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Serdecznie zapraszam!
Jeśli czerwiec – to oczywiście Dni 

Swarzędza!
Największa z naszych imprez miej-

skich, rozśpiewana i roztańczona. Jak 
zawsze -  wielka scena koncertowa, wy-
brani i lubiani artyści, piknik rodzinny 
z atrakcjami dla dzieci, Akademia Ro-
werowa, gastronomia.

14-16 czerwca, zielona polana przy 
ul. Strzeleckiej. 

Swarzędzcy wykonawcy i wielkie 
gwiazdy. Muzyka disco polo, klubowa, 
pop, rock, znani Dj-e. Sławomir, Gro-
mee, Luxtorpeda, Coma, Filip Lato, 
Big Cyc.

Dla najmłodszych Arka Noego oraz 
Tulinki.

Trzy dni wspólnej zabawy – na 
wspólnym święcie!

Czego nam potrzeba?!
Dobrej pogody i wspaniałych hu-

morów! To drugie sami zorganizujemy, 
na pierwsze bardzo liczymy!

Serdecznie zapraszam i do zoba-
czenia.

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz

Wybory  
do Parlamentu 
Europejskiego
Niedziela, 26 maja 2019 r.  
w godzinach 7:00 do 21:00

Wybory do Parlamentu Europej-
skiego zostaną przeprowadzone 26 maja 
w godzinach 7:00 do 21:00. 

W wyborach do Parlamentu Euro-
pejskiego można głosować tylko na 
jedną listą kandydatów, stawiając na 
karcie do głosowania znak „X” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska jednego 
z kandydatów z tej listy (wskazując jego 
pierwszeństwo do otrzymania mandatu).

Postawienie znaku „X” w kratkach 
z lewej strony obok nazwisk kandydatów 

umieszczonych na więcej niż jednej liście 
lub niepostawienie znaku „X” w żadnej 
kratce powoduje nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie 
przecinające się w obrębie kratki.

W Biuletynie Informacji Publicz-
nej pod adresem internetowym http://
bip.swarzedz.eu w zakładce „Wybory” 
każdy z Państwa może sprawdzić, gdzie 
znajduje się jego lokal wyborczy.

Zachęcamy do udziału w wyborach!
/-/

Będzie się działo!...

W maju i czerwcu w Swarzędzu będzie się działo! Wybraliśmy więc dla 
Państwa propozycje wspólnego spędzenia wolnego czasu. Atrakcyjnych 
imprez jest więcej, organizowane są także w sołectwach. Warto zatem 

zaglądać na www.swarzedz.pl, gdzie codziennie zamieszczamy nowe informacje.

► 24 maja o godz. 10:00 – XXIV 
Gminne Igrzyska Sportowe dla Dzie-
ci Młodzieży Niepełnosprawnej – hala 
sportowa SCSiR w Swarzędzu, ul. św. 
Marcina 1

► 24 maja o godz. 20:00 – koncert 
„Marek Piekarczyk akustycznie” – Swa-
rzędzka Sala Koncertowa w Zalasewie 
przy ul. Jana Heweliusza 26 (szczegóły 
na www.swarzedz.pl)

► 25 maja – VIII Gminny rajd rowero-
wy „Cały Swarzędz na rowery” (szczegóły 
na str. 25)

► 25 maja – XVI rajd ,,Puszcza 
Wpuszcza” z metą w Zielonce (szczegó-
ły na www.turystyka.puszcza-zielonka.pl 
oraz na str. 19)

► 27 maja o godz. 18:00 – spotkanie 
z okazji Międzynarodowego Dnia Matki, 
zatytułowane „Miłość jest jak kobieta” – 
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, os. 
Czwartaków 1 (szczegóły na str. 19)

► 30 maja w godz.10.30-13.30 – 
„Dzień Dziecka u Pszczółek” – Skan-
sen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. 
Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu, ul. 
Poznańska 35)

► 1 czerwca od godz. 10:00 – „III 
Biegowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży” – 
stadion miejski w Swarzędzu

► 1 czerwca, godz. 14:00-19:00 – 
festyn z Okazji Dnia Dziecka, boisko za 
Pływalnią Wodny Raj, ul. Kosynierów 1 
w Swarzędzu (szczegóły na str. 9)

► 2 czerwca o godz. 11:00 – start 
8.biegu 10 km Szpot Swarzędz. O godz. 
10:00 1.Bieg Rodzinny, swoisty przedbieg 
do 8.biegu 10 km Szpot (szczegóły na str. 
24 oraz na www.biegi.szpot.pl )

► 8 czerwca w godz.15:00-21:00 – 
Aeropiknik – polana przy ul. Strzeleckiej 
w Swarzędzu (szczegóły na str. 10)

► 14-16 czerwca – Dni Swarzędza – 
polana przy ul. Strzeleckiej w Swarzędzu 
(szczegóły na str. 4-8). 

Oprócz koncertów m.in.:
● 15 czerwca, godz. 14:00-20:00, 

„Rowerowa Akademia”, teren między 
polaną przy ul. Strzeleckiej a skatepar-
kiem (szczegóły na str. 8)

● 15 czerwca od godz. 18:00 – „Ro-
werowe Show” – pokazy rowerowych 
akrobacji – polana przy ul. Strzeleckiej 
(szczegóły na str. 8)

● 15 czerwca o godz. 10:00 – Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Swarzę-
dza - boisko „Orlik”w Bogucinie

● 15-16 czerwca, godz. 14:00-20:00 
– wystawa zabytkowych motorowerów 
zorganizowana przez swarzędzki klub mo-
torowerowy Bzyk Raider – teren między 
polaną przy ul. Strzeleckiej a skateparkiem

● 16 czerwca o godz. 6:00 – Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Swarzę-
dza – Dolina Cybiny 

● 16 czerwca – XXVII Rodzinny Rajd 
Samochodowy Firmy Szpot (szczegóły na 
str. 25 oraz www.rajdy.szpot.pl )

► 16 czerwca – VIII Bieg Integracyj-
ny Czwórki „Biegnę dla Was” – SP nr 4 
w Swarzędzu

► 28-30 czerwca 2019 – XXI Festi-
wal Orkiestr Dętych (szczegóły na www.
swarzedz.pl)

► 30 czerwca – VI Rekreacyjne Re-
gaty Żeglarskie im. kapitana Tomasza 
Adamczyka – Jezioro Swarzędzkie

/opr. mw/
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Partnerzy Strategiczni:

Partnerzy:

group
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Podczas Dni Swarzędza 2019
14, 15 i 16 czerwca na polanie przy ul. Strzeleckiej

wystąpią dla Państwa

 Power Play
Zespół wywodzi się z Zamościa. 

Początki grupy Power Play to rok 2001. 
Zespół powstał z inicjatywy lidera - Syl-
westra Gazdy. Wspólnie tworzą i grają 
muzykę disco polo oraz dance. W roku 
2016 zespół zdobył poczwórną Platynę 
za singiel „Co Ma Być To Będzie”, rok 
2017 to singiel „Lubisz To Lubisz”, dzięki 
któremu zespół pochwalić się może płytą 
Diamentową. 

 Sławomir
Pochodzący z Krakowa aktor, show-

man, piosenkarz, konferansjer i prezen-
ter telewizyjny. Gwiazda wybrana przez 
mieszkańców Swarzędza w plebiscycie 
sondzie Ośrodka Kultury. Sławomir Zapa-
ła, bo o nim tu mowa, jest autorem jednej 
z najbardziej znanych i rozpoznawalnych 
polskich piosenek „Miłość, miłość w Za-
kopanem…”, którą na serwisie Youtube 
obejrzało już ponad 196 mln osób. Twórca 
piosenki „ Megiera” oraz „Ty mała znów 

zarosłaś.” Jak sam mówi – tworzy muzykę 
gatunku Hard Polo.

 Dance Nation
Duet holenderskich Dj’ów tworzony 

przez Sean’a i Kim V, których najbar-
dziej znanym utworem jest „Sunshine” 
z 2001 roku. Odkryci przez producentów 
i DJ’ów Bradski & Jenski (czyli Brada 
Groblera i Roba Janssena). W 2015 roku 
Dance Nation wydali swój ostatni singiel 
„Ridin ‚High”, który potwierdza ogólny 
ruch w kierunku dźwięków muzyki house. 

 Gromee
Krakowski producent, DJ, remixer, 

autor tekstów i kolekcjoner muzyki. Od-
najduje się doskonale w różnych gatunkach 
muzyki, nie tylko klubowej. Gromee już 
od kilku lat regularnie koncertuje w całej 
Polsce, a jego sety goszczą w najlepszych 
klubach i na festiwalach w kraju. Znany 
z takich utworów jak: „Light me up”, „One 
Last Time”, „Without You.” 

Gregory DJ
Jako osiemnastoletni chłopak zade-

biutował w wielu klubach na Wybrzeżu, 
w bardzo krótkim czasie podbijając ser-
ca rzeszy klubowiczów, stał się jednym 
z najbardziej popularnych i medialnych 
DJ-ów w Polsce. Preferuje flexy style. 
Uznawany za mistrza konsolety o nie-
przewidywalnych możliwościach, czło-
wiek o wielu twarzach, z nieograniczoną 
liczbą pomysłów. Wylansował się na DJ 
serwującego niepowtarzalne tranceowo-
-houseowe mixy. 

 Arka Noego
Dziecięcy zespół muzyczny. Nieofi-

cjalnie powstał w 1999r. Tworzą muzykę 
i wykonują utwory o tematyce religijnej. 
Występowali w programie Ziarno, a znani 
są z takich utworów jak „Taki mały, taki 
duży może świętym być… ”, „ Nie boje 
się, gdy ciemno jest …”

 Bordello A’ Capello
Bordello a Capello – zespół ze Swa-

rzędza kontynuujący myśl artystyczną 
kultowych kapel rockowych. W stacjach 
radiowych znane są ich piosenki: Wujek, 
Wesele, Wracamy na tron czy Dobrze 
wiem. Fani Kultu spotkali się z twórczością 
zespołu na Pomarańczowej Trasie. Kon-
certowali z takimi zespołami i artystami 

Power Play Sławomir Dance Nation

Gromee Gregory DJ Arka Noego
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jak np. Kult, Perfect, Luxtorpeda, Dawid 
Podsiadło, Kamil Bednarek i wieloma in-
nymi. Muzykę Bordello a Capello grają 
takie rozgłośnie radiowe jak : Program 3 
Polskiego Radia, Merkury Polskie Radio, 
oraz lokalne rozgłośnie radiowe. 

 Luxtorpeda
Polski zespół wykonujący muzykę 

rockową. Powstał w roku 2010 z inicja-
tywy gitarzysty i wokalisty zespołu Arka 
Noego - Roberta Friedricha, znanego z ze-
społów: Acid Drinkers, Arka Noego, Kazik 
na Żywo i 2Tm2,3. Debiutancki album 
formacji zatytułowany „Luxtorpeda” uka-
zał się 9 maja 2011 roku. Zespół pochodzi 
z Poznania a ich najbardziej znane utwory 
to: „Wilki dwa”, „Pusta studnia”, „ 44 dni”. 

 Coma
Grupa powstała w 1998 roku w Łodzi. 

Polski zespół rockowy, którego wokalistą 
jest charyzmatyczny Piotr Rogucki. 

Zespół Coma jest znany fanom mu-
zyki przede wszystkim z energetycznych 
i widowiskowych koncertów, łączących 
w sobie elementy poezji, muzyki, teatru 
i filmu. Tworzą i wzorują się na takich 
zespołach jak Illusion, Pearl Jam czy Led 
Zeppelin. 

Jedne z najbardziej znanych utworów 
zespołu to „Spadam”, „Tonacja”, „1000 
jednakowych miast”, „ Leszek Żukowski”.

Zespół był wielokrotnie nagradzany: 
w 2005 roku zdobył statuetkę Fryderyka 
w kategorii Album Roku – Rock – za pły-
tę Pierwsze wyjście z mroku, w 2007 roku 
otrzymał dwa Fryderyki w kategoriach: 
„Album roku – rock/metal” za Zaprzepasz-
czone Siły Wielkiej Armii Świętych Zna-
ków oraz „Zespół roku”, otrzymał również 
nagrodę publiczności Przystanku Wood-
stock „Złotego Bączka”. W 2009 roku ze-
spół otrzymał kolejne 2 Fryderyki w kate-
goriach: „Zespół roku” oraz „Album roku 
– rock” za swój ostatni krążek Hipertrofia, 
a wokalista grupy – Piotr Rogucki został 
wyróżniony statuetką Fryderyka w kate-
gorii „Wokalista roku”.

 MY
Młody zespół wywodzący się ze Swa-

rzędza. Muzyka, którą tworzą jest częścią 
inspiracji każdego z członków zespołu. 
Najlepszym tego przykładem są elemen-
ty wielu, często skrajnych gatunków mu-
zycznych. Ich najbardziej znane utwory 
to: „Kwaśnosłony”, „Powoli”, „Follow”. 

 Filip Lato
W 2016 roku zadebiutował w pro-

gramie „The Voice of Poland”. Posiada 
bardzo charakterystyczną barwę głosu. 
Samodzielnie komponuje i pisze teksty. 
Inspiruje się m.in. muzyką w stylu Ada-
ma Levine’a. Najbardziej rozpoznawal-

ne utwory Filipa Lato: „Krawiec”, oraz 
w duecie z Julą „Zanim nas policzysz.”

 BIG CYC
BIG CYC powstał w roku 1988 roku 

w Łodzi. Założycielami zespołu byli Jacek 
Jędrzejak, Robert Rajewski, Jarosław Lis 
i Roman Lechowicz. Po pewnym czasie 
Rajewskiego zastąpił Krzysztof Skiba. 
W pierwszych utworach zespołu domi-
nowała muzyka utrzymana w stylu punk 
rock. Z czasem coraz częściej można było 
usłyszeć elementy muzyki ska. Teksty pio-
senek mają charakter ostrej satyry i kilka-
krotnie z tego powodu stały się obiektem 
„medialnych dyskusji”. Największe prze-
boje grupy: „Berlin Zachodni”, „Ballada 
o smutnym skinie”, „Makumba”, „Świat 
według Kiepskich”, „Moherowe berety”. 

 TULINKI
Tulinki Band Show – Muzyczne Show 

dla dzieci Tulinki- śpiewające, pluszowe 
gwiazdy z telewizji, które jeżdżą po świe-
cie, aby razem z dziećmi śpiewać tulin-
kowe nutki. Tulinki Band Show jest to 
wyjątkowy muzyczny projekt , który łączy 
koncert dla dzieci z elementami zabawy 
i konkursami dla całej rodziny. W pro-
gramie : koncert zespołu „Tulinki Band”, 
zabawa z dziećmi na scenie, nauka tańca, 
dla najmłodszych i ich rodziców, wspólne 
pozowanie do zdjęć.

