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Zdecydowane 
absolutorium 
i gratulacje 
dla burmistrza  
Mariana Szkudlarka

Zasadniczym tematem VIII sesji 
Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
która odbyła się 21 maja 2019 r., 

było udzielenie Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok. Głoso-
wanie poprzedzone zostało odczytaniem 
pozytywnych opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz poszczególnych 
komisji Rady Miejskiej. Po dyskusji  
za przyjęciem uchwały absolutoryjnej 
głosowała zdecydowana większość 20 
radnych, przy zaledwie 1 głosie wstrzy-
mującym się. 

Po głosowaniu przewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Czachura w imieniu 
radnych pogratulowała burmistrzowi 
Marianowi Szkudlarkowi znakomitego 
wyniku głosowania i podziękowała za 
dobrą współpracę. Burmistrz podziękował 
z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim 
swoim współpracownikom za pomoc, 
życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne 
funkcjonowanie samorządu naszej gmi-
ny oraz wspólną pracę dla dobra ogółu 
mieszkańców. 

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się 
w tym roku od – to nowość – przedsta-
wienia przez burmistrza, wymaganego 

przez ustawę o samorządzie terytorialnym, 
Raportu o stanie Miasta i Gminy Swa-
rzędz. Po debacie nad tym dokumentem 
radni w głosowaniu udzielili burmistrzowi 
Marianowi Szkudlarkowi wotum zaufania 
(19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się). 
Burmistrz, dziękując za tak pozytywną 
ocenę, podkreślił, że jest ona rezultatem 
dobrej pracy również całego zespołu, nie 
tylko współpracowników, ale i radnych, 
sołtysów oraz szefów jednostek organi-
zacyjnych gminy. 

Relację z VIII sesji Rady Miejskiej 
zamieszczamy na str. 14.

/mw/ 

Raczej kajak albo żagle

Szanowni Państwo! Przypominamy, 
że Jezioro Swarzędzkie, niestety, wciąż 
nie jest dobrym miejscem do kąpieli. Co 
prawda kąpiel w nim nie jest zabronio-
na, nie jest też jednak zalecana. Pamię-
tajmy o tym szukając ochłody w letnie 
dni. Przypominamy też, że nad Jeziorem 
Swarzędzkim do Państwa dyspozycji jest 
wypożyczalnia sprzętu wodnego (więcej 
informacji na str. 24), prowadzone są też 
kursy żeglarskie. Miłego wypoczynku!

/mw/

Dyrektorzy szkół – 
konkurs i gratulacje

W dniach 12 i 14 czerwca odbyły się 
konkursy na dyrektorów 4 swarzędzkich 
szkół. Od 1 września 2019 r. dyrektorami 
szkół będą ponownie: Marlena Adolp – 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Swarzędzu, 
Małgorzata Szomek – Szkoła Podstawowa 
w Paczkowie, Wojciech Szulc – Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Zalasewie i Elżbie-
ta Nawrocka – Szkoła Podstawowa nr 1 
w Swarzędzu. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy sukcesów! /edu/

Komunikat ZGK: 
oszczędzajmy wodę!

Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Swarzę-
dzu z uwagi na panujące 
warunki atmosferyczne 
– długotrwały brak opa-
dów, uprzejmie prosi 
mieszkańców sołectw: 
Bogucin, Paczkowo, Uzarzewo, Kata-
rzynki, Sokolniki Gwiazdowskie, Sarbi-
nowo, Puszczykowo Zaborze, Łowęcin, 
Gortatowo o racjonalne gospodarowanie 
wodą z sieci wodociągowej, a szczególnie 
ograniczenie jej zużycia dla podlewania 
ogrodów i trawników oraz wykorzysty-
wania na cele upraw rolniczych. 

Dyrektor Zakładu 
Izabela Gruszczewska-Gonet 

Problemy z przejazdem przez tory kolejowe w Kobylnicy 

Trwają starania  
o bezkolizyjne skrzyżowanie

Wśród największych, wymagają-
cych rozwiązania, problemów 
komunikacyjnych w gminie 

Swarzędz, wymieniana jest zwykle 
sprawa przejazdu przez tory kolejowe 
w Kobylnicy. Przed często zamykanym 
przejazdem na ul. Swarzędzkiej (droga 

powiatowa) oraz od strony ul. Poznań-
skiej (dawna droga krajowa nr 5, obec-
nie droga wojewódzka nr 194) kierowcy 
czekać muszą stanowczo za długo, co 
stanowi dużą uciążliwość. Władze Gmi-
ny Swarzędz podejmują starania, aby 
w tym miejscu stworzyć skrzyżowanie 

bezkolizyjne, co byłoby rozwiązaniem 
najbardziej funkcjonalnym i zapew-
niającym największe bezpieczeństwo 
uczestników ruchu. 

Koszty takiej inwestycji, szacowane 
na wiele milionów złotych, przekraczają 
jednak możliwości budżetu Swarzędza. 
Problem może zostać rozwiązany jedy-
nie we współpracy Gminy Swarzędz 
z zarządcami dróg (samorządy powiatu 
i województwa) oraz władzami kolei. 

dok. na str. 15 Ü
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Trzy dni dobrej zabawy
Trzy dni, siedemnastu artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne 
– od disco polo przez muzykę klubową, mocne rockowe uderzenie, aż po 
pop i punk - pokaz laserowy, akademia rowerowa i wystawa motorowerów, 
bogata strefa gastronomiczna, animacje dla dzieci i lunapark – za nami 
obfitujące w atrakcje Dni Swarzędza 2019. Święto Swarzędza przyciągnęło 
na polanę przy ul. Strzeleckiej prawdziwy tłum miłośników rozrywki na 
najwyższym poziomie. 

Tegoroczne Dni Swarzędza rozpoczę-
ły występy Sekcji Piosenki Ośrodka 
Kultury. Młodzi artyści wprowadzili 

zgromadzoną pod sceną publiczność, w ta-
neczny nastrój. Właśnie muzyka taneczna 
i klubowa królowały na polanie przy ul. 
Strzeleckiej pierwszego dnia największej 
imprezy plenerowej w Swarzędzu. Punk-
tualnie o godz. 20:00 rozpoczął się koncert 
przebojowego zespołu disco polo – Power 
Play. Zaraz po nim, ze sceny rozległo się 
przywitanie, które kojarzy chyba każdy, 
a mianowicie „Cześć, tu Sławomir…”. 
Zwycięzca sondy na gwiazdę Dni Swa-
rzędza 2019 wzbudził niesamowity aplauz 
wśród zgromadzonej publiczności i od-
wdzięczył się jej równie wspaniałym, 
pełnym energii i żywiołowości koncertem. 

Podobnie jak w poprzednich dwóch 
latach, piątkowy wieczór to spotkanie 
z muzyką klubową i absolutną czołówką 
DJ-ów. W tym roku byli to kolejno: po-
chodzący z Holandii Dance Nation, Kra-
kowski producent, DJ, remixer, którego 
spotkać można na największych festiwa-

lach w Polsce – Gromee oraz serwujący 
niepowtarzalne tranceowo-houseowe mixy 
Gregory DJ. Sety DJ`ów przyciągnęły nie-
samowity tłum miłośników muzyki klu-
bowej, którzy wypełnili polanę przy ul. 
Strzeleckiej do ostatniego miejsca. Uroku 
dopełnił pokaz laserowy, który towarzyszył 
DJ`om do końca trwania imprezy.

Sobotnią część tegorocznych 
Dni Swarzędza 
rozpoczął występ dzieci z przedszkola 
„Zielona Półnutka”. Kolejnym punktem 
programu był występ Arki Noego. Biją-
ca ze sceny radość i niesamowita energia 
udzielały się publiczności, która z chęcią 
śpiewała wraz z małymi artystami takie 
utwory jak „Taki duży, taki mały może 
świętym być”, czy też „Nie lękaj się”.

Chwilę po występie Arki Noego miał 
miejsce bardzo ciekawy pokaz w wykona-
niu jednego z najlepszych polskich akro-
batów rowerowych Jonasza Pakulskiego. 
ROWEROWE SHOW wzbudziło wśród 
publiczności ogromne emocje, niejedno-
krotnie zapierając dech w piersiach. 

Następnie na scenę wkroczył swa-
rzędzki zespół RH Blues 1986 prezentując 
bluesowe granie w najczystszej postaci, 
przelewając na słuchaczy bardzo pozy-
tywne emocje.



PROSTO Z RATUSZA  czerwiec 2019

5

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Wieczorem wystąpiły zespoły: Lu-
xtorpeda oraz Coma. Oba zespoły zapre-
zentowały kawał mocnego, solidnego 
rocka. Luxtorpeda porwała publiczność 
szybkimi riffami, charyzmą i warsztatem 
wokalnym Roberta „Litzy” oraz rymami 
Hansa, łącząc w jedno metal, rock i rap. 
Coma natomiast zachwyciła energetycz-
nym i widowiskowym koncertem, łącząc 
w sobie elementy poezji, muzyki, teatru 
i filmu. 

Trzeci, a zarazem ostatni dzień 
był ucztą muzyczną dla całych rodzin. 
Pierwszy punkt niedzielnego programu 
skierowany był stricte do najmłodszych 
uczestników imprezy. Na scenie pojawił 
się zespół Tulinki Band. Dzieci mogły 
pośpiewać wspólnie piosenki, nauczyć 
się tańca oraz zrobić sobie zdjęcie ze 
śpiewającymi pluszakami.

Następnie scena należała do sekcji 
Ośrodka Kultury – najpierw zaprezento-
wała się sekcja piosenki, a zaraz po niej 
sekcja tańca. 

Część koncertową rozpoczął występ 
cieszącego się coraz większą popularno-
ścią, swarzędzkiego zespołu „MY”.

Pierwszą muzyczną gwiazdą, która 
wystąpiła w niedzielny wieczór był Filip 
Lato. Młody artysta zaprezentował na 
scenie utwory z najnowszego albumu. Na 
scenie towarzyszył mu zespół młodych 
energicznych muzyków.

Ostatnią gwiazdą, która wystąpiła na 

Dniach Swarzędza, zwieńczając jedno-
cześnie całą imprezę był doskonale znany 
publiczności zespół Big Cyc. Energetyczny 
występ, złożony z największych przebojów 
grupy, wprowadził wszystkich w dosko-
nały nastrój. Koncert trwał prawie dwie 
godziny, od początku do końca na pełnych 
obrotach potrafili sprawić, że bardzo licz-
nie zgromadzona publiczność była zahip-
notyzowania dźwiękami płynącymi prosto 
z serca, no i gitar.

Dni Swarzędza to nie tylko pikniki 
i koncerty odbywające się na polanie przy 
ul. Strzeleckiej. 

Wśród wydarzeń towarzyszących 
należy wymienić wystawę motorowerów 
przygotowaną przez grupę Bzyk Rider ze 
Swarzędza. Wśród wielu modeli mogli-

śmy zobaczyć takie perełki jak Simson 
sr2 z 1957 roku, listowy ryś, żaki oraz 
najbardziej popularne Komary. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszyła się 
również Akademia rowerowa, na której 
dzieci i młodzież mogli doskonalić swoje 
umiejętności jazdy na rowerze.

Koncertom odbywającym się na po-
lanie przy ul. Strzeleckiej towarzyszyły 
także wydarzenia o charakterze sporto-
wo-rekreacyjnym. W sobotę w Bogucinie 
odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Swarzędza. W niedzielę można 
było uczestniczyć w Zawodach Wędkar-
skich o Puchar Burmistrza Swarzędza, 
które odbyły się w Dolinie Cybiny, oraz 
w XXI Rodzinnym Rajdzie Samochodo-
wym Miasteczka Samochodowego Szpot. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również animacje dla dzieci oraz karuzele 
i inne atrakcje w lunaparku. 

Tegoroczne Dni Swarzędza pozostaną 
w naszej pamięci na długo. Mamy nadzie-
ję, że już za rok spotkamy się ponownie 
na polanie przy ul. Strzeleckiej i wspólnie 
będziemy świętować kolejne Dni Miasta. 

Organizatorami Dni Swarzędza byli: 
Ośrodek Kultury w Swarzędzu i Wydział 
Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu.  /ok/

z Fot. Aldona Młynarczak, Jerzy Kot
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Partnerzy Strategiczni:

Partnerzy:

group

Dziękujemy Partnerom Dni Swarzędza
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Dla zabawy! Zakończył się trzeci etap budowy placu zabaw w parku przy ul. Piaski w Swarzędzu. Z myślą o starszych dzieciach zamontowano tam tzw. linarium 
ze zjeżdżalniami. Dodatkowe urządzenia zamontowane zostały także na innych placach zabaw, m.in. przy ul. Działkowej w Swarzędzu (na zdjęciu), w Paczkowie 
(ul. Szparagowa), Kruszewni, w Łowęcinie (ul. Szkolna) oraz w Gruszczynie (ul. Różyckiego). /mw/

Ulica Transportowa  
– pora na drugi etap 

Zakończył się I etap przebudowy ul. 
Transportowej (prawie kilometrowy od-
cinek od ul. Kórnickiej w Zalasewie do 
ul. Rivoliego w Swarzędzu). Wybudowa-
na została tam asfaltowa ulica o szer. 7 
metrów oraz chodnik z betonowej kostki 
brukowej o szerokości 2 m. Wykonano też 
ścieżkę rowerową o nawierzchni asfalto-
wej (szerokość 2 m). Wzdłuż trasy znajdują 
się zatoki autobusowe z betonowej kostki 
brukowej. Przebudowano skrzyżowania 
w ciągu ul. Transportowej, powstało rondo 
u jej zbiegu z ul. Planetarną. W obrębie 
skrzyżowania ul. Transportowej z ul. Mi-
chałówka wybudowano pętlę autobusową 
z 2 peronami. Prace objęły także regulację 
istniejących zjazdów, wykonanie kanaliza-
cji deszczowej na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Rivoliego do skrzyżowania z ul. 
Kórnicką oraz w ciągu ulicy Michałówka. 
Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Zagaj-
nikową do skrzyżowania z ul. Planetarną. 
Usunięte zostały kolizje z wodociągiem 
i kanalizacją sanitarną, z siecią elektro-
energetyczną i telekomunikacyjną, zbu-
dowany został kanał technologiczny oraz 
oświetlenie drogowe (87 lamp).

 Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 
ok. 14 mln zł, z czego część pochodzi 
z unijnego dofinansowania, gdyż przebu-
dowa ul. Transportowej (obok rozbudowy 
bazy transportowej w Garbach, przebudo-
wy ulicy Średzkiej i budowy węzła prze-
siadkowego w Paczkowie oraz zakupu 7 

autobusów hybrydowych) realizowana 
jest w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś 
Priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 
– Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska, Poddziałanie 
3.3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyj-
nych w tym mobilność miejska w ramach 
ZIT dla MOF Poznania.

Obecnie trwa postępowanie przetar-
gowe mające wyłonić wykonawcę kolej-
nego etapu przebudowy ul. Transportowej 
(odcinek o odługości ponad 800 m - od ul. 
Rivoliego do granicy naszej gminy z Po-
znaniem). Powstanie tam nowa asfaltowa 
jezdnia o szer. 7 metrów, oświetlenie typu 
LED, asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa 
o szer. 3,5 m oraz kanalizacja teletech-
niczna. /mw/

Przebudowa 
ul. Poziomkowej 
i części ul. Rivoliego 

Trwa przebudowa ul. Poziomkowej 
i odcinka ul. Rivoliego (do skrzyżowania 
z ul. Agrestową) w Zalasewie. Jak już in-
formowaliśmy, obie ulice na łącznej dłu-
gości 330 m otrzymają nawierzchnię z be-
tonowej kostki brukowej. Ul. Rivoliego 
będzie miała chodnik z jednej strony, na-
tomiast znacznie węższa ul. Poziomkowa 
zaprojektowana została jako pieszojezdnia. 
Inwestycja obejmuje także: odwodnienie 
ulic, uzupełnienie brakujących przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych, kanalizację tele-

techniczną, usunięcie kolizji sieci elektro-
energetycznych i telekomunikacyjnych. 
Prace mają się zakończyć latem br. Ich 
koszt to niespełna 1,3 mln zł, a wykonaw-
cą jest Budownictwo Drogowe Krug Sp. 
z o.o. Sp. k. z Rabowic.  /mw/

Szewska  
już po przebudowie

Zakończyła się przebudowa ul. Szew-
skiej w Swarzędzu. Wykonawcą była spół-
ka Budownictwo Drogowe Krug, która 
podjęła się tego zadania za 690 tys. zł. 
W koszcie przebudowy partycypowali 
mieszkańcy ul. Szewskiej, którzy sfi-
nansowali opracowanie dokumentracji 
technicznej,

Przebudowana ulica Szewska, o dłu-
gości 236 m, ma teraz jezdnię o szerokości 
5 m z nawierzchnią z kostki brukowej, 
jednostronny dwumetrowy chodnik, a po 
drugiej stronie – opaskę z kostki o szer. 
1 m. Dodatkowo w ramach tej inwestycji 
wykonana została kanalizacja deszczowa 
oraz kanał technologiczny.  /mw/

Jaśniej w Gruszczynie
Kończy się postępowanie przetargowe 

dotyczące budowy oświetlenia ulicznego 
na ul. Swarzędzkiej w Gruszczynie (27 
nowych lamp ledowych na odcinku od 
rejonu ul. Wierzbowej do skrzyżowania 
z ul. Dworcową w Kobylnicy). Jeśli nic 
nie stanie na przeszkodzie to inwestycja 
ta zrealizowana zostanie w okresie waka-
cyjnym. /mw/
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Jest wyrok NSA w sprawie nazw  
os. Dąbrowszczaków  
i ul. Jakuba Przybylskiego
– dotychczasowe nazwy pozostają

► Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie prawo-
mocnym wyrokiem z dnia 5 
czerwca 2019 r. oddalił skargę 
kasacyjną Wojewody Wielko-
polskiego od wyroku WSA w Poznaniu 
z dnia 20 grudnia 2018 r. uchylającego 
zarządzenie zastępcze Wojewody Wielko-
polskiego wydane w ramach tzw. ustawy 
dekomunizacyjnej, na mocy którego Woje-
woda zmienił nazwę os. Dąbrowszczaków 
w Swarzędzu i nadał jej nową nazwę – os. 
Szarych Szeregów.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia 
sąd wskazał przede wszystkim, że Wo-
jewoda nie miał kompetencji do zmiany 
nazwy osiedla, które nie jest ani jednostką 
pomocniczą gminy, ani ulicą czy placem. 
Ponadto stwierdził, że Wojewoda powinien 
był sprawdzić, jaką konkretnie formację 
upamiętnia nazwa osiedla, również ze 
względu na istniejące nazwy sąsiednich 
osiedli. Niezależnie od powyższego wska-
zał, że nawet gdyby przyjąć, że chodziło 
o Dąbrowszczaków hiszpańskich, w Hisz-
panii, która jest monarchią, są oni upamięt-
niani jako bohaterowie narodowi.

► Naczelny Sąd Administracyjny 
w Warszawie prawomocnym wyrokiem 
z dnia 29 maja 2019 r. oddalił skargę 
kasacyjną Wojewody Wielkopolskiego 
od wyroku WSA w Poznaniu z dnia 14 
listopada 2018 r. uchylającego zarządze-
nie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego 
wydane w ramach tzw. ustawy dekomu-
nizacyjnej, na mocy którego Wojewoda 
zmienił nazwę ul. Jakuba Przybylskiego 
w Swarzędzu i nadał jej nową nazwę – ks. 
Józefa Tischnera.

Sąd w ustnych motywach rozstrzy-
gnięcia wskazał, że subiektywne prze-
świadczenie Rady Gminy w Swarzędzu 
o braku konieczności zmiany nazwy ulicy 
Jakuba Przybylskiego było wystarczającą 
przesłanką możliwości zaskarżenia zarzą-
dzenia Wojewody zmieniającego tę nazwę. 
Wskazał ponadto, że obowiązkiem Woje-
wody było przeprowadzenie wnikliwego 
postępowania zmierzającego do ustalenia, 
czy nazwa ta powinna podlegać zmianie 
zgodnie z ustawą, w szczególności Woje-

woda powinien był porozumieć 
się w tej kwestii z władzami 
Gminy, a także przeprowadzić 
konsultacje wśród mieszkańców 
Swarzędza, aby ocenić czy po-

stać Jakuba Przybylskiego w powszech-
nym odczuciu symbolizuje komunizm. 
Wojewoda tymczasem ograniczył się tylko 
do podzielenia opinii IPN w tym zakresie. 
Wreszcie Naczelny Sąd Administracyj-
ny stwierdził, że nie można uznać Jakuba 
Przybylskiego za osobę symbolizującą 
komunizm, skoro był jedynie poślednim 
lokalnym działaczem PPR. 

*  *  *
Przypomnijmy, że 13 czerwca 2018 r. 

Wojewoda Wielkopolski wydał zarządze-
nia zastępcze w sprawie nazwy osiedla 
Dąbrowszczaków nadając mu nazwę Sza-
rych Szeregów oraz ulicy Jakuba Przybyl-
skiego nadając jej nazwę ks. Józefa Tisch-
nera. Jako podstawę prawną Wojewoda 
wskazał ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych gminy, budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz pomniki. 

Bezpośrednim skutkiem wskazanych 
zmian nazwy ulicy i osiedla byłaby ko-
nieczność dokonania przez Mieszkańców 
wielu zmian administracyjno-formalnych. 
Niezależnie od argumentów prawnych, 
ale – przede wszystkim – aby nie nara-
żać Mieszkańców na ponoszenie dodat-
kowych kosztów takich jak, na przykład, 
koszty wymiany tabliczek oznaczających 
posesje, wymiany szyldów, wizytówek, 
koszty zmiany ogłoszeń itp. – burmistrz 
Swarzędza postanowił na te zarządzenia 
Wojewody złożyć skargi do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego. Ze sta-
nowiskiem burmistrza zgodziła się Rada 
Miejska w Swarzędzu. W grudniu 2018 r. 
WSA uchylił oba rozstrzygnięcia nadzor-
cze wojewody. Następnie wojewoda złożył 
skargi kasacyjne do NSA.

/mw/

Wybory ławników 
w gminie Swarzędz
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian 
Szkudlarek informuje oprzystąpieniu do 
wyborów ławników do sądów powszech-
nych na kadencję od 2019 r. do 2023 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokona-
nego na karcie zgłoszenia dołącza się nastę-

pujące dokumenty wystawione nie wcześniej 
niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia: 
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego 
dotyczącą zgłaszanej osoby; 2) oświadczenie 
kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko 
niemu postępowanie o przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skar-
bowe; 3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub 
nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, 
że władza rodzicielska nie została mu ograniczo-
na ani zawieszona; 4) zaświadczenie lekarskie 
o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, stwier-
dzające brak przeciwwskazań do wykonywania 
funkcji ławnika; 5) dwa zdjęcia wykonane zgod-
nie z wymogami stosowanymi przy składaniu 
wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokona-
nego przez stowarzyszenie lub inną organizację 
społeczną lub zawodową dołącza się aktualny 
(wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące 
przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadcze-
nie potwierdzające wpis do innego właściwego 
rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego 
na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się 
listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, 
numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego za-
mieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięć-
dziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień 
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez 
obywateli jest osoba, której nazwisko zostało 
umieszczone jako pierwsze na liście.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 
czerwca 2019 r.
Szczegółowych informacji  w sprawie wyboru  
ławników udziela oraz kartę zgłoszenia wydaje 
i przyjmuje Biuro Rady Miejskiej,  pok. nr 105, 
w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz, ul. Rynek 1, 
w godz. pracy urzędu - poniedziałki od 8.00 do 
16.00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30. 
tel. 61 65 12 105 lub 106.
Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron 
internetowych: 1) Gminy, www.swarzedz.pl 
2) Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl
Wyboru ławników Rada Miejska w Swarzędzu 
dokona w głosowaniu tajnym w terminie do 
końca października 2019 r. /BRM/
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Podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na prośbę Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglome-
racji Poznańskiej” przedstawiamy 

informację dotyczącą podwyżki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od 1 lipca 2019 r. oraz komunikat w tym 
zakresie. 

/umig/

*  *  *
Komunikat ZM GOAP 

Szanowni mieszkańcy! Od 1 lipca 
2019 r. nastąpi zmiana stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości zamieszkanych i za-
mieszkanych w części!

Od 1 lipca 2019 r. opłatę należy 
uiszczać na dotychczasowy numer konta 
w zmienionej wysokości według stawek 
z tabeli obok.

Wysokość miesięcznej opłaty stano-
wi iloczyn liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość i nowej stawki opła-
ty zależnej od zadeklarowanego sposobu 
gromadzenia odpadów komunalnych (se-
lektywnie lub nieselektywnie).

Terminy uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi nie 

uległy zmianie.
Właściciele omawianych nieruchomo-

ści otrzymają zawiadomienie o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wyliczonej na podstawie 
danych wskazanych w dotychczasowej 
deklaracji. Obowiązek zawiadomienia 
o nowej wysokości opłaty nie dotyczy 
właścicieli nieruchomości, wobec któ-
rych została wydana decyzja o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

W przypadku, jeśli dane (np. liczba 
mieszkańców zamieszkujących nierucho-
mość) wskazane w zawiadomieniu nie są 
zgodne ze stanem faktycznym, konieczne 
jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi na nowym formularzu obowiązującym 
od dnia 1 lipca 2019 roku.

Podstawa prawna:
» Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1454 ze zm.).

» Uchwała nr XLIII/230/2019 Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 
takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 1146).

» Uchwała nr XLIV/235/2019 Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpada-
mi Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 4 marca 2019 r. 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2019 r., poz. 2738).

/GOAP/

Nieruchomość

Stawka opłaty od jednego mieszkańca

Odpady zbierane 
selektywnie

Odpady zbierane 
nieselektywnie

do 4 lokali mieszkalnych 16,00 zł 30,00 zł

powyżej 4 lokali mieszkalnych 14,00 zł 30,00 zł

Opłaty za zmniejszoną 
naturalną retencję 
terenową

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
informuje, że ustawa z dnia 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

wodne, która weszła w życie z dniem 20 
września 2018 r.,   wprowadziła obowiązek 
ponoszenia opłat za usługi wodne pole-
gające na zmniejszeniu naturalnej retencji 
terenowej dla nieruchomości o powierzch-
ni powyżej 3500m2, których obszar utwar-
dzony stanowi powyżej 70% całkowitej 
powierzchni nieruchomości.

W związku z powyższym właściciele 
posesji o powierzchni powyżej 3500m2, 
których łączna powierzchnia zabudowy 
trwale związanej z gruntem tj. powierzch-
nia budynków, kostki brukowej itp. 
przekracza 70% całkowitej powierzchni 
nieruchomości, zobowiązani są do składa-
nia oświadczeń, dot. ponoszenia opłat za 
usługi wodne polegające na zmniejszeniu 
naturalnej retencji terenowej, w terminie 
30 dni od dnia, w którym upływa dzień 
przypadający na koniec każdego kwar-
tału tj. do 30 kwietnia, do 30 lipca, do 
30 października i do 30 stycznia zgodnie 
z wzorami zamieszczonymi w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmio-

towej Wód Polskich https://wodypolskie.
bip.gov.pl/ogloszenia-i-zawiadomienia/
kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-
oplat-za-uslugi-wodne.html

W przypadku pytań w przedmiotowej 
sprawie należy kontaktować się z Wy-
działem Infrastruktury Drogowej UMiG 
w Swarzędzu, pod nr tel. 61 65 14 067.
Podstawa prawna:

 » art. 272 ust. 8, 10, 22, art.552  ustawy z dnia 20 
lipca 2017r. – Prawo Wodne (tj. Dz. U. z 2018r. 
poz. 2268 ze zm.)

 » rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 
2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za 
usługi wodne (Dz.U.2017 poz. 2502)

/umig/

Wybory do Parlamentu 
Europejskiego 2019 
– wyniki głosowania 
na poszczególne listy 
w gminie Swarzędz

26 maja odbyły się wybory do 
Parlamentu Europejskiego. 
Przedstawiamy Państwu wy-

niki głosowania na poszczególne listy 
w gminie Swarzędz. 

