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Wybieramy sołtysów! z Zapisy do szkół i przedszkoli
Historia Sokolnik z Komu, ile, na co? – dotacje dla organizacji

Elektroniczny urząd – szybko, wygodnie, 
bez wychodzenia z domu!
Zapraszamy Państwa do rejestracji indywidualnych kont
Szanowny Mieszkańcu, pamiętaj - Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 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 nowoczesnej, elektronicznej obsługi.
Za pośrednictwem uruchomionego w Swarzędzu systemu e-administracji możemy – nie wychodząc z domu 
– załatwić większość spraw urzędowych.
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 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

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

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

Buderus

Serwis  
i naprawa  
kotłów

tel. 
512 193 302
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Elektroniczny urząd – szybko, 
wygodnie, bez wychodzenia z domu!
Zapraszamy Państwa do rejestracji indywidualnych kont

Szanowny Mieszkańcu, pamię-
taj - Urząd Miasta i Gminy 
w Swarzędzu 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 nowoczesnej, 
elektronicznej obsługi. Za pośrednictwem 
uruchomionego w Swarzędzu systemu 
e-administracji możemy – nie wychodząc 
z domu – załatwić większość spraw urzę-
dowych np. uzyskać informację na temat 
wysokości należności, terminów płatności 
np. podatków, innych opłat i rozrachun-

ków z urzędem, itp., realizować płatności 
tych należności poprzez usługę PayByNet. 
Dodatkowo można monitorować status 
i stan realizacji naszej sprawy w urzędzie. 
Rejestracja w systemie umożliwia także 
otrzymywanie drogą sms, e-mail, lub 
poprzez platformę ePUAP powiadomień 
o wydarzeniach na terenie gminy, a także 
informacji w sprawach dotyczących kon-
kretnej osoby. 

Tak więc korzystając z e-administra-
cji zapewnisz sobie oszczędność swojego 
czasu, tym samym przyspieszysz załatwie-
nie sprawy oraz na bieżąco będziesz miał 
informację o jej stanie 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. Rejestrując się otrzymu-
jemy potwierdzenie założenia konta 
na portalu eUrząd 

2. Rejestracja na portalu eUrząd za po-
mocą konta na ePUAP. Aktywacja 
konta na portalu eUrząd odbywa się 
automatycznie w ciągu 24 godzin 
i nie wymaga żadnych dodatkowych 
poświadczeń. 
Szczegółowy opis sposobu rejestracji 

znajdziecie Państwo na www.swarzedz.pl. 
/umig/

Kwiaty na 
pożegnanie…

25 stycznia pożegnaliśmy w Ra-
tuszu, odchodzące na emerytu-
rę, dwie wspaniałe koleżanki: 

Romualdę Szubert i Ewę Ziembińską-
-Schulz. 

Obie Panie przepracowały w magi-
stracie wiele lat. Romualda Szubert spe-
cjalizowała się w gospodarce komunalnej 
i mieszkaniowej, Ewa Ziembińska-Schulz 
zajmowała się przede wszystkim geodezją, 
gospodarką gruntami i budownictwem.

Będzie nam Koleżanek bardzo brako-
wało, bowiem wnosiły w naszą zawodową 
codzienność mnóstwo radości i uśmiechu. 

Obdarzały ludzi sympatią, wy-
rozumiałością, serdecznością. 
Wspierały, pomagały, nawet 
w trudnych sytuacjach zacho-
wywały spokój i dystans.

Ogromne doświadczenie 
zawodowe w połączeniu z do-
brocią było ich niezwykłym spo-
sobem na wszystkie urzędowe 
problemy.

Romko i Ewko – jeszcze 
raz bardzo Wam dziękujemy! 

Powodzenia i do zobaczenia!
T. Radziszewska

z Fot. T.Rybarczyk

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): 
STOWARZESZENIE 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 | ZWIĄZEK 

HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKO-
POLSKA 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%: 33434 
Walda Kacper KRS 0000037904 | FUNDACJA 
DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” cel szczegółowy 
1%: 33511 Tomaszewska Joanna (Kobylnica) 
KRS 0000037904 | FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ 
Z POMOCĄ” cel szczegółowy 1%: 7839 Karpiń-
ska Martyna Julia 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 szczegółowy 1%: 20936 Kubiak 
Nikola KRS 0000037904 

Pełna lista organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób fizycz-
nych za rok 2018 dostępna jest na stronie 
Narodowego Instytutu Wolności - 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/ 
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Wybieramy sołtysów i rady sołeckie

Od końca stycznia w sołectwach 
Gminy Swarzędz odbywają się 
wybory sołtysów i rad sołeckich 

nowej kadencji (2018-2023). Przypo-
minamy, że osobami uprawnionymi do 
wyboru organów sołectw są stali miesz-
kańcy sołectw upoważnieni do głosowania 
w wyborach do Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu z tytułu zamieszkania w sołectwie. 
Zapraszamy!

Oto wyniki wyborów, które już się 
odbyły przed oddaniem tego wydania 
„Prosto z Ratusza” do druku:

Karłowice 
Sołtys: Kamila Górecka
Rada Sołecka: Agnieszka Chruścicka, 
Elżbieta Paczyńska, Józef Pławski, We-
ronika Pomin.

Kruszewnia
Sołtys: Małgorzata Markiewicz
Rada Sołecka: Beata Kawczyńska, Justyna 
Marcinkowska, Sandra Przespolewska, 
Justyna Przybylak, Janusz Wojciechowski.

Sarbinowo 
Sołtys: Hanna Andrzejewska
Rada Sołecka: Krzysztof Biernacki, Da-
riusz Broński, Marcin Fornalkiewicz, 
Dawid Frąckowiak, Renata Jędrzejczak, 
Agnieszka Jóźwiak, Piotr Ziętek.

Uzarzewo 
Sołtys: Adrian Suchomski
Rada Sołecka: Joanna Dudzińska, Paweł 
Furmaniak, Nina Karwowska, Konrad 
Kaszubowicz, Mieczysław Maciejewski 
i Monika Malicka.

25 stycznia odbyło się uroczy-
ste spotkanie na zakończenie 
kadencji sołeckich. Sołtysi to 

ludzie zawsze zaangażowani w sprawy 
lokalnej społeczności, rozumiejący jej 
problemy, szukający sposobów na re-
alizację wielu przedsięwzięć, a przede 
wszystkim dbający o rozwój swoich so-
łectw. Dobry sołtys musi być uczciwy, 
bezinteresowny, musi być prawdziwym 
liderem dla mieszkańców. Od sołtysów 
zależy lokalna integracja oraz aktyw-
ność na rzecz środowiska wiejskiego.  
Składamy Państwu najserdeczniejsze 
podziękowania za rzetelną pracę, za trud 
i determinację.  /umig/ 

z Fot. M. Szrajbrowski 

Informacja o terminach i miejscach zebrań wiejskich,  
na których odbędą się wybory sołtysów i członków rad sołeckich nowej kadencji (2018-2023)

Lp. Sołectwo Termin Godzina Miejsce
1 Garby 20.02.2019 roku (środa) 18:00 Świetlica wiejska w Zalasewie
2 Gortatowo 13.03.2019 roku (środa) 18:00 Świetlica wiejska w Gortatowie
3 Gruszczyn 12.03.2019 roku (wtorek) 18:00 Świetlica wiejska w Gruszczynie
4 Janikowo Dolne 18.03.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Świetlica wiejska w Janikowie
5 Janikowo Górne 01.03.2019 roku (piątek) 18:00 Sala Aeroklubu Poznańskiego (Lotnisko)
6 Jasin 25.02.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Świetlica wiejska w Jasinie
7 Kobylnica 18.02.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Świetlica wiejska w Kobylnicy
8 Łowęcin 27.02.2019 roku (środa) 18:00 Świetlica wiejska w Łowęcinie
9 Paczkowo 11.03.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Szkoła Podstawowa w Paczkowie
10 Sokolniki Gwiazdowskie 04.03.2019 roku (poniedziałek) 18:00 Ul. Łubinowa 2 w Sokolnikach Gwiazdowskich
11 Wierzenica 20.03.2019 roku (środa) 18:00 Salka parafialna przy Kościele pw. Św. Mikołaja
12 Wierzonka 22.02.2019 roku (piątek) 18:00 Świetlica wiejska w Wierzonce
13 Zalasewo 19.02.2019 roku (wtorek) 18:00 Aula Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie

Karłowice Sarbinowo
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Swarzędzkie zakończenie obchodów 
stulecia Powstania Wielkopolskiego

W lutym 2019 roku odbywają ważne wydarzenia, kończące swarzędzkie 
obchody stulecia Powstania Wielkopolskiego.

W niedzielę, 10 lutego odsłonięte zo-
stały kolejne dwie tablice upamięt-

niające Powstańców Wielkopolskich z te-
renu naszej gminy. Pierwsza z nich – na 
cmentarzu w Wierzenicy, bezpośrednio 
po mszy św. w kościele pw. św. Mikołaja. 
Druga – na cmentarzu przy kościele pw. 
św. Michała Archanioła w Uzarzewie. Na 
grobach Powstańców zostały umieszczone 
okolicznościowe tabliczki. W obu uroczy-
stościach wzięli udział liczni mieszkańcy 
naszej gminy - przedstawiciele władz sa-
morządowych, rodzin poległych Powstań-
ców, harcerze, chór Akord. 

Przypomnijmy, że już w grudniu 2018 
przy kościele pw. św. Marcina Biskupa 
odsłonięta została tablica upamiętniająca 
uczestników Powstania Wielkopolskiego, 
spoczywających na parafialnym cmen-
tarzu. Podobna tablica, uwieczniająca 
nazwiska Powstańców, znalazła się na 
cmentarzu przy kościele pw. Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych w Swarzędzu.

*  *  *

Na piątek, 15 lutego, w Swarzędzkiej 
Sali Koncertowej (SP nr 2 w Zalase-

wie), przygotowana została prezentacja 
5. (ostatniego) odcinka filmu „Na szlaku 
dziejów”. Tym razem jest to opowieść 
o Powstaniu oraz okresie międzywojen-
nym 1919-1939. 

W drugiej części wieczoru zapla-
nowano promocję książki „Uczestnicy 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 
związani z ziemią swarzędzką”. Pięknie 
wydane biogramy swarzędzkich Powstań-
ców są niezwykłym bogactwem wiedzy 
o czasach i bohaterach. 

/tr, mw/
z Fot. Włodzimierz Buczyński

12 lutego Swarzędzkie Centrum Historii 
i Sztuki zaprosiło do wspólnej zaba-

wy - „Planszówki Powstańczej”, w której 
rywalizują kilkuosobowe drużyny, spraw-
dzając swoją wiedzę na temat Powstania 
Wielkopolskiego oraz wypełniając zadania 
sprawnościowe. Zabawa kierowana jest 
do dzieci od szóstej klas wzwyż. Chętne 
grupy prosimy o rezerwację terminów pod 
numerem telefonu: 612798594. Gra będzie 
dostępna od 12 do 22 lutego. 

31 stycznia, Swarzędzkie Centrum 
Historii i Sztuki gościło w swych 

progach członków oraz sympatyków 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Swa-
rzędzkiej. Temat spotkania wpisał się 
w obchody stulecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Prelekcję wygłosiła 
Aurelia Bartoszek, mówiąc „o uczestni-
kach Powstania „słów kilka”. Tych słów 
było jednak sporo a goście dowiedzieli się 
z nich wielu ciekawych rzeczy na temat 

Swarzędzan i ich poświęcenia dla przy-
łączenia Wielkopolski do ziem polskich 
po I wojnie światowej. Tło dla prelekcji 
stanowiła wystawa czasowa opowiadająca 
o powstaniu wielkopolskim, która nadała 
spotkaniu swoistego charakteru. Pani Au-
relia zaznaczyła, że jej prezentacja nie jest 
wynikiem samodzielnej pracy, ale zespołu, 
który był zaangażowany w opracowanie 
publikacji „Udział mieszkańców Swarzę-
dza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 
1918-1919”, której nowa, uzupełniona, 
wersja wkrótce ma się ukazać. Niemniej 
jednak, należy być wdzięcznym za ogrom 
wysiłku włożony w zebranie wyników tej 
pracy oraz za przedstawienie ich w cie-
kawy sposób. Kolejne spotkanie regiona-
listów w Swarzędzkim Centrum Historii 
i Sztuki już w ostatni czwartek lutego!

Hanna Jałocha
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Noworocznie o Swarzędzu 
Z refleksją, że jakże „Dziwny jest ten świat…”

19 stycznia 2019 roku, w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie 
odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne, na które Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Barbara Czachura zaprosili przedstawicieli środowisk gospodarczych, na-
ukowych, oświatowych, kulturalnych, reprezentantów instytucji i urzędów 
współpracujących z naszym samorządem. 

Zaproszenie na swarzędzkie spotkanie 
noworoczne przyjęli m.in. poseł na 
Sejm RP Tadeusz Dziuba, Wicemar-

szałek  Województwa Wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak, Starosta Poznań-
ski Jan Grabkowski, skarbnik Powiatu 
Poznańskiego Renata Ciurlik i skarbnik 
Miasta Poznania Barbara Sajnaj, bur-
mistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak, 
wójt Komornik Jan Broda, wójt Łubo-
wa Andrzej Łozowski,  zastępca wójta 
Dopiewa Paweł Przepióra, sekretarz 
Gminy Kostrzyn Barbara Jaskuła, radni 
Rady Powiatu Poznańskiego, radni Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, przedstawiciele 
duchowieństwa z księdzem kanonikiem 
Markiem Frąszczakiem, przedstawicie-
le świata nauki – profesorowie Bogdan 
Marciniec, Sławomir Rosowski i Teofil 
Jesionowski, poprzedni burmistrzowe 
Swarzędza, prezesi, dyrektorzy i właści-
ciele swarzędzkich firm i instytucji, sołty-
si, dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
Gminy Swarzędz i wielu, wielu innych.

Los chciał, że spotkanie odbywało się 
podczas żałoby narodowej, w dniu po-
grzebu zmarłego tragicznie Prezydenta 
Gdańska Pawła Adamowicza. W skupieniu 
i na stojąco wysłuchano przejmującego 
utworu Czesława Niemena pt. „Dziwny 
jest ten świat”, po czym zebrani minutą 

ciszy uczcili pamięć zasłużonego samorzą-
dowca, żegnanego w tym czasie w Gdań-
sku i w całym kraju. 

Następnie burmistrz Marian Szkudla-
rek złożył gościom serdeczne życzenia 
noworoczne i przedstawił podsumowanie 
ubiegłorocznych osiągnięć naszej gminy. 
Mówił również o planach na kolejne lata. 
Wystąpieniu burmistrza towarzyszyła 
prezentacja filmu przygotowanego przez 
Wydział Promocji UMiG oraz telewizję 
STK. Marian Szkudlarek podziękował 

przy okazji przedstawicielom wielkopol-
skich i poznańskich instytucji samorządo-
wych oraz włodarzom sąsiednich gmin za 
dobrą, wzajemnie korzystną współpracę. 
Burmistrz podkreślał także, jak ważne, 
również w działalności samorządowej, jest 
sprzeciwianie się każdego dnia przemocy, 
agresji i nienawiści. 