Bordello A’ Capello Luxtorpeda Coma

MY Filip Lato BIG CYC TULINKI
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Zmiana organizacji ruchu  
podczas Dni Swarzędza 2019

14, 15 i 16 czerwca 2019, tradycyj-
nie na polanie przy ulicy Strze-
leckiej, odbędzie się największa 

swarzędzka impreza „Dni Swarzędza 
2019”. Impreza, na której spodziewamy 
się kilkutysięcznej publiczności, wiąże się 
z wieloma aspektami organizacyjnymi. 
Jednym z głównych aspektów jest bez-
pieczeństwo. Jako organizatorzy jeste-
śmy zobligowani zapewnić je zarówno 
uczestnikom imprezy, jak i mieszkańcom 
okolicznych ulic.

W związku z powyższym, na czas 

imprezy tj. 
 » 14 czerwca w godzinach 15:00-02:00 
dnia następnego

 » 15 czerwca w godzinach 13:00-02:00 
dnia następnego

 » 16 czerwca w godzinach 13:00-02:00 
dnia następnego

postanowiliśmy zamknąć dla ruchu ulicę 
Strzelecką, na odcinku od skrzyżowania 
z ulicami Jesionową i Paderewskiego do 
ulicy Stawnej 

oraz 
ul. Kosynierów na odcinku od ul. Św. 

Marcina do Pływalni „Wodny Raj”  
w terminie od 14 czerwca godz. 06:00 
do 17 czerwca godz. 02:00.

Objazd zaplanowany jest ulicą Jesio-
nową, drogą krajową nr 92 do ul. Stawnej.

Ruch ulicą Paderewskiego odbywać 
się będzie w JEDNYM KIERUNKU od 
ul. Stawnej.

Na ulicach: STAWNA, STRZELEC-
KA i PADEREWSKIEGO obowiązywać 
będzie ZAKAZ PARKOWANIA pod 
groźbą odholowania pojazdu.

Dzięki uprzejmości Centrum Sport & 
Fitness Atrium, na terenie Atrium przy ul. 
Strzeleckiej 35 A, zlokalizowany będzie 
ogromny parking, na który zaprowadzi 
Państwa ulica Stawna lub Strzelecka od 
strony Zielińca.

Zwracamy się z prośbą o prze-
strzeganie zmian w organizacji ruchu, 
zwracanie uwagi na tymczasowe znaki 
drogowe oraz stosowanie się do poleceń 
osób kierujących ruchem, a tym samym 
dbających o bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników imprezy. 

Z góry przepraszamy za wszelkie 
niedogodności, jednak jako organizatorzy 
tak dużej imprezy, bogatsi o doświadczenia 
z poprzednich lat, staramy się wyciągać 
wnioski i podejmować takie decyzje, które 
zapewnią pełną kontrolę nad bezpieczeń-
stwem uczestników imprezy.

Jednocześnie informujemy, że na czas 
„Dni Swarzędza 2019” niemożliwe będzie 
korzystanie ze ścieżki pieszo-rowerowej 
przy ul. Strzeleckiej, a także ograniczone 
zostanie korzystanie z parkour’u. 

/ok/

Rowerowe – akademia i show
Podczas Dni Swarzędza, w sobotę 15 czerwca w godzinach od 14 do 20 
będzie dostępna dla dzieci Rowerowa Akademia. Podziwiać też będzie 
można pokaz rowerowych akrobacji w wykonaniu prawdziwego  mistrza!

Rowerowa Akademia powstała 
z myślą o dostarczeniu dzieciom 
na imprezach nie tylko rozrywki, 

ale i edukacji. Uczestnicy będą mieli 
możliwość doskonalić swoją jazdę na 
rowerze w miasteczku ruchu drogowego 
na profesjonalnych przeszkodach rowero-
wych. Ogromny wybór rowerów umoż-
liwi uczestnictwo dzieciom w każdym 
wieku. Z myślą o rodzicach powstanie 
strefa relaksu z leżakami oraz ćwiczenia 
z alkogoglami. Pod koniec przejazdu każ-
dy z uczestników otrzyma na pamiątkę 
imienny certyfikat.

Tego samego dnia będziemy mieli 
możliwość podziwiać ROWERO-
WE SHOW w wykonaniu Jonasza 

Pakulskiego, profesjonalnego akrobaty 
rowerowego oraz uczestnika X jubile-
uszowej edycji Mam Talent, który od 5 
lat zachwyca publiczność swoimi umiejęt-
nościami podczas pokazów rowerowych, 
organizowanych w całej Polsce oraz za 
granicą. 

Nie jest to zwyczajny pokaz rowerowy, 
ale w pełni profesjonalne przedstawienie 
artystyczne. Na cały pokaz składają się 
ogromne emocje, edukacja oraz rozrywka.  

Publiczność będzie miała  możliwość po-
dziwiać między innymi skoki na rowerze 
przez linę, akrobacje  na specjalnym torze 
pokazowym, czy też próbę bicia rekordu 
skoku wzwyż na rowerze. Do wspólnej 
zabawy zostanie zaproszona publiczność, 
która będzie pomagała przy wykonywaniu 
akrobacji.

/ok/

Autobusami 
bezpłatnie podczas 
Dni Swarzędza
Uprzejmie informujemy, że podczas trwa-

nia Dni Swarzędza 2019 – tj. od piątku 14 
czerwca od godziny 16:00 do niedzieli 16 czerwca 
włącznie – przejazdy autobusami Swarzędzkiej 
Komunikacji Miejskiej będą BEZPŁATNE. 

/ok/
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Festyn z okazji Dnia Dziecka – zapraszamy!
W sobotę, 1 czerwca, od godz. 14:00 zapraszamy na festyn rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka, który tym razem odbędzie się na boisku 
za Pływalnią Wodny Raj przy ul. Kosynierów.

Wśród wielu darmowych atrakcji, 
przygotowanych specjalnie dla 
najmłodszych, znajdą się m.in 

mini-łódki w basenie, karuzela, kolejka 
samojezdna, eurobungy, trampolina oraz 
oczywiście dmuchany plac zabaw z zam-
kami do skakania, zjeżdżalniami czy też 
basenem z piłeczkami.

Powstaną także specjalne stanowiska 
z warsztatami plastycznymi, malowaniem 
twarzy, małym budowlańcem czy też 
ogromnymi grami planszowymi! 

Doświadczeni animatorzy zadbają 
o kondycję naszych pociech, przeprowa-

dzając różnego typu konkursy i zabawy 
ruchowe.

Nowością i zarazem niewątpliwie 
ciekawą atrakcją, będzie EKSPLOZJA 
KOLORÓW! Czyli popularna zabawa 
polegająca na wyrzucaniu w górę różno-
kolorowych Kolorów Holi, które stworzą 
wielką chmurę barw!

Tego samego dnia, na Stadionie 
Miejskim, w godz. 10:00-14:30 odbędą 
się również 3. Igrzyska Biegowe Dzie-
ci i Młodzieży, które towarzyszyć będą 
obchodom swarzędzkiego dnia dziecka. 

Serdecznie zapraszamy! /ok/

Podróże  
z Misiem Oliwierem

„Mi ś  O l i -
wier to 

najlepszy towa-
rz ysz podróż y 
jakiego mogę 
sobie wyobrazić. 
Jest cierpliwy, 
ugodowy i nigdy 
nie narzeka”. Tak 
o swoim pluszo-
wym przyjacielu 
pisze Filip Nitendel, autor wystawy, którą już od 
29 maja będzie można obejrzeć w Swarzędzkim 
Centrum Historii i Sztuki. Wystawa jest oryginalną 
formą reportażu z podróży, dalekich i bliskich, 
w których od 2005 roku bierze udział Miś Oliwier 
cierpliwie pozując do zdjęć w różnych ciekawych 
miejscach. Będzie skierowana zarówno do dzieci 
jak i dorosłych. Zapraszamy na uroczysty werni-
saż, który będzie miał miejsce 29 maja, o godzinie 
17:00. Wystawa potrwa do połowy czerwca.

/SCHiS/

Muzealny strażak 
ma już swoje imię!

7 maja do Swarzędzkiego Centrum Historii 
i Sztuki przybyły dzieci, aby dowiedzieć się, 

jakie imię mieszkańcy miasta wybrali dla animo-
wanego strażaka witającego gości przy wejściu. 
Wynik plebiscytu, po podliczeniu głosów, ogłosił 
Pan burmistrz Marian Szkudlarek. Okazało się, 
że większości uczestników zabawy  najbardziej 
podobał się FLORIAN. W ten sposób swarzędzki 
strażak otrzymał imię patrona wszystkich stra-
żaków. Uczestnicy zabawy mogli obejrzeć rów-
nież wystawę okolicznościową  przedstawiającą 
liczne fotografie z historii swarzędzkiego OSP, 
a na zakończenie mnóstwo emocji wzbudzili 
nasi strażacy, którzy przyjechali, aby zapewnić 
dzieciom prawdziwe wrażenia. Maluchy mogły 
obejrzeć wóz strażacki oraz przyjrzeć się kon-
trolowanemu gaszeniu pożaru. 

/SCHiS/
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Aeropiknik 
po raz pierwszy 
w Swarzędzu!
Sobota, 8 czerwca, godz. 15:00-21:00, 
polana przy ul. Strzeleckiej

8 czerwca, sobotnie popołudnie na 
polanie przy ul. Strzeleckiej. Za-
praszamy na niecodziennie wyda-

rzenie, jakim będzie Aeropiknik.
Aeropiknik – cóż to jest? To piknik 

rodzinny o tematyce lotniczej. Wypoczy-
nek, zabawa i ogrom wiedzy.

W programie wiele lotniczych atrakcji, 
z których niewątpliwie największą będzie 
możliwość lotu prawdziwym balonem na 
uwięzi! Oprócz tego w prawdziwym żyro-
skopie będzie można doświadczyć prze-
ciążeń, jakich doznają piloci samolotowi, 
zabawa tylko dla odważnych! W niebo 
wzniesie się ogromny dron, a transmisję 
z jego pokładu obejrzymy na specjalnym 
ekranie. 

Zapraszamy także do hangaru pełnego 
symulatorów lotu. Dla najlepszych mło-
dych adeptów pilotażu – puchary i nagrody. 
Jeżeli wiatr będzie sprzyjający – na niebie 
pojawią się wielkie latawce, największe 
z nich o wielkości kilkunastu metrów!

 Dodatkowo w programie: strzały 
z rakiet wodnych i pneumatycznych, kon-
kursy modeli szybowców i wiele innych! 
Trzymamy kciuki za pogodę i serdecznie 
zapraszamy! /t.radz./

group

Aeropiknik – sponsorzy:
Partnerzy Strategiczni:

Partnerzy:
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Prof. Grzegorz Skrzypczak  
trzynastym Przyjacielem Wierzenicy 

W piątek, 3 maja, msza odpustowa zakończyła XVII czuwania z Maryją 
Matką Wierzenicy. W tym roku związane były z nią potrójne uroczystości. 

Trzynastym Przyjacielem Wierze-
nicy został prof. Grzegorz Skrzyp-
czak, w latach 2008-2016 rektor 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu, który w tym roku będzie obchodzić 
100-lecie istnienia. Laureat otrzymał 
z rąk Stanisława Witeckiego figurkę św. 
Mikołaja autorstwa Piotra Wolińskiego, 
jaką każdorazowo otrzymuje Przyjaciel 
Wierzenicy. 

Za jego kadencji Uczelnia wsparła 
finansowo odnowienie krypty Ciesz-
kowskich. Dzięki niemu przy drzwiach 
wejściowych do Dworku Cieszkowskich 
w Wierzenicy wmontowana została piękna 
tablica pamiątkowa poświęcona patronowi, 
ufundowana przez Uczelnię. Prof. Grze-
gorz Skrzypczak uczestniczył w inaugu-
racji i kulminacji obchodów 200. rocznicy 
urodzin Augusta Cieszkowskiego. 

Przez dwie swoje kadencje wiele 
uczynił, by utrwalić w świadomości pra-
cowników naukowych i także studentów, 
wiedzę o Auguście Cieszkowskim – patro-
nie Uniwersytetu Przyrodniczego. 

W tym czasie ukazały się liczne 
publikacje Wydawnictwa UP, poświę-
cone w całości lub znaczącej części A. 
Cieszkowskiemu i Ziemi Wierzenickiej. 
Uczelnia wzbogaciła się też o popiersie 
A. Cieszkowskiego i kolejny jego portret, 
zostało odnowione Kolegium Cieszkow-
skich.

Na zaproszenie prof. Skrzypczaka 
liczni przedstawiciele naszej społeczno-
ści mieli przyjemność uczestniczyć 21 
listopada 2014 roku w wieczornicy zaty-
tułowanej „Natchnienie, wiedza i czyn”, 
Barbary Wachowicz – autorki biografii 
wielkich Polaków. 

Tego dnia dwaj Przyjaciele Wierzenicy 
zostali uhonorowani z okazji doniosłych 
rocznic. Aniela i Stanisław Witeccy – 
z okazji 50-lecia małżeństwa (S. Witecki 
w 2007 r. został pierwszym Przyjacielem 
Wierzenicy), a Piotr Woliński (Przyjaciel 
Wierzenicy 2017), wraz z towarzyszącą 
mu żoną Genowefą – z okazji jubileuszu 
50 lat pracy artystycznej. 

Na zakończenie uroczystości była aga-
pa pod wiatą, miłe rozmowy przy domo-
wej, gorącej zupie i pysznych ciastach.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Swarzędzkie obchody świąt majowych

3 maja, w samo południe, od rozdania 
biało-czerwonych chorągiewek, roz-
poczęła się świąteczna uroczystość 

na swarzędzkim Rynku.
W pobliżu ratusza, przed Pomnikiem 

Poległych za Wolność i Ojczyznę zgroma-
dzili się mieszkańcy miasta, reprezentanci 
różnych organizacji, stowarzyszeń, służb 
publicznych, przedstawiciele swarzędzkie-
go samorządu: burmistrz Marian Szkudla-
rek, zastępca burmistrza Grzegorz Taterka, 
przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara 
Czachura, radni.

Wspólnie uczczono trzy majowe świę-
ta państwowe: Międzynarodowe Święto 
Pracy – przypadające 1 maja, Dzień Flagi 
Narodowej – przypadający 2 maja oraz 
Święto Konstytucji 3 Maja – obchodzone 
3 maja.

Uroczystość poprowadził komendant 
Ochotniczej Straży Pożarnej Sławomir 
Kaźmierczak. Wartę honorową pod po-
mnikiem pełnili swarzędzcy harcerze.

Złożono wiązanki kwiatów, przema-
szerowały poczty sztandarowe.

Występy gościnne Chóru Męskiego 
„Akord” i Swarzędzkiej Orkiestry Dę-
tej uświetniły swarzędzkie spotkanie. 
Zabrzmiały patriotyczne pieśni, rytmy 
powszechnie znanych utworów sprzed 
wielu lat.

