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List otwarty 
do nauczycieli szkół i przedszkoli  
z Gminy Swarzędz

Szanowni Państwo! 
Z dużym niepokojem obserwuję sy-

tuację dotyczącą środowiska nauczyciel-
skiego, również w naszej gminie. Zdaję 
sobie sprawę z trudności związanych 
z wykonywaniem zawodu nauczyciela. 
Codzienna praca wymaga od Państwa 
nie tylko coraz większego zaangażowa-
nia w procesy dydaktyczne, ale również 
umiejętności organizatorskich - od na-
uczyciela oczekuje się dzisiaj dużych 
zdolności do budowania relacji wewnątrz 
organizacji, którą stanowią nauczyciele, 
uczniowie i rodzice. 

Dla władz Gminy Swarzędz oświata 
stanowi bardzo ważny element funkcjo-
nowania lokalnej społeczności. Dbamy 
o jak najlepsze warunki do nauki i pracy. 
Od lat zapewniamy wszystkim nauczy-

cielom pracującym w naszych placów-
kach stabilne zatrudnienie. Dzięki do-
brze prowadzonej polityce oświatowej, 
nawet najtrudniejszy w ostatnim czasie 
dla gminy okres, związany z reformą 
oświaty, nie spowodował destabilizacji 
w tym obszarze. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom nauczycieli, mając jed-
nak na uwadze ograniczone możliwości 
finansowe samorządu, w ostatnim czasie 
podwyższono te składniki wynagrodzeń, 
ustalenie wysokości których leży w gestii 
władz gminy. 

Brak obiecywanego przez rząd satys-
fakcjonującego wzrostu poziomu wyna-
grodzeń powoduje u Państwa ogromne 
rozgoryczenie i chęć do zatrzymania pra-
cy szkół w razie protestu, które w pełni 
rozumiem. Mam jednak nadzieję, że do 

takiej sytuacji nie dojdzie, że Minister-
stwo Edukacji Narodowej, zrozumie 
Państwa położenie i wyjdzie naprzeciw 
Państwa oczekiwaniom. 

W przypadku, gdyby jednak doszło do 
realizacji gorszego scenariusza apeluję, 
by nie zatracić w podejmowanych działa-
niach najważniejszej wartości, jaką jest 
dobro dziecka, o które to dobro wykazują 
Państwo codziennie wiele troski. 

Z życzliwością odnoszę się do Pań-
stwa postulatów i wierzę w pozytywne 
zakończenie sporu. 

Z wyrazami szacunku, 
Marian Szkudlarek 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

Podatek PIT jest zasadniczym źródłem dochodu 
gminy, na terenie której Państwo mieszkają

Podatki płaćmy u siebie. Warto!
We własnym interesie - podatki płaćmy tam, gdzie mieszkamy. 
Wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym 
Urzędzie Skarbowym. Prosimy o wypełnienie zgłoszenia 
aktualizacyjnego ZAP-3 wpisując Swarzędz, jako miejsce zamieszkania. 

Szanowni Mieszkańcy! Budżet gmi-
ny umożliwia realizację zadań 
przewidzianych dla samorządu 

terytorialnego i tym samym pozwala na 
spełnianie potrzeb i oczekiwań kiero-
wanych przez jej mieszkańców. Jednym 
z podstawowych zadań Burmistrza jest 
efektywne gospodarowanie naszym 
wspólnym dobrem oraz dbanie o to, aby 
środki do dyspozycji były jak największe. 
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na to, 
że wiele osób zamieszkałych na naszym 
terenie posiada zameldowanie w innej gmi-
nie lub mieście. W takich przypadkach 
część płaconego przez tych mieszkańców 
podatku od osób fizycznych (PIT) zasila 
budżet tych gmin i miast, a nie budżet 
Swarzędza.

Warto dodać, że część płaconego przez 
każdego z nas podatku PIT jest zasadni-
czym źródłem dochodu Gminy, na terenie 

której Państwo mieszkają. Jeśli, przykła-
dowo, płacicie Państwo 1000 zł podatku 
dochodowego, to do budżetu gminy lub 
miasta, które Państwo wskażecie w PIT 
trafia około 400 zł. Jest to kwota, którą 
można przeznaczyć na kształtowanie naj-
bliższego otoczenia i finansowanie usług 
publicznych, z których Państwo, na co 
dzień korzystają, m.in. na: oświatę, sport, 
budowę dróg czy też wsparcie działalności 
kulturalno-oświatowej gminy.

Zwracamy się do wszystkich Miesz-
kańców z prośbą o wspólną odpowie-
dzialność za dochody naszej Gminy 
i chcemy zachęcić do płacenia podat-
ków tu gdzie, na co dzień żyjemy. Aby 
Państwa podatki trafiły do budżetu 
Swarzędza wystarczy zaktualizować 
swój adres zamieszkania we właści-
wym Urzędzie Skarbowym. Prosimy 
o wypełnienie zgłoszenia aktualizacyj-

nego ZAP-3 wpisując Swarzędz, jako 
miejsce zamieszkania w części B.2. Im 
szybciej dokonają Państwo aktualizacji 
danych, tym szybciej Państwa podatki 
będą pracować na rzecz naszej Gminy.

Z końcem kwietnia mija termin skła-
dania zeznań podatkowych za 2018 rok. 
Wykorzystajmy ten moment i zdecyduj-
my, gdzie powinna trafiać część płaconego 
przez nas podatku dochodowego. Wszyscy 
pragniemy, by w naszej Gminie żyło się 
lepiej.
Dziękujemy Państwu za poparcie tej akcji.

Deklaracje podatkowe można składać 
w punkcie obsługi interesantów Pierw-
szego Urzędu Skarbowego w Poznaniu 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu przy ul. Poznańskiej 25. Oprócz 
możliwości składania deklaracji i prze-
kazywania wszelkiej korespondencji do 
PUS, dostępne są również do pobrania 
deklaracje i formularze podatkowe. 

Godziny funkcjonowania punktu 
obsługi: 

 » poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00 
 » od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 
15.00 

/umig, mw/
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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/

Bezpłatne szkolenia informatyczne – zapraszamy!

Trwa nabór na szkolenia informa-
tyczne dla mieszkańców naszej 
gminy, realizowane w ramach 

projektu pt. „Podniesienie kompetencji 
cyfrowych województw: wielkopolskie-
go i zachodniopomorskiego”. 

Projekt obejmujący szkolenia dla 
mieszkańców z zakresu kompetencji 
cyfrowych  jest realizowany w oparciu 
o umowę o powierzenie grantu podpisa-
ną z Fundacją Promocji Gmin Polskich 
z siedzibą w Warszawie (operator) w ra-
mach Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe 
Kompetencje społeczeństwa, działanie 
3.1 Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020. 

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

Szkolenia odbędą się w okresie od 
kwietnia do czerwca br. w 11 grupach 
liczących maksymalnie 12 osób. Gmina 
zapewnia sprzęt informatyczny na czas 
szkoleń. 

Na każdą grupę przewidzianych jest 
16h szkolenia (4 dni po 4h lub 2 dni po 

8h, popołudniami lub w weekendy) w wy-
branych przez uczestników modułach te-
matycznych (minimum jeden z podanych 
modułów musi zostać omówiony w ra-
mach szkolenia) 
Moduły tematyczne szkoleń: 
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” 

Szczegółowy opis poszczególnych 
modułów znajdą Państwo na www.swa-
rzedz.pl 

Szkolenia zostaną przeprowadzone 
na terenie miasta i sołectw (w szkołach 
lub świetlicach wiejskich). Obecnie two-
rzone są grupy szkoleniowe w następują-
cych lokalizacjach: Swarzędz, Kobylnica, 
Bogucin, Gruszczyn, Jasin, Wierzonka, 
Zalasewo, Sarbinowo oraz Paczkowo. 

Nabór prowadzony jest w sposób cią-
gły do końca czerwca br. Są jeszcze wolne 

miejsca. Zapraszamy! 
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 www.
swarzedz.pl

 /op/

Na kolejne spotkania  
informacyjne zapraszamy:
► 25 marca 2019 r. – Swarzędz, SP nr 
5 na os. Mielżyńskiego (godz. 18:00)
► 27 marca 2019 r. – Kobylnica (godz. 
18:00, świetlica wiejska)
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Swarzędzka Gala Sportu
► Finał plebiscytu na „Najpopularniejszego sportowca 
miasta i gminy Swarzędz” ► Stypendia sportowe na 2019 r.

W czwartkowy wieczór, 7 marca 2019 r., w Swarzędzkiej Sali Koncerto-
wej w Zalasewie odbyła się Swarzędzka Gala Sportu. Podczas uroczy-
stości wręczone zostały nagrody dla zwycięzców IV edycji plebiscytu na 
„Najpopularniejszego sportowca miasta i Gminy Swarzędz”. Gospodarz 
gali, burmistrz Marian Szkudlarek, wręczył również stypendia sportowe 
przyznane na 2019 rok. 

Na początek zebrani minutą ciszy 
uczcili pamięć zmarłego niedaw-
no wybitnego zawodnika i trenera: 

Zdzisław Schneider zapaśnik, olimpijczyk, 
wielokrotny mistrz Polski, trener wielu 
pokoleń swarzędzkich zapaśników. Był 
z nami na każdej Gali Sportu, jeszcze rok 
temu odbierał tytuł „Sportowiec Jubileuszu 
380-lecia Swarzędza”...

Wśród znakomitych gości, którzy 
zasiedli na widowni, byli utalentowani 
sportowcy – ci młodzi, odnoszący już 
poważne sukcesy i tacy, którzy swoje 
kariery zakończyli, działacze, samorzą-
dowcy, kibice i sympatycy, troszczący się 
na co dzień o los swarzędzkiego sportu. 

Sportowcy Roku (kategoria do 18 roku życia)

Sportowcy Roku (kategoria powyżej 18 roku życia)

dok. na str. 6 Ü
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Wyniki plebiscytu 

Nazwiska bohaterów wieczoru – 
laureatów plebiscytu – do ostat-
niej chwili były tajemnicą. Wzo-

rem poprzednich edycji to swarzędzanie 
w głosowaniu zadecydowali o wynikach. 
Podczas gali 7 marca poznaliśmy zwy-
cięzców w następujących kategoriach: 
sportowiec roku 2018 do lat 18, sporto-
wiec roku 2018 powyżej lat 18, najpopu-
larniejsza drużyna, trener roku, działacz 
roku oraz wydarzenie sportowe roku.  
Oto laureaci:

Kategoria  
Sportowiec Roku 2018 do lat 18: 

Miejsce I - Anna Starszak - adept-
ka zapasów, z którą cała Unia Swarzędz 

wiąże duże nadzieje. Mimo, że treningi na 
macie rozpoczęła dopiero w listopadzie 
2017 roku, to już teraz może pochwalić się 
wieloma sukcesami. W 2018 roku wzię-
ła udział w 12 turniejach i każdy z nich 
kończyła na podium. Przystąpiła do 43 
walk, z których wygrała 38, czyli niemal 
90% pojedynków. Z każdym miesiącem 
podopieczna trenera Leonarczyka coraz 
bardziej się rozwija.

Miejsce II - Antonina Walczak – 
I miejsce w turnieju z cyklu Pucharu 
Polski - Swarzędz CUP 2018. W lutym 
2018 r. - złoty medal w Pucharze Świata 
G1 rozgrywanym w Słowenii. Kolejny 
start na Pucharze Świata to marzec 2018 
w Belgii – miejsce 5. Powołanie do Kadry 
Polski w październiku i udział w Mistrzo-
stwach Europy w Hiszpanii.

Miejsce III - Bartosz Hałas - kaja-
karstwo trenuje od 2014 r. w AZS AWF 
Poznań i od tamtej pory zdobył 50 medali 
na różnych dystansach. W roku 2018 został 
powołany do kadry narodowej juniorów 
młodszych. Osiągnięcia: Mistrzostwa 
Europy Juniorów w Auronzo/ ITA 12. 
miejsce, Mistrzostwa Świata Juniorów 
w Plovdiv/ BUL 18. miejsce K2-1000m.

Miejsca od 4 do 10 zajęli: Michał Mru-
galski, Dastin Malinowski, Wiktoria Turek, 
Zuzanna Hałas, Dawid Wika-Czarnowski, 
Wiktoria Plackowska i Emilia Kaspruk. 

