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Zapraszamy na Gminne Dożynki! z Lektury na wakacje
Urszula i „Zouzy” – wkrótce koncerty z Prosto z budowy

Światowy Przegląd Folkloru „Integracje”

– koncert finałowy znów w Swarzędzu!
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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

Twój partner w budownictwie

tel. 728 824 906 biuro@interhaus.pl www.interhaus.pl

Budujemy:
– domy,
– bloki,
– obiekty  

użytkowe

w różnych  
wariantach:  
również „pod klucz”

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
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Do 6 września 2019 r. zgłaszamy propozycje projektów

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz 2020
W Swarzędzu na budżet obywatelski zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na rok 2020. Budżet Obywa-
telski zostanie podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 
1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł oraz 
projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł. 

Każdy z mieszkańców naszej gminy, 
zarejestrowany na portalu „e-urząd”, 
będzie miał prawo do zgłoszenia jed-

nego projektu. Przygotowano specjalny 
formularz internetowy na stronie www.
swarzedz.pl/wnioskibogs , w którym bę-
dzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, 
lokalizację, założenie inwestycji, skróco-
ny opis projektu oraz zdjęcie/wizualiza-
cję i dołączyć poparcie 20 mieszkańców 
gminy. Projekty będzie weryfikowała pod 
względem formalnym i merytorycznym 7 
osobowa komisja, powołana z 5 przedsta-
wicieli poszczególnych referatów Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 rad-
nych wybranych przez Przewodniczącą 
Rady Miejskiej. 

Komisja będzie odpowiedzialna za 
weryfikację projektów pod względem: po-
prawności wypełnienia formularza pod 
względem formalnym, zgodności projektu 

z zadaniami i kompetencjami gminy, zna-
czenia projektu dla społeczności lokalnej, 
możliwości realizacji projektu (w tym pod 
względem prawnym, technicznych, tech-
nologicznym, przestrzennym, organiza-
cyjnym), szacunkowego kosztu realizacji 
inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/ 
referatu merytorycznego Urzędu Miasta 
i Gminy w Swarzędzu. 

W głosowaniu będą mogli wziąć udział 
wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, 
którzy są zarejestrowani na portalu „e-
-urząd”. Odbywać się będzie ono drogą 
internetową na stronie www.swarzedz.
pl/bogs. Stanowisko do głosowanie bę-
dzie znajdowało się również w budynku 
ratusza. Już dziś zarejestruj się na portalu  
www.eurzad.swarzedz.pl

Harmonogram konsultacji w spra-
wie Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Swarzędz na rok 2020:

► Kampania informacyjna: (od 
15.07.2019 do 08.12.2019)

► Zgłaszanie propozycji projektów 
wnioskowanych do zrealizowania w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Swarzędz (od 1.08.2019 do 06.09.2019)

► Powołanie Zespołu odpowiedzial-
nego za przeprowadzenie konsultacji (do 
06.09.2019)

► Weryfikacje złożonych propozycji 
przez Zespół odpowiedzialny za przepro-
wadzenie konsultacji (od 09.09.2019 do 
27.09.2019)

► Podanie do publicznej wiadomości 
listy projektów obejmującej pozytywnie 
zweryfikowane propozycje (27.09.2019)

► Głosowanie (od 08.10.2019 do 
08.11.2019)

► Ogłoszenie wyników konsultacji 
(do 08.12.2019)

/t.ryb./

Dotacje dla swarzędzkich 
rodzinnych ogrodów działkowych

16 kwietnia br. Rada Miejska 
w Swarzędzu podjęła uchwałę 
nr VII/113/2019 w sprawie: okre-

ślenia zasad udzielania z budżetu Gminy 
Swarzędz dotacji celowych w 2019 roku na 
zadania związane z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych, przeznaczonych na 
budowę lub modernizację infrastruktury 
ogrodowej. Na podstawie tego dokumentu 
do 14 czerwca stowarzyszenia ogrodowe 
mogły składać wnioski do Urzędu Miasta 
i Gminy w Swarzędzu.  Burmistrz Marian 
Szkudlarek rozpatrzył celowość realizacji 
zadań wskazanych w sześciu otrzymanych 
wnioskach i podjął decyzję, że dotację na 
zadanie związane z rozwojem rodzinnych 
ogrodów działkowych otrzymują:
 » Rodzinny Ogród Działkowy „Kwitną-
ca Dolina” w Swarzędzu, ul. Poznań-
ska: 17 000 zł na ułożenie chodnika,

 » Rodzinny Ogród Działkowy „Me-
blarz” w Swarzędzu, ul. Grudzińskie-
go: 16 600 zł na wykonanie instalacji 

wodociągowej i sieci kanalizacyjnej,
 » Rodzinny Ogród Działkowy „Nad 
Cybiną” w Swarzędzu, ul. Słowac-
kiego: 16 500 zł na dobudowę zaplecza 
biurowo-magazynowego do budynku 
świetlicy ogrodowej,

 » Rodzinny Ogród Działkowy „Nasz 
Gruszczyn” w Gruszczynie, ul. Zie-
lińska: 17 000 zł na zakup materiałów 
i usługę montażu słupów i lamp oświe-
tleniowych z podłączeniem,

 » Rodzinny Ogród Działkowy „Piast” 
w Wierzenicy, ul. Kręta: 16 300 zł na 
modernizację placu zabaw oraz budowę 
siłowni na otwartym powietrzu,

 » Rodzinny Ogród Działkowy „Relax” 
w Swarzędzu, ul. Cmentarna: 16 600 
zł na wykonanie przyłączenia energe-
tycznego.

Na podstawie przywołanej uchwały 
burmistrz przyznał dotacje w łącznej kwo-
cie 100 000 zł.

/wd/

Wybory do Wielkopol
skiej Izby Rolniczej 

W niedzielę 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory 
do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej. Obszar gminy Swarzędz stanowi okręg 
wyborczy nr 163. Siedzibą Okręgowej Komisji 
Wyborczej jest Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, 
przy ul. Rynek 1. Uprawnieni do głosowania 
w wyborach do Rad Powiatowych Wielkopol-
skiej Izby Rolniczej oddają swój głos w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu, przy ul. Poznańskiej 14. 
Lokal wyborczy będzie otwarty w dniu głoso-
wania od godz. 8:00 do godz. 18:00.
W celu rejestracji kandydatów na członków Rad 
Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Okrę-
gowa Komisja Wyborcza nr 163 pełniła dyżury 
w dniach 1 i 5 lipca (piątek) w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu.
Terminarz wykonania poszczególnych czynności 
związany z przeprowadzeniem wyborów do wal-
nych zgromadzeń izb rolniczych oraz szczegółowe 
zasady i tryb przeprowadzania ww. wyborów 
dostępne są na stronie internetowej Krajowej 
Rady Izb Rolniczych www.krir.pl w zakładce 
wybory do izb rolniczych 2019.

/nad/
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Dawnych Wspomnień Czar  
– 28 lipca 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu tradycyjnie już zaprasza na koncert 
Dawnych Wspomnień Czar w dniu 28 
lipca 2019 r. od godziny 15.00. Tegorocz-
nymi gwiazdami koncertu będą: Urszu-
la Trio, która wystąpi ok. godziny 15.00 
oraz Grupa Skifflowa NO TO CO, która 

wystąpi ok. godziny 
16.30. 

Znanej z takich  
hitów jak: „Malino-
wy Król”, „Rysa na 
szkle”, „Na sen” czy 
kultowy już „Konik 
na biegunach” Ur-
szuli przedstawiać 
nie trzeba. Zespół 
No To Co, to gru-
pa skifflowa, która 
zaprezentuje miedzy innymi hit znany 
wszystkim kibicom piłki nożnej „Po zie-
lonej trawie piłka goni” ale też „Po Ten 
Kwiat Czerwony”, „Pożar w Kwaśniewi-
cach” czy „Kocham Swoje Miasto”. 

Wstęp wolny! Scena nad Jeziorem, 
przy ul. Kosynierów 1. Zapraszamy! 

„Zouzy” na Pikniku Trzech 
Pokoleń – 25 sierpnia 

Wiele atrakcji będzie czekać na Pań-
stwa podczas Pikniku Trzech Pokoleń 
25 sierpnia od godziny 15.00. Już dziś 
zapraszamy na koncert Zespołu Zouzy, 
w skład którego wchodzi 5 energicznych 
dziewczyn znanych z przebojów „Skrzy-

dła” czy „Dzięki za wszystko” – piosenki 
tytułowej serialu „Zakochani po uszy”. 
Będzie też wiele innych atrakcji, m.in. 
zagadki logiczne do Imaginarium, dla 
przyszłych architektów i nie tylko budo-
wanie przestrzennych obiektów z drew-
nianych klocków Linden oraz naukowe 
niespodzianki, podczas których każdy 
będzie mógł zrobić swojego slima, po-
bawić się kosmoBotami, wykreować coś 
z Smart_Creation i wiele innych. Jak co 
roku towarzyszyć nam będą niezapomnia-
ne wrażenia podczas zabawy z pianą i ku-
lami wodnymi. Zarezerwujcie sobie czas 
w niedzielne popołudnia i przyjdźcie do 
Sceny nad Jeziorem przy ul. Kosynierów 1. 
Wstęp wolny. Zapraszamy! 

/ops/ 

XIX Światowy Przegląd Folkloru 
„Integracje”

Niedziela, 18 sierpnia 2019 r. w Swarzędzu. Zapraszamy! 

Koncert Światowego Przeglądu Folk-
loru „Integracje“ odbywa się każdego 
sierpnia w Swarzędzu już od kilku 

lat. Ambicją organizatorów jest zaprezen-
towanie szerokiej publiczności folkloru 
z rozmaitych stron świata, pokazanie, po-
przez wspólną zabawę, że kultura ludowa 
jest atrakcyjna. Muzyka ludowa stanowi 
najstarszy przejaw tradycji każdego naro-
du. Głęboko związana jest z życiem, oby-

czajami, obrzędami… Folklor to źródło, 
z którego zawsze warto czerpać.

W tym roku odwiedzą nas goście 
z Kolumbii, Indii, Węgier, Bułgarii, Gruzji 
i Polski.