Burmistrz Swarzędza, dziękując 
wszystkim za udział w uroczystości, 
przypomniał krótko historię świat majo-
wych, mówił o wielkiej randze Konstytucji 
3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na 
świecie. Podkreślił również 15 rocznicę 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

i 20 rocznicę naszej obecności w NATO.
T.Radziszewska

z Fot. Aldona Młynarczak

Pamiętamy  
o Dniu Zwycięstwa

8 maja, z okazji Dnia Zwycięstwa 
upamiętniającego zakończenie II 
wojny światowej, na swarzędzkim 

Rynku odbyła się okolicznościowa uro-
czystość. Burmistrz Marian Szkudlarek 
wraz z zastępcami Grzegorzem Taterką, 
Tomaszem Zwolińskim, sekretarz gminy 
Agatą Kubacką oraz przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Swarzędzu Barbarą Czachurą 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Bohaterów 
Poległych za Wolność i Ojczyznę. Radni 
wystawili poczet sztandarowy, a harcerze 
– honorową wartę.  /mw/ 
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Budynek komunalny – 21 nowych mieszkań. Jak już informowaliśmy w marcowym wydaniu, 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. Na początku maja, gdy 
zamykaliśmy to wydanie „Prosto z Ratusza”, na placu budowy widać już było mury pierwszej kondygnacji. Koszt tej inwestycji to 3,73 mln zł, a termin zakończenia robót 
budowlanych ustalono na 12 miesięcy. /mw/
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Gruszczyn i Wierzenica 
– będą miejsca służące 
rekreacji

Gotowa jest już koncepcja zagospoda-
rowania terenu w Gruszczynie na os. Mu-
zyków (plac przy przepompowni ścieków 
AQUANET-u), gdzie urządzony zostanie 
rodzinny plac gier i zabaw dla mieszkań-
ców w każdym wieku (boisko wielofunk-
cyjne, plac do gry w bule, stoły do ping 
ponga, szachów i urządzenia street wor-
kout, plac zabaw, ziemny tor rowerowy, 
miejsce piknikowe z grillem). Koncepcja 
ta wykonana została w ramach Budżetu 
Obywatelskiego naszej gminy. Realizacja 
przebiegać będzie etapowo, zależnie od 
możliwości budżetu gminy.

Również w Wierzenicy projektowane 
jest nowe miejsce służace rekreacji. Jego 
nazwa to „Wierzenicki zakątek w Dąb-
kach”. Opracowana już koncepcja prze-

widuje boisko wielofunkcyjne, świetlicę, 
plac zabaw, pole piknikowe i parking. Na 
początek, jeszcze w tym roku (do końca 
lipca) powstanie plac zabaw.

/mw/

Kobylnica  
– trwa przebudowa 
ul. Wiatrakowej

Zgodnie z planem przebiega przebu-
dowa ul. Wiatrakowej w Kobylnicy na 
270-metrowym odcinku od ul. Poznań-
skiej do torów kolejowych. Jak już infor-
mowaliśmy, powstaje tam pieszojezdnia 
z betonowej kostki brukowej, będzie też 
próg spowalniający. Prace zaczęły się od 
budowy kanalizacji deszczowej, uzupeł-
nione zostaną brakujące przyłącza wodno-
-kanalizacyjne, powstaje kanalizacja tele-
techniczna oraz oświetlenie. Inwestycja ma 
zakończyć w czerwcu br. Wykonawcą jest 

Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. 
Sp. k. z Rabowic. Koszt to 750 tys. zł.

/mw/

Ulice Ciesielska 
i Murarska – jak nowe

Zakończyła się przebudowa ulic 
Ciesielskiej i Murarskej w Swarzędzu. 
Na obydwu powstały jezdnie o szer. 5 m 
zakończone miejscem do nawracania oraz 
jednostronne, dwumetrowe chodniki. 

Inwestycja obejmowała również wy-
konanie kanalizacji deszczowej, brakują-
cych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, 
kanalizacji teletechnicznej oraz usunięcie 
kolizji sieci elektroenergetycznej i tele-
komunikacyjnej. Wykonawcą była firma 
IVESTON z Obornik, a koszt inwestycji 
wyniósł nieco ponad 600 tys. zł.

/mw/
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PROJEKTOWANY TEREN FESTYNOWY
OSŁONIĘTY ZIELENIĄ OD ZABUDOWAŃ

ŁĄKA KWIETNA

MIEJSCE NA ROZSTAWIENIE SCENY

PROJ. BOISKO DO GRY W BULE

PROJEKTOWANY
ZIEMNY TERENOWY
TOR ROWEROWY

PROJEKTOWANA WOLNOSTOJĄCA ALTANA
O POW. ZABUDOWY DO 35 m2

PROJEKTOWANE BOISKO WIELOFUNKCYJNE
(KOSZYKÓWKA, PIŁKA NOŻNA, SIATKÓWKA, TENIS ZIEMNY)

NAWIERZCHNIA TRAWA SYNTETYCZNA
WYGRODZONE PIŁKOCHWYTEM WYS. 4 M

PROJEKTOWANY PLAC
STREET WORKOUT

NAWIERZCHNIA Z PIASKU

PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
ZAMONTOWAĆ NOWE URZĄDZENIA
WYKONAĆ OGRODZENIE WYS. 1 M
NAWIERZCHNIA Z PIASKU

PROJ. STÓŁ DO PING PONGA

PROJ. SZATNIE Z ZAPLECZEM WC

PROJ. PLAC ZABAW PRRZYGODOWY
DLA STARSZYCH DZIECI
NAWIERZCHNIA Z PIASKU
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LEGENDA - STAN ISTNIEJĄCY

GRANICA OPRACOWANIA

ELEMNTY DO ROZBIÓRKI
DRZEWO ISTNIEJĄCE IGLASTE

DRZEWO ISTNIEJĄCE LIŚCIASTE
ISNIEJĄCE KRZEWY

LATARNIA ISTNIEJĄCA DO DEMONTAŻU

LEGENDA - STAN PROJEKTOWANY

PROJEKTOWANA MAŁA ARCHITEKTURA

PROJ. STREFA BEZPIECZEŃSTWA
PROJ. OGRODZENIE - PIŁKOCHWYT
PROJ. OGRODZENIE PANELOWE

PROJ. FURTKA
PROJ. ŁAWKI  Z OPARCIEM

PROJ. ŁAWA PIKNIKOWA
PROJ. STOLIKI PIKNIKOWE

PROJ. STOŁY SZACHOWE
PROJ. STOJAKI ROWEROWE

PROJ. LATARNIE PARKOWE
PROJ. KAMERA MONITORINGU

PROJ. MASZT OŚWIETLENIOWY

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

PROJ. OPORNIK BETONOWY

PROJ. NAWIERZCHNIA Z PIASKU
PROJ. NAWIERZCHNIA SZTUCZNA TRAWA

PROJ. NAWIERZCHNIA MINERALNA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

PROJ. TRAWNIK NOWOZAKŁADANY

PROJ. ŻYWOPŁOT

PROJ. KRZEWY LIŚCIASTE

PROJ. DRZEWO LIŚCIASTE

ISTNIEJĄCE DRZEWO DO PRZESADZENIA

xx

Projektant

Branża:
Architektura Krajobrazu

Faza projektowa:
Projekt Budowlano - Wykonawczy

Tytuł:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
WARIANT 4

Data
04.2019

Skala
1:500

Rysunek
nr ZT-02

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

Adres inwestycji:
ul. Różyckiego w Gruszczynie
dz. nr 13/66, obręb Gruszczyn,
jedn. ewiden. - Swarzędz

KONCEPCJA  ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁKI NR 13/66 POŁOŻONEJ

W GRUSZCZYNIE PRZY
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

AQUANET

mgr inż. arch.
Magdalena Baranowska
nr upr. 8/WPOKK/2014 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. kraj
Aneta Mikołajczyk
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 SZACHOWY
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OZNACZENIA GRAFICZNE

GRANICA DZIAŁKI

PROJ. OGRODZENIE BOISK

PROJ OGRODZENIE TERENU

BRAMA Z FURTKĄ

PROJ. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

PROJ. NAWIERZCHNIA MINERALNA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z SZTUCZNEJ TRAWY

PROJ. NAWIERZCHNIA PIASKOWA

PROJ. ŻYWOPŁOT

PROJ. TRAWNIK

PROJ. DRZEWO LIŚCIASTE

PROJ. KRZEWY LIŚCIASTE

PROJ. ŁAWKA

PROJ. KOSZ NA ŚMIECI

PROJ. TABLICA Z REGULAMINEM

PROJ. LATARNIA PARKOWA

PROJ. SŁUP OŚWIETLENIOWY BOISKA

PROJ. URZĄDZENIA
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Projektant

Branża:
Architektura krajobrazu
Faza projektowa:
Projekt Koncepcyjny
Tytuł:  PLAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

02.2019
Skala
1:500

Rysunek
Z-02

mgr inż. arch. kraj
Aneta Mikołajczyk
mgr inż. arch.
Magdalena Baranowska
uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

Inwestor:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
Adres inwestycji:
ul. Dębowa w Wierzenicy
dz. nr ewid. 24

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO

W WIERZENICY

GRUSZCZYN – KONCEPCJA WIERZENICA – KONCEPCJA
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Do Seniorów 
Miasta i Gminy 
Swarzędz!

W marcu 2019 r. powołana 
została Rada Seniorów Gminy 
Swarzędz. Liczy ona 15 osób. 
Rada ta działa w oparciu o statut 
uchwalony przez Radę Miejską.

Rada będzie zajmowała się 
problemami codziennego życia 
seniorów, sprawami wypoczyn-
ku, rekreacji i rehabilitacji oraz 
profilaktyką i promocją zdro-
wia, nauką programu e-urząd 
aby każdy mógł załatwić sprawy 
nie wychodząc z domu. Leży też 
nam na sercu utworzenie karty se-
niora, aby umożliwić otrzymanie 
zniżek w różnych instytucjach np. 
w kawiarni, przy zakupie okula-
rów, u fryzjera czy kosmetyczki. 
Będziemy dbali również o jak naj-
większy dostęp do kultury.

Będziemy przekazywali wła-
dzy w Ratuszu wszystkie bolącz-
ki seniorów, aby w naszej gminie 
wszystkim seniorom żyło się spo-
kojnie i dobrze. Prosimy kontak-
tować się z nami na adres mai-
lowy: radaseniorow@swarzedz.
pl lub bezpośrednio do Ratusza 
– pok.105.

Przewodnicząca  
Rady Seniorów 

Hanna Grabowska

*  *  *
Od redakcji: w poprzednim wyda-
niu Prosto z Ratusza do informacji 
o składzie Rady Seniorów zakradły 
się błędy w nazwiskach jej członków. 
Przepraszamy i wymieniamy raz jeszcze 
członków swarzędzkiej Rady Seniorów: 
Ewa Brożyńska, Piotr Choryński, Hanna 
Grabowska, Anna Graczyk, Regina Jar-
czyńska, Antoni Kobza, Klara Kozanec-
ka, Stanisława Krzemieniewska, Adam 
Mełeń, Regina Okrzos, Maria Orwat, 
Lila Przydańska, Maria Sołowiej, Da-
mazy Supiński, Piotr Witkowski.

Usuń azbest – jest dofinansowanie!
Ruszył nabór wniosków na rok 2019

Zachęcamy mieszkańców 
Miasta i Gminy Swarzędz 
do wzięcia udziału w pro-

gramie likwidacji wyrobów za-
wierających azbest na terenie 
Powiatu Poznańskiego na 2019 rok, 
który ma na celu pomoc w usuwaniu wy-
robów zawierających azbest, polegającą 
na demontażu i odbiorze tych wyrobów 
z terenu nieruchomości. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, do 
wzięcia udziału w programie uprawnieni 
są właściciele i użytkownicy wieczyści, 
którzy nie prowadzą działalności gospo-
darczej; spółdzielnie i wspólnoty mieszka-
niowe; jednostki organizacyjne zaliczane 
do sektora finansów publicznych; instytuty 
badawcze oraz stowarzyszenia ogrodowe 
lub działkowcy. 

Dofinansowanie w ramach Progra-
mu pokrywa 100% kosztów demontażu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierają-
cych azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ 
finansowane koszty związane z zakupem 
i montażem nowych pokryć dachowych 
i elewacji. 

Podstawą uzyskania dofinansowania 
jest wypełnienie wniosku i złożenie go 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu do dnia 15 lipca 2019 r. 

O zakwalifikowaniu wniosku 
do programu decyduje kolejność 
zgłoszeń. 
Do wniosku obowiązkowo należy 

dołączyć: 
 » dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do dysponowania nie-
ruchomością (oryginał lub poświad-
czona przez gminę kopia aktu nota-
rialnego, oryginał lub poświadczona 
przez gminę kopia aktualnego odpisu 
z księgi wieczystej lub inne), 

 » zgodę ewentualnych współwłaścicieli.
W przypadku gdy o dofinansowanie 

będzie starał się przedsiębiorca rolny, po-
moc będzie udzielana jako pomoc de mi-
nimis w sektorze rolnym. 

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu, w Wydziale Obsługi Mieszkańca 
na stanowisku nr 4 lub pod numerami tele-
fonów: (61) 65 10 655 oraz (61) 65 10 714. 

Ze strony www.swarzedz.pl można po-
brać formularze potrzebnych dokumentów.

Skorzystaj z dofinansowania! Usuń 
azbest już teraz!  /wos/

Program opieki nad zwierzętami bezdom- 
nymi oraz zapobiegania bezdomności  
zwierząt na terenie Gminy Swarzędz 

Od 15 kwietnia 2019 roku wszedł w życie „Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-

gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz 
w 2019 roku”. W ramach Programu, Gmina Swarzędz, 
finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno 
żyjących. 
Osoby, którym dobro zwierząt nie jest obce, mogą zostać 
opiekunem społecznym kotów wolno żyjących. Wystar-
czy, że wypełnią deklarację opiekuna społecznego, która 
jest integralną częścią wniosku o uzyskanie skierowania 
na zabieg. Po otrzymaniu z urzędu skierowania, opie-
kun społeczny może udać się do wybranej lecznicy dla 
zwierząt (jednej z czterech wskazanych na skierowaniu), 
gdzie zwierzę zostanie poddane zabiegowi. Po krótkiej 
rekonwalescencji, opiekun wypuszcza kota lub kotkę 
w miejscu ich pochwycenia. 
W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Swarzędz w 2019 roku” prowadzona 
jest również akcja dokarmiania kotów wolno żyjących 
w miesiącach zimowych, tj. od października do marca. 
W celu otrzymania karmy konieczne jest złożenie sto-
sownego wniosku w terminie do 10 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowo, mieszkańcy Gminy Swarzędz mogą za dar-
mo oznakować elektronicznie swojego zwierzaka, tj. psa 
lub kota, w ramach Planu znakowania zwierząt w Gmi-
nie. Elektroniczne znakowanie zwierząt polega na wpro-
wadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia 
mikroczipu. Czipowanie jest zabiegiem bezbolesnym 
dla zwierzęcia. Numer chipu jest rejestrowany w ogól-
nopolskiej bazie danych. Znakowanie elektroniczne  
to doskonała metoda zapobiegania bezdomności 
zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela 
zwierzęcia. Mieszkańcy Gminy Swarzędz swojego zwie-
rzaka mogą bezpłatnie oznakować w jednej z czterech 
lecznic dla zwierząt na terenie Swarzędza.
Wnioski oraz treść Programu dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce e-Urząd / Jak załatwić 
sprawę w urzędzie / Wydział Ochrony Środowiska (oto 
(http://bip.swarzedz.pl/index.php?id=299). Wnioski 
można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy 
Swarzędz. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 25, pokój 215, tel. 
61/65-12-403.