Kategoria  
Sportowiec Roku 2018 powyżej lat 18:

Miejsce I - Kacper Majchrzak - je-
den z najbardziej znanych i utytułowanych 
polskich pływaków; rok 2018 przebrnął 
z licznymi sukcesami, wśród których 
wymienić należy brązowy medal Mi-
strzostw Europy z Glasgow, dwa złote 
medale na 100 i 200m stylem dowolnym 
z Mistrzostw Polski w Łodzi czy dwa złote 
medale z Zimowych Mistrzostw Polski. 
Wielka nadzieja naszej gminy na Igrzyska 
Olimpijskie w Tokio!

Miejsce II - Mikołaj Szaferski - spor-
tową karierę rozpoczął w 2003 r. we Wrze-
śni - w klubie UKS Tiger Września. Po 
roku przeniósł się do Swarzędza i trenuje 
w klubie AZS Poznań aż do dnia dzisiej-
szego. Jego największym sukcesem jest 
Medal na Mistrzostwach Europy Juniorów 
w 2013 r. oraz wielokrotne Mistrzostwo 
Polski. W 2018 r. został dwukrotnym 
Mistrzem Polski w kategorii Młodzie-
żowiec i Senior. Do tych dwóch medali 
dołożył brązowy medal z Pucharu Świata 
w Izraelu.

Miejsce III - Przemysław Wanat - 
członek młodzieżowej kadry narodowej 
wioślarzy. Brał udział jako reprezentant 
Polski w takich zawodach jak regaty 

Anna Starszak – Sportowiec Roku 
2018 – kategoria do lat 18

Kacper Majchrzak – Sportowiec Roku 
2018 – kategoria powyżej lat 18

Marzena Szymańska  
– nagroda specjalna

Piotr Leonarczyk – Trener Roku 2018

Marcin Madanowski Działacz Roku 2018 Wydarzenie Roku 2018 – na zdjęciu organiza-
torzy Memoriału Arkadiusza Gołasia

Najpopularniejsza drużyna – Unia Swarzedz 
i jej reprezentanci. Od lewej: Piotr Leonarczyk, 
Anna Starszak, Grzegorz Mazurek

Zuzanna i Bartosz Hałas  
z ich dziadkiem, p. Stefanem

Û dok. ze str. 5
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międzynarodowe w Monachium, gdzie 
z kolegami z osady ósemki stanęli na 
podium na 2 miejscu, Mistrzostwach 
Europy juniorów gdzie też na ósemce 
zdobył 5 miejsce oraz na Mistrzostwach 
Świata juniorów, które również zakończyły 
się 5 miejscem. 

Miejsca od 4 do 10 zajęli: Sebastian 
Nowicki, Magdalena Dedio, Waldemar Ra-
taj, Mikołaj Kapała, Maksym Majchrzak, 
Mikołaj Wójcik i Stanisław Stołowski.

Najpopularniejszą drużyną sporto-
wą została Unia Swarzędz, a dwa kolejne 
miejsca zajęły UKS Lider Swarzędz oraz 
Swarek Swarzędz.

Trenerem Roku 2018 wybrano  
Piotra Leonarczyka - jednego z ojców 
ostatnich sukcesów sekcji zapaśniczej 
Unii. Przygodę trenerską w Swarzędzu 
rozpoczął dopiero w styczniu 2018 roku, 
a już zapisał się w historii lokalnych zapa-
sów. Znacząco przyczynił się do zdobycia 
czterech medali Mistrzostw Polski przez 
zapaśników Unii w minionym roku. Jest 
także trenerem współpracującym przy re-
prezentacji Polski kadetów. Jako zawodnik 
był wielokrotnym medalistą Mistrzostw 
Polski, uczestnikiem Mistrzostw Świata 
Juniorów oraz Mistrzostw Europy Junio-
rów.

I wreszcie: Działacz Roku 2018 – 
Marcin Madanowski - sędzia koszy-
kówki, współtwórca UKS Lider Swarzędz, 
w zgodnej opinii nasz laureat wskrzesił 
koszykówkę w Swarzędzu, stawiając na 

harmonijny rozwój sekcji koszykówki 
UKS Lider, oparty przede wszystkim na 
wychowankach klubu. W dużej mierze 
dzięki niemu dziś wiele koszykarek Li-
dera to fundamenty kadry regionu, a także 
juniorskich reprezentacji Polski. 

W kategorii Wydarzenie Sportowe 
Roku 2018 – bezapelacyjnie zwyciężył 
XIV Agrobex Memoriał Arkadiusza Go-
łasia. 

Nagrodę Specjalną otrzymała Ma-
rzena Szymańska z Wierzenicy. Jej 
największy wyczyn to zeszłoroczny ro-
werowy wyścig przez USA.

Stypendia sportowe  
na 2019 rok

Podczas Gali Sportu 19 swarzędzkich 
stypendystów sportowych odebrało 
z rąk burmistrza Mariana Szkudlar-

ka listy gratulacyjne. Stypendia otrzymali 
młodzi zawodnicy osiągający już znako-

mite wyniki sportowe, promujący naszą 
gminę i mający doskonałe perspektywy 
na przyszłość. 

Oto oni: Szymon Mikołajczak – wio-
ślarstwo, Mikołaj Wójcik – taekwondo, 
Emilia Pic żeglarstwo, Agnieszka Wiesz-
czek-Kordus – zapasy, Kamil Kulkuła 
- kanadyjkarstwo, Kacper Majchrzak 
- pływanie, Maria Gorczyca - bieg na 
orientację, Zuzanna Hałas - kajakarstwo, 
Bartosz Hałas - kajakarstwo, Kacper 
Kasprzyk - taniec towarzyski, Dastin 
Malinowski - kajakarstwo, Przemysław 
Wanat - wioślarstwo, Mikołaj Szaferski 
- taekwondo olimpijskie, Emilia Kaspruk 
- taekwondo olimpijskie, Iga Krzysztofiak 
- pływanie, Maksym Majchrzak - ka-
jakarstwo, Sebastian Nowicki - zapasy, 
Kacper Konczalik - zapasy, Aleksander 
Wiśniewski - koszykówka.

Serdecznie gratulujemy!

M.Woliński, M.Matuszak
z Fot. Aldona Młynarczak

UKS Swarek
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„Deptak” – III etap na ukończeniu. Na kwiecień br. zaplanowano zakończenie ostatnich prac budowlanych III etapu modernizacji tzw. „deptaka” na os. 
Kościuszkowców w Swarzędzu. Mowa o kilkusetmetrowym odcinku ścieżki spacerowej od granicy os. Czwartaków aż do bloku nr 21. Wykonawcą jest firma Budownictwo 
Drogowe KRUG. 
Jak już informowalismy, modernizacja deptaka obejmuje budowę zatok parkingowych, poszerzenie ulic, położenie nowej nawierzchni, instalację oświetlenia, małej 
architektury (ławki, kosze, stojaki na rowery, słupki ograniczające wjazd pojazdów etc.), posadzenie nowej zieleni (51 drzew, 2626 krzewów oraz 897 bylin). Gmina 
Swarzędz - w ramach inwestorstwa zastępczego - na koszt spółki Aquanet wybudowała też nową sieć wodno-kanalizacyjną. 
Przypomnijmy, że w poprzednich latach gruntownie zmodernizowany został deptak na odcinku od tzw. Manhattanu do granicy os. Kościuszkowców. Gmina Swarzędz 
zleciła też opracowanie dokumentacji na przebudowę wszystkich dróg dojazdowych na os. Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców od ul. Kwaśniewskiego 
oraz na przebudowę drogi na terenie os. Dąbrowszczaków, prowadzącej do ul. Kwaśniewskiego przez Manhattan. Na tyłach terenu należącego niegdyś do Swarzędzkiej 
Fabryki Armatur wybudowane zostały niedawno zatoki parkingowe (na podstawie dokumentacji opracowanej przez Gminę Swarzędz, staraniem i na koszt prywatnego 
inwestora). /mw/

Przebudowa 
ul. Poziomkowej 
i części ul. Rivoliego

Rozstrzygnięty został przetarg na 
przebudowę ul. Poziomkowej i odcinka 
ul. Rivoliego (do skrzyżowania z ul. Agre-
stową) w Zalasewie. Obie ulice otrzymają 
nawierzchnię z betonowej kostki bruko-
wej. Ul. Rivoliego będzie miała chodnik 
z jednej strony, natomiast znacznie węższa 
ul. Poziomkowa zaprojektowana została 
jako pieszojezdnia. W ramach tej inwesty-
cji wykonane zostaną także: odwodnienie 
ulic, brakujące przyłącza wodno-kanaliza-
cyjne, kanalizacja teletechniczna, usunięte 
zostaną kolizje sieci elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych. Prace mają się za-
kończyć latem br. Ich koszt to niespełna 1,3 
mln zł, a wykonawcą będzie Budownictwo 

Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k. z Rabowic. 
Umowę w tej sprawie burmistrz 

Swarzędza Marian Szkudlarek podpisał 
21 lutego 2019 r.  /mw/
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Budynek komunalny – budowa rozpoczęta. W Jasinie przy ul. Wrzesińskiej, obok oddanego do użytku w ubiegłym roku budynku z 27 mieszkaniami komunalnymi 
i socjalnymi, powstaje drugi, w którym zaprojektowano 21 mieszkań. 10 marca, gdy zamykaliśmy to wydanie „Prosto z Ratusza”, na placu budowy trwało już wykonywaniu fundamentów.  
Jak już informowaliśmy, inwestorem jest Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym - 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. /mw/

z F
ot

. M
. W

oli
ńs

ki
Wodociąg w Garbach

Kończy się procedura przetargowa 
mająca wyłonić wykonawcę wodocią-
gu w ul. Kruszewnickiej w Garbach. 
Zaplanowano tam budowę 222 mb wo-
dociągu wraz z przyłączami do posesji. 
Inwestycja będzie realizowana w opar-
ciu o dokumentację przygotowaną przez 
Gminę Swarzędz, a sfinansowana zostanie 
z budżetu spółki AQUANET z Poznania. 
Całkowitą realizację tej inwestycji wzięła 
na siebie Gmina Swarzędz jako inwestor 
zastepczy. Roboty powinny się zakończyć 
wiosną tego roku. /mw/

Jaśniej w Gortatowie
Na ul. Swarzędzkiej w Gortatowie wy-

budowane zostanie oświetlenie uliczne. 
Firma Instalatorstwo Elektryczne P. Tom-
czak z Leszna zainstaluje tam 21 opraw 
oświetleniowych typu LED. Inwestycja 

ma być zakończona w maju br. Jej koszt 
to ok. 140 tys. złotych. /mw/

Kobylnica  
– rusza przebudowa 
ul. Wiatrakowej

Rozstrzygnięty został przetarg na prze-
budowę ul. Wiatrakowej w Kobylnicy na 
270-metrowym odcinku od ul. Poznańskiej 
do torów kolejowych. Powstanie tam pie-
szojezdnia z betonowej kostki brukowej, 
będzie też próg spowalniający. Najpierw 
wybudowana zostanie kanalizacja desz-
czowa, a dodatkowo - brakujące przyłącza 
wodno-kanalizacyjne, kanalizacja teletech-
niczna oraz oświetlenie. Inwestycja ma się 
rozpocząć jeszcze w marcu i zakończyć 
w czerwcu br. Wykonawcą jest Budow-
nictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. Sp. k. 
z Rabowic. Koszt to 750 tys. zł.

/mw/

Ulice Ciesielska 
i Murarska – jak nowe 
do czerwca

Wiadomo już także kto przebudu-
je ulice Ciesielską i Murarską w Swa-
rzędzu. Przetarg wygrała firma IVE-
STON z Obornik, a koszt inwestycji 
wyniesie nieco ponad 600 tys. zł.  
Ulice Ciesielska i Murarska mają po nie-
spełna 100 m każda. Po przebudowie obie 
będą miały jezdnie o szer. 5 m zakończone 
miejscem do nawracania oraz jednostron-
ne, dwumetrowe chodniki. 

Inwestycja obejmuje również wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, brakują-
cych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 
kanalizacji teletechnicznej oraz usunięcie 
kolizji sieci elektroenergetycznej i teleko-
munikacyjnej. Budowa ma zakończyć się 
w czerwcu br.

/mw/
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Podsumowanie swarzędzkich 
obchodów 100. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego

15 lutego w auli Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Zalasewie, odbyło się 
oficjalne zakończenie swarzędz-

kich obchodów 100. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego. 

Uroczystość rozpoczęła premiera 
5. odcinka filmu „Swarzędz na szlaku 
dziejów”, obejmującego czas Powstania 
Wielkopolskiego oraz okresu międzywo-
jennego. 

W temat ostatniej już części filmu, 
przybyłych do Swarzędzkiej Sali Kon-
certowej, wprowadził regionalista pan 
Antoni Kobza. 

