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DNI SWARZĘDZA
25 i 26 czerwca 2016, polana przy ul. Strzeleckiej

Serdecznie zapraszamy!

Grzegorz 
Hyży

Maryla 
Rodowicz
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BudowaDomow.com

• sprzedaż gotowych domów 
• budowa domów „pod klucz”

• stan surowy  
i deweloperski

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

r bezpunkcyjne i bezkrwawe leczenie zatok przynosowych
r ambulatoryjne i bezbolesne usuwanie migdałów u dzieci 

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

Informacja i rejestracja: tel. 61 817 46 71, 698 221 757
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102 cawad@prokonto.pl

 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

ARISconcept zatrudni w Swarzędzu tapicerów 
przy produkcji mebli tapicerowanych 
na bardzo dobrych warunkach.

Tel. 61 651 18 71, CV można przesyłać 
na adres : praca@arismebel.pl
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Jednogłośne 
absolutorium

Podczas XXIII sesji Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, która odbyła się 17 
maja 2016 r. w Ośrodku Kultury, 

głównym tematem było udzielenie Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2015 rok. Wszyscy radni jednomyślnie 
głosowali za przyjęciem uchwały abso-
lutoryjnej. 

Po głosowaniu przewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Czachura w imie-
niu wszystkich radnych pogratulowała 
burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi 

znakomitego wyniku głosowania i podzię-
kowała za dobrą współpracę. Burmistrz 
podziękował z kolei radnym oraz wszyst-
kim swoim współpracownikom za pomoc, 
życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne 
funkcjonowanie samorządu naszej gmi-
ny oraz wspólną pracę dla dobra ogółu 
mieszkańców. 

Podczas sesji, oprócz wielu innych, 
radni przyjęli też uchwałę „w sprawie 
zasad używania herbu, flagi, pieczęci 
i hejnału Gminy Swarzędz”. /mw/

Więcej informacji o pracach Rady 
Miejskiej i jej poszczególnych komisji 
zamieszczamy na str. 12-14.

Wielkie muzyczne 
święto…

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do 
wspólnej zabawy podczas wielkiego 
muzycznego święta – Dni Swarzędza.

25 i 26 czerwca spotykamy się na po-
lanie przy ul. Strzeleckiej – zielonej strefie 
koncertów, pikniku rodzinnego, atrakcji 
dla dzieci, plenerowej gastronomii. Przed 
nami dwa dni rodzinnego wypoczynku 
pełnego artystycznych wrażeń. 

W sobotę o godz. 14:00 rusza rodzin-
ny piknik – gry i zabawy dla najmłod-
szych z animatorami, wesołe miasteczko, 
atrakcyjna oferta kulinarna i handlowa. Na 
scenie koncertowej jako pierwsi wystąpią 
młodzi tancerze z Sekcji Tańca Ośrodka 
Kultury, a następnie swarzędzkie zespoły 
Heavyweight i AZillion. O 19:00 zagra 
polsko-łemkowsko-ukraińska kapela Le-
mOn, znana z programu Must be the mu-
sic, a punktualnie o 21:00 wielka gwiazda 
wieczoru – IRA.

W niedzielę, jak dnia poprzedniego, 
piknik rodzinny od 14:00, od 16:00 blok 

koncertowy: na „pierwszy ogień” Drums 
show – sekcja bębniarska Ośrodka Kultury, 
po bębniarzach występ kabaretu Czołówka 
Piekła, o godz. 18:00 ulubieniec młodej 
widowni Grzegorz Hyży, no i wreszcie 
występ wieczoru – długo oczekiwana 
w Swarzędzu, wielka dama polskiej sceny 
muzycznej – Maryla Rodowicz!

Życzę wszystkim doskonałej zabawy 
oraz udanego relaksu – tegoroczne Dni 
Swarzędza niech będą początkiem pięk-
nego lata!

Marian Szkudlarek
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Od redakcji: Szczegółowe informacje 
na dalszych stronach.

Zapraszamy również  
na imprezy towarzyszące:

► 27 czerwca, Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Swarzędza – boisko 
Orlik, Bogucin, godz. 10:00

► 28 czerwca, Zawody Wędkarskie 
o Puchar Burmistrza Swarzędza – Dolina 
Cybiny, godz. 6:00

► 28 czerwca, XXIV Rodzinny 
Rajd Samochodowy Miasteczka Samo-
chodowego Szpot, start Kórnik, rynek, 
godz. 8:30
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Bezpłatne 
badania

Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii No-

wotworów w Poznaniu, na 
podstawie porozumień zawartych z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskie-
go przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań 
profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy 
Swarzędz od 50 roku życia.
Badania będą dotyczyć:
• profilaktyki i wczesnego wykrywania no-

wotworów złośliwych dolnego przewodu 
pokarmowego (rak jelita grubego)

• profilaktyki i wczesnego wykrywania 
chorób układu moczowo – płciowego 
mężczyzn (prostata).

24 czerwca 2016 r. o godz. 12:30 w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu, ul. Poznańska 14 (wjazd 
od ul. Jesionowej) przeprowadzone zostanie 
SPOTKANIE EDUKACYJNE. Podczas spotkania, 
zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane 
specjalne probówki do przygotowania materiału 
do badań. 
Natomiast w dniu 14 lipca 2016 r. w godzinach 
9:00 – 13:00 w Ośrodku Kultury w Swarzędzu, ul. 
Poznańska 14 przeprowadzone zostaną BADANIA 
KRWI oraz ODBIÓR POJEMNIKÓW NA KAŁ.

Zapisy przeprowadzane są przez Referat 
Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, pok. 
109, nr tel. 61 65 12 312. Liczba miejsc ogra-
niczona!!!

Informacje dodatkowe:
- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty,
- wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem 
poczty na wskazany przez pacjenta adres.

/edu/
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Maryla Rodowicz 

Największa gwiazda polskiej estrady. 
Od ponad 30 lat magnetyzuje swoją 
obecnością na scenie, nie tylko pol-

ską publiczność. Jej dorobek artystyczny 
jest ogromny. Nagrała 600 piosenek, wy-
dała 20 płyt polskich, po jednej niemieckiej, 
angielskiej, rosyjskiej i czeskiej. W sumie 
sprzedała 12 milionów egzemplarzy!!!

Wielokrotnie występowała i zdobywała 
liczne nagrody na festiwalach za granicą 
i w kraju, głównie w Opolu i Sopocie. 
Koncertowała na całym świecie. Każdy jej 
koncert to niepowtarzalne show, w którym 
zaskakuje słuchaczy nie tylko interpretacją 
swoich piosenek, ale także oryginalnymi 
strojami scenicznymi i nieprzeciętnym 
temperamentem. 

IRA 

Jeden z najważniejszych zespołów pol-
skiego rocka. Każda płyta grupy sprze-
daje się w wielu tysiącach egzemplarzy, 

a różnorodność gatunków muzycznych, po 
które sięga, sprawia, że zdobywa serca za-
równo fanów mocniejszych brzmień, jak 
i wielbicieli rockowych ballad. IRA powsta-
ła w 1987 roku w Radomiu z inicjatywy 
Kuby Płucisza, a rok później zadebiutowała 
na festiwalu w Opolu. Pierwsza płyta ze-
społu pt. „IRA” ukazała się w 1989 roku. 
Wydana w roku 1991 płyta „Mój dom”, 
a następnie 1993 i koncertowa „Live” od-
niosły niebywały sukces, zapewniając gru-
pie awans do czołówki polskich zespołów 
rockowych. 

Dzięki takim sukcesom, zespół miał 
okazję występować na wielu największych 
festiwalach rockowych w kraju, m.in. trzy-
krotnie w Jarocinie, na Przystanku Wood-
stock oraz na Festiwalu Odjazdy. Utwory 
z płyt zadebiutowały na prestiżowej pol-
skiej Liście przebojów Programu III Pol-
skiego Radia.

W 1996 roku zespół zawiesił działal-
ność. Po 7 latach przerwy grupa powróciła 
na estradę i ruszyła w trasę koncertową pod 
hasłem: „IRA - Wracamy!”. Od tego czasu 
IRA wydała jeszcze pięć płyt: Tu i teraz 
(2002), Ogień – (2004), Londyn 08:15 – 
(2007), 9 – (2009), X – (2013).

Najbardziej znane utwory zespołu to: 

„Mój dom”, „Nadzieja”, „Ona jest ze snu”, 
„Taki sam”, „Wybacz”.

Grzegorz Hyży 

Swoją przygodę ze śpiewaniem zaczął 
przypadkiem na jam session w jednym 
z poznańskich klubów. Przełomem 

okazał się udział w trzeciej edycji programu 
X-Factor, w którym zajął drugie miejsce. 
Premiera debiutanckiego albumu miała 
miejsce 27 maja 2014 roku. Utwory takie 
jak „Na chwilę”, „Wstaję” „Pusty dom” czy 
„Zagadka” pozwoliły artyście ugruntować 
pozycję na rynku muzycznym.

Razem z zespołem zagrał na najwięk-
szych festiwalach w Polsce: Sopot Festiwal, 
Festiwal w Opolu, Festiwal Top of the Top, 
Trasa Lato Zet i Dwójki, Sylwester TVN itd. 
Może pochwalić się wieloma prestiżowymi 
nagrodami: Złota płyta za sprzedaż albumu 
„Z całych sił”, Najczęściej grane utwory 
w stacjach radiowych w 2014 – Festiwal 
Top of The Top Sopot 2015, Najlepszy Ar-
tysta w sieci – Festiwal Opole 2015, Gruba 
Ryba – najlepszy debiut 2014 – Radio Kolor, 
Nominacja w kategorii Najlepszy Artysta 
Roku - MTV EMA , Najlepszy debiut ra-
diowy 2014 - Eska Music Awards .

LemON 

To zespół, który udowodnił, że ambitna 
muzyka na wysokim poziomie może 
trafić na pierwsze miejsca list prze-

bojów. Tak stało się chociażby z utwora-
mi „Napraw”, „Scarlett”, „Spójrz”, „Nice” 
i „Jutro”.

LemON w niezmienionym składzie 
gra od ponad dwóch lat. Liderem jest Igor 
Herbut, którego Maryla Rodowicz nazwała 
nadzieją polskiej wokalistyki. Młodzień-
cza charyzma Igora współistnieje na scenie 
z rzadko spotykaną wrażliwością artystycz-
ną. Na koncertach brawurowo wykonuje 
drapieżne rockowe kompozycje, żeby za 
chwilę zasiąść przy pianinie i zaśpiewać 
intymną balladę. 

Grupa ma na koncie występy na naj-
ważniejszych festiwalach (m.in. Woodstock, 
Sopot, Opole), koncerty za granicą (We-
mbley Arena w Londynie, trasa klubowa 
na Wyspach Brytyjskich, występy we 
Włoszech, Austrii i Niemczech), występy 

na prestiżowych galach (m.in. Fryderyki 
– w duecie z grupą Kroke, Nagrody im. 
Andrzeja Woyciechowskiego, Nagrody 
Viva! Najpiękniejsi).

HEAVYWEIGHT 

Zespół powstał w 1999 r. i dziś tworzą 
go doświadczeni i świadomi muzycy. 
Zespół zainspirowany ogólnie pojętą 

muzyką rockową przełomu wieków i taką 
też wykonujący, jednak należy zauważyć, 
że duży nacisk kładziony jest na melodyjny 
wokal i różnorodne formy utworów.