/wos/
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była odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. Na posiedzenie przybyli 
przedstawiciele Związków Międzygmin-
nych, do których należy Gmina Swarzędz. 
W zaprezentowanych sprawozdaniach 
przedstawiono działalność związków 
w 2018 roku oraz zapoznano radnych 
z bieżącymi pracami oraz planami na 
kolejne lata. 

Ze Związku Międzygminnego Schro-
nisko dla zwierząt w Skałowie przybył 
Dyrektor Biura Związku, Paweł Kubiak. 
Podczas dyskusji omawiano kwestie 
związane z wysokością opłat od gmin 
członkowskich w Związku, ilością pra-
cowników w Schronisku i możliwością 
podwyżek wynagrodzenia dla nich, po-
wstaniem cmentarza dla psów, kosztów 
zakupu pieca do kremacji zwierząt oraz 
formą przyjmowania zwierząt do hotelu. 

Następnie Dyrektor Biura Związku 
Międzygminnego Puszcza Zielonka, Olga 
Godynicka – Kubiak przedstawiła szcze-
gółowy stan realizacji zadań z zakresu 
kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Swarzędz. Zakres wykonywanych prac 
przyjętych do realizacji w ramach IV i V 
projektu „Kanalizacji obszaru Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” 
przedstawił Kierownik Działu Techniczne-

go, Jarosław Beszterda. Podczas dyskusji 
poruszano tematy związane z wykonywa-
ną kanalizacją w Gminie Swarzędz, pla-
nami wykonywania kolejnych projektów. 

Prezentację w sprawie Systemu Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi na te-
renie Aglomeracji Poznańskiej przedstawił 
Dyrektor Biura Związku Międzygminne-
go Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej, Andrzej Springer. Podczas 
dyskusji poruszano tematy związane 
z możliwością zwiększenia częstotliwo-
ści odbioru odpadów selektywnych oraz 
wprowadzenia obniżenia opłat za odpady 
dla posiadaczy karty dużej rodziny. Radni 
zainteresowani byli sytuacją finansową 
i liczbą pracowników związku, przelicze-
niem ilości odpadów na liczbę mieszkań-
ców oraz działaniami windykacyjnymi.

Podczas sesji przedstawiono roczne 
sprawozdanie z realizacji zadań wspierania 
rodziny za 2018 rok oraz raport z wykony-
wania postanowień Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów społecznych na lata 2016-
2022 za rok 2018. Radna Anna Tomicka 
zaproponowała rozszerzenie dyskusji 
w temacie analizy sytuacji osób starszych 
w gminie Swarzędz na oddzielnym spo-
tkaniu. Przewodnicząca Rady Miejskiej 
zaproponowała przeprowadzenie dyskusji 
przy współudziale Rady Seniorów. 

Ponadto w wolnych głosach wice-
przewodniczący rady Wojciech Kmieciak 
poruszył kwestie związane z wynagrodze-
niem nauczycieli za czas strajku. 

Podczas sesji Rada podjęła uchwały, 
m.in. w sprawie:

– określenia zasad udzielania z bu-
dżetu Gminy Swarzędz dotacji celowych 
w 2019 roku na zadania związane z roz-
wojem rodzinnych ogrodów działkowych, 
przeznaczonych na budowę lub moderni-
zację infrastruktury ogrodowej,

– udzielenia w 2019 roku dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków,

– przyjęcia do realizacji od Powiatu 
Poznańskiego zadań związanych z obsługą 
weekendowej linii autobusowej łączącej 
Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskie-
go położonymi wokół Puszczy Zielonka, 
umożliwiającej przejazd większych grup 
rowerzystów i turystów,

– nadania nazwy ulicy w mieście Swa-
rzędz – ul. J.J. Śniadeckich, ul. Piaskowa, 
ul. Topolowa oraz w miejscowości Garby 
– ul. Kaliowa.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura

Z prac Rady 
Miejskiej

W dniu 16 kwietnia 2019 roku 
w Ośrodku Kultury w Swarzę-
dzu odbyła się VII Sesja Rady 

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

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr VII/110/2019 w spra-

wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2019.

► Uchwałę nr VII/111/2019 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2019 -2036.

► Uchwałę nr VII/112/2019 w spra-
wie ustalenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru 
podatków stanowiących dochody gminy 
Swarzędz.

► Uchwałę nr VII/113/2019 w spra-

wie określenia zasad udzielania z budżetu 
Gminy Swarzędz dotacji celowych w 2019 
roku na zadania związane z rozwojem 
rodzinnych ogrodów działkowych, prze-
znaczonych na budowę lub modernizację 
infrastruktury ogrodowej.

► Uchwałę nr VII/114/2019 w spra-
wie udzielenia w 2019 roku dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków.

► Uchwałę nr VII/115/2019 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy części nieruchomości 
położonej w Swarzędzu przy ul. Kosy-
nierów 1.

► Uchwałę nr VII/116/2019  w spra-
wie przyjęcia do realizacji od Powiatu Po-

znańskiego zadań związanych z obsługą 
weekendowej linii autobusowej łączącej 
Swarzędz z gminami Powiatu Poznańskie-
go położonymi wokół Puszczy Zielonka, 
umożliwiającej przejazd większych grup 
rowerzystów i turystów.

► Uchwałę nr VII/117/2019  w spra-
wie wydzierżawienia nieruchomości wcho-
dzącej w skład zasobu Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr VII/118/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w mieście Swa-
rzędz – J.J. Śniadeckich.

► Uchwałę nr VII/119/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w mieście Swa-
rzędz – Piaskowa.

► Uchwałę nr VII/120/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w mieście Swa-
rzędz – Topolowa.
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► Uchwałę nr VII/121/2019 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Garby – Kaliowa.

Hanna Mełeń
Biuro Rady Miejskiej

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

*  *  *
Komisja Spraw Społecznych,  
Oświaty, Kultury i Sportu

11 kwietnia 2019 roku obradowała Komisja Spraw 
Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. W ramach omówienia materiałów sesyj-
nych dyskutowano m.in. o planowanej inwestycji TBS 
przy ulicy Wiankowej oraz o planach inwestycyjnych 
najemcy tzw. Arenki znajdującej się w pobliżu Jezio-
ra Swarzędzkiego. Po materiałach sesyjnych, obecni 
radni poddali analizie wydatki na miejskie imprezy. 
Zagadnienie referował m.in. Filip Przepióra- dyrektor 
Ośrodka Kultury. W sprawach bieżących wiceburmistrz 
Tomasz Zwoliński przedstawił sytuację w swarzędzkich 
szkołach w kontekście trwającej wtedy akcji protesta-

cyjnej. Radni z aprobatą przyjęli informację, iż udało 
się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne bez zakłóceń. 
Ostatnim punktem posiedzenia była wizyta w Swa-
rzędzkim Centrum Historii i Sztuki. Komisja zapoznała 
się z funkcjonowaniem oraz planowanymi inicjatywa-
mi w zakresie wystaw i spotkań kulturalnych.

Mateusz Matuszak

Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi odbyło się 10 kwietnia 2019 roku o godz. 14.00. 
Przed posiedzeniem głównym Komisji, odbyły się 
następujące spotkania:

 » o godz. 13.00 spotkanie sołtysów z przedstawi-
cielami policji,

 » o godz. 13.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Swarzędz.

Głównym tematem posiedzenia Komisji Gospodarki, 
Środowiska i Rozwoju Wsi, zgodnie z przyjętym planem 
pracy, był temat: „Remonty i utrzymanie budynków 
będących w zasobach komunalnych, wpływy z opłat 
a koszty utrzymania”.
Radni pytali m.in. o następujące kwestie:

 » jakie są kryteria przyznawania mieszkań komu-
nalnych?

 » ile osób zamieszkuje w mieszkaniach komunalnych?
 » ile spośród 454 mieszkań komunalnych jest nie-

zasiedlonych?
 » kto odpowiada za bieżący stan techniczny lokali 

komunalnych?
 » co się dzieje w przypadku dewastacji przez miesz-

kańców zasiedlonych przez nich lokali?
 » w jakim stopniu wpływy z opłat pokrywają koszty 

utrzymania mieszkań komunalnych?
 » jakie są koszty administrowania mieszkaniami 

komunalnym?
 » jaki jest poziom ściągalności czynszów, z czego 

wynikają zaległości czynszowe, jakimi sankcja-
mi dysponuje Gmina wobec osób zalegających 
z opłatami czynszu?

 » czego Gmina spodziewa się po zmianach w usta-
wie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
które wejdą w życie po 21 kwietnia 2019 r., jak 
jest przygotowana do ich realizacji?

Na te pytania, jak i na wiele innych, odpowiedzi 
udzielał Prezes Zarządu Swarzędzkiego STB  Sp. 
z o.o. Piotr Kijek.
Następnie radni przystąpili do omówienia materiałów 
sesyjnych.

Tomasz Majchrzak

Dotacje z budżetu Gminy Swarzędz 
dla organizacji pozarządowych na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w 2019 r.

30 kwietnia burmistrz Marian 
Szkudlarek rozstrzygnął 
konkurs ofert z zakresu wy-

poczynku wakacyjnego dla dzieci i mło-
dzieży. Dofinansowanie w łącznej kwo-
cie 85 000 zł przyznał na następujące 
zadania (w kolejności znajdą Państwo: 
nazwę organizacji, tytuł realizowanego 
zadania, kwotę przyznanej dotacji):
► Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Mikołaja w Wierzenicy:
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Poznaj piękno 
przyrody i historię mazowieckiej ziemi:  7 600 zł,

► Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu:
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Wyjazd profilak-
tyczno-zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla 
dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem:
 12 220 zł,

► Parafia Rzymskokatolicka pw. Mat-
ki Bożej Wspomożycielki Wiernych 

w Swarzędzu:
1) Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Ostróda 2019:
 8 550 zł,
2) Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Piłka 2019:
  3 500 zł,
3) Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Franciszkańskie 
Czwartki 2019:  3 500 zł,

► Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań-
-Rejon ZHP, reprezentowany przez 
Komendę Ośrodka ZHP Kobylnica:
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Harcerska Akcja 
Letnia 2019:  8 550 zł,

► Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. 
Marcina Biskupa w Swarzędzu:
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Kolonia letnia dla 
dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowo-Pro-
filaktycznej:  3 800 zł,

► Związek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej-Okręg Wielkopolski:
1) Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz letni Swa-
rzędzkiego Szczepu Harcerskiego Dukt ZHR 2019:
 11 400 zł,
2) Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Uczestnictwo Za-
stępów Zastępowych swarzędzkiego środowiska ZHR 
w obchodach powstania warszawskiego oraz w zlocie 
„ZHR 3.0” z okazji 30-lecia ZHR-u:  4 370 zł,

► Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra 
Dęta w Swarzędzu:
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizację 
obozu kondycyjno-wypoczynkowego w Rogoźnie: 
 6 500 zł,

► Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Wielkopolska, reprezentowany 
przez Hufiec Poznań-Nowe Miasto ZHP:
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz Swarzędzkiego 
Szczepu Harcerskiego:  6 650 zł,

► Parafia Rzymskokatolicka pw. Chry-
stusa Jedynego Zbawiciela w Swarzędzu:
Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Wakacje z Bo-
giem:  8 360 zł.

/wd/
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Józefinki w słońcu i deszczu
4 maja –zawiodła 
tylko pogoda
 ...i przykra niespodzianka pogodowa – od 
rana padał deszcz. Na swarzędzkim Ryn-
ku rozgościł się Festiwal Smaków Świata 
– Food Trucks, kolorowe „wesołe mia-
steczko” dla najmłodszych, stanęła foto-
budka, stoiska handlowe i gastronomiczne 
i, przede wszystkim, scena koncertowa.

Zaplanowane starannie X Swarzędz-
kie Spotkanie Józefów odbyło się w Sali 
Ślubów miejskiego ratusza. Z powodu 

fatalnego zimna i deszczu panie Józefy 
oraz panowie Józefowie ugoszczeni zostali 
w magistracie tradycyjnym Józefowym 
Plackiem i dobrą kawą.

Podczas spotkania z burmistrzem Ma-
rianem Szkudlarkiem i przewodniczącą 
swarzędzkiej Rady Miejskiej Barbarą 
Czachurą wspominano dziesięcioletnią 
historię tych spotkań, wybrano także Jó-
zefę i Józefa Roku. Zwycięzców ucieszyły 
okazałe kosze słodyczy, a wszystkich pa-
miątkowe, wspólne zdjęcie oraz upominek 
na pożegnanie.

Józefinki – 
podziękowania 
od burmistrza

Szanowni Państwo!
Wszyscy: ci, którzy pracowaliście 

przy organizacji Józefinek, którzy 
uczestniczyliście tak tłumnie w naszej 
imprezie miejskiej, którzy bawiliście się 
radośnie i rodzinnie, którzy koncerto-
waliście dla nas wszystkich – kieru-
ję pod waszym adresem – serdeczne 
dziękuję!

Osobne gorące podziękowania 
składam sponsorom Rajdu Flagi i gry 
miejskiej „Mebloberek”. To dzięki Wa-
szej szczodrości możemy bawić się tak 
wyśmienicie!

Marian Szkudlarek 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz
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Z niełatwym zadaniem (jeszcze raz ta 
pogoda!) przyszło się zmierzyć artystom. 
Panie z Zespołu Regionalnego „Olszyna”, 
muzycy ze Swarzędzkiej Orkiestry Dętej, 
pomimo przeszkód zagrali i zaśpiewali 
piękne koncerty. Dziękujemy!

Wieczorne gwiazdy sceny plenero-
wej: romski Zespól Pieśni i Tańca „Roma 
Legend” oraz popowo-rockowy zespół 
Piersi zagrały już w bardziej sprzyjają-
cej aurze dla wspaniałej, swarzędzkiej 
publiczności.

5 maja  
– nareszcie słońce! 

Tłum uczestników plenerowej gry 
miejskiej „Mebloberek” czekał od rana 
niecierpliwie na start! Jeszcze ostatnie 
formalności i procedury, odbiór super 
koszulek - i można wyruszać szlakiem 
meblarskiej historii Swarzędza. Trzy grupy 
startowe co pól godziny, rodzinnie, wesoło, 
kolorowo. Entuzjazm prawie jak na wiel-
kich rozgrywkach sportowych.