Drugą część spotkania stanowiła pro-
mocja nowego wydania książki „Uczest-

nicy Powstania Wielkopolskiego 1918 
– 1919 związani z ziemią swarzędzką”, 
o której opowiedział jeden ze współau-
torów, pan Arkadiusz Małyszka. 

Na zakończenie, burmistrz Marian 
Szkudlarek, w serdecznych słowach, 
podziękował rodzinom swarzędzkich 
Powstańców Wielkopolskich, za pomoc 
podczas powstawania książki i filmu, za 
obecność na uroczystości oraz pamięć 
o bohaterskich przodkach. 

Całe spotkanie uświetnił recital akor-
deonowy w wykonaniu Jarosława Bucz-
kowskiego. 

Spotkanie w Swarzędzkiej Sali Kon-
certowej zakończyło obchody 100-lecia 

Powstania Wielkopolskiego organizowane 
przez Miasto i Gminę Swarzędz. W boga-
tym programie swarzędzkich obchodów 
znalazły się m. in. wystawy, spotkania 
z autorami publikacji, odsłonięcie czte-
rech tablic upamiętniających powstańców 
ze Swarzędza i okolic, ekspozycje oraz 
oficjalne uroczystości na rynku. 

Książkę „Uczestnicy Powstania Wiel-
kopolskiego 1918-1919 związani z ziemią 
swarzędzką” można nabyć nieodpłatnie 
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu oraz 
Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki. 

J. Szar 
z Fot. A. Młynarczak

Przysięga Straży Ludowej  
na Rynku w Swarzędzu 16 lutego 1919 r.
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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). 11 marca, gdy zamykaliśmy to 
wydanie „Prosto z Ratusza” zaplanowane były jesz-
cze 4 ostatnie zebrania wiejskie – w Gruszczynie (12 
marca), Gortatowie (13 marca), Janikowie Dolnym 
(18 marca) oraz Wierzenicy (20 marca).

Podczas dotychcza-
sowych, wyborom 
nowych soł tysów 

towarzyszyły pożegnania 
i serdeczne podziękowania. 
W Jasinie Pani Maria Droz-
da po 34 latach sprawowania 
funkcji sołtysa zrezygnowa-
ła z ponownego startu w wy-
borach, ale nowego sołtysa 
obiecała wspierać jako czło-
nek rady sołeckiej. Z kolei 
w Janikowie Górnym po 
18 latach pracy wieloletni 
sołtys, Ryszard Wiczyński, 
ze względów zdrowotnych 
zrezygnował, z ponownego 
kandydowania. Burmistrz Marian Szkudlarek w imieniu władz 
Gminy podziękował Panu Marii i Panu Ryszardowi Ryszardowi 
za wieloletnią służbę na rzecz mieszkańców.

Oto wyniki wyborów, które 
już się odbyły (do 11 marca): 
Bogucin 
Sołtys: Adam Borówczak 

Rada sołecka: Katarzyna Okupnik, 
Michał Sadowski, Alicja Staniszewska, 
Andrzej Kubicki, Agnieszka 
Stachowiak, Wojciech Matecki

Garby
Sołtys: Bogdan Krych

Rada sołecka: Maria Nowomiejska, 
Leszek Staniewski, Eugeniusz 
Kucharski, Stefan Matuszczak, 
Aleksander Szaroleta, Agnieszka Struk

Janikowo Górne

Sołtys: Norbert Zgrabczyński

Rada sołecka: Anna Madaj,  
Karolina Wawrzyniak, Karolina 
Słabuszewska, Tadeusz Zandecki

Jasin

Sołtys: Zdzisław Niemyt

Rada sołecka: Violetta Liebthal, 
Krzysztof Szymanowski,  
Dawid Książkiewicz, Maria Drozda, 
Witold Garstka, Iwona Błażejczyk, 
Grzegorz Majchrzak 
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Karłowice 

Sołtys: Kamila Górecka

Rada sołecka: Agnieszka Chruścicka, 
Elżbieta Paczyńska, Józef Pławski, 
Weronika Pomin.

Kobylnica

Sołtys: Grażyna Orpińska

Rada sołecka: Piotr Wantowski, 
Agnieszka Maciejowicz, Mariusz 
Wyskiel, Małgorzata Gąsiorowska, 
Przemysław Stachowiak, Artur Glapka, 
Piotr Kałużny  

Kruszewnia

Sołtys: Małgorzata Markiewicz

Rada sołecka: Beata Kawczyńska, 
Justyna Marcinkowska,  
Sandra Przespolewska, Justyna 
Przybylak, Janusz Wojciechowski.

Łowęcin

Sołtys: Bogumiła Kaczmarek

Rada sołecka: Ryszard Matoga, 
Zygmunt Majchrzak, Marek Niemczal, 
Monika Drgas, Włodzimierz Nowak, 
Agata Ludwiczak 

Paczkowo

Sołtys: Małgorzata Glabas-Gruszka

Rada sołecka: Aniela Strzelczyk, 
Ryszard Dyzma, Krzysztof Kowalski, 
Tomasz Plencler, Jacek Bura,  
Urszula Krupka,  
Katarzyna Łada-Palczewska

Puszczykowo Zaborze 

Sołtys: Krzysztof Nowak

Rada sołecka: Ilona Nowak Ciesielska, 
Przemysław Zając, Jarosław Dudziak
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Rabowice
Sołtys: Katarzyna Szaferska

Rada sołecka: Łukasz Strzelczak, Jacek 
Strzelczak, Eleonora Niechciałkowska, 
Ewelina Kołek, Roland Kałużny, 
Mateusz Tyblewski, Małgorzata 
Gapińska

Sarbinowo
Sołtys: Hanna Andrzejewska

Rada sołecka: Krzysztof Biernacki, 
Dariusz Broński, Marcin 
Fornalkiewicz, Dawid Frąckowiak, 
Renata Jędrzejczak, Agnieszka 
Jóźwiak, Piotr Ziętek.

Sokolniki Gwiazdowskie
Sołtys: Gabriela Iglińska

Rada sołecka: Paweł Stawik,  
Aneta Tórz, Jacek Kociura,  
Maria Toboła, Małgorzata Foszcz

Uzarzewo 
Sołtys: Adrian Suchomski

Rada sołecka: Joanna Dudzińska, 
Paweł Furmaniak, Nina Karwowska, 
Konrad Kaszubowicz, Mieczysław 
Maciejewski i Monika Malicka.

Wierzonka
Sołtys: Irena Prokop

Rada sołecka: Bogdana Cywińska, 
Magdalena Szcześniak,  
Dariusz Nolberczak, Jadwiga 
Wojtasiak, Eugeniusz Lisiecki 

Zalasewo
Sołtys: Adrian Senyk

Rada sołecka: Bartosz Bryk, Jakub 
Rosa, Agnieszka Wolniewicz, Ewelina 
Bogacka, Emilia Wajnert, Piotr 
Nowakowski, Sabina Zielińska 

/mw/
z Fot. Mariusz Szrajbrowski, Anna Begier, Damian Przybylak
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W skrócie z różnych stron

185 – LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA 
W SWARZĘDZU. Od 1834 r. Jedynka na stałe 
wpisała się w krajobraz Swarzędza. 4 marca 2019 r. 
szkoła obchodziła Święto Patrona. W tym roku do-
datkową okazją do świętowania była 185 rocznica 
funkcjonowania szkoły. Należy przy tym pamiętać, że 
Jedynka rozpoczęła działalność jako katolicka szkoła 
ludowa pod zaborem pruskim. To z kolei nie zmienia 
faktu, że swarzędzkie dzieci mogły zdobywać podstawy 
edukacji. Uczyły się czytać, pisać i liczyć. Uczestniczyły 
także w strajku, w obronie polskiej mowy, w latach 
1906-1907.  
W dniu Święta Patrona odbyły się 3 akademie, aby 
wszyscy uczniowie mogli w nich uczestniczyć. Szkołę 
zaszczycili też zaproszeni goście, a wśród nich: poseł na 
sejm Bożena Szydłowska, Burmistrz Marian Szkudlarek 
wraz z wiceburmistrzem Grzegorzem Taterką, ksiądz 
proboszcz Aleksander Brzeziński, dyrektor SCSiR Mariola 
Józwiak, radny Paweł Bocian, dyrektorzy swarzędzkich 
szkół i przedszkoli. Nie zabrakło też życzeń dla czcigodnej 
Jubilatki, które w najbliższym czasie zostaną zamknięte 
w kapsule czasu. Na koniec odśpiewano gromkie 100 
lat, a właściwe powinno być 200 lat. 

Elżbieta Nawrocka

„Z SERCA TON” – DZIECIĘCY KON-
CERT CHARYTATYWNY. 1 lutego w Szko-
le Podstawowej nr 3 im. Polskich Noblistów odbył się 
I Dziecięcy Koncert Charytatywny „Z serca ton”. Impre-
za miała szczególny cel: zbiórkę funduszy na leczenie 
10-letniej Nicole i jej rodziny. Wydarzenie objęte zostało 
Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz pana Mariana Szkudlarka. Koncert zorganizo-
wany został we współpracy ze swarzędzkimi szkołami: 
Szkołą Podstawową nr 1 oraz Szkołą Podstawową nr 5 
w Swarzędzu, Szkołą Podstawową nr 1 w Zalasewie, 
Szkołą Podstawową w Paczkowie, Szkołą Podstawową 
w Kobylnicy oraz Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną 
II Stopnia z ulicy Solnej w Poznaniu. Ponadto naszą 
szkołę w organizacji tego przedsięwzięcia wsparło 
wiele instytucji, firm i osób za co serdecznie dziękujemy. 
Przed koncertem można było zakupić cegiełki w cenie 
20, 50 lub 100 zł. Łącznie udało zebrać się 5770 zł i suma 

ta nadal rośnie, bowiem uczniowie, rodzice, pracownicy 
i przyjaciele szkoły nadal są zainteresowani wsparciem 
Państwa Wala w trudach związanych z pokonywaniem 
chorób, które dotknęły ich rodzinę. 
Pomysłodawczyniami koncertu była: pani dyrektor Do-
rota Świerczyńska oraz pani Kasia Stramowska. Nad 
przebiegiem i organizacją całości czuwali nauczyciele: 
Anna Jasińska, Aleksandra Baran, Katarzyna Stramow-
ska, Arkadiusz Trzbeniak, Jan Kiełbasiewicz i Dorota 
Sowińska.
Państwu Wala życzymy nadal ogromnej woli walki, po-
gody ducha i entuzjazmu, którym zarażają na co dzień. 
Wszystkich pozostałych zapraszamy do zakupu cegiełek, 
których nadal mamy sporo w sprzedaży i zachęcamy 
do przekazania 1% podatku dla małej Nicole: Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” NR KRS: 0000037904, cel 
szczegółowy 1%: 29624 Wala Nicole. 

Dorota Sowińska

PIOTR JANKOWSKI DRUGI W KON-
KURSIE OZE. 15 lutego Piotr Jankowski – uczeń 

z kl. IIIa Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu odniósł 
ogromny sukces w Wojewódzkim Konkursie „Odnawial-
ne źródła energii”. Konkurs, pod honorowym patronatem 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu od wielu lat organizuje IX L.O. w Poznaniu. 
Głównym celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na 
temat odnawialnych źródeł energii i ich znaczeniu 
w dalszym rozwoju naszej cywilizacji. 
Do szkolnego etapu przystąpiło 19 uczniów. Najwięk-
szą znajomością odnawialnej energii wykazali się Piotr 
Jankowski oraz Mikołaj Wiatrowski z IIIb. To właśnie oni 
reprezentowali swarzędzką „Trójkę” w finale, do którego 
przygotowywali się pod okiem Pani D. Świerczyńskiej. 
Ostatecznie Piotr zajął II miejsce. 

D.Ś.

BAL SPORTU NA 100 PAR. 9 lutego 2019 r. 

w gościnnych progach Eurohotelu odbył się kolejny bal 
sportu. Organizatorami byli: Klub Unia Swarzędz oraz 
Koło Przyjaciół i Sympatyków Klubu Unia - „Unia 100”. 
W balu wzięło udział ponad 100 par (ponad 200 osób). 
Zaszczycili nas swoją obecnością - brązowa medalistka 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. Pani Agnieszka 
Wieszczek-Kordus, wielokrotny mistrz Polski i rekordzista 
Polski w rzucie młotem Pan Ireneusz Golda oraz prezes 
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, w przeszłości 
reprezentant Polski w piłce nożnej Pan Paweł Wojtala. 
Nie zabrakło również włodarza Miasta i Gminy Swa-
rzędz Pana Mariana Szkudlarka oraz Sekretarz Gminy 
Pani Agaty Kubackiej. Wszyscy bawili się doskonale 
„do białego rana”.
W imieniu Koła Unia 100 pragnę podziękować wszyst-
kim za udział w zabawie. Do zobaczenia za rok!