Zespół zagrał wiele festiwali i przeglą-
dów (często z wyróżnieniami) i niezliczoną 
ilość koncertów autorskich w całym kra-
ju, a także supportując takie zespoły jak 
HEJ, KULT, PIERSI, TSA, IRA... Poza 
pierwszymi krótkimi płytami „demo” 
(1999 i 2001r) powstały też dwie długo-
grające płyty „Czarny Punkt” (w 2003 r.) 
oraz „Niespokojne Otoczenie” (w 2008 r.). 
Kilka utworów z tych płyt znalazło się na 
play-listach lokalnych stacji radiowych, 
powstał też wideoklip dopełniający arty-
stycznie ostatnią płytę. 

Ciekawostką jest fakt, że dwoje człon-
ków zespołu uczestniczących w tym pro-
jekcie od jego początków jest wieloletnimi 
mieszkańcami Swarzędza. 

Aktualny skład: Magda Nowakowska 
„Mechagodzilla” – wokal, Kuba Kędziora 
„Łysy” – gitara, Sebastian Kopeć „Seba” 
- gitara Artur Nowak „Acioo” - gitara baso-
wa, Marcin Leitgeber „Viking” – perkusja. 

AZillion 

Swarzędzki zespół, który powstał 
w 2015 roku z inicjatywy Mirka - 
gitarzysty i Przemka - basisty. Oboje 

zaczęli swoją przygodę z muzyką w la-
tach 80. Połączenie różnych doświadczeń 
związanych z różnymi gatunkami muzyki 
pozwoliło im stworzyć nowy zróżnicowany 
projekt muzyczny. Do wspólnego grania 
przyłączył się syn Mirka, Piotr, który w wie-
ku 12 lat rozpoczął naukę gry na perkusji. 
Ciężka praca i postępy Piotra zaowocowały 
debiutanckim wystąpieniem na Powidz Jam 
Festiwalu w 2015.

Zespół na co dzień korzysta z patrona-
tu Ośrodka Kultury w Swarzędzu, dzięki 
któremu może tworzyć i poszerzać swój 
repertuar. 

Obecny skład zespołu AZillion: Mirek - 
gitara1 (Heaven), Przemek - gitara basowa 
(Rh Blues, Indianer, Second Child), Filip - 
gitara 2, Piotrek - perkusja, Adrian - wokal.
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Partnerzy strategiczni:

Partnerzy:



PROSTO Z RATUSZA  czerwiec 2016

7

D
n

i S
w

ar
zę

d
za



PROSTO Z RATUSZA  czerwiec 2016

8

P
ro

st
o

 z
 b

u
d

o
w

y

Bogucin – ul. Jaśminowa jak nowa. Sprawnie – o czym już informowaliśmy – przebiega przebudowa ul. Jaśminowej w Bogucinie. Inwestycja ta, 
kosztująca 1,056 mln zł, obejmuje budowę 300 metrów kanalizacji deszczowej, 370 m nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m, jednostronny chodnik o szerokości 2 m 
oraz wjazdy do posesji. 
Nieuchronne podczas takiej budowy kłopoty z dojazem do posesji, wkrótce powinny się skończyć. Jedynym problemem, który może utrudnić terminowe zakończenie 
inwestycji, jest prowadzona równocześnie przez dostawcę gazu wymiana przyłączy – sygnalizowano problemy z obsłużeniem wszystkich posesji. /mw/

z F
ot

. J
an

us
z G

ęb
ar

ow
sk

i

Gruszczyn: teraz 
ul. Modrzewiowa 
i Leszczynowa

Trwa procedura przetargowa zwią-
zana z przebudową ul. Modrzewiowej 
i Leszczynowej w Gruszczynie. Obie 
ulice o łącznej długości prawie 1000 m 
otrzymają nawierzchnię z kostki bruko-
wej i chodniki. W celu poprawy bezpie-
czeństwa ruchu wszystkie skrzyżowania 
zostaną wyniesione w górę - zmusi to kie-
rowców do ograniczenia prędkości jazdy. 

Inwestycja może być wykonana do 
końca tego roku, jednak zależy to od wy-
niku przetargu.

/mw/ 

Ulice Orla i Pawia  
– na początek

Na ulicach Orlej i Pawiej w Swarzędzu 
trwa wymiana sieci gazowniczej. Według 
zapewnień spółki gazowniczej prace te 
mają się zakończyć w połowie tego roku. 
Wówczas będzie można rozpocząć prze-
budowę ulic, która będzie wykonywana 
etapowo – w bieżącym roku rozpocznie 

się właśnie od ul. Orlej i Pawiej. Gdy za-
mykaliśmy to wydanie PzR trwała jesz-
cze procedura przetargowa zmierzająca 
do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. 

Pozostałe ulice na „ptasim osiedlu” 
przebudowane mają być w kolejnych la-
tach. Zaznaczyć trzeba, że Gmina Swa-
rzędz przygotowała już pełnobranżową 
dokumentację techniczną na przebudowę 
wszystkich ulic na tym osiedlu. W Wie-
loletniej Prognozie Finansowej naszej 
gminy zabezpieczono na ten cel w latach 
2016-2019 kwotę 4,3 mln zł.

/mw/

Ul. Heleny 
Modrzejewskiej  
– uda się do jesieni? 

Otwarte zostały oferty złożone w prze-
targu nieograniczonym na przebudowę ul. 
Heleny Modrzejewskiej w Swarzędzu. 
W ramach tego zadania wybudowana 
zostanie ok. 550 – metrowa pieszojezd-
nia z kostki brukowej o szerokości ok. 
10 m, wraz z odwodnieniem (kanaliza-
cja deszczowa) oraz budową brakujących 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Dla 
zwiększenia bezpieczeństwa wybudowane 

zostaną progi spowalniające ruch.
W ramach tej inwestycji Gmina 

Swarzędz, jako inwestor zastepczy fir-
my AQUANET SA, wybuduje (na jej 
koszt) odcinek sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie 
to przebudowa mogłaby się zakończyć 
jesienią br.

/mw/

Mieszkania 
komunalne – wkrótce 
przetarg. Będzie 
dofinansowanie?

Na ukończeniu są już przygotowania 
do budowy dwóch budynków wieloro-
dzinnych z mieszkaniami komunalnymi. 
Będą to budynki 3-kondygnacyjne (w tym 
poddasze użytkowe). Zbudowane zostaną 
w Jasinie przy ul. Wrzesińskiej. Będzie 
w nich odpowiednio 27 i 21 mieszkań jed-
no-, dwu- i trzypokojowych. Dwa miesz-
kania przystosowane zostaną dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Gmina ma już 
pozwolenie na budowę, a przetarg na tę in-
westycję zostanie wkrótce ogłoszony. Jeśli 
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nic nie stanie na przeszkodzie, mieszkania 
byłyby gotowe jesienią przyszłego roku. 

Gmina Swarzędz w marcu złożyła 
wniosek o dofinansowanie budowy w wy-
sokości 35 proc. kosztów kwalifikowanych 
z Funduszu Dopłat zarządzanego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. W wio-
sennej edycji tego rządowego programu 
do BGK wpłynęło 111 wniosków o łącznej 
wartości blisko 102 mln zł, dzięki którym 
ma powstać 1719 mieszkań. Należy zwró-
cić uwagę, że pula środków do wykorzy-
stania wynosi ponad 65 mln zł. W porów-
naniu do ubiegłorocznej wiosennej edycji 
wartość złożonych wniosków wzrosła 
prawie o połowę (46 proc.). Najbardziej 
aktywne były województwa: pomorskie 
(19 proc. mieszkań objętych wnioskami), 
mazowieckie (18 proc.) oraz wielkopolskie 
(16 proc.). 

/mw/

Jaśniej i bezpieczniej 
Gmina Swarzędz podpisała umowy 

na budowę oświetlenia ulicznego w uli-
cach Żonkilowej w Jasinie, Krawieckiej 
w Swarzędzu, Szkolnej oraz Błotnej 
w Gortatowie i Łowęcinie, Truskawko-
wej w Sokolnikach Gwiazdowskich oraz 
Braterskiej w Paczkowie. Prace te będą 
wykonane latem br.

Zostały też wysłane zapytanie ofer-
towe dotyczące budowy oświetlenia ul. 
Sielskiej w Zalasewie oraz w Wierzenicy 
na drodze pomiędzy kościołem a cmen-
tarzem. Dodatkowa lampa zainstalowana 
zostanie na skrzyżowaniu ul. Hebanowej 
i Mahoniowej w Zalasewie.

/mw/

Ul. Kwaśniewskiego – 
nowa nawierzchnia 

Na bieżący rok przewidziane jest uło-
żenie nowej nawierzchni ul. Kwaśniew-
skiegow Swarzędzu. Część funduszy 
(300 tys. zł) na ten cel gmina Swarzędz 
otrzymała jako dofinansowanie od Starosty 
Poznańskiego. 

Remont nawierzchni odbędzie się 
w 2 etapach, gdyż na odcinku ul. Kwa-
śniewskiego pomiędzy pętlą autobusową 
a rondem im. Leszka Grajka planowana 
jest budowa kanalizacji sanitarnej. Ten 
fragment ulicy zostanie wyremontowany 
w przyszłym roku, po zakończeniu robót 
instalacyjnych.

/mw/

Ul. Napoleońska – 
chodnik do remontu

Po zakończeniu przetargu podpisana 
została umowa na wykonanie remontu 
chodników w ul. Napoleońskiej w Swa-
rzędzu na nieprzebudowanym jej odcinku 
o długości prawie 280 m. Remont obej-
mie wymianę krawężników, nawierzchni 
chodników, zjazdów, umocnień skarp oraz 
przebudowę schodów prowadzących do 
posesji.

Wykonawcą jest firma NORTEX z Po-
znania. Prace zostaną wykonane do końca 
wakacji, a ich koszt to niespełna 170 tys. zł.

/mw/

Deptak – przetarg 
na II etap

Trwa procedura związana z przygo-
towaniem przetargu nieograniczonego na 
II etap modernizacji tzw. deptaka – ciągu 
komunikacyjnego na terenie os. Czwar-
taków w Swarzędzu. II etap obejmie 
odcinek pomiędzy Gimnazjum nr 3 na 
os. Czwartaków a Szkołą Podstawową 
nr 4 na os. Kościuszkowów. W ramach 
tej inwestycji zmodernizowane zostaną 

(na koszt spółki AQUANET) sieci wodo-
ciągowa i kanalizacji sanitarnej. Deptak 
otrzyma nową nawierzchnię podobną 
do wykonanej niedawno na pierwszym 
wyremontowanym odcinku. Wyremon-
towane zostaną chodniki i nawierzchnie 
ulic, a parkingi nareszcie doczekają się 
porządnej nawierzchni z kostki brukowej. 
Powstanie też nowe oświetlenie, uporząd-
kowana będzie zieleń, ustawione zostaną 
ławki, kosze etc. 

/mw/

Remonty w szkołach
Na okres wakacyjny planowane są, jak 

co roku, remonty w szkołach. W Szkole 
Podstawowej nr 1 w sali gimnastycznej 
wymieniona zostanie posadzka i parkiet 
oraz zamontowany będzie system wen-
tylacji. W Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu 
wymienione zostaną parkiety w dwóch 
salach gimnastycznych. W Gimnazjum 
w Zalasewie zakończy się remont dachu 
łącznika. Planowana jest również budowa 
zaplecza (szatnie i toalety) przy boisku na 
terenie Szkoły Podstawowej w Zalasewie.