„Mebloberek” to świetna propozycja 
zabawy i edukacji w plenerze, dla rodzin, 
grup, graczy indywidualnych. Po drodze 
zadania intelektualne i sprawnościowe, 
sprawdzian wiedzy, nawet jedna z kon-
kurencji na czas, która potem okazała się 
decydująca!

Gdy oni przemierzali ulice starego 

miasta w Swarzędzu, inni bawili się wy-
śmienicie na Rynku. Smakowały potrawy 
z food trucków, dzieci szalały na karuze-
lach, zjeżdżalniach, kolejce. Były lody, 
balony, filcowe kapelusze, upominki małe 
i duże – dla każdego coś wybranego!

Czas relaksu umilały występy Swa-
rzędzkiej Orkiestry Flażoletowej, sekcji 
wokalnej Ośrodka Kultury, mocny, dra-
pieżny Revolfighter.

I wreszcie „godzina zero” – ogłoszenie 
wyników „Mebloberka” oraz, ufundowane 
przez sponsorów nagrody! Sportowe, ga-
stronomiczne, turystyczne, lingwistyczne 
– wszelkie. Było ich mnóstwo, radość wiel-
ka. Gratulacje oraz zdjęcia z burmistrzem 
trwały tak długo, że z małym opóźnieniem 
zagrał fantastyczny zespół swarzędzkich 
old boyów – Rh Blues 1986.

Na zakończenie wystąpił bardzo 
lubiany zespół „My”, którego przeboje 
właściwie śpiewaliśmy wspólnie!

Do następnego roku!
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dok. na str. 18 Ü



PROSTO Z RATUSZA  maj 2019

18

A
kt

u
al

n
o

śc
i

V Józefinkowy  
Samochodowy Rajd Flagi

3 maja, pod znakiem flagi biało-czerwonej, wyruszyli na trasę piątego 
już swarzędzkiego Rajdu Flagi. Ponad 120 osób, 53 motoryzacyjne załogi 
i ich ukochane „cztery kółka”. Dla wszystkich chętnych nie starczyło miejsc! 
Więcej niż połowa to mieszkańcy gminy Swarzędz, ale witaliśmy także 
kierowców z odległych stron Polski.

W programie rajdu były miejsca 
historycznie ważne dla miasta, 
w tym także, oddane w roku 

ubiegłym do użytku, Swarzędzkie Cen-

trum Historii i Sztuki. Test z pytaniami 
dotyczącymi centrum wywoływał wiele 
emocji! Podobnie było z zadaniami i pró-
bami terenowymi.

Na starcie przy swarzędzkiej pływalni 
Wodny Raj przywitał wszystkich burmistrz 
Marian Szkudlarek, życząc wielu emocji 
i dobrej, rodzinnej zabawy.

U stóp zabytkowego kościoła w Wie-
rzenicy, pod gościnną wiatą gospodarza 
terenu – księdza Przemysława Kompfa 
zorganizowana została meta. W świetnych 
nastrojach, po ciepłym posiłku oczekiwano 
na wyniki rajdu oraz ufundowane przez 
sponsorów nagrody. Burmistrz gratulował 
zwycięzcom i zaprosił na kolejny Rajd 
Flagi za rok. Zaproszenie zostało przy-
jęte z entuzjazmem – a my się wcale nie 
dziwimy!

T.Radziszewska
z Fot. Aldona Młynarczak

W tegorocznym „Mebloberku” 
wzięło udział 497 osób. Wyniki „Me-
bloberka” (Kategoria Indywidualna, 
Kategoria Rodzinna i Kategoria Grupo-
wa) zamieszczamy na www.swarzedz.pl

„Mebloberek”  
– sponsorzy nagród: 

Urząd Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu, Producenci Mebli Swarzędzkich, 
Hotel „Atut”, sklep rowerowy „Brodex”, 
Szkoła Języków Obcych Językownia, 
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-
acji, Ośrodek Kultury w Swarzędzu, 
Organic Fitness, Strefa Sportu Tenis & 
Fitness, Park Linowy Cascader Park, 
Smaki Świata Street Food, Laser Tag 
Poznań, Hotel Restauracja „Ossow-
ski”, Hotel Restauracja „EuroHotel”, 
Restauracja „Pałacyk pod Lipami”, 

Restauracja „Imperium”, Restauracja 
„Między Nami”, Restauracja „Portofi-
no”, Restauracja, „Włoski Pomidor”, 
Restauracja „Sushi Home”, Restauracja 
„Zdrowa Domowa Kuchnia”, Ristoran-
te Mio, Castorama Swarzędz, Kompu-
tronik Swarzędz, Cukiernia „Grzecz-
ka”, Cukiernia Hoffmann, Cukiernia 
„Magdalenka”, Pizzeria „Amigos”, 
Piekarnia Cukiernia „Jankowscy”, 
sklep sportowy „Bodo Professional”, 
Hurtownia Motoryzacyjna „Gordon”.

Serdecznie dziękujemy!
T.Radziszewska

z Fot. Aldona Młynarczak

Û dok. ze str. 17



PROSTO Z RATUSZA  maj 2019

19

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Swarzędzki 
Szlak 
Meblowy
9 czerwca 2019 roku zaproszeni 
goście udadzą się po raz pierwszy 
na wycieczkę nowym szlakiem 
turystycznym – Swarzędzkim 
Szlakiem Meblowym.

Stolarstwo ma w Swarzędzu długą 
tradycję i jest ważną częścią jego 
historii. W przeszłości było na tym 

terenie najważniejszą gałęzią przemysłu. 

Swarzędzki Szlak Meblowy przybliży nam 
te dzieje i przyczyni się do pielęgnowania 
stolarskich tradycji.

Zorganizowane wycieczki z przewod-
nikiem odbywać będą się raz w miesiącu. 
W programie m.in.: zwiedzanie Salonu 

Meblowego Stolarzy Swarzędzkich, 
gdzie zobaczyć będzie można film o hi-
storii Cechu Stolarzy Swarzędzkich, wi-
zyta w czynnym zakładzie stolarskim, 
zwiedzanie ekspozycji w Swarzędzkim 
Centrum Historii i Sztuki, poświęconych 
stolarstwu, wraz z projekcją filmu o historii 
Swarzędzkich Fabryk Mebli.

15 czerwca 2019 roku odbędzie się 
pierwsza, otwarta wycieczka z przewod-
nikiem. Szczegółowe informacje na te-
mat szlaku znajdują się na stronie www.
szlakmeblowy.pl.

W utworzenie Swarzędzkiego Szlaku 
Meblowego zaangażowani byli: Wydział 
Promocji UMiG w Swarzędzu, Cech Sto-
larzy Swarzędzkich, Swarzędzkie Centrum 
Historii i Sztuki oraz Poznańska Lokalna 
Organizacja Turystyczna.

/wpr/

XVI rajd  
,,Puszcza 
Wpuszcza”

Związek Międzygmin-
ny ,,Puszcza Zielonka” i gminy członkowskie 
wraz z Zespołem Parków Krajobraz owych 

Województwa Wielkopolskiego zapraszają 25 maja na 
XVI rajd ,,Puszcza Wpuszcza”, którego tegoroczna meta 
znajduje się w Zielonce (gmina Murowana Goślina).
Do wyboru będzie kilka tras rowerowych, o różnej dłu-
gości i urozmaiconym stopniu trudności. Proponujemy 
m.in.  spokojne, rodzinne trasy rekreacyjne, jak i MTB – 
dla miłośników kolarstwa górskiego. Każda będzie miała 
swój początek w innej gminie, a wszystkie spotkają się 
na wspólnej mecie. Tam na uczestników będzie czekał 
regeneracyjny posiłek i konkurs z nagrodami. Na miło-
śników pieszych wędrówek z kijkami przygotowaliśmy 
12-kilometrową trasę Nordic Walking. Szczegóły znaleźć 
można na stronie: www.turystyka.puszcza-zielonka.pl.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.

/ZM „Puszcza Zielonka”/

Turniej szachowy 
w Ośrodku Kultury

2 kwietnia rozegrany został turniej szachowy. 
W Ośrodku Kultury w Swarzędzu wystartowało 
10 zawodników. Są to uczestnicy co tygodnio-

wych zajęć szachowych.  Wszyscy zawodnicy zagrali 
w jednej grupie turniejowej. Partie rozegrano tempem 
10 minut dla zawodnika. Zawodnicy  zostali  skojarzeni  
systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund.  W turnieju 
pierwsze miejsce zajął Bartosz Pospieszny. Na drugim 
miejscu uplasował się Emil Hernes.  Trzecie miejsce na-
leżało do Bazylego Piontka. W turnieju zagrały dwie 
uczestniczki. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. Sędziował Michał Szymenderski, 

który prowadzi zajęcia szachowe w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu. /ok/

Wielkie brawa 
dla Jerzego Kryszaka 

7 k w i e t n i a 
2 0 1 9  r o k u 
w Swarzędz-

kiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie odbył się 
występ Jerzego Kry-
szaka – znakomitego 
aktora, satyryka i ka-
bareciarza, a także jak 
się okazało podczas 
występu, świetnego 
obserwatora sceny 
politycznej. 
Sala była wypełniona po same brzegi. Jerzy Kryszak 
bawił widzów anegdotami zarówno z życia politycz-
nego, którym poświęcił sporą część występu, ale także 
historiami z jego własnego życia, związanymi w głównej 
mierze z sytuacjami, których doświadczył jako aktor. 
Sądząc po reakcjach publiczności, był to bardzo wesoły 
i udany wieczór, spędzony w rozrywkowym, pełnym 
uśmiechu i zabawy klimacie.

/ok/

„Miłość  
jest jak kobieta”

27 maja 2019 o godzinie 18.00 Salon Poetycki 
Biblioteki Publicznej w Swarzędzu zapra-
sza na spotkanie z okazji Międzynarodo-

wego Dnia Matki, zatytułowane „Miłość jest jak kobieta”.
Gościem specjalnym spotkania będzie zespół „ARETE”, 
który zaśpiewa pełne uczucia poetyckie piosenki, pro-

mując zarazem swoją najnowszą płytę „Więcej miłości!”
Swoje miłosne utwory poetyckie zaprezentują Kalina 
Izabela Zioła oraz Jerzy Struk, poeta i lider zespołu „Are-
te”. Scenariusz i prowadzenie wieczoru Kalina Izabela 
Zioła. /nd/

Z Andrzejem  
Markiem Grabowskim, 
w doborowym 
towarzystwie...

Bibliotekę 
na osie-
dlu Ra-

czyńskiego od-
wiedził Andrzej 
Marek Grabowski 
w towarzystwie 
Zająca Poziomki, 
Kulfona, kota Bu-
dzika, potworów 
Bezkajku i Szefuncia oraz najsłynniejszego amanta - 
Kulfona!
Autor książek, tekstów ponad 500 piosenek, scenariu-
szy filmowych, i programów telewizyjnych (Tik-Tak, 
Wyprawy Profesora Ciekawskiego, Ciuchcia, Budzik) 
opowiedział o warsztacie pisarza, pracy przy tworzeniu 
programów dla dzieci. Zaprosił uczestników spotkania 
do wcielenia się w role stworków-potworków i animacji 
lalkami. Przeczytał kilka fragmentów z dwóch ostatnich 
książek, które wydał, pozostawiając niedosyt u młodych 
czytelników. Tych, których zainteresowały przygopdy psa 
Jacósia i Ambrożego Pierożka zapraszamy do biblioteki.
Dla dzieci było to spotkanie z autorem książek i twórcą 
znanych z telewizji programów. Dla rodziców – senty-
mentalna podróż do czasów dzieciństwa.

Monika  
Wojciechowska-Ratajczak
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„Na tropie zająca”

18 kwietnia asystenci rodziny, 
pracujący w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Swarzędzu, 

zorganizowali piknik wielkanocny dla 
rodzin z którymi współpracują. Osoby 
biorące udział w wydarzeniu mogły 
zrelaksować się przy słodkim poczę-
stunku oraz wziąć udział w zabawach 
integracyjnych dla całych rodzin. Bieg 
z jajkiem na łyżce, slalom z piłką czy wy-
ścig ze związanymi nogami dostarczyły 
mnóstwo emocji zarówno dzieciom, 
jak i rodzicom. Dużym powodzeniem 
cieszyło się stanowisko malowania 

twarzy. Uzdolniona plastycznie mło-
dzież zamieniła buzie maluchów 
w wizerunki zwierzątek i bohaterów 
ulubionych bajek. Dzięki uprzejmości 
pasjonatów fotografii, każdy mógł li-
czyć na pamiątkowe zdjęcie. Na zakoń-
czenie, uczestnicy pikniku z wielkim za-

angażowaniem szukali jajek, z których 
powstały piękne pisanki. Każde dziecko 
otrzymało słodki upominek. Asystenci 
rodziny dziękują rodzicom i dzieciom 
za wspólną zabawę!

Marta Balcer- Jałocha

Śniadanie 
Wielkanocne

18 kwietnia w świetlicy wiejskiej 
w Jasinie odbyło się uroczy-
ste Śniadanie Wielkanocne. 

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 
Dziennego Domu „Senior- WIGOR” oraz 
nowo powstałej placówki Dziennego 
Domu Pomocy. Mieliśmy przyjemność 
gościć zastępcę burmistrza p. Tomasza 
Zwolińskiego, sołtysa Jasina p. Zdzi-
sława Niemyt oraz dyrekcję Ośrodka 
Pomocy Społecznej, którzy przywitali 
wszystkich serdecznie i złożyli życzenia 

z okazji zbliżających się Świąt Wielka-
nocnych. 

 Jak tradycja nakazuje, na stołach 
nie zabrakło jajek, sałatki, kiełbasy oraz 
sernika, które w tym roku przygotowa-
ła dla nas restauracja „Zdrowa Domo-

wa”. Wspólnie spędzony czas upłynął 
nam nie tylko na rozmowach i jedzeniu. 
Korzystając z dobrej pogody i atrakcji, 
jakie oferuje świetlica wiejska w Jasinie 
integrowaliśmy się przy aktywnych za-
bawach.  K.Z

„Wiosna, wiosna... wiosna, ach to ty!…”
Zajęcia integracyjne dla seniorów w placówkach dziennych

Wiosenne promienie słońca 
zawitały wszędzie, dotarły 
również do seniorów z Dzien-

nego Domu „Senior – WIGOR” oraz 
Dziennego Domu Pomocy, placówek 
mieszczących się w Swarzędzu przy 
ul. Sienkiewicza 21. W ramach zajęć 
seniorzy spędzają aktywnie czas reali-

zując dzienny plan pracy, spotykają się 
również podczas zajęć integracyjnych, 
gdzie śpiewają, ćwiczą, rozmawiają 
oraz wzajemnie się wspierają. 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” 
funkcjonuje od 2015 roku, prowadzo-
ny jest w ramach Wieloletniego Pro-
gramu „Senior+” na lata 2015 – 2020. 

