się 
w WPF. Na realizację zadania na rok 2019 
zaplanowano kwotę 180.000 zł z przezna-
czeniem na zakup i montaż urządzeń kli-
matyzacji na parterze Ratusza.

► Zakup wyposażenia, sprzętu tele-
informatycznego oraz licencji oprogra-
mowania dla UMiG – zadanie majątkowe 
jednoroczne. W budżecie na rok 2019 za-
bezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł, 

min. na zakup sprzętu teleinformatycz-
nego, sprzętu serwerowego i sieciowego.

► Rozbudowa systemu informatycz-
nego w ramach strategii informatyzacji 
Urzędu – zadanie majątkowe jednorocz-
ne. W budżecie na rok 2019 zabezpie-
czono kwotę w wysokości 60.000 zł, na 
wdrożenie i rozbudowę systemu wirtu-
alizacji w oparciu o platformę Vmware 
ESXI wraz z archiwizacją danych i roz-
budową systemu backup-u dla maszyn 
wirtualnych.

► BUDŻET OBYWATELSKI – Swa-
rzędzcy patroni – tablice informacyjne – 
zadanie wieloletnie realizowane w latach 
2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 
2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na 
przygotowanie i montaż tablic informa-
cyjnych o swarzędzkich patronach. Lo-
kalizacja tablic na terenie miasta i gminy 
Swarzędz.

► Zakup sprzętu pożarniczego i ra-
towniczego dla OSP w Swarzędzu i w 
Kobylnicy (§ 6060) – zadanie majątko-
we jednoroczne. W budżecie na rok 2019 
zabezpieczono kwotę 10.000 zł.

► Zakup sprzętu pożarniczego i ra-
towniczego dla OSP w Swarzędzu i w 
Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230) – 
zadanie jednoroczne. Na realizację zada-
nia w budżecie na rok 2019 zaplanowano 
kwotę 20.000 zł.

► Zakup sprzętu i wyposażenia w ra-
mach zarządzania kryzysowego – zadanie 
jednoroczne. W budżecie na rok 2019 za-
bezpieczono kwotę 40.000 zł, w tym na 
zakup syren alarmowych.

► Zakup sprzętu i licencji oprogramo-
wania w ramach rozbudowy monitoringu 
– zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 
2019 zabezpieczono kwotę 60.000 zł na 
rozbudowę i modernizację systemu mo-
nitoringu miejskiego.

► Zakup zmywarko-wyparzarki do 
kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2 w Swa-
rzędzu – zadanie jednoroczne; w budżecie 
na 2019r. przeznacza się kwotę 11.403 zł.

► Zakup podwójnej wiaty rowerowej 
„Perła” do Szkoły Podstawowej w Ko-
bylnicy – zadanie jednoroczne; na zakup 
wiaty podwójnej, przeznaczonej na 40 
miejsc parkingowych z oszlakowaniem 
bocznym przeznacza się kwotę 24.800 zł.

► Rozbudowa i modernizacja obiek-
tów oświatowych na terenie Miasta i Gmi-
ny Swarzędz – zadanie znajduje się w WPF, 
realizowane w latach 2017-2021. Na reali-
zację zadania w roku 2019 zaplanowano 
kwotę 1.300.000 zł. z przeznaczeniem na 
termomodernizację budynku frontowego 
SP 5 (os. Mielżyńskiego) w Swarzędzu.

► Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
Nr 2 przy ulicy Polnej w Swarzędzu – za-
danie znajdujące się w WPF, realizowane 
w latach 2018-2020. W budżecie na 2019 
r. zaplanowano kwotę 2.000.000 zł, na roz-
poczęcie realizacji zadania z kontynuacją 
i końcowym rozliczeniem w roku 2021.

► Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Wierzonce – zadanie realizowane w la-
tach 2018-2021, znajdujące się w WPF. 
W budżecie na rok 2019 zaplanowano 
kwotę 150.000 zł na końcowe rozliczenie 
zleconej dokumentacji technicznej.

► Zakup pieca gazowego do Przed-
szkola Nr 3 w Swarzędzu – zadanie jed-
noroczne; na wymianę pieca przeznacza 
się kwotę 36.900 zł.

► Kanalizacja obszaru Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i oko-
lic - Etap IV. Wpłata na rzecz Związku 
Międzygminnego na realizację zadania 
– inwestycja wieloletnia obejmująca lata 
2017-2019. Zadanie znajduje się w WPF. 
Do budżetu na rok 2019 wprowadzono 
kwotę 5.884.144,41 zł.

► Kanalizacja obszaru Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i oko-
lic - Etap V. Wpłata na rzecz Związku 
Międzygminnego na realizację zadania 
– inwestycja wieloletnia obejmująca lata 
2018-2021. Zadanie znajduje się w WPF. 
Do budżetu na rok 2019 wprowadzono 
kwotę 5.714.500 zł. 

► Dotacje celowe z budżetu na re-
alizację inwestycji służących ochronie 
powietrza na terenie Gminy Swarzędz - 
w zakresie wymiany źródeł ciepła – na 
przedsięwzięcia związane z ochroną po-
wietrza planuje się w 2019 roku kwotę 
350.000 zł, w formie dotacji celowych, 
na dofinansowanie osobom fizycznym 
kosztów wymiany źródeł ciepła i likwi-
dację źródeł niskiej emisji a zastąpienie 
ich rozwiązaniami proekologicznymi (Fi-
nansowanie ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, na podstawie ustawy Prawo 
ochrony środowiska).

► Budowa i modernizacja oświetlenia 
na terenie miasta i gminy Swarzędz – in-
westycja wieloletnia, realizowana w latach 
2003-2021, znajduje się w WPF. W roku 
2019 zabezpieczono kwotę 781.000 zł, na 
końcowe rozliczenie budowy oświetlenia 
ul. Polnej w Paczkowie, jak również na 
rozbudowę oświetlenia ulicznego na tere-
nie miasta i gminy Swarzędz, na podstawie 
posiadanych dokumentacji technicznych.

► Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody w Gortatowie – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2018-
2019, znajduje się w WPF. W roku 2019 

Û dok. ze str. 11
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zabezpieczono kwotę 300.000 zł, w formie 
dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Swarzędzu, na budowę 
zbiornika wyrównawczego na terenie 
ujęcia wody w Gortatowie. Inwestycja 
realizowana będzie na podstawie posia-
danej dokumentacji technicznej.

► Dotacja celowa dla Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych na budowę, mo-
dernizację, rozbudowę infrastruktury 
ogrodowej – w budżecie na 2019 rok 
przeznacza się kwotę 100.000 zł, w formie 
dotacji celowej dla Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych z terenu Gminy Swarzędz, 
na realizację zadań związanych z budową 
i modernizacją infrastruktury ogrodowej, 
celem poprawy warunków do korzystania 
z ROD przez działkowców.

► Modernizacja świetlic wiejskich 
– zadanie majątkowe jednoroczne, na re-
alizację zadania w budżecie na rok 2019 
zaplanowano kwotę 50.000 zł

► Wykonanie nawierzchni trawiastej 
na terenie przyświetlicowym w Jasinie – 
zadanie majątkowe, jednoroczne, reali-
zowane w ramach Funduszu Sołeckiego 
w Jasinie. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 
10.000 zł.

► Remont elewacji świetlicy wiejskiej 
w Rabowicach – zadanie majątkowe jed-
noroczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano 
kwotę 10.000 zł.

► Budowa i rozbudowa świetlic wiej-
skich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokol-
niki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, 
Łowęcin) – zadanie wieloletnie, realizo-
wane w latach 2016-2021, znajdujące się 
w WPF, na rok 2019 zaplanowano kwotę 
100.000 zł na rozliczenie za dokumentacje 
techniczną budowy świetlicy w Garbach 
oraz rozpoczęcie jej realizacji. 

► BUDŻET OBYWATELSKI – Ada-
ptacja terenu Ośrodka Kultury w Swa-
rzędzu – zadanie wieloletnie realizo-
wane w latach 2019-2022, znajduje się 
w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 
50.000 zł na zakup i montaż zadaszonych 
wiat rowerowych ze stojakami na terenie 
Ośrodka Kultury w Swarzędzu.

► Termomodernizacja budynku Bi-
blioteki Publicznej w Swarzędzu na os. 
Raczyńskiego 19 – zadanie majątkowe, 
jednoroczne; w planie na rok 2019 zabez-
pieczono kwotę 110.163,03 zł.

► BUDŻET OBYWATELSKI – Swa-
rzędzkie Gwiezdne Wrota – obserwatorium 
astronomiczne – zadanie wieloletnie reali-
zowane w latach 2019-2022, znajduje się 
w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 
1.000.000 zł na opracowanie dokumentacji 

technicznej oraz budowę obserwatorium 
astronomicznego, które zlokalizowane 
będzie w rejonie pływalni „Wodny Raj” 
w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.

► Modernizacja kompleksu sportowe-
go położonego przy ul. Świętego Marcina 

w Swarzędzu, obejmującego stadion 
lekkoatletyczny, boiska piłkarskie, halę 
(centrum aktywności) i układ komunika-
cyjny – inwestycja wieloletnia, realizowa-
na w latach 2012-2022. Zadanie znajduje 
się w WPF. Planowane środki na rok 2019 
– 100.000 zł. 

► Budowa boiska w Uzarzewie - in-
westycja wieloletnia, realizowana w latach 
2018-2020. Planowane środki na 2019 rok 
– 20.000 zł, na opracowanie dokumentacji 
na budowę drogi dojazdowej i parkingu 
z oświetleniem w rejonie istniejącego 
boiska i zaprojektowanego boiska wie-
lofunkcyjnego przy ulicy Kasztanowej 
w Uzarzewie.

► Budowa i doposażenie placów 
zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i mło-
dzieży wraz z wyposażeniem – zadanie 
jednoroczne. W budżecie na rok 2019 na 
realizację zadania zabezpieczono kwotę 
260.000 zł.

► Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej na terenie sołectwa Bogucin 
– zadanie majątkowe jednoroczne, reali-
zowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 
W budżecie na rok 2019 zabezpieczono 
kwotę 25.000 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Garbach – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Planowane środki finansowe 
na rok 2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł.

► Modernizacja placu zabaw w Ja-
nikowie Dolnym – zadanie jednoroczne, 
realizowane w ramach Funduszu Sołec-
kiego. Planowane środki finansowe na rok 
2019 zaplanowano kwotę 20.000 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego przy ul. Jaworowej w Gruszczy-
nie – zadanie jednoroczne, realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego. W bu-
dżecie na rok 2019 zaplanowano kwotę 
25.164,20 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Kobylnicy – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. W budżecie na rok 2019 
zabezpieczono środki finansowe w wy-
sokości 16.364,20 zł. 