Wielki koncert finałowy odbędzie 
się w Swarzędzu, w niedzielę, 18 sierp-
nia 2019 o godz. 21.00 przed pływalnią 
Wodny Raj. Będzie żywiołowo, kolorowo 
i… międzynarodowo.

W tym roku organizatorzy zwrócili 
uwagę na patrona roku 2019, którym jest 
Stanisław Moniuszko. Jego postać łączy 
z folklorem, więc jednocześnie z Świato-
wym Przeglądem Folkloru „Integracje“. 
Inspiracją tegorocznego hasła była pieśń 
„Prząśniczka”, której refren zna wielu 
z nas: „Kręć się, kręć wrzeciono…”. 
Wkręć się, kręć – obroty to szczególny 
element polskich tańców ludowych, ale 
nie tylko. Można je dostrzec w tanecznych 
widowiskach z różnych części świata.

Serdecznie zapraszamy na koncert 
finałowy. Wstęp, jak co roku, bezpłatny.

Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie www.festiwal.awf.poznan.pl

/nad, mw/
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Deptak gotowy 
Zakończył się trzeci etap modernizacji 

ścieżki spacerowej – tzw. „deptaka” na os. 
Kościuszkowców w Swarzędzu. Mowa 
o kilkusetmetrowym odcinku od granicy 
os. Czwartaków aż do do bloku nr 21, do 
którego – po zakończeniu tej inwestycji – 
wreszcie możliwy jest dojazd. Wykonawcą 
była firma Budownictwo Drogowe KRUG, 
a koszt całej tej inwestycji wyniósł nie-
spełna 6,2 mln zł, z czego prawie 2 mln 

to pieniądze z budżetu spółki AQUANET. 
Podczas modernizacji deptaka zbudo-

wane zostały zatoki parkingowe, posze-
rzone ulice, położona nowa nawierzchnia, 
powstało oświetlenie, mała architektura 
(ławki, kosze, słupki ograniczające wjazd 
pojazdów etc). Gmina Swarzędz – w ra-
mach inwestorstwa zastępczego – na koszt 
spółki AQUANET wybudowała też nową 
sieć wodno-kanalizacyjną. Posadzona zo-

stała zieleń – kilkadziesiąt drzew i kilka 
tysięcy krzewów oraz bylin. Wprowadzona 
została nowa organizacja ruchu – wyzna-
czająca miejsca do parkowania pojazdów 
oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
uniemożliwiające parkowanie w miejscach 
niedozwolonych.

Przypomnijmy, że w poprzednich la-
tach gruntownie zmodernizowany został 
deptak na odcinku od tzw. Manhattanu do 
granicy os. Kościuszkowców.

/mw/
z Fot. M.Woliński
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Trwa rozbudowa SP nr 2 – prace zgodnie z planem 
Zgodnie z planem przebiegają prace 

przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Polnej w Swarzędzu. Wykonawcą 
jest PPUiH Agrobex Sp. z o.o. z Poznania. 
Koszt tej inwestycji to prawie 16,5 mln zł. 

Jak już informowaliśmy, rozbudowa 
SP nr 2 w Swarzędzu to zadanie polega-
jące na: 
 » rozbiórce obiektu sklepiku szkolnego 
o pow. 25,00 m2, rozbiórce istnieją-
cych schodów przy sali gimnastycznej 
o pow. 26,00 m2, rozbiórce istniejącego 

utwardzenia boiska o pow. 1813,00 m2, 
chodnika o pow. 95,00 m2;

 » rozbudowie istniejącego budynku szkoły 
o powierzchnię 1609,36 m2 stanowią-
cą dwukondygnacyjny budynek będący 
łącznikiem pomiędzy częścią istniejącą 
i nowobudowaną, zawierającą salę gim-
nastyczną wraz z zapleczami oraz część 
dydaktyczną zlokalizowaną na piętrze;

 » wykonaniu zagospodarowania terenu: 
przestrzeni manewrowej dla pojazdów 
jednostek ratowniczych, dojść - chodni-

ków, placu postojowego dla samocho-
dów osobowych, nowych trawników;

 » budowie sieci wewnętrznych na działce: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej;

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

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

 » wykonaniu i montażu nowej bramy 
wjazdowej i furtki, ławek – 40 sztuk, 
betonowych koszy na śmieci – 7 sztuk, 
wiaty śmietnikowej, wiaty na bramki 
sportowe, stojaka na 8 rowerów. 

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

/mw/
z Fot. Karolina Wandachowicz-Tokłowicz



PROSTO Z RATUSZA  czerwiec 2019

8

P
ro

st
o

 z
 b

u
d

o
w

y

Boisko do hokeja – budowa zakończona
Zakończyła się budowa boiska 

do hokeja na trawie przy Szkole Pod-
stawowej nr 5 na os. Mielżyńskiego 
w Swarzędzu. W zeszłym roku w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego naszej 
gminy kosztem 18 tys, zł wykonany 
został projekt, a budowa boiska zaczę-
ła się wiosną br. Wykonawcą była fir-
ma “Matejko Development” sp. z o.o. 

z Czapur. Koszt tej inwestycji to nieco 
ponad 1,172 mln zł. 

Powierzchnia boiska z nawierzchnią ze 
sztucznej trawy to prostokąt o wymiarach 
42x56 m z pasem ochronnym szerokości 
2 m wzdłuż linii bocznych oraz 3 m od 
strony bramek, co daje wymiar pola do 
gry w hokeja o wymiarach 38x50 m. In-
westycja obejmowała również wykonanie 

wokół boiska opaski z kostki betonowej, 
drenażu, montażu bramek, piłkochwytów, 
trybuny i ogrodzenia wokół boiska, de-
montażu starego oświetlenia oraz montaż 
nowego oświetlenia, montażu tabliczek 
informacyjnych o zakazie wprowadzania 
zwierząt na teren boiska. 

/mw/ 
z Fot. Sławomir Jóźwiak
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Ulica Transportowa – II etap już w tym roku 
Zakończyło się postępowanie mające 

wyłonić wykonawcę II etapu przebudowy 
ul. Transportowej. Przebudowany zostanie 
odcinek o odługości ponad 800 m – od ul. 
Rivoliego do granicy naszej gminy z Po-

znaniem. Powstanie tam nowa asfaltowa 
jezdnia o szerokości 7 metrów, asfaltowa 
ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 
3,5 m, oświetlenie typu LED raz kanali-
zacja teletechniczna.

Przetarg wygrała firma STRABAG, 
która podjęła się zadania za 3,143 mln zł.

Budowa ma potrwać sto dni, zatem 
przed końcem roku będziemy już mogli 
jeździć zmodernizowaną ulicą. 

Na zdjęciach pokazujemy Państwu 
niektóre efekty zakończonego właśnie 
I etapu przebudowy ul. Transportowej 
(prawie kilometrowy odcinek od ul. 
Kórnickiej w Zalasewie do ul. Rivoliego 
w Swarzędzu). Przypomnijmy, że wybu-
dowana 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 i wykonanie kanali-
zacji deszczowej na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Rivoliego do skrzyżowania z ul. 
Kórnicką oraz w ciągu ulicy Michałówka. 
Rozbudowano istniejącą sieć kanalizacji 
sanitarnej na odcinku od skrzyżowania 
z ul. Zagajnikową do skrzyżowania z ul. 
Planetarną. Usunięte zostały kolizje z wo-
dociągiem i kanalizacją sanitarną, z siecią 
elektroenergetyczną i telekomunikacyjną, 
zbudowany został kanał technologiczny 
oraz oświetlenie drogowe (87 lamp).

/mw/
z Fot. T.Rybarczyk
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y Ulica Swarzędzka 
w Janikowie  
– rusza rozbudowa

Znany jest już wykonawca rozbudowy 
ul. Swarzędzkiej w Janikowie. Przetarg 
wygrała firma IVESTON z Obornik, 
a koszt inwestycji wyniesie niespełna 2,4 
mln zł. Jezdnia ul. Swarzędzkiej na odcin-
ku niespełna 1 km zostanie poszerzona do 
6 m, wybudowany zostanie chodnik oraz 
oświetlenie uliczne. Wykonawca ma na to 
czas do końca bieżącego roku.

/mw/

Ulica Sukiennicza 
– przetarg 
na przebudowę

Ogłoszony został przetarg na prze-
budowę ul. Sukienniczej w Swarzędzu. 
100-metrowa ul. Sukiennicza będzie 
pieszojezdnią o nawierzchni z kostki 
brukowej. Wykonane zostanie tam od-
wodnienie oraz kanał teletechniczny. 
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to 
przebudowa zakończy się jesienią bie-
żącego roku. 

/mw/

Wandale zniszczyli 
ogrodzenie 

U zbiegu ulic Słonecznej i Poniatow-
skiego, tuż przy schodkach prowadzących 
na wiadukt, od lat funkcjonowało „dzikie” 
przejście, którym nieostrożni przechodnie 
skracali sobie drogę, przebiegając przez 
tory kolejowe. Widywano tam nawet (!) 
matki z dziecięcymi wózkami! Dla za-
pobieżenia nieuchronnej tragedii, po sy-

gnałach zaniepokojonych mieszkańców 
oraz radnych, na początku lipca na zlecenie 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wy-
konany został solidny płot uniemożliwia-
jący przejście w miejscu niedozwolonym. 
Kosztował prawie 2 tys. zł, postawiony 
został szybko i sprawnie przez firmę MP 
POLRAJ z Pamiątkowa. 

Już po dwóch dniach został uszkodzo-
ny przez wandali. Wszyscy zapłacimy za 
naprawę. /mw/

z Fot. Maciej Woliński

Budynek komunalny – 21 nowych mieszkań W Jasinie przy ul. Wrzesińskiej, obok oddanego do użytku w ubiegłym roku budynku z 27 mieszkaniami 
komunalnymi i socjalnymi, powstaje drugi, w którym zaprojektowano 21 mieszkań. Prace postępują zgodnie z planem, a na zdjęciu pokazujemy plac budowy uwieczniony 
w połowie lipca, gdy zamykaliśmy to wydanie „Prosto z Ratusza”. /mw/
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Turniej wsi

W sobotę, 29 czerwca, na boisku w Łowęcinie odbył się  
„Turniej 4 Wsi”. Do rywalizacji licznie stanęli miesz-
kańcy Łowęcina, Rabowic, Jasina i Sarbinowa. Zabawa 

byłą przednia, konkurencje dla każdego, a rywalizacja zacięta, 
co widać na zdjęciach. Zwyciężyła reprezentacja gospodarzy, 
której burmistrz Marian Szkudlarek wręczył nagrodę – czek na 
2500 zł. Przyda się na wspólne potrzeby wiejskiej społeczności... 