Pomyślny rozwój Swarzędza podkre-
ślali także w swoich wystąpieniach goście. 
Burmistrz Szkudlarek i przewodnicząca 
Czachura zgodnie zaznaczali, że sukces 
Swarzędza polega na doskonałej współ-
pracy władzy wykonawczej i uchwałodaw-
czej, co umożliwia i warunkuje skuteczne 
osiąganie wyznaczonych celów.

Wszystkim obecnym na spotkaniu 
bardzo podobał się występ śpiewającej 
rodziny Kaczmarków, która wystąpiła 
z repertuarem dostosowanym do nastroju 
tego szczególnego wieczoru.

Do serdecznych noworocznych życzeń 
i podziękowań od burmistrza Mariana 
Szkudlarka dołączone zostały aktualne 
kalendarze jubileuszowe. 

/tr, mw/
z Fot. Aldona Młynarczak
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Hołd dla 
Prezydenta 
Gdańska

18 stycznia, o godz. 19:00 miesz-
kańcy Swarzędza oddali hołd 
zmarłemu tragicznie Prezyden-

towi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi.
W pobliżu Ratusza, przy opuszczonej 

do połowy masztu fladze narodowej zgro-
madziło się wiele swarzędzanek i wielu 
swarzędzan, dorośli i dzieci. Łączyła 
wszystkich wola upamiętnienia, zamor-
dowanego 13 stycznia, wybitnego samo-
rządowca, Prezydenta Gdańska sprawują-
cego tę funkcję od ponad 20 lat, człowieka 
o wielkiej inteligencji, odwadze i otwartości. 
Tragiczna śmierć Pawła Adamowicza jest 
niepowetowaną stratą dla Gdańska, polskie-
go samorządu i całej Polski.

Burmistrz Swarzędza Marian Szku-
dlarek poprosił wszystkich obecnych 
o uczczenie pamięci Zmarłego minutą 
ciszy. Zaapelował także o walkę z prze-
mocą, agresją i nienawiścią.

19 stycznia, o godz. 12:00, podczas 
rozpoczęcia uroczystości pogrzebowych 
śp. Pawła Adamowicza włączone zostały 
w Swarzędzu syreny alarmowe.

/tr/
z Fot. A. Młynarczak
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Rozbudowa SP nr 2 – 
przetarg ogłoszony

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg 
na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 
w Swarzędzu. Zamówienie polegać bę-
dzie na:
• rozbiórce obiektu sklepiku szkolnego 

o pow. 25,00 m2, rozbiórce istnieją-
cych schodów przy sali gimnastycz-
nej o pow. 26,00 m2, rozbiórce ist-
niejącego utwardzenia boiska o pow. 
1813,00 m2,chodnika o pow. 95,00 m2;

• rozbudowie istniejącego budynku 
szkoły o powierzchnię 1609,36m2 
stanowiąca dwukondygnacyjny bu-
dynek będący łącznikiem pomiędzy 
częścią istniejącą i nowobudowaną, 
zawierającą salę gimnastyczną wraz 
z zapleczami oraz część dydaktyczną 
(z pięcioma salami lekcyjnymi dla 
młodszych dzieci, świetlicą i szat-
niami) zlokalizowaną na piętrze;

• wykonaniu zagospodarowania terenu: 
przestrzeni manewrowej dla pojaz-

dów jednostek ratowniczych, dojść 
- chodników, placu postojowego dla 
samochodów osobowych, wykonanie 
nowych trawników przy obiektowych 
na terenie szkoły;

• budowie sieci wewnętrznych na dział-
ce: wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-
zowej;

• budowie placu zabaw o pow. 515,20 m2 
wykonanej z poliuretanu wraz z wy-
posażeniem w urządzenia zabawowe;

• wykonaniu nowych boisk sportowych: 
o nawierzchni naturalnej trawiastej 
o pow. 2800 m2, o nawierzchni poliure-
tanowej 1122,40 m2, bieżni sportowej 
o pow. poliuretanowej 341,00 m2, wraz 
z wyposażeniem w elementy sportowe: 
piłkochwyty, elementy do koszykówki, 
siatkówki, piłki ręcznej.

• Wykonanie i montaż nowej bramy 
wjazdowej i furtki, ławek – 40 sztuk, 
betonowych koszy na śmieci – 7 sztuk, 
wiaty śmietnikowej, wiaty na bramki 
sportowe, stojaka na 8 rowerów. 
Rozbudowa szkoły przy ul. Polnej 

rozpocznie się po rozstrzygnięciu prze-

targu, a 1 września 2020 roku, wszystko, 
w tym nowe wyposażenie, ma być gotowe 
do rozpoczęcia nauki.

 /mw/

Wierzonka – 
modernizacja 
i rozbudowa szkoły

Równocześnie w trakcie opracowy-
wania jest projekt rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Wierzonce. Gotowy ma 
być w połowie br. po czym rozpoczną 
się przygotowania do realizacji. Zgodnie 
z opracowaną wcześniej koncepcją  do-
budowane będzie nowe skrzydło szkoły 
(z salami lekcyjnymi, świetlicą, szatniami 
etc.) oraz salą gimnastyczną. 

Przypomnijmy, że niedawno zakoń-
czył sie remont starego budynku szkoły 
w Wierzonce. Pomieszczenia po mieszka-
niach na piętrze budynku zostały zaadapto-
wane na cele dydaktyczne. Kosztowało to 
niespełna ok. 1,2 mln zł z budżetu Gminy 
Swarzędz. /mw/

SP w Swarzędzu – wizualizacja

SP w Wierzonce – wizualizacja
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Drugi budynek  
i 21 nowych mieszkań 

W Jasinie przy ul. Wrzesińskiej 156, 
obok oddanego do użytku w ubiegłym roku 
budynku z 27 mieszkaniami komunalnymi 
i socjalnymi, wybudowany zostanie drugi, 
w którym zaprojektowano 21 mieszkań. 
Inwestorem jest Swarzędzkie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego. Wyko-
nawcą wyłonionym w przetargu nieograni-
czonym będzie PPUiH „AGROBEX” Sp. 
z o.o. z Poznania. Koszt tej inwestycji to 
3,73 mln zł, a termin  zakończenia robót 
budowlanych ustalono na 12 miesięcy. 

Umowa w tej sprawie podpisana zo-
stała 29 stycznia 2019 r. 

/mw/ 
z Fot. T.Rybarczyk i M.Woliński 

Ścieżka 
do przedłużenia – 
najpierw decyzja 
środowiskowa

Gotowy jest już „projekt koncepcyjny 
zagospodarowania przebiegu ścieżki na-
turalnej, pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu 
Jeziora Swarzędzkiego”. Rzecz dotyczy 
planów przedłużenia istniejącej ścieżki 
o kolejny odcinek od skate parku do młyna 
w Zielińcu. Wykonawcą koncepcji była 
firma SOLITER Pracownia Architektury 
Krajobrazu Janusz Kamyczek z siedzibą 
w Kórniku, która  opracowała koncepcję 
zawierającą propozycję m.in. układu ko-
munikacyjnego, układu wodnego, ma-
łej architektury, doboru szaty roślinnej 
i oświetlenia. Na tej podstawie zlecony 
zostanie projekt z wszystkimi niezbędnymi 
decyzjami i uzgodnieniami, m.in. z Regio-
nalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Po-
znaniu, z uwagi na przebieg planowanej 

ścieżki w obszarze chronionego krajobrazu 
Natura 2000. Starania o uzyskanie z RDOŚ 
tzw. decyzji środowiskowej właśnie się 
rozpoczęły. /mw/

Węzeł przesiadkowy 
w Paczkowie – 
przetarg po raz drugi

Gmina ponownie ogłosiła  przetarg na 
przetarg nieograniczony na budowę węzła 
przesiadkowego w Paczkowie wraz z prze-
budową odcinka ul. Średzkiej pomiędzy 
ul. Poznańską a torami kolejowymi. Jak 
już informowaliśmy, inwestycja ma być 
zrealizowana w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”, a planowany termin jej zakoń-
czenia to trzeci kwartał 2020 r. Powtórne 
ogłoszenie przetargu było konieczne, gdyż 
oferty, które wpłynęły za pierwszym razem 
okazały się zbyt wysokie.

Inwestycja ta jest częścią szersze-
go projektu pn. Rozwój niskoemisyjnej 

mobilności miejskiej na terenie Gminy 
Swarzędz – Etap II. Przedsięwzięcie to, 
oprócz wybudowania zintegrowanego wę-
zła przesiadkowego w Paczkowie, polega 
również na rozbudowie ulicy Średzkiej 
w Paczkowie oraz ul. Transportowej w Za-
lasewie. Przebudowana zostanie także baza 
transportowa w Garbach, zakupionych 
zostanie 7 niskoemisyjnych autobusów 
miejskich, spełniających normę czystości 
spalin EURO 6. Całkowita wartość zadania 
to ponad 37 mln zł z czego dofinansowanie 
z UE wynosi 13,9 mln zł. 

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

 /mw/

Budynek komunalny oddany do użytku w 2018 r.

Podpisanie umowy
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Rekrutacja do przedszkoli 
i szkół podstawowych  
na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo! Przedstawiamy komplet informacji dotyczących re-
krutacji na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli i szkół podstawowych.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 
2019/2020 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM 
JEST GMINA SWARZĘDZ 

Zasady rekrutacji do szkół podsta-
wowych oparte są na ustawie z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Uchwa-
le Nr XLVI/453/2018 Rady Miejskiej  
w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 2018 r. 
i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.17.2019 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Postępowanie rekrutacyjne do klasy 
I odbywać się będzie drogą elektronicz-
ną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwo-
du szkoły) i wnioski należy rejestrować 
pod adresem https://naborsp-kandydat.
vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie 
wydrukować i wraz z wymaganymi 
załącznikami złożyć w szkole pierw-
szego wyboru. 

Nabór elektroniczny dotyczy:
 » dzieci 7 letnich (urodzone w roku 
2012) – objęte obowiązkiem szkol-
nym,

 » dzieci, którym odroczono obowiązek 
szkolny.
W przypadku dzieci 6 letnich (uro-

dzone w roku 2013) prosimy rodziców 
o bezpośredni kontakt z placówką. Warun-
kiem brania udziału w rekrutacji dziecka 
jest odbycie obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego w poprzed-

nim roku szkolnym lub posiadanie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej, której ustalono obwód przyj-
muje się na podstawie zgłoszenia rodziców 
dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowa-
dzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana szkoła podstawowa nadal dysponuje 

wolnymi miejscami.
Przy rekrutacji brane są pod uwagę 

kryteria określone przez organ prowadzący 
przyjęte Uchwałą Nr XLVI/453/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycznia 
2018 r. w sprawie określenia kryteriów 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawo-
wych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Swarzędz, dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem szkoły. 
Każdemu kryterium przypisana jest okre-
ślona liczba punktów. Spełnianie kryteriów 
należy potwierdzić dołączając do wniosku 
określone niżej dokumenty. W przypadku 
nieprzedłożenia dokumentów potwierdza-
jących dane kryterium, komisja rekruta-
cyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia 
tego kryterium.

Oświadczenia składa się pod ry-
gorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Składa-
jący oświadczenie jest zobowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowie-
dzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może zwrócić się do Burmistrza 
o potwierdzenie okoliczności zawartych 
w oświadczeniach. Burmistrz w celu 
potwierdzenia okoliczności zawartych 
w oświadczeniach korzysta z informa-
cji, do których ma dostęp z urzędu lub 
może wystąpić do instytucji publicznych 
o udzielenie informacji.

Rekrutacja do klas sportowych od-
bywać się będzie w Szkole Podstawowej 
w Kobylnicy i Szkole Podstawowej nr 1 

Kryterium Liczba 
punktów

Dokumenty niez-
będne do potwier-
dzenia kryteriów

Kandydat, który odbywa roczne przygotowa-
nie przedszkolne w oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej

30 pkt. -

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

20 pkt. -

Kandydat zamieszkały na terenie Gminy Swa-
rzędz

15 pkt. oświadczenie

Wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej 10 pkt. oświadczenie

Kandydat, którego oboje rodziców/opieku-
nów prawnych rozliczyło podatek dochodowy 
od osób fizycznych za miniony rok w Gminie 
Swarzędz – kryterium stosuje się również do 
rodzica/opiekuna prawnego samotnie wycho-
wującego dziecko

5 pkt. oświadczenie
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w Swarzędzu. Ponadto w Szkole Podsta-
wowej nr 3 w Swarzędzu odbędzie się 
rekrutacja do klasy patronackiej o profilu 
artystycznym.

Do oddziału sportowego w szkole pod-
stawowej ogólnodostępnej przyjmuje się 
kandydatów, którzy:

 » posiadają bardzo dobry stan zdrowia 
potwierdzony orzeczeniem lekarskim 
wydanym przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej,

 » posiadają pisemną zgodę rodziców na 
uczęszczanie kandydata do oddziału,

 » uzyskali pozytywne wyniki prób 
sprawności fizycznej.
Uzyskanie pozytywnego wyniku 

z prób sprawnościowych nie jest jedno-
znaczne z przyjęciem kandydata do klasy 
sportowej.

Nabór do oddziału integracyjnego 
odbywać się będzie w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Swarzędzu.

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 Prawo oświatowe rodzic 
dziecka przekazuje dyrektorowi przed-
szkola, szkoły lub placówki uznane przez 
niego za istotne dane o stanie zdrowia, 
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycz-
nym dziecka.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 
SZKOLNY 2019/2020, DO SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM 
PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ
dotyczy: klas I ogólnodostępnych, klasy 
integracyjnej i sportowej 

OD DNIA DO DNIA
1 kwietnia 2019 r. 
(poniedziałek), 

godz. 9:00

15 kwietnia 
2019 r. (poniedzia-
łek), godz. 15:00

Wypełnienie zgłoszeń w systemie elek-
tronicznym i złożenie w  placówce – 
dotyczy kandydatów, którzy wybie-
rają szkołę obwodową. Wypełnienie 
wniosków i złożenie w placówce – dla 
kandydatów spoza obwodu szkoły, dla 
kandydatów do klasy pierwszej inte-
gracyjnej oraz kandydatów do klasy 
pierwszej sportowej.
4 kwietnia 2019 r. 

(czwartek)
9 kwietnia 2019 r. 

(wtorek)
Testy sprawnościowe – o dokładnym 
terminie kandydaci będą powiadamiani 
indywidualnie.
11 kwietnia 2019 r. 

(czwartek),  
godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik prób spraw-
nościowych.
25 kwietnia 2019 r. 

(czwartek),  
godz. 9:00

Opublikowanie list kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych.
25 kwietnia 2019 r. 

(czwartek),  
godz. 9:00

09 maja 2019 r. 
(czwartek),  
godz. 15:00

Pisemne potwierdzenie przez rodzi-
ców/opiekunów woli zapisu dziecka 
w szkole, do której kandydat został 
zakwalifikowany.
14 maja 2019 r. 

(wtorek),  
godz. 9:00

Opublikowanie list uczniów przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwali-
fikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyję-
cia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wy-
danie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki od-
wołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisem-
nym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁ-
NIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020, 
DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA 
KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST 
GMINA SWARZĘDZ
dotyczy: klas I ogólnodostępnych, klasy 
integracyjnej i sportowej 

OD DNIA DO DNIA
21 maja 2019 r. 