► Doposażenie terenu rekreacyjnego 
w zestaw zabawowy w Kruszewni – za-
danie jednoroczne, realizowane w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Na rok 2019 zapla-
nowano kwotę 23.400 zł.

► Doposażenie placu zabaw przy 
blokach w Karłowicach – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Na rok 2019 zaplanowano 
kwotę 15.653,26 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Łowęcinie – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Do budżetu na rok 2019 wpro-
wadzono kwotę 21.152,24 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Wierzenicy – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego. Planowane środki finansowe 
na rok 2019 na realizację zadania wynoszą 
9.000 zł. 

► BUDŻET OBYWATELSKI – Bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego w Rabo-
wicach – zadanie wieloletnie realizo-
wane w latach 2019-2022, znajduje się 
w WPF. W roku 2019 zaplanowano kwotę 
100.000 zł na opracowanie dokumentacji 
technicznej i ogrodzenie terenu, jako re-
alizację I etapu inwestycji.

► BUDŻET OBYWATELSKI – Bu-
dowa placu rekreacyjno-wypoczynko-
wego „Wierzenicki zakątek w Dąbkach” 
w Wierzenicy – zadanie wieloletnie re-
alizowane w latach 2019-2022, znajduje 
się w WPF. W roku 2019 zaplanowano 
kwotę 50.000 zł na modernizację terenu 
sportowo-rekreacyjnego w Wierzenicy.

► BUDŻET OBYWATELSKI – Bu-
dowa rodzinnego placu gier i zabaw na 
terenie osiedla Muzyków w Gruszczynie 
– zadanie wieloletnie realizowane w latach 
2019-2022, znajduje się w WPF. W roku 
2019 zaplanowano kwotę 50.000 zł na 
opracowanie dokumentacji technicznej 
i realizację I etapu budowy placu gier 
i zabaw w rejonie skrzyżowania ul. Ró-
życkiego – Wieniawskiego w Gruszczynie.

► Wymiana płytek na pływalni SCSiR 
w Swarzędzu – zadanie majątkowe, jed-
noroczne, realizowane przez Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzę-
dzu. Zaplanowana kwota na 2019 rok 
300.000 zł.

► Wykonanie inwentaryzacji i pro-
jektu na remont instalacji p.poż. na dachu 
budynku hotelowego - zadanie majątkowe, 
jednoroczne, realizowane przez Swarzędz-
kie Centrum Sportu i Rekreacji w Swa-
rzędzu. Zaplanowana na 2019 rok kwota 
50.000 zł.

► Zakup maszyny szorująco-czysz-
czącej – zadanie majątkowe, jednoroczne, 
realizowane przez Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji w Swarzędzu. Zapla-
nowana kwota 19.000 zł.

opr. M.W.
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Z prac Rady 
Miejskiej 

W dniu 18 grudnia 2018 roku 
w Szkole Podstawowej nr 2 
w Zalasewie odbyła się III 

Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
W obradach, które prowadziła Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 
21 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr III/23/2018 w spra-

wie ustalenia wykazu niezrealizowanych 
wydatków zamieszczonych w budżecie 
miasta i gminy Swarzędz na rok 2018, 
które nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego.

► Uchwałę nr III/24/2018 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2018.

► Uchwałę nr III/25/2018 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 
-2036.

► Uchwałę nr III/26/2018 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na lata 2019 -2036.

► Uchwałę nr III/27/2018 w sprawie 
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swa-
rzędz na 2019 rok.

► Uchwałę nr III/28/2018 w spra-
wie przyjęcia do realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2019. 

► Uchwałę nr III/29/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr XLIX/504/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 marca 

2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 
Swarzędz na dofinansowanie likwidacji 
źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich roz-
wiązaniami proekologicznymi.

► Uchwałę nr III/30/2018 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gruszczyn.

► Uchwałę nr III/31/2018 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Ło-
węcin i w miejscowości Jasin.

► Uchwałę nr III/32/2018 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Za-
lasewo i drodze wewnętrznej w miejsco-
wości Rabowice. 

► Uchwałę nr III/33/2018 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr III/34/2018 w sprawie 
przyjęcia regulaminu targowiska miejskie-
go Swarzędzu.

► Uchwałę nr III/35/2018 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie z dotychcza-
sowym najemcą kolejnej umowy najmu 
lokalu położonego w Swarzędzu przy ul. 
Św. Marcina. 

► Uchwałę nr III/36/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/329/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 

roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Bogucin.

► Uchwałę nr III/37/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/330/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Garby.

► Uchwałę nr III/38/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/331/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Gortatowo.

► Uchwałę nr III/39/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/332/2010 Rady 

Obrady składały się z dwóch części. 
Pierwsza część miała charakter uroczysty, 
upamiętniający Rok Jubileuszowy. Chór 
Męski „Akord” wystąpił z programem 
pieśni patriotycznych, które zaakcento-
wały upamiętnienie 100 – lecie Odzyska-
nia Niepodległości, 100 – lecie Powstanie 
Wielkopolskiego, 100 – lecie uzyskania 
praw wyborczych przez kobiety w Polsce 
oraz z okazji 380 – lecia Naszego Miasta. 

Następnie w drugiej części obrad 
Rada Miejska w Swarzędzu podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019 
oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 – 2036. Radni 
rozpatrywali również bieżące projekty 
uchwał.

Rada Miejska przyjęła plan pracy 
Rady oraz Komisji Rewizyjnej na rok 
2019. Ponadto podczas sesji przedstawio-
no plany pracy poszczególnych Komisji 
na rok 2019.

Po zakończeniu III sesji Rady Miej-
skiej odbyło się Spotkanie Opłatkowe, 
które rozpoczęło się występem dzieci 
z Przedszkola nr 5 w Swarzędzu „Zie-
lona Półnutka”. Wspólnie zaśpiewano 
kolędy oraz tradycyjnie samorządowcy 
podzielili się opłatkiem. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Gruszczyn.

► Uchwałę nr III/40/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/333/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Janikowo Dolne.

► Uchwałę nr III/41/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/334/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Janikowo Górne.

► Uchwałę nr III/42/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/335/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Jasin.

► Uchwałę nr III/43/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/336/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Karłowice.

► Uchwałę nr III/44/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/337/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Kobylnica.

► Uchwałę nr III/45/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/338/2010 Rady 

Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Kruszewnia.

► Uchwałę nr III/46/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/339/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Łowęcin.

► Uchwałę nr III/47/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/340/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Paczkowo.

► Uchwałę nr III/48/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/341/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Puszczykowo Zaborze.

► Uchwałę nr III/49/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/342/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Rabowice.

► Uchwałę nr III/50/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/343/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Sarbinowo.

► Uchwałę nr III/51/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/344/2010 Rady 

Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Sokolniki Gwiazdowskie.

► Uchwałę nr III/52/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/345/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Uzarzewo.

► Uchwałę nr III/53/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/346/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Wierzenica.

► Uchwałę nr III/54/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/347/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Wierzonka.

► Uchwałę nr III/55/2018 w sprawie 
zmiany uchwały nr LVI/348/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30.03.2010 
roku w sprawie przyjęcia statutu Sołectwa 
Zalasewo. 

Magdalena Kałek

Od redakcji: Pełne teksty wszystkich 
uchwał dostępne są w Biurze Rady Miej-
skiej oraz w Biuletynie Informacji Publicz-
nej: http://bip.swarzedz.eu/

61-716 Poznań, ul. Rolna 51/53

www.wkupoznan.wp.mil.plwww.

TO WSPARCIE I OBRONA 
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

TERYTORIALNA
SŁUŻBA WOJSKOWA
TERYTORIALNA 

SŁUŻBA WOJSKOWA

- WYŻSZE - W PRZYPADKU KORPUSU OFICERÓW
- CO NAJMNIEJ ŚREDNIE - W PRZYPADKU KORPUSU PODOFICERÓW

- CO NAJMNIEJ GIMNAZJALNE - W PRZYPADKU KORPUSU SZEREGOWYCH

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA POZWALA NA POGODZENIE ŻYCIA 
ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO ZE SŁUŻBĄ OJCZYŹNIE. 

Żołnierz obrony terytorialnej pełni służbę: 
- rotacyjnie (w jednostce wojskowej - co najmniej raz w miesiącu 

przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) 
- dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową). DOŁĄCZ DO NAS !DOŁĄCZ DO NAS !

NABÓR DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 
DOTYCZY ZARÓWNO KOBIET, JAK I MĘŻCZYZN

WARUNKI POWOŁANIA:

OBYWATELSTWO POLSKIE
WIEK CO NAJMNIEJ 18 LAT

NIEKARALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWO UMYŚLNE
ZDOLNOŚĆ FIZYCZNA I PSYCHICZNA DO PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 WYKSZTAŁCENIE:

NA CZAS TRWANIA TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ 
ŻOŁNIERZ OTRZYMA: 

 
 W TRAKCIE PEŁNIENIA SŁUŻBY 

- BEZPŁATNE WYŻYWIENIE (LUB RÓWNOWAŻNIK) ORAZ UBEZPIECZENIE

ZA KAŻDY DZIEŃ PEŁNIENIA SŁUŻBY ROTACYJNEJ
- WYNAGRODZENIE ZASADNICZE I DODATKI

ZA KAŻDY MIESIĄC PEŁNIENIA SŁUŻBY - DODATEK ZA GOTOWOŚĆ

MUNDUR I NIEZBĘDNY EKWIPUNEK

ZADZWOŃ - 261 57 34 70
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Pamiętamy o Powstańcach
100-lecie wybuchu powstania jest, w całej Wielkopolsce, okazją do podkreśle-
nia ogromnej roli tego zrywu narodowościowego w procesie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Wielkopolanie walczyli bohatersko i zwycięsko. Przeszli 
do historii, zapisując się na jej najpiękniejszych stronach, pozostaną na zawsze 
w naszej pamięci. Z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 
w Swarzędzu odbyły się uroczystości upamiętniające to doniosłe wydarzenie 
i jego bohaterskich uczestników. 

Tablica ku pamięci 
Powstańców 
Wielkopolskich

W niedzielę 23 grudnia na cmen-
tarzu przy kościele pw. Matki 
Bożej Wspomożycielki Wier-

nych, w Swarzędzu uroczyście odsłonię-
to tablicę upamiętniającą Powstańców 
Wielkopolskich. 

Na tablicy, ufundowanej przez Gmi-
nę Swarzędz dla uczczenia 100-lecia Po-
wstania Wielkopolskiego, znajduje się 71 
nazwisk powstańców spoczywających na 
parafialnym cmentarzu. Podczas uroczysto-
ści burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek 
w krótkim przemówieniu oddał cześć swa-
rzędzanom biorącym udział w powstaniu. 
Prezes Swarzędzkiego Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego Ar-
kadiusz Małyszka w swoim wystąpieniu 
nawiązał do historii zrywu powstańczego 
mieszkańców Swarzędza. Poświęcenia pa-
miątkowej tablicy dokonał ksiądz proboszcz 
Szymon Likowski. W uroczystościach 
wzięli także udział przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, rodziny powstań-
ców, harcerze i mieszkańcy Swarzędza. 
Pieśni patriotyczne w wykonaniu Chóru 
Męskiego „Akord” nadały uroczystości 
podniosły charakter. 