/mw/
z Fot. Mariusz Szrajbrowski
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Wycieczki „szlakiem meblowym”

Od czerwca w naszym mieście do-
stępna jest nowa atrakcja turystycz-
na – Swarzędzki Szlak Meblowy. 

Jest to świetna okazja aby przybliżyć, 
zarówno Swarzędzanom jak i osobom 
z innych miast, historię Swarzędza – 
miasta stolarzy. Nie wszyscy pamiętają 
czasy kiedy spacerując uliczkami można 
było napotkać setki metalowych szyldów 
mówiących o działalności warsztatów rze-
mieślniczych. Jedną z atrakcji wycieczki, 
obok wizyty w Pawilonie Meblowym Sto-
larzy Swarzędzkich oraz w Swarzędzkim 
Centrum Historii i Sztuki, jest zwiedzanie 
czynnego warsztatu stolarskiego lub ta-
picerskiego. Jak się okazuje, ten element 
wycieczki stał się „magnesem” przyciąga-

jącym turystów. Ponieważ do zwiedzenia 
są trzy różne zakłady – stolarskie (trady-
cyjny i nowoczesny) oraz tapicerski, aby 
obejrzeć wszystkie, trzeba wziąć udział 
w trzech kolejnych wycieczkach, co naj-

bardziej wytrwali czynią. W naszym szlaku 
biorą udział zarówno mieszkańcy Swa-
rzędza, jak i goście spoza miasta. Jest to 
świetna propozycja na ciekawe spędzenie 
czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Kolejne 
wycieczki odbędą się 3 sierpnia oraz 7 
września. 

Szczegółowe informacje oraz za-
kup biletów dostępne na stronie: https://
muzeum-swarzedz.pl/swarzedzki-szlak-
-meblowy/

Bilety można również kupić w Swa-
rzędzkim Ośrodku Kultury przy ulicy 
Poznańskiej 14.  /HJ/

Swarzędz 
na pocztówce 

Krokodyl na ratuszu, dinozaur na lodo-
wisku, delfiny w jeziorze – to tylko 
niektóre z pomysłów na widokówkę 

„Swarzędz-miasto ze snów” w SCHiS. 
W trakcie akcji „Wakacje w Muzeum” 

dzieci tworzą pocztówkę, która zawiera 
swarzędzki akcent, ale także elementy fan-
tastyczne, bowiem hasłem przewodnim 
jest „Swarzędz-miasto ze snów”. Wyobraź-
nia uczestników pozwala tworzyć wyjąt-

kowe dzieła i wykazać się kreatywnością 
poznając przy tym ważne symbole naszego 
miasta jak herb czy wieża ciśnień. 

Efekty dziecięcej pracy mogłyby po-
służyć niejednemu grafikowi za inspirację 
przy tworzeniu pocztówek. /SCHiS/

Modele 
kolejowe 
w SCHiS

Do końca wakacji, 
w Swarzędzkim 
Centrum Historii 

i Sztuki, można oglądać 
efekty pracy swarzędzkiego modelarza-
-hobbysty, Pawła Jałochy. Jego prace 
(modele wagonów kolejowych, dioramy 
a nawet miniatury mebli) to doskonały 
przykład ponownego wykorzystania rze-
czy, które z reguły znajdują swój koniec 
w koszu na śmieci. Modele wykonane 
są z tektury, patyczków, słomek oraz 

wszelkiego rodzaju zużytych opakowań. 
Oglądając efekt końcowy trudno zgadnąć 
z czego zbudowano poszczególne elemen-
ty i niełatwo uwierzyć, że nie użyto do 
nich żadnych gotowych wyrobów dla 
modelarzy. Serdecznie zapraszamy do 
zwiedzania wystawy, zarówno dzieci jak 
i dorosłych.  /SCHiS/

Konkurs „Moje wyob
rażenie Swaroga”

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki ogła-
sza konkurs plastyczny: „MOJE WYOBRAŻENIE 

SWAROGA ” Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 
i młodzieży w wieku 10-16 lat.
Technika wykonania – płaskie prace plastyczne 
w poziomie (format A3). Prace należy dostarczyć 
do SCHiS, ul. Bramkowa 6 do 10 września 2019.
Uroczyste ogłoszenie wyników i nagrodzenie 
zwycięzców odbędzie się w naszym Centrum 
20 września 2019.
Szczegóły i regulamin konkursu znajdziecie 
państwo na naszej stronie internetowej:  
www.muzeum-swarzedz.pl 

/schis/
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Konkurs  
fotograficzny

Szanowni Państwo, chcielibyśmy zaprosić 
Państwa do udziału w naszym konkursie 

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 regulami-
nem (o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się 
z regulaminem konkursu”) i załączeniem swo-
ich danych osobowych (Imię, Nazwisko, Adres, 
numer telefonu), należy przesłać na adres: 
fotografia@swarzedz.pl
Poprzez pracę konkursową rozumie się zdjęcie 
wykonane przez uczestnika konkursu nie wcze-
śniej niż 1 kwietnia 2019 r.
NAGRODY:
Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii, 
Organizator przyznaje dyplomy oraz nagrody 
o równowartości:

 » I nagroda – 500 zł brutto (pięćset złotych)
 » II nagroda – 200 zł brutto (dwieście złotych)
 » III nagroda –100 zł brutto (sto złotych)

Konkurs fotograficzny odbywa się w 4 katego-
riach:
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-regulamin.pdf

/t.ryb/

Konkurs na animato
rów sportu i kultury 
dzieci i młodzieży

Burmistrz ogłosił konkurs na animatorów 
sportu i kultury dzieci i młodzieży w Gmi-

nie Swarzędz w roku szkolnym 2019/2020. Pracę 
animatorów sportu zorganizuje Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji (informacja pod nr 
tel. 61-65-09-520), pracę animatorów kultury- 
Ośrodek Kultury w Swarzędzu (informacja pod 
nr tel. 61-65-10-219). Wnioski należy składać do 
12 sierpnia br., szczegóły i druk wniosku znajdą 
Państwo na www.swarzedz.pl 

/wd/

Wystawa Psów (Nie)Rasowych – III edycja

Za nami III edycja Wystawy Psów 
(Nie)Rasowych. 7 lipca na swa-
rzędzkim wybiegu dla psów zjawiło 

się około 80 zawodników wraz ze swoimi 
właścicielami. Psiaki konkurowały w 3 
kategoriach: do 15 kg, powyżej 15 kg 
i sprytomarszu.

Wydarzenie miało na celu promocję 
adopcji zwierząt ze schronisk i było zre-
alizowane przez UMiG w Swarzędzu we 
współpracy ze Schroniskiem dla Zwierząt 
w Skałowie. Swoim patronatem objął je 
Burmistrz Marian Szkudlarek, który pod-
kreślił, że w Swarzędzu realizujemy cy-
klicznie wiele imprez związanych z eko-
logią i promowaniem właściwych postaw 
wobec naszych pupili.

Dziękujemy serdecznie naszym part-
nerom: Petpit, Ciacho z sercem, HUSSE 
Poznań, Dobry Pies - akcesoria dla psów, 
DuckLove by Pudding, Brand Natural, 
Mam psa. I co teraz?, Kennelove i Speed 
Hunters Flyball Team.

Dziękujemy za pomoc w promocji 
wydarzenia: Radio Poznań, Tygodnik 
Swarzędzki, Telewizja STK.

Za pomoc w organizacji dziękujemy: 
Ośrodek Kultury w Swarzędzu i Ochot-
nicza Straż Pożarna Swarzędz.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział i już 
dziś zapraszamy na VIII Smyczomarsz, 
który odbędzie się 29 września.

Tomasz Rybarczyk
z Fot. Magda Tuczyńska

SUSZA – 
szacowanie strat

Informujemy, że w chwili obecnej zgodnie 
z 4 komunikatem IUNG Puławy stan za-
grożenia suszą na terenie gm. Swarzędz 

wystąpił w uprawach: zbóż jarych, zbóż 
ozimych i krzewów owocowych, znaj-
dujących się na glebach „Kategorii I” tj. 
bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny 
pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo 
gliniasty pylasty). 

Szacowaniem szkód na wniosek zain-
teresowanego producenta rolnego zajmuje 
się powołana przez wojewodę gminna ko-
misja do szacowania zakresu i wysokości 
szkód w gospodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej. 

Wnioski o oszacowanie szkód są 
dostępne na stronie www.swarzedz.pl, 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 
(Rynek 1 - Wydział Obsługi Mieszkańca) 
oraz w Wydziale Ochrony Środowiska (ul. 
Poznańska 25, pok. 215 i 214). 

Termin złożenia wniosku musi 
umożliwić komisji lustrację upraw na 
polu, wobec tego wniosek złożony po 
zbiorze plonu głównego danej uprawy 
albo jej likwidacji będzie rozpatrzony 
negatywnie. 
Przy wypełnianiu wniosku należy:

– zachować zgodność danych zawar-
tych we wniosku o przyznanie płatności 
obszarowych na bieżący rok składanym 
do ARiMR (dot. producentów rolnych 
korzystających z płatności obszarowych);

– sprawdzić lokalizację swoich dzia-
łek ewidencyjnych na mapie kategorii 
glebowych opublikowanej pod adresem: 
http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-
-kategorii/
Więcej informacji:

– Monitoring suszy - www.susza.iung.
pulawy.pl/tabele/3021163/

– Szkody 2019 - informacje WUW 
Poznań - www.poznan.uw.gov.pl/szkody-
-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2019

/wos/ 

Informacja 
stowarzyszenia „Żagiel” 
Stowarzyszenie Abstynentów „Żagiel” (Swarzędz, 
ul. św. Marcina 7/4) informuje, że zmienił się jego 
nr telefonu. Nowy to: 575 630 600. Klub czynny 
jest w godz. 17:00 – 20:00 w poniedziałki, wtorki, 
środy i piątki. /nad/
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Z prac Rady 
Miejskiej

W dniu 25 czerwca 2019 roku 
w Ośrodku Kultury w Swarzę-
dzu odbyła się IX Sesja Rady 

Miejskiej w Swarzędzu. W obradach, 
które prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Cza-
chura, uczestniczyło 20 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr IX/133/2019 w spra-

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

► Uchwałę nr IX/134/2019 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 
-2036.