Frekwencja wyborcza w naszej gminie 
wyniosła 53,28%. /mm/ 

LISTA LICZBA GŁOSÓW PROCENT
KKW KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI 10311 52,13%
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 5270 26,64%
KW WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA 2000 10,11%
KWW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY 986 4,98%
KWW KUKIZ `15 889 4,49%
KKW LEWICA RAZEM - RAZEM, UNIA PRACY, RSS 327 1,65%

RAZEM:  19783
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Dzień dziecka 
pełen atrakcji

Piękna, słoneczna pogoda, moc dar-
mowych atrakcji, strefa warsztatowa 
oraz prawdziwa eksplozja kolorów– 
w sobotę na boisku za Pływalnią Wod-
ny Raj w Swarzędzu odbył się festyn 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

Już od wczesnych godzin porannych 
boisko zapełniło się ogromną strefą 
rozrywki. Dla najmłodszych miesz-

kańców gminy przygotowano szereg dar-
mowych atrakcji, wśród których znalazły 
się dmuchane zjeżdżalnie i zamki, euro-
bungee, trampolina oraz kolejka samojezd-
na. Powstały także specjalne stanowiska 
m.in. z warsztatami plastycznymi, w któ-
rych dzieci mogły pomalować farbkami, 
pisakami i kredkami gotowe drewniane 
elementy, stworzyć kolorową biżuterię 
lub solną tęczę.

Jak co roku, dużą popularnością wśród 
najmłodszych cieszyło się stoisko malo-

wania buziek. Z barwnego i niezwykle 
wesołego namiotu wychodziły motylki, 
kotki, królewny, kwiatki i super-bohate-
rowie znani z animowanych bajek. 

Na kolejnych stanowiskach dzieci 
mogły nauczyć się fachu budowlanego, 
tzn. wybudować dowolne konstrukcje 
z ogromnych klocków lub zagrać wielkimi 
puzzlami terenowymi w gry planszowe.

Całość dopełniały warsztaty taneczne 
prowadzone przez animatorkę oraz zabawy 
ruchowe. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szyła się Eksplozja Kolorów, którą w Swa-
rzędzu zorganizowaliśmy po raz pierwszy. 

Zabawa polegająca na wyrzucaniu w górę 
w jednym momencie, różnokolorowych 
Kolorów Holi okazała się przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”. 

Podczas festynu nie zabrakło władz 
miasta. Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzędz Marian Szkudlarek złożył wszystkim 
dzieciom, z okazji ich święta, najserdecz-
niejsze życzenia.

Tego samego dnia, na Stadionie Miej-
skim, odbywały się również Trzecie Igrzy-
ska Biegowe Dzieci i Młodzieży, które 
towarzyszyły obchodom swarzędzkiego 
Dnia Dziecka. 

Słoneczna pogoda oraz przygotowane 
przez Ośrodek Kultury darmowe atrakcje, 
wywołały uśmiech na twarzach wszystkich 
dzieci. Radość towarzyszyła mieszkańcom 
gminy przez cały dzień, a my już zaczy-
namy planować kolejny festyn z okazji 
Dnia Dziecka. 

/ok/
z Fot. Aldona Młynarczak

*  *  *
Przedszkolaki 
„opanowały” 
ratusz

3 czerwca, na zaproszenie burmi-
strza, pojawili się w ratuszu wyjąt-
kowi goście. Były to przedszkolaki 

z przedszkoli: nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i „Ja-
rzębinka Planty” oraz dzieci z oddziałów 
przedszkolnych ze SP4 i uczniowie klas 
I ze SP 3 w Swarzędzu. Maluchy miały 
okazję zobaczyć gabinet burmistrza oraz 
salę ślubów, w której zaprezentowano 
im film o Swarzędzu. Burmistrz Marian 
Szkudlarek wręczał młodym swarzędza-
nom cukierki, balony i bańki mydlane. 
Wszystko to z okazji Dnia Dziecka. Dzie-
ci zadowolone z odwiedzin obiecały, że 
jeszcze tu wrócą...

/edu/
z Fot.Tomasz Rybarczyk



PROSTO Z RATUSZA  czerwiec 2019

11

A
kt

u
al

n
o

śc
i

SPORT PLAY zaprasza na PÓŁKO-
LONIE TENISOWE – LATO 2019 
w obiektach SCSiR w Swarzędzu dla 

dzieci w wieku 7-15 lat.
5 dni - od poniedziałku do piątku. 

Opieka: 7:30 do 16:30. Zajęcia: 8:00 do 
16:00

Terminy: czerwiec: turnus: 24-
28.06.2019, lipiec: turnusy: 01-05.07.2019, 
15-19.07.2019, 22-26.07.2019, sierpień: 
turnus: 26-30.08.2019.

Cena: 450 zł turnus (rodzeństwo: 
drugie dziecko 10% zniżki). W cenie: 
wyżywienie oraz gry i zabawy sportowe.
W programie:

 » minimum 2 godziny tenisa dziennie 
(zapewniamy sprzęt tenisowy dla 
każdego, podział na grupy wiekowe),

 » 2-3 x w tygodniu zajęcia na pływalni,
 » wycieczki: na Termy Poznańskie, do 
ZOO w Poznaniu, rowerowa w oko-
licy Jeziora Swarzędzkiego i Doliny 
Cybiny,

 » gry i zabawy zespołowe,
 » gry planszowe, kalambury,
 » teoria tenisa,
 » na zakończenie upominki.
Miejsce: Obiekty sportowe Swarzędz-

kiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Jak dokonać zgłoszenia?

Kontakt: Jacek Hejnowski,  
tel. 505 959 852

/hej/

Zapraszamy wszystkie dzieci w czasie 
letnich wakacji 2019 do Swarzędz-
kiego Centrum Historii i Sztuki na 

warsztaty, podczas których będziemy 
wykonywać pocztówkę. Tą wyjątkową, 
własnoręcznie przygotowaną przez uczest-
ników zabawy kartkę zaadresujemy do 
najbliższych. Hasłem przewodnim będzie 
„Swarzędz –miasto ze snów” . Pocztów-
ka opatrzona zostanie oficjalną pieczęcią 
SCHiS. 

Kolejną propozycją dla naszych naj-
młodszych jest akcja zatytułowana „Wa-
kacje z bajkami”. 

Bajki z kliszy wyświetlane na ścianie 
i emocje związane z przygodami ilustro-
wanych bohaterów – to wspomnienia do-
rosłych. SCHiS pragnie pokazać dzieciom 
ciekawy świat znany jedynie z opowieści 
rodziców i stworzyć atmosferę starego 
kina.

Materiały do wykonania widokówki 
zapewnia Centrum.

Wstęp będzie bezpłatny, obowiązują 
jednak zapisy pod numerem tel. +48 (61) 
27 98 594. /SCHiS/

Propozycja na ferie w Pracowni 
Działań Twórczych w Swarzędzu

Fundacja ARTiFAKT wraz z Pracow-
nią Ceramiki i Rzeźby zaprasza dzieci 
do STOLARNI - Pracowni Działań 

Twórczych w Swarzędzu, ul. Rynek 21. 
W tym roku będzie aż 7 turnusów twór-
czych „Wakacyjnych Poranków” dla 
dzieci.

To już tradycja. Jak co roku zapra-
szamy dzieci najmłodsze i te starsze do 
wspólnej zabawy i spędzenia czasu w twór-
czej atmosferze. Zajęcia dają radość oraz 
wspaniały relaks, pozwalają dzieciom na 
uwolnienie wyobraźni i artystyczne speł-
nienie. Podczas zajęć będziemy odkrywać 
talenty i umiejętności dzieci z wykorzy-
staniem ciekawych technik plastycznych.

Pracownia od lat słynie z zajęć cera-
micznych, na które dzieci mają zawsze 
ochotę. W programie zajęcia z malarstwa 
i rysunku, zajęcia plastyczne i spotka-
nia z ciekawymi twórcami. A wszystko 
w oryginalnej oprawie, z ciekawą fabułą.  
Z twórczego punktu widzenia, zajęcia 
ceramiczne rozwijają wyobraźnię i eks-
presję plastyczną. Podczas zajęć dzieci 
wykorzystują specjalistyczne narzędzia, 

a także przedmioty z recyklingu. Innym 
cennym i ważnym doświadczeniem jest 
fantastyczny wpływ na rozwój małej mo-
toryki, która znakomicie stymuluje układ 
nerwowy. Swobodne ugniatanie, ściskanie 
i kształtowanie gliny daje natychmiastowe 
uczucie zadowolenia, a poznanie technik 
ceramicznych pozwala zrealizować za-
projektowane prace. W finale powstaną 
przepięknie wypalone i oszkliwione dzieła, 
które dzieci zabiorą do domu.

W ofercie turnusy od poniedziałku do 
piątku w opcjach godzinowych:

 » 4h zajęcia – 8:00-12.00 lub 12.00-
16.00

 » 1,5 h zajęcia – ,,Gliniankowe spotka-
nia’’, 9:30-11:00

 » 8 h zajęcia – od 8.00 do 16.00
Terminy zajęć:

 » I turnus: 24.06-28.06.2019
 » II turnus: 01.07-05. 07
 » III turnus: 8.07-12.07
 » IV turnus:15.07-19.07
 » V turnus: 22.07-26.07
 » VI turnus: 12.08-16.08
 » VII turnus: 19.08-23.08
Warsztaty prowadzić będzie Ewa 

Wanat oraz zaproszeni goście: Xsenia 
Starzyńska, Michał Woliński.

Dla nas sztuka to przede wszystkim ży-
ciowa pasja, którą chcemy zarażać innych!

Ceny:  - 160 zł za turnus (1,5h x 5ni), 
- 580 zł za turnus (8h x 5 dni), - 330 zł za 
turnus (4h x5 dni).

Rabaty: - cena 400 zł za turnus (8h x 5 
dni) - dla osób uczęszczających na zajęcia 
warsztatowe w roku szkolnym 2018/2019 
oraz biorących udział w konkursie Cera-
miki i Rzeźby w ramach cyklu ,,Szukając 
Talentów’’ i ,,Do Teatru przez Dziurkę od 
Klucza’’,

– 10% rabatu dla osób, które zapiszą 
się na turnus 8h,

– 5% rabatu dla osób, które zapiszą 
się na turnus 4h i 1,5h.

Promocja trwa do dnia 17.07.2019 r.
Zapisy:
Swarzędz, Rynek 21, kom. 501 428 903
ceramiakawnat@poczta.onet.pl
www.ceramikawanat.pl
www.facebook.com/ceramikawanat/

Serdecznie zapraszamy!
/ew/

Propozycje na wakacje – LATO 2019
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W sobotę, 8 czerwca zaprosiliśmy 
Państwa na pierwszy Aero-
Piknik w Swarzędzu. Była to, 

jak się przekonaliśmy, udana rodzinna 
impreza poświęcona tematyce lotniczej. 
W programie znalazło się wiele lotniczych 
atrakcji: symulatory lotu, żyroskop, drony, 
gigantyczne latawce (mierzące kilkana-
ście metrów!), modele szybowców i wiele 
innych. Do Swarzędza przyjechały rów-
nież balony na ogrzane powietrze, ale ze 
względu na zbyt silne podmuchy wiatru 
nie można było nimi polecieć. Zapewne 
uda się następnym razem! Pod wieczór, 

gdy wiatr się nieco uspokoił, podziwiali-
śmy za to wielką i wierną replikę balonu 
braci Montgolfier.

Najmłodsi próbowali strzałów z rakiet 
wodnych i pneumatycznych.

Został też rozegrany konkurs, które-
go 10 finalistów otrzymało nagrody z rąk 
burmistrza Mariana Szkudlarka. 

Na atrakcyjność festynu niewątpliwie 
złożyła się również postawa swarzędzkich 
firm, prezentujących się mieszkańcom. Dla 
przykładu: „Piórex” na miejscu „produ-
kował” poduszki, które mógł otrzymać 
każdy...

Twinnings częstował pyszną herbatą, 
Fines – lemoniadą i kawą, ETC i CLIP 
zorganizowały dzieciom przednią zabawę. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy! 
/mmm, mw/

z Fot. Aldona Młynarczak

* *  *
Partnerzy Strategiczni: Clip Group, 

STS Logistic, Rhenus Logistics.
Partnerzy: Centrum Handlowe ETC, 

Fines Operator Bankowy, Piórex, Planet-
bud Development, R. Twinning@Compa-
ny, Strefa Sportu Tenis&Fitnes, Fabryka 
Armatur Swarzędz.

Było odlotowo!

Przejazdy 
pociągiem RETRO

Parowozownia Wolsztyn zachęca  do 
udziału w podróży pociągiem retro 
na linii Poznań Główny - Swarzędz 

- Poznań Główny.
Wolsztyński parowóz poprowadzi skład 

pięciu zabytkowych wagonów z lat 20. i 30. 
XX wieku - udział w takiej wyprawie może 
być okazją do przeżycia niezapomnianej 
podróży w czasie! Pociągi kursować będą 
w okresie letnim w każdą sobotę.

Koszt przejazdu na całej trasie 
Poznań Główny – Swarzędz – Poznań 
Główny: osoba dorosła – 20 zł, dzieci 
i młodzież szkolna – 10 zł, dzieci do 7 
roku życia – przejazd bezpłatny.

Koszt przejazdu na części trasy Po-

znań Główny - Swarzędz lub Swarzędz 
- Poznań Główny: osoba dorosła – 10 zł, 
dzieci i młodzież szkolna – 5 zł, dzieci do 
7 roku życia – przejazd bezpłatny

Bilety do nabycia w kasie Kolei Wiel-
kopolskich na Dworcu Letnim lub u kie-
rownika pociągu.

Zapraszamy!

Karolina Langner-Krzywda 
– Urząd Marszałkowski 

z Fot. Patrycja Płócieniak

Rozkład jazdy:

Terminy kursowania Soboty 15.06-31.08.2019 Soboty 15.06-31.08.2019

Przyjazd Odjazd
Poznań Główny – 11:45

Swarzędz 12:06 12:25
Poznań Główny 12:55 –
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Swarzędz z lat 90. podczas Nocy Muzeów

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 
po raz pierwszy uczestniczyło w akcji 
„Noc Muzeów”, ale sądząc po fre-

kwencji i reakcjach uczestników, weźmie 
udział w kolejnej edycji.