Każdy z powstańczych grobów został 
uhonorowany biało-czerwoną chorągiew-
ką oraz okolicznościową tabliczką z po-
wstańczym orłem i kwiatami. W złożeniu 
tabliczek na grobach wzięli udział harcerze 
ze Szczepu Harcerskiego „Dukt”. 

Podczas obchodów 100-lecia Powsta-
nia Wielkopolskiego zostaną odsłonięte 
kolejne tablice upamiętniające Powstań-
ców Wielkopolskich spoczywających na 
swarzędzkich cmentarzach: przy parafii 
pw. św. Marcina w dniu 30 grudnia br., 
w Wierzenicy i Uzarzewie – w dniu 10 
lutego 2019 r.  /mmm/

z Fot. M. Barański

Ignacy Paderewski 
w Swarzędzu

26 grudnia, w przeddzień 100-rocz-
nicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego, Ignacy Paderew-

ski przybył do Swarzędza. 
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Mieszkańcy tłumnie zjawili się na tej 
inscenizacji, której towarzyszyły wystę-
py: Swarzędzkiej Orkiestry Dętej i Chóru 
Męskiego Akord. 

Był to jeden z elementów obchodów 
100-lecia Powstania Wielkopolskiego 
w Swarzędzu zrealizowany wspólnie ze 
spółką Koleje Wielkopolskie.

/t.ryb/ 
z Fot. Aldona Młynarczyk

Rocznicowa 
uroczystość na Rynku

W czwartkowe przedpołudnie 27 
grudnia na swarzędzkim rynku, 
odbył się uroczysty apel w ra-

mach obchodów 100. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 

Przed tablicą upamiętniającą powstań-
ców wielkopolskich, zebrały się władze 
miasta i gminy Swarzędz, poczty sztan-
darowe, harcerze, nauczyciele, delegacje 
organizacji społecznych i samorządowych 

oraz liczni mieszkańcy, chcący oddać hołd 
historii. 

O swarzędzanach uczestniczących 
w powstaniu, opowiedział zebranym pan 
Arkadiusz Małyszka – prezes Swarzędz-
kiego Koła Towarzystwa Pamięci Powsta-
nia Wielkopolskiego. Zwrócił uwagę, że 
powstańcy pochodzący z terenów Swa-
rzędza, walczyli nie tylko lokalnie, lecz 
brali udział w potyczkach na całym terenie 
objętym powstaniem. Wspomniał również 
o tym, jak ważną rolę odegrało Powstanie 
Wielkopolskie w historii odzyskania nie-
podległości przez Polskę oraz dlaczego są 
to obchody o zasięgu ogólnokrajowym. 

Na zakończenie uroczystości bur-
mistrz Marian Szkudlarek, podziękował 

wszystkim za przybycie, zapraszając rów-
nocześnie do odwiedzenia Swarzędzkie-
go Centrum Historii i Sztuki, gdzie od 20 
grudnia znajduje się ekspozycja poświę-
cona Powstaniu Wielkopolskiemu i jego 
uczestnikom. 

 J. Szar
z Fot. J. Szar

„Nie chciejcie Ojczyzny, 
która was nic nie 
kosztuje” 

30 grudnia, w ostatnią niedzielę 
2018 roku, uroczyście odsło-
nięta została kolejna tablica 

upamiętniająca swarzędzan, walczących 
w Powstaniu Wielkopolskim. 

100-lecie wybuchu powstania jest, 
w całej Wielkopolsce, okazją do pod-
kreślenia ogromnej roli tego zrywu na-
rodowościowego w procesie odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Wielkopo-
lanie walczyli bohatersko i zwycięsko. 
Przeszli do historii, zapisując się na jej 
najpiękniejszych stronach, pozostaną na 
zawsze w naszej pamięci.

Tablica pamiątkowa przy kościele 
pw. św. Marcina Biskupa jest kolejnym 
wyrazem szacunku i wdzięczności dla 
swarzędzkich powstańców. Odnajdujemy 
na niej kilkadziesiąt nazwisk uczestników 
Powstania Wielkopolskiego, spoczywają-
cych na parafialnym cmentarzu.

Burmistrz Marian Szkudlarek odsła-
niając tablicę nawiązał do przytoczonego 
tu zdania Jana Pawła II: „Nie chciejcie 
Ojczyzny, która was nic nie kosztuje…”. 
Prezes Swarzędzkiego Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego Arka-
diusz Małyszka jeszcze raz przypomniał 
historię wielkopolskiego zrywu powstań-
czego. Następnie ksiądz proboszcz Alek-

sander Brzeziński poświęcił pamiątkową 
tablicę.

Każdy z powstańczych grobów 
uhonorowany został, jak poprzednio na 
cmentarzu przy ul. Poznańskiej, biało-
-czerwoną chorągiewką oraz okoliczno-
ściową tabliczką z powstańczym orłem 
i kwiatami.

W niedzielnej uroczystości udział 
wzięły rodziny swarzędzkich powstańców, 
harcerze ze Szczepu Harcerskiego „Dukt”, 
mieszkańcy Swarzędza, wiceburmistrzo-
wie, sekretarz gminy, przewodnicząca oraz 
radni Rady Miejskiej.

T.Radziszewska
z Fot. H. Staniewska

Wystawy,  
książka i film 

Do końca stycznia 2019 r. w Biblio-
tece Publicznej na os. Czwartaków 
czynna będzie, otwarta 27 grudnia, 

wystawa „Swarzędzanie w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918-1919”.

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 
przy ul. Bramkowej przygotowało eks-
pozycję poświęcona powstaniu i jego 
uczestnikom. Od 5 do 16 lutego SCHiS 
organizować będzie grę z zadaniami o te-
matyce powstańczej.

15 lutego o godz. 17 w Swarzędzkiej 
Sali Koncertowej w Zalasewie odbędzie 
się promocja książki „Uczestnicy Powsta-
nia Wielkopolskiego 1918-1919 związani 
z ziemia swarzędzką” pod redakcją Aurelii 
Bartoszek, Eugeniusza Dobińskiego, Ar-
kadiusza Małyszki i Mariana Pokorskiego. 
Spotkanie połączone zostanie z premierą 
V odcinka filmu „Swarzędz na szlaku 
dziejów”.

Zapraszamy! /mw/
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Nagrody i wyróżnienia 
dla swarzędzkich sportowców

19 grudnia 2018 r. w swarzędzkim Ośrodku Kultury burmistrz Marian 
Szkudlarek kolejny raz uhonorował swarzędzkich zawodników, którzy 
wykazali się wybitnymi osiągnięciami sportowymi. 

Na uroczystość licznie przybyli za-
równo zaproszeni zawodnicy, jak 
i ich najbliżsi. Obecni byli także 

członkowie Komisji ds. Wyróżnień i Na-
gród Sportowych: sekretarz gminy Agata 
Kubacka - przewodnicząca komisji, Ma-
teusz Matuszak - Przewodniczący Komi-
sji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury 
i Sportu Rady Miejskiej w Swarzędzu oraz 
Agnieszka Zawada-Chmiel - radna Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. Warto dodać, że 
w komisji opiniującej wnioski o nagrody 
i wyróżnienia sportowe byli również: Pa-
weł Bocian - radny Powiatu Poznańskiego, 
sportowiec, pracownik Swarzędzkiego 
Centrum Sportu i Rekreacji, a także Da-
wid Książkiewicz - radny Rady Miejskiej 
w Swarzędzu.  

Na nagrody finansowe za wybitne 
osiągnięcia sportowe dla nagrodzonych 
zawodników z budżetu gminy Swarzędz 
w 2018 roku przeznaczono trzydzieści 
pięć tysiecy złotych. Na karnety do obiek-
tów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Re-
kreacji, stanowiące nagrody rzeczowe dla 

wyróżnionych zawodników, przeznaczono 
pięć tysięcy siedemset złotych. Komisja 
ds. Wyróżnień i Nagród Sportowych praco-
wała na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w sprawie: zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania 
oraz wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury 
fizycznej. Po zapoznaniu się z pięćdzie-
sięcioma wnioskami, komisja przekaza-
ła swoje propozycje burmistrzowi, który 
zdecydował przyznać dwadzieścia sześć 
nagród finansowych (w wysokości od 
sześciuset do trzech tysięcy złotych) i dwa-
dzieścia cztery wyróżnienia, związane 
z otrzymaniem karnetów do Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji o war-
tości od stu do trzystu złotych. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali również wręczone 
przez burmistrza listy gratulacyjne. 

Na koniec uroczystości burmistrz 
Marian Szkudlarek serdecznie podzię-
kował sportowcom za ich olbrzymi wy-
siłek i liczne osiągnięcia sportowe, które 
służą również promocji naszego miasta. 

Podziękowania skierowane zostały też do 
rodzin i trenerów zawodników - za wspar-
cie w realizacji pasji oraz rozwijaniu talen-
tów. Nie zabrakło sympatycznych życzeń 
świątecznych i noworocznych. Jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy wszystkim spor-
towcom!

Nagrody sportowe w Swarzędzu przy-
znawane są od 2077 roku. Równocześnie, 
od 2008 roku, Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz przyznaje również stypendia 
sportowe. Otrzymują je młodzi sportowcy 
mieszkający na terenie gminy Swarzędz, 
którzy osiągają bardzo dobre wyniki spor-
towe i mają szanse na jeszcze większe 
sukcesy w swoich dyscyplinach. Celem 
stypendiów jest wspomaganie utalentowa-
nych młodych ludzi u progu ich przygody 
ze sportem.