► Uchwałę nr IX/135/2019 w spra-
wie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej i szczegółowości materiałów 
informacyjnych towarzyszących projek-
towi budżetu. 

► Uchwałę nr IX/136/2019 w sprawie 
przeznaczenia części umorzonej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

► Uchwałę nr IX/137/2019 w sprawie 
zmiany uchwały nr LII/551/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z 26 czerwca 2018 

roku w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej dla Województwa Wielkopolskiego 
na realizację zadania pn. „Wzmocnienie 
wojewódzkich kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze oddziaływa-
nia Aglomeracji Poznańskiej poprzez 
zwiększenie ilości połączeń kolejowych 
– dofinansowanie Poznańskiej Kolei Me-
tropolitarnej (PKM)”. 

► Uchwałę nr IX/138/2019 w sprawie 
wskazania miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego uczniom obecnych oddziałów 

W dniu 25 czerwca 2019 roku odbyła 
się IX Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
podczas której Pani Katarzyna Lewan-
dowska przedstawiciel Wydziału Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta i Gminy 
przedstawiła raport realizacji Programu 
Ochrony Środowiska za lata 2017-2018 
roku.

Radni w czasie prowadzonej dysku-
sji na raportem, podjęli szereg tematów 
związanych z ochroną środowiska na 
terenie gminy oraz propozycji do pro-
gramu ochrony środowiska na kolejne 
lata. Kluczowe tematy to prawidłowe 
odprowadzanie nieczystości ciekłych 
i podłączenia do kanalizacji sanitarnej 
w gminie, rekultywacja obszaru po wy-
sypisku śmieci, likwidacja dzikich wysy-
pisk śmieci i nielegalnych odprowadzeń 
ścieków, kontrola gospodarki odpadami 
przeprowadzana przez Straż Miejską za 
pomocą drona oraz kontrola stanu wód 
powierzchniowych na terenie gminy. 

W kolejnych punktach radni Rady 
Miejskiej podjęli uchwały: budżetowe, 
dotyczące dofinansowania Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej, budżetu obywa-
telskiego gminy Swarzędz na rok 2020, 
określenia lokalnych standardów urba-
nistycznych dla inwestycji mieszkanio-
wych, przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Łowęciń-
skiej i Owocowej w Jasinie oraz uchwałę 
w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w rejonie ul. 
Gnieźnieńskiej w Bogucinie.

Ostatnią częścią Sesji Rady Miejskiej 
było omówienie spraw bieżących. Głos 
zabrał Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu Paweł Pawłowski, który 
złożył podziękowania władzom Miasta 
i Gminy oraz mieszkańcom za zaangażo-
wanie i podjęte działania w celu pozosta-
wienia nazwy osiedla Dąbrowszczaków. 

Radni poruszyli również kwestię 
związaną z aktualną sytuacją w Związ-
ku Międzygminnym GOAP.  Burmistrz 
zobowiązał się do przekazania ustaleń 
podjętych przez Związek dotyczących 
wywozu śmieci z terenu gminy Swarzędz.

* * *
W dniu 2 lipca 2019 roku odbyła się 

X Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej 
w Swarzędzu zwołana na wniosek Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz, podczas 
której podjęto m.in. uchwały budżetowe 
oraz uchwałę umożliwiającą kontynu-
owanie przejazdów środkami komunika-
cji publicznej organizowanej przez Gminę 
Swarzędz na terenie Gminy Pobiedziska 
linią 485 do końca 2019 roku. 

Radni - na wniosek Klubu Radnych 
„Swarzędz 2025”, działającego w poro-
zumieniu z 8. Swarzędzką Drużyną Har-
cerek „WARTA” im. Szarych Szeregów 
- podjęli uchwałę o nadaniu nazwy rondu 
położonemu u zbiegu ulic Transportowej 
i Planetarnej w Zalasewie, imieniem Sza-
rych Szeregów.

Po zakończeniu Sesji Rady miejskiej 
odbyło się Wspólne Posiedzenie Komisji 
Rady Miejskiej. Tematem posiedzenia 
była polityka senioralna w gminie Swa-

rzędz, którą przedstawiła Dyrektor Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Anna Renda, Z-ca 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
Agnieszka Maciejowicz oraz Kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
Magdalena Tyblewska.

W posiedzeniu wzięli udział zapro-
szeni przedstawiciele Rady Seniorów. 

Radni podjęli dyskusję na temat moż-
liwości i potrzeby budowy Domu Opieki 
Społecznej, wprowadzenia w gminie tzw. 
srebrnej opieki, czyli angażowania osób 
starszych do prac aktywizacyjnych, za-
gospodarowania wolnego czasu dla ak-
tywnych seniorów, podjęcia inicjatywy 
przystąpienia do Ogólnopolskiego Pro-
gramu Karta Przyjazna Seniorom, która 
daje zniżki dla seniorów oraz realizowa-
nego przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
programu „Teleopieka”.

W kwestii budowy Domu Opieki Spo-
łecznej I z-ca Burmistrza Tomasz Zwoliński 
podkreślił, że takie zadanie nie należy do 
kompetencji gminy, a gminie trudno byłoby 
ją zrealizować samodzielnie, ze względu na 
ogromne koszty takiej inwestycji.

Radna Anna Tomicka zaapelowała 
o szukanie możliwości dofinansowania 
budowy ośrodka dla osób starszych.

W prowadzonych dyskusjach głos 
zabrała Wiceprzewodnicząca Rady Se-
niorów Anna Graczyk oraz członek rady 
Piotr Choryński, którzy podkreślili rolę 
seniorów w społeczeństwie.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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klas trzecich oraz obecnych oddziałów klas 
szóstych szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Swarzędz, w kolejnym 
roku szkolnym 2019/2020. 

► Uchwałę nr IX/139/2019 w sprawie 
powołania zespołu opiniującego kandyda-
tów na ławników.

► Uchwałę nr IX/140/2019 w sprawie 
zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu 
informacji o kandydatach na ławników.

► Uchwałę nr IX/141/2019 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Swarzędz na rok 2020. 

► Uchwałę nr IX/142/2019 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Zalasewo.

► Uchwałę nr IX/143/2019 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLII/398/2017 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 września 
2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
w mieście Swarzędz i w miejscowości 
Zalasewo. 

► Uchwałę nr IX/144/2019 w sprawie 
określenia lokalnych standardów urbani-
stycznych dla inwestycji mieszkaniowych 

na terenie Miasta i Gminy Swarzędz. 
► Uchwałę nr IX/145/2019 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ulic Łowęcińskiej i Owo-
cowej, na północ od ulicy Poznańskiej 
w Jasinie. 

► Uchwałę nr IX/146/2019 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „W rejonie ulicy Gnieź-
nieńskiej, na wschód od ulicy Zielonej 
w Bogucinie”.  

*  *  *

W dniu 2 lipca 2019 roku w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu odbyła się X Sesja Rady 

Miejskiej w Swarzędzu. W obradach, 
które prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Cza-
chura, uczestniczyło 17 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr X/147/2019 w spra-

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

► Uchwałę nr X/148/2019 w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2019 
-2036.

► Uchwałę nr X/149/2019 w sprawie 
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr X/150/2019 w sprawie 
zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 
2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędo-
wych za usługi przewozowe środkami 
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, 
opłat dodatkowych, określenia uprawnień 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów środkami transportu zbioro-
wego,a także podziału linii na strefy.

► Uchwałę nr X/151/2019 w sprawie 
nadania nazwy dla ronda w miejscowo-
ściach Zalasewo i Garby.

Magdalena Kałek
Biuro Rady Miejskiej w Swarzędzu

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

Sztandar sołtysów Gminy Swarzędz

27 czerwca 2019 r. podczas mszy 
św. w kościele pw. Chrystusa 
Jedynego Zbawiciela w Swarzę-

dzu został poświęcony przez ks. probosz-
cza Marka Frąszczaka sztandar sołtysów 
Gminy Swarzędz. 

W uroczystości wzięli udział sołtysi 
obecnej i minionych kadencji wraz z przed-

stawicielami rad sołeckich, włodarze mia-
sta, radni Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
radni Rady Powiatu Poznańskiego oraz 
zaproszeni goście.

Uroczystość uświetnił występ chóru 
męskiego Akord.

Sztandar został ufundowany przez 
sołtysów i mieszkańców naszej gminy.

Patronat nad uroczystością objął Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Marian 
Szkudlarek.

Barbara Czachura
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Swarzędzu
Sołtys Sołectwa Gruszczyn

z Fot. M. Kałek
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Weekend z orkiestrami dętymi
W dniach 28-30 czerwca odbył się XXI Swarzędzki Festiwal Orkiestr Dętych 
im. Rajmunda Gronowskiego. W festiwalu łącznie wzięło udział pięć orkiestr, 
a były to: VIVAT Sieraków, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kłomnice, 
Miejska Orkiestra Dęta w Gostyninie, Orkiestra Dęta z Chludowa oraz 
oczywiście gospodarz całego wydarzenia - Swarzędzka Orkiestra Dęta.

Festiwal rozpoczął się piątkowym 
koncertem na Placu Niezłomnych, 
gdzie wystąpiły Swarzędzka Orkie-

stra Dęta oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Kłomnic. Licznie zgromadzona 
widownia podziwiała kunszt orkiestr oraz 
piękne występy grup choreograficznych, 
nagradzając oba zespoły gromkimi bra-
wami. Podczas występu orkiestry grały 

naprzemiennie, prowadząc swego rodzaju 
„dialog muzyczny”. 

Główne wydarzenia festiwalu miały 
miejsce drugiego dnia, w sobotę. 

Już od południa  Swarzędz zmienił się 
w prawdziwą muzyczną arenę. Orkiestry 
rozjechały się po całym mieście, zaraża-
jąc mieszkańców muzycznym pięknem, 
płynącym z instrumentów dętych.