Eugeniusz Dobiński

185 – lecie Szkoły Podstawowej nr 1

„Z serca ton” – dziecięcy koncert charytatywny
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WIZYTY STUDYJNE UCZNIÓW Z NA-
SZEJ GMINY W ZAKŁADACH PRACY 
I NA UAM W POZNANIU. W ostatnim czasie, 

w ramach trwającej I edycji Projektu „Mój zawód – moja 
przyszłość”, mającego na celu wsparcie uczniów z terenu 
gminy Swarzędz w wyborze ścieżki edukacyjno-zawo-
dowej, chętni uczniowie klas III gimnazjalnych i VIII szkół 
podstawowych uczestniczyli w wyjazdach studyjnych 
do okolicznych zakładów. Jednym z założeń przepro-
wadzonych wycieczek było umożliwienie młodzieży 
zapoznania się ze specyfiką pracy w poszczególnych 
branżach, a także kwestiami zarządzania i prowadzenia 
małych i dużych firm. 
Wyjazdy udało się zorganizować dzięki współpracy 
i życzliwości takich firm jak: Piórex S.A. w Swarzędzu, 
Fabryka Armatur „Swarzędz” Sp. z o.o. w Rabowicach, 
SKF Polska S.A. w Poznaniu, Instytut Pojazdów Szyno-
wych „Tabor” w Poznaniu, Zakład Mechaniki Maszyn 
Metek w Swarzędzu, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Kruszewni, Restaura-
cja „Między nami” w Paczkowie, Volkswagen Zakład 3 
w Poznaniu i Zakład 4 w Rabowicach, Trak PP-H Sp. z o.o. 
w Swarzędzu, Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunal-
ne Sp. z o.o. w Garbach, Utal Sp. z o.o. w Gruszczynie, 
Szpot Sp. z o.o. w Swarzędzu, Solaris Bus & Coach S.A. 
w Bolechowie, Imperial Logistics Sp. z o.o. w Rabowi-
cach, Colian Sp. z o.o. w Kostrzynie. 
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie młodzieży 
poszczególnymi wyjazdami, odbyło się aż 56 tego typu 

wycieczek. Uczniowie bardzo chwalili profesjonalny 
sposób prowadzenia zajęć przez poszczególne firmy. 
Wielokrotnie uczestnicy Projektu mogli nawet na 
ochotnika wcielić się w rolę pracownika danego zakładu 
i osobiście spróbować swoich sił w danym zawodzie.  
Równolegle do wyjazdów do firm, w ramach Projektu 
„Mój zawód moja przyszłość”, we współpracy z Uni-
wersytetem im. Adama Mickiewicza, zorganizowano 
6 terenowych warsztatów doradczych dedykowanych 
specjalnie dla uczniów z terenu Gminy Swarzędz. Uczest-
niczyło w nich 193 uczniów klas III gimnazjalnych i VIII 
szkół podstawowych. Podczas zajęć uczniowie między 
innymi poznali zasady projektowania ścieżki eduka-
cyjnej i zawodowej, zapoznali się z ofertą edukacyjną 
UAM i wzięli udział w grze terenowej. Wizyta na uczelni 
była także okazją do spotkań ze studentami z Wydziału 
Studiów Edukacyjnych. 

/aw/

VII GMINNY KONKURS CZYTELNI-
CZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Jak 
co roku, nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Swarzędzu zaprosili uczniów 
klas szóstych, swarzędzkich szkół podstawowych do 
udziału w VII Gminnym Konkursie Czytelniczym z Języka 
Angielskiego. Konkurs odbył się 28 lutego 2019 roku. 
Jego celem było zachęcenie do czytelnictwa w języku 
angielskim oraz zdrowa rywalizacja między szkołami 
z gminy. Uczniowie, jak zawsze, nie zawiedli i licznie 
przybyli, aby wykazać się tym razem znajomością 
lektury pt. „The Enivornment” czyli w tłumaczeniu na 
język polski „Środowisko”. Tematyka książeczki porusza-
ła problemy współczesnego środowiska naturalnego, 
w tym zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie, zagrożone 
gatunki, alternatywne źródła energii odnawialnej oraz 
sposoby ochrony naszej planety. 
Uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą o lekturze 
oraz umiejętnościami rozumienia tekstu słuchanego 
i czytanego. Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się: 
Szymon Jóźwiak z SP nr 5 (I miejsce), Julia Szczepańska 
z SP nr 5 (II miejsce), Maksymilian Grześkowiak z SP 
w Kobylnicy (III miejsce). W tym roku wyróżniliśmy rów-
nież 3 osoby: Krzysztofa Świtalskiego z SP w Paczkowie, 

Szymona Kaczmarka i Antoninę Maciejowicz - uczniów 
SP w Kobylnicy. 
Zwycięzcy uczestnicy otrzymali zestawy nagród, w tym 
książki gramatyczne i lektury w języku angielskim. Pozo-
stali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia- gadżety 
od wydawnictwa Macmillan.
Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie, jak 
i nauczycielom przygotowującym uczniów serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy !

E.Szumińska, E.Krasiel, K.Lidzka 

JUNIORKI MŁODSZE SWARKA WI-
CEMISTRZEM POLSKI! Drużyna juniorek 
młodszych Swarka Swarzędz podczas turnieju finało-
wego, który odbył się 23 lutego w Gąsawie zdobyła tytuł 
hokejowego Halowego Wicemistrza Polski! W meczu 
finałowym uległa zespołowi LKS Gąsawa 1:4.
Skład zespołu Swarka: Wiktoria Noculak, Julia Szynka, 
Julia Bittner, Dagmara Czerniak, Marta Czujewicz, Mo-
nika Palacz, Maria Drozda, Anastazja Nowak, Karolina 
Rozkres, Marlena Mostowska, Matylda Zalewska, Zu-
zanna Schmidt. Trener: Oriana Bratkowska.
Gratulujemy! /nad/

…A JUNIORZY MŁODSI SWARKA 
WYWALCZYLI BRĄZOWY MEDAL 
MISTRZOSTW POLSKI. W dniach 02-
03.03.2019 w Gąsawie odbył się turniej finałowy Halo-
wych Mistrzostw Polski juniorów młodszych. W wyniku 
regionalnych eliminacji zakwalifikowało się do niego 
6 najlepszych drużyn, wśród nich Swarek Swarzędz. 
Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. Osta-
tecznie Juniorzy młodsi Swarka Swarzędz wywalczyli 
brązowe medale podczas Halowych Mistrzostw Polski 
w sezonie 2018/2019! Jest to ogromny sukces drużyny, 
której połowa składu gra jeszcze w niższej kategorii 
wiekowej.
Skład Swarka: Maksymilian Pawlak, Michał Mrugalski, 
Jan Solnica, Filip Adrian, Jan Sosnowski, Maciej Rymer, 
Emil Witczak, Mikołaj Wojciechowski, Michał Prętki, Emil 
Bucher, Jakub Mikołajczak, Michał Hołówko. Trener: 
Krzysztof Witczak.

/nad/

VII Gminny Konkurs Czytelniczy z Języka Angielskiego
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Anita Lipnicka „Z bliska”

14 lutego, z okazji Walentynek, 
w Swarzędzkiej Sali Koncerto-
wej w Zalasewie odbył się wspa-

niały, akustyczny koncert Anity Lipnickiej, 
zatytułowany „Z bliska”. Mogliśmy usły-
szeć wiele muzycznych niespodzianek. 

Począwszy od najbardziej znanych prze-
bojów artystki: „Ptasiek”, „Księżycowa”, 
„Ona ma siłę”, „Piękna i rycerz”, „Bones 
of love”, „Trzecia zima” aż do coverów, 
takich jak chociażby „Nothing Compares 
2U” Sinéad O’Connor, czy też „Creep” Ra-

diohead, które jak sama mówiła, ukształ-
towały ją muzycznie. 

Zapowiadając trasę koncertową 
wokalistka informowała, aby zabrać ze 
sobą chusteczki, ponieważ będzie wiele 
powodów do wzruszeń. Jednak oprócz 
wzruszeń było też wiele radości i śmie-
chu, a to za sprawą zabawnych anegdot 
z życia artystki.

Publiczność doceniając kunszt arty-
styczny całego zespołu podziękowała za 
koncert owacją na stojąco. 

Wszystkim bardzo dziękujemy za 
obecność w ten walentynkowy wieczór, 
jest nam niezmiernie miło, że Swarzędzka 
Sala Koncertowa w Zalasewie była wy-
pełniona po same brzegi.

Do zobaczenia na kolejnym wyda-
rzeniu!

/ok/
z Fot. Mariusz Łuczak

DKF dziękuje i zaprasza
Ośrodek Kultury w Swarzędzu serdecznie zaprasza na III już spotkanie 
filmowe Swarzędzkiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego,  
które odbędzie się tradycyjnie już we wtorek, 9 kwietnia 2019 r. 
o godzinie 18:30 w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury w Swarzędzu  
przy ul. Poznańskiej 14 (wjazd od ul. Jesionowej). 

Tym razem, dla odmiany, po wywołu-
jącym skrajne emocje „Wszystko za 
życie” oraz poruszającej  „Whitney”, 

wyświetlony zostanie film o dużo lżejszej 
tematyce, którego tytuł do czasu emisji, 
oczywiście pozostanie tajemnicą…

Po obejrzeniu filmu proponujemy po-
zostać, by podzielić się wrażeniami, wła-
snymi 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

Wstęp bezpłatny.

* * *

12 lutego w Ośrodku Kultury odbyło 
się pierwsze spotkanie Swarzędz-
kiego Dyskusyjnego Klubu Fil-

mowego. Wyświetlany był film Into the 
wild (Wszystko za życie)  w reżyserii Seana 
Penna. 

Spotkanie zgromadziło około 50 osób, 
a film wywołał wielkie poruszenie wśród 

uczestników. Bohaterem historii jest młody 
mężczyzna, który skończył studia z wy-
różnieniem, pochodził z bardzo bogatej 
rodziny, ale sam wybrał nieco inną drogę. 
Wszystkie zebrane oszczędności przekazał 
na cele charytatywne, a ostatnie pieniądze 
spalił i wyruszył w pieszą wędrówkę po 
świecie. Po drodze doświadczał wielu 
przygód, niejednokrotnie narażając życie.

Po prelekcji kilka osób zostało, aby 
porozmawiać na temat tego, co przed 
chwilą oglądali. Dyskusja trwała około 30 
minut, zainteresowanie kolejnym spotka-
niem było dość spore. Każdy dopytywał, 
kiedy następny seans.

/ok/
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„Marek Piekarczyk akustycznie”
► Zapraszamy na koncert 24 maja

Ośrodek Kultury w Swarzędzu zaprasza na koncert „Marek Piekarczyk aku-
stycznie”, który odbędzie się 24 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 20:00  
w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie przy ul. Jana Heweliusza 26.

Bilety w cenie 55 zł do nabycia w Ośrod-
ku Kultury w Swarzędzu ul. Poznań-
ska 14 (wjazd od ul. Jesionowej), na 

stronie www.ok-swarzedz.pl – zakładka 
BILETY lub www.kupbilecik.pl

► Marek Piekarczyk  jest wokali-
stą, autorem tekstów i muzyki. Brał udział 
w nagraniu i wydaniu przeszło 25 płyt 
długogrających oraz wielu singli i kaset 
audio - video w Polsce i w innych krajach 
świata. 16. kwietnia 2016 roku, na Sta-
dionie Miejskim w Poznaniu, odbyło się 
przedstawienie Rock-Opery: „Jesus Christ 
SuperStar” z okazji 1050. rocznicy Chrztu 
Polski z udziałem Marka Piekarczyka 
w roli głównej dla 34 tysięcznej widowni.  
Wraz z zespołem TSA i solowo, zaśpiewał 
na przeszło 2500 koncertach w Polsce, 
USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Belgii, 
Holandii, Czechach, Słowacji, Rosji, Fran-
cji, Finlandii, Litwie i Niemczech. Przez 
dwa lata, co niedzielę Marek prowadził 

swoją audycję radiową w RMFFM pt: 
”Marek Piekarczyk - Buntownik z wy-
boru”. Obecnie, jest to audycja „Rock&rol-
lowa Historia Świata”, która prowadzi 
z Marcinem Jędrychem. Występuje też 
z nowym projektem: „Marek Piekarczyk 
Symfonicznie” oraz „U2 Symfonicznie”.