W sobotni wieczór 18 maja br. swa-
rzędzkie Centrum zamieniło się w kino 

z filmami z życia naszego miasta z lat 90. 
Widzowie mogli obejrzeć m.in ostatnie 
dni targowiska na placu Powstańców 
Wlkp czy zabawne skecze autorstwa 
młodych reporterów STK. „Najzabaw-
niejszy był wywiad z klientami baru Sam-
ba – komentował rozbawiony uczestnik 

„Nocy Muzeów” – Podziwiam młodych 
dziennikarzy i ich bezpośredniość w za-
dawaniu pytań”. Produkcja z archiwum 
Swarzędzkiej Telewizji Kablowej cieszyła 
się dużym zainteresowaniem – podczas 
3 seansów ok. 35 minutowy montaż na 
dużym ekranie obejrzało ponad 100 osób. 
Był to pierwszy film z cyklu „Swarzędz-
ka Kronika Filmowa”, niedługo ukaże się 
część druga.  /SCHiS/ 

XI Spotkanie Zespołów Seniorskich 

Na to spotkanie 
swarzędzcy, 
rozśpiewani 

seniorzy czekali cały 
rok. W sobotę 18 maja 
na scenie plenerowej 
przy jeziorze swa-
rzędzkim spotkało 
się aż jedenaście ze-
społów, które przyjęły 
zaproszenie Ośrodka 
Kultury w Swarzędzu oraz Sekcji Region-
alnej „Olszyna”. Swarzędz gościł w tym 
roku zespoły i chóry z Kostrzyna, Tulec, 
Kleszczewa, Komornik, Sompolna, Mur-
owanej Gośliny, Zaniemyśla, czy Lubonia. 

Zabrzmiały piosenki z dawnych lat, 
melodie biesiadne, a nawet te śpiewane 
gwarą. Nie zabrakło znakomitych gości 
– Przewodniczącej Rady Miejskiej Bar-
bary Czachury oraz Sekretarz Gminy Ag-

aty Kubackiej. Z rąk Barbary Czachury 
prowadzący zespoły śpiewacze otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Podczas kilkugodzinnego spotkania 
z piosenką, swarzędzką scenę plenerową 
odwiedziło sporo mieszkańców i gości, 
spacerujących nad jeziorem swarzędzkim. 
Sami seniorzy zaś udowodnili, że potrafią 
nie tylko fantastycznie śpiewać, ale 
i tańczyć.

Swarzędzkie Spotkania Zespołów Se-
niorskich są od wielu lat wielkim świętem 
piosenki zarówno dla organizatorów, jak 
i zaproszonych gości. Do zobaczenia za 
rok.  /ok/

z Fot. Mariusz Łuczak

DKF zaprasza 9 lipca

Swarzędzki Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza 
9 lipca na godzinę 19:00 na film, w którym 

brawurowo zagrane postacie zostały nagro-
dzone Oskarami w roku 2013. Film opowiada 
autentyczną historię Rona Woodroofa, typowego 
Południowca, który pod wpływem śmiertelnej 
choroby przechodzi wewnętrzną przemianę i to 
bez popadania w sentymentalizm. Główny bo-
hater walczy nie tylko z chorobą ale systemem 
amerykańskiej służy zdrowia, która w połowie 
lat ‚80 nie miała chorym na HIV i AIDS wiele do za-
oferowania. Obraz był nakręcony w miesiąc jako 
produkcja nisko budżetowa ale pozostawia w nas 
niezapomniane, silnie emocjonalnie obrazy.

/ok/

XXI Festiwal Orkiestr Dętych 
im. Rajmunda Gronowskiego 

Stowarzyszenie Kulturalne Or-
kiestra Dęta w Swarzędzu oraz 
Ośrodek Kultury w Swarzędzu 

zapraszają na XXI Festiwal Orkiestr 
Dętych im. Rajmunda Gronowskie-
go, który odbędzie się w dniach 28-30 
czerwca 2019 roku.  

Podczas Festiwalu zagrają: Stowarzy-
szenie Orkiestra Dęta Chludowo, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kłomnice, 
Orkiestra Vivat ! z Sierakowa Wielkopol-
skiego, Orkiestra Dęta OSP w Skokach 
i Swarzędzka Orkiestra Dęta. 

Festiwal rozpocznie się w piątek, 28 
czerwca o godz. 18:00 pokazem musztry 
paradnej w wykonaniu gospodarzy wyda-
rzenia, czyli Swarzędzkiej Orkiestry Dę-
tej. Następnie swarzędzkiej publiczności 
zaprezentuje się Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Kłomnice. Koncert odbędzie 
się na Placu Niezłomnych.

Główne wydarzenia XXI Festiwalu 
Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronow-
skiego odbędą się w sobotę, 29 czerwca. 
Punktualnie o godz. 12:30 na os. Dą-
browszczaków, os. Raczyńskiego, os. 

Kościuszkowców, Rejon ulic Tortunia 
i Staszica, Zalasewo – os. Zamoyskiego  
rozpoczną się koncerty osiedlowe, podczas 
których wystąpią orkiestry z: Chludowa, 
Kłomnic, Sierakowa Wielkopolskiego oraz 
ze Swarzędza. 

Dwie godziny później, o 14:30 wszyst-
kie orkiestry przejdą ulicami miasta kieru-
jąc się na Rynek. Tam też nastąpi oficjalne 
otwarcie XXI Festiwalu Orkiestr Dętych 
im. Rajmunda Gronowskiego. Po wspól-
nym wykonaniu jednego z utworów, wszy-
scy artyści oraz zaproszeni goście skierują 
się w stronę pływalni Wodny Raj. Uroczy-
sty, muzyczny przemarsz przejdzie przez 
Plac Niezłomnych i dalej ulicami Piaski, 
Strzelecką, Św. Marcina i Kosynierów. 

Koncert główny z udziałem wszyst-
kich orkiestr odbędzie się na Scenie nad 
Jeziorem  o godzinie 16:00. 

W niedzielę 30 czerwca o godzinie 
14:00 odbędzie się Koncert Orkiestry 
z Kłomnic przy świetlicy w Zalasewie.
Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia.
 /ok/
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Z prac Rady 
Miejskiej

W dniu 21 maja 2019 roku 
w Ośrodku Kultury w Swa-
rzędzu odbyła się VIII Sesja 

Rady Miejskiej w Swarzędzu. W obra-
dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 21 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr VIII/122/2019 w spra-

wie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gmi-
ny Swarzędz wotum zaufania. 

► Uchwałę nr VIII/123/2019 w spra-
wie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 
2018 rok.

► Uchwałę nr VIII/124/2019 w spra-
wie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok. 

► Uchwałę nr VIII/125/2019 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2019.

► Uchwałę nr VIII/126/2019 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2019-2036.

► Uchwałę nr VIII/127/2019 w spra-
wie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Swarzędzu LIV/569/2018 z dnia 28 

sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Poznań-
skiemu. 

► Uchwałę nr VIII/128/2019 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu położonego w Swa-
rzędzu przy ul. Kosynierów 1. 

► Uchwałę nr VIII/129/2019 w spra-
wie zaliczenia dróg do kategorii dróg 
gminnych. 

► Uchwałę nr VIII/130/2019 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gortatowo – Calineczki.

► Uchwałę nr VIII/131/2019 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gortatowo – Czerwonego 
Kapturka.

► Uchwałę nr VIII/132/2019 w spra-
wie nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Uzarzewo – Międzygminna. 

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 Gospodarki, 
Środowiska i Rozwoju Wsi
15 maja o godzinie 14.00 odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. W posiedzeniu wzięło udział 
8 radnych. 
Tradycyjnie 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, była analiza i ocena wykonania budżetu za 2018 
rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawiła 
pani Karolina Dziekan – Skarbnik Gminy Swarzędz. 
Na zadawane pytania przez radnych, które głównie 
dotyczyły inwestycji odpowiadali: Skarbnik Gminy – 
Karolina Dziekan oraz Kierownik Wydziału Inwestycji 
– Bartłomiej Majchrzak. 
Na koniec dyskusji przewodniczący przedstawił propo-
zycję opinii Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi dotyczącą wykonania budżetu. Za przyjęciem 
pozytywnej opinii nad sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2018 rok głosowało 7 radnych.

W dniu 21 maja 2019 roku odbyła się 
VIII Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu. 
Zgodnie ze zmianą ustawy o samorządzie 
gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzędz, Marian Szkudlarek przedstawił Ra-
dzie Miejskiej „Raport o stanie Gminy 
Swarzędz za rok 2018”. Następnie została 
przeprowadzona debata nad ww. rapor-
tem, podczas której poruszano tematy 
dotyczące uwzględnienia w przyszło-
rocznym raporcie informacji o działalno-
ści organizacji pozarządowych, realizacji 
zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych, komu-
nikacji na terenie Gminy, bezkolizyjnych 
przejazdów oraz zatrudniania nauczycieli 
w swarzędzkich placówkach oświatowych. 
Debata zakończona została głosowaniem 
nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Swarzędz wotum 
zaufania.

W kolejnym punkcie radni Rady 

Miejskiej rozpatrywali sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 
rok 2018, sprawozdanie finansowe – bilans 
z wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za rok 2018 oraz informa-
cję o stanie mienia komunalnego. Podczas 
Sesji przedstawiono opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu Gminy Swarzędz 
za rok 2018 wraz z informacją o stanie 
mienia jednostki samorządu terytorial-
nego i objaśnieniami. Przewodniczący 
poszczególnych Komisji Rady Miejskiej 
w Swarzędzu odczytali opinie dotyczące 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy za rok 2018, a Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej, Joanna Wojtysiak 
odczytała opinię Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie 
sprawozdania finansowego oraz sprawoz-
dania z wykonania budżetu za rok 2018, 
a także wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzie-
lenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz za rok 2018 oraz opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wnio-
sku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzie-
lenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2018. Następnie została 
przeprowadzona dyskusja nad sprawozda-
niem z wykonania budżetu Miasta i Gmi-
ny za rok 2018. Po zakończeniu dyskusji 
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Miasta i Gminy za 2018 
rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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Następnie radni przystąpili do omówienia materiałów 
sesyjnych.

Tomasz Majchrzak

Komisja Spraw 
Społecznych, Oświaty, 
Kultury i Sportu 
16 maja 2019 roku obradowała Komisja Spraw Spo-
łecznych, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W ramach omówienia materiałów se-
syjnych analizowano wykonanie budżetu za 2018 rok. 
Komisja jednogłośnie przyjęła pozytywną opinię ze 
sprawozdania z wykonania budżetu. Następnie kierow-
nik Wydziału Edukacji Dorota Zaremba przedstawiła 
informację na temat sytuacji lokalowej w swarzędzkiej 
oświacie, wydatkach związanych z działalnością pla-
cówek, naboru na rok szkolny 2019/2020. Kolejnym 
punktem obrad Komisji było omówienie materiałów 
sesyjnych. W punkcie dotyczącym spraw bieżących 

Radni zapoznali się z pismem-propozycją Miasta 
Poznania dotyczącym współfinansowania oferty 
edukacyjnej Poznania z której korzystają mieszkańcy 
Gminy Swarzędz. Komisja wydała negatywną opi-
nię w przedmiocie współfinansowania tejże oferty. 
Ostatnim punktem była wizyta w Przedszkolu Zielona 
Półnutka. Komisja dokonała przeglądu bazy lokalowej 
oraz zapoznała się z funkcjonowaniem oraz ofertą 
edukacyjną placówki. 

Mateusz Matuszak

Û dok. ze str. 3

Trwają starania  
o bezkolizyjne 
skrzyżowanie

Takie wspólne działanie zostało podję-
te i powstała szansa na uzyskanie wsparcia 
z ogromnej puli pieniędzy przeznaczanych 
na inwestycje przez PKP. Na razie nie jest 
to jeszcze pewne, ale można mieć nadzieję, 
że się uda. 

Co wiemy dotychczas? Oto najważ-
niejsze punkty historii naszych starań.

2017 r.: 

► Zadanie pt. „Budowa bezkolizyjne-
go przejazdu kolejowego na linii kolejowej 
nr 354 Poznań Wschód – Skandawa, wraz 
z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 
2407P ul. Swarzędzkiej w Kobylnicy” zo-
stało uznane za priorytetowe i jako jedno 
z czterech ujęte wśród propozycji zgło-
szonych przez Zarząd Dróg Powiatowych 
do Zarządu PKP PLK S.A. w Warszawie, 
w celu umieszczenia go w programie „Po-
prawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach 
linii kolejowych z drogami – etap III”. 

► W celu aplikowania o środki fi-
nansowe zostało zlecone opracowanie 
koncepcji projektowej dla tego zadania. 

2018 r.: 

► W marcu 2018 r. na zlecenie Za-
rządu Dróg Powiatowych w Poznaniu 
opracowany został „Projekt koncepcyjny 
budowy wiaduktu pod linią kolejową 353 
Poznań Wschód - Skandawa wraz z dojaz-
dami w ciągu drogi powiatowej 2407P - ul. 
Swarzędzkiej w m. Kobylnica”. Budżet 
Gminy Swarzędz partycypował w kosztach 
tego opracowania, przekazując Powiato-
wi Poznańskiemu 75.000 zł w pomocy 
finansowej.

► Projekt ten został wsparty przez 
Stowarzyszenie Metropolia Poznań 
w wystąpieniu do Prezesa PKP PLK S.A 
z 30.01.2018 r. 

► Program pt. „Poprawa bezpieczeń-

stwa na skrzyżowaniach linii kolejowych 
z drogami – etap III” PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. uruchomiły w 2018 roku, 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 -2020, jako 
projekt inwestycyjny, stwarzający moż-
liwość współpracy z zarządcami dróg 
w zakresie współfinansowania inwestycji 
drogowych, obejmujących likwidację prze-
jazdów kolejowo-drogowych w zamian za 
budowę skrzyżowań bezkolizyjnych. Jego 
celem jest wsparcie realizacji projektów 
samorządowych powiązanych z infrastruk-
turą kolejową.