O godzinie 14:30 rozpoczęła się prze-
piękna, kolorowa parada orkiestr oraz grup 
tanecznych, które marszowym krokiem do-
tarły na swarzędzki rynek. Tam burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek oficjalnie 
i uroczyście otworzył XXI Festiwal Or-
kiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskie-
go. Zgodnie z tradycją wszystkie orkiestry 
wykonały wspólnie dwa utwory, pod batutą 
dyrygenta swarzędzkiej orkiestry Łukasza 
Gowarzewskiego. Następnie artyści oraz 
zaproszeni goście skierowali się ulicami 
Swarzędza w stronę Sceny nad Jeziorem, 
gdzie odbyły się finałowe koncerty. Po-
południe wypełniły największe przeboje 
polskiej i światowej muzyki rozrywkowej, 
ale nie zabrakło również tradycyjnych mar-
szy, które zawsze wywołują u słuchaczy 
radość oraz uśmiech na twarzy. 

Tegoroczny festiwal zakończył nie-
dzielny koncert orkiestry z Kłomnic, która 
wystąpiła przy świetlicy w Zalasewie. 

To był wyjątkowo huczny weekend, 
który okazał się prawdziwym świętem mu-
zyki orkiestrowej, a swarzędzka publicz-
ność po raz kolejny nie zawiodła, bawiąc 
się z muzykami i nagradzając wszystkie 
orkiestry gromkimi brawami 

/ok/ 
z Fot. Aldona Młynarczak i Mariusz Łuczak 
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Pośmiejmy się z Poniedzielskim

20 września 2019 roku (piątek) 
o godzinie 20:00 w Swarzędz-
kiej Sali Koncertowej w Zalase-

wie, przy ul. Jana Heweliusza 26, odbędzie 
się występ Andrzeja Poniedzielskiego - 
poety, satyryka, humorysty, a także mistrza 
mowy polskiej. 

Bilety w cenie 50 zł do nabycia 
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu ul. Po-
znańska 14 ( wjazd od ul. Jesionowej) lub 
na stronie www.kupbilecik.pl

/ok/

Andrzej Poniedzielski urodził się 4 lipca 1954 
roku w Iwaniskach (świętokrzyskie). Po maturze 
uzyskanej w technikum elektronicznym studiował 
w Politechnice Świętokrzyskiej, uzyskując w 1980 roku 
dyplom i tytuł magistra inżyniera automatyka. Jeszcze 
w technikum założył szkolny kabaret, a na pierwszym 

roku studiów napisał swoje pierwsze wiersze. W 1977 
r. otrzymał wyróżnienie na Spotkaniach Zamkowych 
„Śpiewajmy Poezję” w Olsztynie i nagrodę Naczelnej 
Redakcji Muzyki Estradowej PR i TV na Studenckim Fe-
stiwalu Piosenki w Krakowie. Na tym samym festiwalu, 
w maju 1978 r., otrzymał II nagrodę, a w listopadzie 
I nagrodę na I Warszawskim Przeglądzie Piosenki Au-
torskiej (późniejsza OPPA). Pierwszy tomik wierszy pt. 
„Chyba już można...” opublikował w 1984 roku. W 1995 
roku rozpoczęła działalność, stworzona wspólnie z Elż-
bietą Adamiak, Piwnica Artystyczna „Przechowalnia”, 
w której od 1999 r. wraz z Arturem Andrusem prowadzi 
wieczory kabaretowe (fragmenty wydano na trzech 
składankach CD).

Od 2001 r. pisze  felietony dla łódzkiego miesięcz-
nika kulturalnego „Kalejdoskop”, a w latach 2003-2009 
pisał „Felietony z wierszem” w miesięczniku „Zwier-
ciadło”. W  2002 r. została wydana pierwsza autorska 
płyta CD „13 łatwych utworów tanecznych”, z której 

piosenki i wiersze Andrzej Poniedzielski zaprezentował 
publiczności podczas Olsztyńskich Spotkań Zamkowych 
„Śpiewajmy Poezję”.

Jest współautorem wielu spektakli estradowych 
(scenariusz, reżyseria, prowadzenie), m. in. Wielkiej Gali 
80-lecia Polskiego Radia, Koncertu „Inny świat, Monsieur 
Chopin”, Gali Złotego Berła Fundacji Kultury Polskiej dla 
Janusza Gajosa i Wojciecha Młynarskiego, koncertu ju-
bileuszowego Seweryna Krajewskiego w Opolu.

W marcu 2007 r. Andrzej Poniedzielski, przyjmu-
jąc propozycję Gustawa Holoubka, objął kierownictwo 
literackie „Sceny na dole” w Teatrze Ateneum. 

Andrzej Poniedzielski jest autorem ponad 250 
wierszy, kilkuset felietonów i wielu tekstów piosenek 
m. in. dla Elżbiety Adamiak, Michała Bajora, Haliny 
Frąckowiak, Edyty Geppert, Anny Marii Jopek, Jolanty 
Majchrzak, Maryli Rodowicz, Stanisława Soyki, Doroty 
Stalińskiej, Lory Szafran, Grzegorza Turnaua, Anny Treter. 

Pisał do muzyki m.in. Katarzyny Gaertner, Sewe-
ryna Krajewskiego, Włodzimierza Nahornego, Janusza 
Strobla i Jerzego Satanowskiego, Tadeusza Woźniaka.

Wspólnie obejrzeliśmy 
film W.Allena

DKF zaprasza ponownie 
13 sierpnia
9 lipca odbyło się V spotkanie  Swarzędzkiego 
DKF’u. Licznie zgromadzona publiczność obejrza-
ła  film pod tytułem „Na karuzeli życia” w reżyserii 
Woody’ego Allena. Opowiadał on skomplikowaną 
relacje między czworgiem głównych bohaterów. 
Nie obyło się, oczywiście, bez burzliwych pory-
wów serca i fal nieposkromionych emocji. By 
dodać lekkości całej historii, sceneria była iście 
wakacyjna - akcja filmu odbywała się na słonecz-
nej wyspie blisko nowojorskiego Manhattanu. 
W rolach głównych obejrzeliśmy: Kate Winslet, 
Juno Temple, Jima Belushi i Justina Timberlake’a.
Jak zawsze na zakończenie odbyła się bardzo 
burzliwa – ale jakże konstruktywna dyskusja na 
temat wyświetlonego filmu. Uczestnicy wyrażali 
swoje poglądy i opinie, wzajemnie komentując 
swoje uwagi. Dziękujemy wszystkim za tak liczne 
przybycie !
Kolejne spotkanie odbędzie się 13 sierpnia, 
czyli tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca.
Zapraszamy serdecznie do Ośrodka Kultury 
w Swarzędzu! /ok/
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Półkolonie w Ośrodku kultury

1 lipca w Ośrodku Kultury  w Swarzę-
dzu ruszyły półkolonie letnie. Odby-
wają się one w 7 turnusach, z czego 

jeden turnus trwa 5 dni od poniedziałku 
do piątku. Zajęcia rozpoczynają się od 
godziny 9:00 i trwają do 15:00. Każdego 
dnia dzieci uczestniczą w różnych grach 
i zabawach,  ucząc się przy tym wielu 
różnych ciekawych rzeczy. Zajęcia cieszą 
się bardzo dużą popularnością. Na każdy 
turnus przygotowano 25 miejsc, co łącznie 
daje liczbę 175 uczestników. Miejsca na 
półkolonie zapełniły się bardzo szybko.

Warto również dodać, że dzieci oprócz 
spędzania czasu na terenie Ośrodka Kultu-
ry wychodzą na spacer nad Jezioro Swa-
rzędzkie czy też zwiedzają  Komisariat 
Policji w Swarzędzu oraz Swarzędzkie 
Centrum Historii i Sztuki. Z kolei każdy 
piątek turnusu jest dniem wyjazdowym. 

W zależności od pogody dzieci udają się 
do Starego ZOO w Poznaniu, gdzie cze-
ka na nich atrakcja jaką jest skorzystanie 
z parku linowego lub do kina. Każdego 
dnia, z wyjątkiem piątku kiedy to nasi mali 

półkoloniści są  w Poznaniu, na dzieci 
czeka inna przekąska w postaci: lodów, 
gofrów, popcornu czy też waty cukrowej.

Uśmiechy dzieci wyrażają więcej niż 
tysiąc słów – co bardzo cieszy rodziców 
oraz nas – pracowników Ośrodka Kul-
tury.  /ok/

z Fot. Ubarwieni
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Projekt „Mój zawód – moja 
przyszłość” – II edycja

Wraz z rozpoczęciem wakacji, 
zakończyliśmy pierwszy etap 
realizacji II edycji projektu „Mój 

zawód – moja przyszłość”, który kierowa-
ny jest do uczniów szkół podstawowych 
z terenu Gminy Swarzędz. Projekt w ca-
łości finansowany jest przez naszą gminę, 

zaś realizowany we współpracy z Powia-
tem Poznańskim i Uniwersytetem im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu. Celem przed-
sięwzięcia jest pomoc młodym ludziom 
w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu 
o własne predyspozycje zawodowe i umie-
jętności, a także możliwości edukacyjne 

w szkołach ponadpodstawowych miesz-
czących się na terenie Swarzędza. 

Tak jak w ubiegłej edycji, uczniowie 
brali udział w lekcjach z zakresu doradz-
twa zawodowego realizowanych przez stu-
dentów z Wydziału Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz uczestniczyli w warszta-
tach zawodowych mających miejsce w Ze-
spole Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz w Ze-
spole Szkół nr 2 w Swarzędzu. Uczestnicy 
mogli wybrać trzy spośród oferowanych 
im 12 warsztatów w kategorii: informa-
tyka, ekonomia, hotelarstwo, logistyka, 
gastronomia, energetyka odnawialna, 
mechatronika, automatyka przemysłowa, 
profil humanistyczny, profil ekonomiczny, 
profil przyrodniczy oraz profil policyjny. 
Warsztaty prowadzili wykwalifikowani 
nauczyciele ze szkół średnich leżących na 
terenie Gminy Swarzędz. Na zakończenie 
zajęć, celem usystematyzowania nabytej 
wiedzy, uczniowie otrzymali na nośnikach 
elektronicznych materiały podsumowujące 
warsztaty.

W roku szkolnym 2019/2020 przewi-
dziane są jeszcze dla uczestników drugiej 
edycji projektu wyjazdy studyjne do za-
kładów pracy i na uczelnię wyższą. 