(wtorek),  
godz. 8:00

31 maja 2019 r. 
(piątek),  

godz. 15:00
Złożenie wniosków wraz z załącznikami 
w  placówce pierwszego wyboru (doty-
czy tylko nowych kandydatów) 

24 maja 2019 r. 
(piątek)

27 maja 2019 r. 
(poniedziałek)

Testy sprawnościowe – o dokładnym 
terminie kandydaci będą powiadamiani 
indywidualnie.
28 maja 2019 r. 

(wtorek),  
godz. 12:00

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy 
uzyskali pozytywny wynik prób spraw-
nościowych.
5 czerwca 2019 r. 

(środa),  
godz. 9:00

Opublikowanie list kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych.
5 czerwca 2019 r. 

(środa),  
godz. 10:00

12 czerwca 2019 r. 
(środa),  

godz. 15:00
Pisemne potwierdzenie przez rodzi-
ców/opiekunów woli zapisu dziecka 
w szkole, do której kandydat został 
zakwalifikowany.
14 czerwca 2019 r. 

(piątek),  
godz. 9:00

Opublikowanie list uczniów przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwali-
fikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyję-
cia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wy-
danie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki od-
wołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisem-
nym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZ-
NYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOL-
NYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 
Z TERENU GMINY SWARZĘDZ NA ROK 
SZKOLNY 2019/2020

Zasady rekrutacji do przedszkoli pu-
dok. na str. 12 Ü
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blicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oparte są na 
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 
z późn. zm.).

Postępowanie rekrutacyjne odby-
wać się będzie drogą elektroniczną. 
Wnioski należy rejestrować pod adre-
sem https://naborp-kandydat.vulcan.
net.pl/swarzedz następnie wydrukować 
i wraz z wymaganymi załącznikami zło-
żyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 
Nabór dotyczy dzieci z roczników 2013-
2016 zamieszkałych na terenie Gminy 
Swarzędz. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone w ustawie, tzw. kry-
teria ustawowe oraz kryteria dodatkowe 
przyjęte Uchwałą Nr XLVI/452/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 stycz-
nia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. Każdemu 
kryterium przypisana jest określona liczba 
punktów. Spełnianie kryteriów należy po-
twierdzić dołączając do wniosku określone 
niżej dokumenty. W przypadku nieprzed-
łożenia dokumentów potwierdzających 
dane kryterium, komisja rekrutacyjna 
rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego 
kryterium.

Kryteria ustawowe Liczba 
punktów

Wielodzietność rodziny 
kandydata*

60

Niepełnosprawność 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata

60

Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata pieczą 
zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata 
oznacza rodzinę, która wychowuje troje 
i więcej dzieci.

** Samotne wychowywanie dziecka 
oznacza wychowywanie dziecka przez 
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawo-
mocnym wyrokiem sądu, osobę rozwie-
dzioną, chyba że osoba taka wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem.

Kryteria dodatkowe Liczba 
punktów

Liczba zadeklarowanych 
godzin w karcie zgłoszenia 
dziecka (dot. tylko przed-
szkoli) – za każdą zade-
klarowaną godzinę ponad 
bezpłatne 5 godz. - 1 pkt.

Max. 6 

Dziecko obojga rodziców/
opiekunów pracujących/
prowadzących działalność 
gospodarczą/pobierających 
naukę w systemie dzien-
nym – kryterium stosuje się 
odpowiednio do rodzica/
opiekuna samotnie wycho-
wującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeń-
stwo uczęszcza do tej 
samej placówki w roku 
szkolnym, którego doty-
czy nabór.

10

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

5

Dokumenty, które rodzice/opieku-
nowie muszą dołączyć do wniosku jako 
potwierdzenie spełniania kryteriów:
1. Oświadczenie o wielodzietności ro-

dziny kandydata;
2. Orzeczenie o niepełnosprawności 

kandydata lub członka jego rodziny;
3. Prawomocny wyrok sądu orzekający 

rozwód, separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowy-
waniu dziecka oraz o niewychowywa-
niu dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4. Dokument potwierdzający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.); 

5. Zaświadczenie o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym przez rodzi-
ców/opiekunów dziecka (wydane 
przez uczelnię, szkołę), o zatrudnieniu 

(wydane przez pracodawcę) lub pro-
wadzeniu działalności gospodarczej 
(zaświadczenie o wpisie w CEiDG ma-
jące formę dokumentu elektronicznego 
albo wydruku ze strony internetowej);

6. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa 
dziecka do tej samej placówki w roku 
szkolnym, którego dotyczy nabór – we 
wniosku;

7. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
o rozliczaniu podatku dochodowego 
od osób fizycznych za miniony rok 
w Gminie Swarzędz.

Dokumenty składa się w oryginale, 
w formie notarialnie poświadczonej kopii 
albo w postaci urzędowo poświadczonego 
odpisu lub wyciągu lub kopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica/opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadcze-
nie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może zwrócić się do Burmistrza 
o potwierdzenie okoliczności zawartych 
w oświadczeniach. Burmistrz w celu 
potwierdzenia okoliczności zawartych 
w oświadczeniach korzysta z informa-
cji, do których ma dostęp z urzędu lub 
może wystąpić do instytucji publicznych 
o udzielenie informacji albo może zlecić 
przeprowadzenie wywiadu, aby zwe-
ryfikować oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka.

Rekrutacja do oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych odbywać 
się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 
w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny 
i oddział integracyjny), Szkole Podstawo-
wej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Zalasewie, Szkole Podstawo-
wej w Paczkowie, Szkole Podstawowej 
w Kobylnicy oraz Szkole Podstawowej 
w Wierzonce.

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ro-
dzic dziecka przekazuje dyrektorowi 
przedszkola, szkoły lub placówki uzna-
ne przez niego za istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka.

Û dok. ze str. 11
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HARMONOGRAM REKRUTACJI  NA ROK 
SZKOLNY 2019/2020 DO PRZEDSZKOLI 
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZED-
SZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

OD DNIA DO DNIA
28 lutego 2019 r. 

(czwartek)
8 marca 2019 r. 

(piątek)
Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuują-
cych edukację przedszkolną w dotych-
czasowym przedszkolu mają obowiązek 
złożyć deklarację o dalszym uczęszcza-
niu do placówki (roczniki 2013-2016).
18 marca 2019 r. 
(poniedziałek), 

godz. 9:00

29 marca 2019 r. 
(piątek), godz. 

15:00
Wypełnienie wniosku w systemie elek-
tronicznym i złożenie wraz z załączni-
kami w  placówce pierwszego wyboru 
(dotyczy tylko nowych kandydatów 
z roczników 2013-2016).
15 kwietnia 2019 r. 

(poniedziałek), 
godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych.
15 kwietnia 2019 r. 

(poniedziałek), 
godz. 9:00

24 kwietnia 2019 r. 
(środa), godz. 

15:00
Potwierdzenie woli zapisu  do przed-
szkola/oddziału przedszkolnego, do któ-
rego dziecko zostało zakwalifikowane.
29 kwietnia 2019 r. 

(poniedziałek), 
godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwa-
lifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia rodzica z wnioskiem o wydanie 
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki od-
wołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisem-
nym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania 
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁ-
NIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020 
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ 
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  W SZKO-
ŁACH PODSTAWOWYCH 

OD DNIA DO DNIA
3 czerwca 2019 r. 

(poniedziałek), 
godz. 9:00

10 czerwca 2019 r. 
(poniedziałek), 

godz. 15:00
Złożenie wniosków wraz z załączni-
kami w  placówce pierwszego wyboru 
(dotyczy tylko nowych kandydatów 
z roczników 2013-2016).
17 czerwca 2019 r. 

(poniedziałek), 
godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych.
17 czerwca 2019 r. 
(poniedziałek), 

godz. 9:00

24 czerwca 2019 r. 
(poniedziałek), 

godz. 15:00
Potwierdzenie woli zapisu  do przed-
szkola/oddziału przedszkolnego, do któ-
rego dziecko zostało zakwalifikowane.

26 czerwca 
2019 r. (środa), 

godz. 9:00
Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwa-
lifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia rodzica z wnioskiem o wydanie 
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwo-
łania od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej wyrażonego w pisemnym uza-
sadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 
7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

Kwalifikacja 
wojskowa w 2019 r.

W okresie od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 26 
kwietnia 2019 r. przeprowadzona zosta-

nie na obszarze województwa wielkopolskiego 
kwalifikacja wojskowa. Na terenie powiatu po-
znańskiego - w dniach od 25 lutego 2019 r do 
18 kwietnia 2019 r.
Osoby objęte kwalifikacją wojskową z miasta 
i gminy Swarzędz stają przed Powiatową Komisją 
Lekarską Nr 2. Kwalifikacja wojskowa przepro-
wadzona zostanie w dniach od 25 lutego 2019 
r. do 7 marca 2019 r . Osoby objęte kwalifikacją 
wojskową winny stawić się w Puszczykowie, ul. 
Kraszewskiego 11 (budynek 6).

Roczniki kwalifikacji wojskowej 2019 r.
–  mężczyźni urodzeni w 2000 roku,
–  mężczyźni urodzeni w latach 1995–1999, 

którzy nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej,

–  osoby urodzone w latach 1998–1999, które 
podczas poprzedniej kwalifikacji zostały uzna-
ne za czasowo niezdolne do służby, wojskowej, 
jeśli termin upływa przed 26 kwietnia lub zło-
żyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, 
jeśli termin jest późniejszy,

–  kobiety urodzone w latach 1995–2000, po-
siadające kwalifikacje przydatne do czynnej 
służby wojskowej lub kończące w 2019 roku 
szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną 
albo kierunek psychologia,

–  osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do kwa-
lifikacji wojskowej do końca roku kalendarzo-
wego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli 
nie mają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie przepro-
wadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2019 r. 
na obszarze województwa wielkopolskiego 
zamieszczamy na www.swarzedz.pl

/is/
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Z prac Rady 
Miejskiej

5 lutego 2019 roku w Ośrodku Kultu-
ry odbyła się IV Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. W obradach, 

które prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Cza-
chura, uczestniczyło 21 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
1. Uchwałę nr IV/56/2019 w sprawie nadania wy-
różnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” dla Pani Barbary Brodowskie – Właźlińskiej.
2. Uchwałę nr IV/57/2019 w sprawie nadania wy-
różnienia honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” dla Pana Tadeusza Witkowskiego. 
3. Uchwałę nr IV/58/2019 sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2019.
4. Uchwałę nr IV/59/2019 w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz 
na lata 2019 -2036.
5. Uchwałę nr IV/60/2019 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej w 2019 roku dla Województwa Wiel-
kopolskiego na zadanie z zakresu kultury.
6. Uchwałę nr IV/61/2019 w sprawie zmiany uchwały 

nr X/44/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 
czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia diet radnych 
Rady Miejskiej w Swarzędzu i sołtysów Gminy Swa-
rzędz oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych krajowych i zagranicznych przysługujących 
radnym Rady Miejskiej w Swarzędzu.
7. Uchwałę nr IV/62/2019 w sprawie ustalenia regula-
minu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, 
placówek i jednostek, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Swarzędz.
8. Uchwałę nr IV/63/2019 w sprawie utworzenia Dzien-
nego Domu Pomocy w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 
21 oraz połączenia jednostek organizacyjnych pomocy 
społecznej działających na terenie Gminy Swarzędz.
9. Uchwałę nr IV/64/2019 w sprawie ustanowienia 
wieloletniego gminnego programu osłonowego „Po-
siłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

10. Uchwałę nr IV/65/2019 w sprawie określenia zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie po-
siłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządo-
wym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 
2019-2023.
11. Uchwałę nr IV/66/2019 w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Uchwałę nr IV/67/2019 w sprawie określenia za-
sad podnoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych w Gminie Swarzędz.
13. Uchwałę nr IV/68/2019 w sprawie zmiany Uchwały 
nr XLVIII/287/09 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 

W dniu 5 lutego 2019 roku odbyła się 
IV sesja Rady Miejskiej. Głównym punk-
tem sesji było przedstawienie informacji 
na temat polityki mieszkaniowej Gminy 
Swarzędz. Piotr Kijek, Prezes Zarządu 
STBS Sp. z o.o. przedstawił zakres wy-
konanych prac remontowych w budyn-
kach komunalnych wraz z poniesionymi 
z tego tytułu wydatkami. Prezes podkreślił 
fakt wyremontowania 11 mieszkań dla 
nowych lokatorów. Ponadto poinformo-
wał, że ważnym elementem wydatków na 
cele mieszkaniowe w Gminie Swarzędz 
jest dofinansowanie w ramach programu 
„Jessica2”, dzięki któremu pozyskano 
środki na realizację projektu pod na-
zwą „Program działań usprawniających 
efektywność energetyczną komunalnych 
budynków mieszkalnych”. Prezes Kijek 
przedstawił również efekty programu two-
rzenia mieszkań chronionych, współfi-
nansowanego przez Wojewodę Wielko-
polskiego. Dzięki tej inwestycji powstały 
dwa mieszkania chronione, przekazane 
do Ośrodka Pomocy Społecznej, który 
zajmuje się przydziałem tych mieszkań 
osobom spełniającym odpowiednie kry-
teria. Należy podkreślić, że są to pierwsze 
mieszkania chronione w naszej gminie. 
Ponadto został przedstawiony plan remon-

tów budynków komunalnych na rok 2019.
Podczas sesji Rada podjęła 40 uchwał, 

w tym m.in. w sprawie nadania wyróżnie-
nia honorowego „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz” dla Pani Barbary 
Brodowskiej – Właźlińskiej oraz dla 
Pana Tadeusza Witkowskiego. Ponadto 
Rada podjęła uchwałę w sprawie usta-
lenia wysokości i warunków udzielania 
bonifikat od opłaty jednorazowej z ty-
tułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów, w której Rada Miejska 
w Swarzędzu wyraża zgodę na udzielenie 
osobom fizycznym będącym właścicie-
lami budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub lokali mieszkalnych lub 
spółdzielniom mieszkaniowym w części 
przeznaczonej na cele mieszkaniowe, bo-
nifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. Wysokość bonifikaty od 
ww. opłaty wynosi:
1) 60% - w przypadku, gdy opłata jed-
norazowa zostanie wniesiona w roku, 
w którym nastąpiło przekształcenie,
2) 50% - w przypadku, gdy opłata jedno-

razowa zostanie wniesiona w drugim roku 
po przekształceniu,
3) 40% - w przypadku, gdy opłata jedno-
razowa zostanie wniesiona w trzecim roku 
po przekształceniu,
4) 30% - w przypadku, gdy opłata jednora-
zowa zostanie wniesiona w czwartym roku 
po przekształceniu,
5) 20% - w przypadku, gdy opłata jedno-
razowa zostanie wniesiona w piątym roku 
po przekształceniu.