► PKP PLK S.A. w połowie 2018 
roku przeprowadziły analizę wielokryte-
rialną wstępnych koncepcji przekazanych 
przez zarządców dróg ubiegających się 
o udział w projekcie i dokonały wyboru 
zadań, które planują realizować z jed-

nostkami samorządowymi w Etapie III, 
w ramach dostępnej puli środków . 

Koncepcja budowy skrzyżowania 
bezkolizyjnego w Kobylnicy została za-
kwalifikowana do ewentualnej realizacji, 
poprzez umieszczenie jej na liście rezer-
wowej, o czym Zarząd PKP PLK S.A. 
poinformował Starostę Poznańskiego pi-
smem z dnia 13.07.2018 r., zaznaczając 
jednocześnie, że w przypadku „uwolnie-
nia” środków finansowych wybierane będą 
najlepiej przygotowane zadania z tej listy. 

2019 r.: 

► Władze Gminy Swarzędz w ści-
słej współpracy z Powiatem Poznańskim 
cały czas podejmują starania o uzyskanie 
dofinansowania dla tej inwestycji. Wyko-
rzystywane są wszelkie możliwości, w tym 
pomoc parlamentarzystów. W ostatnim 
czasie, podczas wizyty w Swarzędzu, 
sprawą poważnie zainteresował się m.in. 
poseł Bartłomiej Wróblewski i zadekla-
rował osobiste podjęcie rozmów z wła-
dzami PKP. 

Czekając na dalszy rozwój sytuacji 
i pozytywne informacje, obiecujemy 
informować Państwa o nich na bieżąco.

/mw/
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Zalasewo
(fragmenty historii)

Zalasewo przylega do południowej  gra-
nicy Swarzędza, przy drodze do Tulec i pod 
względem ilości mieszkańców - 5190 osób 
(2018 r.) - jest  największą wsią w gminie 
Swarzędz. ...

Grunty wsi graniczą od południa 
z Garbami, od zachodu z doliną strumie-
nia Michałówka, od północnego wschodu 
z Jasinem, od wschodu z Rabowicami i od 
południowego wschodu z Kruszewnią. ...

 Nazwa wsi ma charakter topograficzny 
i oznacza miejsce „za lasem”. Najstarszy jej 
zapis znajduje się w dokumencie z 1366 r. 
w formie zrostu Zalasewo, ale miejscowość 
jest dużo starsza. W XIII wieku została na 
nowo lokowana na prawie niemieckim. ...

Właściciele wsi od  
średniowiecza do XX wieku

Pierwszym odnotowanym w znanych 
źródłach z 1408 r. właścicielem wsi był Mi-
kołaj Wierzenicki. ... Kolejnymi właściciela-
mi Zalasewa (oraz Wierzenicy i Kobylnicy) 
w pierwszej połowie XV wieku byli Mikołaj 
Mękarz z Krzysztoforzyc (pod Krakowem) 
i Piotr z Wilfina (obecnie Lichwin, Małopol-
ska). Zalasewo odziedziczyła przed 1450 r. 
Anna c. Piotra. W 1451 r. dziedziczka sprze-
dała wieś Piotrowi Szamotulskiemu kaszte-
lanowi poznańskiemu za 1000 grzywien...

Około 1477 r. Zalasewo dostało się w ręce 
Uriela Górki biskupa poznańskiego, potem 
przeszło na jego spadkobierców. Przypusz-
cza się, że po Górkach Zalasewo razem z in-
nymi wsiami dóbr swarzędzkich przeszło na 
krótko w posiadanie Piotra Czarnkowskiego. 

... W 1610 r. dobra te znalazły się w ręku 
Zygmunta Grudzińskiego (1572-1653) 
z Grudny...  W 1653 r. rozległe dobra kór-
nickie, w tym klucz swarzędzki z Zalasewem, 
przejęła Katarzyna Grudzińska (z Komo-
rowskich, wdowa po Piotrze Samuelu Gru-
dzińskim staroście średzkim) występująca 
w imieniu małoletniego syna Zygmunta,...   

...Po bezpotomnej śmierci Zygmunta 
Grudzińskiego s. Piotra Samuela (bratanka 
założyciela Grzymałowa) dobra swarzędz-
kie z Zalasewem dostały się jego krewnym 

z Opalińskich. Najpierw Piotrowi (1640-
1691), a potem jego synowi Adamowi An-
toniemu (1672-1695).

Kolejnym właścicielem klucza został 
w 1692 r. Jerzy Unrug, po którym, w 1700 r. 
klucz swarzędzki stał się własnością Damia-
na Kazimierza Garczyńskiego, a następnie 
jego syna Stanisława. 

W 1715 r. dobra swarzędzkie zakupił 
Adam Koźmiński, i kolejnymi właściciela-
mi byli: Maciej, a po nim Teodor... W 1791 
r. (lub w 1792) ostatni z Koźmińskich - Au-
gustyn sprzedał klucz swarzędzki (razem 
z Zalasewem) świeżo nobilitowanemu po-
znańskiemu bankierowi Janowi Klugowi... 

Po bankructwie Kluga, w 1796 r. do-
bra swarzędzkie z Zalasewem zakupił na 
subhastacji szambelan Aleksander August 
Bojanowski. Był to ostatni właściciel całego 
klucza swarzędzkiego... Potem, klucz zaku-
pił Fryderyk Leopold Wildegans (1761-1813) 
właściciel rozległych majątków w okolicy 
Babimostu i powiecie poznańskim. Nowy 
właściciel wydzierżawił Zalasewo w 1805 r. 
Rochowi Czachórskiemu. 

... Następnie Zalasewo i Garby znalazły 
się w dzierżawie Instytutu Alimentacyjnego 
Wdów w Berlinie, który był największym 
wierzycielem Wildegansów... Wiadomo, 
że Zalasewo było dzierżawione do 1820 r. 
(nie wiadomo jednak przez kogo), o czym 
świadczy wyprzedaż inwentarza żywego 
i martwego ogłoszonego po upływie termi-
nu dzierżawy przez Zielińskiego będącego 
pełnomocnikiem dzierżawcy.

Zalasewo nie przestało jednak być wła-
snością Wildegansów bowiem w 1822 r. Kura-
tor masy konkursowej majątku zgłosił wnio-
sek o subhastację majętności swarzędzkiej.

Zalasewo wyceniono na sumę 21 876 
talarów stanowiącej najwyższą wartość 
spośród oferowanych wsi. Dobra zakupił 
wcześniejszy ich dzierżawca tzn. Królew-
ski Instytut Alimentacji Wdów w Berlinie 
(„kasa wdów”). ...

W latach 1826 – 1831 przeprowadzono 
w Zalasewie separację gruntów i regulację 
świadczeń w ramach procesu uwłaszczenia 
chłopów. Po oddzieleniu gruntów chłopskich 

od pańskich majątek zalasewski posiadał 
rozległość 1646 mórg i 162 pr. kwadr.(411,5 
ha). ...

W maju 1833 r. zarząd domeny ogłosił 
sprzedaż wydzielonego folwarku Zalasewo 
(resztówka). Folwark posiadał dom miesz-
kalny, trzy domy dla robotników folwarcz-
nych oraz zabudowania gospodarcze: nową 
wielką stodołę, nową owczarnię i piwnicę. 
Ziemia posiadała rozległość 797 m. 173 pr. 
kwadr. (ok. 200 ha), w tym 447 m. ziemi 
ornej (ok. 112 ha). ...

Przed 1859 r. folwark zalasewski nabył 
od domeny swarzędzkiej Oskar Friedrich. 
...Bernard Ulrich był ostatnim właścicielem 
ziemskim w Zalasewie. W 1903 r. sprzedał 
folwark pruskiej komisji kolonizacyjnej, 
która powiększyła stan posiadania w Za-
lasewie do 220 ha. W jej imieniu mająt-
kiem zarządzał Georg Möller z Łowęcina 
posiadający w zarządzie jeszcze dwa inne, 
duże gospodarstwa łowęcińskie. Po pew-
nym czasie ziemia została rozparcelowana 
i przeznaczona dla nowej grupy osadników 
niemieckich. ... Dworek pozostawał w rę-
kach komisji do1908 r. i po remoncie został 
przeznaczony na szkołę ewangelicką.

Wieś i mieszkańcy  
od XIV do XX wieku

Najstarszy dokument, w którym za-
mieszczono nazwę wsi pochodzi z 1366 r. 
i m. in. wspomina sołtysa o imieniu Wojko... 

Brak jest konkretnych wiadomości 
o Zalasewie w XVII i XVIII wieku. ... Lepiej 
znane są dzieje wsi w XIX wielu, ponieważ 
zachowały się protokóły i umowy separa-
cyjno – regulacyjne z przeprowadzanego 
uwłaszczenia chłopów w Zalasewie. Szyb-
ko rozwijająca się prasa polska i niemiecka 
w zaborze pruskim, również dostarczały 

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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pewnych – choć niekompletnych - infor-
macji o życiu ludzi na wsi... 

Z umowy separacyjno – regulacyjnej wy-
nika, że w Zalasewie znajdował się wówczas 
folwark dworski, dwóch chałupników i jeden 
okupnik z ziemią, który był jednocześnie 
karczmarzem. Nie było więc kmieci posia-
dających duże gospodarstwa.

Nie mniej, pruska Komisja Specjalna 
przeprowadzająca reformę, zapewne w poro-
zumieniu z właścicielem wsi („kasa wdów”) 
przeprowadziła uwłaszczenie zalasewskich 
chałupników. ...

W Zalasewie zarządzanym przez pań-
stwo (ekonomia poznańska) separacją obję-
to chałupników Marcina Gisza i Franciszka 
Rzadkiewę posiadających w sumie 99 mórg 
86 pr. kwadr. ziemi (ok. 25 ha) oraz okupnika 
Jana Degórskiego (karczmarza) posiadają-
cego 58 mórg 145 pr. kwadr. (ok. 14 ha). Całe 
pola zalasewskie miały rozległość 1830 m. 
170 pr. kwadr. (ok. 457 ha).

...Stanisław Kasprowicz (spadkobierca 
M. Gisza) otrzymał w sumie 52 morgi 43 pr. 
kwadr. (ponad 13 ha) w tym gruntu ornego 
42 m. (ok. 10, 5 ha), 4 m. łąk (1 ha) i ponad 
6 m. nieużytków i ziemi pod zabudowa-
nia. Marcin Rzadkiewa s. Franciszka, stał 
się właścicielem niemal identycznej parceli 
wynoszącej 52 m. 25 pr. kwadr. Jan Degórski 
dostał 63 m.63 pr. kwadr. ziemi (ok. 16 ha).

We wsi, przy drodze do Garb znajdowa-
ła się sadzawka należąca do dziedzica, ale 
w umowie potwierdzono prawo włościan 
do pojenia w niej bydła.

Po 1833 r. w wyniku parcelacji majątku 
w Zalasewie powstała kolonia osadników 
niemieckich na północnych obrzeżach ob-
szaru należącego do wsi,. Dla osadników 
przeznaczono ok. 200 ha ziemi.  Będąc wy-
znawcami religii protestanckiej należeli do 
zboru w Swarzędzu. W 1843 r. liczba Niem-
ców wzrosła do 72 osób. Mimo parcelacji, 
w Zalasewie w dalszym ciągu znajdował się 
folwark (resztówka) posiadający ok. 110 ha 
ziemi, który przetrwał aż do 1906 r. ...

W 1885 r. rozległość pól wynosiła 461 ha 
i były to zarówno pola gospodarstw chłop-
skich jak i pola folwarczne. Domów było 

28, a mieszkańców 210, w tym katolików 
167 i ewangelików 43. Urząd sołtysa pełnił 
Tomaszewski.

W 1891 r. w Zalasewie znajdowało się 
29 domów i 233 mieszkańców. Sołtysem 
był Jakub Goderski,  zatwierdzony przez 
landrata w 1889 r. 

W roku 1894 w Swarzędzu założono Kół-
ko Rolnicze, które swym zasięgiem objęło 
także Zalasewo. W spisie członków kółka 
z 1913 r. figurują dwaj mieszkańcy Zalasewa: 
Jakub Krych gospodarz na 32 ha i Ignacy 
Wrzesiński posiadający 24 hektarowe go-
spodarstwo. ...

W 1910 r. odnotowano już 266 miesz-
kańców.

Dwór i niektóre (np. spichlerz) zabudo-
wania folwarczne były murowane, ale zde-
cydowana większość domów mieszkalnych 
i zabudowań gospodarczych we wsi była 
z drewna lub gliny, a także muru pruskiego, 
z tym, że ściany były znacznie cieńsze od 
budowanych dzisiaj. Bardzo długo utrzymało 
się słomiane pokrycie wszystkich budynków. 
Tylko właściciel folwarku i najzamożniejsi 
rolnicy posiadali budynki kryte papą lub 
dachówką. W chłopskich domach jeszcze po 
II wojnie światowej znajdowały się klepiska 
zastępowane drewnianymi podłogami do-
piero w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. 

... W 1923 r. w Zalasewie założono 
gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Organizacja skupiała się głównie 
na wyrabianiu sprawności fizycznej oraz 
kształtowaniu patriotycznych postaw swoich 
członków. Przygotowywano się do uczestnic-
twa w zawodach sportowych w Swarzędzu 
i Poznaniu. Oprócz ćwiczeń sportowych or-
ganizowano także pogadanki i prelekcje o te-
matyce historycznej i rocznicowej. Sokołami 
byli ludzie młodzi, którzy trenowali różne 
dyscypliny sportu oraz kształtowali ogólną 
sprawność fizyczną (tak zwani „ćwiczący”) 
oraz nieco starsi biorący udział w organizacji 
życia kulturalnego... 

W 1938 r. gniazdo Sokołów w Zalasewie 
liczyło 28 członków, a z tej liczby 12 osób 
uczestniczyło w ćwiczeniach fizycznych. 

II wojna światowa, okupacja  
niemiecka, koniec wojny  
(1939–1945)

Ostatnim sołtysem Zalasewa przed wy-
buchem II wojny światowej był Stanisław 
Pluta syn Piotra. Zmiana na funkcji sołtysa 
nastąpiła natychmiast po zajęciu Wielko-
polski i Zalasewa przez armię hitlerowską 
we wrześniu 1939 r. Sołtysem został Schulte, 
a potem Krauter, miejscowy zasiedziały go-
spodarz narodowości niemieckiej... Okupant 
zmienił nazwę wsi na Reichelsfelde, która 
obowiązywała do wyzwolenia w 1945 r. ...