Oto lista nagrodzonych i  wyróżnio-
nych sportowców (w kolejności: imię 
i nazwisko zawodnika, rok urodzenia za-
wodnika, uprawiana dyscyplina sportowa, 
informacja o nagrodzie / wyróżnieniu):

Kacper Majchrzak, 1992, pływanie, 
nagroda 3 000 zł,

Sebastian Nowicki, 1998, zapasy, 
nagroda 2 600 zł,

Maksym Majchrzak, 1999, kajakar-
stwo, nagroda 2 000 zł,

Przemysław Wanat, 2000, wioślar-
stwo, nagroda 2 000 zł,

Mikołaj Wójcik, 2000, taekwondo 
olimpijskie, nagroda 1 600 zł,

Dastin Malinowski, 2002, kajakar-
stwo, nagroda 1 600 zł,

Bartosz Hałas, 2002, kajakarstwo, 
nagroda 1 600 zł,

Mikołaj Szaferski, 1997, taekwondo 
olimpijskie, nagroda 1 600 zł,

Waldemar Rataj, 1986, hokej na 
trawie, nagroda 1 400 zł,

Gustaw Stachowski, 1998, wioślar-
stwo, nagroda 1 400 zł,

Emilia Kaspruk, 2002, taekwondo 
olimpijskie, nagroda 1 400 zł,

Kacper Kasprzyk, 2000, taniec to-
warzyski, nagroda 1 400 zł,

Zuzanna Hałas, 2002, kajakarstwo, 
nagroda 1 400 zł,
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Kacper Konczalik, 2001, zapasy, 
nagroda 1 400 zł,

Małgorzata Majchrzak, 1981, gim-
nastyka / akrobatyka powietrzna, nagroda 
1 400 zł,

Stanisław Stołowski, 1994, jeździec-
two, ujeżdżanie, nagroda 1 200 zł,

Szymon Mikołajczak, 2000, wioślar-
stwo, nagroda 1 200 zł,

Tomasz Masłowski, 1984, kręglar-
stwo klasyczne, nagroda 1 200 zł,

Maria Gorczyca, 1997, bieg na orien-
tację, nagroda 900 zł

Jakub Tracz, 2001, lekkoatletyka, 
nagroda 700 zł,

Wiktoria Cygan, 2000, sportowy 
taniec towarzyski, nagroda 700 zł,

Zofia Sarnowska, 2001, sportowy 
taniec towarzyski, nagroda 700 zł,

Krzysztof Wojtyś, 2000, wioślarstwo, 
nagroda 700 zł,

Agnieszka Kowalczyk, 1986, rugby 
7, nagroda 700 zł

Jakub Jastrzębski, 2002, wioślar-
stwo, nagroda 600 zł,

Michał Kulecki, 1999, wioślarstwo, 
nagroda 600 zł

Danuta Kapturska, 1952, lekka 
atletyka, wyróżnienie i karnet o wartości 
300 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Andrzej Kapturski, 1949, lekka 
atletyka, wyróżnienie i karnet o wartości 
300 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Wiktoria Plackowska, 2003, koszy-
kówka, wyróżnienie i karnet o wartości 
300 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Zuzanna Kaczmarek, 2004, wio-
ślarstwo, wyróżnienie i karnet o wartości 
300 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Wiktoria Turek, 2004, koszykówka, 
wyróżnienie i karnet o wartości 300 zł 
do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Re-
kreacji,

Vanessa Waszak, 2004, wioślarstwo, 
wyróżnienie i karnet o wartości 300 zł 
do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Re-
kreacji,

Olaf Cierzniewski, 2004, zapasy styl 
klasyczny, wyróżnienie i karnet o wartości 
300 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Marcelina Paluszak, 2004, wioślar-
stwo, wyróżnienie i karnet o wartości 300 
zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Piotr Chełek, 2004, zapasy styl kla-
syczny, wyróżnienie i karnet o wartości 

300 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Tomasz Pawlaczyk, 2005, karate 
WKF, wyróżnienie i karnet o wartości 
300 zł do Swarzędzkiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji,

Sergiusz Śliwa, 2005, wioślarstwo, 
wyróżnienie i karnet o wartości 300 zł 
do Swarzędzkiego Centrum Sportu i Re-
kreacji,

Dawid Wika-Czarnowski, 2005, ko-
larstwo, wyróżnienie i karnet o wartości 
300 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Aleks Mendel, 2006, zapasy styl kla-
syczny, wyróżnienie i karnet o wartości 
300 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Antonina Walczak, 2006, taekwondo 
olimpijskie, wyróżnienie i karnet o war-
tości 300 zł do Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji,

Jan Nowak, 2002, wioślarstwo, wy-
różnienie i karnet o wartości 200 zł do 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekre-
acji,

Dawid Pankowski, 2003, wyróżnienie 
i karnet o wartości 200 zł do Swarzędzkie-
go Centrum Sportu i Rekreacji,

Jakub Woźniak, 2003, wyróżnienie 
i karnet o wartości 200 zł do Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji,

Tomasz Kominek, 2004, wyróżnienie 
i karnet o wartości 200 zł do Swarzędzkie-
go Centrum Sportu i Rekreacji,

Damian Fabiś, 2007, wyróżnienie 
i karnet o wartości 200 zł do Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji,

Alex Mielczak, 2006, karate olim-
pijskie, wyróżnienie i karnet o wartości 
100 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji,

Mateusz Bączkiewicz, 2007, karate 
olimpijskie, wyróżnienie i karnet o war-
tości 100 zł do Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji,

Victoria Wierzbicka, 2008, karate 
olimpijskie, wyróżnienie i karnet o war-
tości 100 zł do Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji,

Patrycja Talarczyk, 2010, karate 
olimpijskie, wyróżnienie i karnet o war-
tości 100 zł do Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji,

Natalia Fertsch, 2010, karate olim-
pijskie, wyróżnienie i karnet o wartości 
100 zł do Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji.

Szczegółowe informacje o osiągnię-
ciach zawodników znajdą Państwo na 
stronie www.swarzedz.pl, w zakładce: 
sport / nagrody i stypendia-lista sportow-
ców nagrodzonych w 2018 r. /wd/

z Fot. T. Radziszewska

Stypendia sportowe 
– wnioski do końca 
stycznia

Uprzejmie informujemy, że do 31 
stycznia 2019 r. do Burmistrza 

Miasta i Gminy Swarzędz można skła-
dać wnioski o przyznanie stypendiów 
sportowych na 2019 rok dla zawodni-
ków osiągających wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym między-
narodowym lub krajowym. Podmioty 
uprawnione do składania wniosków 
to: stowarzyszenia kultury fizycznej, 
związki i kluby sportowe oraz Komi-
sja Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. Wnioski można składać 
osobiście lub listownie pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Treść uchwały oraz wniosek znajdą 

Państwo na stronie internetowej urzę-
du: www.swarzedz.pl (zakładki: sport 
/ nagrody i stypendia).
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Karta Dużej Rodziny: 
Od 1 stycznia 2019 r. zniżki dla 
każdego wielodzietnego rodzica 
lub małżonka rodzica 

Karta Dużej Ro-
dziny to system 
zniżek i dodat-

kowych uprawnień 
dla rodzin z trojgiem 
lub większą liczbą dzieci, oferowanych 
zarówno w instytucjach publicznych, jak 
i firmach prywatnych.

Od 1 stycznia 2019 roku z Karty 
Dużej Rodziny będą mogli korzystać 
wszyscy rodzice lub małżonkowie ro-
dziców, którzy kiedykolwiek posiada-
li na utrzymaniu łącznie co najmniej 
troje dzieci, bez względu na wiek 
tych dzieci w momencie składania 
wniosku.

Do tej pory Karty Dużej Rodziny  
otrzymywali rodzice, którzy mają na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 » w wieku do ukończenia 18. roku 
życia;

 » w wieku do ukończenia 25. roku życia  
–  w przypadku gdy dziecko uczy się;

 » bez ograniczeń wiekowych – w przy-
padku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Ro-

dziny można składać w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu, przy 
ul. Poznańskiej 25 lub w formie elektro-
nicznej, za pośrednictwem Platformy 
Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

Aleksandra Kot – Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Swarzędzu

Świąteczna  
zbiórka żywności

W dniach 30 listopada i 1 grud-
nia 2018 r. odbyła się coroczna, 
świąteczna zbiórka żywności. 

W sklepie Intermarche w Swarzędzu 
15 wolontariuszy, uczniów Gimna-
zjum nr. 3 im. Polskich Noblistów oraz 
w sklepie Kaufland – 12 wolontariuszy 
z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi 
zebrało 360 kg artykułów spożywczych 
i słodyczy. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu zebrane produkty prze-
kazał w ramach paczek świątecznych 
najbardziej potrzebującym rodzinom 
z terenu miasta i gminy.

Maria Jurgowiak 

Zabawa sylwestrowa 

31.12.2018 w Dziennym Domu 
„Senior-Wigor” w Swarzędzu 
odbyła się impreza sylwestro-

wa z udziałem seniorów, którzy do wspól-
nej zabawy zaprosili zaprzyjaźnionych 
uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy. Na stołach królowały 
słodkości i dobra kawa, natomiast w mu-
zycznym menu piosenki o tematyce roz-
rywkowej, te starsze jak i nowsze. 

Biesiadowaniu nie było końca. Wspól-
ne śpiewanie, klaskanie w rytm muzyki 
czy tańce tworzyły wspaniałą atmosferę  
prawdziwego Sylwestra. W pewnym mo-
mencie spotkania jeden z uczestników 
zachęcony brawami dał popis prezentu-
jąc swoje zdolności rytmiczne podczas 
grania na grzechotkach. Na zakończenie 
wzniesiono uroczysty toast lampką bez-
alkoholowego szampana składając sobie 
życzenia noworoczne.

Tym wydarzeniem zwieńczyliśmy ko-
lejny udany rok funkcjonowania Dzien-

nego Domu „Senior-Wigor” w Swarzędzu, 
a uśmiech na twarzach uczestników był 
tego najcenniejszym potwierdzeniem.

Rafał Wójtowicz – Dzienny Dom 
„Senior-Wigor” w Swarzędzu

65 lat razem!

Państwo Gabriela i Zenon Mrugaso-
wie ze Swarzędza 31 grudnia 2018 r. 
świętowali 65. rocznicę ślubu. Do 

rodzinnej uroczystości Jubilatów dołą-
czyli z gratulacjami: burmistrz Marian 
Szkudlarek oraz sekretarz gminy Agata 

Kubacka. Były, oczywiście, słodkie upo-
minki, prezenty, kwiaty, ale najbardziej 
cieszyła obecność tylu bliskich ludzi i ich 
serdeczne słowa. 

Państwu Gabrieli i Zenonowi Mruga-
som życzymy zdrowia, spokoju i radości! 

/mw/ 
z Fot. T. Rybarczyk 
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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 

Mieszkania chronione  
– dwa już gotowe

28 grudnia 2018 r. oddane zosta-
ły do użytku dwa – pierwsze 
w Swarzędzu - tzw. mieszkania 

chronione. Urządzono je w gruntownie 
wyremontowanym budynku komu-
nalnym przy ul. Wrzesińskiej. W miarę 
możliwości tworzone będą następne, 
gdyż jest to ustawowy obowiązek gminy 
– podkreśla burmistrz Marian Szkudlarek. 
Lokale są w pełni wyposażone i przy-
stosowane dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Administrować nimi będzie 
Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, a lokatorami będą pod-
opieczni Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu.