Rada podjęła także uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Rejon ulic: Katarzyńskiej, Makowej 
i Łąkowej w Gruszczynie”, gdzie będzie 
planowana zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Tereny pomiędzy ul. Poznańską, a torami 
kolejowymi w Jasinie” oraz w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zieleni i lasów 
w Kobylnicy. 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura

z F
ot

. M
. W

oli
ńs

ki



PROSTO Z RATUSZA  luty 2019

15

A
kt

u
al

n
o

śc
i

października 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat 
za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla 
których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu, zmienionej uchwałą nr 
LVIII/358/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 
kwietnia 2010 r. 
14. Uchwałę nr IV/69/2019 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie z dotychczasowymi najemcami kolejnych 
umów najmu lokali położonych w budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Swarzędzu na os. Kościuszkowców 4.
15. Uchwałę nr IV/70/2019 w sprawie zmiany uchwały 
nr III/34/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu targo-
wiska miejskiego w Swarzędzu.
16. Uchwałę nr IV/71/2019 w sprawie zmiany uchwały 
Nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 
marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za 
usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji 
autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów 
środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii 
na strefy.
17. Uchwałę nr IV/72/2019 w sprawie ustalenia 
wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty 
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
18. Uchwałę nr IV/73/2019 w sprawie wydzierżawie-
nia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy 
Swarzędz.
19. Uchwałę nr IV/74/2019 w sprawie nadania nazwy 
ulicy w mieście Swarzędz – Jaskółcza.
20. Uchwałę nr IV/75/2019 w sprawie nadania nazwy 
ulicy w mieście Swarzędz – Orla.
21. Uchwałę nr IV/76/2019 w sprawie nadania nazwy 
ulicy w mieście Swarzędz – Słowicza.
22. Uchwałę nr IV/77/2019 w sprawie nadania nazwy 
ulicy w mieście Swarzędz – Żurawia.
23. Uchwałę nr IV/78/2019 w sprawie nadania nazwy 
ulicy w mieście Swarzędz i w miejscowości Zalasewo 
– Pawia.
24. Uchwałę nr IV/79/2019 w sprawie nadania nazwy 
ulicy i drogom wewnętrznym w miejscowości Sokolniki 
Gwiazdowskie – Skałowska.
25. Uchwałę nr IV/80/2019 w sprawie nadania nazwy 
ulicy i drodze wewnętrznej w miejscowości Łowęcin oraz 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Jasin – Łowiecka.
26. Uchwałę nr IV/81/2019 w sprawie nadania na-
zwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice 
– Barwna
27. Uchwałę nr IV/82/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Biała
28. Uchwałę nr IV/83/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Brą-
zowa
29. Uchwałę nr IV/84/2019 w sprawie nadania na-
zwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice 
– Czerwona
30. Uchwałę nr IV/85/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Fio-
letowa

31. Uchwałę nr IV/86/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Gra-
natowa
32. Uchwałę nr IV/87/2019y w sprawie nadania na-
zwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice 
– Niebieska
33. Uchwałę nr IV/88/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Po-
marańczowa
34. Uchwałę nr IV/89/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Se-
ledynowa
35. Uchwałę nr IV/90/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Szara
36. Uchwałę nr IV/91/2019 w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej w miejscowości Rabowice – Żółta
37. Uchwałę nr IV/92/2019 w sprawie przygotowa-
nia projektu uchwały w przedmiocie zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 
na obszarze gminy Swarzędz. 
38. Uchwałę nr IV/93/2019 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Rejon ulic: Katarzyńskiej, Makowej 
i Łąkowej w Gruszczynie”.
39. Uchwałę nr IV/94/2019 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Tereny po-
między ul. Poznańską, a torami kolejowymi w Jasinie”. 
40. Uchwałę nr IV/95/2019 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zieleni i lasów w Kobylnicy.

W okresie międzysesyjnym złożono 
zapytania i interpelacje:

 » Klub radnych Koalicja Obywatelska 
złożył interpelację w sprawie przeno-
szenia oddziałów klasowych między 
szkołami. 

 » radna Anna Tomicka złożyła interpela-
cję w sprawie zagospodarowania nie-
ruchomości zlokalizowanej w Swa-
rzędzu na os. Kościuszkowców 20. 

 » radna Anna Tomicka złożyła zapyta-
nie dotyczące spraw sądowych z po-
wództwa Gminy Swarzędz, przeciwko 
Gminie Swarzędz prowadzonych na 
dzień 6 grudnia 2014 r. 

 » radna Anna Tomicka złożyła zapytanie 
dotyczące listów intencyjnych w spra-
wie funkcjonowania swarzędzkiej ko-
munikacji autobusowej. 

Hanna Mełeń
BRM Swarzędz 

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

*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska  
i Rozwoju Wsi 

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi odbyło się 30 stycznia 2019 r. Przed komisją, jak to 
już jest w tradycji, odbyły się następujące spotkania: 
o godz. 13.00 spotkanie sołtysów z przedstawiciela-
mi policji, gdzie głos zabrał Pan Karol Łuszczek, który 
poinformował o sposobie zrealizowania zgłaszanych 
na poprzednim spotkaniu wniosków. Omówiono 
również bieżące problemy w zakresie bezpieczeń-
stwa publicznego występujące w sołectwach. O godz. 
13.30 odbyło się spotkanie sołtysów z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Swarzędz podczas którego Pan Marian 
Szkudlarek omówił plan najbliższych zebrań wiejskich 
na których to nastąpi wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej. 
Sołtys i Rada Sołecka w tej kadencji zgodnie z ustawą 
będzie wybrana na 5 lat.
Punktualnie o 14.00 zaczęło się posiedzenie Komisji 
Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi gdzie głównym 
tematem, zgodnie z przyjętym planem pracy było: 
Stan czystości jeziora swarzędzkiego, informacja 
o likwidacji dopływów ścieków do jeziora, ochrona 
środowiska w Gminie Swarzędz – ochrona powie-
trza, gospodarka odpadami oraz gospodarka wod-
no-ściekowa. Informację na temat czystości jeziora 
swarzędzkiego, ochrony środowiska oraz ochrony 
powietrza przedstawiła Kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska – Joanna Sonnak.
Informację na temat gospodarki wodno-ściekowej 
przedstawił Kierownik Wydziału Inwestycji – Bar-
tłomiej Majchrzak. Pan Komendant Straży Miejskiej 
– Piotr Kubczak zdał relację na temat gotowości 
„powietrznego laboratorium ” do badania czystości 
powietrza na terenie gminy. Radni uczestniczący w po-
siedzeniu komisji dopytywali o istniejące problemy, 
a w szczególności o kontrole spalania odpadów przez 
Straż Miejską, o rekultywację jeziora swarzędzkiego 
o plany utworzenia kąpieliska na jeziorze swarzędz-
kim, o zanieczyszczenia spływające do rzeki Cybina. 
Radni pytali również o eksploatację i pojemność 
wysypiska w Rabowicach. W tym temacie informa-
cję przekazał pan Dyrektor SPK – Marcin Buczyński 
oraz Pani Agnieszka Majchrzak – Dyrektor Oddziału 
SOK i PSZOK.
Z przeprowadzonej dyskusji komisja sformułowała 
wniosek: o zwiększenie etatu w Wydziale Środowi-
ska, do którego zadań należeć będzie inwentaryzacja 
szamb, zestawienie ilości pobranej wody, kontrola fak-
tur oraz umów zawartych przez mieszkańców z prze-
woźnikami nieczystości płynnych, jak również kontrola 
przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Następnie radni przystąpili do omówienia materiałów 
sesyjnych. Na koniec obrad w punkcie: sprawy bieżące 
swoją wizję przeniesienia boiska w Zalasewie w inne 
miejsce, a na tym miejscu utworzenia rekreacyjnego 
terenu zielonego przedstawił radny Szymon Kurpisz. 

Tomasz Majchrzak
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Koncert Karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej

W niedzielę, 27 stycznia, w hali 
Swarzędzkiego Centrum Spor-
tu i Rekreacji odbył się Koncert 

Karnawałowy w wykonaniu Swarzędzkiej 
Orkiestry Dętej. Jak każdego roku sala 
wypełniła się do ostatniego miejsca, a fani 
swarzędzkiej orkiestry z entuzjazmem 
przyjmowali kolejne utwory. W bogatym 
programie były wielkie przeboje polskiej 
i światowej muzyki rozrywkowej. 

Wszystko rozpoczął „Marsz Floren-
tyński” w wykonaniu muzyków w towa-
rzystwie grupy choreograficznej. Koncert 
dzielił się na dwie części. W pierwszej 
znalazły się takie utwory jak wymagają-
ca wielkiego kunsztu „Virginia” czy „Hot 
Stuff” Donny Summer, przy którym pa-
łeczkę dyrygenta przejął burmistrz Marian 
Szkudlarek. Podczas utworu „Skyfall” 
z serii filmów o agencie 007 – solo z orkie-

strą zaśpiewała Barbara Arndt, następnie 
„Let`s get loud” Jennifer Lopez, ”Let it 
snow, let it snow!” w opracowaniu Paula 
Lavendera oraz „Por una cabeza” – czyli 
tango z filmu „Zapach kobiety”, do którego 
zatańczyła para tancerzy.

W przerwie wystąpiła profesjonalna 
grupa taneczna Born to Dance, która bar-
dzo efektowanie zaprezentowała połącze-
nie stylów hip-hop i elektro z tematyką 
teatralną.

Druga część koncertu obfitowała 
w różne scenki sytuacyjne, jak np. wejście 
Rockiego Balboa i stoczenie pojedynku 
„bokserskiego” z dyrygentem orkiestry 
Łukaszem Gowarzewskim. Było to oczy-
wiście wprowadzenie do utworu „Eye of 
the Tiger”, czyli muzyki z filmu „Rocky 3”.

Publiczność wysłuchała także takich 
utworów jak: „Tyle słońca w całym mie-

ście” Anny Jantar, „Samba de Janerio”, 
wiązanka przebojów Maryli Rodowicz 
oraz znany światowy przebój „Despacito”.

Na finał orkiestra zaprezentowała 
dynamiczne, rockowe przeboje zespołu 
Bon Jovi.

Na wielkie brawa zasługują panie Jo-
anna Kaźmierczak i Joanna Wójtowicz, 
które zaskoczyły widzów nowymi ukła-
dami choreograficznymi grupy tanecznej.

/ok., t.radz./
z Fot. A. Młynarczak
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Z operową nutą

Do koncertów świąteczno – nowo-
rocznych mieszkańcy Swarzędza 
zdążyli się już od lat przyzwyczaić. 

Tegoroczny bardzo przypadł wszystkim do 

gustu. Śpiewająca Rodzina Kaczmarków 
20 stycznia zaprezentowała swarzędzkiej 
publiczności wspaniały występ.

Ponad dwie godziny operowych arii, 
pieśni neapolitańskich, hiszpańskich 
i włoskich, wielkich szlagierów, piosenek 
rosyjskich, które niegdyś wykonywała nie-
zapomniana Anna German, a na zakończe-
nie polska kolęda! Kościół pw. Chrystusa 
Jedynego Zbawiciela, wypełniony tłumem 
ludzi, rozbrzmiewał klasycznym śpiewem 
długo w noc.

Czteroosobowa muzyczna Rodzina 
Kaczmarków, koncertująca w całej Polsce, 
zachwyca i wzrusza. Rodzice i synowie 
– obdarzeni wielkim talentem, świetny-
mi głosami, ogromną kulturą scenicznego 
zachowania. Wraz z operowymi taktami 
przenoszą w inny świat, uwodzą muzyką 
łagodną i romantyczną.

Dziękujemy za piękny występ i do 
zobaczenia!

T.Radziszewska
z Fot. A. Młynarczak 

„Za rok  
o tej samej porze”

Z okazji Dnia Kobiet Ośrodek Kultury 
w Swarzędzu zaprasza na spektakl 
komediowy pt.: „Za rok o tej samej 

porze” - w piątek 08.03.2019 r. o godzi-
nie 16:00 i 19:00, w Swarzędzkiej Sali  
Koncertowej w Zalasewie przy ul. Jana 
Heweliusza 26.

Bilety w cenie 50 zł dostępne są 
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu przy ul. 
Poznańskiej 14 (wjazd od ul. Jesionowej) 
lub na stronie www.kupbilecik.pl

W rolach głównych: Olga Bończyk 
oraz Piotr Gąsowski.

George, żonaty księgowy z New Jer-
sey i Doris – gospodyni domowa, mężatka 
i matka trojga dzieci z Oakland – spotykają 

się przypadkowo w uzdrowisku w północ-
nej Kalifornii w 1951 roku. Zakochują się 
w sobie, ale z oczywistych względów muszą 
się rozstać. Postanawiają spotykać się co 
roku, w tym samym hotelu, by wspólnie 
spędzić weekend. Spektakl ukazuje sześć 
spotkań tej osobliwej, nietypowej pary 
na przestrzeni blisko 30 lat. W tym cza-
sie zmieniają nie tylko oni sami ale cały 
otaczający ich świat. 

Romantyczna komedia Bernarda Sla-
de’a była brodway’owskim przebojem 
w latach 70 tych. Zyskała uznanie widowni 
i krytyków a sam autor otrzymał nominację 
do Oskara za scenariusz. 

 /ok/

Wielu z Was pyta o kino w Swarzędzu...
Wielu z Was pyta o kino w Swarzędzu...  
Ci starsi pamiętają kino Rusałka, ci trochę  
młodsi – kino Hollywood. Postanowiliśmy 
zainicjować w Swarzędzu „Spotkania Filmowe”. 

Za nami już pierwsze spotkanie, które 
odbyło się 12 lutego.  Zebrało ono 
wielu fanów nietypowego oglądania 

filmów. 
Kolejne spotkanie planowane jest na 

12 marca na godzinę 19:00 w Sali Ka-
meralnej Ośrodka Kultury w Swarzędzu. 
Obejrzymy historię piękną i zarazem tra-
giczną o największej, światowej gwieździe 
muzyki soul i pop. Sława, uwielbienie i po-

dziw milionów fanów, ogromne pieniądze, 
ale też  konflikty rodzinne, narkotyki i al-
kohol wypełniły jeż życie. Jak udźwignąć 
tak wiele, będąc wrażliwą artystką? 

Produkcja USA 2018 r.
Wstęp wolny. 
Informacje o spotkaniach będą poja-

wiać się na bieżąco na stronie Ośrodka 
Kultury www.ok-swarzedz.pl , a także 
na portalu społecznościowym Facebook 

https://www.facebook.com/okswarzedz/
Tradycyjne fotele kinowe chcemy za-

stąpić niekonwencjonalnymi miejscami 
siedzącymi, także prosimy o zabieranie ze 
sobą swoich ulubionych poduszek, koców, 
karimat czy też leżaków… 

Do Waszej dyspozycji oddajemy nie-
malże 100 m kwadratowych wygodnej, 
miękkiej wykładziny.

Po obejrzeniu filmu proponuje-
my pozostać dłużej, by podzielić się 
wrażeniami, własnymi spostrzeżeniami 
czy też odczuciami na jego temat. 

Zachęcamy do wcześniejszych zapi-
sów, ponieważ liczba miejsc jest ograni-
czona.

Zapisy w Ośrodku Kultury pod nu-
merem telefonu: (61) 65 10 219

/ok/
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27. Finał WOŚP w Swarzędzu 
– serdeczne podziękowanie

Szanowni Państwo! 13 stycznia 2019 
roku odbył się  27. FINAŁ WIEL-
KIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZ-

NEJ POMOCY. Swarzędz, jak co roku, 
przyłączył się do wsparcia tej szlachetnej 
idei i przy Ośrodku Kultury utworzony 
został SWARZĘDZKI SZTAB WOŚP, 
który zajął się przygotowaniami i organi-
zacją Swarzędzkiego Finału. Przez cały 
dzień trwania Finału, na ulicach całej Gmi-
ny Swarzędz spotkać można było ponad 
600 kwestujących Wolontariuszy, a w hali 
SCSiR odbywały się występy artystyczne, 
koncerty, licytacje i loterie fantowa. 