/ok/

Ośrodek Kultury 
zaprasza do 
„Akademii Szycia”

Ośrodek Kultury w Swarzędzu serdecznie 
zaprasza do udziału w „Akademii Szycia”, 

która rusza 18 marca. Będzie to 3 miesięczny 
kurs 1 stopnia, na którym uczestnicy zapoznają 
się z podstawami i tajnikami sztuki krawieckiej.  
Zajęcia dostosowane będą do potrzeb i propozycji 
kursantów i obejmować będą m.in.: naprawa 
odzieży, skracanie, łatanie, reperowanie, szycie 
ręczne, ćwiczenia na maszynie do szycia i over-
locku, uszycie poszewki na poduszkę, wszywanie 
zamków, samodzielny wykrój oraz uszycie prostej 
spódnicy.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu.
Zapraszamy: Sala Plastyczna Ośrodka Kultury.
18 marca 2019 godz. 18:00. Liczba miejsc ogra-
niczona. Zapisy pod nr tel.: 602-635-964
Zajęcia bezpłatne! /ok/

Zajęcia teatralne 
dla Seniorów

Ośrodek Kultury w Swarzędzu serdecznie 
zaprasza na zajęcia nowopowstałej Sekcji 

Teatralnej skierowanej dla Seniorów. Zajęcia 
będą odbywać się co piątek o godzinie 12:00 
w Sali Sesyjnej Ośrodka Kultury. Podczas za-
jęć będzie ćwiczona dykcja, praca z głosem, 
odgrywanie ról dialogowych i wiele innych 
ciekawych elementów. Prowadząca zajęcia: 
Magdalena Pawelec - absolwentka Akademii 
Teatralnej w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkar-
skiej w Białymstoku, aktorka teatralna: Mój Teatr 
w Poznaniu, Teatr Cortique Anny Niedźwiedź, 
Teatr Muzyczny w Poznaniu (gościnnie), Teatr 
Wielki w Poznaniu (gościnnie), Filharmonia 
Pomysłów, w latach 2010-2014 aktorka Teatru 
Powszechnego  w Radomiu, tel. 509 049 431.
Pierwsze zajęcia odbędą się 22. 03.2019 o godz 
12:00. Zapraszamy! /ok/

Wystawa 
poświęcona 
rzemiosłu 
stolarskiemu

Od 12 marca, w ramach obchodów 
Święta Patrona Miasta św. Józe-
fa, Swarzędzkie Centrum Historii 

i Sztuki zaprasza do zwiedzania ekspozycji 
poświęconej twórczości w drewnie. Pre-
zentowany będzie fragment bogatej ko-
lekcji tradycyjnych narzędzi stolarskich 
Zbigniewa Staniszewskiego. Wystawę 
uświetnią obrazy wykonane techniką 
intarsji przez uczestników warsztatów 
organizowanych przy Ośrodku Kultury 
pod kierunkiem Jana Kułakowskiego.

Wystawa potrwa do 7 kwietnia. Ser-
decznie zapraszamy!

 /jmdk./ 

Zmiana godzin otwarcia 
Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki 

Od 1 marca na-
stąpiła zmiana 

godzin otwarcia Swa-
rzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki. Mu-
zeum można zwiedzać od wtorku do 
piątku w godzinach 9:00 do 16:00 oraz 
w weekendy od 13:00 do 17:00. Wstęp 
wolny. Serdecznie zapraszamy!

/hj/



18

PROSTO Z RATUSZA  marzec 2019
P

ro
st

o
 z

 O
P

S

Bal 
Karnawałowy

26 lutego 2019 roku w sali wiej-
skiej „Pałacyku Pod Lipami” 
odbył się Bal Karnawałowy, 

zorganizowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu. Bawili się na 
nim uczestnicy Centrum Aktywności 
Seniora i Klubów Młodych Duchem, 
Dziennego Domu „Senior- Wigor” oraz 
Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zabawa rozpoczęła się tradycyjnym 
polonezem, w którym wzięli udział 
uczestnicy balu w towarzystwie władz 
miasta. Każdego roku staramy się re-
alizować potrzeby naszych uczestni-
ków, aby spotkania integracyjne po-
zostały na długo w pamięci. Atrakcją 
tegorocznego balu była fotobudka, 
w której można było zrobić pamiąt-

kowe zdjęcia z użyciem kapeluszy, 
czapek, tabliczek śmiesznych napisów 
i wielu innych zabawnych atrybutów. 
Fotografie wklejone zostały w Księdze 
Pamiątkowej, w której również pojawiły 
się zabawne komentarze, wpisy i wyra-
zy zadowolenia. 

Przy wielkim zaangażowaniu 
pracowników, którzy przygotowali 

dekoracje sali oraz zadbali o oprawę 
muzyczną, uczestnicy balu bawili się 
na parkiecie do ostatniego utworu, 
a w krótkich przerwach między tańca-
mi wspólnie śpiewali piosenki. Kolejny 
bal możemy zaliczyć do udanych. Do 
zobaczenia na następnym!

Renata Śledź
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” 

Teleopieka
nowoczesna opaska na rękę pozwala 

wezwać pomoc w sytuacji zagro-
żenia zdrowia lub życia

Teleopieka to dodatkowa forma 
usług opiekuńczych, która przy 
użyciu nowoczesnych opasek na 

rękę pozwala wezwać pomoc w sytu-
acji zagrożenia zdrowia lub życia. Takie 
rozwiązanie daje osobom korzystają-
cym z tego narzędzia systemu opieki 
poczucie bezpieczeństwa, komfort 

oraz możliwość pełniejszego uczest-
nictwa w życiu społecznym. Większa 
partycypacja w życiu społecznym za-
pobiega wykluczeniu społecznemu, 
które jest celem głównym projektu 
„Nowoczesne usługi asystenckie i opie-
kuńcze w Gminie Swarzędz”. Projekt 
jest współfinansowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Wielkopolskiego na 
lata 2014-2020.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu zaprasza wszystkich 
chętnych, którzy chcą skorzystać 

z teleopieki. Projekt skierowany jest 
do niesamodzielnych osób starszych, 
zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym, zamieszkują-
cych gminę Swarzędz. Pierwszeństwo 
mają osoby niesamodzielne posiada-
jące orzeczenie o stopniu niepełno-
sprawności, których dochód nie prze-
kracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzi-
nie, o których mowa w ustawie z dnia 
12.03.2004 r. o pomocy społecznej. 
Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu 

Nowoczesne usługi asystenckie 
i opiekuńcze w Gminie Swarzędz

Jest to projekt współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa 
Wielkopolskiego na lata 2014-2020. 
Celem projektu jest wzrost dostęp-
ności do usług społecznych dla osób 
zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym na terenie gmi-
ny Swarzędz. Zadaniami projektu są 
m.in. świadczenie usług opiekuńczych 
i asystenckich w miejscu zamieszkania 
osób objętych wsparciem, utworzenie 
Dziennego Domu Pomocy, utworzenie 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-
-wspomagającego oraz utworzenie 
sieci wsparcia społecznego (komplek-
sowe wsparcie w postaci indywidual-

nych superwizji z psychologiem dla 
opiekunów faktycznych osób niesamo-
dzielnych). Od ubiegłego miesiąca sko-
rzystać można z wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjno-wspomagającego, 
która znajduje się na terenie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

W marcu bieżącego roku powsta-
nie Dzienny Dom Pomocy. Do nasze-
go Domu zapraszamy wszystkie osoby 
chętne z terenu gminy Swarzędz, któ-
re ukończyły 60 lat i wymagają usług 
opiekuńczych. Osoby zakwalifikowa-
ne do Dziennego Domu Pomocy będą 
mogły skorzystać z pomocy pracowni-
ka socjalnego, pielęgniarki, terapeuty 
zajęciowego, dietetyka oraz psycholo-
ga. Na terenie naszego ośrodka wspar-

cia odbywać się będą zajęcia ruchowe, 
muzyczne i teatralne. W placówce tej 
również będzie można poćwiczyć 
z rehabilitantem. Seniorzy będą mieli 
okazję modelować glinę oraz podda-
wać obróbce drewno. Zgłoszenia do 
uczestnictwa w projekcie przyjmo-
wane są w sekretariacie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
przy ulicy Poznańskiej 25. Wszystkich 
chętnych zapraszamy do skorzystania 
z oferowanego wsparcia. Liczba miejsc 
jest ograniczona.

Formularze zgłoszeniowe nie-
zbędne do uczestnictwa we wsparciu 
dostępne są na stronie internetowej 
https://opsswarzedz.pl/projekty-i-pro-
gramy/nowoczesne-uslugi-asystenckie-
i-opiekuncze-w-gminie-swarzedz/for-
mularze-zgloszeniowe

Małgorzata Polowczyk
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu
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Pamiętamy o „Żołnierzach Wyklętych”

O godz. 12:00 1 marca oddaliśmy 
w Swarzędzu hołd „Żołnierzom 
Wyklętym” zwanym inaczej 

„Niezłomnymi”. Jak przypomniano 
podczas uroczystości, wszystko za-
częło się w 1944 r., gdy przez Polskę 
przechodził front II wojny światowej 

i armia radziecka, pokonując Niemców, 
zajmowała nasze ziemie. Po ogłoszeniu 
rozwiązania podziemnej Armii Krajo-
wej nie wszyscy złożyli broń i w anty-
komunistycznym podziemiu walczyli 
dalej. Ginęli, ponieważ stali na drodze 
narzuconej nam władzy. Ich pamięć 

w wolnej Polsce honorujemy 1 marca, 
podczas Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych.

Pod pomnikiem Poległych za 
Wolność i Ojczyznę na Rynku kwiaty 
złożyli, zarówno przedstawiciel władz 
samorządowych jak i organizacji spo-
łecznych i politycznych, oświaty, służb 
publicznych. Wartę honorową godnie 
pełnili swarzędzcy harcerze, a uroczy-
stość uświetnił koncert pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu chóru męskiego 
Akord. /t.radz., mw/

z Fot. Maciej Woliński

„Unia 100” kibicuje i pamięta…

W dniu 4 lutego 2019 r. w Eu-
rohotelu odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze 

Koła Przyjaciół i Sympatyków Klubu 
Unia Swarzędz – „Unia 100”. Kolega 
Wiesław Zaporowski przedstawił szcze-
gółowe sprawozdanie z działalności 
naszego Koła, po czym w głosowaniu 
członkowie udzielili przez aklamację 
absolutorium ustępującemu zarzą-
dowi. Następnie została poruszona 
kwestia wyboru nowego zarządu. Jak 
stwierdzili niektórzy członkowie, nie 
ma sensu zmieniać czegoś, co dobrze 
działa, stąd został wybrany zarząd 
w dotychczasowym składzie na kolejny 
rok naszej działalności.

Podczas spotkania miała miejsce 
bardzo miła uroczystość. Członkowie 
naszego Koła - Państwo Alicja i Stefan 
Dytkiewiczowie – obchodzą 50-tą rocz-

nicę małżeństwa. O tej sympatycznej 
uroczystości nie zapomnieli przyjacie-
le, którzy odśpiewali im – „Sto lat”, zło-
żyli życzenia i wręczyli bukiet kwiatów. 
Jubilaci nie kryli wzruszenia.

Jak wspomniał Pan Stefan, wszyst-
ko zawdzięcza swojemu nauczycielowi 
wychowania fizycznego – Panu Henry-
kowi Kmieciakowi (również obecnemu 
na naszym spotkaniu), który zachęcił 
go do przyjścia na stadion Unii Swa-
rzędz i rozpoczęcia treningów w ra-
mach sekcji lekkiej atletyki. Tam poznał 
swoją wybrankę, która została Jego 
żoną.

Spotkaniu, jak zawsze towarzyszy-
ła miła atmosfera. Poruszono temat 
przyszłych zadań naszego Koła, m.in. 
planowanego wyjazdu integracyjne-
go na Mistrzostwa Świata Weteranów 
w Lekkiej Atletyce do Torunia, by kibi-

cować naszym przyjaciołom - Państwu 
Andrzejowi i Danucie Kapturskim.

Eugeniusz Dobiński

osób do wsparcia w zakresie tele-
opieki mają także osoby korzystają-
ce z Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa, osoby zagrożone ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz osoby doświadczające wielokrot-
nego wykluczenia społecznego.