Mieszkanie chronione jest formą po-
mocy społecznej dla osób, które z powo-
du trudnej sytuacji życiowej, wieku, nie-
pełnosprawności lub choroby (zwłaszcza 
psychicznej) potrzebują wsparcia. Osoby 
skierowane do mieszkania chronionego 
przygotowują się pod opieką specjali-
stów do prowadzenia samodzielnego 
życia. 

W zależności od celu udzielania 

wsparcia prowadzone jest jako mieszka-
nie chronione treningowe lub mieszka-
nie chronione wspierane. W mieszkaniu 
chronionym treningowym zapewnia się 
usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub 
utrwalanie samodzielności w zakresie 
samoobsługi, pełnienia ról społecz-

nych w integracji ze społecznością lo-
kalną w celu umożliwienia prowadze-
nia samodzielnego życia. W mieszkaniu 
chronionym wspieranym zapewnia się 
usługi bytowe oraz pomoc w wykony-
waniu czynności niezbędnych w życiu 
codziennym i realizacji kontaktów spo-
łecznych, w celu utrzymania lub rozwi-
jania samodzielności osoby na poziomie 
jej psychofizycznych możliwości.

/mw, am/
z Fot. M.Woliński

Stanisława 
Celińska 
dla seniorów

14 grudnia swarzędzcy seniorzy 
mieli okazję wysłuchać koncer-
tu w wykonaniu Stanisławy Ce-

lińskiej oraz zespołu pod kierownictwem 
Macieja Muraszko. Uroczystość odbyła 
się w Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie, w której organizowane 
są liczne inicjatywy kulturalne w naszej 
gminie. Kameralny klimat bardzo od-
powiadał zarówno wykonawcom, jak 
i zgromadzonej publiczności. Stanisława 
Celińska (na scenie od 50 lat) zaprezen-
towała repertuar z wydanej w tym roku 

płyty „Malinowa…”, na którą złożyły się 
osobiste teksty artystki. Piosenki „Gdzie 
jesteś dziewczyno”, „Otwórz oczy” czy 
„Drzewo”, ze względu na swoje ponad-
czasowe przesłanie budziły wzruszenie 
i skłaniały do refleksji.

Brawom nie było końca, a przez ko-
lejne dni nie cichły głosy podziwu dla 
kunsztu artystów i pozytywnego nastro-
ju, jaki wnieśli tym koncertem w nasze 
życie. 

Dominika Bazaniak
Centrum Aktywności Seniora
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Sarbinowo
(fragmenty historii)

Wieś Sarbinowo ze 139 mieszkańcami 
(2015 r.), położona jest 6 km na wschód od 
Swarzędza z niewielkim odchyleniem na 
północ, przy drodze z Paczkowa do Bisku-
pic. ... 

 ... Dzierżawczy charakter nazwy bierze 
się prawdopodobnie od narodowości założy-
ciela bądź właściciela wsi – Serba lub Sarba, 
lub od jego imienia – Sarbin. ...

... Sarbinowo było własnością kościelną 
i należało do kapituły kanoników katedry 
poznańskiej. Oddawane było najczęściej 
w dzierżawę danemu kanonikowi jako do-
datkowy majątek (prestymonium) lub sta-
nowiło część ogólnego majątku kapituły. ...

... W XVI wieku nasiliło się niekorzystne 
zjawisko ucieczki chłopów ze wsi, w tym 
również z prestymoniów. W czasie, gdy re-
gensem – tzn. zarządzającym majątkiem 
w imieniu kapituły- był Erazm Mieliński 
(1571 r.) do kapituły  dotarła wiadomość, że 
chłop Łukasz Biały z powodu biedy i bra-
ku żywności planował ucieczkę. Aby temu 
zapobiec kapituła wysłała do regensa list, 
w którym zalecano udzielenie materialnej 
pomocy wspomnianemu kmieciowi. ...

Mimo wspomnianego zdarzenia, sar-
binowskie prestymonium wyróżniało się 
wśród innych majątków kapituły wysoką 
dochodowością. Na przykład w 1500 r. ze-

brano czynsze w wysokości 432 gr., w 1509 
– 621 gr., a w 1550-648 gr. Był jednak również 
okres, w którym z Sarbinowa nie uzyskano 
żadnych dochodów i były to lata 1563-1568. ...

... Protokół powizytacyjny w 1527 r. in-
formował, że we wsi znajdowały się dwie 
karczmy, ale obydwie były opustoszałe i nie 
miały budynków gospodarczych. Z dwóch 
zagród należących do chałupników, jedna 
była także opustoszała. Stary dwór był od 
3 lat opustoszały, a gdy przyjeżdżał do wsi 
rządca to mieszkał w domu włodarza. Na-
tomiast nowy dwór zbudowany za regensa 
ks. kan. Jana Biezdrowskiego był w dobrym 
stanie. ...

... Następna wizytacja miała miejsce 
w 1531 r., gdy regensem był kan. Jakub 
Skrzetuski. 

Na osiadłych łanach gospodarzyli kmie-
cie: Wawrzyn Gabarzewski, włodarz Piotr, 
Kasper, Aleksy, Jakub Chmiel, Stach Chroń-
ski, Wit, Wit Rząxy, Grzegorz Długi, Jan 
Nowak i Jan Byczek. Każdy z nich posiadał 
do uprawy 1 łan ziemi. ...

... W XVII wieku niewiele się w Sarbi-
nowie zmieniło. Istniał duży folwark nale-
żący do regensa oraz jego dwór z pewnością 
remontowany i utrzymywany w należytym 
stanie. ...

... W 1654 r., czyli jeszcze przed „po-
topem” szwedzkim, regensem Sarbinowa 
był poznański kanonik ks. Bartłomiej Du-
czymiński herbu Rogala. Przedtem był on 
dworzaninem biskupa Adama Nowodwor-
skiego i plebanem w Krobi i Dzierzgowie. 
W 1654 r. podczas panującej zarazy wyjechał 
z Poznania i schronił się w sarbinowskim 
dworze. Prawdopodobnie jednak już wcze-
śniej zarażony, zmarł  tam w 50 roku życia 
(22 sierpnia) i został pochowany następ-
nego dnia w krypcie kościoła św. Marcina 
w Swarzędzu. ...

 Dzierżawcy majątku ziem-
skiego w XIX wieku., uwłasz-
czenie chłopów

... Bezpośrednio po I rozbiorze Rze-
czypospolitej Sarbinowo liczyło 15 dymów 

(domów) i zaliczało się do majątków średniej 
wielkości. Wieś była w posiadaniu kapituły 
katedry poznańskiej do1798  r. to znaczy 
do czasu odebrania przez państwo pruskie 
wszystkich dóbr należących do Kościoła na 
ziemiach polskich. Po konfiskacie Sarbinowo 
znajdowało się w tzw. Ekonomii Poznańskiej 
zarządzającej w imieniu króla Prus znajdu-
jącymi się w powiecie królewszczyznami, 
zagrabionymi majątkami Kościoła oraz m.in. 
wykupionymi swarzędzkimi dobrami na-
leżącymi, dawniej do bankiera Jana Kluga, 
który zbankrutował w 1796 r. ...

 ... Przed uwłaszczeniem chłopów 
Sarbinowo składało się z folwarku połą-
czonego z gruntami trzech opustoszałych 
gospodarstw, z trzech domów robotników 
rolnych, mieszkania z kuźnią dla kowala, 
domu szynkowego (karczmy) oraz z ośmiu 
gospodarstw „zaciężnych” (pańszczyźnia-
nych). Gospodarstwa te nie były własnością 
włościan i nie można było ich dziedziczyć 
ani sprzedawać. Używane były za robociznę, 
za daniny pieniężne i daniny w naturaliach 
odprowadzane do dominium. ...

... W 1823 r. gospodarstwa takie trzyma-
li: Wawrzyn Sroka, Marcin Nawrot, Józef 
Krysztofiak, Wawrzyn Wdowiak, Wawrzyn 
Gurbada, Jakub Mucha. ...

W wyniku uwłaszczenia, gospodarze 
otrzymali pola o powierzchni od ok.17 (Waw-
rzyn Gurbada) do 25 ha (Karol August Pila-
ski). Wśród nich działkę włościańską (ok. 
21 ha) otrzymał także właściciel folwarku 
Krzysztof Pilaski. Oprócz wspomnianego 
gruntu nadano K. Pilaskiemu prawo szyn-
kowania napojów alkoholowych oraz prawo 
polowania na własnych gruntach. 

Chałupnicy zaś otrzymali: Gottlieb Sem-
mler – 1,5 ha, a spadkobiercy Wawrzyńca 
Wdowiaka – ok. 2 ha. ... Za otrzymaną na 
własność ziemię oraz domy mieszkalne i bu-
dynki gospodarcze, gospodarze zobowiązani 
byli do płacenia rocznego czynszu w dwóch 
ratach, do kasy domenalnej w Swarzędzu. 

... W ciągu XIX i na pocz. XX wieku 
zmieniła się administracyjno – terytorialna 

W lipcu 2018 r. r. ukazała się 
książka Antoniego Kobzy „Dzieje wsi 
okolic Swarzędza. Szkice i materiały 
do historii powiatu poznańskiego”. 
Od czerwca 2017 r. na łamach Prosto 
z Ratusza publikujemy jej fragmenty. 
Dziś: Sarbinowo. Książka jest do na-
bycia u autora, a jej koszt wynosi 50 zł.

Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy

Fragment mapy z 1893 r.
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przynależność Sarbinowa. Do 1818 r. wieś 
znajdowała się w powiecie gnieźnieńskim. 
W 1818 r. władze pruskie utworzyły powiat 
średzki i  wcieliły doń Sarbinowo.

... W kwietniu 1900 r. Sarbinowo wcielo-
no do powiatu poznańskiego wschodniego 
i do obwodu (dystryktu) policyjnego w Swa-
rzędzu. 

We wsi, w latach siedemdziesiątych XIX 
wieku,  większość ziemi tj. 182 ha - była wła-
snością gospodarzy narodowości niemiec-
kiej. Polacy posiadali tu nieco ponad 162 ha.

Od 1877 r. (także w 1884) dobra sarbi-
nowskie trzymał pruski porucznik rezerwy 
Theodor Kloss, który oprócz folwarku o roz-
ległości prawie 160 ha posiadał jeszcze ok. 
15 ha w pobliskim Jankowie. 

Później, ten sam majątek (co odnoto-
wywano w 1899 r., 1902 r., 1905 r. 1906 r.) 
posiadał Franz Kühler. Od niego  majątek 
wykupiła w 1906 r. pruska komisja koloni-
zacyjna, która rozparcelowała ziemię mię-
dzy miejscowych rolników narodowości 
niemieckiej.

... Po majątku pozostał dwór, a przy nim 
kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo 
rolne zwane resztówką będące w rękach 
komisji kolonizacyjnej, która puszczała je 
w dzierżawę.