Zadeklarowana kwota, którą udało 
nam się zebrać wynosi 273 293, 08 zł. 
na co składa się: 
1.  wolontariusze kwestujący: 

124 367,44 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 
Jest to o ponad 40 tys. zł. więcej niż 

w zeszłym roku! 
NIE BYŁOBY TO MOŻLIWE 

GDYBY NIE ZAANGAŻOWANIE 
OGROMNEJ RZESZY OSÓB, SPON-
SORÓW I FIRM, KTÓRYM Z TEGO 
MIEJSCA CHCIAŁEM BARDZO 
SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ: 

– Burmistrzowi Marianowi Szku-
dlarkowi za pomoc przy licytacjach 
i przychylność w każdej sprawie zwią-
zanej z imprezą, 

– Naszym wspaniałym „bankierom” 
od obsługi kasy: Żaneta Kasprzak, Ani-
ta Frąckowiak, Julia Dymitrowska M. 
Koch, Iza Skowron, Magda Pocheć, 
Konrad Chudziński, Kasia Stramow-
ska, Sonia Stec, Bartłomiej Majchrzak, 
Agnieszka Gawarecka, Hanna Buśko, 

Oliwia Sobańska, Martyna Sobańska, 
Monika Szafoni, 

– Wolontariuszom odpowiedzialnym 
za zorganizowanie LOTERII: Andria 
Zygmunt, Kasia Rutaska, Sandra So-
szyńska, Ola Jaworska, Izabela Nowak, 
Andrzej Rutaski, Michał Wierzbicki, 
Piotr Wierzbicki, Piotr Nowak, Krzysz-
tof Rybak , 

– Niezastąpionej pomocy technicznej: 
Adamowi Fryzowskiemu, Darkowi Na-
zimowi, Łukaszowi Jędrzejczakowi, 
Maciejowi Gawareckiemu, Tomkowi 
Buśko,  Piotrkowi Nowakowi, Darkowi 
Wielickiemu, Tomkowi Dębińskiemu, 
Tomkowi Szeferowi, Pawłowi Pawla-
kowi, 

– Dzielnej ekipie od licytacji: Domi-
nice Dolińskiej, Julia Mytkowska, Julia 
Kaszyńska, Marta Przybylak, Mateusz 
Pytka 

– Leszkowi Łukomskiemu - nieza-
stąpionemu konferansjerowi, dzięki któ-
remu kwota uzyskana z licytacji wynosi 
118 397,46 zł. 

– Radnemu Rady Miejskiej Mate-
uszowi Matuszakowi za pełną profesjo-
nalizmu organizację 4. Swarzędzkiego 
Biegu WOŚP, 

– RSP Kruszewnia, Dariuszowi 
Łuczków i całej ekipie Restauracji 
„Między Nami” za pyszną grochówkę, 

– Swarzędzkiemu Centrum Sportu 
i Rekreacji za udostępnienie hali spor-
towej oraz przekazane na licytację  piłki 
i koszulkę 

– Mariuszowi Urbańczykowi, czy-
li elektrykowi, na którym zawsze można 
polegać za obsługę elektryczną imprezy 

–  Zakładowi Gospodarki Komunal-
nej ze Swarzędza za pilnowanie porząd-
ku i wszelaką pomoc, Straży Miejskiej, 
Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 
ze Swarzędza oraz Agencji Ochrony 

„Sowa” za czuwanie nad bezpieczeń-
stwem wolontariuszy i całości imprezy, 

– Pani Dorocie Wróbel z Hali SCSiR 
za wszelką pomoc, Telewizji Kablowej 
STK za super współpracę oraz profesjo-
nalną transmisję imprezy, Tygodnikowi 
Swarzędzkiemu, Swarzędz News oraz 
Informatorowi Swarzędzkiemu za pro-
mocję i  relację, Drukarni Wawrzyniak 
Druk za wydrukowanie plakatów, Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu za 
wywieszenie plakatów na klatkach scho-
dowych, Stowarzyszeniu Morsy Swa-
rzędz za lodową kąpiel,  Carolove Party 
za fotobudkę, 

– SebaTeam za zabezpieczenie me-
dyczne biegu oraz karetkę, Mariuszowi 
Łuczakowi i Mb Studio Marek  Błach-
nio za wspaniałe zdjęcia z imprezy, Be-
acie Piaseckiej za relację podczas trwa-
nia imprezy na facebooku, Animatorom 
z Kulkids Swarzędz i 2B Active za kącik 
zabaw dla dzieci oraz Good Game Le-
ague za strefę gier komputerowych, Re-
stauracjom Mio, Cafe Daria i Zdrowa 
Domowa Kuchnia, za ciepłą herbatę dla 
biegaczy oraz posiłki dla wolontariuszy, 
Marii Greser, Asi Augustynowicz i Ade-
lajdzie Małyszce za pomoc w wydawaniu 
ciepłych posiłków wolontariuszom oraz 
Monice Olszewskiej za wspaniałą dekora-
cję hali, Firmie Gigant Sound z Jurkiem 
Taborowskim na czele, za nagłośnienie 
imprezy, Józefowi i Krzysztofowi Sar-
niakom z firmy Pro Color za oświetle-
nie, Robertowi Dymidziukowi i firmie 
Partner za scenę, Andrzejowi Kozarowi za 
agregat, Event Media Show Krzysztof 
Soutysiński za ekran diodowy, Firmie Vi-
sual Sensation za wspaniałe „laserowe” 
Światełko do nieba. 

Osobne podziękowania kieruję 
do pracowników z Ośrodka Kultury, 
którzy pracowali nad imprezą na długo 
przed Finałem i bez których impreza nie 
mogłaby się odbyć - Żanety Kasprzak, 
Anity Frąckowiak, Julii Dymitrowskiej 
M. Koch, Michała Klimaszewskiego, 
Mateusza Gawareckiego, Adama Fry-
zowskiego, - Ich wkład w realizację 
imprezy jest nieoceniony. 

Na szczególne podziękowania zasłu-
gują również wszyscy artyści i zespoły 
występujący podczas Swarzędzkiego Fi-
nału: Swarzędzka Orkiestra Dęta, Chór 
Męski „Akord”, Sekcja Tańca i Piosenki 
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Ośrodka Kultury, zespoły Revolfighter 
oraz Wanda i Banda. 

Dziękuję Dyrektorom swarzędzkich 
szkół oraz opiekunom Wolontariuszy, 
za ogromny wkład w organizację zbiórki 
27. Finału WOŚP. 

Bez wątpienia, jednymi z najwięk-
szych bohaterów 27 Finału są kwestujący 
Wolontariusze, którym nie straszna była 
pogoda i w liczbie ponad 600 wyszli na 
ulice naszej Gminy żeby zbierać pieniądze 
na szczytny cel tegorocznego Finału! 

Dzięki nim kwota, którą zebraliśmy 
wynosi ponad 273 tys. zł., co jest abso-
lutnym rekordem. 

Ich wkład w ten wynik jest prze-
ogromny. 

Łącznie, sami kwestujący, mimo 
niehandlowej niedzieli, zebrali 124 367,44! 
To jest o 14 345,73 zł więcej niż w roku 
poprzednim kiedy udało się osiągną kwotę 
110 021,71 zł. 

Ogromną rolę w całym Finale odegrali 
jednak mieszkańcy miasta i gminy Swa-
rzędz, dla których składam wyrazy uzna-
nia! To dzięki ich szczodrości, hojności 
i chęci niesienia pomocy, Swarzędz znów 
może pochwalić się rekordową Kwotą! 

TEGOROCZNY WYNIK NIE 
BYŁBY MOŻLIWY, GDYBY NIE 
WSPARCIE I ZAANGAŻOWANIE 
FIRM I OSÓB KTÓRE CHCIAŁY 

WESPRZEĆ 27 FINAŁ WOŚP PRZE-
KAZUJĄC RÓŻNE PRZEDMIOTY 
I VOUCHERY NA LICYTACJĘ I LO-
TERIE, A SĄ TO: 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Marian Szkudlarek, Swarzędzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji, Poseł na Sejm Bożena 
Szydłowska, Lech Łukomski, JK Biżute-
ria, Stowarzyszenie Memoriał Arkadiu-
sza Gołasia, Volkswagen Poznań, Karlik 
Autoryzowany Diler Jaguar, Land Rover, 
Roman Antczak Nord Star, Greenbud 
Development, Zakłady Mięsne Andrzej 
Bystry, RSP Kruszewnia, RSP „Pokój” 
Paczkowo, AutoSpa Garage, Sklep Kids 
Swarzędz, Julando, Zimni Sport, Allmeblo, 
Alwes Fabryka Mebli Tapicerowanych, 
Mabor, Brodex, Zygmunt Majchrzak, Stre-
fa Sportu, Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
Swarzędz, Piotr Kubczak, Restauracja 
Mio, Sushi Home Swarzędz, Zdrowa Do-
mowa Kuchnia, Dozo Sushi Bar,  Good 
Game League, Piórex, Husse Poznań, 
Ela Szrajbrowska-Nowicka, Bartłomiej 
i Ewa Paproccy, Cukiernia Magdalenka, 
Hoffmann, Cafe Pączek, Grzeczka, Elite, 
Kandulski, Cafe Daria, Filipowe Anioło-
wo, Bzyk Rider Swarzędz, Stowarzysze-
nie Przyjaciół Specjalnej Troski, Zakład 
Szklarski Bartłomiej Kijak, Blachy Pru-
szyński, Jan Kułakowski, Salon Urody Ma-
riusz Nowacki, Eurohotel, Hotel Ossowski, 

Pałacyk Pod Lipami, Taxi Swarzędz, 2B 
Active Fitness, Szkółka Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Magdalena Olejniczak, Polski 
Związek Wędkarski Kostrzyn Wlkp. nr 
17, Go4Robot, Akces Benefit Learning 
Systems, Językownia, Tanie Firany, Maciej 
Nowakowski, M Kartki, Rehasol Clinic, 
Fizjo-Med. Andrzej Górski, Sabai Spa, 
Tai Chi Polska, Anna Sudol, Salon Mody 
Cybina, Zakład Przetwórstwa Dziczyzny 
Laspol Markowski R., Centrum Obsługi 
Transportu Patron, Mechanika Pojazdowa 
Mirosław Horla, P.W. Tom-As,  Auto Com-
plex, World Eye, Zbigniew Staniszewski, 
Malta-Decor  Sp. z o.o.- Dział Zakupów, 
Tubes International Sp. z o.o., Grzegorz 
Wroński, Ryszard Sołomiewicz, Robert 
Tyrajski, Bogdan Junikowski, Carolove 
Party, Duda Watex Magda Sikora, Tranzi-
co, Sadva, Kucz, Rodzinny Zakątek, Dru-
karnia Swarzędzka, Kolorowy Zakątek, 
Eko Stolarz, My Music, Morsy Swarzędz, 
Marcin Mrówka, Lucjan I Ewa Pruchnik, 
Bogdan I Honorata Junikowscy, Jarek Bu-
kowski, Kasia i Mariusz , Sylwia I Tomek, 
Justyna I Jakub, Lider Basket Swarzędz. 

Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI! 

Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP 
Dyrektor Ośrodka Kultury  

w Swarzędzu 
Filip Przepióra 

Bezpłatne szkolenia informatyczne 
dla mieszkańców – zapraszamy!

Gmina Swarzędz rozpoczyna cykl 
szkoleń informatycznych dla 
mieszkańców w ramach projektu 

pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 
województw: wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego”. Projekt obejmujący 
szkolenia dla mieszkańców z zakresu 
kompetencji cyfrowych  jest realizowa-
ny 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 Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województwa wielkopolskiego poprzez 
realizację szkoleń w Gminie Swarzędz dla 
132 osób w zakresie obsługi komputera, 
rozwoju kompetencji cyfrowych - m.in. 
dostępu do e-usług, wykorzystania Inter-
netu pracy zawodowej czy też dla roz-
rywki, komunikacji elektronicznej, usług 

internetowych, wykorzystania cyfrowych 
zasobów sieci. 

Szkolenia skierowane są do osób, które 
ukończyły 25 rok życia, w tym pierwszeń-
stwo  kwalifikacji mają osoby w wieku 
65+ i osoby niepełnosprawne.

W ramach realizacji projektu Gmina 
Swarzędz będzie organizować szkolenia 
w ramach różnych obszarów tematycz-
nych: 
1. „Rodzic w Internecie” 
2. „Mój biznes w sieci” 
3. „Moje finanse i transakcje w sieci” 
4. „Działam w sieciach społecznościo-

wych” 
5. „Tworzę własną stronę internetową 

(blog)” 
6. „Rolnik w sieci” 
7. „Kultura w sieci” 

Pierwszy etap rekrutacji uczestników 
szkoleń trwa do 28.02.2019. Z uwagi na 
dużą liczbę uczestników dopuszcza się 
nabór ciągły do końca trwania projektu 

czyli 31.07.2019. 
Zgłoszenia do szkoleń można złożyć:

 » osobiście w Kancelarii Urzędu, parter, 
ul. Rynek 1 (Ratusz)

 » listownie na adres pocztowy Urzędu, 
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

 » elektroniczne na adres: szkolenia@
swarzedz.pl

Formularze zgłoszeniowe dostępne 
w budynku Ratusza (parter) oraz na stro-
nie www.swarzedz.pl /ap/
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Dotacje z budżetu  
Gminy Swarzędz 
Dla organizacji pozarządowych na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w 2019 roku

17 stycznia bieżącego roku bur-
mistrz Marian Szkudlarek 
rozstrzygnął konkurs ofert 

z zakresu sportu. Dofinansowanie 
w łącznej kwocie 1.670.000 zł przyznał 
na następujące zadania (w kolejności 
znajdą Państwo: nazwę organizacji, tytuł 
realizowanego zadania, kwotę przyznanej 
dotacji):

Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem piłki nożnej: 
25 000 zł,

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Swarzędzu:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Zawody 
strzeleckie 2019: 7 000 zł,

Klub Sportów Walki Kuzi Sport:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Wsparcie 
działalności Klubu Sportów Walki Kuzi 
Sport: 13 000 zł,

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Antares Zalasewo:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem piłki nożnej: 
20 000 zł,

Swarzędzki Klub Karate-Do „Fighter”:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Prowa-
dzenie sekcji sportowych oraz zajęć rekre-
acyjno-sportowych z zakresu karate oraz 
przeprowadzenie VIII Mikołajkowego 
Turnieju Młodych Talentów Karate „Piątka 
Cup”: 17 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Organi-
zacja XIV Swarzędzkich Mistrzostw Ka-
rate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz Fighter Cup: 8 000 zł,

Stowarzyszenie Morsy Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Warta 
przyjazna Morsom: 8 000 zł,

Stowarzyszenie „Razem Ponad 
Granicami”:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. Promowanie 
sportu i zdrowego trybu życia: 25 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Kopla 
Paczkowo:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu - organizacja 
treningów, innych przygotowań i udzia-
łów w zawodach sportowych dla dzieci 
i młodzieży zamieszkałych na obszarach 
wiejskich w Gminie Swarzędz w różnych 
dyscyplinach sportu ze szczególnym 
uwzględnieniem unihokeja: 28 000 zł,

Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku Sportowego 
w Poznaniu:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu - taekwondo 
olimpijskie - rozwój przez zabawę i sport: 
22 000 zł,