Wszystkich zainteresowanych udzia-
łem we wsparciu w zakresie teleopieki 
zapraszamy do wypełnienia i podpisania 

dokumentów projektowych oraz do-
starczenia ich do sekretariatu Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu przy 
ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu. Wyma-
gane dokumenty to: Karta zgłoszenia 
do projektu, Oświadczenie uczestnika 
projektu, Deklaracja udziału w projekcie, 
Dane uczestnika projektu, Orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności – jeżeli 
dotyczy.

Liczba miejsc jest ograniczona. 
Decyduje data zgłoszenia. Formularze 
zgłoszeniowe dostępne są na naszej 
stronie internetowej www.opsswa-
rzedz.pl oraz w siedzibie Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Swarzędzu.

Serdecznie zapraszamy.
Małgorzata Polowczyk

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu
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Uzarzewo
(fragmenty historii)

... Najstarszym dokumentem, w którym 
występuje nazwa Uzarzewo jest akt z 1306 r., 
w którym biskup poznański Andrzej Za-
remba Szymonowic przekazał dziesięcinę 
kościołowi św. Małgorzaty na Śródce z Urza-
sowa (tzn. Uzarzewa) i przyległego, a nie-
istniejącego dziś Karspola. W dokumencie 
z 1387 r. zapisana jest nazwa – Urzaszowo, 
a w innym, z roku 1391 – Urzazewo.

... Na obszarze wsi i jej pól uprawnych 
występują liczne stanowiska archeologiczne, 
które w chronologii sięgają epoki neolitu 
(5500–2300 p.n.e.) w postaci fragmentów na-
czyń glinianych kultury pucharów lejkowa-
tych (3500–2000 p.n.e.). Występują one na 
południe od dawnego folwarku, na wschód 
od zabudowań pałacowych oraz w dolinie 
Cybiny w pobliżu Jeziora Uzarzewskiego. 

... Wiadomo także, czym i gdzie było 
Rajsko – wzgórze na zachód od Jaru Uza-
rzewskiego, na którym stał kościół p.w. św. 
Katarzyny Panny i Męczenniczki, zwany 
także kościołem „w dębinie” i gdzie w XIX 
w. usytuowano cmentarz „choleryczny”. ...

Rajsko, podobnie jak Święcinek, wymie-
niane było jako część dóbr uzarzewskich. ... 

... Bezpośrednio po utracie niepodle-
głości przez Rzeczypospolitą w 1795 r., Uza-
rzewo składało się kilku niewielkich osad 
położonych w pewnej odległości od siebie. 
Były to: wieś z kościołem p.w. św. Michała 

Archanioła z plebanią i jej zabudowaniami 
gospodarczymi, młyn przy wypływie Cy-
biny z Jeziora Uzarzewskiego, dwór z za-
budowaniami folwarcznymi na wysokim 
północnym brzegu jeziora oraz Uzarzewo 
Holendry w miejscu zwanym Katarzynkami 
z młynem nad strumieniem płynącym z Jaru 
Uzarzewskiego. O młynie w tym miejscu 
wspomina dokument z 1510 r. oraz sprawoz-
dania z wizytacji: ks. kan. Strzałkowskiego 
w 1638 r., ks. Libowicza w 1725 r. oraz ks. 
Rydzyńskiego w 1777 r. 

... Uzarzewo - wieś razem z dominium, 
obok wsi Swarzędz, należało do najwięk-
szych miejscowości w okolicy miasta Swa-
rzędza. ...

W 1840 r. mieszkało tu 209 osób i funk-
cjonowała papiernia, którą przerobiono 
z młyna wodnego przy strudze wypływa-
jącej z Jaru w pobliżu Katarzynek (Uzarzewo 
Holędry). Ostatni właściciel tego młyna był 
Niemcem i nazywał się Soldan. ...

... Uwłaszczenie chłopów przeprowa-
dzono w latach 1831–1840, choć jeszcze póź-
niej regulowano pojawiające się problemy 
i spory między uwłaszczonymi i dworem. 

Przed uwłaszczeniem Uzarzewo skła-
dało się z folwarku dziedzica, probostwa 
z przypisaną do niego ziemią oraz ośmiu 
zaciężnych gospodarstw włościańskich, 
każde posiadające prawie jednakową ilość 

gruntów. Gospodarstwa znajdowały się 
w użytkowaniu przez gospodarzy: Woj-
ciecha Madajskiego, Macieja Narożniaka, 
Wojciecha Dzierzbickiego, małoletniego 
Andrzeja Nowaka, Wojciecha Gromackie-
go, Wojciecha Rubisza, małoletniej Petro-
neli Jeżewskiej i Józefy Szpotańskiej (z d. 
Skrzydlewskiej). ...

... W wyniku uwłaszczenia gospodarze 
otrzymali ziemie o powierzchni od ok. 14 do 
ok.16 hektarów – z tym, że jak zaznaczono 
w umowie regulacyjno-separacyjnej były to, 
mimo różnic w rozległości, ziemie o takiej 
samej wartości materialnej.

... Grunty probostwa podzielone na wie-
le części, rozrzucone na całym obszarze wsi 
także odseparowano i scalono. Od tej pory 
plebania posiadała pola o rozległości 229 
m. 129 pr. kw. (ok. 57 ha) w dwóch dzia-
łach. Jedna część znajdowała się w pobliżu 
kościoła i probostwa, a druga na wschód od 
wsi, przy drodze do Biskupic. 

... W 1861 r. w Uzarzewie (z Hubami 
i Święcinkiem) mieszkało 384 katolików 
i 32 protestantów.

... W grudniu 1885 r. wieś – nie licząc do-
minium – obejmowała grunty o powierzchni 
323 ha, na które składały się m.in. 253 ha 
ziemi ornej i 53 ha łąk,. Znajdowało się tu 13 
domów i 105 mieszkańców. W tym samym 
czasie w Uzarzewie Olędrach (Katarzyn-
ki) były dwa domy i 15 mieszkańców oraz 
w Święcinku Hubach (nowa osada powstała 
w międzyczasie poza folwarkiem w Święcin-
ku i niezaliczana do dominium) również 
dwa domy i 11 mieszkańców.

... Od 1.04.1900 r. Uzarzewo (łącznie 
z dominium, Kolonią i Święcinkiem) wcie-
lono do powiatu Poznań wschód. ...

... Jedną z najbardziej aktywnych orga-
nizacji społecznych w Uzarzewie było kółko 
rolniczo-włościańskie założone 18 grudnia 
1881 r. przez Józefa Żychlińskiego i ks. prob. 
Ostrowicza. Należało do niego ok. 38 osób 
z Uzarzewa, Jankowa, Sarbinowa, Biskupic, 
Góry, Bugaja, Barcinka i Kobylnicy z której 
do kółka uzarzewskiego należeli gospoda-

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

Widok Uzarzewa z północnej skarpy doliny Cybiny  - 2015 r. (fot. Antoni Kobza).
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rze posiadający ziemię i zagrody położone 
w pobliżu Uzarzewa. 

...... W sprawozdaniu z pracy w 1903 r. 
pisano z dumą m.in., że członkowie kół-
ka sprowadzają na własną rękę nawozy 
sztuczne, pola są wydrenowane, uprawa 
„beznaganna”, a w gospodarstwach panuje 
ład i porządek. Wszyscy członkowie zabez-
pieczali się w towarzystwie asekuracyjnym 
(ubezpieczeniowym) od ognia i gradu. Po-
nadto, członkowie nie odstawiali mleka do 
mleczarni, ponieważ korzystali z własnych 
wirówek. Niemal powszechnie używano 
siewników i kosiarek. ...

Parafia, kościół, duchowni
Parafia w Uzarzewie została założona 

prawdopodobnie w XII w. przez wydzielenie 
jej z parafii kostrzyńskiej. Już wtedy, we wsi 
stał drewniany kościół pod wezwaniem św. 
Michała Archanioła postawiony przez jed-
nego z dzielnicowych władców. Pierwotnym 
jego uposażeniem była wieś Święcinek, która 
w XV wieku stała się własnością świecką. 

...Od końca XVIII w. tj. od upadku Rze-
czypospolitej, a szczególnie od 1815 r., gdy 
Wielkopolska po epizodzie przynależności 
do Księstwa Warszawskiego ponownie zna-
lazła się w granicach królestwa pruskiego, 
w parafii zaczęła wzrastać liczba osadników 
niemieckich wyznania protestanckiego. 
W 1828 r. w Bugaju, Górze, Biskupicach 
i Olęderkach uzarzewskich mieszkali głów-
nie ewangelicy. Katolickie pozostawały Uza-
rzewo z gościńcem Zjawieniec, Święcinek, 
Jankowo i Sarbinowo.

... W 1891 r. parafię zamieszkiwało 934 
katolików i 850 protestantów.

... W 1749 r. właściciel Uzarzewa, Feli-
cjan Napruszewski syn Aleksandra, kazał 
kościół rozebrać i na tym samym miejscu 
postawić nowy o konstrukcji szachulcowej 
(mur pruski). Powstała świątynia jednona-
wowa, halowa o sklepieniu zbliżonym do 
typu beczkowego. Prawdopodobnie wtedy 
namalowano na ścianie prezbiterium tło 
dla głównego ołtarza w postaci szkarłatnej 

draperii, która przypomina dekoracje wy-
konywane w XVIII wieku także w innych 
kościołach.

... Warto podkreślić, że tak jak w koście-
le w Swarzędzu wsi czy w Wierzenicy, tak 
i w kościele uzarzewskim wiele elementów 
wystroju i przedmiotów kultu pochodzi-
ło z fundacji nie tylko właścicieli majątku 
ziemskiego, ale prostych gospodarzy i rze-
mieślników. Długi szereg znanych fundato-
rów otwiera Anna Młynarka, która w XVII 
w., podobnie jak kołodziej w Wierzenicy, 
ufundowała dla kościoła obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. W lewym dolnym rogu obra-
zu malarz uwiecznił wizerunek fundatorki. 

... W latach sześćdziesiątych XIX w. Fa-
bian Kostrzewski z Biskupic zakupił cztery 
nowe lichtarze na ołtarz św. Trójcy. Alfons 
- najstarszy syn nauczycieli Józefa i Amelii 
Szymańskich z Sarbinowa ofiarował dwa 
obrazy: Matkę Boską i Pana Jezusa w czar-
nych ramach.

... Od 1 lipca 1909 r. proboszczem został 
ks. Stefan Egidiusz Beisert, dotychczasowy 
komendarz (od 1905–1909) w Maniewie - 
dekanat Oborniki i jednocześnie wikariusz 
w Chludowie – dekanat Rogoźno. Był do-
skonałym duszpasterzem, prawnikiem, or-
ganizatorem, rolnikiem i spostrzegawczym 
obserwatorem.

... Ks. Beisert czynnie angażował się 
w działaniach na rzecz powstania wielko-
polskiego w latach 1918-1919. Między innymi 
6 stycznia 1919 r. celebrował mszę św. przy 
ołtarzu polowym na rynku swarzędzkim. 
... Najstarszy katolicki cmentarz parafialny 
przylegał do kościoła od strony północnej 
i zachodniej, a jego początki sięgają niemal 
czasu budowy świątyni. Około 1834 r. po-
większono jego powierzchnię o 1 morgę, a w 
1890 o ¼  morgi ziemi należącej do domi-
nium. W okresie międzywojennym pod 
pochówki zajęto także część dziedzińca 
między kościołem a probostwem (w 1930 
r. pojawił się grobowiec Brodowskich, a w 

1935 r. grobowiec Waligórskich-Frąckowia-
ków oraz inne). ...

Właściciele majątku ziemskiego
Najstarszym, znanym właścicielem Uza-

rzewa był Andrzej Zaremba Szymonowic, 
biskup poznański ...

Następnym był Benjamin, wojewoda 
kaliski zamordowany w Borkowie przez 
Macieja Borkowica w 1354 r. (lub 1353 r.) 
znanego rycerza rabusia i przeciwnika sil-
nych królewskich rządów. ...

... W 1580 r. dziedzicem majętności był 
Krzysztof Iwiński (z Iwna), który do podat-
ku królewskiego zadeklarował 3 i ½ łana 
(prawdopodobnie wielkość pól uprawnych 
została zaniżona), 4 zagrodników i 1 kowala.

... Jeszcze przed 1793 r. właścicielami 
zostali Kurcewscy:1... Kurcewski sprzedał 
majątek rotmistrzowi Józefowi Ottonowi 
Lipskiemu, posiadającemu także Jaktorów, 
dobra leżące w powiecie chodzieskim.2 Na-
stępną właścicielką majętności, po śmier-
ci ojca w 1843 r. została Zenobia Ludwika 
Kordula Lipska, która w latach 1847-1859 
oddawała Uzarzewo w dzierżawę Rochowi 
Koczorowskiemu. 