 Kółko rolnicze, szkoła
... Z Sarbinowa wywodzili się niektórzy 

członkowie władz kółka i tak np. Antoni 
Streker w latach 1909-1911 był wicepreze-
sem, Karol Giełdoń w latach 1891-1907 
skarbnikiem i od 1907-1909 sekretarzem, 
Jan Giełdoń w latach 1913-1914 sekretarzem, 
a Franciszek Piechowiak skarbnikiem od 
1908-1914.

... Obok kółka rolniczego znaczny 
wpływ na życie mieszkańców wywierała 
katolicka szkoła ludowa działająca w Sar-
binowie od pocz. XIX wieku. Wiadomo, że 
funkcjonowała ona nieprzerwanie, co naj-
mniej od 1837 r., a jej pierwszym, znanym 
nauczycielem był Józef Szymański. Pracował 
w Sarbinowie od drugiego półrocza 1843 r. 
Do tutejszej szkoły –oprócz sarbinowskich 
-  dochodziły również dzieci z rodzin pol-
skich w Paczkowie, ponieważ tam działała 
szkoła ewangelicka. 

Nowy budynek szkolny wystawiono 
w 1910 r. zapewne na miejscu starego i po-
święcił go ks. prob. Beisert z Uzarzewa. Na-
uczycielem najpierw był Korzuszkiewicz, 
a po nim Hipolit Grochalski. ...

... W 1902 r. Ignacy s. Walentego i Józe-
fa Frąckowiakowie zakupili w Sarbinowie 
niewielkie gospodarstwo z gruntem 6 ha 
położone przy drodze do Uzarzewa opodal 
sarbinowskiego dworu.

Dwudziestolecie  
międzywojenne (1919–1939)

Bezpośrednio po zakończeniu wojny, 
którą przegrały państwa centralne z Niem-
cami na czele, w grudniu 1918 r. w Wielko-
polsce wybuchło powstanie. Uczestniczyli 
w nim również mieszkańcy z Sarbinowa: 
Stanisław Jędrzejczak (1897-1975) s. Wa-
lentego, ur. w Sarbinowie, a zamieszkały 
potem w Swarzędzu; Stefan Jędrzejczak 
(1899-1990) s. Walentego ur. w Sarbinowie; 
Stanisław Szymański (1896-?) ur. w Śródce, 
zamieszkały w Sarbinowie; Walenty Jóźwiak 
(1896-1980) s. Łukasza, ur. w Sarbinowie; 
Stanisław Jankowiak (1898-?) s. Tomasza, 
ur. w Sarbinowie.

... W 1923 r. przeprowadzono wybory do 
władzy samorządowej wsi. Na sołtysa i po-
borcę podatków wybrano Franciszka Wittke 
(w miejsce Niemca Prüshnera wymienianego 
też w 1919 r.), na I ławnika Franciszka Piecho-
wiaka, na II ławnika Ignacego Frąckowiaka, 
a na zastępcę ławników Łukasza Jóźwiaka.

 W latach 30-tych w Sarbinowie osiedlili 
się Kniołowie pochodzący z Międzychodu, 
którzy kupili stary dom z 25 morgami ziemi. 
Na wiosnę 1939 r. sprowadziła się także ko-
walska rodzina Ciesielskich z Góry kupując 
od Niemca Otto Gunscha niewielkie gospo-
darstwo z 1,5 ha ziemi i starymi budynkami. 
Przed wybuchem wojny Tomasz Ciesielski 
zdążył wystawić tylko nową kuźnię. ...

II wojna światowa i okupacja 
niemiecka (1939–1945)

... Wszystkich średnich i większych 
gospodarzy narodowości polskiej wypę-
dzono poza Sarbinowo przejmując ich 
gospodarstwa. Były to rodziny Komosiń-
skich, Wiśniewskich, Frąckowiaków oraz 
Ireny Mateli i Michała Jędrzejczaka, który 
zmarł podczas podróży na terenie General-
nego Gubernatorstwa. Niektórych, jak na 
przykład Komosińskich (matka z dziećmi) 
wypędzono na teren Generalnego Guber-

natorstwa do Sławatycz, a Wittków przez 
obozy przejściowe w Kostrzynie i Łodzi, do 
Rybianki pod Wyszkowem. 

Inne gospodarskie rodziny były przy-
dzielane do gospodarstw niemieckich w cha-
rakterze robotników rolnych w sąsiednich 
miejscowościach. 

Szymańskiego wypędzono i nakazano 
podjąć prace w Skałowie w majątku Gusta. 
Knioła z rodziną został pozbawiony gospo-
darstwa w czerwcu 1940 r. i musiał podjąć 
pracę w majątku Hoffmeyera w Jasinie. 

Jesienią 1941 r. Niemcy zorganizowali 
w Sarbinowie, w budynku dawnej szkoły 
obóz pracy przymusowej dla osób pochodze-
nia żydowskiego. Funkcjonował stosunkowo 
krótko, bowiem tylko do czasu ukończenia 
prac drogowych oraz prac przy melioracji 
gruntów w okolicy. Liczba więzionych Żydów 
wynosiła (1941 r.) 50 osób. Obóz zlikwidowa-
no w końcu 1942 r., a pomordowanych jeń-
ców pochowano na cmentarzu w Uzarzewie.

Nie wszyscy przeżyli wojnę i okupację. 
Zginęli na frontach: Paterak Jan, Jaczyński 
Jan,  Markiewicz Jan, Giełdoń Stanisław. 
Natomiast Sołenczew Paweł i Sołenczew 
Teolil (ojciec i syn) oraz Goździak Jan zostali 
aresztowani w Sarbinowie podczas okupacji 
i zamęczeni w obozie koncentracyjnym.1 

Niektórzy, jak wspomniany wyżej Mi-
chał Jędrzejczak, zmarli nie wytrzymując 
ciężkich warunków okupacji.

Po II wojnie światowej sołtysami Sar-
binowa byli kolejno: Stefan Radziejewski, 
Roman Knioła, Zygmunt Wittke, Stefan 
Radziejewski (ponownie), Edmund Frąc-
kowiak, Stanisława Kaczmarek, Kazimierz 
Ciesielski (od 1990 do 2002 r.), Leszek Wit-
tke, Jacek Biernacki (2006-2014) i Hanna 
Andrzejewska od 2014 r.

Antoni Kobza

1	 	Przypuszcza	się,	że	działali	oni	w	jakiejś	
nielegalnej	organizacji,	która	została	wykryta	
przez	Niemców.	
						Aresztowano	wówczas	11	osób	mieszkających	
w	Sarbinowie.	

Ruiny dworu sarbinowskiego po pożarze w 1990 r., usunięte w 2015 r.  
(fot.	Antoni	Kobza).
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Joanna Wieliczka-Szarkowa
Franciszek Szarek
„Dziś idę walczyć, 
mamo...”: najmłodsi 
w walce o wolną 
Polskę 1863-1989

Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, 
historyk, autorka kilkunastu 
książek o tematyce historycz-
nej, tym razem podjęła temat 
najmłodszych uczestników 
zrywów niepodległościowych. Od 
Powstania Styczniowego poprzez 
II wojnę światową aż do stanu 
wojennego. Nastoletni bohate-
rowie stanęli w obronie ojczystej 
mowy, wiary i niepodległości. 
Wśród nich znalazł się również 
osiemnastoletni Józef Kunert ze 
Swarzędza, który jako ochotnik 
walczył w Powstaniu Wielkopol-
skim. Zginął 16 lutego 1919 r. pod 
Grójcem Wielkim. Został pochowa-
ny w Swarzędzu na cmentarzu 
przy ul. Poznańskiej.
Dziś idę walczyć - Mamo!
Może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak, tyle, tyle tysięcy...
To słowa wiersza Do Matki 
Józefa Szczepańskiego z sierpnia 
1944 r., który zginął w Powstaniu 
Warszawskim. Tym wszystkim 
bohaterom, którzy oddali swoje 
młode życie  jesteśmy winni pa-
mięć i wdzięczność.

Witold Tkaczyk
Tomasz Tomaszewski
Dziś powstanie: 
opowieść graficzna 
o Powstaniu 
Wielkopolskim

Autorzy przedstawili historię 
sprzed 100 lat w formie komiksu. 
Autentyczni bohaterowie powsta-

nia przeplatają się z fikcyjnymi 
postaciami a relacje polsko-nie-
mieckie przedstawione zostały 
w sposób humorystyczny. Młody 
czytelnik w przystępny sposób 
pozna historię zwycięskiego 
powstania, które dało Wielkopol-
sce wolność.

Encyklopedia 
Powstania 
Wielkopolskiego 
1918-1919

To pierwsza na rynku księgarskim 
kompleksowa publikacja na temat 
zwycięskiego zrywu Wielkopolan. 
Zawiera ponad 700 usystema-
tyzowanych haseł, biogramów 
i artykułów dotyczących po-
wstania. Uzupełnia ją ponad 130 
fotografii i ilustracji. Redaktorami 
merytorycznymi są: prof. Janusz 
Karwat oraz dr Marek Rezler. 
Autorami poszczególnych haseł, 
biogramów i artykułów jest ponad 
50 osób z całej Wielkopolski. Są to 
historycy, badacze historii a także 
specjaliści z innych dziedzin. 
Prace nad publikacją trwały 5 lat. 
Encyklopedia została wydana 
przez Wojewódzką Bibliotekę Pu-
bliczną i Centrum Animacji Kultury 

w Poznaniu na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego.

Wojciech Bogajewski
Mieszkańcy 
województwa 
poznańskiego – 
ofiary ludobójstwa 
katyńskiego

 Książka jest pierwszą tego typu 
publikacją dotyczącą całego 
przedwojennego województwa 
poznańskiego. Zawiera ona 
biogramy wszystkich pomordowa-
nych, którzy urodzili się i mieszkali 
31 sierpnia 1939 r. na obszarze 
ówczesnego województwa po-
znańskiego lub też stąd wyruszyli 
na wojnę. Publikacja „jest doku-
mentalnym odzwierciedleniem 
i poszerzeniem tablicy pamięci 
odsłoniętej 19 września 2017 r. 
w kaplicy św. Józefa w kościele 
pw. św. Jana Kantego w Poznaniu”. 
W książce znajdują się biogramy 
1939 pomordowanych mieszkań-
ców województwa, wśród nich 
osób związanych z naszą gminą: 
Edmunda Bartlitza, Tadeusza 
Dobrogowskiego, Franciszka Grze-
chowiaka, Kazimierza Kędziory, 
Tadeusza Majchrzaka i Feliksa 
Melosika. Publikację uzupełnia 
m.in. poezja katyńska i wołyńska 
oraz listy ofiar mordu do rodzin 
i rodzinne fotografie.