Ludowy Zespół Sportowy Piast 
Kobylnica:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - prowa-
dzenie sportowej sekcji piłki siatkowej 
dziewcząt oraz promocja zdrowego stylu 
życia wśród dzieci i młodzieży zamiesz-
kałych na terenach wiejskich Gminy Swa-
rzędz: 5 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - prowa-
dzenie sportowej sekcji piłki nożnej oraz 
promocja zdrowego stylu życia wśród dzie-
ci i młodzieży zamieszkałych na terenach 
wiejskich Gminy Swarzędz: 160 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Lider 
Swarzędz:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - UKS 

Lider Swarzędz - koszykówka - seniorki: 
190 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - UKS Li-
der Swarzędz - koszykówka dziewczynek 
i chłopców: 75 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu-sekcja 
piłki ręcznej: 121 000 zł,
4) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - UKS 
Lider Swarzędz - sekcja piłki nożnej: 
207 000 zł,

Wielkopolski Okręgowy Związek 
Żeglarski:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu - Dzień Żagli 
oraz VI Rekreacyjne Regaty Żeglarskie 
w Swarzędzu: 7 000 zł,

Klub Karate Dynamic Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. Organizo-
wanie imprez sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych: 12 000 zł,

Stowarzyszenie Kohorta Poznań:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Młodzie-
żowa Euroliga Sportów Walki Knockout 
Art: 8 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Droga do 
mistrzostwa - treningi dla dzieci i mło-
dzieży: 11 000 zł,

Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - prowa-
dzenie sekcji zapasów wszystkich stylów: 
68 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Organi-
zacja sekcji lekkoatletycznej: 17 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Orga-
nizacja sekcji gimnastyki artystycznej: 
18 000 zł,
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4) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Szkolenie 
seniorów: 315 000 zł,
5) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu. Organiza-
cja turniejów młodzieżowych. Szkolenie 
juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików 
i żaków: 160 000 zł,

Klub Sportowy Victoria Judo:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. Trenuj judo 
będziesz sprawniejszy: 6 500 zł,

Klub Jeździecki „Podkowa Gruszczyn”:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - jeździec-
kie zawody: 3 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu - jeździec-
ka przygoda: 5 500 zł,

Uczniowski Klub Sportowy Fala 
Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie 
treningów pływackich: 76 000 zł,

Uczniowski Klub Sportowy SP 5 Swarek 
Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu. Akademia 
hokejowa: 32 000 zł.

* * *

24 stycznia 2019 roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz 
rozstrzygnął konkurs ofert 

z zakresu: kultury, zdrowia, eduka-
cji i turystyki. Podjął decyzję o dofi-
nansowaniu następujących zadań (w 
kolejności przeczytają Państwo: nazwę 
organizacji, tytuł realizowanego zadania, 
kwotę przyznanej dotacji):

Fundacja Edukacji Społecznej „Ekos”:
Wspieranie działań na rzecz uzdolnio-
nej młodzieży szkolnej. Konkurs „Złota 
Żaba”. Drugi etap i zakończenie Konkursu 
2018/2019: 10 000 zł,

Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel”:
Wsparcie działań w zakresie przeciwdzia-
łania patologiom społecznym. Prowadze-
nie terapii, poradnictwa i działań na rzecz 
osób uzależnionych oraz działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa 
i zdrowego trybu życia: 30 000 zł,

Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
reprezentowany przez Wielkopolski 
Zarząd Wojewódzki PKPS w Poznaniu:
Wsparcie działań w zakresie przeciwdzia-
łania patologiom społecznym. Prowadze-
nie poradnictwa, aktywizacji i innych form 
pomocy dla osób zagrożonych patologią, 
wykluczeniem społecznym, chorobą i ubó-
stwem: 26 500 zł,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Marcina Biskupa w Swarzędzu:
Wsparcie działań w zakresie przeciwdzia-
łania patologiom społecznym. Prowadze-
nie placówki (świetlicy) profilaktyczno 
- środowiskowej dla dzieci z rodzin na-
rażonych na patologię społeczną i rodzin 
dysfunkcyjnych: 67 000 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu:
1) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki 
i rehabilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja 
oraz kompleksowa opieka nad dziećmi 
i osobami niepełnosprawnymi w celu 
przystosowania ich do życia oraz wspar-
cie rodziny z osobą niepełnosprawną: 
90 000 zł,
2) Wsparcie działań w zakresie profilak-
tyki i rehabilitacji zdrowotnej. Wczesna 
interwencja i stymulacja rozwojowa dzieci 
niepełnosprawnych: 45 000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Przegląd Piosenki Religijnej 
Osób Niepełnosprawnych - Anielskie Śpie-
wogranie: 4 500 zł,
4) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Bawimy się z Mikołajami: 
5 000 zł,

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Mikołaja w Wierzenicy:
1) Wspieranie działań w zakresie wycho-
wania i edukacji dzieci. Wiejski inkubator 
szansą na rozwój: 60 000 zł,
2) Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Koncert dedykowany dar-
czyńcom, wolontariuszom, podopiecznym 
Zespołu Caritas oraz czytelnikom „Wie-
rzeniczeń” z okazji 20-lecia działalności: 
10 000 zł,

Stowarzyszenie  Na Rzecz Rozwoju 
Zalasowa:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Organizacja działań popu-

laryzujących kulturę i sztukę, tradycję 
i dziedzictwo narodowe, takich jak m. 
in.: warsztaty, plenery, konkursy, wystawy. 
Festyn Rodzinny w Zalasewie: 11 000 zł,

Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Swarzędzkiej:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego - organizacja spotkań mają-
cych na celu popularyzację historii miasta 
i regionu: 5 700 zł,

Fundacja „ARTiFAKT”:   
Wsparcie działań z zakresu upowszech-
niania kultury, sztuki i ochrony dziedzic-
twa narodowego. Cykl działań twórczych 
w ramach programu edukacji kulturalnej 
- „Szukając Talentów”: 11 300 zł,

Stowarzyszenie Chór Męski „Akord” Przy 
Cechu Stolarzy Swarzędzkich:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Organizacja działań popula-
ryzujących kulturę, sztukę, tradycję i dzie-
dzictwo narodowe, takich jak warsztaty, 
plenery, konkursy i wystawy: 26 000 zł,

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra 
Dęta w Swarzędzu:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Organizacja działań popula-
ryzujących kulturę, sztukę, tradycję i dzie-
dzictwo narodowe poprzez prowadzenie 
orkiestry dętej: 66 000 zł,

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury 
Wsi i Rolnictwa:
Wsparcie działań z zakresu upowszechnia-
nia kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Organizacja pikniku kultu-
ralno - edukacyjnego „XI Miodowe Lato 
w Skansenie”: 12 000 zł,

Oddział Środowiskowy Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno - 
Krajoznawczego Poznań - Nowe Miasto 
w Poznaniu im. Franciszka Jaśkowiaka:
Wspomaganie działań z zakresu turystyki 
i krajoznawstwa dzieci i młodzieży - cykl 
imprez turystyczno - krajoznawczych: 
4 500 zł,

Oddział PTTK „Meblarz” w Swarzędzu:
Wspomaganie działań z zakresu turysty-
ki i krajoznawstwa dzieci i młodzieży: 
4 500 zł.

/wd/
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Sokolniki 
Gwiazdowskie

(fragmenty historii)

Wieś Sokolniki Gwiazdowskie leży na 
wschodnim krańcu gminy, w odległości 7 
km od Swarzędza, 109 mieszkańców (2015 r.).

Nazwa Sokolniki ma charakter służebny. 
Żyli tu ludzie którzy zajmowali się układa-
niem sokołów do polowań dla królów, książąt 
i możnowładców. 

Niemal przy każdym większym grodzie 
funkcjonowała – obok innych - przynajmniej 
jedna osada sokolników. 

W okolicy Kostrzyna były trzy wsie 
o nazwie Sokolniki (Gwiazdowskie, Drzą-
zgowskie i Klonowskie). 

Wieś została założona na stosunkowo 
urodzajnych glebach wykształconych na po-
lodowcowych glinach zwałowych moreny 
dennej. Na obszar 262,7 ha użytków rolnych 
(1974 r.), 259,7 ha przypadało na grunty orne 
i 2,8 ha na łąki i pastwiska. 

Pierwszym właścicielem Sokolnik wy-
mienionym w dokumentach sądowych (1428 
r.) był prawdopodobnie Mikołaj z Sokolnik, 
a kolejnym (1434 r.) Ninogniew - jakkolwiek 

nie określono ich jednoznacznie jako dzie-
dziców Sokolnik (patrz wyżej). Następnie, 
dopiero w 1516 r. wymieniona została Jadwiga 
Gwiazdowska jako właścicielka Gwiazdowa 
i Sokolnik.

W 1777 do 1801 r. Sokolniki Gwiazdow-
skie (i Gwiazdowo pod Kostrzynem) po-
siadał Franciszek Sczaniecki (Szczaniecki) 
i jego żona Faustyna z Korytowskich. 

Od 1806 r. Dziedzicem Gwiazdowa 
i Sokolnik Gwiazdowskich był Wojciech 
Ulatowski (1764 – 1831) z żoną Marią z Je-
ziorkowskich (1768 – 1814). 

... w 1846 r. właścicielem majątku był 
Teodor Rogaliński. Było tu wówczas 13 dy-
mów (domów) i 111 mieszkańców, w tym 
39 katolików. 

... Wśród jedenastu gospodarzy 1851 r. 
byli niemal sami Niemcy. Prawdopodob-
nie tylko jedna rodzina miała pochodze-
nie polskie – Woźniakowie. Polakami byli 
także –zapewne nie wszyscy – komornicy 
i robotnicy rolni. ... Po uwłaszczeniu prze-

prowadzonym w latach 50-tych XIX w. 
w Sokolnikach Gwiazdowskich nie było 
już folwarku.

W 1867 r. sołtysem w Sokolnikach 
Gwiazdowskich był Eichhorst gospodarz 
narodowości niemieckiej.

... W 1879 r. większość gruntów należą-
cych do wsi, to jest 220 ha, nadal było wła-
snością gospodarzy narodowości niemieckiej 
(np. Moses Haase posiadał 67 ha), a tylko 
nieco powyżej 45 ha należało do Polaków.

... Przed 1883 r. do Sokolnik przybyła pol-
ska rodzina: Józef i Maria (z d. Kuczyńska) 
Schneiderowie, którzy osiedlili się kupując 
tu gospodarstwo rolne. 

... Zestawienie z 1883 r. przedstawia wiel-
kość gospodarstw rolnych we wsi oraz sygna-
lizuje niewielkie zmiany w narodowości ich 
właścicieli. Polskich gospodarzy było dwoje: 
Józef Schneider (17 ha 92 ary) i Tomasz Brzó-
ska (27 ha 16 ar). Kasper Szymański (13 ha 4 
ary), mimo polsko brzmiącego nazwiska był 
Niemcem. Pozostałych sześciu także było 
Niemcami, a z nich najwięcej ziemi posiadał 
Wilhelm Gutsche - 65 ha 61 ar. Następni 
to: Johann Michael Reich – 48 ha 43 ar.; 
Johann Gottlieb Eichorst – 26 ha 67 ar.; Carl 
Wilhelm Pitt 20 ha 61 ar.; Johann Gottlieb 
Kriese – 9 ha 2 ar.; wdowa Caroline Kriese 
(z d. Trölenberg) – 14 ha 57 ar.

... Prawdopodobnie ok. 1857 r. lub nieco 
później, związane z Sokolnikami pobliskie 
Gwiazdowo zostało sprzedane Friedricho-
wi Albertowi Tschuschke zam. w Poznaniu. 
Najpierw był on radcą sprawiedliwości, 
a później landratem (starostą) powiatu 
średzkiego. W Gwiazdowie zamieszkał 
dopiero ok. 1886 r. po wybudowaniu dwo-
ru w pobliżu zabudowań folwarcznych. Do 
dzisiaj (2014 r.) przetrwał tylko budynek 
mieszkalny urzędników zatrudnionych 
w majątku oraz zaniedbany, rozległy park 
dworski. 

... Bezpośrednio przed śmiercią Tschu-
schkego w 1894 r., Gwiazdowo kupił na 
subhastacji Wilhelm Hoberg. Majątek miał 
wówczas rozległość 414 ha, ale do 1902 r. 

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 fragmen-
ty. Dziś: Sokolniki Gwiazdowskie. 
Książka jest do nabycia w księgarni.

Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy

Wieś Sokolniki Gwiazdowskie (fot. Antoni Kobza).
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nowy właściciel powiększył go do 502 ha. 
W 1911 r. folwark w Gwiazdowie nabyła ko-
misja kolonizacyjna.1 

Mieszkańcy i wieś po 1900 r.
Na przełomie XIX i XX w. w Sokolnikach 

Gwiazdowskich Tomasz Tylkowski z żoną 
Pelagią przejął gospodarstwo po swoich 
rodzicach. W 1901 r. wybudował budynek 
gospodarczy, a ok. 1907 r. nowy dom.2 Po 
nim gospodarstwo przejął syn Wincenty 
z żoną Marią z d. Tyma, która pochodziła 
z Siekierek.

... Około 1903 r. do Sokolnik Gwiaz-
dowskich przybyli Stanisław Rzanny z żoną 
Katarzyną i synem Ludwikiem. Odkupili 
gospodarstwo rolne od niemieckiego go-
spodarza i w 1904 r. postawili nowy dom. 

Ludwik Rzanny ożenił się z Marią Im-
birowicz. Przyszły na świat dwie córki Mi-
rosława Ludwika i Anna Maria. Annę pojął 
za żonę Władysław Golda. Młodzi małżon-
kowie pozostali w Sokolnikach obejmując 
w posiadanie gospodarstwo Rzannych. Gol-
dowie pochodzili z Górnego Śląska (Tychy) 
i przez jakiś czas mieszkali w Gułtowach, 
a następnie przeprowadzili się do Paczko-
wa.3 ... W 1906 roku władza pruska zmieniła 
nazwę wsi na Falkenstern. 

... W 1910 r. we wsi mieszkało 114 miesz-
kańców. Była to jedna z najbardziej zgerma-
nizowanych wsi (obok Rabowic, Uzarzewa 
i Jasina) na obszarze obecnej gminy Swa-
rzędz. W 1913 r. właścicielką największego 
majątku określanego mianem gospodarstwa 
wielkochłopskiego była Martha Reich4.

... W niepodległej już Polsce, w wy-
niku wyborów do samorządowych władz 
wsi przeprowadzonych w 1923 r., wybrano 
na sołtysa i poborcę podatków gospodarza 
Stanisława Rzannego, na I ławnika gospo-
darza Stanisława Schneidera, na II ławnika 

1	 	W	1928	r.	właścicielem	folwarku	był	Hans	
Coelle,	który	prawdopodobnie	jeszcze	przed	
wybuchem	I	wojny	światowej	zakupił	go	od	
komisji	kolonizacyjnej	i	rozwijał	hodowlę	bydła.	

2	 	Dokładna	data	roczna	wynika	z	daty	budowy	
obory	przez	Tomasza	Tylkowskiego	utrwalonej	
w	szczycie		budynku	z	inicjałami	właściciela	
„TT”.	

3	 	Ireneusz	Golda	mieszkający	do	dzisiaj	(2016	
r.)	w	Sokolnikach	Gwiazdowskich,	był	mistrzem	
Polski	w		rzucie	młotem	oraz	zajmował	czoło-
we	miejsca	w	tej	dyscyplinie	na	mistrzostwach	
Europy	po	II	wojnie	światowej.	