/mw/
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przy ul. Wrzesińskiej – projekt
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Pora na Zachodnią. W maju rozpoczęła się przebudowa ul. Zachodniej w Swarzędzu. W ramach tej inwestycji, która potrwać ma do końca czerwca, wybudowana 
zostanie nawierzchnia pieszojezdni z kostki brukowej, kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Dla poprawy bezpieczeństwa wybudowane zostaną również 
progi spowalniające ruch. Wykonawcą prac jest Zakład Robót Wieolobranżowych Marek Kubiaczyk z Nekli. Koszt tej inwestycji to niespełna 350 tys. zł z budżetu naszej 
gminy.  /mw/

Wandale będą płacić 
sami

Mieszkańcy południowej części 
Swarzędza z radością przyjęli w 2014 r. 
modernizację pasa zieleni – parku na os. 
Raczyńskiego. Odnowione zostały boiska 
sportowe, plac zabaw dla dzieci, powstała 
również „zielona siłownia” oraz piękna, 
wieloelementowa fontanna otoczona ła-
weczkami. Miejsce to stało się ulubionym 
terenem wypoczynku wielu ludzi. Niestety, 
jak można sądzić, nie wszystkim zależy 
na urodzie i funkcjonalności otoczenia, 
w którym żyją! Fontanna w czasie kilku 
lat ulegała świadomym zniszczeniom, wy-
magając napraw pokrywanych z budżetu 
gminy. Wszelkie granice wandalizmu prze-
kroczone zostały parę tygodni temu i czas 
tolerancji na takie działania skończył się 
bezpowrotnie!

Oto szkody poczynione przez bez-
myślnych sprawców, którzy z głupoty 
albo nudy dewastują publiczne dobro:

- urwana deska zabudowy drzew,
- uszkodzone trwale poidełka do 

wody,
- zbite oświetlenie podwodne – lam-

py LED,

- uszkodzone krawędzie rur zjeż-
dżalni (bardzo niebezpieczne, ostre),

- uszkodzone otwory wentylacyjne 
pomieszczenia technicznego,

- odsłonięte wzmocnienie (kratka) 
na podłożu z grysu białego,

- porysowane ławki i murki.

Koszt naprawy fontanny obliczony 
został na 18 tys.140 zł! To są pieniądze 
wszystkich mieszkańców Swarzędza. Nie 
będziemy apelować do bandytów (bo tak 
należy ich nazwać), lecz do mieszkańców 
południowej strony naszego miasta:

Nie pozwólcie na niszczenie miejsca 
Waszego wypoczynku, reagujcie jeśli 
widzicie lub słyszycie o takich aktach 
dewastacji – dzwońcie na telefon inter-
wencyjny swarzędzkiej Straży Miejskiej 
– 061 6510986.

A dla wandali mamy informację – 
cały teren fontanny na os. Raczyńskiego 
objęty zostanie monitoringiem miej-
skim. Za ewentualne następne znisz-
czenia sprawcy zapłacą już „z własnej 
kieszeni”!

/tr/
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Pracownia Ceramiki i Rzeźby 
proponuje na ferie:

Wakacyjne poranki 
i gliniankowe 
spotkania
Fundacja ART i FAKT i Pracownia Ceramiki 
i Rzeźby zapraszają do zapoznania się z ofer-
tą wakacyjną - „Wakacyjne Poranki” oraz 
„Gliniankowe Spotkania...”, które odbywać 
się będą w klimatycznej pracowni przy ul. 
Warszawskiej 2 w Swarzędzu. 

Jak co roku, w twórczej, fantastycznej atmos-
ferze, będziemy wymieniać się pomysłami, 

inspirować wzajemnie i bawić. Czekamy na tych, 
którzy w działaniach twórczych widzą piękno 
i super zabawę.
Program wakacyjnych zajęć:
„Poranki ze Sztuką...” – tygodniowy cykl za-
jęć warsztatowych od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00 dla dzieci i młodzieży od 5 
roku życia do 14 lat. 
- warsztaty: świat bajek i fantazji i ich bohate-
rowie,
- zabawy twórcze z wykorzystaniem ciekawych 
technik ceramiczno rzeźbiarskich, wypał prac,
- praca na kole garncarskim,
- zabawy twórcze z przedmiotem,
- malarskie impresje,
- gry i zabawy,
- a w przerwach... małe co nieco...
„Gliniankowe Spotkania...” – warsztaty ce-
ramiczne, integracyjne dla najmłodszych (od 4 
roku życia), w godz. 10.00-11.00.
Dla dorosłych zajęcia we wtorki i czwartki 
w godz. 18.00- 20.00.

Wszystkie zajęcia dostosowane są do wieku 
i możliwości uczestników. Pracownia dyspo-
nuje fartuszkami ochronnymi oraz zapewnia 
potrzebne materiały. Honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego 
lub zapraszamy do biura: Rynek 21.
Prosimy wszystkich chętnych do udziału w warsz-
tatach o wcześniejsze zapisy pod numerem tel. 
501 436 345, kom. 501 428 903 lub w biurze: 
Swarzędz ul. Rynek 21.
Serdecznie zapraszamy!

Ewa Wanat
www.ceramikawanat.pl

Wakacje dotowane przez gminę
Gmina Swarzędz, jak co roku, dofinansowuje organizację wakacyjnego 
wypoczynku dzieci i młodzieży. W 2016 roku na ten cel z budżetu Swa-
rzędza przeznaczono 80 tys. złotych (przed rokiem było to 72,8 tys. zł). 

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci 
i młodzieży – w wyniku otwartego konkursu ofert – burmistrz przyznał na-
stępującym organizacjom:

Wnioskodawca Tytuł zadania Przyznana 
dotacja w zł

Parafia rzymskokatolicka pw.św. 
Mikołaja w Wierzenicy

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Wakacyjne podró-
że w otoczeniu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.

7 700

Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań- 
Rejon ZHP, reprezentowany przez 
Komendę Ośrodka ZHP Kobylnica

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Harcerska Akcja 
Letnia 2016.

7 700

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra 
Dęta w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz wypoczyn-
kowo- kondycyjny.

5 600

Związek Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej- Okręg Wielkopolski

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz harcerski 9 
Swarzędzkiej Drużyny Harcerzy 2016.

11 500

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Wyjazd profilak-
tyczno- zdrowotny z wypoczynkiem nad morzem dla 
dzieci i osób niepełnosprawnych z opiekunem.

12 000

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Poznańskiej

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Kolonia letnia dla 
dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowo- Pro-
filaktycznej.

4 500

Parafia rzymskokatolicka pw. Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych 
w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Franciszkańskie 
Czwartki 2016.

 3 100

Parafia rzymskokatolicka pw. Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych 
w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz o charakterze 
formacyjno- krajoznawczym i rekreacyjno- sportowym 
Ostrowiec koło Wałcza 2016.

6 000

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wiel-
kopolski Oddział Regionalny, repre-
zentowany przez TPD Oddział Miejski 
w Swarzędzu

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Organizacja kolonii 
wypoczynkowych „Słona plaża” w Kołobrzegu.

4 000

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci                        
i Młodzieży Lider

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz profilaktycz-
no- terapeutyczny.

6 300

Związek Harcerstwa Polskiego Cho-
rągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań- 
Rejon ZHP, reprezentowany przez 28 
Swarzędzką Drużynę Harcerską HKT 
Azymut „Wigry”

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Harcerska Akcja 
Letnia 2016 28 Swarzędzkiej Drużyny Harcerskiej HKT 
„Azymut” „Wigry”.

3 900

Związek Harcerstwa Polskiego Chorą-
giew Wielkopolska, reprezentowany 
przez Hufiec Poznań- Nowe Miasto 
ZHP

Wsparcie działań w zakresie organizacji wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Obóz 9 Swarzędz-
kiej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej „Dąbrowa” oraz 
9 Swarzędzkiej Gromady Zuchowej „Wesołe Jagódki”.

7 700
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Z prac Rady Miejskiej 
w Swarzędzu 

W dniu 17 maja 2016 roku 
w Ośrodku Kultury w Swa-
rzędzu odbyła się XXIII sesja 

Rady Miejskiej w Swarzędzu. W obra-
dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 20 radnych.

Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr XXIII/219/2016 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

► Uchwałę nr XXIII/220/2016 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2016 -2036.

► Uchwałę nr XXIII/221/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem 
na czas nieoznaczony lokalu położonego 
w Paczkowie przy ul. Szkolnej 14 w trybie 
bezprzetargowym.

► Uchwałę nr XXIII/222/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu położonego 
w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1.

► Uchwałę nr XXIII/223/2016 
w sprawie przyjęcia do realizacji od Po-
wiatu Poznańskiego zadań związanych 
z obsługą weekendowej linii autobuso-
wej Swarzędz-Biedrusko, umożliwiającej 
przejazd większych grup rowerzystów 
i turystów.

► Uchwałę nr XXIII/224/2016 
w sprawie ustalenia regulaminów korzysta-
nia z kompleksów sportowych położonych 
na terenie gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr XXIII/225/2016 
w sprawie określenia górnych stawek opłat 
za opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych i transport nieczystości ciekłych.

► Uchwałę nr XXIII/226/2016 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych.

► Uchwałę nr XXIII/227/2016 

w sprawie zasad używania herbu, flagi, 
pieczęci i hejnału Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr XXIII/228/2016 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr XXIII/229/2016 
w sprawie rozpatrzenia skargi na kierow-
nika gminnej jednostki.

Uchwałę nr XXIII/230/2016 w sprawie 
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr XXIII/231/2016 w spra-
wie zmiany uchwały nr XVI/127/2011 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 
września 2011 roku w sprawie zasad wy-
najmowania lokali mieszkalnych wcho-
dzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr XXIII/232/2016 
w sprawie wstępnej lokalizacji przystan-
ku komunikacyjnego przy gminnej drodze 
publicznej w Wierzonce - ul. Barcińska.

► Uchwałę nr XXIII/233/2016 
w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji 
na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków.

► Uchwałę nr XXIII/234/2016 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy części nieru-
chomości położonej w Swarzędzu przy 
u. Kosynierów 1.

► Uchwałę nr XXIII/235/2016 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2015 rok wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy za 2015 rok.

► Uchwałę nr XXIII/236/2016 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2015 rok. 

Zapytania pisemne złożyli:
– radna Katarzyna Szkudlarek w spra-

wie poprawy jakości powietrza w Gminie 
Swarzędz,

– radny Zygmunt Majchrzak w spra-
wie modernizacji przejścia pod torami przy 

W dniu 17 kwietnia 2016 roku od-
była się XXIII sesja Rady Miejskiej, 
której głównym tematem było udziele-
nie Burmistrzowi Miasta i Gminy Swa-
rzędz absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2015 rok. Radni głosowali 
jednomyślnie za przyjęciem uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2015 rok oraz w sprawie 
udzielenia absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2015 rok. Głosowanie 
nad tymi uchwałami poprzedziło przed-
stawienie pozytywnych opinii Regional-
nej Izby Obrachunkowej, pozytywnych 
opinii stałych komisji Rady Miejskiej 
oraz przedstawienie opinii i wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie udziele-
nia absolutorium. W imieniu wszystkich 
radnych, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Barbara Czachura po głosowaniu 
pogratulowała Burmistrzowi uzyskania 
absolutorium. Burmistrz Marian Szku-
dlarek złożył podziękowania radnym za 
udzielenie absolutorium, a pracownikom 
Urzędu Miasta i Gminy za dobrze wy-
konaną pracę, która przyczyniła się do 
uzyskania absolutorium. 