Helena Strojwąs-Tomczyk
Pożegnanie Sybiru: 
wiersze
Autorka wierszy, pani Helena 

Strojwąs-Tomczyk (1925-2018) 
urodziła się na Wołyniu. W 1940 r. 
wraz z całą rodziną została 
zesłana na Sybir, skąd udało jej się 
powrócić w 1945 roku do Polski. 
Została skierowana do Skarżyn-
ka w powiecie tureckim i tam 
założyła rodzinę. Skupiała wokół 
siebie innych Sybiraków, była zało-
życielką i pierwszym prezesem 
Zarządu Koła Związku Sybiraków 
w Turku. Aktywnie działała na 
rzecz Sybiraków organizując m.in. 
Ogólnopolskie Zjazdy Sybiraków 
z Kostousowa. Była inicjatorką 
wzniesienia pomnika w Kosto-
usowie Oziernoje poświęconego 
zmarłym na zesłaniu rodakom, 
a także Tablicy Pamięci Sybiraków 
na kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Turku. Ostatnie 22 
lata życia mieszkała z córką i jej 
rodziną w Swarzędzu. Helena 
Strojwąs-Tomczyk była członkinią 
regionalnych zespołów folklo-
rystycznych i chórów, ostatnio 
Folklorystycznego Zespołu Regio-
nalnego „Olszyna” w Swarzędzu. 
Pisała wiersze i wspomnienia, 
które zamieszczane były w lokal-
nej prasie, periodyku „Sybirak”, 
w antologiach oraz w książce 
„Sybirackie losy zesłańców 
regionu konińskiego”. Została 
odznaczona: „Odznaką Honorową 
Sybiraka”, Odznaką „Za Zasługi dla 
Miasta Turku”, „Krzyżem Zesłańców 
Sybiru” i Odznaką Honorową „Za 
zasługi dla Powiatu Tureckiego”.
We wstępie tomiku czytamy:
„W wierszach Pani Heleny widać 
ślad głębokich osobistych przeżyć, 
z którymi chciała się podzielić 
z Czytelnikami, to wspomnienia, 
refleksje, rady, przemyślenia...” 
uzupełniają je fotografie i doku-
menty.

SN

Biblioteka Publiczna poleca:
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Nie wszystek 
umrę…

Na początku roku odeszła od nas 
Małgorzata Merczyńska, Dyrektor Bi-
blioteki Publicznej w Swarzędzu w la-
tach 2003-2011. Pomimo choroby do 
końca pracowała razem z nami.

W czasie swojej działalności na 
stanowisku Dyrektora realizowała kon-
cepcję ciekawej, mocno zarysowanej 
w krajobrazie społeczności lokalnej 
placówki, której działania wzbudzały 
uznanie użytkowników. Dbała o wizeru-
nek biblioteki, nie tylko o gromadzenie 
i wypożyczanie zbiorów, ale o szereg 
imprez kulturalnych dla wszystkich 
grup społecznych. Kolorystyka i nie-
tuzinkowa aranżacja pomieszczeń, któ-
re zaplanowała, stały się niewątpliwą 
wizytówką naszej placówki. 

Z inicjatywy pani Merczyńskiej po-
wstała galeria „Wielokropek”, promująca 

wszelkiego rodzaju sztukę. Propago-
wała lokalnych twórców - poetów, fo-
tografików, plastyków, podróżników 
i hobbystów, organizując z nimi spot-
kania i wystawy w galerii, która była 
otwarta dla artystów i amatorów. 

Pani Małgorzata Merczyńska była 
autorką scenariuszy spotkań kultural-
nych nie tylko z dziećmi i dorosłymi, ale 
także spotkań dla seniorów. Rozpoczęła 
stałą współpracę z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej i Stowarzyszeniem Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski w Swarzę-
dzu. Od podstaw rozpoczęła groma-
dzenie dokumentów historycznych 
dotyczących regionu. Pod prężnym 
kierownictwem pani Dyrektor w 2009 r. 
biblioteka zdobyła I miejsce w konkur-
sie „Czytanie to moja pasja” za projekt 
„Czyta, lubi, szanuje”, a rok później II 
miejsce w konkursie wojewódzkim “Jak 
cię widzą, tak cię piszą”.

W 2010 r. Małgorzata Merczyńska 
została odznaczona honorową odznaką 
„Zasłużony dla kultury polskiej”. Małgo-

rzata Merczyńska, przywiązywała dużą 
wagę do motywowania pracowników, 
do korzystania z wszelkich form kształ-
cenia i wymiany doświadczeń. Wysoko 
ceniła kreatywność, którą sama realizo-
wała na co dzień w pracy, motywując 
wszystkich do odważnych działań i re-
alizacji oryginalnych pomysłów. 

Była nieposkromioną wielbicielką 
dobrej literatury, teatru i muzyki, a swo-
ją pasją dzieliła się z ludźmi. 

Pozostaje smutek i kołaczący się 
w myślach fragment Pieśni III Horace-
go: „Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu 
zostanie…” AW

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

Projekt o gminie 
Swarzędz nagrodzony

5 grudnia 2018 r. w Poznaniu odbyła 
się uroczysta gala podsumowująca 
II edycję konkursu „Warto wiedzieć, 

warto zobaczyć”, pod hasłem „Przez Wiel-
kopolską wieś – skarby architektury”.  
Zorganizowanyy był przez Zarząd Woje-
wództwa Wielkopolskiego dla nauczycieli 
bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz 
publicznych bibliotek pedagogicznych 
województwa wielkopolskiego.

W konkursie nagrodzona została pra-
ca, której tematyka związana jest z gminą 
Swarzędz. „Wierzenica na Instagramie” to 
tytuł scenariusza projektu edukacyjnego, 
który zajął drugie miejsce. Autorką pracy 

jest kierownik Biblioteki Pedagogicznej 
w Swarzędzu – Kornelia Choryńska.

Laureaci Konkursu zostali uhonoro-
wani pamiątkowymi dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowymi. Nagrody wrę-
czyła pani Marzena Wodzińska – Członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
oraz pani Elżbieta Leszczyńska – Wielko-
polski Kurator Oświaty.

Uroczystość uświetnił występ Trio 
pod przewodnictwem Michała Gajdy 
oraz występ wokalny Marii Antkowiak. 

Prace pokonkursowe zostaną opu-
blikowane w książce podsumowującej 
drugą edycję konkursu „Warto wiedzieć, 
warto zobaczyć” –  będzie to zbiór do-
brych praktyk propagujących wiedzę na 
temat regionalizmu. Scenariusz projektu 
edukacyjnego „Wierzenica na Instagra-
mie” dostępny będzie również w Biblio-
tece Pedagogicznej w Swarzędzu.

/K.C./

„Wielkopolan drogi 
do niepodległości” – Marek 
Rezler i Janusz Karwat

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z prof. 
Januszem Karwatem i dr. Markiem Rezlerem, 

redaktorami niedawno wydanej przez Wojewódzką 
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury „En-
cyklopedii Powstania Wielkopolskiego”. Spotkanie 
odbędzie się w poniedziałek 28 stycznia o godz. 
18:00 w czytelni Biblioteki na os. Czwartaków 1.

/rcp/

Mediacja  
w pracy nauczyciela

Mediacja w pracy nauczyciela - 
tak brzmiał temat ostatniego 
w tym roku kalendarzowym 

spotkania sieci współpracy nauczycieli 
z gminy Swarzędz, które 12 grudnia 2018 
r. zostało zorganizowane w Bibliotece 
Pedagogicznej w Swarzędzu. 

O funkcjach mediacji opowiadała 
prelegentka spotkania – pani Magdalena 
Uławska, psycholog z Poradni Psycho-

logiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu. 
Zgromadzeni nauczyciele dowiedzieli 
się między innymi, jaki styl reagowania 
na konflikt jest u nich dominujący oraz 
próbowali swoich sił w ćwiczeniach ne-
gocjacyjnych. 

Spotkanie zakończyła dyskusja i wy-
miana poglądów między nauczycielami. 
Każdy uczestnik zapoznał się z przygoto-
waną fachową literaturą na temat nego-
cjacji i mediacji oraz otrzymał zestawienie 
bibliograficzne na ten temat.

Kornelia Choryńska
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Gabinet Masażu 
MANO ESPALDA

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług 
gabinetu masażu MANO ESPALDA. W ofercie 

masaże:
- klasyczny, (opłata za minutę 1,90 zł)
- gorącymi kamieniami, sportowy, odchudzają-
cy, bańką chińską, kalifornijski gorącą czekoladą, 
shiatsu, drenaż limfatyczny, refleksoterapia, masaż 
shantala – dla niemowląt i małych dzieci, aroma-
terapia, relaksacyjny, świecowanie uszu - świeca 
Hopi, kinesiotaping, igłowanie suche (opłata za 
minutę 2,20 zł)
Minimalny czas masażu 30 minut, za wyjątkiem 
świecowania uszu – 20 minut.
Masaż klasyczny w zestawie za 55 zł:
- Masaż klasyczny 30 min*  + sauna 40 min**
- Masaż klasyczny 30 min* + basen 60 min**
*obowiązuje rezerwacja telefoniczna, 
**po przekroczonym czasie dopłata za każdą kolejną 
minutę według cennika SCSiR
Rezerwacje pod nr tel. 697 935 442.
Płatność w kasie pływalni przed skorzystaniem 
z usługi. Dostępne są również bony upominkowe 
na dowolny rodzaj masażu.  /scsir/

Bowling w SCSiR

Serdecznie zapraszamy na bowling. Czeka Was 
niepowtarzalna atmosfera i dobra zabawa. Gra 

dostosowana dla osób w każdym wieku. Bowling 
znajduje się na drugim piętrze pływalni Wodny Raj, 
zaraz obok kawiarenki Foodface, w której można 
przekąsić coś słodkiego lub napić się kawy. W  ofercie 
kawiarenki każdy znajdzie coś dla siebie.
Rezerwacja telefoniczna toru bowlingowego pod 
numerem  61 65 09 527. Opłaty w kasie pływalni 
przed rozpoczęciem gry: od poniedziałku do piątku 
1 tor – 35 zł/60 minut, soboty, niedziele i święta 
1 tor – 45 zł/60 minut. Obowiązuje własne obuwie 
na zmianę, z jasną podeszwą. Obuwie zewnętrzne 
należy pozostawić w szatni na parterze budynku 
Pływalni Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

/scsir/

Zajęcia fitness

Informujemy, że od 28 stycznia nastąpi 
zmiana godzin poniedziałkowych zajęć 
jogi z 20:00 na 19:15 oraz z 21:00 na 

20:45. 
Serdecznie zapraszamy na zajęcia 

fitness. W ofercie między innymi:
ROLOWANIE – automasaż, komplek-

sowa regeneracja całego ciała. Poprawia 
krążenie i aktywuje metabolizm. Zapo-
biega kontuzjom, uśmierza ból. Rozluźnia 
i uwalnia napięcie w całym ciele.