Niemcy, sukcesywnie od jesieni 1939 r. 
do zimy 1940 r. pozbawiali majątków śred-
nich i większych polskich gospodarzy, a ich 
rodziny przesiedlali do innych miejscowo-
ści.  ...Uczniów podzielono na grupy polską 
i niemiecką. Nie miały one ze sobą kontaktu 
w trakcie nauki szkolnej. Polskie dzieci uczy-
ły się w małym budynku szkolnym z 1888 r. 
przy obecnej ulicy Kórnickiej. 

Grupa dzieci wywodząca się z niemiec-
kich rodzin mieszkających w Zalasewie 
i Garbach także liczyła kilkadziesiąt osób 
i miała zajęcia w budynku szkolnym, który 
Niemcy zorganizowali ponownie w dawnym 
zalasewskim dworze. Na parterze znajdo-
wały się pomieszczenia szkolne, a na piętrze 
mieszkanie nauczycielki. Została nią mło-
dziutka absolwentka seminarium nauczy-
cielskiego w Hamburgu Ingelene Ivens. Po 
wielu latach napisała wspomnienia, które 
zawarła w książce pod tytułem „...und auf 
dem Schulhof stand ein Apfelbaum. Meine 
zeit in Polen 1942-1944” („...a na szkolnym 
podwórzu rosła jabłoń. Moje wspomnienia 
z pobytu w Polsce w latach 1942-1944”) wy-
danej w Kiel (Kilonia) w styczniu 2008 r. 
(drugie wydanie ukazało się w 2016 r.). 

...W Zalasewie 1945 r. gwałtownie 
zmniejszyła się liczba mieszkańców w sto-
sunku do okresu międzywojennego (1928 r.). 
Ubyło wiele niemieckich rodzin uciekają-
cych przed Armią Czerwoną, a Polacy wy-
gnani przez okupanta, nie zdążyli jeszcze 
wrócić do domu z wygnania.  Jeden ze świad-
ków pamięta, że około połowy 1945 r. mama 
ogłosiła w domu, że „w Zalasewie jest już 
okrągła setka mieszkańców !”....

Wykaz sołtysów Zalasewa po II wojnie 
światowej: Stanisław Pluta (1946-1950), Igna-
cy Kasprzyk (1950-1963), Stanisław Sobko-
wiak (1963–1980), Regina Sobkowiak żona 
Stanisława (1980-1982), Józef Kasprzyk (1983-
1988), Ryszard Wajnert (1988–1992), Roman 
Butrymowicz (1992–1998), Ryszard Wajnert 
(1998–2002), Halina Sołowiej (2002–2014), 
Adrian Senyk (2014-).

Antoni Kobza

Staw w Zalasewie
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Rodziny i „MY”
28 maja w Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Swarzędzu odbyło się 
kolejne spotkanie z rodzinami, które-
go główną atrakcją był występ zespołu 
muzycznego „MY” ze Swarzędza.

Zebranym bardzo spodobał się 
występ, a szczególnie głos wokalistki, 
która po wykonaniu kilku utworów 
również opowiedziała o historii zespo-
łu. Był też czas na zadawanie pytań, na 
które chętnie odpowiadała wraz z to-
warzyszącym jej członkiem zespołu. 

Następnie wszyscy zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek przygoto-
wany przez uczestników Domu, pod-
czas którego była okazja do rozmów 
z rodzinami a także z artystami.

Barbara Chmiela

Warsztaty florystyczne 
z bliskimi w Dziennym 
Domu „Senior-WIGOR”

W przedostatni piątek maja zapro-
siliśmy bliskich, aby wspólnie spędzić 
czas podczas warsztatów florystycz-
nych Ikebana, czyli japońskiej sztuki 
układania kwiatów. Efekty pracy były 
naprawdę zadziwiające.

Pani Sabina Furjan w kilku słowach 
zrelacjonuje ten niezapomniany dzień:
Drodzy Czytelnicy,

z przyjemnością po przerwie wracam 
na łamy rubryki, aby podzielić się z Pań-
stwem nowymi wiadomościami z Dzien-
nego Domu „Senior- WIGOR”. 24 maja 
do naszego Domu zaprosiliśmy bliskie 
nam osoby, aby pokazać im jak spędza-
my tu czas. Gości powitała 
kierownik, opowiedziała 
w kilku słowach o placówce 
oraz obejrzeliśmy prezenta-
cję różnych wydarzeń, które 
miały miejsce w ostatnim 
roku. Następnie wszyscy 
razem wzięliśmy udział 
w warsztatach florystycz-
nych i stworzyliśmy piękne 
kompozycje kwiatowe.

Warto podkreślić, że 
dla uczestników Dzienne-

go Domu „Senior-WIGOR” ten dzień jest 
wyjątkowy, każdego roku czekają na 
spotkanie z bliskimi i przygotowują się 
do niego z wielkim zaangażowaniem. 
Dlatego w Ich imieniu dziękujemy 
zaproszonym gościom za przybycie 
i udział w warsztatach. Mamy nadzieję, 
że z każdym rokiem będzie nas coraz 
więcej…

Magdalena Tyblewska

Majowe atrakcje 
dla seniorów

Maj obfitował w wiele różno-
rodnych atrakcji dla członków swa-
rzędzkich Klubów Młodych Duchem. 
24 maja seniorzy odwiedzili gmach 
główny Biblioteki Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza, mieszczący się w Pozna-
niu przy ul. Ratajczaka. Pretekstem do 
złożenia tej wizyty była 100. rocznica 
powstania Uniwersytetu Poznańskiego 
i wystawa „Sto obiektów Biblioteki Uni-
wersyteckiej na 100–lecie UP”. Gmach 
został oddany do użytku 117 lat temu 
jako Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Obec-
nie zgromadzone tutaj zbiory liczą ok. 
5 mln woluminów. Mieliśmy możliwość 
zwiedzić ten budynek od piwnic aż po 
strych, nie omijając miejsc na co dzień 
niedostępnych. Wykorzystaliśmy także 
okazję i zajrzeliśmy na pobliską i nie-
dawno wyremontowaną ul. św. Marcin. 

Natomiast 29 maja Kino Pałacowe 
w CK Zamek zaprezentowało film pt. 
„Przedszkolanka” w reż. Sary Colangelo.  

Liczymy, że nadchodzące miesią-
ce dostarczą nam kolejnych, niezapo-
mnianych wrażeń. 

Dominika Bazaniak

Rodziny i „MY” Warsztaty florystyczne z bliskimi

Majowe atrakcje dla seniorów

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo,  
Drodzy Seniorzy,

Miasto i Gmina Swa-
rzędz oraz Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Swa-
rzędzu wraz ze Stowarzyszeniem Metropolia 
Poznań serdecznie zapraszają na dwudniowe 
bezpłatne warsztaty dla seniorów. 

Głównym celem warsztatów jest akty-
wizacja obywatelska seniorów, budowanie 
kompetencji interpersonalnych oraz umiejęt-
ności w zakresie planowania i realizowania 
inicjatyw senioralnych, a także przekazanie 
informacji o usługach dla seniorów.

Warsztaty odbędą się w dniach 1-2 
lipca 2019 r. w Dziennym Domu Pomocy 
w Swarzędzu ul. Sienkiewicza 21
RAMOWY PROGRAM:
DZIEŃ I – 1 LIPCA 2019 GODZ. 13.00 – 16.00

 » MODUŁ 1 – MÓJ POTENCJAŁ NA PLUS – 
warsztat wprowadzający

 » MODUŁ 2 – WARSZTAT MULTIMEDIALNY Z KO-
MUNIKATYWNOŚCI - Multimedialny warsz-
tat w formie zabawy budujący kompetencje  
w dziedzinie umiejętności interpersonal-
nych i autoprezentacji

DZIEŃ II – 2 LIPCA 2019 GODZ. 13.00 – 16.00
 » MODUŁ 3 – SENIORZY DZIAŁAJĄ WSPÓL-

NIE–SENIORZY DZIAŁAJĄ SPOŁECZNIE - 
Warsztat dotyczący współpracy w grupie, 
prowadzenia wspólnych inicjatyw (w tym 
projektów międzypokoleniowych)

 » MODUŁ 4 – OBYWATELSKI SENIOR - Kompo-
nent edukacyjno-aktywizujący w zakresie 
partycypacji obywatelskiej z elementami 
otwartej debaty

 » MODUŁ 5 – GIEŁDA USŁUG DLA SENIORÓW 
ORAZ DORADZTWO 

Zgłoszenia przyjmuje: Magdalena 
Tyblewska, tel. 512 052 677

Kontakt do osób odpowiedzialnych za 
projekt z ramienia Stowarzyszenia Metropolia 
Poznań: Miłosz Sura - tel. 669 960 680, Dawid 
Drobnić - tel. 690 951 110.

Spotkanie organizowane w ramach pro-
jektu pt. „CZAS NA SENIORA W METROPOLII PO-
ZNAŃ I AGLOMERACJI KALISKO-OSTROWSKIEJ”
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ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel.  61 651 26 50, 51, 52, 53 fax. 61 651 26 54
ops@swarzedz.pl www.opsswarzedz.pl 

Tym razem 
Europejski Korpus 
Solidarności

Fundacja Rozwoju Systemu Edu-
kacji, będąca jednocześnie Na-
rodową Agencją Europejskiego 

Korpusu Solidarności, zatwierdziła do 
realizacji kolejny projekt wolontariatu 
indywidualnego, „ESC – Nowe Hory-
zonty”, zgłoszony do konkursu przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzę-
dzu. Oznacza to, że instytucja otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 7492 
euro na koordynację działań młodego 
obywatela jednego z krajów Unii Eu-
ropejskiej, który będzie przez 10 mie-
sięcy pracował w placówkach Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu – za-
równo z dziećmi, jak i seniorami. Dotąd 

wolontariat młodych Europejczyków 
w Swarzędzu przebiegał w ramach pro-
gramu Erasmus+, od tego roku będzie 
to działanie w ramach Europejskiego 
Korpusu Solidarności, wdrażanego 
przez Komisję Europejską od trzech lat. 
Jeżeli proces rekrutacyjny przebiegnie 
pomyślnie, nowy wolontariusz euro-
pejski, 15 w historii Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu, rozpocznie 
swój pobyt w naszym mieście na po-
czątku października 2019 roku. 

Dariusz Bugajski

„Rodzina 500+” 
i „Dobry Start”

Od 1 lipca 2019 r. zmienia się ustawa o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, uprawnione 

do świadczenia z programu „Rodzina 500+” będą 
wszystkie dzieci do 18 roku życia.

Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych 
zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, bę-
dzie można składać w dwóch formach: w wersji 
elektronicznej (przez bankowość elektroniczną, 
portal emp@tia, PUE ZUS) – od 1 lipca 2019 r.  
oraz w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na 
nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, 
na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, 
musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. 
do 30 września 2019 r.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 
września 2019 r., świadczenie będzie przysłu-
giwać od miesiąca złożenia wniosku.

Po 1 lipca 2019 r. należy złożyć jeden wnio-
sek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które 
mają przyznane świadczenie do 30.09.2019 r. na 
podstawie decyzji wydanej w 2018 r.

Wniosek o przyznanie świadczenia „Dobry 
Start” na rok szkolny 2019/2020 również skła-
damy w dwóch formach: elektronicznej – od 
1 lipca 2019 r. oraz papierowej – od 1 sierpnia 
2019 r. Wniosek o to świadczenie należy złożyć 
najpóźniej do 30 listopada 2019 r. 

Wszelkie niezbędne informacje można 
uzyskać na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu ul. Poznańska 25 – w poniedziałki 
w godz. od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku 
w godz. od 7:30 do 15:30.

Anna Książkiewicz
Sekcja Świadczeń Wychowawczych 

Nowy okres zasiłkowy 
2019/2020

Szanowni Mieszkańcy! Zbliża się NOWY OKRES 
ZASIŁKOWY / ŚWIADCZENIOWY 2019/2020. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku ro-
dzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (okres 
zasiłkowy trwający od 2019/11/01 do 2020/10/31) 

oraz do funduszu alimentacyjnego (okres świadcze-
niowy trwający od 2019/10/01 do 2020/09/30) będą 
przyjmowane:

 » od dnia 1 lipca 2019 r. elektronicznie za po-
średnictwem Portalu Informacyjno-Usługowego 
Emp@tia

 » od dnia 1 sierpnia 2019 r. papierowo (wejście 
do Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Poznańska 
25 - stanowisko C świadczenia rodzinne i fun-
dusz alimentacyjny) w poniedziałki w godz. od 
8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 
od 7.30 do 15.30.

Zmienia się wysokość kryterium dochodo-
wego uprawniającego do przyznania świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego i od 1 października 
2019 roku będzie to kwota 800,00 zł netto na 
osobę w rodzinie. 

Beata Pacholczak 
OPS  w Swarzędzu 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego

Wakacje z WOT

Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień w Poznaniu zaprasza na 
„Wakacje z WOT”. Podejmij 

wyzwanie i przeżyj prawdziwą przy-
godę! Zostań Żołnierzem OT w 12. 
Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Te-
rytorialnej. 
„Wakacje z WOT” to:

 » zdobycie umiejętności związanych 
z profesją żołnierza takich jak: obsłu-
ga broni, nauka postawy strzeleckiej, 
strzelanie, pokonywanie toru prze-
szkód, udzielanie pierwszej pomocy 
na polu walki

 » udział w zajęciach: taktycznych, che-

micznych, ogniowych, poligonowych
 » rozwój zawodowy - często w bardzo 

specjalistycznych dziedzinach
 » kontynuacja zdobytych umiejętności 

podczas ćwiczeń weekendowych

 » szkolenie i ćwiczenia w pobliżu miej-
sca zamieszkania w czasie niekolidu-
jącym z nauką

 » poznanie najwyższej klasy sprzętu
 » podniesienie sprawności i tężyzny 

fizycznej
 » zdobycie atrakcyjnego wynagrodze-

nia ok.1650 zł za 16-dniowe szkolenie
 » 573 zł za każdorazowy udział w ćwi-

czeniach (za 1 weekend w miesiącu 
i dodatek za gotowość bojową)

Kontakt:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Poznaniu,  tel. 261 573 470
61-716 Poznań, ul. Rolna 51/53
www.wkupoznan.wp.mil.pl

/nad/
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Swarzędzki Szlak Meblowy zaprasza!
Słoneczny żar lejący się z nieba nie zniechęcił uczestników inauguracyjnej 
wycieczki Swarzędzkim Szlakiem Meblowym, która odbyła się w niedzielę, 
9 czerwca. W Salonie Meblowym Swarzędzkich Stolarzy, gdzie zaczyna 
się szlak, zebrali się zaproszeni goście, a uroczystego otwarcia dokonał 
burmistrz Marian Szkudlarek razem z cechmistrzem Piotrem Kasprzakiem. 