Podczas posiedzenia radni rozpatry-
wali również m.in. uchwały w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2016, zmia-
ny Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2016 
-2036, wyrażenia zgody na wynajem na 
czas nieoznaczony lokalu położonego 
w Paczkowie przy ul. Szkolnej 14 w try-
bie bezprzetargowym, wyrażenia zgo-
dy na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu położonego w Swarzędzu przy 
ul. Kosynierów 1, przyjęcia do reali-
zacji od Powiatu Poznańskiego zadań 
związanych z obsługą weekendowej li-
nii autobusowej Swarzędz-Biedrusko, 
umożliwiającej przejazd większych grup 
rowerzystów i turystów, ustalenia re-
gulaminów korzystania z kompleksów 
sportowych położonych na terenie gmi-
ny Swarzędz, określenia górnych stawek 
opłat za opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych i transport nieczystości 
ciekłych oraz w sprawie zasad używania 
herbu, flagi, pieczęci i hejnału Gminy 
Swarzędz. 

Barbara Czachura  
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Swarzędzu
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dok. na str. 14 Ü

dworcu PKP w Swarzędzu. 
Hanna Mełeń

Biuro Rady Miejskiej

Od redakcji: pełne teksty wszystkich 
uchwał wraz załącznikami dostępne są 
w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej: http://bip.
swarzedz.eu/

A oto, czym zajmowały się w ostatnim 
czasie poszczególne komisje Rady 

Miejskiej w Swarzędzu:

Komisja Spraw Społecznych

10 maja br. odbyło się kolejne po-
siedzenie Komisji Spraw Społecznych. 
W czasie spotkania oprócz omówienia 
materiałów sesyjnych członkowie komisji 
skupili się na szeroko pojętym temacie 
rodziny. Pani Anna Renda – dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu – zapoznała radnych z kwestia-
mi dotyczącymi m.in. Programu 500+, 
zasiłków rodzinnych oraz Karty Dużej 
Rodziny. Najwięcej pytań dotyczyło Pro-
gramu Rodzina 500+. Jak wynika z przed-
stawionych danych na dzień 10 maja 
w Gminie Swarzędz, w ramach tegoż 
programu, złożone zostały 3293 wnio-
ski. Procedura rozpatrywania wniosków 
cały czas trwa. Niestety wiele wniosków, 
zwłaszcza tych złożonych przez Internet, 
zawiera błędy, które wymagają wezwań 
do uzupełnienia braków oraz kontaktu 
z wnioskodawcami. Najwięcej trudności 
i nakładów pracy rodzą wnioski dotyczące 
zasiłków na pierwsze dziecko, co zwią-
zane jest ze skomplikowanymi oblicze-
niami dot. sytuacji finansowej rodziny. 
Nieco lepiej jest w przypadku wniosków 
na drugie i kolejne dzieci. Warto jednak 
zauważyć, że w gminie Swarzędz część 
środków została już wypłacona, co świad-
czy o wysokim stopniu zaangażowania 
pracowników OPS.

W naszej gminie dobrze działa rów-
nież Karta Dużej Rodziny, która umożliwia 
rodzinom wielodzietnym korzystanie ze 
zniżek. Cieszy fakt, iż rośnie liczba pla-

cówek z terenu gminy (m.in. sklepów 
i punktów usługowych), które biorą udział 
w programie.

Joanna Wojtysiak

Komisja Środowiska  
i Rozwoju Wsi

Głównym tematem posiedzenia ko-
misji w tym miesiącu było omówienie 
wykonania budżetu za rok 2015. Radni 
zapoznali się z kompletem wszystkich 
dokumentów z tym związanych, m.in. 
bilansem na koniec roku 2015, informacją 
o stanie mienia komunalnego. Po zapo-
znaniu się z przedstawionymi danymi ko-
misja przegłosowała wniosek o wyrażenie 
pozytywnej opinii o realizacji budżetu za 
rok 2015. 

Po za tym komisja zajmowała się pla-
nami związanymi z zakresem prac spółki 
wodnej na rok 2016 w ramach udzielanej 
przez nas dotacji oraz przyjęto wniosek 
o wskazanie terenu Cascader Parku w Ko-
bylnicy jako miejsca rekompensacyjnych 
nasadzeń drzew.

Rafał Słupiński

Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu

Na posiedzeniu majowym Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu odbyła się 
dyskusja na temat propozycji podpisa-
nia listu intencyjnego w sprawie przy-
gotowania obchodów setnej rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego i zostały 
przedstawione materiały sesyjne. Omó-
wiono także przebieg maratonu zorgani-
zowanego w maju i zastanawiano się jak 
można poprawić organizację tego wyda-
rzenia. Druga część posiedzenia odbyła 
się w SP 5, gdzie zapoznaliśmy się z sy-
tuacją lokalową, działalnością placówki 
i jej potrzebami. Radni mieli także oka-
zję porozmawiać z Dyrektorem Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Swa-
rzędzu i dowiedzieć się w jaki sposób 
placówka ta pomaga uczniom, rodzicom 
i nauczycielom.

Magdalena Buchholz

Komisja Gospodarki

Komisja Gospodarki obradowała 10 
maja br. W spotkaniu uczestniczyli rad-
ni Piotr Baranowski, Piotr Choryński, 
Anna Graczyk, Jacek Hejnowski, Woj-
ciech Kmieciak, Zygmunt Majchrzak, 
Adrian Senyk oraz Katarzyna Szkudla-
rek. Podczas komisji w pierwszej części 
omawiano materiały sesyjne oraz sprawy 
bieżące. Najwięcej uwagi poświecono na 
problemy związane z awarią wodociągową 
i dostarczeniem wody dla mieszkańców 
kilku sołectw. W drugiej części posiedzenia 
radni zapoznali się i omawiali temat stanu 
dróg gminnych z przebiegiem linii auto-
busowych. Szczegółowy raport i proble-
my kierowców komunikacji miejskiej na 
drogach gminnych przedstawił na komisji 
zastępca dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej Marcin Buczyński.

Adrian Senyk

Komisja Budżetu

W posiedzeniu Komisji Budżetu uczest-
niczyli radni w następującym składzie: Piotr 
Baranowski, Piotr Choryński, Ryszard Dyz-
ma, Anna Graczyk, Rafał Kamprowski, 
Tomasz Majchrzak, Rafał Słupiński oraz 
Krzysztof Szymanowski. Po otwarciu po-
siedzenia Przewodniczący Komisji Budżeto-
wej Ryszard Dyzma zaproponował i poddał 
pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad 
o dodatkowy punkt – omówienie sytuacji 
związanej z przerwami dostaw wody przez 
kilka dni w siedmiu sołectwach. Zgłoszony 
punkt uzyskał akceptację radnych i zapro-
szona przez Przewodniczącego Dyrektor Za-
kładu Gospodarki Komunalnej Pani Izabela 
Gonet-Gruszczewska złożyła wyjaśnienia. 
Pani Dyrektor poinformowała o przyczynach 
i podjętych krokach naprawczych oraz od-
powiadała na pytania i wątpliwości radnych. 

W trakcie dyskusji w tej materii radni 
zadawali następujące pytania i dzielili się 
swoimi spostrzeżeniami:

 » radny Dyzma dopytywał się o za-
potrzebowanie dobowe dla sołectw 
korzystających z ujęcia w Gortatowie,

 » radny Słupiński pytał o koszt finanso-
wy rozwiązania tego problemu,

 » radny Dyzma pytał, w którym roku 
budowane były studnie głębinowe na 
ujęciu wody,

 » radny Dyzma przypomniał, że w po-
przedniej kadencji 3 lata temu wnosił 
o budowę zbiornika retencyjnego – 
wówczas odpowiedź władzy wyko-
nawczej była, iż zostanie zakupiona 
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„mocniejsza” pompa,
 » radny Choryński stwierdził, że nie sły-
szał w poprzedniej kadencji aby radny 
Dyzma interweniował w tej sprawie,

 » radny Dyzma ripostował, że osobiście 
interweniował również w sprawie ni-
skiego ciśnienia wody u mieszkańców 
ul. Betonowej w Paczkowie i efekt 
na dzisiaj: wykonano dokumentację 
projektową,

 » radna Czachura pytała, czy grunt pod 
budowę studni jest czy trzeba kupić.
Reasumując podjęte działania przez 

władzę wykonawczą to: 
 » „spinka” siecią wodociągową Aqu-
anetu,

 » „spinka” z siecią wodociągową Ko-
strzyna będącą w zarządzie zakładu 
Komunalnego w Kostrzynie,

 » budowa kolejnej studni.

Informacja z ostatniej chwili:
w Protokole nr 5 z Komisji Budżetu z dnia 

24 czerwca 2013 r. jest informacja, iż rad-
ny Dyzma zabiegał o zbiornik retencyjny, 
należy nadmienić, że radny Choryński był 
obecny na posiedzeniu tej komisji. Za po-
wyższe serdecznie dziękuję Pani Aldonie 
Rębacz (Biuro Rady).

Projekty uchwał były omawiane przez 
pracowników magistratu pod przewod-
nictwem Z-cy Burmistrza Grzegorza Ta-
terki, nie wzbudzały kontrowersji i były 
akceptowane przez radnych jednogłośnie.

Ryszard Dyzma 

Komisja Rewizyjna 

Miesiąc kwiecień był bardzo inten-
sywny w pracy Komisji Rewizyjnej. Po-
siedzenia w pełnych składach odbywały 
się w dniach 20 i 28 kwiecień oraz ponadto 
Komisja Rewizyjna pracowała w dwóch 
zespołach roboczych, które obradowały 
w dniach 6, 13, 20 i 28 kwietnia. Zadaniem 
członków komisji była analiza wykonania 

budżetu za 2015 rok pod kątem udzielenia 
absolutorium. Członkowie Komisji roz-
patrywali m.in.:

 » sprawozdanie z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Swarzędz za 2015 rok 
wraz z załącznikami, 

 » Informację o stanie mienia komu-
nalnego (załącznik do sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2015 rok,

 » Bilans z wykonania budżetu jednost-
ki samorządu terytorialnego – Gmina 
Swarzędz.
Wynikiem pracy Komisji Rewizyjnej 

było wydanie pozytywnej opinii z wyko-
nania budżetu oraz postawienie wniosku 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Swarzędz. 

Podczas obrad w pełnych składach 
Komisja Rewizyjna zajmowała się rów-
nież skargami wniesionymi przez miesz-
kańców na Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz oraz na Kierownika Gminnej 
Jednostki.

Tomasz Majchrzak

Û dok. ze str. 13

1 czerwca – Dzień Dziecka!
Tegoroczny Dzień Dziecka świętowany był w naszej gminie przez dni kilka. 
Było wesoło, radośnie, ale i poznawczo.

W niedzielę, 29 maja przy Pływalni 
Wodny Raj w Swarzędzu odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziec-

ka. Ośrodek Kultury przygotował liczne 
atrakcje, m. in.: popularne „dmuchańce”, 
pokazy wozów strażackich, zabawy ta-
neczne. Zabawa była przednia! 