W 1859 r. wyszła za mąż za Józefa Ży-
chlińskiego syna Teodora i od tej pory do-
brami uzarzewskimi władali Żychlińscy. ...

Ostatnim dziedzicem dóbr uzarzew-
skich był Józef Żychliński s. Józefa Izydora, 
żonaty z Izabelą z Jezierskich (1889-1972). 
Od 1913 r. objął majątek  Kusowo, a w 1928 
r. przeniósł się do odziedziczonego po ojcu 
Uzarzewa-Święcinka. ... 

...Zmarł w Olsztynie w 1969 r. i zgodnie 
z tradycją został pochowany w rodzinnym 
grobowcu w kościele uzarzewskim. ...

1	 	W	niektórych	źródłach	podaje	się	nazwisko	
Kurczewscy. 

2	 	Lipski	zakupił	Uzarzewo	od	Kurcewskiego	
na	subhastacji.

Uzarzewo. Dworek proboszczowski 
z 1865 r., rozbudowywany w  latach 
1878, 1906 i 1911 – stan w 2015 r..  
(fot. Antoni Kobza).

Dawny pałac Żychlińskich, a obecnie Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie  
w Zarzewie – stan w 2012 r. (fot. Antoni Kobza).
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os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

„Nie umiera ten, kto trwa 
w pamięci żywych”

23 lutego 2019 r. pożegnaliśmy Eugenię Kowalczyk 
(1927-2019), dyrektora Biblioteki Publicznej w Swa-
rzędzu w latach 1968-1996.

Eugenia Kowalczyk pracę rozpoczęła w 1960 r. w Gro-
madzkiej Bibliotece w Paczkowie, a po jej likwidacji w 1965 
r. została kierownikiem Gromadzkiej Biblioteki w Zalasewie. 

Od 1968 r. pełniła funkcję dyrektora Miejskiej Bibliote-
ki w Swarzędzu. Z jej inicjatywy powstały filie bibliotecz-
ne: w Kobylnicy, Paczkowie, Nowej Wsi, Uzarzewie oraz 
na os. Kościuszkowców. Działało też kilkanaście punktów 
bibliotecznych w świetlicach wiejskich i zakładach pracy. 
Biblioteka współpracowała z Kołami Gospodyń Wiejskich, 
Kółkami Rolniczymi i Klubami Seniora. Placówka pod jej kie-
rownictwem zajmowała ważne miejsce w upowszechnianiu 
kultury i czytelnictwa wśród mieszkańców Miasta i Gminy 
Swarzędz.

Eugenia Kowalczyk była dyrektorem biblioteki do czasu 
przejścia na emeryturę w 1996 r.

Wraz z rodziną pożegnało Ją grono pracowników biblio-
teki, których uczyła bibliotekarstwa.

Pożegnaliśmy osobę niezwykle pracowitą i życzliwą dla 
innych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci…

Bolesława Nawrocka

Zapraszamy 
na spotkanie  
z Tanyą Valko

Tanya Valko 
to pseudo-

nim absolwent-
ki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 
Była nauczycielką 
w Szkole Polskiej 
w Libii, a następ-
nie prawie przez 
20 lat asystentką 
Ambasadorów RP. Mieszkała w krajach 
arabskich, w tym w Libii i Arabii Saudyj-
skiej, a następnie w Indonezji. Po ponad 
25 latach na obczyźnie w 2018 r. pozosta-
wia za sobą dyplomatyczne życie i wraca 
do Polski. Na jak długo – życie pokaże.

Jest autorką bestsellerowej „Arabskiej 
sagi”, a w tym: „Arabskiej żony”, „Arabskiej 
córki”, „Arabskiej krwi” i „Arabskiej księż-
niczki”. Sukces tej serii skłonił autorkę 
do napisania „Azjatyckiej sagi”, w tym 
„Okruchów raju” i „Miłości na Bali”, która 
jest kontynuacją losów bohaterów po-
przedniego cyklu. Powieściami „Arabska 
krucjata” i „Arabski mąż” Tanya powraca 
do krajów arabskich. „Arabski syn” jest 
kontynuacją całej orientalnej serii.

Spotkanie z autorką odbędzie się 2 
kwietnia (wtorek) o godz. 17:00 w filii 
na os. Raczyńskiego 19. Zapraszamy!

/bibl/

1112 dni  
autostopowej podróży 
przez świat

22 lutego w filii na os. Raczyńskiego 
19 odbyło się spotkanie z dwoj-

giem podróżników – Asią i Adamem 
Dzielickimi, którzy podzielili się wspo-
mnieniami ze swojej trwającej 1112 dni 
podróży. Opowiedzieli między innymi 
o środkach transportu, jedzeniu i noc-
legach w dziesiątkach różnych krajów, 
a także o związanych z wyprawą trudach. 
Wyjaśnili też, jak zrodził się pomysł na 
napisanie książki. 

/bibl/

Robótki w Bibliotece

Co środę spotykamy się w bibliotece na 
Czwartaków na zajęciach rękodziel-

niczych. Za nami podstawy haftu krzy-
żykowego, haftu matematycznego i qu-
illingu. W przerwach lub dla odprężenia 
wykonujemy także proste, ale efektowne 
ozdoby wielkanocne. Rękodzieło wraca 
do łask i dobrze, bo to doskonały sposób 
na odprężenie i relaks po codziennych 
obowiązkach.  /rcp/
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Eric-Emmanuel Schmitt
Zemsta i przebaczenie

„Zemsta i przebaczenie” to zbiór 
czterech opowiadań.  Znajdziemy 
tu historię bliźniaczek Lily i Moisette,  
aferę finansową, historię spotkań 
mordercy z matką jednej ze swoich 
ofiar, a także opowieść o sile przy-
jaźni. W przedstawionych historiach 
autor stawia przed czytelnikiem py-
tania: czy wszystko da się wybaczyć? 
czy wybaczyć oznacza zapomnieć? 
dlaczego zemsta przychodzi człowie-
kowi łatwiej niż wybaczenie? Autor 
nie udziela jednak żadnej odpowie-
dzi, zmuszając tym samym czytelni-
ka do refleksji, zastanowienia się, co 
jest w życiu najważniejsze, a czasem 
nawet do przewartościowania swo-
jego świata.

Agnieszka Maciąg
Smak życia

W książce „Smak życia” autorka za-
warła przepisy i kuchenne porady 
wyniesione z rodzinnego domu oraz 
te, które zaczerpnęła z podróży po 
świecie. Znajdziemy tutaj receptury 
na dania słodkie i słone, zupy oraz 
napoje. Ale także porady dotyczące 
urody, np. przepisy na płukanki do 
włosów, maseczki, peelingi. Wszyst-
ko wzbogacone zostało pięknymi 
zdjęciami, zrobionymi przez autorkę 
oraz jej męża Roberta Wolańskiego. 
„Smak życia” to wznowienie książki 
wydanej w 2006, która okazała się 
bestsellerem. 

Sylwia Winnik
Dziewczęta 
z Auschwitz. Głosy 
ocalonych kobiet

Kobiety stanowiły około trzydziestu 
procent wszystkich więźniów zare-
jestrowanych w Auschwitz-Birke-
nau. Sylwia Winnik przeprowadziła 
rozmowę z dwunastoma z nich.  
Swoje bohaterki autorka nazywa 
dziewczętami: „Mówię o nich Dziew-
częta, bo są wśród nich kobiety, które 
do obozu trafiły w wieku sześciu, 
ośmiu lat, jedna, która się tam uro-
dziła, ale i takie, które obozowe życie 
wprowadziło w dorosłość”. Książkę 
wzbogacają zdjęcia ze zbiorów pry-
watnych rodzin bohaterek książki, 
z okresu zanim trafiły do obozu oraz 
ilustracje z archiwum Muzeum Au-
schwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 
Wartościowa, rzetelna pozycja, którą 
powinien przeczytać każdy.

Małgorzata Rogala
Punkt widzenia

Zamordowana zostaje córka sę-
dziego orzekającego w sprawach 
karnych. Wyjaśnienie zbrodni staje 
się priorytetem policji, a wyjaśnić ją 
mają najlepsi warszawscy śledczy 
Agata Górska i Sławek Tomczyk. 

W toku śledztwa wychodzą na jaw 
zaskakujące fakty, coraz więcej 
wskazuje na to, że zamordowanie 
dziewczyny miało być karą dla jej 
ojca. Autorka w „Punkcie widzenia” 
porusza kwestie społeczne, takie jak 
hejt w Internecie, ciche przyzwolenie 
na przemoc seksualną w społeczeń-
stwie oraz odpowiedzialność zawo-
dową – w tym przypadku sędziów 
za wyroki, które wymierzają. Dobrze 
napisany kryminał warty przeczy-
tania.

Joanna Kuciel-Frydryszak
Służące do 
wszystkiego

„Przejmujące losy kobiet z najniż-
szego szczebla hierarchii służby 
domowej. Tych, których w przed-
wojennej Polsce było najwięcej. 
Zatrudniane przez mieszczaństwo 
wiejskie dziewczęta zaczynały służbę 
mając często 15 lat. Nie miały prawa 
do urlopu i wypoczynku, pracowały 
od świtu do nocy za grosze. Ale praca 
służącej to mimo wszystko awans 
i dotknięcie lepszego świata. Dla nie-
których służba stanie się przygodą 
życia. Inne w rodzinie chlebodaw-
ców znajdą przyjaciół i opiekunów. 
„Służące do wszystkiego” to także 
opowieść o stosunkach klasowych 
oraz o potrzebie dominacji lepiej 
urodzonych nad biedakami”. Gorzka, 
ale potrzebna lektura o nieopisanej 
dotąd grupie społecznej.

Daisy Goodwin
Łowca posagów
„Sisi ma wszystko – z wyjątkiem 
szczęścia. Jest znudzona etykietą 
na dworze Habsburgów i swoim 
znacznie starszym mężem. Na za-

proszenie Korony Brytyjskiej przy-
jeżdża na polowanie. Tam spotyka 
zawadiackiego kapitana Middletona, 
jedynego człowieka w Europie, który 
jeździ konno lepiej niż ona”. Mimo że 
kapitan jest zaręczony, cesarzowa 
ma wobec niego pewne plany. Czy 
uda jej się je zrealizować? Zalety 
książki takie jak płynna narracja, 
dobrze skonstruowane sylwetki 
bohaterów, wierność faktom spra-
wiają, że jest to powieść historyczna 
warta polecenia.

Alanna Collen
Cicha władza 
mikrobów

„Na każdą z komórek ludzkiego ciała 
przypada dziewięć uzurpatorskich 
obcych komórek, nie składamy 
się więc tylko z mięśni i kości, ale 
także z bakterii i grzybów. Do nie-
dawna uważano, że nie mają one 
znaczenia, ale dziś uczeni dowodzą, 
iż bycie zdrowym człowiekiem jest 
bez nich niemożliwe”. W książce 
zawartych jest wiele ciekawostek 
i faktów naukowych dotyczących 
zależności między nami a żyjącymi 
w nas mikroorganizmami. Autorka 
przytacza wiarygodne, starannie do-
brane źródła, co sprawia, że książka 
jest wartościowa, ale jednocześnie 
napisana w sposób przejrzysty i zro-
zumiały.

Anna  
Walkowiak-Osowska 

Biblioteka Publiczna poleca:
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Sauna – kwietniowa 
promocja

Serdecznie zapraszamy do regularnego od-
wiedzania sauny. Odpowiednie korzystanie 

zapewnia poprawę wyglądu skóry, redukuje stan 
zmęczenia i codzienny stres, a także może wspomóc 
naszą odporność. Do dyspozycji mamy sauny: suchą 
i parową.
Przez cały kwiecień w cenie 10 zł można będzie 
korzystać z sauny aż do 40 minut (za każdą prze-
kroczoną minutę pobytu należy dokonać opłaty 
zgodnie z cennikiem 0,40 zł za minutę).
Drogi użytkowniku pamiętaj, że istnieją również 
przeciwwskazania do przebywania w saunie dlate-
go przed skorzystaniem zapoznaj się z regulaminem 
sauny. Ulotki informacyjne o prawidłowym korzy-
staniu z sauny dostępne będą w kasie pływalni. 
Zapraszamy!