Wszelkie informacje dotyczące pro-
jektu „Mój zawód – moja przyszłość” do-
stępne są u szkolnych opiekunów projektu 
oraz na www.swarzedz.pl w zakładce 
Edukacja. 

/aw/ 

Wiedza, wychowanie, przyszłość  
– kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół

Za nami kolejny rok realizacji projektu 
„Wiedza, wychowanie, przyszłość 
– kompleksowe wsparcie swarzędz-

kich szkół”, którego celem jest podnie-
sienie jakości kształcenia podstawowe-
go i gimnazjalnego w Gminie Swarzędz. 
Projekt obejmuje wsparciem uczniów 
i nauczycieli: Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Stanisława Staszica w Swarzędzu, 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w Swarzędzu, Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. Polskich Noblistów w Swa-
rzędzu, Szkoły Podstawowej w Wierzonce, 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie, 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła 
II w Paczkowie. 

Projekt jest współfinansowany ze 

środków unijnych w ramach Poddziała-
nia 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
i realizowany w okresie od 01.08.2017 r. 
do 31.01.2020 roku.

Do udziału w projekcie przystąpiło aż:
 » 839 uczniów;
 » 273 nauczycieli, którzy korzystają 
z różnych form doskonalenia zawo-
dowego, w tym szkoleń czy sieci 
współpracy.
Działania na rzecz nauczycieli reali-

zowane są w partnerstwie z Regionalnym 
Ośrodkiem Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą 
we Wrocławiu.

Z końcem roku szkolnego 2018/2019 
udział w projekcie zakończyło już ponad 

230 uczniów, którzy nabyli wiedzę i umie-
jętności przygotowujące do rynku pracy 
i uczenia się przez całe życie poprzez 
udział w następujących formach zajęć: 

a) zajęcia dodatkowe w zakresie nauk 
matematycznych,

b) zajęcia dodatkowe w zakresie nauk 
przyrodniczych,

c) zajęcia dodatkowe z języka obcego,
d) zajęcia dodatkowe w zakresie roz-

woju umiejętności tj. kreatywność, 
praca zespołowa, innowacyjność,

e) zajęcia w zakresie wsparcia indy-
widualnego podejścia do ucznia np. 
socjoterapia, logopedia etc.

Wszelkie informacje dotyczące pro-
jektu „Wiedza, wychowanie, przyszłość 
– kompleksowe wsparcie swarzędzkich 
szkół” dostępne są u szkolnych opieku-
nów projektu oraz na www.swarzedz.pl 
w zakładce Fundusze http://swarzedz.
pl/index.php?id=416

/er/
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Aktywne lato 
w Klubach Młodych 
Duchem

Mimo letnich upałów 
w klubach młodych 
duchem nie ma koń-

ca aktywnej i twórczej pra-
cy... Z inicjatywy seniorek 
w czerwcu powstawały cu-
downe ozdoby koralikowe, 
których metody wykonania 
można było zgłębiać na za-
jęciach w klubie „Stokrotki” 
przy Centrum Aktywności 
Seniora ul. Piaski 4. Pani Ola 
pokazywała i uczyła nas, jak 
poprzez wytrwałą, mozolną 
pracę stworzyć kolie. Za-
pewne Panie zaprezentują 
je na wyczekiwanym przez 
seniorów corocznym kon-
cercie – „Dawnych Wspo-
mnień Czar”, który odbędzie 
się 28 lipca na „scenie nad 
jeziorem”. Był też czas na ak-
tywność umysłową i treningi 
pamięci w klubie „Słonecz-
ny Wiek” Oś. Cegielskiego 
34 oraz prozdrowotne kok-
tajle z granatem i żurawiną, 
posiadające bogate walory 
zdrowotne.

W klubie „Gadu -Gadu” 
w Zalasewie trwał okres 
wytężonych prac w związ-
ku z obchodzonymi w tym 
roku Dożynkami Gminnymi. 
Sądząc po ilości przygoto-
wanych przez nasze klubo-
wiczki kotylionów zaprosze-
ni goście dopiszą.

Zapraszamy wszystkie 
osoby 55+ z Gminy Swa-
rzędz do Centrum Aktyw-
ności Seniora ul. Piaski 4 (I 
piętro) na trwające w lipcu 
i sierpniu Warsztaty letnie. 
Informacje uzyskacie Pań-
stwo na stronie interneto-
wej: www opsswarzedz.pl, 
swarzedzkisenior.pl oraz 
pod numerem telefonów 
504932301 oraz 505912370.
Tutaj miło i twórczo spędzi-
my wspólnie czas. 

M. Pawlik
Centrum Aktywności 

Seniora

Komunikat Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 

świadczeń rodzinnych i specjalnego zasiłku 
opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy będą 
wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. 
w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SWARZĘ-
DZU - STANOWISKO OBSŁUGI KLIENTA NR 3. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wnio-
sek z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przy-
sługujących świadczeń następuje do 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumenta-
mi w okresie od 1 września do 31 października, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypła-
ta świadczeń następuje do 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami w okresie od 
1 listopada do 31 grudnia danego roku, usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje do ostatniego 
dnia lutego następnego roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy 
okres zasiłkowy będą wydawane i przyjmowane od 
1 sierpnia 2019 r. w OŚRODKU POMOCY SPO-
ŁECZNEJ W SWARZĘDZU - STANOWISKO OBSŁUGI 
KLIENTA NR 3 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 
sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 
31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 
1 do 30 września danego roku, ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego następuje do dnia 30 listopada tego roku. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 

od dnia 1 października do dnia 31 października 
danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 
dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego 
roku ustalenie prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego oraz wypłata przysługujących świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 
31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 
dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia 
następnego roku ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysłu-
gujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
następuje do dnia lutego następnego roku.

Beata Pacholczak
OPS w Swarzędzu
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Wernisaż prac malarskich seniorów

13 czerwca w Centrum Aktywno-
ści Seniora odbył się wernisaż 
prac malarsko-rysunkowych 

seniorek, uczestniczących w zajęciach 
artystycznych. Wernisaż otworzył wy-
stawę, na której pokazywałyśmy szer-
szej widowni dzieła, które powstały 

w minionym roku. Zaprezentowane 
zostały różnorodne tematy podejmo-
wane na zajęciach – martwa natura, 
pejzaż, architektura, portret.

Obrazy wykonane były też za po-
mocą różnych technik, które przyswa-
jałyśmy sobie podczas cotygodnio-

wych spotkań. Oglądać można było 
więc popisy akrylu, farby olejnej, pa-
steli suchych i olejnych oraz ołówka. 
To ten ostatni, pomimo swojej prosto-
ty wzbudził w publiczności najwięk-
szy podziw. Sam wernisaż uświetnił 
dokonania kursantek i był możliwo-
ścią zaprezentowania dużego arty-
stycznego progresu, który dokonał się 
w uczestniczkach zajęć rysunkowo-
-malarskich. Wszystkie prace wzbu-
dziły głęboki zachwyt i były fizycznym 
dowodem na rozwijające się talenty. 
Mamy nadzieję, a właściwie głębokie 
przekonanie, że to dopiero początek 
fascynującej przygody ze sztuką, oraz 
że takich wystaw będzie w przyszłości 
jeszcze wiele.

Daria Grajek

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 

Profilaktyka zdrowia dla seniorów

W czerwcu w Dziennym Domu 
„Senior-WIGOR” i Centrum 
Aktywności Seniora miały 

miejsce dwa spotkania profilaktyczne. 
Pierwsze spotkanie dotyczyło psycho-
onkologii, czyli wspomaganie leczenia 
z pespektywy psychologii, radzenia 

sobie z chorobą i stresem z nią zwią-
zanym oraz profilaktyki chorób onko-
logicznych. Wykład ten poprowadziła 
Małgorzata Styburska – psycholog 
i certyfikowany psychoterapeuta z wie-
loletnim doświadczeniem.

Drugie spotkanie miało charakter 

prelekcji multimedialnej, a jej tematem  
były wady słuchu i postawy, którą po-
prowadzili protetyk słuchu i fizjotera-
peuta. Po wykładzie był czas na bez-
płatne badania takie jak audiometria 
tonalna, otoskopia oraz badanie stóp 
z użyciem skanera i skorzystanie z po-
rad specjalistów.

Renata Śledź
Dzienny Dom „Senior- WIGOR”

Wakacje podwórkowe 
w sierpniu! 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
zaprasza dzieci z terenu miasta i gminy 

Swarzędz do udziału w bezpłatnych półkoloniach. 
Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 
15.00 w trzech turnusach:

 » I - od 5 do 9 sierpnia 2019 roku dla dzieci w wieku 
od 7 do 10 lat

 » II - od 12 do 16 sierpnia 2019 roku dla dzieci od 
10 do 14 lat

 » III - od 19 do 23 sierpnia 2019 roku dla dzieci 
od 7 do 10 lat

Zbiórka przed siedzibą Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej: ul. Poznańska 25 w Swarzędzu. 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie 
Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście pod adresem 
ul. Poznańska 25 lub telefonicznie pod numerem 
61 651 26 50 lub  61 651 26 53.

/ops/

Warsztaty artystyczne dla niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu poznańskiego 

Stowarzyszenie na Rzecz Akty-
wizacji Społeczności Lokalnej 
działające przy Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Swarzędzu pozyskało 
dotację ze środków Powiatu Poznań-
skiego na realizację  projektu „Warszta-
ty artystyczne dla niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu poznańskiego 
’’. Spotkanie odbyło się 25 czerwca 
2019 r. w świetlicy wiejskiej w Jasinie, 
w którym udział wzięli uczestnicy Śro-
dowiskowych Domów Samopomocy 
z  Powiatu Poznańskiego tworząc nie-
samowite „lasy w słoikach”. Gościliśmy 
ŚDS Zielone Centrum, ŚDS Fountain 
House, ŚDS Dom Pomocy Maltańskiej 
oraz ŚDS ze Swarzędza.

 „Las w słoiku” to nic innego jak 
mały ekosystem, który wymaga mini-
mum doglądania i pielęgnacji, gdyż 

pielęgnuje i żywi się poniekąd sam, 
wytwarzając dogodne środowisko  
samodzielnie. Osoby biorące udział 
w projekcie dowiedziały się  jak prawi-
dłowo taki las stworzyć i jak o niego 
zadbać, aby na długie lata cieszył nas 
swoim pięknem.