1 czerwca od samego rana burmistrz 
Marian Szkudlarek gościł w ratuszu naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy. 
Przedszkolaki miały okazję zobaczyć jak 
wygląda praca w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu, oraz – przy okazji – podsunąć 
burmistrzowi własne, co ciekawsze pomy-
sły. Kilku przedszkolaków od razu wyraziło 
chęć zostania burmistrzami w przyszłości…

2 czerwca w Swarzędzkim Centrum 
Ratunkowym gościły dzieci z gminnych 

przedszkoli, zaproszone przez funkcjona-
riusza Straży Miejskiej, mł. insp. Wiesława 

Jakubowskiego. Z zaproszenia skorzystali 
również przedstawiciele władz Swarzędza 
– burmistrz Marian Szkudlarek, przewod-
nicząca Rady Miejskiej Barbara Czachura, 
a także sekretarz gminy Agata Kubacka. 
Przedszkolaki zwiedziły centrum, zapo-
znały się z pracą strażników, strażaków 
i pracowników pogotowia ratunkowego, 
poznawały sprzęt i auta, którymi posługują 
się te służby. Dzieci otrzymały kamizelki 
odblaskowe, dzięki którym będą bezpiecz-
niejsze, oraz upominki ufundowane przez 
władze gminy. 

Liczne festyny i zabawy z okazji Dnia 
Dziecka odbyły się także w szkołach, so-
łectwach, na lotnisku w Ligowcu. Mamy 
nadzieję, że dużo powodów do radości 
dzieci będą miały przez cały rok!

/mw/
z Fot. T.Rybarczyk
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Swarzędz w Czerwcu 1956 r.

28 czerwca 1956 r. doszło do pierwszego krwawe-
go starcia komunistycznego systemu ze społe-
czeństwem. Wydarzenia, które rozgrywały się 

w ostatnich dniach czerwca przed 60 laty nazywane była 
eufemistycznie „wypadkami poznańskimi”, jednak należy 
je nazwać buntem, rewoltą czy powstaniem robotników 
poznańskich. Sytuacja, której kulminacja miała miejsce 
28 czerwca i w dniach następnych narastała w ciągu 
pierwszych miesięcy 1956 r. Lekceważenie postulatów, 
wysuwanych przez robotników Zakładów Cegielskiego, 
doprowadziło do strajku i wyjścia prawie całej załogi na 
ulice Poznania, do których solidarnościowo przyłączyli się 
pracownicy innych poznańskich przedsiębiorstw. Pochód 
skierował się pod ówczesny Komitet Wojewódzki PZPR 
i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu. Liczące 
około 100 tys. osób zgromadzenie na placu Mickiewicza 
i ul. Armii Czerwonej (obecnie św. Marcin) nie doczekało się 
żadnej reakcji ze strony ówczesnych władz. Gdy robotnicza 
manifestacja utknęła na placu przed zamkiem, część ma-
nifestantów postanowiła przenieść swoje działania także 
w inne miejsca miasta. Stąd wyprawa na więzienie na 
Młyńskiej i pod gmach UB na Kochanowskiego. Początek 
walk wykazał, iż powstańcy potrzebują broni do stawienia 
oporu siłom wysyłanym przez władze. Dlatego też pojawiły 
się pomysły, aby zdobywać broń tam, gdzie jest przechowy-
wana. Organizujące się grupy, przede wszystkim młodych 
ludzi, dokonały napadu na studia wojskowe poznańskich 
wyższych uczelni, posterunki i komisariaty milicji oraz obóz 
pracy więźniów w Mrowinie. Niektórzy autorzy sądzą, iż 
wzorców mogło młodym ludziom dostarczyć powstanie 
warszawskie, a nawet przechowywana w poznańskich 
domach rodzinnych tradycja Powstania Wielkopolskiego.
Wśród posterunków milicji zaatakowanych przez powstań-
ców znalazł się również ten znajdujący się w swarzędzkim 
ratuszu. Uzbrojona grupa przyjechała ciężarowym „Starem” 
między godz. 17 a 18. Napastnicy ostrzelali budynek, część 
rozstawiła się z bronią przed ratuszem, a pozostali wtar-
gnęli do środka, gdzie rozbroili dwóch znajdujących się 
tam milicjantów. Również wewnątrz posterunku padały 
strzały, m.in. rozbito szafę, w której była broń. Cała akcja 
trwała krótko i po zdobyciu 6 sztuk broni grupa odjechała 
kontynuując swój rajd po okolicznych miejscowościach. 
Wydarzenia na Rynku z nieukrywaną satysfakcją obser-
wowali mieszkańcy Swarzędza, o czym może świadczyć 
stwierdzenie podczas posiedzenia Komitetu Miejskiego 
PZPR, iż: publiczność nasza dopingowała jeszcze bandytom. 
Odjeżdżając, członkowie grupy krzyczeli do zgromadzonych 

mieszkańców Swarzędza, iż w Poznaniu jest bunt i że giną 
ludzie rozjeżdżani czołgami. Na apel rebeliantów odpowie-
działo dwóch osiemnastoletnich uczniów stolarskich ze 
Swarzędza: Edward Siennicki (pracownik Spółdzielni Pracy 
Stolarzy) i Paweł Szandro (z Fabryki Mebli). Zatrzymani 
później, pod zarzutem „gwałtownego zamachu na poste-
runek MO”. Siennickiemu akt oskarżenia przypisał udział 
w napadach na trzy placówki MO. Pawłowi Szandro zarzu-
cano przyłączenie się do grupy poznańskiej. Z dokumentacji 
milicyjnej wynika, iż w wydarzeniach czerwcowych wzięli 
również udział inni urodzeni w Swarzędzu mieszkańcy 
Poznania, Lubonia i Wrześni, m.in.: ślusarz Wacław Staś-
kiewicz, biorący udział w walkach pod gmachem UB na 
ul. Kochanowskiego, tokarz Jarosław Szczepański, który 
podobno uczestniczył w akcji na więzienie na ul. Młyńskiej 
oraz Czesław Smytry i Andrzej Zimny oskarżeni ogólnie 
o „udział w wypadkach poznańskich”.
Jednak to nie wszystkie wydarzenia, które miały miejsce 
w Swarzędzu w ostatnich dniach czerwca 1956 r. Informacje 
o wydarzeniach poznańskich szybko dotarły do zakładów 
pracy Swarzędza i miały wpływ na ich zachowanie. 28 
czerwca w Swarzędzkiej Fabryce Mebli pracownicy 
pierwszej zmiany pracowali jeszcze normalnie, jednak na 
drugiej zmianie już nie pracowali. Jak wyjaśniał później 
dyrektor SFM Chołyniewski, 28 i 29 czerwca „robotnicy nie 
strajkowali, ale oświadczali, że są mocno zdenerwowani 
i pracować nie mogą”. Pracownicy wychodząc z zakładu na 
ulicę tłumaczyli się tym, „że mogą przyjechać bandyci i ich 
pozabijać”. Przykład pracowników SFM skłonił zatrudnio-
nych, w innych zakładach, również do przerwania pracy. Tak 
było w przypadku Państwowych Powiatowych Zakładów 
Przemysłu Terenowego, zakładów komunalnych, stacji PKP 
czy Rejonowej Składnicy Złomu. Normalna praca zaczęła 
się w Swarzędzu dopiero w sobotę 30 czerwca. 
Mieszkańcy Swarzędza i okolic jeszcze 29 czerwca zaczęli się 
gromadzić i prawdopodobnie chcieli zorganizować pochód 
do Poznania, jednak władze opanowały już na tyle sytu-
ację, że dowództwo wojskowe wysłało kompanię czołgów 
i oddział piechoty, które rozpędziły gromadzących się ludzi. 
Dokumenty dotyczące udziału wojska w zwalczaniu rebelii 
poznańskiej potwierdzają, iż w okolicach Swarzędza ope-
rowały przynajmniej dwie jednostki 10 Dywizji Pancernej, 
które blokowały drogi z kierunku Gniezna i Swarzędza. 
Informacje z dokumentów potwierdzili też świadkowie 
wydarzeń. Jeden z mieszkańców Swarzędza zapamiętał, 
że jadąc pociągiem z Poznania do Swarzędza 29 lub 30 
czerwca widział tyralierę czołgów stojących w okolicach 

Nowej Wsi od torów kolejowych do dzisiejszej drogi nr 92, 
na wysokości stacji paliw. Inni pamiętają, iż czołgi pojawiły 
się w samym mieście, wjechały na Rynek, objechały plac 
Niezłomnych i udały się w kierunku Poznania. Niektórzy 
wspominają, iż kuchnia polowa czołgistów „myła gary” na 
podwórzu jednej z przyrynkowych kamienic.
Tragiczne wydarzenia z ostatnich dni czerwca na gorą-
co próbowano oceniać na nadzwyczajnym posiedzeniu 
Komitetu Miejskiego PZPR w Swarzędzu już 30 czerwca. 
Zaproponowano też jak tłumaczyć przyczyny zaistniałych 
wydarzeń: my na wszystkich zebraniach jako aktyw win-
niśmy wyjaśniać ludziom Swarzędza o zajściu, które było 
w Poznaniu, nie trzeba mówić, co jako strajk [tak w orygi-
nale-AM] pracowników, ale trzeba mówić, że przygotowane 
to było ze strony agresorów i kler by obalić władzę ludową.
W niecały miesiąc po poznańskim buncie zebrała się także 
Miejska Rada Narodowa w Swarzędzu, na specjalnej sesji 
poświęconej rocznicy powstania Polski Ludowej. 21 lipca 
w imieniu ówczesnych władz Swarzędza przewodnicząca 
Prezydium MRN dokonała takiej oceny: Ostatnie wydarzenia 
w Poznaniu wskazały nam, że na nasze osiągnięcia czyha 
wróg, aby je zdruzgotać nie cofa się w żadnym wypadku 
nawet przed perfidnymi wypadkami morderstw. Wypadki 
poznańskie wskazały nam, że wróg czyha nawet na naj-
mniejszy odruch niezadowolenia z mylnego interpretowania 
ustaw i zarządzeń naszych władz centralnych. 
Na rzetelną ocenę tego, co wydarzyło się w Poznaniu 
w czerwcu 1956 r. trzeba było czekać 25 lat, do 1981 roku. 
Natomiast cały czas trwa rekonstrukcja faktów i wydarzeń. 
Wiele już wiemy, ale cały czas liczymy na dodatkowe wspo-
mnienia, które uzupełniłyby nasza wiedzę o wydarzeniach, 
które miały miejsce na terenie Swarzędza w dniach 28-30 
czerwca 1956 r.
Dlatego zwracam się do wszystkich, którzy mogliby 
pomóc o kontakt z redakcją Pzr lub Biblioteką Publiczną 
w Swarzędzu. 

Arkadiusz Małyszka

Wejście do ratusza w Swarzędzu, gdzie w 1956 r. 
mieścił się posterunek MO. Fot. ze zbiorów Oddziału 
IPN w Poznaniu.

Szafa na posterunku MO w Swarzędzu, z której za-
brano broń. Fot. ze zbiorów Oddziału IPN w Poznaniu. 
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Mistrzostwa Polski w taekwondo 

W dniach 28-29 maja w hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej w Za-
lasewie odbyły się Mistrzostwa 

Polski Juniorów i Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski w Taekwondo Olimpijskim. 
Wystąpili na nich zawodnicy z 54 klu-
bów taekwondo z całej Polski – ponad 
300 uczestników walczących o prestiżowe 
tytuły Mistrza Polski w poszczególnych 

kategoriach wiekowych i wagowych. Ro-
dziny i kibice dopingowali zawodników 
przez całe mistrzostwa.

 Widzieliśmy pasję, widzieliśmy chęć 
rywalizacji, a łzy radości ściekały na zwy-
cięskie doboki (stroje zawodników).

Za wsparcie udzielone przy organiza-
cji prezes Polskiego Związku Taekwondo 
Olimpijskiego, Artur Chmielarz, uhono-

rował burmistrza Mariana Szkudlarka 
i jego zastępcę, Tomasza Zwolińskiego, 
brązowymi odznakami związku.