Uczestnicy wycieczki najpierw obej-
rzeli krótki film opowiadający histo-
rię Cechu i rzemiosła stolarskiego 

w Swarzędzu, a następnie zwiedzili wy-
stawę mebli. 

Kolejny punkt szlaku okazał się nie 
lada atrakcją i spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem ze strony zwiedzają-
cych, z których spora część jest lub była 
związana ze stolarstwem. Mieli okazję 

zwiedzić nowoczesny zakład stolarski 
i zapoznać się z procesem technologicz-
nym powstawania  współczesnych mebli 
rzemieślniczych, które mimo nowocze-
snego sposobu obróbki, produkowane są 
w zgodzie z tradycyjnymi, odwiecznymi 
zasadami stolarskimi. 

Inauguracyjna wycieczka Swarzędz-
kim Szlakiem Meblowym miała swój finał 
w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztu-

ki, gdzie uczestnicy zwiedzili ekspozycję 
w „Strefie stolarza” – obejrzeli fragment 
warsztatu stolarskiego z pierwszej połowy 
XX w., zapoznali się ze zgromadzonymi 
w Centrum dokumentami i pamiątkami 
po rzemieślnikach oraz Swarzędzkich 
Fabrykach Mebli, a także mieli okazję 
spróbować swych sił przy stanowiskach 
multimedialnych. składając wirtualne 
meble.

 Ostatnim elementem wycieczki był 
krótki film opowiadający historię Swa-
rzędzkich Fabryk Mebli, który wzbudził 
sporo emocji, zwłaszcza wśród byłych 
pracowników SFM.

Kolejna wycieczka, zaplanowana na 
15 czerwca, rozszerzona została o spacer 
z przewodnikiem ulicami miasta w poszu-
kiwaniu ważnych dla jego historii miejsc. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
stolarską historią Swarzędza. Informacje 
na temat Swarzędzkiego Szlaku Meblo-
wego można uzyskać na stronie www.
szlakmeblowy.swarzedz.pl lub bezpo-
średnio w Swarzędzkim Centrum Historii 
i Sztuki przy ulicy Bramkowej 6. Bilety 
na wycieczki można nabyć przez stronę 
www.kupbilecik.pl lub w Swarzędzkim 
Ośrodku Kultury. 

Następne wycieczki już 6 lipca oraz 
3 sierpnia. Zapraszamy!

Hanna Jałocha

Bzyki na trasie

W Swarzędzu prężnie działa Klub 
Miłośników Zabytkowych 
Motorowerów – Bzyk Raiders. 

7 czerwca wyruszyli na rajd do Borne-
go Sulinowa, prezentować będą swoje 
wspaniałe maszyny. Impreza ma charak-
ter historyczny – 5 czerwca 1993 Borne 
Sulinowo zostało otwarte dla cywilnych 
mieszkańców...

 /t.ryb/ 
z Fot. T. Rybarczyk
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os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

„Arete” na wieczorze poetycko-
muzycznym w bibliotece

27 maja lider i wokalista zespo-
łu Arete – Jerzy Struk, oraz 
Agnieszka Kargulewicz na 

skrzypcach i Romuald Andrzejewski 
na klawiszach gościli na spotkaniu pt. 
„Miłość jest Kobietą”, które odbyło się 
w Bibliotece Publicznej na os. Czwarta-
ków 1. Wysłuchaliśmy poezji recytowa-
nej i śpiewanej do słów Jerzego Struka 
i Kaliny Izabeli Zioły, która poprowadziła 
cały wieczór poetycko-muzyczny.

 Zespół Arete powstał w 2010 roku. 

W 2012 tytułowy utwór z ich drugiej płyty 
trafił na pierwsze miejsce „Listy z Mocą” 
Radia RDN i zajmował je aż 18 razy. Ko-
lejno na najwyższych miejscach radio-
wych list pojawiały się utwory: „Bądź 
motylem”, „Wodospad”,   „Czym jest 
miłość?”,  „Póki żyjemy zróbmy coś!”, 
„Wiosną żyj!”. Na koncercie mieliśmy 
okazję posłuchać utworów starszych, 
jak i z najnowszej płyty zatytułowanej 
„Więcej miłości”.

/bibl/

Konkurs 
fotograficzny

Szanowni Państwo, chcieliby-
śmy zaprosić Państwa do 
udziału w naszym konkur-

sie fotograficznym: „W swarzędzkim 
obiektywie”.

Głosowanie będzie się odbywać 
w dniach od 25.09–06.10.2019. Pracę 
konkursową wraz z oświadczeniem 
o zapoznaniu się z regulaminem (o 
treści: „Oświadczam, że zapoznałem 
się z regulaminem konkursu”) i załącze-
niem swoich danych osobowych (Imię, 
Nazwisko, Adres, numer telefonu), 
należy przesłać na adres: fotografia@
swarzedz.pl

Poprzez pracę konkursową ro-
zumie się zdjęcie wykonane przez 
uczestnika konkursu nie wcześniej 
niż 1 kwietnia 2019 r.
NAGRODY:

Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej 
kategorii, Organizator przyznaje dy-
plomy oraz nagrody o równowartości:
 » I nagroda – 500 zł brutto (pięćset 

złotych)
 » II nagroda – 200 zł brutto (dwieście 

złotych)
 » III nagroda –100 zł brutto (sto zło-

tych)
Konkurs fotograficzny odbywa się 

w 4 kategoriach:
1.  Zoom na MODĘ – czyli letnia sesja 

w Twojej ulubionej stylizacji!
2.  Swarzędz w obiektywie.
3.  Rowerem przez świat.
4.  Psy i koty – hop na foty.

Szczegółowy regulamin konkursu 
pod linkiem: http://www.swarzedz.pl/
konkurs_foto/Konkurs-2019-regula-
min.pdf

/t.ryb/

Wystawa  
„Matka z Córką” 

3 czerwca w czytelni na os. Czwarta-
ków 1 nastąpiło uroczyste otwarcie 
wystawy prac plastycznych zatytu-

łowanej „Matka z Córką”. Prezentowane 
prace przedstawiają obrazki, które wy-
konała kilkuletnia Ania (dzisiaj dorosła 
Anna), oraz ich kopie, które postanowiła 
wykonać jej Mama, stosując się do zale-
ceń kilkuletniej Córki. Na wernisażu po-
słuchaliśmy historii powstawania tych 
prac, a także o tym, jak Maria Łbik wspie-
rała i nadal wspiera społecznie rozwój 
dzieci i młodzieży na wielu warsztatach 
artystycznych, m in. w Szkole Podstawo-
wej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej 
Polskiej „Poznań”. Pani Maria jest zresztą 

Matką Chrzestną tego okrętu.
Anna Łbik jako dziecko ciągle ry-

sowała, a jej Mama wszystko to z naj-
wyższą starannością przechowywała 
w albumach i oprawiała. Dzięki temu 
możemy na wystawie podziwiać talent, 
wyobraźnię i ciekawość świata dziecka, 
które z tych prac wyzierają. Niewyklu-
czone, że dorosła Anna kiedyś wróci do 
malowania… Podczas wernisażu objawił 
się kolejny talent w tej rodzinie, 8-letni 
syn Pani Anny, a wnuk Pani Marii – Ma-
teusz Graczyk. Wysłuchaliśmy jego de-
biutanckiego koncertu na instrumencie 
klawiszowym. Zgromadzeni goście byli 
pod ogromnym wrażeniem.

Wystawę można oglądać w galerii 
Wielokropek i w Oddziale dla Dzieci w Bi-
bliotece na os. Czwartaków 1.

/rcp/
z Na zdjęciu: Maria Łbik z rodziną
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8.bieg 10 km Szpot Swarzędz:  
Suzuki Celerio jedzie do Annowa 

Wspaniała, słoneczna pogoda, bar-
dzo wysoka temperatura powie-
trza, setki kibiców w sąsiedztwie 

najszerszej arterii komunikacyjnej Swa-
rzędza – ulicy Cieszkowskiego, na starcie 
ponad 2 100 biegaczek i biegaczy z całego 
kraju oraz Etiopii, Kenii, Wielkiej Bry-
tanii, Ukrainy. Właśnie w takiej scenerii 
punktualnie o godzinie 11.00 w niedzie-
lę 2 czerwca 2019 roku wystrzał armatni 
dał sygnał do startu 8.biegu 10 km Szpot 

Swarzędz. 
Bieg poprzedziła zorganizowana w so-

botę 1 czerwca III Olimpiada Biegowa 
Dzieci i Młodzieży z udziałem 600 mło-
dych sportowców, a także I Bieg Rodzinny 
oraz Bieg VIP-ów, w którym na dystansie 
303 metrów, tuż przed startem do biegu 
głównego, rywalizowali samorządowcy, 
znani sportowcy, szefowie firm. Szczegól-
nym wydarzeniem był jednak start Biegu 
Rodzinnego, bowiem to nowa inicjatywa 

firmy Szpot oraz tego bardzo sportowego 
miasta, która zapewne weszła już na stale 
do kalendarza i będzie rozgrywana jako 
swoisty przedbieg do kolejnych biegów 
na 10 dystansie kilometrów . 

W losowaniu nagrody głównej – 
samochodu Suzuki Celerio – szczęście 
uśmiechnęło się do Katarzyny Staszew-
skiej z miejscowości Annowo koło Środy 
Wielkopolskiej. 

Bardzo dużym zainteresowaniem 
gości festynu cieszyły się liczne propo-
zycje przygotowane w ramach programu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego „Postaw na życie bez 
uzależnień”. Podobnie było z wieloma 
atrakcjami dla najmłodszych. 

Łącznie na podium po odbiór nagród 
zaproszonych zostało niemal 200 biega-
czek i biegaczy. Z ogromną przyjemnością 
zapraszamy wszystkich w imieniu Orga-
nizatora - firmy Szpot, współorganizatora 
- Miasta i Gminy Swarzędz oraz partnerów 
biegu już dzisiaj do Swarzędza na przy-
szłoroczny 9.bieg 10 km Szpot Swarzędz. 

/maw/ 
z Fot. Aldona Młynarczak 

Kadetki Lidera trzecim zespołem w Polsce
Historyczny sukces odniosły młode wychowanki UKS Lider Swarzędz, któ-
re w majowy weekend w Sierakowicach zajęły trzecie miejsce w Finale 
Mistrzostw Polski U16K i zdobyły brązowe medale. 

To pierwszy historyczny medal Mi-
strzostw Polski dla UKS Lider Swa-
rzędz. Owoc 10 lat ciężkiej pracy 

sztabu szkoleniowego, działaczy oraz 
przede wszystkim zawodniczek. Po 25 
latach medal MP w koszykówce wrócił do 
Swarzędza. Liderki grały w składzie: Mar-
ta Kasołka – kpt., Wiktoria Plackowska, 
Ola Żukowska, Malina Piasecka, Domi-
nika Rubach, Wiktoria Turek, Anna Maj-
chrzak, Agata Krzywińska, Zofia Fornalik, 

Natalia Gibki, Weronika Kaczmarek oraz 
Ola Szuba. Sztab trenerski to: Anna Ta-
larczyk, Magdalena Dedio, Andrzej Śnia-
dek oraz Marcin Madanowski – Dyrektor 
Sekcji. Ola Żukowska została wybrana do 
najlepszej piątki turnieju. Oprócz medalu 
otrzymaliśmy mnóstwo słów uznania od 
trenerów kadr narodowych i innych drużyn 
oraz zwykłych kibiców za najładniejszy 
styl grania. Mnóstwo postronnych osób 
podkreślało, że koszykówka prezentowana 

przez UKS Lider Swarzędz była najlepsza 
do oglądania. Mistrzem Polski został AZS 
Gorzów Wlkp., który w dramatycznych 
okolicznościach – rzutem równo z syreną 
– pokonał UKS Bat Kartuzy 72:71. 

Marcin Madanowski 
z Fot. mDedio 

Swarzędz najbardziej 
usportowioną gminą

Na początku czerwca na stadionie lekkoatle-
tycznym przy Zespole Szkół w Puszczykowie 

odbyło się podsumowanie sportowego współ-
zawodnictwa szkół w powiecie poznańskim. 
W zakończonej właśnie edycji wystartowało 
3,5 tysiąca zawodniczek i zawodników w ponad 
140 imprezach. W różnych dyscyplinach sportu 
rywalizowało ponad 130 szkół. Najbardziej 
usportowioną gminą powiatu poznań-
skiego został Swarzędz, który w pokonanym 
polu zostawił Tarnowo Podgórne oraz Kórnik. 
W Igrzyskach Szkół Ponadgimnazjalnych – (Li-
cealiada) Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu zajął 
drugie miejsce (za LO w Puszczykowie, a przed 
Zespołem Szkół w Kórniku).
Z okazji jubileuszu 65-lecia Szkolny Związek 
Sportowy związek przyznał okolicznościowe 
medale najbardziej aktywnym nauczycielom wf 
i szkolnym trenerom z powiatu poznańskiego, 
wśród nich Pawłowi Bocianowi ze Swarzędza. 

/mw/
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Meblorz  
w lidze okręgowej!

Przez 5 lat Meblorz Swarzędz próbował 
awansować do A-klasy. Za każdym 
razem brakowało bardzo niewiele. 

Tym bardziej wielkim wydarzeniem w śro-
dowisku piłkarskim był awans swarzędzan 
do A-klasy. 