/scsir/

Pływalnia w okresie 
Świąt Wielkanocnych

Szanowni Klienci SCSiR, w okresie świątecznym 
pływalnia czynna będzie według poniższego 

harmonogramu:
 » 20 kwietnia i 21 kwietnia – nieczynne,
 » 22 kwietnia – czynne od 6:30 do 22:00 (obo-

wiązuje cennik świąteczny),
pozostałe dni bez zmian.
Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i dorosłych 
oraz aqua, aqua senior i zajęcia fitness:

 » przerwa w zajęciach od 18 kwietnia do 23 kwiet-
nia (włącznie).

Facebook  
– dołącz do nas!

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej 
strony na Facebooku. Dołącz do nas aby mieć 

dostęp do najświeższych wydarzeń oraz ważnych 
informacji www.facebook.com/wodnyraj

/scsir/

Swarzędzkie dni e-sportu 
6-7.04.2019 r.

E-sport w Polsce rozwija się w dy-
namicznym tempie. Jeszcze kilka-
naście lat temu nikt nie patrzył na 

sport elektroniczny w poważny spo-
sób. Dziś popularność tej dyscypliny 
jest niebotyczna. Setki milionów fanów 
i rokroczny dynamiczny wzrost branży 
powoduje, że e-sport zaczyna pojawiać 
się w każdym zakątku świata. Już 6-7 
kwietnia 2019 roku zawita również do 
Swarzędza. W Hali Sportowej Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. 
św. Marcin 1, odbędą się “Swarzędzkie 
Dni Esportu”. 

GG League zawita do Swarzędza 
w pierwszy weekend kwietnia, aby 
przeprowadzić jedną z czterech imprez 
kwalifikacyjnych z cyklu „Good Game 
League 2019”. Nasze miasto po raz 
pierwszy w historii stanie się domem dla 
tak dużej imprezy e-sportowej, w której 
pula nagród wyniesie ponad 20 tysięcy 
złotych! Widzowie będą mogli na żywo 
zobaczyć rozgrywki w Counter-Strike: 
Global Offensive oraz FIFA 19. 

W sobotę, 6 kwietnia, będziemy śle-
dzić zmagania uczniów lokalnych szkół 
w turnieju FIFA 19 o puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz. W niedzielę, 
odbędzie się otwarty turniej dla wszyst-
kich mieszkańców Swarzędza w którym 
pula nagród wyniesie 3000 zł! Na zwy-
cięzców, oprócz pokaźnej kwoty, czekają 
również nagrody rzeczowe.

Rywalizacja e-sportowa to nie 
wszystko co zastaniemy w swarzędzkiej 
hali. Na odwiedzających czekać będą 
strefy Free2play, gdzie każdy będzie 
mógł sprawdzić swoje siły w najnowsze 
tytuły gier, na wydajnych komputerach 
marki Actina. Pod Halą zostanie usta-
wiona strefa Food Trucków z najlepszy-
mi poznańskimi knajpami “na kółkach”. 
Organizatorzy zapewnią też rozrywkę 
dla rodzin z małymi dziećmi. Powstanie 
specjalna animowana strefa “Kids” gdzie 
znajdziemy moc atrakcji oraz konkursów 
z nagrodami. 

Jednym słowem – zapraszamy! Pierw-
szy weekend kwietnia będzie prawdzi-
wym świętem esportowo-rekreacyjnym! 
Nie możemy się doczekać!

Wydarzenie rozpocznie się 6 kwiet-
nia o godzinie 10:00. Wstęp jest całko-
wicie bezpłatny. 

Wydarzenie odbędzie się pod Hono-
rowym Patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz oraz Starosty Poznań-
skiego. Sponsorzy: Actina oraz Red Bull. 
Partnerzy: Miasto Swarzędz, Swarzędz-
kie Centrum Sportu i Rekreacji, firma 
Brodex oraz Kurkowe Bractwo Strzelec-
kie Swarzędz. 

Pytania do organizatorów – Good 
Game League, można kierować na adres: 
info@ggleague.pl.

/scsir/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

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

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

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 we-
dług cennika). /scsir/

Sklep sportowy na 
pływalni Wodny Raj

Zapraszamy do sklepu sportowego 
mieszczącego się w budynku pły-
walni Wodny Raj. W ofercie nie tyl-

ko stroje basenowe, ale także akcesoria 
do pływania, klapki basenowe, odzież, 
zabawki, mini produkty kosmetyczne 
i pieluchy kąpielowe dla dzieci. POLE-
CAMY okulary korekcyjne do pływania. 
Sklepik otwarty codziennie od 9:00 do 
21:00. Kontakt: 501 019 086.

/scsir/

Bony upominkowe – 
pomysł na prezent

Swarzędzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji zachęca do zakupu bonów 
upominkowych na wybrane usługi 

SCSiR.
W ofercie  
do wyboru:

 » karnet SCSiR 
o określonej 
wartości od 
50 zł, upoważniający do zniżki 10% 
na wybrane usługi,

 » kupon na dowolny masaż z oferty 
Gabinetu „MANOESPALDA”

 » kupon na jeden z trzech wybranych 
zestawów (masaż+sauna, masa-
ż+basen, basen+sauna)
Szczegóły w kasie Pływalni Wodny 

Raj, lub pod nr tel. 61 65 09 520/528.
/scsir/
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VII Smyczomarsz Swarzędzki
Zapraszamy w niedzielę 19 maja o godzinie 10:00

Pod patronatem burmistrza Mariana Szkudlarka, we współpracy 
ze Schroniskiem dla Zwierząt w Skałowie, Urząd Miasta i Gminy 
w Swarzędzu organizuje VII Smyczomarsz Swarzędzki,  
który odbędzie się 19 maja o godzinie 10.00.

Impreza ma na celu integrację miesz-
kańców, promocję właściwych postaw 
społecznych właścicieli psów, edukację 

z zakresu zachowań naszych czworołapych 
przyjaciół i przybliżenie oferty schroniska, 
m.in. możliwości i przebiegu adopcji.

Przemaszerujemy nową ścieżką pie-
szo-rowerową nad jeziorem Swarzędzkim 
trasa - około 4 km. Na mecie marszu, pod 
namiotem Sceny nad Jeziorem, odbędą się 
krótkie prelekcje specjalistów, znawców 
zwierząt. Tam również będzie woda dla 
uczestników wszelkich gatunków.

Żeby wziąć udział w marszu – prosi-
my wysłać nam imię i nazwisko na adres: 
smyczomarsz@swarzedz.pl do 10 maja 
(organizator będzie potwierdzał zgłoszenia 
od 23 kwietnia). 

W mailu prosimy napisać jak wabi się 
Państwa czworołapy przyjaciel.

Liczymy na Państwa liczny udział 
i świetną zabawę!

Wszelkie pytania proszę kierować do 
koordynatora:
Tomasz Rybarczyk
rybarczyk.tomasz@umig.swarzedz.pl
telefon: 502 576 555

* *  *
REGULAMIN:
I. Cel imprezy:

1. Promocja adopcji zwierząt ze schro-
nisk.

2. Popularyzacja zdrowego stylu życia.
II. Organizator

1. Paweł Kubiak i Tomasz Rybarczyk

III. Patronat
1. Burmistrz Miasta i Gminy Swa-

rzędz, Marian Szkudlarek
IV. Termin i miejsce

1. Marsz odbędzie się 19 maja 2019 
roku na terenie Swarzędza. Zbiórka uczest-
ników o godzinie 09.45 w namiocie koło 
pływalni. Rozpoczęcie marszu o godzinie 
10.00. Planowane zakończenie – godzi-
na 12.00. Prelekcje będą odbywały się 
w namiocie koło pływalni. W namiocie 
znajduje się również miejsce startu.
V. Uczestnictwo

1. W marszu biorą udział właściciele 
wraz z psami.
VI. Przepisy

1. Podczas marszu należy stosować 
się do zaleceń organizatorów.

2. Pies musi iść na smyczy.
3. Każdy właściciel bierze odpowie-

dzialność za swojego psa. Polecamy ka-
gańce.

4. Każdy właściciel musi zadbać 
o czystość po swoim psie. Organizatorzy 
dostarczą po 2 worki na psie kupy dla 
każdego uczestnika.

Zapraszamy w niedzielę 19 maja!
/t.ryb/

Sprzątnij  
po swoim psie!!!

Miło jest, kiedy spokojnie można przejść się 
chodnikiem lub po trawie, bez obawy, że 

wejdzie się w psie odchody. A żeby tak było wy-
starczy sprzątnąć po swoim pupilu.
W związku z powyższym przypominamy o obo-
wiązku sprzątania po swoich psach. Zgodnie z re-
gulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta i Gminy Swarzędz utrzymujący 
zwierzęta domowe, zobowiązani są do natych-
miastowego usuwania zanieczyszczeń pozosta-
wionych przez psy w obiektach oraz na innych 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, pla-
cach, parkingach, przejściach podziemnych, tere-
nach zielonych itp. Nieczystości te, umieszczone 
w torbach plastikowych lub papierowych, mogą 
być składowane w komunalnych urządzeniach 
do zbierania odpadów.
Coraz więcej naszych mieszkańców sprząta po 
swoich psach. Niestety, wciąż zdarzają się osoby, 
które nie szanują zasad współżycia społecznego, 
dla których zebranie odchodów do woreczka to 
zbyt duży wysiłek lub wstyd.
Pamiętajmy o obowiązku sprzątania po naszych 
czworonożnych przyjaciołach. W ten sposób nie 
dostaniemy mandatu, lecz przede wszystkim 
unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek.

Anna Andryszewska

Marcin Brykczyński

Na Spacerze
Wydarzenie to dość znane:
wyszedł pies na spacer z panem
i niebawem, tuż pod słupem,
zrobił kupę.
A pan udaje, że nie widzi
bo pan się strasznie kupy wstydzi,
więc mocniej złapał smycz... i myk!
za rogiem znikł.
A na chodniku leży kupa,
a wokół kupy ludzi grupa
i wszyscy w krzyk,
że to skandal,
że to na pewno jakiś wandal
i że trzeba się szybko postarać,
żeby winnego ukarać,
a może jeszcze, na wszelki wypadek,
żeby uniknąć przykrych wpadek,
kogoś postawić na warcie...
I tylko kupa milczy uparcie,
choć może, gdy bardziej się skupi,
i nikt na nią nie wpadnie,
nieładnie,
sama wpadnie na pomysł niegłupi,
żeby każdy właściciel psa,  
zamiast się chować po kątach,
po swoim psie raz, dwa 
sprzątał!
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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
Prywatna Lecznica Certus Art Medicum
os. Edwarda Raczyńskiego 2/23
62-020 Swarzędz, tel.: (61) 8-185-269
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

Apteka Przyjazna (przy markecie Biedron-
ka) – Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 5/7, 
tel. 061 818 50 69, czynna całą dobę  
przez 365 dni w roku
Całą dobę czynne są apteki w Poznaniu:
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, 
tel. 61 852-26-25
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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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Po-

znań to stowarzyszenie sportowe dwusek-
cyjne pełne pasji, miłości do sportu, chcące 
osiągać szczyty sportowe. Stowarzyszenie 
powstało w maju 2017 roku. 

Celem sekcji Koszykówki na Wózkach 
są rozgrywki ligowe oraz organizowanie i 
uczestniczenie w turniejach towarzyskich 
na terenie kraju i turniejach międzynaro-
dowych. 

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

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

Zapraszamy do odwiedzenia nas na 
letnich treningach na boisku „Orlik" przy 
Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnym nr 
33, jesiennych treningach na hali „Arena” 

przy ul. Wyspiańskiego oraz na naszym 
fanpage: 

facebook.com/ikspoznan
Koszykówka na Wózkach to nie tylko 

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

stwie. Rugby „Tag” to świetna zabawa w 
ruchu, który dzisiejszym najmłodszym jest 
bardzo potrzebny ze względu na coraz to 
bardziej popularną „cyfrową” formę spę-
dzania wolnego czasu, a przecież wiemy, 
że dla naszych najmłodszych pociech ruch 
to samo zdrowie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy 
z naszym stowarzyszeniem. Jest możliwa 
na wiele sposobów - od wymiany barte-
rowej, wsparcia finansowego w postaci 
sponsoringu lub wpłat na cele statutowe 
naszego stowarzyszenia.

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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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 kli-
macie. Dom położony w południowo-zachodniej części koło-
brzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się 
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać 
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  n a warzywa i owoce •
 W

orki z grubego  lnu na chleb • Etui na sztućce • Worki na sprzęt sportowy • Plecako-work
i •
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py

 •
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 •

 F a
r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made
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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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 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

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950
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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

 

 
 