Atmosfera spotkania, zarówno za 
oknami jak i w pomieszczeniu, była bar-
dzo gorąca, jednakże wszyscy w wiel-
kim skupieniu i oddaniu tworzyli swoje 
dzieła. Każda praca była inna, równie 
ciekawa, dająca wiele inspiracji do two-
rzenia nowych lasów w słoiku. Mamy 
nadzieję, że za kilka lat będziemy mogli 
spotkać się w tym samym gronie aby 
podzielić  się doświadczeniami i obser-
wacjami, jakie zauważymy w naszych 
małych ekosystemach.

K.Z
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Katarzyna Wągrowska
„Życie zero waste. 
Żyj bez śmieci  
i żyj lepiej”

Katarzyna Wągrowska – pozna-
nianka, blogerka i entuzjastka 
minimalizmu – w swojej książce 
chce nas przekonać, że wytwa-
rzanie mniejszej ilości odpadów 
w codziennym życiu jest możliwe. 
Autorka podaje praktyczne porady, 
jak zrobić bezśmieciowe zakupy, jak 
przygotować domowe kosmetyki, 
jak zmniejszyć ilość używanego 
plastiku, jak założyć kompostow-
nik. Książka wzbogacona została 
wywiadami z osobami, którym 
udaje się żyć w duchu zero wa-
ste, między innymi z Aleksandrą 
Niewczas, założycielką pierwszej 
grupy dotyczącej tego stylu życia 
w Polsce, obecnie prezeską Pol-
skiego Stowarzyszenia Zero Waste. 
Niezwykle potrzebna i przydatna 
książka, która pozwoli w praktyczny 
sposób zadbać o planetę.

Piotr Bojarski
„Szmery”

Z gmachu Uniwersytetu Poznań-
skiego porwany zostaje wybitny 
matematyk i kryptolog Zdzisław 
Krygowski. Zagadkę jego tajem-
niczego zniknięcia ma wyjaśnić 
komisarz policji Zbigniew Kaczma-
rek – szybko jednak okazuje się, że 

sprawa może być o wiele bardziej 
skomplikowana, a poznański na-
ukowiec miał powiązania z tajny-
mi służbami. Czy śledczy odnajdzie 
profesora? Jaki związek z porwa-
niem matematyka mieli niemieccy 
pięściarze? Piotrowi Bojarskiemu 
udało się oprócz ciekawej zagadki 
kryminalnej, odtworzyć niezwykły 
klimat Poznania lat 30. XX wieku, 
toteż jest to dobra propozycja dla 
zainteresowanych historią stolicy 
Wielkopolski. Wydanie książki zwią-
zane jest z obchodzoną aktualnie 
100. rocznicą powstania Uniwersy-
tetu Poznańskiego.

Renata Frydych
„Niespodziewanie 
jasna noc”

Nowa powieść autorki znanej już 
czytelnikom z przezabawnej książki 
„Załatw pogodę, ja zajmę się resztą” 
przenosi nas do Warszawy i Londynu. 
Kuba studiuje prawo, w przyszłości 
ma pracować w kancelarii ojca, jed-
nak w głębi ducha marzy, by zostać 
aktorem. Gdy do Polski przyjeżdża 
znany reżyser, chłopak decyduje się 
wziąć udział w castingu do roli szek-
spirowskiego Romea. Alice mieszka 
w Londynie. Po udanym przeszczepie 
nerki wreszcie chce zacząć żyć peł-
nią życia i spełniać swoje marzenia. 
Wybiera się na warsztaty dla mło-
dych artystów. Rozważa wyjazd 
do Warszawy, Pragi lub Berlina. 
Czy drogi Alice i Kuby się przetną? 
Czy uda im się zrealizować swoje 
marzenia? Nieoczywista powieść 
obyczajowa, pełna ciepła i humoru 
– warta polecenia.

Stephen Hawking
„Krótkie odpowiedzi 
na wielkie pytania”

Stephen Hawking światowej sła-
wy kosmolog i astrofizyk tuż przed 
śmiercią próbował odpowiedzieć 
na najważniejsze dla ludzkości 
pytania: jak to się wszystko zaczę-
ło? Czy istnieje Bóg? Czy ludzkość 
przetrwa na Ziemi? Czy powinniśmy 
skolonizować kosmos? Czy istnieje 
inteligentne życie poza naszym 
układem słonecznym? Czy sztucz-
na inteligencja zdominuje ludzką? 
Mimo naukowej tematyki książka 
napisana jest w bardzo przystępny 
sposób, nie zabrakło w niej typowe-
go dla Hawkinga humoru. Książka 
zawiera także archiwalne zdjęcia 
oraz dwie przedmowy (pierwszą 
laureata Oscara Eddiego Redmay-
ne’a, który grał postać Hawkinga 
w filmie „Teoria wszystkiego”, oraz 
Kip S. Thorna – bliskiego przyjaciela 
Hawkinga), a także posłowie napi-
sane przez jego córkę Lucy.

Christopher Skaife
„Strażnik kruków. 
Moje życie wśród 
kruków Tower”
Legenda głosi, że gdy kruki opusz-
czą londyńskie Tower, upadnie nie 
tylko twierdza, ale i całe Królestwo 
Brytyjskie. Ma temu zapobiec je-
den człowiek – Christopher Skaife, 
Strażnik Pałacu i Twierdzy Jej Kró-
lewskiej Mości, członek Przybocznej 
Straży Królewskiej z oddziału Gwardii 
Yeomenów. W swojej po części auto-
biograficznej książce autor wyjaśnia, 
skąd kruki wzięły się na zamku, dla-
czego w nim mieszkają, kto nadaje 

im imiona, co dzieje się z ptakami 
po śmierci. Tłumaczy dlaczego kruki 
odegrały tak ważną rolę w mitach 
i legendach. Opowiada o swojej nie-
zwykłej pracy, o karmieniu ptaków 
psimi ciasteczkami nasączonymi 
krwią i o pogoni za krukami-ucie-
kinierami, które należy sprowadzić 
z powrotem do Tower.

Maciej Marcisz
„Taśmy rodzinne”

„Marcin Małys ma 30 lat, 63 tysiące 
złotych długu i mętną wizję własnej 
przyszłości.Kiedy ojciec decyduje 
się go wydziedziczyć i przekazać 
wielomilionowy majątek na cele 
dobroczynne, Marcin postanawia 
odzyskać należne mu dziedzictwo. 
Żeby nakłonić ojca do zmiany zda-
nia, musi przekonać do siebie matkę, 
siostrę i brata, którzy postanowili 
o nim na zawsze zapomnieć. Z prze-
zabawnej historii o próbach radzenia 
sobie z dorosłością «Taśmy rodzinne» 
przeradzają się w poruszającą sagę 
rodzinną. To opowieść o magicznej 
i fatalnej sile pieniądza, narodzinach 
fortun nowobogackich, toksycznym 
poczuciu wyjątkowości i skutkach 
manipulowania wspomnieniami. 
Także o tym, czego nigdy nie dowie-
my się o cudzej rodzinie i o pewnej 
taśmie VHS”.

Anna  
Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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Książka na wakacje – dla młodzieży:

Marah Woolf 
„Księżycowy sen”

Książka dla młodzieży z gatunku 
fantasy, rozgrywająca się wśród 
malowniczych krajobrazów Szko-
cji, zasiedlonych przez elfy, wam-
piry i inne fantastyczne postacie. 
To trzeci tom bestsellerowej sagi 
księżycowej, opowiadającej hi-
storię uczucia osieroconej przez 
matkę siedemnastoletniej Emmy 
i tajemniczego Caluma. W trzecim 
tomie opowieści młodym i całemu 
magicznemu światu zagraża żądny 
zemsty Elin i jego armia. Czy Emmie 
i Calumowi uda się wyjść zwycięsko 
z opresji? Czy ich uczucie przetrwa 
wszelkie przeciwności?

Laurel Remington 
„Marzenie  
w białe groszki”
Pogodna i wciągająca powieść 
dla miłośniczek mody osadzona 

we współczesnych angielskich re-
aliach. Zniesienie obowiązku ubie-
rania szkolnych mundurków jest 
dla trzynastoletniej Andy jednym 
z najgorszych dni w jej życiu. Jej 
mama prowadzi sklep z używanymi 
ubraniami, które Andy jest zmuszona 
nosić do szkoły. Wyśmiewana przez 
„modową policję” składającą się z jej 
niedawnych koleżanek, marzy o no-
wych, modnych rzeczach. Do czasu, 
gdy odkryje niespodziewaną zawar-
tość torby pozostawionej w sklepie 
jej mamy. Czy Andy odnajdzie swój 
styl? A jednocześnie czy pomoże 
mamie i odkryje piękno przyjaźni, 
jak i pierwszej miłości? 

Erin Hunter 
„Wojownicy. Nowa 
Przepowiednia. 
Zmierzch”
Najnowszy, jedenasty tom poczytne-
go cyklu „Wojownicy” przenosi nas 
w świat walki kocich klanów. Zdo-

byte terytorium stawia przed kotami 
nowe, niebezpieczne wyzwania. Czy 
poradzą sobie, gdy dawni przyjaciele 
stają się nowymi wrogami, a podzia-
ły i konflikty między kocimi klanami 
zaostrzają się? Córki Ognistej Gwiaz-
dy muszą podjąć decyzje, które przez 
kolejne lata będą miały wpływ na 
losy członków Klanu Pioruna. Nie-
spodziewany atak bezwzględnego 
wroga wyzwala w nich nową siłę 
i odwagę, by walczyć i zapewnić 
klanowi przetrwanie! Spotkajcie 
się łapa w łapę z kotami z klanów 
Pioruna, Rzeki, Wiatru i Cienia!