Ze świadczeń Domu mogą korzystać 
osoby nieaktywne zawodowo w wieku 
60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 
będący mieszkańcami Miasta i Gmi-
ny Swarzędz, w szczególności osoby, 
które spełniają jeden z wymienionych 
warunków: posiadają niskie docho-
dy, są samotne lub posiadają rodziny 
poza miejscem swojego zamieszkania, 
posiadają złe warunki mieszkaniowe, 
wykazują ograniczenia lub bezradność 
w prowadzeniu gospodarstwa domo-
wego. Celem działalności Domu jest 
zapewnienie wsparcia uczestnikom, 
poprawa jakości ich życia, a także zapo-
bieganie dezintegracji społecznej, jak 
i promowanie idei aktywnego starzenia 
się poprzez: aktywizowanie i koordyno-
wanie przejawów aktywności, ograni-
czenie skutków niepełnosprawności, 
pomoc w rozwiązywaniu codziennych 
problemów utrudniających funkcjono-
wanie, trzymanie i rozwijanie sprawno-
ści psychofizycznej.

Dzienny Dom Pomocy funkcjo-
nuje od 2019 roku, prowadzony jest 
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Prosto z Centrum Aktywności Seniora:
„Dwie drogi”  
w Teatrze Nowym

16 kwietnia na kameralnej widowni Trzeciej 
Sceny Teatru Nowego w Poznaniu zasiadło 

czterdziestu seniorów zrzeszonych w Klubach Młodych 
Duchem. W tym przedświątecznym okresie z wielką 
przyjemnością wysłuchaliśmy recitalu Andrzeja Laj-
borka pt. „Dwie drogi”, na który złożyły się ballady 
i piosenki rosyjskie. W repertuarze pojawiły się między 
innymi utwory Bułata Okudżawy, Władimira Wysockie-
go oraz kilku innych pieśniarzy zza naszej wschodniej 
granicy. W przerwach między kolejnymi balladami 
wykonanymi w języku polskim lub po rosyjsku, aktor 
opowiadał nam o życiu i twórczości prezentowanych 
poetów. Zostaliśmy też zaproszeni do wspólnego wy-
konania kilku piosenek. 
Teatralny wieczór seniorów był wyjątkowy i nastrojo-
wy, jednocześnie refleksyjny, jak i radosny. Przybliżył 
wszystkim rosyjską poezję i kulturę i z pewnością jeszcze 
długo będziemy nucić znane i lubiane melodie z dorobku 
Okudżawy i Wysockiego.

Dominika Bazaniak

Festiwalowy  
czas seniorów

W kwietniu, podobnie jak w latach ubiegłych, 
swarzędzcy seniorzy uczestniczyli w Poznań-

skim Festiwalu Nauki i Sztuki, czyli czterodniowym 

święcie akademickim mającym na celu propagowanie 
sztuki i nauki różnych dziedzin.
Spośród olbrzymiej oferty spotkań, wykładów, prelekcji 
i warsztatów, wybraliśmy, naszym zdaniem, te najcie-
kawsze. Tegoroczny maraton rozpoczęliśmy wieczorem 8 
kwietnia w auli budynku przy ul. św. Marcin, od wysłu-
chania koncertu organowego w wykonaniu studentów 
Akademii Muzycznej. Zobaczyliśmy, jak wymagającym 
instrumentem są organy piszczałkowe oraz jakim ta-
lentem i pracowitością  muszą wykazać się studenci, 
by móc na nich grać. 
Drugi dzień Festiwalu poświęciliśmy na wykład o Re-
publice Południowej Afryki na Wydziale Anglistyki 
UAM-u, co ukazało nam to odległe państwo w zupełnie 
innym świetle, obalając wiele stereotypów. Następnie 
wzięliśmy udział w symulacji rozprawy sądowej. Pro-
wadzący opowiedział nam o przebiegu postępowania 
spadkowego. Każdy uczestnik wcielił się w inną rolę: 
świadków, adwokatów, sędziego, radcy prawnego, 
klientów. Przebraliśmy się w togi, składaliśmy przysięgę, 
zeznawaliśmy, a wszystko w oparciu o przygotowane 
przez organizatorów akta sprawy.
Ostatniego dnia pojechaliśmy na Wydział Historyczny 
UAM-u na Morasko, gdzie wysłuchaliśmy prezenta-
cji o historii czekolady. Ziarno kakaowca, czyli skarb 
Meksyku przywieziony do Europy przez Krzysztofa 
Kolumba, wykorzystywane było przez Olmeków, 
Majów i Azteków podczas modłów i obrzędów reli-
gijnych. Nas także zaproszono na degustację czekolady, 
co wspomogło pracę naszego mózgu podczas dalszej 
wędrówki po Wydziale. Odwiedziliśmy wiele stano-
wisk tematycznych przygotowanych przez studentów - 
największym zainteresowaniem cieszył się wyrób eko-
logicznych mydełek oraz punkt z ziołami stosowanymi 
w medycynie średniowiecznej. Na zakończenie dnia 
wysłuchaliśmy opowieści o podróży do Irkucka śladami 
Benedykta Dybowskiego - badacza Bajkału. 
Festiwal, jak co roku, spełnił nasze oczekiwania oraz 
dostarczył wielu pozytywnych wrażeń. Już zastana-
wiamy się, którymi dziedzinami nauki zajmiemy się 
podczas Festiwalu w 2020 r.

Dominika Bazaniak

Światowy  
Tydzień Mózgu

Światowy Tydzień Mózgu (Tydzień Mózgu ang. Bra-
in Awareness Week) – to  święto mające na celu 

popularyzację wiedzy o mózgu, pamięci i ich działaniu. 
Obchodzone jest na świecie od 1996 r. w Stanach Zjed-
noczonych w dniach od 12-16 marca (zapoczątkowane 
przez Dana Alliance for Brain Initiatives). W Polsce od 
1999 roku obchody są organizowane z inicjatywy 
Instytutu Nenckiego oraz wspierane przez Polskie 
Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, Komitet 
Neurobiologii PAN. Akcje edukacyjne odbywają się 
m. in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. 
W Centrum Aktywności Seniora w Swarzędzu w marcu 
także odbyło się spotkanie edukacyjne, w którym czyn-
ny udział wzięli uczestnicy klubów młodych duchem. 
W pierwszej części godzinnej prezentacji przygotowanej 
przez p. Lilianę seniorzy zapoznali się z bogatą wiedzą na 
temat pamięci, procesów myślowych i budowy naszego 
mózgu. Druga części  dotyczyła kinezjologii edukacyjnej, 
w związku z czym uczestnicy spotkania mieli przygo-
towane zestawy ćwiczeń z zakresu gimnastyki mózgu 
i rozwiązywali zagadki pamięciowe. 
Było aktywnie i twórczo. Serdecznie zapraszamy do 
Centrum Aktywności Seniora ul. Piaski 4, gdzie mogą 
miło i aktywnie spędzić czas mieszkańcy Miasta i Gminy 
po ukończeniu 55 roku życia.

Małgorzata Pawlik

w ramach projektu pt.: „Nowoczesne 
usługi asystenckie i opiekuńcze w Gmi-
nie Swarzędz” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Wielko-
polskiego na lata 2014-2020, Oś prio-
rytetowa 7. Włączenie społeczne. Dzia-
łanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. 
Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne 
i zdrowotne – projekty konkursowe. 
Celem projektu jest zwiększenie świad-
czonych usług opiekuńczych w formie 
miejsc stacjonarnej opieki dziennej 
realizowanej właśnie przez Dzienny 
Dom Pomocy. Dom przeznaczony jest 
dla osób niesamodzielnych powyżej 60 
roku życia, a jego celem jest zapewnie-

nie aktywizacji w sferze fizycznej, inte-
lektualnej oraz społecznej. W ramach 
działalności oferujemy uczestnikom 
m.in. zaspokojenie potrzeb życiowych 
poprzez zapewnienie miejsca do bez-
piecznego i godnego spędzania cza-
su, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, 
w tym pomoc w utrzymaniu higieny 
osobistej, udział w zajęciach aktywi-
zujących, dostęp do książek i środków 
przekazu, organizacja imprez okolicz-
nościowych, rekreacyjnych oraz towa-
rzyskich.

Domy są ośrodkami wsparcia 
dziennego, funkcjonują w strukturach 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swa-

rzędzu. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” 
dysponuje 30 miejscami a Dzienny 
Dom Pomocy 20 miejscami. Ośrodki 
wsparcia zapewniają co najmniej 8 
- godzinną ofertę usług, codziennie 
ciepły posiłek oraz transport. Godziny 
otwarcia od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 9.00 do 17.00. 
Kontakt: 
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” 
tel. 61 622 73 57 lub 61 651 26 50 
(wewn. 29), Dzienny Dom Pomocy 
61 651 26 50 (wewn.44).

Magdalena Tyblewska 
Kierownik Dziennego Domu 

„Senior – WIGOR” w Swarzędzu
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Wierzonka
(fragmenty historii)

Położenie, nazwa, gleby, naj-
dawniejsze ślady życia ludzi.

Wierzonka - wieś w powiecie poznań-
skim położona na prawym brzegu rz. Głów-
nej, ok. 8 km na północ od Swarzędza, za-
mieszkana przez 407 mieszkańców (2015 r.).

Nazwa pochodzi od zdrobnienia nazwy 
sąsiedniej Wierzenicy, której Wierzonka 
była częścią. Pierwotne określenie Mała 
Wierzenica (Vyerzenycza Minor), prze-
kształcone zostało w Wierzeniczkę, a na-
stępnie w Wierzonkę. 

W okolicy Wierzonki znajdują się liczne 
pozostałości życia ludzi w dawnych czasach. 
Na południe od wsi znajdują się ślady kultury 
łużyckiej (1400 – 400 p.n.e.) i przeworskiej  
(III w. p.n.e. – V w. n.e.) oraz z okresu wcze-
snego średniowiecza (550 – 1300 r.).

...W 1985 r. podczas budowy systemu 
melioracyjnego na polach położonych mię-
dzy ul. Leśników a posesjami ul. Działkowej 
natrafiono na ciałopalne cmentarzysko oraz 
groby szkieletowe z fragmentami naczyń 
glinianych. Nie wiadomo jednak, kiedy się 
pojawiły i jakie reprezentują kultury, gdyż 
wykop został zasypany zanim przybyli ar-
cheolodzy z Poznania.1

...Jeszcze we wczesnym średniowieczu 
losy Wierzonki i Wierzenicy rozeszły się, 
a ich dzieje potoczyły się inaczej.

 ...Na przełomie XIV i XV wieku zakonni-
ce oddały w dożywocie Wierzeniczkę i Bar-
cinek właścicielowi Wierzenicy Mikołajowi 
Łodzicowi ze Srebrnej Góry.

...W wieku XVII nazwanym w historii 
Polski „wiekiem wojen” Wierzonka podziela-
ła nieszczęścia, które dotknęły Wielkopolskę 
i całą Rzeczpospolitą, ale na ten temat brak 
jest jakichkolwiek przekazów. W dalszym 
ciągu, niemal do końca XVIII w. wieś nale-
żała do klasztoru cysterek w Owińskach. 

Z późniejszych, także nielicznych infor-
macji wynika, że klasztor oddawał w dzier-

1  Według informacji miejscowego nauczy-
ciela geografii Włodzimierza Buczyńskiego, 
nie przeprowadzono w  tym miejscu badań 
archeologicznych. 

żawę poszczególne części swoich włości.
 ...Bezpośrednio po trzecim rozbiorze 

Rzeczypospolitej na ziemiach zagarniętych 
przez królestwo pruskie rozpoczęto stopnio-
we przejmowanie majątków kościelnych na 
skarb państwa. ...24 stycznia 1797 r. znaczna 
część dóbr klasztornych została przekazana 
nieznanemu nikomu kupcowi galanteryjne-
mu z Berlina, którym był Sigismund Otto 
Joseph Treskow (1756-1825).

...Oprócz klucza owińskiego, za który 
zapłacił 73 325 talarów, Sigismund Otto Tre-
skow zakupił także klucz dóbr na Kujawach 
za 12 500 talarów. Za obydwa klucze wycenia-
ne na 350 tys. talarów Treskow zapłacił ok. 
86 tysięcy, czyli mniej więcej jedną czwartą 
ich rzeczywistej wartości.2 ...

Wierzonka drogą spadku przeszła 
w roku 1825 do rąk Ludwika syna Otto Si-
gismunda. Ludwik v. Treskow (1799-1865) 
podobnie jak ojciec także był dobrym rol-
nikiem. Powiększył odziedziczone dobra 
składające się wtedy z Wierzonki, Karlowitz/
Karłowic i Milo/Milna o utworzone przez 
siebie leśnictwo z dużym gospodarstwem 
rolnym zwane Ludwigshöhe (Ludwikowo). 
On też w 1830 r. wystawił w Wierzonce 
skromny, ale przestronny dwór. ...

Hugo v. Treskow rozbudował siedzi-
bę w Wierzonce stawiając przy niej wieżę 
z oficyną, połączone z właściwym dworem 
drewnianym łącznikiem w stylu rosyjskim. 
Całość stanowi eklektyczny, interesujący ze-
spół budynków, choć bez wielkopańskiego 
rozmachu. 

Kompleks budynków składający się 
z dworu i oficyn z łącznikiem otoczony był 
parkiem założonym w pierwszej połowie XIX 
w. prawdopodobnie przez Ludwika v. Tre-
skowa. Obok wzorowo utrzymanego parku 
pałacowego w Uzarzewie, stanowi niezwykle 

2  Podobne interesy robili przede wszystkim 
ludzie z kręgu dworu pruskiego kupując pol-
ską ziemię za  minimalne ceny i niemal zaraz 
pozbywali się jej po cenach rzeczywistych osią-
gając wysokie zyski. Rozdawnictwem dawnych 
dóbr króla polskiego i majątków kościelnych 
zajmował się przekupny minister  Hoym. 

urozmaicony i cenny zbiór drzew i krzewów, 
niestety mocno zdziczały i zaniedbany. ...

...Hugo v. Treskow był kolejnym dobrym 
rolnikiem i gospodarzem, co uwidoczniło się 
dalszym rozwojem odziedziczonej majętno-
ści i jej powiększeniem po1884 r., poprzez 
zakup folwarku w Kowalskiem oraz (na jakiś 
czas) majątków we Wronczynie i Złotnikach.  
Administratorem rozległego majątku jeszcze 
przed śmiercią właściciela był Ernst Coelle 
(odnotowywany w 1907 i 1913), a później 
Polak Paweł Wiesner pracujący na stano-
wisku zarządcy już w 1919 r.3

... Aby działalność gospodarcza przynosi-
ła dochody Treskowowie zatrudniali u siebie 
także ludzi wykształconych i posiadających 
konkretne zawody. Wśród miejscowych Po-
laków takich ludzi nie było. Wszyscy kolejni 
zarządcy (oprócz ostatniego) dominium, 
jak i rządcy poszczególnych folwarków byli 
Niemcami. Również osoby zatrudniane na 
stanowiskach kierowniczych w zakładach 
o charakterze przetwórczym (tartaki, suszar-
nie, gorzelnie), oraz sprowadzani rzemieślni-
cy zatrudniani do bieżących napraw maszyn 
rolniczych i produkcyjnych, sprzętu i urzą-
dzeń, byli ludźmi narodowości niemieckiej.