Zatrudnienie na stanowisku trenera 
Damiana Ludwiczaka, głośne transfery 
z wyższych lig, zwiększona praca na każ-
dym stanowisku organizacyjnym – to były 
jasne sygnały, że Meblorz będzie szedł 
po drugi awans z rzędu. Swarzędzanie 
w każdym meczu grali na 100%, po kolei 
pokonując rywali. Dopiero w 12 kolejce 
Meblorz podzielił się punktami z Lechitą 
Kłecko. Rundę jesienną skończyli na fotelu 
lidera z 37 punktami!

W przerwie zimowej odszedł trener 

Ludwiczak, zarząd błyskawicznie zare-
agował, sprowadzając do klubu Tomasza 
Nawrota. Zawodnicy pod wodzą nowego 
trenera kontynuowali swoją niesamowitą 
szarżę. Nawet przegrana w meczu z Pelika-
nem Niechanowo, kolejnym kandydatem 
do awansu, nie zagroziła w żaden sposób 
pierwszemu miejscu. Do ligi okręgowej 
brakowały tylko 4 punkty. Meblorze pew-
nie wygrali w derbach gminy z Antare-
sem Zalasewo, a 3 dni później podjęli na 
Stadionie Miejskim w Swarzędzu ekipę 
Pogoni Książ Wielkopolski. 1 punkt dawał 

podopiecznym Tomasza Nawrota awans, 
zwycięstwo oznaczało mistrzostwo. Swa-
rzędzanie nie pozostawili złudzeń, wygrali 
4-0 i udowodnili, kto w tym sezonie był 
najlepszy.

Meblorze zapisali kolejną kartę w swojej 
krótkiej, choć bardzo bogatej historii. Dwa 
awanse w 2 lata to rzecz, która nie zdarza się 
często. Teraz przed zarządem, działaczami, 
piłkarzami i sztabem szkoleniowym szereg 
kolejnych wyzwań oraz mnóstwo pracy.  
Do zobaczenia w przyszłym sezonie!

Jacek Brandt

Sebastian Nowicki zapaśniczym 
wicemistrzem Polski seniorów!

Na początku maja w Kiełpinie k/Kar-
tuz zorganizowane były LXXXIX 
Mistrzostwa Polski Seniorów w za-

pasach w stylu klasycznym. Startowało 
106 zawodników z 22 klubów z całej 
Polski. 

Historyczny sukces odniósł zawod-
nik Unii – Sebastian Nowicki, zdobywa-
jąc srebrny medal w kategorii wagowej 
do 63 kg, ulegając jedynie w finale bar-
dziej doświadczonemu Dawidowi Szko-
dzińskiemu z AKS Piotrków Trybunalski 

(obrońcy tytułu z 2017 r.).
Medal wywalczony przez Sebastiana 

jest pierwszym od 1969 roku (MP Elbląg 
– 100 kg Jan Włodarczyk) medalem zdo-
bytym przez zawodnika Unii Swarzędz.

Należy wspomnieć, że to był pierw-
szy dla Sebastiana start w Mistrzostwach 
Polski Seniorów. Do tej pory w grupach 
młodzieżowych wywalczył 1 złoty medal, 
1 srebrny i 3 brązowe medale.

Cieszy nas bardzo sukces Sebastiana, 
bo jest przykładem tytanicznej pracy od 
wielu lat. Jest wzorem do naśladowania 
dla licznej młodzieży trenującej w naszym 
klubie. Grzegorz Mazurek

*  *  *
W poniedziałek, 13 maja, burmistrz 

Swarzędza Marian Szkudlarek odwie-
dził swarzędzkich zapaśników podczas 
treningu, by pogratulować Sebastianowi 
Nowickiemu i jego trenerowi ogromnego 
sukcesu, na jaki od dawna czekaliśmy.

/mw/

Smyczomarsz  
– VII edycja za nami

Za nami VII edycja Smyczomarszu. 
Impreza charytatywna promująca 
adopcję zwierząt i propagująca 

właściwe postawy względem naszych 
czworołapych przyjaciół cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Odbywa się 
ona we współpracy Urzędu Miasta i Gmi-
ny Swarzędz i Schroniska Dla Zwierząt 
w Skałowie, pod patronatem Burmistrza 

Mariana Szkudlarka, nieprzerwanie od 
3 lat. Tegoroczna frekwencja okazała się 
rekordowa i znacznie przekroczyliśmy 
magiczną barierę 100 psich uczestników. 

Dziękujemy serdecznie za udział i już 
teraz zapraszamy Państwa serdecznie na 
VIII edycję we wrześniu oraz lipcową III 
edycję Wystawy Psów (Nie)Rasowych. 

Dziękujemy partnerom VII edycji 
Smyczomarszu: HUSSE Poznań, Petpit, 
Ciacho z sercem, Mam psa. I co teraz? 

Impreza była objęta patronatem me-
dialnym: Radia Poznań, Telewizji STK, 
Tygodnika Swarzędzkiego i portalu Swa-
rzędz News.

Tomasz Rybarczyk
z Fot. Tomasz Rybarczyk
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Plaża miejska i bież-
nia – przez całe lato

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych 
na plażę miejską za pływalną Wodny Raj. Przy 

dobrych warunkach pogodowych, czynna jest co-
dziennie od 9:00 do 20:00, a wstęp jest bezpłatny! 
Do dyspozycji są parasole przeciwsłoneczne i leżaki. 
Obok - pub Arenka.
Bezpłatnie można skorzystać również z bieżni przy 
Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji. Czynna 
codziennie od 6:30 do 22:00, wejście od strony 
pływalni, furtka przy kortach tenisowych. Bieżnia 
jest niedostępna podczas przeprowadzanych imprez 
sportowych. /scsir/

Korty czekają

Zapraszamy na korty tenisowe położone przy 
Pływalni Wodny Raj w Swarzędzu. Do dyspo-

zycji są cztery korty o nawierzchni ceglastej, czynne 
codziennie od 9:00 do 21:00. Godziny otwarcia kor-
tów uzależnione są od warunków atmosferycznych.
Rezerwacja kortów – tel. 515 320 194
Cennik:
poniedziałek - piątek

 » 15 zł/60 minut  w godzinach 9:00-15:00
 » 20 zł/60 minut  w godzinach 15:00-21:00

soboty, niedziele i święta
 » 20 zł/60 minut  w godzinach 9:00-21:00

/scsir/

Gabinet masażu 
MANO ESPALDA

Informujemy, że pomimo trwającej na terenie pły-
walni Wodny Raj przerwy technologicznej gabinet 

MANO ESPALDA serdecznie zaprasza do skorzystania 
z bogatej oferty masaży. Gabinet masażu przenie-
siony został do budynku sceny plenerowej obok 
pływalni. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja pod 
numerem tel. 697-935-442. /scsir/

Zapraszamy na przystań

Zapraszamy wszystkich do wypo-
życzalni sprzętu wodnego nad Je-
ziorem Swarzędzkim. Do Państwa 

dyspozycji są kajaki, rowery wodne oraz 
łodzie wiosłowe. 

Przystań otwarta jest w soboty i nie-
dziele od 12:00 do 19:00, także w długi 
weekend 20–23 czerwca od 12:00 do 
19:00 (godziny otwarcia przystani uza-
leżnione od warunków atmosferycz-
nych). 

Opłaty:
 » kajak – 15 zł / godz. i każda kolejna 

rozpoczęta, 50 zł / dzień (od 12:00 
do 19:00),

 » rower wodny – 20 zł / godz. i każda 
kolejna rozpoczęta, 75 zł / dzień (od 
12:00 do 19:00),

 » łódź wiosłowa – 25 zł / godz. i każda 
kolejna rozpoczęta, 100 zł / dzień (od 
12:00 do 19:00).
Warunkiem wypożyczenia sprzętu 

jest posiadanie przy sobie sprawnego 
telefonu komórkowego.

Obsługa przystani – tel. 500 169 115 
czynny w soboty i niedziele w godzinach 
otwarcia przystani.

Telefon informacyjny o godzinach 
otwarcia przystani 500 169 118.

/scsir/

Sierpniowe półkolonie w SCSiR 

Serdecznie zapraszamy na półkolo-
nie organizowane przez Swarzędz-
kie Centrum Sportu i Rekreacji. 

W programie między innymi: gry i za-
bawy sportowe, wycieczki edukacyjne, 
warsztaty plastyczne, Rogalowe Mu-
zeum Poznania, Interaktywna Makieta 
Poznania, rejs statkiem po Warcie, zwie-
dzanie z przewodnikiem katedry i pod-
ziemi, wizyta w Skansenie Pszczelarskim, 
wizyta u podopiecznych w Schronisku 
dla Zwierząt w Skałowie. W tym roku, 

z powodu długiej przerwy technologicz-
nej nie ma w harmonogramie basenu.

Zapraszamy dzieci  
w wieku 7-12 lat.

 » I turnus 5 - 9 sierpnia
 » II turnus 19-23 sierpnia
 » III turnus 26-30 sierpnia

Półkolonie w godzinach 8:00 do 15:30. 
Koszt za jeden turnus: 400 zł / os.
Zapisy w dni robocze w godzinach 8:00 
-15:00, tel. 61 65 09 520 / 523. /scsir/

Przerwa technologiczna – pływalnia 
„Wodny Raj” będzie nieczynna

Od 17 czerwca do 25 sierpnia pływalnia „Wodny Raj” będzie nieczynna. 
W stałych godzinach funkcjonować będą: korty tenisowe, przystań 
wodna, gabinet masażu, aerobik pod namiotem.

Czyna będzie kasa letnia, znajdująca się pod namiotem obok pływalni.
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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”

25 maja odbył się VIII Gminny 
Rajd Rowerowy „Cały Swa-
rzędz na Rowery”. Uczestni-

cy mieli do wyboru następujące trasy: 
Łąkowa z Kobylnicy, Leśna z Boguci-
na, Polna z Paczkowa, Miejska z rynku 
w Swarzędzu oraz Rodzinna I, Rodzinna II 
i Przełajowa, które prowadziły po leśnych 
terenach w okolicach Jeziora Swarzędz-
kiego. Wszystkie trasy miały wspólną 
metę przy Scenie nad Jeziorem. 

Każdy z uczestników mógł poczę-
stować się pyszną, ciepłą zupą. Na dzie-
ci czekał konkurs plastyczny „Ja i Mój 
Rower”, w którym do wygrania były 
karnety na basen ufundowane przez 
SCSiR oraz koszulki „Cały Swarzędz na 
Rowery” ufundowane przez Drukarnię 
Wawrzyniak Druk. Nagrodzone prace 
wystawione są na stronie internetowej 
www.scsir.swarzedz.pl

Nie mogło również zabraknąć atrak-
cji w postaci konkursu, w którym do 
wygrania były upominki ufundowane 
przez Urząd Miasta i Gminy Swarzędz 
i Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-
acji. Główną nagrodą był rower, który 

trafił do rąk Pana Adama. Serdecznie 
gratulujemy.

Dziękujemy uczestnikom za świetną 
zabawę oraz wszystkim, którzy pomagali 
nam w organizacji rajdu.

Zapraszamy na kolejne rajdy.
/scsir/

z Fot. Aldona Młynarczak
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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
pedagog, kinestezjolog  Hanna Mazela  509 749 308
psycholog, psychoterapeuta  Michał Wawrzyniak  501 529 090
psycholog Małgorzata Leśniewska  727 517 751
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

CV przesyłać na adres: praca@arismebel.pl
Zgłoszenia telefoniczne: 61 651 18 71

zatrudni w Swarzędzu  
tapicerów oraz  
szwaczki - krawcowe
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 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

ul. Cieszkowskiego 100/102 (obok stacji benzynowej)
stomatologia zachowawcza 
stomatologia dziecięca  
chirurgia, protetyka
profesjonalne wybielanie zębów
przegląd kamerą wewnątrzustną
pon.-pt. 9:00-18:00
tel. 61 818 33 22, 609 523 082
Przyjmujemy również w ramach NFZ

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.

Tylko u nas do końca sierpnia  
implant już od 1999 zł ! 

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

KUPNO, SPRZEDAŻ, 
WYNAJEM 
NIERUCHOMOŚCI
•	Działki,	mieszkania,	

domy,	obiekty
•	Profesjonalna	

obsługa	transakcji	
nieruchomościami

•	Przekształcanie	gruntów
•	Uzbrajanie	działek
•	Procedury	

administracyjne

SWARZĘDZ	–	RYNEK	
UL.	WRZESIŃSKA	2/1

www.vendo.nieruchomosci.pl
biuro@ vendo.nieruchomosci.pl
tel. 606 145 257 || 780 066 795

Zaufany partner 

w nieruchomościach

Z nami sprzedasz swoją nieruchomość!

Nowoczesny, elegancki i komfortowy dom w Gruszczynie. 
Przestrzeń i funkcjonalność! Wysoka jakość, estetyka i styl! 
Korzystny układ pomieszczeń i bardzo dogodna lokalizacja.

2013 r. | dom: ok. 220 m² + garaż | zadbana działka: 1310 m²  
Nowe osiedle ładnych domów. Spokojna i bezpieczna okolica.
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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.Fabryka Mebli Tapicerowanych 
w Swarzędzu zatrudni:

KRAWCOWE  TAPICERÓW
OFERUJEMY: stałą pracę w firmie z wieloletnią tradycją 

o ugruntowanej pozycji na rynku | umowę o pracę  
jednozmianowy tryb pracy | atrakcyjne wynagrodzenie  

ubezpieczenie grupowe | przyjazną atmosferę pracy

CV proszę wysyłać na adres:  
sekretariat@alwes.com.pl

tel. 61 818 16 17

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

STUDIA MAGISTERSKIE, INŻYNIERSKIE, LICENCJACKIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE W RÓŻNYCH 
SPECJALNOŚCIACH NA KIERUNKACH: l PEDAGOGIKA l EKONOMIA l PRACA SOCJALNA 
l INFORMATYKA l DIETETYKA l FILOLOGIA (NOWOŚĆ) l PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I 

WCZESNOSZKOLNA - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE (NOWOŚĆ)

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

NAJNIŻSZE  
CZESNE  

W REGIONIE

PASJA
WIEDZA

PRZYSZŁOŚĆ

www.wwsse.pl
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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)