4	 	W	zestawieniu	statystycznym	podana	jest	
tylko	wysokość	podatku	gruntowego	(723	mar-
ki)	i	na	tej	podstawie	można	przypuszczać,	że	
powierzchnia	ziemi	w	jej	gospodarstwie	wyno-
siła	ok.	65	ha	.

Adalberta Kriese (Niemca), a na zastępcę 
ławnika Otto Pitta (Niemca). 

... Wybuch II wojny światowej i niemiec-
ka okupacja ziem polskich przyniosły wiele 
zmian mieszkańcom narodowości polskiej 
w Sokolnikach Gwiazdowskich. 

... Podobnie jak w innych wsiach, tak i w 
Sokolnikach okupanci wypędzali polskich 
gospodarzy i zajmowali ich nieruchomości. 
Jeszcze w 1939 r. z gospodarstwa wypędzono 
rodzinę Rzannych. Ludwika razem z sąsia-
dem Władysławem Świątkiem wywieziono 
w głąb III Rzeszy na przymusowe roboty, 
a jego żonę i córkę przesiedlono do Swa-
rzędza, gdzie pracowały w niemieckich 
rodzinach jako służące. 

Stanisława Schneidera Niemcy nama-
wiali do podpisania volkslisty, a gdy nie wy-
raził zgody, w 1940 r. został wypędzony z ro-
dziną w okolice Woldenberga (Dobiegniew) 
do pracy w dużym majątku ziemskim. 

... Przed nadejściem wojsk radziec-
kich z frontem wschodnim, rozpoczęła 
się ucieczka Niemców. Rosjanie weszli 
do wsi od strony Paczkowa, ale nie zastali 

już Niemców. W pobliskim lesie pozostał 
oddział niemieckiego wojska, który został 
okrążony i po krótkiej bitwie zlikwidowa-
ny. Rozproszone niedobitki starały się ukryć 
w zabudowaniach wiejskich oraz na polach. 
Rosjanie wszystkich wytropili i pozbawili 
życia. Według świadków czerwonoarmiści 
z reguły nie brali do niewoli małych oddzia-
łów, a tym bardziej pojedynczych żołnierzy. 

...Do Sokolnik Gwiazdowskich wracali 
wypędzeni przez okupanta gospodarze z ro-
dzinami. Zastawali swoje domy i zabudowa-
nia gospodarcze bez jakichkolwiek sprzę-
tów. Najpóźniej wrócili ludzie wysłani na 
przymusowe roboty w głąb III Rzeszy. Nieco 
wcześniej przybyły te osoby i rodziny, które 
wygnano do Generalnego Gubernatorstwa. 

... Sołtysem Sokolnik Gwiazdowskich 
przez wiele lat był Stanisław Schneider, po-
tem - od 1990 r. do 2002 r. - Władysław Gol-
da, a po nim Gabriela Iglińska, która pełni 
funkcję od 2002 do chwili obecnej (2016 r.).

Dom z pocz. XX wieku (fot. Antoni Kobza).

Kapliczka przy ul. Sokolnickiej  
(fot. Antoni Kobza).
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Dominik Szczepański
„Czapkins. Historia 
Tomka Mackiewicza”

Dominik Szczepański (autor 
książek m.in o Aleksandrze Dobie 
i Adamie Bieleckim) przybliża 
postać tragicznie zmarłego To-
masza Mackiewicza. Głos oddano 
bliskim himalaisty: rodzinie, 
przyjaciołom, Elisabeth Revol – 
która towarzyszyła mu w ostatniej 
wyprawie; a także uczestnikom 
akcji ratunkowej. Ta książka to 
„historia o miłości i samotności; 
uzależnieniu i wyzwoleniu; 
poszukiwaniu prawdy i walce 
z własnym ego. A także o niezwy-
kłym marzeniu, które zmieniło 
życie Mackiewicza i ludzi wokół 
niego. Ale przede wszystkim to 
opowieść o wolności, jej pragnie-
niu i wcielaniu w życie. Wolności, 
która nigdy nie ogranicza wolności 
innych; wolności, która jest bardzo 
blisko związana z poczuciem 
odpowiedzialności – za partnerów 
wspinaczkowych, za przyjaciół 
i bliskich. Wolności do końca”. 

Manal asz-Szarif
„Saudyjka 
za kierownicą”

Debiut Manal asz-Szarif, akty-
wistki walczącej o prawa kobiet 
w Arabii Saudyjskiej. Wychowana 
w tradycyjnej saudyjskiej rodzinie 
Manal pewnym momencie życia 

powiedziała dość absurdalnym za-
kazom i zapowiedziała, że w dniu 
swoich 32 urodzin zasiądzie za 
kierownicą samochodu i wyjedzie 
na ulicę, co wówczas było 
zabronione w Arabii Saudyjskiej. 
Postawa Manal doprowadziła do 
konfliktu z władzami, sądu religij-
nego i uwięzienia. Uwolniono ją 
dzięki protestom opinii publicznej 
na całym świecie. Manal szybko 
stała się ikoną. Magazyn „Time” 
umieścił ją na liście stu najbardziej 
wpływowych osób 2012 roku. 
Została wyróżniona Nagrodą 
im. Václava Havla za Kreatywny 
Dysydentyzm. 

Diane Chambarlain 
„Skradzione 
małżeństwo”

Autorka przenosi czytelnika do 
roku 1944. Choć akcja dzieje się 
w Stanach Zjednoczonych, moż-
na wyczuć w niej wojennne na-
pięcie. Ludzie wyczekują wieści 
o swoich krewnych walczących 
na froncie. Przeciwwagą jest 
stabilne, bezpieczne życie głów-
nej bohaterki, Tess DeMello. Jej 
narzeczony jest lekarzem, a ona 
sama chce zostać pielęgniarką. 
Nagle z dnia na dzień zrywa 
zaręczyny, wyprowadza się na 
południe i poślubia człowieka 
widzianego przez siebie tylko raz 
– Henry’ego Krafta, właściciela 
fabryki mebli. Szybko okazuje 
się, że dom Kraftów to pułapka. 
Dlaczego zerwala zaręczyny 
i porzucila swoje dotychcza-
sowe życie? Co skłoniło ją do 
poślubienia obcego czlowieka? 
Ekscytująca powieść, od której 
trudno się oderwać.

Robert Galbraith
„Zabójcza biel”

Do agencji detektywistycznej 
Cormorana Strike’a zgłasza się 
Billy, młody mężczyna, który 
twierdzi, że w dzieciństwie był 
świadkiem zabójstwa i ukrycia 
zwłok dziewczynki. Wystraszony 
Billy ucieka, gdy detektyw próbuje 
dowiedzieć się szczegółów. Mimo 
niewątpliwej choroby psychicznej 
chłopaka, Strike chce zająć się 
sprawą. Zwłaszcza że zacznie się 
ona wiązać z innym zleceniem, 
które Cormoran otrzymał od Mini-
sterstwa. Robin i Strike stopniowo 
odkrywają poszczególne elementy 
tajemnicy, a w momencie, w któ-
rym się wydaje, że już wszystko 
wiadomo, fabuła przybiera 
niespodziewany obrót. Czytelnik 
do samego końca nie jest w stanie 
przewidzieć rozwiązania zagadki. 
Czwarty tom z serii to porządna 
dawka dobrego kryminału.

Jojo Moyes
„Srebrna zatoka”

Londyńskie przedsiębiorstwo chce 
otworzyć luksusowy kompleks 
hotelowy w Srebrnej Zatoce. Na 
miejsce przyszłej inwestycji firma 
wysyła Mike’a, który ma dopro-
wadzić do podpisania umowy 

z lokalnymi władzami. Mężczy-
zna zatrzymuje się w małym 
pensjonacie prowadzonym przez 
Kathleen i Lizę. Szybko zyskuje 
sympatię kobiet i mieszkańców 
miasteczka, jednak nie zdradza 
im prawdziwego celu swojego 
przybycia do Zatoki. Co stanie się 
gdy prawda wyjdzie na jaw? Jaką 
decyzję podejmie Mike? „Srebrna 
zatoka” to znakomita powieść 
obyczajowa. Autorka z wyczuciem 
sportretowała konflikt pomiędzy 
mieszkańcami Srebrnej Zatoki 
a żądnymi zysków inwestorami 
z Londynu. 

Iny Lorentz
„Kastratka”

„Jedenastoletnia Giulia, jedyna 
córka kapelmistrza Fassiego 
z Saletto, wychowywała się wśród 
anielskich głosów chłopięcego 
chóru prowadzonego przez ojca. 
Śpiew jest dla niej tak naturalny 
jak oddech, ale włoski Kościół epo-
ki renesansu coraz bardziej ogra-
nicza prawa kobiet, nie zezwalając 
im nawet na głośną modlitwę. 
Gdy solista chóru niespodziewanie 
rozpoczyna mutację, wykona-
nie najnowszej mszy mistrza 
Giovanniego da Palestriny przed 
znamienitymi gośćmi staje pod 
znakiem zapytania. By uniknąć 
kompromitacji, Fassi przebiera 
córkę za chłopca i każe jej zastąpić 
śpiewaka. Występ okazuje się tak 
ogromnym sukcesem, że pada 
propozycja wykastrowania wspa-
niałego solisty i zachowania jego 
pięknego głosu. Giulia wraz z oj-
cem muszą uciekać”. „Kastratka” 
to debiut pary autorów (piszących 
pod pseudonimem Iny Lorentz), 
który przyniósł im sławę i uznanie 
czytelników na całym świecie.

Anna  
Walkowiak-Osowska

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

Wierzenica i okolice  
w rysunkach Eryka Sieińskiego

Wierzenica to miejsce niezwykłe, 
rozpalała wyobraźnię wielu my-
ślicieli, poetów i wszelkiego ro-

dzaju artystów od wieków. Przyciągała 
i nadal do siebie przyciąga swoim wy-
jątkowym położeniem geograficznym 
i obecnym w niej wciąż duchem Augusta 
Cieszkowskiego. Nic więc dziwnego, że 
zapragnął ją studiować i uwiecznić ko-
lejny artysta.

4 lutego 2019 r. w czytelni biblioteki 

na os. Czwartaków 1 odbył się wernisaż 
wystawy rysunków Eryka Sieińskiego. 
Prace znanego swarzędzkiego architek-
ta można oglądać w bibliotece już po 
raz czwarty. Tym razem przedstawiają 
Wierzenicę i okoliczne wsie: Wierzonkę, 
Karłowice i Dębogórę. Są to prace reali-
styczne, wykonane z dbałością o detal, 
a charakterystyczny dla artysty sposób 
ich wykonania sprawia, że przedstawiane 
na nich miejsca stają się na rysunku o wie-

le piękniejsze i ciekawsze. Nie sposób 
przejść obok nich obojętnie i sprawiają, 
że zaczynamy doceniać przyrodę i bu-
dynki obok których w życiu codziennym 
przeszlibyśmy obojętnie. 

Otwarcie wystawy było uroczysto-
ścią, która przyciągnęła wielu gości. 
Pokazowi multimedialnemu, na który 
składały się rysunki Eryka Sieińskiego 
i jego zdjęcia Wierzenicy, towarzyszył 
komentarz Włodzimierza Buczyńskie-
go oraz fragmenty utworów poetyckich 
przygotowanych przez Ewę Buczyńską. 
Poezja i widziane miejsca stworzyły inte-
resujący przewodnik po historii Wierze-
nicy i okolicznych ziem.

Po pokazie swoimi przemyśleniami 
podzielił się z nami m. in. ksiądz pro-
boszcz Przemysław Kompf i zaprzyjaźnie-
ni koledzy architekci Eryka Sieińskiego.

Wystawę grafik można oglądać w bi-
bliotecznej galerii „Wielokropek” do 2 
marca 2019 r. /rcp/

Wystawa ceramiki 
Barbary Niesytej

Zapraszamy na wystawę ceramiki 
Barbary Niesytej, którą można 
oglądać w bibliotece do 2 marca 

2019 r. Ze swoich licznych prac artystka 
wybrała kilkadziesiąt, które pogrupowała 
w kategoriach: słodziaki czy drapieżcy, 
literackie inspiracje, sowy i smoki. 

Barbara Niesyta jest emerytowanym 
nauczycielem i historykiem sztuki. Ukoń-
czyła Liceum Pedagogiczne w Inowro-
cławiu. Uczyła plastyki, historii i języka 

polskiego. Urodziła się w Bydgoszczy, 
Swarzędzanką jest od piętnastu lat.

Ceramiką zajmuje się od kilkunastu 
lat, od 15-tu działa w Grupie Twórczej 
Terakota założonej przez artystę plastyka 
Małgorzatę Jędrzejczak-Tomczak, która 
prowadzi Pracownię Ceramiki i Rzeźby 
w Centrum Kultury Zamek. /rcp/

Księgozbiór Biblioteki Publicznej 
w Swarzędzu został wzbogacony  
o książkę  Wojciecha Bogajew-

skiego: Mieszkańcy województwa 
poznańskiego – ofiary ludobójstwa 
katyńskiego.
Książka 
zawiera m.in. 
biogramy ofiar 
ludobójstwa 
w Kijowie-
-Bykowni 
znajdujące się 
na ukraińskiej 
liście wywozo-
wej, po raz pierwszy opublikowane. 

W książce zawarto także krótkie  
biogramy osób, na podstawie litera-
tury, które prawdopodobnie zostały 
pochowane w Kuropatach – Mińsku. 
Dotychczas nie opublikowano oficjal-
nej listy białoruskiej.

Autor zwraca się z uprzejma prośbą 
do rodzin, których ojcowie byli ofiarami 
ludobójstwa katyńskiego, o przeka-
zanie dodatkowych informacji o ży-
ciu rodzinnym i zawodowym, w celu  
uzupełnienia ich biogramów na adres 
wb@totu.com /SN/

„Na okrągło”  
– wystawa prac 
Marty A. Bielawskiej

Do końca marca 2019 r. w filii biblio-
teki na os. Raczyńskiego 19 można 
oglądać wystawę malarstwa Marty 

A. Bielawskiej „Na okrągło”. 
Marta A. Bielawska jest artystą pla-

stykiem, pedagogiem, arteterapeutą. 
Ukończyła Studium Sztuk Plastycznych 
na kierunku Konserwacja Zabytków,  oraz 
Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Na początku 2019 roku obroniła pracę 
dyplomową na poznańskim Uniwer-
sytecie Medycznym otrzymując tytuł 
arteterapeuty. Jest uczestniczką wielu 
plenerów artystycznych, wystaw zbioro-
wych i indywidualnych. Prowadzi własną 

pracownię plastyczną, gdzie uczy rysun-
ku oraz organizuje warsztaty kreatywne. 
Jej pasją jest szeroko pojęte malarstwo 
oraz fotografia. 