Uzależnienie ekonomiczne ludności 
polskiej było bezsprzeczne i uwidacznia-
ło się szczególnie w sposobie głosowania 
mieszkańców podczas wyborów do władz 
ustawodawczych królestwa pruskiego i ce-
sarstwa. ...Z dostępnych materiałów przed-
stawiających wyniki wyborów w obwodzie 
wyborczym Wierzonka wynika, że w wybo-
rach do parlamentu północno-niemieckiego 
w 1867 r. (przed zjednoczeniem Niemiec) 
jeden raz, niewielką ilością głosów zwyciężył 

3  E. Coelle zatrudniony został w Wierzonce 
w czasie rozwijającej się choroby Hugo v. Tre-
skowa.

W lipcu 2018 r. ukazała się książka 
Antoniego Kobzy „Dzieje wsi okolic 
Swarzędza. Szkice i materiały do 
historii powiatu poznańskiego”. Od 
czerwca 2017 r. na łamach Prosto 
z Ratusza publikujemy jej fragmenty. 
Książka jest do nabycia w księgarni.
Na stronie www.swarzedz.pl (zakład-
ka: Informator miejski/O Swarzędzu/
Historia) znajdą Państwo wszystkie, 
dotychczas opublikowane w Prosto 
z Ratusza, odcinki “Swarzędzkiego 
alfabetu historycznego Antoniego 
Kobzy”.

Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy
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Wierzonka. Dwór Treskowów z 1907 r. Pocztówka ze zbiorów Henryka Sobkowiaka.

kandydat polski S. Motty, który uzyskał 82 
głosy. Niemiecki kandydat Krieger otrzymał 
74 głosy. Później zwyciężali tylko Niemcy. ...

Stosunki ludności polskiej z Niemcami 
na terenie Wierzonki, a szczególnie z rodzi-
ną v. Treskow układały się poprawnie, choć 
zdarzały się także incydenty naruszające ten 
porządek. Przykładem są obchody najważ-
niejszego lokalnego święta, jakim jest święto 
Patrona parafii, czyli odpust. W Wierzenicy 
obchodzono go tradycyjnie w grudniowym 
dniu św. Mikołaja, ale jego obchody w 1889 
r. zostały poważnie zakłócone. Jak donosiła 
poznańska polskojęzyczna prasa właściciel 
dóbr Hugo v. Treskow zakazał swoim robot-
nikom rolnym udziału w odpuście i kościół 
w tym dniu świecił pustkami. ...

Mieszkańcy Wierzonki borykali się 
z rozmaitymi problemami i byli uczestni-
kami oraz świadkami nieszczęść typowych 
w owym czasie dla wszystkich wsi powiatu 
poznańskiego i okolic Swarzędza. ...

Podczas żniw w sierpniu 1899 r. i zwoże-
nia zebranego zboża, parobek Jakub Gąska 
spadł z wozu prosto pod koła i zginął na 
miejscu. Osierocił żonę i kilkoro dzieci. ...

Kilka lat później (1905 r.) w obrębie 
folwarku, w pożarze spłonęła wielka sto-
doła wypełniona całym zbożem zebranym 
podczas żniw. Spaliła się także lokomobila 
i krowa jednego z komorników.

Szkoła
Na początku XIX wieku dzieci z Wie-

rzonki pobierały nauki w szkole wierzenic-
kiej. ...W 1826 r. mieszkańcy dominium przy 
finansowym i rzeczowym (budulec) udziale  

v. Treskowa wybudowali szkołę przy drodze 
wiodącej do Wierzenicy. Ułatwiło to eduka-
cję, ponieważ droga do szkoły w Wierzenicy, 
szczególnie jesienią i zimą była dla dzieci 
bardzo uciążliwa, a nawet niebezpieczna. 
... Mimo, iż uczniami były w ok. 75 % dzieci 
polskie wyznania katolickiego, to pruskie 
władze oświatowe narzucały nauczycieli 
narodowości niemieckiej, często ze słabą 
znajomością języka polskiego.

Niemal od początku roku szkolnego 
1906/1907 w całej Wielkopolsce rozpoczął 
się strajk szkolny. Z tego okresu pojawiła 
się w prasie jedna informacja o sytuacji 
w wierzonkowskiej szkole. Stwierdzono, 
że: w Wierzonce także częściowo przestały 
dzieci odpowiadać w religii (po niemiecku). 
Podobnie było w pobliskich szkołach w Ki-
cinie oraz w Koziegłowach. ...

...Po odrodzeniu się państwa polskie-
go w 1918 i dzięki zwycięskiemu powstaniu 
oraz włączeniu do niego Wielkopolski w 1919 
r., w Wierzonce nastąpiły pewne zmiany. 
Część Niemców opuściła wieś i majątek wy-
jeżdżając do Niemiec. Ustalono urzędową 
pisownię nazwy wsi na Wierzonka (dom.). 
Szkoła przestała być ewangelicka, a stała 
się z powrotem katolicka. Jej kierownikiem 
w 1918 r. został Lucjan Latosiński, a od 1919 
r. zatrudniony był również nauczyciel Jó-
zef Błażejewski, który został kierownikiem 
w tym samym roku, po przeniesieniu Lato-
sińskiego do szkoły w Kobylnicy. ...

...W 1928 r. Wierzonka wraz z Karłowi-
cami liczyła 692 mieszkańców. W majątku 
należącym do Angeliki v. Treskow (2424 ha) 
znajdował się młyn dzierżawiony przez Sy-

dowa, gorzelnie, tartaki, suszarnie płatków 
ziemniaczanych. Ponadto we wsi mieszkał 
i pracował kołodziej A. Matuszewski, a także 
znajdowały się zakłady: koszykarski Snuszki, 
kowalski Hanzewniaka, murarski K. Klicha, 
ogrodniczy W. Karnbacha. Wyszynk trun-
ków prowadził G. Henkel, a zajazd był nadal 
własnością F. Lawrenza.

Wielki kryzys gospodarczy na świecie 
i w Polsce lat 1929-1933 odbił się również 
na sytuacji Wierzonki i stanie posiadania 
v. Treskowów. W 1933 r. Angelika v. Treskow 
sprzedała folwark Kowalskie (400 ha), a na-
bywcą był Wolfgang v. Dettmering. ...

...Należy odnotować, że Otto Sigismund 
Joseph v. Treskow pierwszy właściciel całych 
dóbr owińskich z Wierzonką (oraz jego spad-
kobiercy będący właścicielami Wierzonki) 
był bardzo dobrym gospodarzem. ...

W Wierzonce stanowiącej gospodarcze, 
administracyjne i społeczne centrum dóbr, 
folwark był stale modernizowany oraz roz-
budowywany. Na pocz. XX w. ukształtował 
się względnie trwały wizerunek wsi, który 
przetrwał do ok. 1989 r. Obszar zabudowań 
folwarcznych i dworu został wyraźnie od-
dzielony od wsi ceglanym murem od strony 
zachodniej. Domy mieszkalne dla pracow-
ników i budynki gospodarcze stawiano tylko 
murowane. Część budynków mieszkalnych 
znajdowała się na wydzielonym terenie fol-
warku, a część poza nim, na terenie wsi. 
Niektóre obiekty jak na przykład kuźnia, 
dom rządcy i domy robotników rolnych, 
oznaczono inicjałami właściciela i rocz-
ną datą budowy. Oznaczenia wykonane 
w tynku lub rzadziej w kamiennej płycie, 
obwiedzione ceglaną ramką umieszczone są 
w szczycie budynków mieszkalnych lub od 
strony frontowej nad wejściem (np. kuźnia). 
Podobne oznaczenia znajdują się również 
w Karłowicach i Kowalskiem, które także 
były częściami dóbr Treskowów.4

W okresie międzywojennym w obrębie 
majątku wierzonkowskiego nie licząc obór, 
stajni i chlewów znajdowały się: gorzelnia, 
dwie suszarnie oraz tartak.

Szczególnym obiektem była gorzelnia, 
której wygląd przypominał raczej duży dwór, 
a nawet pałac o klasycystycznych cechach. ...

 ...Sołtysem Wierzonki, przez kilka ka-
dencji, aż do 1990 r. był Zenon Niewiedziała. 
Po nim funkcję piastowali: Julian Kupidura 
(kadencja 1990–1994), Tadeusz Rybarczyk 
(1994–1998), Teresa Rybarczyk (1998–2006), 
Irena Prokop od 2006.

4  W Uzarzewie, Jasinie oraz Sokolnikach 
Gwiazdowskich występują również oznacze-
nia budynków  mieszkalnych i gospodarczych 
inicjałami właścicieli z datą roczną budowy.

Wierzonka. Szkoła z 1905 r.,  
stan w 2015 r. (fot. Antoni Kobza).



24

P
ro

st
o

 z
 C

en
tr

u
m

 S
p

o
rt

u
PROSTO Z RATUSZA  maj 2019

Plaża 
miejska 
zaprasza

Serdecznie zapra-
szamy na plażę miejską za pływalnią Wodny 

Raj, gdzie na leżaku można zażyć kąpieli słonecznej 
lub zrelaksować się w cieniu pod parasolem. Obok 
znajduje się również Pub Arenka, gdzie można coś 
wypić i zjeść. W pobliżu skatepark, trampoliny dla 
dzieci, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Plaża 
czynna codziennie od 9:00 do 20:00. Godziny otwar-
cia uzależnione od warunków atmosferycznych.

/scsir/

Aerobik na świeżym 
powietrzu

Od 3 czerwca zapraszamy wszystkich na wspól-
ne zajęcia aerobiku, które odbędą się przy 

budynku sceny nad jeziorem. Tylko 7 zł od osoby za 
jedne zajęcia (płatne w kasie przed rozpoczęciem 
aerobiku). Nie obowiązują zapisy!!! Prosimy o zabra-
nie ze sobą na każde zajęcia ręcznika (może być mały 
kocyk) i przynajmniej małej butelki wody do picia. 
Harmonogram zajęć dostępny będzie na www.
scsir.swarzedz.pl, www.facebook/wodnyraj.com. 
Więcej informacji pod nr tel. 61 65 09 520.

/scsir/

Sklep sportowy 
w Wodnym Raju

Zapraszamy do sklepu sportowego mieszczące-
go się w budynku pływalni Wodny Raj. W ofer-

cie nie tylko stroje basenowe, ale także akcesoria do 
pływania, klapki basenowe, odzież, zabawki, mini 
produkty kosmetyczne i pieluchy kąpielowe dla 
dzieci. POLECAMY okulary korekcyjne do pływania. 
Sklepik otwarty codziennie od 9:00 do 21:00. 
Kontakt: 501 019 086 /scsir/

Komunikaty SCSiR
► Zapisy na półkolonie letnie oraz naukę i do-
skonalenie pływania 2019/2020 od 3 czerwca, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, 
osobiście w biurze pływalni Wodny Raj (na parterze) 
lub telefonicznie pod nr. tel.61 65 09 520.
► Z przyczyn technicznych przystań wodna, w se-
zonie letnim 2019, nie zostanie otwarta.
►  2 czerwca (niedziela) pływalnia Wodny Raj oraz 
korty tenisowe czynne od godz. 14:00.
► Od 1 do 2 czerwca, w związku z organizacją Bie-
gu 10 Km Szpot Swarzędz, przewidujemy utrudnie-
nia na parkingu przy pływalni Wodny Raj. Prosimy 
zostawiać samochody na parkingu przy wjeździe 
w ul. Kosynierów.

Daj przykład innym...
...w biegu rodzinnym. To hasło zwyciężyło podczas 

III Szpot Swarzędz Półmaraton we wrześniu 2018 
roku, promując wydarzenie, które po raz pierwszy odbędzie się w Swarzędzu 
właśnie. Wydarzeniem tym będzie 1.Bieg Rodzinny, swoisty przedbieg do 
8.biegu 10 km Szpot Swarzędz. Obydwa wydarzenia odbędą się w niedzielę 
2 czerwca 2019 roku. Organizatorem jest firma Szpot, a współorganizatorem 
Miasto i Gmina Swarzędz. 

Zapisy już ruszyły i na liście startowej 
10-tki mamy pod koniec kwietnia 
ponad 1500 biegaczek i biegaczy 

– powiedział Ireneusz Szpot, pomy-
słodawca biegu. Wpisowe do 10 maja 
wynosi 49 złotych, a po tym terminie 
wzrośnie do 59 złotych. Limit w tym bie-
gu wnosi 3 000 uczestników. Ktoś z tej 
grupy wyjedzie ze Swarzędza nowym 
Suzuki Celerio – nagrodą główną, która 
zostanie wylosowana wśród wszystkich, 
którzy w regulaminowym czasie do 90 
minut ukończą bieg. Tradycyjnie będzie 
aż 13 kategorii wiekowych, a na podium 
zaprosimy po 6 najlepszych zawodni-
czek i zawodników w każdej kategorii. 
Oznacza to, że minimum 168 osób, nie li-
cząc zdobywcy nagrody głównej oraz co 
200-nego na mecie zdobywcy Vouchera 
na obuwie, zostanie nagrodzonych fi-
nansowo lub rzeczowo. Szybka trasa, 
start z najszerszej arterii komunika-
cyjnej Swarzędza ulicy Cieszkow-
skiego, meta na tartanowej 
bieżni Stadionu Miejskiego, 
to atuty mocno sprzyjające 
ustanowieniu nowych re-
kordów życiowych. Nie za-
braknie również mocnego 
akcentu pozasportowego, którym 
podczas swarzędzkich biegów bę-
dzie kolejna aukcja na rzecz Nikoli 
Kubiak – dzisiaj 11-letniej swarzę-
dzanki, walczącej od ponad 7 lat 
z nowotworem złośliwym. 

Nowy projekt – 1.Bieg Ro-
dzinny wystartuje także 
z ulicy Cieszkow-
skiego, 2 czerwca 
o godzinie 10-tej. 
Do udziału w nim 
zaproszeni są ab-

solutnie wszyscy – od najmłodszych do 
prababć i pradziadków. Limit wynosi 1 000 
uczestników, zatem z zapisaniem się nie 
należy zwlekać. Zwycięzcami w tym biegu 
będą wszyscy, którzy osiągną linię mety 
w czasie do 60 minut. Dystans do poko-
nania wynosi około... 1 200 metrów! Dzień 
przed tą niedzielą mamy w kalendarzu 
1 czerwca, czyli Międzynarodowy Dzień 
Dziecka, więc przygotowujemy takie mnó-
stwo atrakcji tak dla najmłodszych, jak 
i dorosłych, że jedynym problemem bę-
dzie, czy wystarczy czasu na skorzystanie 
ze wszystkich naszych i naszych Partne-
rów propozycji – dodał I. Szpot . Plan dnia 
został tak pomyślany, by każdy, kto chce 
uczestniczyć w obydwu biegach, mógł 
z takiej możliwości skorzystać. 