ZDROWY KĘGOSŁUP/PILATES 
– system ćwiczeń, którego celem jest 
rozciągnięcie i uelastycznienie wszyst-
kich mięśni ciała, odciążenia kręgosłupa, 
poprawy postawy, uelastycznienia ciała, 
obniżenia poziomu stresu oraz ogólnej 
poprawy zdrowia osób ćwiczących.

ATAK NA BRZUCH – zajęcia, których 
głównym zadaniem jest kształtowanie 
i wzmocnienie mięśni brzucha oraz spa-
lanie tkanki tłuszczowej w tym obszarze. 

Informacje na temat zajęć i wolnych 
miejsc pod nr tel. 61 65 09 527/528.

/scsir/

Bal 
przebierańców 
na lodowisku

Serdecznie zapraszamy miłośników 
lodowego szaleństwa na bal prze-
bierańców, który odbędzie się 26 

stycznia (sobota) o godzinie 18:00 na 
lodowisku przy Pływalni Wodny Raj. 
W tym roku razem z grupą Ubarwieni 
odbędziemy podróż do Meksyku. Czeka 
nas dużo przygód. Będziemy się bawić 
i jeździć na łyżwach w rytmach muzyki 
meksykańskiej. Uczestnicy będą mogli 
wziąć udział w różnych sprawnościo-
wych konkurencjach, w których do wy-

grania czekają drobne upominki. 
Przebranie obowiązkowe! Wstęp 

według cennika. Nie prowadzimy re-
zerwacji. 

/scsir/

Ferie zimowe na sportowo

Swarzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji w okresie ferii zimowych 
zaprasza wszystkie dzieci do lat 16 

na basen (60 min, po przekroczonym 
czasie dopłata za każdą minutę 10 gr) 
lub lodowisko (1,5h – sesja, dodatkowa 

opłata za wypożyczenie łyżew) za jedyne 
6 zł. Bilet obowiązuje od poniedziałku do 
piątku w godzinach 6:30-22:00 (basen) 
oraz 10:00-21:30 (lodowisko) w dniach 
14.01-18.01 oraz 21.01-25.01.

/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

3 złote medale 
Kacpra 
Majchrzaka!

Podczas pływackich Zimowych Mi-
strzostw Polski rozegranych tuż 
przed Bożym Narodzeniem w Lu-

blinie swarzędzanin Kacper Majchrzak, 
zawodnik Warty Poznań, znów wykazał 
się znakomitą formą. On sam na swoim 
profilu na FB tak pisze o tych zawodach: 

„Zawody uważam za bardzo udane, 
zgarnąłem 3 złote i 1 srebrny medal. Prze-
konałem się dwukrotnie jak szybko mogę 
pływać na innych dystanach niż kraul 
(czyt. rekordy życiowe na 100m motylko-
wy i 200m zmienny).

Przy okazji chciałbym bardzo podzię-
kować WSZYSTKIM, którzy przyczynili się 
do tego sukcesu. Szczególnie dziękuję 
trenerowi Michałowi Szymańskiemu 
bo to on codziennie planuje i nadzoruje 
przygotowania, najbliższym za wsparcie 
w każdej sytuacji, Sponsorom oraz WZS za 

zaufanie i pomoc, kumplowi z toru obok 
Michał Czadi Chudy. Również szacun dla 
tych, ktorzy dbają o mnie jak najlepiej 
potrafią: fizjoterapeuta i trener na siłowni 
Robert Paniączyk, dietetyk Marek Fischer, 
maser Dariusz Wizor, Agnieszka Kalska 
Freediver i psycholog Gosi Fijałek Żuk. Po-
dziękowania kieruję także w stronę klubu 
KS Warta Poznań Sekcja Pływacka, władz 
Miasta Poznania i Swarzędza, pracowni-
ków Termy Maltańskie Poznań, lokalnym 
mediom oraz WAM drodzy kibice za wszel-
kie wsparcie. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI, 
że jesteście!!!”

Gratulujemy!!! 
/mw/ 

II etap kursów nauki i doskonalenia pływania

Opłaty za kursy można regulo-
wać w kasie pływalni od 3 do 27 
stycznia w godzinach od 6:30 do 

22:00. Opłata II etapu oznacza przedłu-
żenie umowy.
Wysokość opłat:

 » poniedziałek - 340 zł dzieci; 374 zł 
dorośli (28 stycznia i 4 lutego zajęcia 
odbywają się jeszcze jako I etap)

 » wtorek - 360 zł dzieci; 396 zł dorośli 
(29 stycznia zajęcia odbywają się 
jeszcze jako I etap)

 » środa - 380 zł dzieci; 418 zł dorośli
 » czwartek - 360 zł dzieci; 396 zł dorośli
 » piątek - 360 zł dzieci; 396 zł dorośli

UWAGA dotyczy faktur z nauki 
i doskonalenia pływania.

Osoby zainteresowane uzyska-
niem faktury z nauki i doskonalenia 
pływania proszone są o zgłoszenie się 
do księgowości w tym samym miesią-
cu, w którym opłacono zajęcia.

/scsir/
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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
pon-pt 6.00 - 22.00, sob 14.00 - 22.00
W niedzielę i święta zgłoszenia przyjmuje 
dyżurny Komisariatu Policji w Swarzędzu 
tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak,   
tel: 502-577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]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

]]DAR]MEDICUM
Zespół Poradni Specjalistycznych. Porad-
nia Lekarza Rodzinnego. Ul. Tysiąclecia 
20A, 62-020 Swarzędz. Tel. 61 424 36 55, 
537 929 73. Godz. pracy 7.45 - 18.00. 

]]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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Historii]i]Sztuki]

ul. Bramkowa 6, 62-020 Swarzędz
tel. 61 279 85 94
administracja@muzeum-swarzedz.pl
www.muzeum-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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Swarzędz bije rekordy! 
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Szpot Sp z o.o. – jedna z największych w Wielkopolsce firm samochodowych  
zatrudni pracowników na stanowiska (miejsce pracy: Swarzędz / Poznań):

LAKIERNIK SAMOCHODOWY / POMOCNIK LAKIERNIKA
Wymagania:

• Wykształcenie zawodowe 
• Osoba z doświadczeniem lub pracownik do przyuczenia
• mile widziane doświadczenie pracy w marce Opel , Citroen, Suzuki
• umiejętność pracy w zespole
• dobra organizacja pracy własnej
• komunikatywność
• zaangażowanie w pracę
• czynne prawo jazdy kategorii B

Opis stanowiska:
• do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie 

przygotowanie aut do lakierowania(pomocnik lakiernika) na 
stanowisku (lakierni) lakierowanie aut zgodnie z technologią  
Pracodawcy

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zależne od uzyskiwanych wyników,
• stabilność zatrudnienia,
• niezbędne narzędzia do pracy,
• szkolenia produktowe oraz możliwość rozwoju zawodowego,
• pracę w doświadczonym zespole

MECHANIK SAMOCHODOWY
Wymagania:

• Wykształcenie zawodowe , mile widziane średnie
• doświadczenie w pracy na stanowisku mechanika samocho-

dowego
• mile widziane doświadczenie pracy w marce Opel , Citroen, Suzuki
• umiejętność diagnozowania usterek
• umiejętność pracy w zespole
• dobra organizacja pracy własnej
• komunikatywność
• zaangażowanie w pracę
• czynne prawo jazdy kategorii B

Opis stanowiska:
• do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie 

należało diagnozowanie usterek oraz ich naprawa zgodnie z 
technologią naprawy producenta.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zależne od uzyskiwanych wyników,
• stabilność zatrudnienia,
• niezbędne narzędzia do pracy,
• szkolenia produktowe oraz możliwość rozwoju zawodowego,
• pracę w doświadczonym zespole

SPRZEDAWCA SAMOCHODÓW
Osoba zatrudniona na tym stanowisku, jak sama nazwa mówi, będzie odpowiedzialna za sprzedaż aut nowych.

Wymagania:
• wykształcenie  kierunkowe min. średnie 
• doświadczenie w branży motoryzacyjnej 
• mile widziane doświadczenie w marce Opel 
• doświadczenie w pracy w  zespole
• doświadczenie w obsłudze klienta 
• zaangażowanie, kreatywność i dyspozycyjność 
• bezwzględnie wymagana sumienność i kultura osobista oraz 

prawo jazdy kat. B 

Oferujemy:
• ciekawą pracę w stabilnej firmie 
• zatrudnienie na umowę o pracę 
• atrakcyjne wynagrodzenie zależne od uzyskanych wyników 
• stabilność zatrudnienia 
• możliwości rozwoju zawodowego

PRACOWNIK OCHRONY OBIEKTU
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za ochronę obiektu Firmy Szpot Sp. z o.o..

Oferujemy:
• Umowa o pracę na pełen etat.
• Stabilne zatrudnienie

• Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• Pracę w profesjonalnym zespole
• Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.

Chętnie powitamy Cię w naszej firmie!
Dokumenty aplikacyjne proszę kierować na adres: praca@szpot.pl

Działając na podstawie art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla obecnych i przyszłych postę-
powań rekrutacyjnych. Potwierdzam również, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO udzielono mi informacji o przysługującym prawie do cofnięcia powyższej zgody 
oraz poinformowano, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie.
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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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Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950

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

Buderus

Serwis  
i naprawa  
kotłów

tel. 
512 193 302

KOSTRZYŃSKIE CENTRUM  
TERAPII RODZINNEJ

ul. Wrzesińska 18, Kostrzyn
Więcej informacji na stronie www.kostrzynskie-centrum.com.pl

neurologopeda, socjoterapeuta  Anna Jóźwiak  697 878 388
psycholog dziecięcy  Marta Wójtowicz  797 002 539
dietetyk  Magdalena Głębowska  507 199 660
pedagog, kinestezjolog  Hanna Mazela  509 749 308
psycholog, psychoterapeuta  Michał Wawrzyniak  501 529 090
neurolog dorośli i dzieci  Justyna Młodzikowska-Albreht  697 878 388
psycholog, pedagog, terapeuta Daniela Jasińska  508 142 755
Rejestracja do specjalistów tylko po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod w/w telefonami.

Usługi  
Księgowo-Podatkowe

rozliczanie podatków | PIT roczny | rozliczanie 
składek ZUS | prowadzenie dokumentacji 

pracowniczej | ceny preferencyjne 
dla rozpoczynających działalność

62-020 Swarzędz, ul. Grudzińskiego 7 
tel. 785 806 706
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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

tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl

katalogi

ulotki

strony www

czasopisma

itp.

St
ud

io

oferuje

reklamowe

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. 