Wystawa „Na okrągło” to prace ar-
tystki z ostatnich kilku lat, w których 
powtarza się motyw koła. Zapraszamy 
do oglądania. /bibl/
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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 

Seniorzy 
w Swarzędzkim 
Centrum Historii 
i Sztuki

W styczniu liczna reprezentacja seniorów ze 
swarzędzkich Klubów Młodych Duchem udała 

się do niedawno otwartego Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki przy ul. Bramkowej 6. Dowiedzieliśmy 
się wielu faktów na temat historii naszego miasta, 
zobaczyliśmy jak zmieniało się na przestrzeni lat. 
Uwagę wszystkich przykuwały interaktywne projek-
cje, a liczne zadania zachęcały do działania. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się także miniaturowa 
makieta Swarzędza, która zatrzymywała na dłużej 
zwiedzających, zarówno mieszkających tu od poko-
leń, jak i tych, którzy niedawno przybyli do naszej 
gminy. Pracownicy muzeum chętnie i wyczerpująco 
odpowiadali na wszystkie pytania. 

Zwiedzaniu towarzyszyły wspomnienia i aneg-
doty sprzed lat oraz odszukiwanie na starych foto-
grafiach znajomych twarzy. Na zakończenie wizyty 
obejrzeliśmy pierwszą część filmu „Swarzędz na 
szlaku dziejów”. 

Dominika Bazaniak 
Centrum Aktywności Seniora

Wieczór kolęd 
w pałacu Będlewie

Swarzędzcy Seniorzy z Klubów Młodych Duchem 
mieli przyjemność uczestniczyć 18 stycznia 

2019 r. w wieczorze kolęd zorganizowanym w XIX-
-wiecznym pałacu w Będlewie przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu. Na samym początku w prze-
pięknej sali rycerskiej w blasku świec wysłuchaliśmy 
krótkiej historii na temat genezy tego wyjątkowego 
miejsca. Po uroczystym obiedzie wspólne kolędo-
wanie zbudowało poczucie rodzinnej atmosfery 
i wspólnoty. Przy akompaniamencie pianina seniorzy 

zaśpiewali m. in. „Bóg się rodzi”, „Dzisiaj w Betlejem” 
czy „Wśród nocnej ciszy”. Kolędy były przeplatane 
ciekawostkami historycznymi, anegdotami, a na-
wet konkursami. Był także czas na zwiedzanie sal 
bogatych w autentyczny wystrój w stylu angielskiego 
gotyku, neorenesansu i neogotyku.

Małgorzata Pawlik, Barbara 
Chmiela - Ośrodek Pomocy 

Społecznej

Zima z atrakcjami

W okresie ferii zimowych seniorzy z naszej gmi-
ny mogli uczestniczyć w warsztatach. Nie za-

brakło propozycji z zakresu kreatywnego myślenia. 
Projektowaliśmy ozdoby biżuteryjno-dekoracyjne 
z masy solnej. Wyzwaniem arteterapeutycznym dla 
uczestników naszych zajęć były obrazy wykonane 
na styropianie ze ścinków materiałów i bibuły. 
W trakcie prac towarzyszyły wszystkim staropolskie 
przyśpiewki oraz żarty. Kolejne dni były poświęcone 
aktywności sportowej: wspólnie z uczestnikami Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy, seniorzy podjęli 
wyzwanie gry w tenisa stołowego oraz w „piłkarzyki”. 
Pierwszy tydzień zakończyliśmy grami umysłowymi 
m.in. Scrabble. 

Drugi tydzień w CAS rozpoczęliśmy od wirtual-
nej wycieczki do Madrytu: zajrzeliśmy do Muzeum 
Prado, poznaliśmy wiele zwyczajów i tradycji tego 
miasta oraz upiekliśmy wyśmienite hiszpańskie 
ciasto, którym delektowaliśmy się podczas projek-
cji jednego z filmów Pedro Almodóvara. Kolejnego 
dnia, nasza seniorka, p. Liliana przybliżyła nam tajniki 
swojej pasji, czyli szaradziarstwa. Mogliśmy dzięki 
temu obalić wiele mitów i wątpliwości dotyczących 
tego typu zagadek umysłowych oraz samodzielnie 
rozwiązać przykładowe ćwiczenia. Po tych zajęciach 
z pewnością nikt już nie będzie unikał szarad, zdając 
sobie sprawę ze zbawiennego wpływu jaki mają one 
na pracę naszego mózgu. 

Wśród pozostałych atrakcji ferii w CAS znalazły 
się także: wycieczka do Muzeum Powstania Wielko-
polskiego, warsztaty literacko-fotograficzne, quizy 
muzyczne i filmowe, łamigłówki kryptologiczne 
oraz prace artystyczne – między innymi bałwanki 
ze skarpet. 

Zabawa była przednia, a efekty wspólnej pracy 
zdumiewające i satysfakcjonujące. Ten mroźmy czas 
będziemy jeszcze długo i miło wspominać. 

Małgorzata Pawlik,  
Dominika Bazaniak

Centrum Aktywności Seniora

„Senior-Wigor” i dzieci

15 i 22 stycznia w Dziennym Domu „Senior-Wi-
gor” odbyły się integracyjne spotkania se-

niorów z dziećmi i opiekunami z placówki wsparcia 
dziennego „Nasza Dziupla” ze Swarzędza. 

Podczas pierwszej wizyty, Dzienny Dom „Senior-
-Wigor” zamienił się w halę sportową. W szranki ze 
sobą stanęli seniorzy i dzieci. Mimo różnicy w metry-
ce urodzenia turniej odbył się bez podziału na kate-
gorię wiekową. I chodź dobrze wysportowane dzieci 
były w swoim żywiole, seniorzy dzięki doświadczeniu 
z powodzeniem dorównywali małym sportowcom. 
Świetna zabawa zwieńczona była ogłoszeniem wyni-
ków, gratulacjami i rozdaniem dyplomów kapitanom 
drużyn. W ten dzień nazwa - Dzienny Dom ”Senior-
-Wigor” nie pozostawiła wątpliwości, co do swojego 
sformułowania.

Drugie odwiedziny podopiecznych ze świe-
tlicy „Nasza-Dziupla” były związane z dniem babci 
i dziadka. Dzieci wręczyły seniorom laurkę i złożyły 
wzruszające życzenia. Uczestnicy „Seniora-Wigora” 
zrewanżowali się ciasteczkami i pysznym soczkiem 
wiśniowym. Nie mogło zabraknąć w ten przemiły 
dzień muzyki. Przy akompaniamencie gitary wszyscy 
śpiewali piosenki znane z lat dziecięcych zarówno 
seniorom jak i najmłodszym .

Spotkania między seniorami a dziećmi zawsze 
przepełnione są ciepłem i radością. To tylko kolejny 
dowód na to, że przy odrobinie wzajemnego sza-
cunku i dobra zacierają się granice wieku, a ludzie 
wzajemnie potrzebują się do życia.

Rafał Wójtowicz
Dzienny Dom „Senior-Wigor”
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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

Przebierańcy na lodowisku

26 stycznia na lodowisku przy 
Pływalni Wodny Raj odbył się 
Bal Przebierańców. Imprezę 

w stylu meksykańskim prowadziła grupa 
Ubarwieni. Dzieci przebrane m.in. za 
tygryski, króliki, zebry, kotki, księżnicz-
ki, super bohaterów, etc., brały udział 
w konkursach, zabawach i tańcach na 
łyżwach, dostosowanych specjalnie do 

tematyki balu. Takim miłym meksykań-
skim akcentem zafundowaliśmy sobie 
wiele radości i zakończyliśmy ferie zi-
mowe. Dziękujemy za świetną zabawę 
i zapraszamy za rok.

Sponsorami nagród w konkursach 
byli: Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, 
Alior Bank, Swarzędzkie Centrum Sportu 
i Rekreacji. /scsir/

AQUA AEROBIK – 
marcowa promocja 
4,8,12 = 5,10,15

Zapraszamy na Aqua Aerobik. 
Zajęcia odbywają się we wtorki 
o godzinie 19:10 i 20:00 – Aqua Ae-

robik, oraz w czwartki o godzinie 19:15 
– Aqua Hard Body Trening. 

Tylko w marcu wykupując karnet 
zyskasz dodatkowe zajęcia:

 » 28 zł/os./45 min (za jednorazowe 
wejście na basen, obejmuje opłatę 
za wejście na basen)

 » 100 zł/os./45 min (za 4 +1 wejścia na 
basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen)

 » 175 zł/os./45 min (za 8 +2 wejść na 
basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen)

 » 250 zł/os./45 min (za 12 + 3 wejść na 
basen, obejmuje opłatę za wejście 
na basen)

(po przekroczonym czasie dopłata według 
cennika).

/scsir/

Aqua Hard 
Body Maraton – 
zapraszamy 9 marca

Zapraszamy na Aqua Hard Body 
Maraton na Pływalni Wodny Raj. 
9 marca od godz. 18:00 do 20:00, 

cztery instruktorki aqua i Wy – musicie 
tu być. Bilet wstępu w cenie 20 zł do 
nabycia w kasie w dniu imprezy od 17:30 
(bez dopłat, ważny do 22:00). Maraton 
dedykowany jest osobom powyżej 16 
roku życia, młodsi uczestnicy wyłącz-
nie pod opieką osoby dorosłej. Nie pro-
wadzimy rezerwacji. W tych godzinach 
basen będzie całkowicie zarezerwowany 
dla uczestników maratonu. /scsir/

Komunikat

W związku z organizacją maratonu aqua, in-
formujemy, że w dniu 9 marca 2019 r. w go-

dzinach 18:00 -20:00 basen sportowy i rekreacyjny 
zarezerwowany będzie dla uczestników maratonu. 
W tych godzinach nie będzie możliwości pływania 
rekreacyjnego. Przepraszamy za utrudnienia. 

/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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nr 2 (355) bezpłatne pismo informacyjne

Codziennie nowe informacje: www.swarzedz.pl

Wybieramy sołtysów! z Zapisy do szkół i przedszkoli
Historia Sokolnik z Komu, ile, na co? – dotacje dla organizacji

Elektroniczny urząd – szybko, wygodnie, 
bez wychodzenia z domu!
Zapraszamy Państwa do rejestracji indywidualnych kont
Szanowny Mieszkańcu, pamiętaj - Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 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 nowoczesnej, elektronicznej obsługi.
Za pośrednictwem uruchomionego w Swarzędzu systemu e-administracji możemy – nie wychodząc z domu 
– załatwić większość spraw urzędowych.

Więcej informacji – str. 3
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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)

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim klimacie.
Dom położony w południowo-zachodniej części kołobrzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż cią-
gnących się w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać się z pominięciem zatłoczonego 
centrum miasta. Budynek dwupiętrowy. Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywalka), 
dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów kuchennych. Pokoje 2-5 osobowe (15 do 25 m2) 
z TV, stolikiem, szafą. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we 
wszystkich kierunkach: nad morze, do eko-parku, na 
łąki poza miasto. Z autobusami komunikacji miejskiej 
do śródmieścia – przystanek widoczny z okna, 
zaledwie o 20 m. 

Integracyjny Klub Sportowy

Integracyjny Klub Sportowy 2017 
Poznań to stowarzyszenie sportowe 
dwusekcyjne, pełne pasji, miłości do 
sportu, chcące osiągać szczyty sporto-
we. Stowarzyszenie powstało w maju 
2017 roku. 
Celem sekcji Koszykówki na Wózkach 
są rozgrywki ligowe oraz organizowa-
nie i uczestniczenie w turniejach towa-
rzyskich na terenie kraju i turniejach 
międzynarodowych. 
Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, 
integracyjnym klubem sportowym, 
naszą drugą ważną sekcją jest gru-
pa najmłodszych adeptów Rugby w 
odmianie „TAG", która jeszcze przed 
oficjalnym zarejestrowaniem klubu 
osiągała sukcesy na arenie lokalnej i 
nie tylko. Sekcja Rugby współpracuje 
m.in. ze Szkołą Podstawową nr 61. 
Wszystkie zaplanowane działania są 
nie lada wyzwaniem ze względu na to, 
że utrzymujemy się ze składek człon-
kowskich. Zarząd oraz trenerzy działa-
ją w naszym klubie charytatywnie, a 
zebrane pieniądze przeznaczamy na 

sprawy organizacyjne klubu, takie jak 
obowiązkowe szkolenia, opłaty zwią-
zane z działalnością klubu sportowe-
go. Niestety brakuje nam funduszy na 
specjalistyczne wózki do gry w koszy-
kówkę. Podobnie jest z opłatami za 
halę i wyjazdami na sparingi.

Zapraszamy do odwiedzenia nas na 
letnich treningach na boisku „Orlik" 
przy Zespole Szkół Gimnazjalno-Li-
cealnym nr 33, jesiennych treningach 
na hali „Arena” przy ul. Wyspiańskiego 
oraz na naszym fanpage: facebook.
com/ikspoznan
Koszykówka na Wózkach to nie tylko 
sport i aktywność ruchowa. To także 
rehabilitacja ruchowa, społeczna, 
psychospołeczna dla osób z niepeł-
nosprawnościami ruchowymi różne-
go rodzaju. Staramy się poprzez takie 
działania wyciągać osoby z domów i 
zaktywizować je w społeczeństwie. 
Rugby „Tag” to świetna zabawa w ru-
chu, który dzisiejszym najmłodszym 
jest bardzo potrzebny ze względu na 
coraz to bardziej popularną „cyfrową” 
formę spędzania wolnego czasu, a 
przecież wiemy, że dla naszych naj-
młodszych pociech ruch to samo 
zdrowie.

Serdecznie zapraszamy do współ-
pracy z naszym stowarzyszeniem. 
Jest możliwa na wiele sposobów - 
od wymiany barterowej, wsparcia 
finansowego w postaci sponso-
ringu lub wpłat na cele statutowe 
naszego stowarzyszenia.

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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CENTRUM MEDYCZNE

PERSONA

Centrum Medyczne Persona
Swarzędz, ul Kórnicka 75  Rejestracja: 577 820 300

Zapraszamy do naszego gabinetu stomatologicznego. Darmowe przeglądy jamy ustnej dla dzieci i dorosłych.
Tylko teraz u nas cztery implanty w cenie trzech oraz trzy wypełnienia (plomby) w cenie dwóch.

Jesteśmy  
z Wami  

już 10 lat

NASI SPECJALIŚCI:
l Psychiatra  l Logopeda  

l Urolog l Ortopeda l Chirurg l Pediatra 
l Onkolog l Dietetyk l Neurolog dziecięcy 

l Neurolog l Psychiatra dziecięcy 
l Psycholog  l Psycholog kliniczny  
l Terapeuta uzależnień  l Psychoterapeuta  

l Alergolog l Medycyna estetyczna 
l Medycyna regeneracyjna

Wizyty domowe realizowane przez  
lekarzy psychiatrów, psychoterapeutów 
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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

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.

Jeśli ktoś z Państwa planuje uzupełnić braki w uzębieniu 
zapraszamy do naszego gabinetu stomatologicznego. 

Nasi lekarze zapronują najlepsze rozwiązanie dla Państwa.

W naszym gabinecie wykonujemy: zabiegi 
implantologiczne – protezy na implantach – 

mosty ceramiczne – protezy – korony

Stomatologia zachowawcza i estetyczna.

Tylko teraz u nas do każdego zabiegu implantologicznego 
szczoteczka soniczna gratis lub cztery implanty w cenie trzech.

Do każdego zabiegu protetycznego  
skaling i piaskowanie zębów gratis.

Wszystkie zabiegi można sfinansować z firmą Mediraty.

„Wszystko zaczyna się od uśmiechu...”

CENTRUM MEDYCZNE

PERSONA

Centrum Medyczne 
Persona

Swarzędz, ul Kórnicka 75
tel.: 664 914 913 
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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

 
 