Zapisy na obydwa biegi przez stronę 
www.biegi.szpot.pl .

/maw/ 

Stadion Miejski
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godz. 11:00

Koniec biegu
godz. 12:30
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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

VIII Gminny  
rajd rowerowy  
„Cały Swarzędz 
na rowery”

Serdecznie zapraszamy na VIII Gmin-
ny rajd rowerowy „Cały Swarzędz na 
rowery”, który odbędzie się 25 maja 

(sobota) 2019 r. Przygotowaliśmy dla 
Państwa różnorodne trasy, które mają 
jedną metę – Scena nad jeziorem w Swa-
rzędzu. Nie pobieramy wpisowego.

Na mecie poczęstunek i konkursy dla 
uczestników rajdu. Nagrodą główną jest 

ROWER ufundowany przez Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji.

Zapisy tylko przez internet na www.
scsir.swarzedz.pl do 22 maja (liczba 
uczestników ograniczona).

Grupy szkolne – zgłoszenia tylko na 
adres marketing@scsir.swarzedz.pl 
do 20 maja.

 /scsir/

XXVII Rodzinny  
Rajd Samochodowy Firmy Szpot
Start już 16 czerwca 2019 r. 

Rajd, znajdujący się jak zawsze w ofi-
cjalnym kalendarzu Dni Swarzędza, 
odbywa się w ramach obchodów 

30-lecia powstania firmy Szpot. 
Zapisy przyjmowane są przez stro-

nę www.rajdy.szpot.pl oraz w salonach 
Firmy Szpot przy ulicy Kaliskiej 2 na po-
znańskich Ratajach oraz w Swarzędzu 
przy ulicy Wrzesińskiej 174 i 191. Wpiso-
we od załogi wynosi jedynie 30 złotych. 

Miejscem startu tegorocznego Rajdu 
będzie parking na Dziewiczej Górze. 
Licząca nieco ponad 40 kilometrów trasa 
będzie prowadziła przez najciekawsze, 
naprawdę urokliwe zakątki gmin Czer-
wonak oraz Swarzędz. Do wykonania 
załogi będą miały kilkanaście różnorod-
nych zadań, wśród których znajdą się 
tradycyjnie m.in. pomoc przedmedycz-
na, test z przepisów ruchu drogowego, 
wjazd do ciasnego garażu. Na trasie po-
jawi się policyjny radar, a specjalne, za-
bawowe zadania czekają także na dzieci. 
Ponieważ to Rajd odbywający się w ra-
mach obchodów 30-lecia firmy Szpot, 

zatem warto przygotować różne kom-
binacje np. dat urodzin uczestników, 
numerów rejestracyjnych samochodów, 
które będą się z liczbą 30 kojarzyły.

Kompletna załoga powinna składać 
się z rodziców i minimum jednego dziec-
ka, acz nie będą sprawdzane koligacje 
rodzinne. Oprócz posiłku, możliwości 
bezpłatnej kontroli samochodu przed 
wakacyjnymi wyjazdami przeprowa-
dzona zostanie aukcja prac wykonanych 
przez członków Stowarzyszenia Przyja-
ciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka w Swarzędzu. Najlepsza załoga 
w XXVII Rajdzie wyjedzie ze Swarzędza 
z okazałym pucharem oraz... To na razie 
tajemnica! 

Informacje szczegółowe dostępne są 
na stronie www.rajdy.szpot.pl oraz pod 
numerem telefonu 696 429 859. Ewentu-
alne pytania prosimy kierować na adres 
rajdy@szpot.pl lub m.wajer@szpot.pl , 
a zapisu można dokonać poprzez stronę 
www.rajdy.szpot.pl 

Zapraszamy! /waj/

Orły 
Rozrywki

Z przyjemno-
ścią infor-
mujemy, że 

Pływalnia Wodny Raj została laureatem 
konkursu Orły Rozrywki 2019. Jest to 
nagroda przyznawana na podstawie 

oceny klientów. Według Waszych opi-
nii, wystawionych na facebooku i gogle 
maps otrzymaliśmy 8,5/10 pkt. 

Jesteśmy dumni z tego, że doceniają 
Państwo naszą pracę i zaangażowanie 
całego personelu. Dołożymy wszelkich 
starań by ta ocena była jeszcze wyższa. 
Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do 
korzystania z naszych obiektów. 

/scsir/
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Marlena Woch
Góry z dzieckiem

Praktyczny przewodnik po górach 
dla rodziców i dzieci. Porady zawarte 
w książce bazują na własnych do-
świadczeniach autorki, która zachę-
ca, by po pojawieniu się dzieci nie 
rezygnować ze swoich pasji i zain-
teresowań. W książce przedstawiono 
propozycje wycieczek o różnym stop-
niu trudności, trasy na wózek, szlaki 
dla przedszkolaków i nastolatków, 
sprawdzone atrakcje i polecane miej-
sca noclegowe. Z książki dowiemy 
się jak przygotować się do górskich 
wypraw, jak dopilnować bezpieczeń-
stwa, co zabrać i o czym pamiętać, 
gdzie wybrać się z wózkiem, a gdzie 
z nosidłem oraz jakie trasy wybrać, 
żeby dzieci góry pokochały!

Marcin Margielewski
Jak podrywają 
szejkowie?

Oparta na faktach historia młode-
go księcia, syna jednego z arabskich 
szejków, który może sobie pozwolić 
na wszystko. Przyjeżdża on do Polski 
z ojcem na aukcję koni, niespodzie-
wanie ojciec wyjeżdża pozostawiając 
tajemniczy list, w którym prosi syna 
o pozostanie w hotelu w Warszawie. 
Marcin Margielewski ujawnia bez-
względną rzeczywistość nocnego 
życia szejków i arabskich książąt, 
która zwykle skrywa się za ścianami 
hoteli, apartamentów i luksusowych 
dyskotek. „Modelki, z którymi praco-
wałem, z dużym zaangażowaniem 

prezentowały ubrania bogatym 
Arabkom, ale podejrzewałem, że za 
odpowiednią sumę równie chętnie 
zrzuciłyby je przed bogatymi Ara-
bami”. – Czyżby?

Hannah Beckerman
Gdybyś tylko 
wiedziała

Pełna emocji i niespodziewanych 
zwrotów akcji powieść o rodzinie 
i sile przebaczenia. Doskonała dla 
wielbicielek pisarstwa Jojo Moyes 
i Jodi Picoult. Tajemnica sprzed lat 
niszczy rodzinę Audrey. Jess i Lilly, 
jej dorosłe córki zerwały ze sobą kon-
takt, a ich nastoletnie córki nigdy się 
nawet nie spotkały. Paradoksalnie 
rozbitą rodzinę łączy sekret sprzed 
trzydziestu lat. Napięcie między 
członkami rodziny wzmaga się, gdy 
decyzja, którą przed laty podjęła jed-
na z sióstr może wyjść na jaw. Jaka 
jest cena pojednania i czy w ogóle 
jest ono możliwe?

Adam Kay
Będzie bolało

Wspomnienia byłego lekarza staży-
sty i komika, Adama Kaya. Ten głośny 
brytyjski bestseller opisuje zmagania 
głównego bohatera na pierwszej 
linii frontu brytyjskiej służby zdro-
wia. W książce jak w prawdziwym 
życiu narodziny przeplatają się ze 

śmiercią, sytuacje zabawne ustępu-
ją miejsca tragicznym. Wzruszenie, 
strach, radość, niepewność, ulga 
towarzyszą nie tylko pacjentom, 
ale również opiekującym się nimi 
lekarzom i personelem medycznym. 
Decyzje, od których zależy ludzkie 
życie, 97-godzinne tygodnie pracy, 
bezsenne noce, pracowite weeken-
dy, niskie zarobki. Skądś to znamy? 
Tak funkcjonuje nie tylko brytyjska 
służba zdrowia. 

Thor Hanson
Pióra. Ewolucja  
cudu natury.

Napisany lekkim piórem popular-
nonaukowe opracowanie dotyczące 
piór. Zapalony biolog terenowy Thor 
Hanson powołując się na wyniki ba-
dań paleontologów, ornitologów, 
biologów, inżynierów, antropolo-
gów, a nawet historyków sztuki opo-
wiada o tym unikatowym wytworze 
natury. Z pozoru pospolite i niepozor-
ne mają niespotykane właściwości. 
Pióra zapewniają wodoodporność 
i tworzą skuteczną barierę chroniącą 
zarówno przed lodowatym chłodem, 
jak i palącym pustynnym słońcem. 
Poza tym pojedyncze pióro to idealny 
profil lotniczy, a ich układ tworzy 
najdoskonalszą maszynę latającą. 
Autor stara się odpowiedzieć na py-
tania: Skąd wziął się ten ewolucyjny 
cud? Co pióra dają ptakom i co dla 
nas znaczą?

Katarzyna Puzyńska
Policjanci  
bez munduru
Poczytna autorka kryminałów za-
biera nas tym razem nie w świat 
fikcji, ale polskiej rzeczywistości 
kryminalnej. Treścią książki są prze-

prowadzone w niebanalny sposób 
rozmowy z przedstawicielami służb 
mundurowych. Główni bohatero-
wie to funkcjonariusze operacyjni 
i dochodzeniowi wydziałów kry-
minalnych oraz Centralnego Biura 
Śledczego Policji. Technik krymina-
listyki, medyk sądowy i psycholog 
policyjny zdradzają swoje sekrety. 
Na codzienność ich pracy składają się 
zabójstwa, rozboje, zorganizowane 
grupy przestępcze, terroryzm, nar-
kotyki, sekcje zwłok i in. Jaki wpływ 
ma to na ich życie? Jaki wpływ ma 
to na nasze życie?

Remigiusz Mróz
Umorzenie

Najpoczytniejszy polski autor kry-
minałów ostatnich lat przedstawia 
dziewiąty tom perypetii prokura-
tor Joanny Chyłki. Idealna rodzina. 
Szczęśliwe małżeństwo, kochająca 
żona i oddany mąż, dla którego 
dwójka dzieci jest całym światem. 
Noc. Sąsiedzi słyszą krzyki docho-
dzące z domu. Bestialsko zamordo-
wana matka z dziećmi. Jedyny trop 
wiedzie do głowy rodziny, mimo że 
mężczyzna nigdy nie podniósł ręki 
na bliskich. Dlaczego zabił? Co ta-
kiego sprawiło, że z idealnego męża 
zmienił się w potwora? To wstęp do 
być może ostatniej sprawy, z jaką 
ze względu na zły stan zdrowia, 
przyjdzie zmierzyć się inteligentnej 
prokurator Joannie Chyłce.

Joanna  
Gajowiecka-Misztal

Biblioteka Publiczna poleca:
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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 
Poznań to stowarzyszenie sportowe 
dwusekcyjne pełne pasji, miłości do 
sportu, chcące osiągać szczyty sporto-
we. Stowarzyszenie powstało w maju 
2017 roku. 

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

Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazuje, 
integracyjnym klubem sportowym, na-
szą drugą ważną sekcją jest grupa naj-
młodszych adeptów Rugby w odmianie 
„TAG", która jeszcze przed oficjalnym zare-
jestrowaniem klubu osiągała sukcesy na 
arenie lokalnej i nie tylko. Sekcja Rugby 
współpracuje m.in. ze Szkołą Podstawo-
wą nr 61. 

Wszystkie zaplanowane działania są 
nie lada wyzwaniem ze względu na to, że 
utrzymujemy się ze składek członkow-
skich. 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.

Treningi odbywają się w ponie-
działki i piątki od 18.30 do 20.00 w  
Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 os. 
Stare Zegrze 1 w Poznaniu.

Koszykówka na Wózkach to nie tyl-
ko sport i aktywność ruchowa. To także 
rehabilitacja ruchowa, społeczna, psy-
chospołeczna dla osób z niepełnospraw-
nościami ruchowymi różnego rodzaju. 
Staramy się poprzez takie działania wy-
ciągać osoby z domów i zaktywizować je 
w społeczeństwie. Rugby „Tag” to świet-
na zabawa w ruchu, który dzisiejszym 
najmłodszym jest bardzo potrzebny ze 
względu na coraz to bardziej popular-
ną „cyfrową” formę spędzania wolnego 
czasu, a przecież wiemy, że dla naszych 
najmłodszych pociech ruch to samo 
zdrowie.

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

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

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

Biuro rachunkowe 
„AN-TOŚ”
Aneta Toś

ul. Jaskółcza 6, Swarzędz

tel. 574 913 563
Szeroki zakres 

usług księgowych 
z dojazdem do klienta.

Zapraszam do kontaktu
FB: BIURO RACHUNKOWE „An-Toś”

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



30

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  maj 2019

 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

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950

NASI SPECJALIŚCI:
l Psychiatra  l Psychiatra dziecięcy 

l Psychoterapeuta  l Neurolog l Chirurg 
l Ortopeda l Dermatolog l Alergolog l Pediatra 
l Kardiolog l Urologl Terapeuta uzależnień 
Zapraszamy do Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień.

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.

Wszystkie zabiegi można sfinansować z firmą Mediraty.

„Wszystko zaczyna się od uśmiechu...”

Centrum Medyczne 
Persona

Swarzędz, ul Kórnicka 75
STOMATOLOGIA tel.: 664 914 913 CENTRUM MEDYCZNE

PERSONA

Centrum Medyczne 
Persona

Swarzędz, ul Kórnicka 75
REJESTRACJA: 577 820 300 CENTRUM MEDYCZNE

PERSONA

Jesteśmy  
z Wami  

już 10 lat

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. 
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IN-TEX
PRODUCENT

 » Podnośniki  
tapicerskie 

 » Akcesoria tapicerskie  
metalowe

 » Śruby tapicerskie
Indywidualne zamówienia klienta. 

62-020 SWARZĘDZ,  ul. Strzelecka 45 A
tel. 61 81 81 578, kom. 508 325 607  www. in-tex.pl

P.P.H.U.F i r m a  A LW E S 
z a t r u d n i  n a  p ó ł  e t a t u

PANIĄ DO SPRZĄTANIA  
POWIERZCHNI BIUROWYCH  

I SOCJALNYCH
Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wszelkie informacje udzielamy  
pod numerem tel. 61- 818 16 17
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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

ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI
 Rok założenia 1994 Sławomir Sławiński
Sprzedaż zegarków różnych marek m.in. Adriatica, Casio, Bisset

Pełny zakres usług zegarmistrzowskich:
Ø kompleksowa naprawa  

starych zegarów i zegarków
Ø dorabianie szkiełek każdego typu
Ø markowe baterie
Ø paski i bransolety

godziny otwarcia: pon-pt: 10-17, sob: 10-13
Os. Raczyńskiego 12, 62-020 Swarzędz tel. 602 640 034

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)