Zawody odbyły się dzięki współpracy 
PZTO, AZS Taekwondo Poznań i Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędzu. Dzięki tej 
imprezie Swarzędz umocnił się na polskiej 
mapie imprez taekwondo – liczymy na dal-
szą owocną współpracę. 

/tryb/
z Fot. Gawagai Studio i Tomasz Rybarczyk 

Aleksander Doba przer wał 
podróż przez Atlantyk

Nie tym razem…
Aleksander Doba przerwał swą 
trzecią podróż przez Atlantyk. 
Wysoka fala przewróciła i uszko-
dziła jego kajak. Podróżnikowi 
nic się nie stało, ale musiał 
zrezygnować z dalszej podróży 
i wkrótce wróci do Polski. 

Przypomnijmy, że Aleksander Doba – 
wybitny podróżnik, pogromca oce-
anów, honorowy obywatel Swarzędza 

– niedawno, po dwóch udanych wyprawach 
kajakiem przez ocean, po raz trzeci rzucił 
wyzwanie Atlantykowi. W niedzielę, 29 
maja, rozpoczął samotną wyprawę kajakiem 
z Nowego Jorku do Lizbony. 

Tym razem nie udało się, ale Pan 
Aleksander nie poddaje się i zapowiada 
powtórzenie próby za rok, przed swoimi 
71. urodzinami. Wierzymy, że się uda!
Więcej szczegółów: 

https://www.facebook.com/OloDoba
Warto zajrzeć także na:

www.aleksanderdoba.pl
/mw/

z Fot. Piotr Chmielinski
https://www.facebook.com/OloDoba/
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Rowerowy Swarzędz
4 czerwca Swarzędz był prawdziwym miastem rowerów. Prawie 400 ro-
werzystów stanęło na starcie V Gminnego Rajdu Rowerowego. Dobrze 
wszystkim znane hasło „Cały Swarzędz na rowery” od kilku lat to nie tyl-
ko slogan, ale prawdziwe, wiosenne „pospolite ruszenie” swarzędzkich 
cyklistów. 

Rosnące zainteresowanie czynną rekre-
acją w naszej gminie to wypadkowa 
wielu czynników: mody na zdrowy 

tryb życia, coraz lepszych terenów rekre-
acyjnych w Swarzędzu, rzeczywistego 
zainteresowania władz rozwojem sportu 
i rekreacji. Ale to przede wszystkim wielki 
powód do radości - oby tak dalej! 

W tym roku przygotowane zostało do 
wyboru 7 tras, o różnym stopniu trudności. 
Na metę przy Scenie nad Jeziorem wszy-
scy dotarli zdrowi i uśmiechnięci! Było 
gwarno, wesoło – niczym na ogromnym, 
rodzinnym pikniku. Zajadano się pyszną 
grochówką i zupą pomidorową, robiono 
pamiątkowe, grupowe zdjęcia. Dzieci chęt-
nie uczestniczyły w Akademii Rowero-
wej pod profesjonalnym okiem Jonasza 
Pakulskiego, podziwiano również jego 
akrobacje rowerowe podczas Rowerowego 
Show. Sportowe spotkanie zakończyło się 
długo oczekiwanym losowaniem nagród, 
w tym pięknego roweru ufundowanego 
przez komandora rajdu Zygmunta Maj-
chrzaka. Sponsorami wielu atrakcyjnych, 
rowerowych upominków byli: Swarzędzki 
Klub Pracodawców, Urząd Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu, Swarzędzkie Centrum 
Ubezpieczeń. 

Burmistrz Marian Szkudlarek podzię-

kował rowerzystom (dużym, małym i nawet 
bardzo małym) za wspólną, świetną zabawę 
i życzył wielu wypraw przez całe lato 2016 
r. Sezon rowerowy w Swarzędzu zakoń-
czymy 1 października Jesiennym Rajdem. 

Do zobaczenia na trasie! 
W organizację V Gminnego Rajdu 

Rowerowego zaangażowani byli: Re-
ferat Promocji Urzędu Miasta i Gminy 
(główny organizator), Swarzędzki Klub 
Pracodawców (partner główny rajdu), 

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-
acji, odpowiedzialni za trasy: Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji, koło PTTK 
„Meblarz”, koło PTTK „Łaziki”, szkol-
ne koło PTTK „Nufka”, sklep rowerowy 
BRODEX, SwajBike Team, Romet Ewa 
Szpot - serwis rowerowy. 

Serdecznie dziękujemy! 
T. Radziszewska

z Fot. Aldona Młynarczyk - Studio Foto Wideo 
H.Błachnio 
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KACPER MAJCHRZAK – TRZECI SWA-
RZĘDZANIN W RIO! Swarzędzanin Kacper 
Majchrzak, 23-letni pływak Warty Poznań, został 28 
maja w Szczecinie mistrzem Polski na 200 m stylem 
dowolnym. Swarzędzanin pobił siedmioletni rekord 
Polski Pawła Korzeniowskiego i po raz kolejny zdobył 
kwalifikację olimpijską. Kacper Majchrzak wygrał wy-
ścig z czasem 1:46.46, czyli o 0,13 sekundy poprawił 
dotychczasowy rekord Korzeniowskiego. 

Doskonałą formę przed igrzyskami w Rio de Janeiro Kac-
per Majchrzak prezentował też niedawno w Londynie 
- z szóstym czasem (1.47,57) awansował do półfinałów 
na 200 metrów stylem dowolnym na mistrzostwach 
Europy w pływaniu. Pobił tym rezultatem swój rekord 
życiowy o 0,56 sek. Wypełnił też minimum na igrzyska 
olimpijskie w Rio de Janeiro. 
Jak już wcześniej informowaliśmy, na letnich igrzy-
skach olimpijskich w Rio de Janeiro wystąpi też dwoje 
innych mieszkańców Swarzędza - zapaśnicy Agnieszka 
Wieszczek-Kordus i Radosław Baran. Trzymamy kciuki! 

SEKCJA PIOSENKI Z KONCERTEM 
W ZALASEWIE. 11 maja w Swarzędzkiej Sali 
Koncertowej w Zalasewie odbył się koncert Sekcji Pio-
senki Ośrodka Kultury pod kierownictwem Kingi Kielich. 
Sekcja Piosenki działa od 2007 roku. Jej członkowie 
uświetniają występami wiele imprez na terenie miasta 
i gminy Swarzędz.

MŁODZI DUCHEM NA ROWERACH. 
11 maja, z inicjatywy Centrum Aktywności Seniora, 
działającego przy ul. Piaski w Swarzędzu, ze Swarzędza 
do Zalasewa wyruszyła po raz pierwszy wycieczka rowe-
rowa dla osób 55 +. Takie spotkania będą organizowane 
w każdą środę. Start o godz. 9.30 z placu Niezłomnych 
w Swarzędzu, przy przystanku autobusowym.

DZIECI Z SP NR 4 W SZEWCACH. 11 maja 
uczniowie z klas specjalnych Szkoły Podstawowej nr 
4 w Swarzędzu odwiedzili ośrodek Stowarzyszenia 
Rehabilitacji, Ekologii i Ratowania Zwierząt Rzeźnych 
,,Benek” w Szewcach, którego twórcą jest Michał 
Bednarek. Dzięki stowarzyszeniu dzieci poznają różne 
gatunki zwierząt oraz zasady obchodzenia się z nimi. 
Takie spotkania dla dzieci z klas specjalnych odbywają 
się regularnie od września ubiegłego roku. 

XXI GMINNE IGRZYSKA DZIECI I MŁO-
DZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. 13 maja 

w hali Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji 
odbyły się XXI Gminne Igrzyska Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej. Ich celem było pokazanie, że nie-
pełnosprawność nie wyklucza z uprawiania sportu oraz 
dobrej zabawy. W zawodach, zorganizowanych przez 
Szkołę Podstawową nr 4 w Swarzędzu, wzięło udział 
150 uczestników i prawie tyle samo wolontariuszy. Ho-
norowy patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek.

SKĄD SIĘ BIERZE PRĄD? 13 maja uczniowie 
Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawial-
nej ZS nr 1 w Swarzędzu wzięli udział w wycieczce 
edukacyjnej do największej na świecie elektrowni 
konwencjonalnej w Bełchatowie oraz do elektrowni 
wiatrowej zlokalizowanej na górze Kamieńsk. 
Uczestniczy wycieczki w mogli ze strony praktycznej 
obserwować mechanizmy i procesy pozyskiwania ener-
gii, które dotychczas były im znane jedynie od strony 
teoretycznej. Wycieczka została zorganizowana przy 
współudziale Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki 
Warszawskiej.

I SMYCZOMARSZ W SWARZĘDZU. 
15 maja odbył się „Smyczomarsz” – wspólny spacer 
właścicieli psów ze swoimi pupilami wzdłuż Jeziora 
Swarzędzkiego. W spotkaniu wzięli udział także pra-
cownicy, wolontariusze i psy ze Schroniska dla Zwierząt 
w Skałowie. Smyczomarsz został zorganizowany przez 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu i schronisko pod 
patronatem burmistrza Mariana Szkudlarka. 

KONCERT DLA BOHDANA SMOLE-
NIA. 16 maja w Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie odbył się koncert charytatywny ,,A tam 
cicho być” dla artysty kabaretowego Bohdana Smole-
nia. Wystąpili m.in.: Eleni, Kabaret Afera, Jan Zieliński, 
Małgorzata Ostrowska. Dochód z koncertu zostanie 
w całości przeznaczony na kosztowną rehabilitację 
Bohdana Smolenia.

ABSOLUTORIUM DLA MARIANA 
SZKUDLARKA, UKŁONY DLA EWY 
NOWOTARSKIEJ. 17 maja odbyła się XXIII Sesja 
Rady Miejskiej w Swarzędzu. Podczas obrad udzielono 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz 
Marianowi Szkudlarkowi za wykonanie budżetu w 2015 
roku (piszemy o tym na str. 12-14). Podczas tej sesji Rada 
Miejska uhonorowała nauczycielkę języka niemieckiego 
z Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu – Ewę Nowotarską 
w podziękowaniu za długoletnie zaangażowanie w roz-
wój współpracy z partnerskim miastem Ronnenberg.

LOGISTYCY NAD BAŁTYKIEM.  W dniach 
19-20 maja klasy patronackie firmy Imperial Logistics 
o specjalności logistyka z Zespołu Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu, miały 
niecodzienną okazję zwiedzić Bałtycki terminal kon-
tenerowy BCT w Gdyni oraz Terminal głębokowodny 
DCT w Gdańsku. Uczniowie rozpoczęli wycieczkę od 
wizyty w Zarządzie Morskiego Portu w Gdyni, gdzie 
zapoznali się z historią powstawania portu Gdynia 
i z planami rozwoju na najbliższe lata. Następnym 
punktem wycieczki była wizyta w Bałtyckim terminalu 
kontenerowym BCT w Gdyni, gdzie uczniowie zobaczyli 
jeden z największych i najprężniej działających terminali 
kontenerowych w Polsce. Drugiego dnia pojechali na 
zwiedzanie Terminalu głębokowodnego DCT w Gdańsku. 
Na zakończenie wycieczki uczniowie odwiedzili ważne 
miejsce w historii naszego kraju – Westerplatte.