Colleen Houck 
„Odrodzeni”
Kolejny, drugi tom bestsellerowej 
serii „Strażnicy gwiazd” rozgrywają-
cej się w świecie egipskiej mitologii. 
Dzięki świetnemu połączeniu współ-
czesności i starożytności, książkę czy-
ta się jednym tchem. W pierwszym 
tomie cyklu „Przebudzeni”  Lily Young 

podróżowała na drugą stronę świata 
z przebudzonym księciem słońca.  
W drugim tomie serii musi stawić 
czoło jeszcze większemu wyzwaniu. 
Po dramatycznym rozdzieleniu z Lil-
ly, jej ukochany Amon przenosi się 
do krainy umarłych. Cierpi po starcie 
ukochanej i zaniedbuje swój obowią-
zek chronienia ludzkości. Nieszczęśli-
wa Lily, szukająca ukojenia na farmie 
swojej babci, współodczuwa ból 
ukochanego Amona, gdyż ten przed 
rozstaniem wręczył jej niezwykły dar 
- skarabeusza sercowego. Czy dzięki 
niemu Lily uda się uwolnić Amona 
i ocalić wszechświat?

Kelly Barnhill 
„Syn wiedźmy”
To wzruszająca klasyczna baśń 
z elementami fantasy, opowia-
dająca o potędze przyjaźni i sile 
ducha. Aine, córka Króla Zbójców, 
ma w pamięci przepowiednię wy-
powiedzianą przez jej matkę w ago-
nii: „Uratujesz życie niewłaściwemu 
chłopcu, a on uratuje życie tobie”. 
Ned to jeden z braci bliźniaków, 
zahukany jąkała. Gdy w nieszczę-
śliwych okolicznościach ginie jego 
brat bliźniak, ich matka, czarownica 
„zaszywa” duszę utraconego syna 
w ciele Neda. Czy, gdy Ned i Aine się 
spotkają, będą umieli sobie zaufać 
i wspólnie współpracować, by nie 
dopuśić do wojny dwóch królestw? 
Przeczytajcie sami!

/jgm/

Nowości wydawnicze 
z dofinansowaniem z MKiDN

Od kilku już lat biblioteki publicz-
ne biorą udział w „Narodowym 
Programie Rozwoju Czytelnic-

twa”, który jest finansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Celem tego programu jest 
wzmocnienie roli bibliotek jako lokal-
nych ośrodków życie społecznego sta-
nowiących centrum dostępu do kultury 
i wiedzy. Operatorem programu Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek pu-
blicznych jest Biblioteka Narodowa.

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 
w 2019 r. pozyskała z tego programu 
kwotę 18 322 zł.

W 2018 r. zakupiliśmy dla biblioteki 
głównej oraz 6 filii 3 475 książek za kwotę 
72 786,83 zł (w tym kwota dotacji z BN 
- 16 873 zł). 

Oprócz zakupu otrzymujemy rów-
nież książki z darów od czytelników. 
W roku ubiegłym zainwentaryzowaliśmy 
z darów 2 828 książek. Jest to tylko część 
książek, które otrzymujemy od czytelni-
ków. Do księgozbioru włączane są tyl-
ko te, których nie posiadamy w swoich 
zbiorach oraz wydane w ciągu ostatnich 
2-3 lat. Pozostałe dary czytelników w ra-
mach bookcrossingu znajdują nowych 
właścicieli.

Z księgozbioru 
biblioteki liczącego 
ponad 126 tys. wo-
luminów korzystało 
w ub. roku 7826 czy-

telników w tym: w bibliotece głównej 
- 3742, w Filii os. Raczyńskiego -1705, 
w Filii os. Kościuszkowców - 1084 oraz 
w Filii w Zalasewie - 783. Pozostali to 
czytelnicy Filii w Paczkowie, w Kobylnicy 
i w Uzarzewie.

Zapraszamy do biblioteki po książkę 
na wakacje! /bibl/

os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
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Plaża i bieżnia  
przez całe lato

Serdecznie zapraszamy  wszystkich chętnych 
na plażę miejska 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. 
Zaraz 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 pły-
walni, furtka przy kortach tenisowych. Bieżnia jest 
niedostępna podczas przeprowadzanych eventów 
sportowych. /scsir/

A może korty?

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/

Padnie rekord rekordów życiowych 

Niemal zupełnie 
nowa, płaska, 
bardzo szybka 

trasa, to jeden z wy-
różników IV Półmara-
tonu Szpot Swarzędz, 
który za kilka tygodni, 
a dokładnie w niedzielę, 1 września 2019 
roku o godzinie 10:00, tradycyjnie na 
swarzędzkim Rynku. I tutaj już analogie 
z trasą znaną od 2016 roku się kończą. 
Nie będzie bowiem podbiegów ani na 
wiadukt nad trasą kolejową Poznań–
Warszawa, ani na ulicy Piaski. Będzie 
natomiast ponad 20 kilometrów płaskiej, 
o długich prostych odcinkach, o bardzo 
dobrej nawierzchni trasy, 
która prowokować będzie 
do ustanawiania nowych 
rekordów życiowych. Bie-
gacze pobiegną bowiem 
ze swarzędzkiego Rynku 
ulicą Wrzesińską, następnie 
przez Łowęcin, Sarbinowo, 
w okolice Paczkowa, stam-
tąd niemal do miejsco-
wości Góra i z powrotem 
przez Łowęcin do mety na 
Stadionie Miejskim. Limit 
uczestników ustalony zo-
stał przez organizatora – 
firmę Szpot – na 1 500 bie-
gaczek i biegaczy. Zapisy 
trwają od kilku tygodni, 
wpisowe wynosi 60 zło-
tych, a zapisać się można 
poprzez stronę www.biegi.
szpot.pl.

Współorganizatorem 
półmaratonu jest Miasto 
i Gmina Swarzędz, a patro-

nat honorowy ob-
jęli Wojewoda Wiel-

kopolski Zbigniew 
Hoffmann, Marszałek 

Województwa Wielko-
polskiego Marek Woźniak, 

Starosta Poznański Jan Grab-
kowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz Marian Szkudlarek.

Zapraszamy do Swarzędza 1 wrze-
śnia 2019 roku, a zapisy już trwają po-
przez stronę www.biegi.szpot.pl. Będzie 
to – zdaniem wielu biegaczy – półma-
raton rekordów życiowych. Czy tak się 
stanie? Przekonamy się już niedługo. 

/maw/

Amatorska  
Liga Tenisa

Pomimo trwających na terenie Pły-
walni prac remontowych informu-
jemy, że przystań oraz korty SCSiR 

funkcjonują bez zmian. Na kortach 
oprócz możliwości rekreacyjnego grania 
cały czas prowadzone są rozgrywki Ama-
torskiej Ligii Tenisa. Udział w niej bierze 
blisko trzydziestu uczestników, którzy 
podzieleni są na trzy grupy. Zgodnie 
z regulaminem Ligii, każdy z zawodni-
ków musi rozegrać mecz ze wszystkimi 

przeciwnikami w grupie. Po zakończeniu 
rozgrywek grupowych zostaną wyło-
nieni zwycięzcy poszczególnych grup 
a po tym etapie liderzy grup zmierzą się 
między sobą o tytuł najlepszego zawod-
nika Amatorskiej Ligii Tenisa SCSiR 2019.

Wszystkim uczestnikom życzymy 
wytrwałości i powodzenia w rywalizacji!
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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

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.

Półkolonie 
w SCSiR

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

W tym roku, z powodu długiej prze-
rwy technologicznej nie ma w harmo-
nogramie basenu.

W programie między innymi:
 » gry i zabawy sportowe
 » wycieczki edukacyjne
 » warsztaty plastyczne
 » Rogalowe Muzeum Poznania

 » Interaktywna Makieta Poznania
 » rejs statkiem po Warcie
 » zwiedzanie z przewodnikiem Kate-

dry i podziemi
 » wizyta w Skansenie Pszczelarskim
 » wizyta u podopiecznych w Schroni-

sku dla Zwierząt w Skałowie

Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat.
Są jeszcze wolne miejsca na TUR-

NUS 26-30 sierpnia. Półkolonie w go-
dzinach 8:00 do 15:30. Koszt za jeden 
turnus: 400 zł /1os.

Zapisy w dni robocze w godzinach 
8:00-15:00, tel. 61 65 09 520/523.

/scsir/

Zapraszamy na przystań

Zapraszamy wszystkich do wypoży-
czalni sprzętu wodnego. Do Pań-
stwa dyspozycji są kajaki, rowery 

wodne oraz łodzie wiosłowe. 
Przystań otwarta w soboty i niedzie-

le od 12:00 do 19:00 (godziny otwarcia 
przystani uzależnione od warunków 
atmosferycznych). 

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/
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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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Zapraszamy na Gminne Dożynki! z Lektury na wakacje
Urszula i „Zouzy” – wkrótce koncerty z Prosto z budowy

Światowy Przegląd Folkloru „Integracje”

– koncert finałowy znów w Swarzędzu!
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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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 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

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!

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

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”

PRACA W STARCZANOWIE
Producent mebli tapicerowanych Firma MATEX z siedzibą 

w Starczanowie k. Nekli, lider w branży mebli tapicerowanych,  
ogłasza nabór pracowników.

Producent mebli tapicerowanych zatrudni:
• Tapicerów • Tapicerów pomocników • Monterów stelaży • Szwaczki  

• Kierowców C+E • Pracowników magazynowych • Pracowników 
pomocniczych • Osoby chętne do przyuczania się

Co oferujemy?
•	 pracę w stabilnej firmie,
•	 bezpośrednie zatrudnienie na umowę 

o pracę,
•	 narzędzia niezbędne do pracy,
•	 możliwość rozwoju zawodowego,
•	 wynagrodzenie podstawowe oraz pre-

mię zależną od wyników w pracy
•	 atrakcyjne benefity pracownicze (ZFŚS, 

ubezpieczenie grupowe, udział w wyda-
rzeniach integracyjnych i wiele innych).

Czego wymagamy?
•	 Samodzielność i dobra organizacja pracy,
•	 umiejętność pracy w zespole i współpra-

cy pracownikami innych działów,
•	 -wysoki poziom kultury osobistej, rze-

telność i uczciwość,
•	 chęć stałego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych
•	 otwartość na zmiany,
•	 sumienność wykonywania powierzo-

nych zadań.

Tel. 885 440 216
Starczanowo 4, 62-330 Nekla  

(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym) 
www.matex-polstermoebel.com.pl

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

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

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

zatrudni w Swarzędzu  
tapicerów oraz  
szwaczki  krawcowe
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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 SPOŁECZNOEKONOMICZNA 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

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)

 

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

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

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

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made