FESTYN RODZINNY W ZALASEWIE. 
21 maja w Szkole Podstawowej w Zalasewie odbył się 
rodzinny Dzień Sportu. Wśród atrakcji były liczne kon-
kursy, m.in.: tor przeszkód, rzut do kosza, rzut wałkiem. 
Organizatorami festynu byli: Rada Sołecka Zalasewa, 
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Zalasewa oraz Szkoła 
Podstawowa w Zalasewie.

„RODZINNA DWÓJKA” Festyn „Rodzinna 
Dwójka” odbył się w Gimnazjum nr 2 im. Królowej 
Jadwigi w Swarzędzu w sobotę 21 maja 2016 r. Ce-
lem była integracja rodzin oraz zbiórka funduszy na 
salę kinową. Przez 5 godzin młodzież, rodzice, dzieci 
i dziadkowie bawili się na boiskach i placu szkolnym. 
Rada Rodziców wespół z Dyrekcją oraz nauczycielami 
przygotowali moc atrakcji. 
Najwięcej emocji wzbudził konkurs główny. Jego zwy-
cięzcy - Oliwier z mamą w nagrodę polecą na 4- dniową 
wycieczkę do Barcelony. Gratulujemy!

OBRĄCZKOWANIE PTAKÓW. 21 maja 
w Dolinie Cybiny odbyło się obrączkowanie ptaków, 
w którym mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani 
ornitologią. Można było poznać bezpieczne techniki 
łapania ptaków, rodzaje stosowanych obrączek, 

W skrócie z różnych stron

I SMYCZOMARSZ W SWARZĘDZU
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a także zdobyć wiedzę na temat każdego złapanego 
ptaka. Organizatorem był Związek Międzygminny 
Puszcza Zielonka.

M U S I C A L  W  S WA R Z Ę D Z K I C H 
PSZCZÓŁKACH. 25 maja w przedszkolu 
„Swarzędzkie Pszczółki” odbył się musical pt. ,,Witajcie 
w naszej bajce”. Dzieci zaprezentowały przed młodszymi 
grupami takie utwory, jak: „Fantazja”, „Biedroneczki” czy 
też „Małe pieski dwa”.

BOŻE CIAŁO W SWARZĘDZU. 26 maja, 
w uroczystość Bożego Ciała, odbyły się tradycyjne 
procesje. Największa przeszła z parafii pw. Chrystusa 
Jedynego Zbawiciela ulicami Graniczną, Przybylskiego 
i Staszica do parafii pw. św. Józefa. Boże Ciało obcho-
dzone jest ku czci Najświętszego Sakramentu. 

KONCERT TALENTÓW W SWARZĘDZ-
KIEJ PIĄTCE. 31 maja w Szkole Podstawowej nr 
5 w Swarzędzu odbył się koncert ,,Dziecko potrafi”. 
Były więc m.in. występy wokalne, tańce i wiersze. 
Swoje talenty zaprezentowali także goście ze Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie.

PLANY TANICH MIESZKAŃ W CEN-
TRUM SWARZĘDZA. 31 maja w ratuszu, 
z udziałem władz Swarzędza, odbyła się debata na 
temat polityki mieszkaniowej Miasta i Gminy Swa-
rzędz. Przyjęto projekt rozwoju taniego mieszkalnic-
twa komunalnego pod wynajem, przedstawiony przez 
Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

WOJCIECH SZULC – DYREKTOR Z PA-
SJĄ. Wojciech Szulc, dyrektor Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika w Zalasewie, został wyróżniony prestiżowym 
tytułem „Dyrektora z Pasją” za wybitne osiągnięcia w za-
rządzaniu szkołą, realizowanie ciekawych inicjatyw, 
inspirowanie nauczycieli i uczniów oraz wyróżnianie 
się na rynku usług edukacyjnych. Jest jednym z trojga 
laureatów ogólnopolskiego konkursu dla dyrektorów 
zorganizowanego przez Oficynę MM Wydawnictwo 
Prawnicze oraz czasopismo „Szkoła. Miesięcznik Dy-
rektora”. 3 czerwca br. redakcja Oficyny MM odwiedziła 
szkołę, by osobiście wręczyć statuetkę „Dyrektora z Pa-
sją”. Kilka dni wcześniej dyrektor Wojciech Szulc otrzy-
mał gratulacje z rąk burmistrza Swarzędza, Mariana 
Szkudlarka.

ODWIEDZILI NAS GÓRALE. Od 2011 r. 
swarzędzka Szkoła Podstawowa nr 5 wraz ze Szkołą 
Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie 
biorą udział w projekcie PIENINY. Program współpracy 
obu szkół obejmuje realizację różnych zadań, w tym 
organizację wycieczek turystyczno - krajoznawczych. 
W dniach od 30 maja do 4 czerwca dzieci ze szkoły 
w Grywałdzie odwiedziłySwarzędz, goszcząc także 
w swarzędzkim ratuszu. Młodzi artyści zaprezento-
wali swoje regionalne stroje, tańce i śpiewy. Mamy 
nadzieję, że miło spędzili czas na naszej gościnnej 
ziemi swarzędzkiej. 

UCZENNICA ZE SWARZĘDZA BĘDZIE 
GOTOWAĆ W PARYŻU! Uczennica III klasy 
Technikum Gastronomicznego ZS nr 1 w Swarzędzu 
Agnieszka Jezierska zakwalifikowała się do Finału 
Ogólnopolskiego Międzynarodowego Konkursu Ku-
linarnego „Les Chefs en Or 2016” organizowanego 
(14 czerwca w Ożarowie Mazowieckim) przez Selgros 
Cash&Carry i Transgourmet. Uczennica Swarzędz-
kiej Jedynki, pod opieką nauczycieli przedmiotów 
gastronomicznych, Katarzyny Rezler i Agnieszki Wójcik, 
przygotowała „smażony w miodzie kulbin w towarzy-
stwie puree z kopru włoskiego oraz espumy cytrusowej, 
z dodatkiem chrupka z czerwonej komosy ryżowej”. Do 
finału zostało zakwalifikowanych tylko 4 uczniów z całej 
Polski. Chefs en Or to jeden z największych konkursów 
kulinarnych we Francji. Finalista krajowej edycji zmierzy 
się z reprezentantami innych krajów w Międzynarodo-

wym Finale „ Les Chefs en Or 2016” w Paryżu.

WYRÓŻNIENIA DLA WOLONTARIU-
SZY – TAKŻE SWARZĘDZKICH. 24 maja 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła 
się ósma edycja Gali Wolontariatu, podczas której nagro-
dzono 58 najbardziej zasłużonych wolontariuszy powia-
tu poznańskiego. – W ten sposób chcemy podziękować 
wszystkim tym osobom za pracę, zaangażowanie i ich 
poświęcony czas. Kto mógł zostać wyróżniony? – Gala 
Wolontariatu, to inicjatywa Rady Powiatu, której wyko-
nanie należy do starosty. Organizacje z terenu powiatu 
poznańskiego są proszone o nominowanie osób, które 
w danym roku najbardziej zasłużyły się swoimi działa-
niami w różnego rodzaju klubach czy stowarzyszeniach. 
W tej edycji 54 organizacje zgłosiły 58 wolontariuszy. 
Wszyscy oni otrzymali okolicznościową statuetki – wy-
jaśniła Małgorzata Halber, wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu w Poznaniu. Wśród wyróżnionych ponownie 
byli mieszkańcy naszej gminy, którym gratulujemy 
i dziękujemy: Monika Będziecha-Tischer (Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci o/Swarzędz), Grażyna Gajewska (Sto-
warzyszenie Bezpieczna Gmina  Swarzędz), Mirosław 
Horla (Stowarzyszenie Bezpieczna Gmina Swarzędz), 
Barbara Jasińska (Zespół Caritas Wierzenica), Antoni 
Kobza (Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej), 
Anna Lis (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta 
Cieszkowskiego w Wierzonce), Kinga Socha (Swarzędz) 
oraz Tomasz Tomaszewski (Stowarzyszenie Sportowe 
LZS Piast Kobylnica).

WYRÓŻNIENIA DLA WOLONTARIUSZY - TAKŻE SWARZĘDZKICH

ODWIEDZILI NAS GÓRALE.
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Luna rehabilituje w Swarzędzu
31 maja w swarzędzkim Centrum Rehabilitacji Fizjomed przy ul. Armii 
Poznań 31 odbył się pokaz innowacyjnego urządzenia rehabilitacyjnego 
Luna. Jest to nowy sposób rehabilitacji z jednoczesną pełną diagnostyką 
medyczną i kontrolą postępów leczenia. W spotkaniu udział wzięli m.in. 
wicestarosta Tomasz Łubiński, burmistrz Marian Szkudlarek wraz z zastępcą 
Tomaszem Zwolińskim a także sekretarz gminy Agata Kubacka.  

Luna to pierwszy na świecie robot 
przystosowany do pracy z osobami 
chorymi na schorzenia nerwowo-

-mięśniowe. Jest dziełem Michała Mikul-
skiego z Politechniki Śląskiej, założyciela 
firmy Egzotach. Robot rehabilitacyjny 
wykorzystuje elektromiografię (EMG) 
i pozwala aktywnie ćwiczyć pacjentom 
z zaawansowanym zanikiem mięśni.  
LUNA EMG ma wiele zastosowań. Wspo-
maga rehabilitację stawów: barkowego, 
łokciowego, nadgarstkowego, biodro-
wego, kolanowego oraz skokowego. 
Oferuje szeroki wachlarz programów 
terapeutycznych. Jest wyposażona w do-

datkowy osprzęt i wymienne końcówki 
(m.in. uchwyt w kształcie kierownicy 
zaprojektowany z myślą o funkcjonalnej 
rehabilitacji kierowców). 

Ćwiczenia z Luną EMG nie są zwykłą 
rehabilitacją. Są czymś więcej. Dla nie-
których pacjentów mogą być nawet przy-
jemne, bo w formie gier komputerowych.

Od pierwszego lipca urządzenie przez 
3 tygodnie będzie bezpłatnie udostępnione 
mieszkańcom gminy Swarzędz. Zapisy 
pod numerem telefonu: 661 690 088 
w godz. 8:00 do 20:00.

/tr, mw/
z Fot. Teresa Radziszewska

W 60. rocznicę 
Poznańskiego 
Czerwca:
Usłyszymy syreny alarmowe…

W związku z uroczystymi obchoda-
mi 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 
oraz inicjatywą Prezydenta miasta Po-
znania, dotyczącą upamiętnienia wy-
darzeń będących pierwszym zrywem 
niepodległościowym w powojennej Pol-
sce, w dniu 28 czerwca 2016 r. (wtorek) 
o godzinie 6:30 zostaną uruchomione 
syreny alarmowe – na czas 1 minuty 
(sygnał ciągły), na terenie całej gminy.

/ła/

Swarzędz w Czerwcu 1956 r.
Na str. 15 tego wydania Prosto z Ra-

tusza zamieszczamy artykuł „Swarzędz 
w Czerwcu 1956 r.” 

/mw/

Wystawa plakatów w bibliotece
W związku z 60. rocznicą poznań-

skiego buntu z Czerwca 1956 roku 
w Filii Biblioteki Publicznej w Swa-
rzędzu na os. Raczyńskiego 19 od dnia 
27.06.2016 r. będzie prezentowana wy-
stawa oryginalnych plakatów wydanych 
w 1981 r., kiedy odsłonięto Pomnik 
Poznańskiego Czerwca 1956 r. i kiedy 
to po raz pierwszy od tamtych czasów 
można było mówić o poznańskiej re-
wolcie. Plakaty pochodzą z kolekcji 
Arkadiusza Małyszki. 

/am/

Andrzej Lajborek – 
dziesiąty Przyjaciel 
Wierzenicy

Redakcja „Wierzeniczeń” (od kilku lat 
wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy 
Rodzinie im. Augusta Cieszkowskie-

go) przyznały po raz 10-ty tytuł Przyjaciela 
Wierzenicy. Tegoroczny laureat – Andrzej 
Lajborek w wierzenickiej parafii pojawia 
się w różnych sytuacjach i miejscach, jako 
zaproszony gość i ten, który po prostu lubi 
tu być. Na co dzień gra w spektaklach te-
atralnych w poznańskim Teatrze Nowym, 
grywa w filmach, można też usłyszeć go 
w radiu. Poza tym jest scenarzystą, autorem 
sztuk teatralnych, tekstów kabaretowych 
i piosenek. Pisze także utwory dla dzieci. 

Ten znakomity mistrz słowa i gestu dał 
się poznać jako otwarty, przesympatyczny 

człowiek. Wielu z bywających w Wierzeni-
cy pamięta też, jak z gitarą w ręku śpiewał 
rozmaite pieśni patriotyczne i inne utwo-
ry. Niesamowicie czarował nas i gości 13 

września 2014 roku, w 200-setną rocznicę 
urodzin Augusta Cieszkowskiego. Wystąpił 
wówczas w dwu rolach. Najpierw czytał 
w kościele, potem, wspaniale ucharakte-
ryzowany na bohatera tamtej uroczystości 
– hrabiego Augusta Cieszkowskiego, poja-
wił się pod wiatą, a później przy dworze. 
W annałach wielkopolskich i lubelskich 
odnotowano jego dowcipne acz rzeczowe 
odpytywanie i przepytywanie ważnych i… 
jeszcze ważniejszych gości, co dobrego 
uczynili, by uczcić pamięć i niejako pro-
mować autora Ojcze nasz. 

Po laudacji przedstawionej przez Ewę 
J. Buczyńską tradycyjnie statuetkę św. Mi-
kołaja wręczali redaktor odpowiedzialny 
„Wierzeniczeń” Maciej Domnikowski 
oraz ks. Przemysław Kompf. Tym razem, 
3 maja 2016 roku, poproszony o to został 
Stanisław Witecki - pierwszy Przyjaciel 
Wierzenicy.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Kolorowo, sportowo i zdrowo!
Po raz siódmy w Swarzędzu odbył się „Tydzień Profilaktyki” pod hasłem „Na 

sportowo znaczy zdrowo”. W trakcie trwania „Tygodnia Profilaktyki”, w którym 
wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne 
z terenu gminy Swarzędz, młodzi swarzędzanie prezentowali swoje talenty 
i pasje podczas „Talentiady”. 

Na „Scenie nad Jeziorem” można 
było zobaczyć pokazy aerobiku, 
tańca klasycznego i nowocze-

snego, hip-hopu, młodych sportowców 
z pokazem tekwoondo i karate, jak i usły-
szeć wykonania światowych przebojów 
w interpretacji utalentowanych wokalnie 
młodych ludzi. 

Na Rynku wraz z honorowym patro-
nem Tygodnia Burmistrzem Marianem 
Szkudlarkiem ułożony został „żywy ob-
raz” kolorowej piłki w nawiązaniu do 
rozpoczynającego się niedługo EURO 
2016, a podczas gry miejskiej „Śladami 
swarzędzkich sportowców” uczestnicy 
wykazywali się wiedzą o osobach związa-
nych ze sportem. Trzeba przyznać, że ry-
walizacja była zacięta, a wszyscy uczest-
nicy wykazali się wiedzą o swarzędzkich 
sportowcach i wiedzieli kim jest Aleksan-
der Doba, Ireneusz Szpot, Roman Firlik, 
Agnieszka Wieszczek-Kordus, Zdzisław 
Schneider, Piotr Mowlik, Krzysztof Pater-
ka oraz jakie są ich dokonania sportowe. 
Warto zaznaczyć, że wszystkie informacje 
o naszych sportowcach można znaleźć 
na stronie www.swarzedz.pl. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
były interaktywne przedstawienia 
profilaktyczne, dotyczące m.in. bezpie-
czeństwa w Internecie, przygotowane 
przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy 
STOP-KLATKA. Na terenie gminy odbyła 
się z udziałem policji i straży miejskiej 

„Akcja Prewencyjna”, podczas której 
dzieci i młodzież z wychowawcą oraz 

dzielnicowym lub strażnikiem miejskim 
rozdawały mieszkańcom ulotki profilak-
tyczo-edukacyjne dotyczące trzeźwości 
za kierownicą.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu serdecznie dziękuje wszystkim 
zaangażowanym osobom i instytucjom 
za włączenie się w działania profilak-
tyczne podczas VII „Tygodnia Profilak-
tyki”.

Lidia Chałasiak
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Drzwi Otwarte w Dziennym 
Domu „Senior – WIGOR”
Drzwi Otwarte w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”, które 

odbyły się 19 maja, będziemy miło wspominać. Gospo-
darzami byli sami Uczestnicy i chętnie podejmowali oso-
by zainteresowane ofertą Domu. Zagościły u nas także 
panie dyrektor Anna Renda i wicedyrektor Agnieszka 
Maciejowicz z Ośrodka Pomocy Społecznej, w którego 
strukturach istnieje nasza placówka.

Na przybyłych gości czekały cie-
kawe prezentacje poświęcone 
naszym aktywnościom. Na ma-

teriałach fotograficznych i filmowych 
przedstawiliśmy zajęcia ruchowe, mu-
zyczne, biblioterapię oraz aktywizujące 
– ceramikę, a także liczne wydarzenia 
i uroczystości. Informacjami o możli-
wości zapisania się oraz wypełnienia 
wniosku służyli specjaliści pracy so-
cjalnej i terapii zajęciowej. Natomiast 
pielęgniarz mierzył ciśnienie i udzielał 
prozdrowotnych porad dla osób star-
szych. 

U c z e s t n i c y 
z dumą pokazywa-
li nowe i wygodnie 
urządzone prze-
strzenie Dzienne-
go Domu „Senior 
– WIGOR”, czyli salę 
główną, relaksu, rehabilitacyjną, klubo-
wo-telewizyjną oraz kuchnię. Podczas 
spotkania sporym zainteresowaniem 
cieszyło się nowoczesne stanowisko 
komputerowe z dostępem do internetu.

Swobodna i pogodna atmosfera 
przy kawie i ciastku trwała aż do godziny 

16.00, kiedy rozpoczęła się wyczekiwana 
prelekcja o dawnym Swarzędzu, którą 
barwnie przedstawił pan Jarosław Ko-
walski – znawca regionu. Dziękujemy 
wszystkim przybyłym Gościom i zapra-
szamy ponownie.

Anna Szpakowska

Seniorzy dzieciom

W bajkowe klimaty dzieci z przed-
szkola Pod Kasztanami wpro-
wadził zespół muzyczny Celu-

lit, rozpoczynając tym samym obchody 
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Panie 
zaprezentowały wspaniały repertuar, 
przygotowany specjalnie z tej okazji. Były 
więc wiersze napisane przez p. Elę Waw-
rzynkiewicz właśnie o przedszkolakach 
ze Swarzędza, piosenki i zabawne histo-
ryjki z życia wzięte. Każdy miał szansę 

pomyśleć lub wypowiedzieć swoje małe 
marzenie związane z Dniem Dziecka, któ-
re być może zostanie kiedyś spełnione. 

Tego właśnie życzymy wszystkim dzie-
ciom - spełnienia ich marzeń!

Marta Szomek

Wycieczka do parku pełnego wiosny…

Spacer z kijkami, które odciążają 
i pomagają w utrzymaniu właściwej 
postawy, czyli nordic walking, ma 

wśród uczestników Dziennego Domu 
„Senior – WIGOR” swoich wielbicieli. Ak-
tywności na świeżym powietrzu sprzyja 
bogata w zieleń okolica i bliskość parku. 

Pewnego majowego dnia uczestnicy 
zaplanowali wyprawę połączoną z sesją 
fotograficzną. W parku cieszyła wiosenna 
atmosfera, śpiew ptaków, zieleń i powie-

trze wypełnione zapachem kwitnących 
bzów. Wycieczka do pobliskiego parku 
pełnego wiosny i stokrotek spowodo-
wała, że z zadowoleniem i nową ochotą 
wróciliśmy do zajęć. W plenerze najła-
twiej i najprzyjemniej można zadbać 
o „naładowanie akumulatorów”. 

Takie wyprawy to dowód, że Seniorzy 
chętnie, z własnej inicjatywy spędzają 
czas aktywnie i z wigorem! 

Anna Szpakowska
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tel.  61 651 26 50, 51, 52, 53 fax. 61 651 26 54
ops@swarzedz.pl www.opsswarzedz.pl 

Zapraszamy na: 
Dawnych 
Wspomnień Czar 
– 31 lipca i Piknik 
Trzech pokoleń – 
28 sierpnia

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu serdecznie za-
prasza na kolejny koncert z cy-

klu Dawnych Wspomnień Czar, który 
odbędzie się 31 lipca na Scenie nad 
Jeziorem. W tym roku każdy z Państwa 
znajdzie dla siebie coś miłego. Wystą-
pią dla nas gwiazdy polskiej estrady: 
Halina Frąckowiak znana z przebojów 
Dancing Queen, Bądź gotowy dziś do 
drogi, Papierowy księżyc oraz Kwartet 
Rampa, który wykona dla nas znane 
piosenki z lat 60. i 70. w nowych aran-
żacjach. 

Już dziś również zapraszamy Pań-
stwa 28 sierpnia na tradycyjny 
Piknik Trzech Pokoleń, który jest 

świętem swarzędzkich rodzin. Czeka 
na Państwa wiele atrakcji, których uko-
ronowaniem będzie koncert Stachur-
sky Dance Project gwiazdora muzyki 
rozrywkowej, Jacka Stachursky’ego.

„Młodzi Duchem” 
w botaniku 
– sezon 
wycieczkowy 
otwarty

17 maja, mimo nieciekawej pogo-
dy, pojechałyśmy do Poznania 
do Ogrodu Botanicznego. Był 

to dzień pełen atrakcji i wrażeń. Space-
rowym krokiem zwiedziłyśmy okolice 
Rynku Jeżyckiego w tym zabytkowe, sta-
rodawne kamienice. Na miejscu w parku 

podziwiałyśmy różnorodność rozwija-
jących się kwiatów, zadbane krzewy, 
parkany oraz drzewa.

Był również czas na kawę w tam-
tejszej kawiarence. Połączyłyśmy przy-
jemne z pożytecznym i zwiedziłyśmy 

wystawę fotograficzną pn. „Amazonia 
śladami A. Fiedlera”. 

Sezon przed nami, a zatem czeka nas 
wiele ciekawych wycieczek, na które już 
dzisiaj serdecznie zapraszamy.

M. Pawlik

Swarzędzcy seniorzy 
i World Press Photo

W maju seniorzy ze Swarzędza 
rozpoczęli sezon zwiedzania 
Poznania od wizyty w Zamku. 

W tym właśnie miejscu można było zoba-
czyć kilkadziesiąt najlepszych zdjęć pra-
sowych z ubiegłego roku. Zobaczyliśmy 
World Press Photo czyli najsłynniejszą 
wystawę zdjęć na świecie. 

Jest to konkurs, podczas którego 
wybierane są najlepsze zdjęcia prasowe 
poprzedniego roku. Kategorii jest kilka, 
m.in. ludzie, zwierzęta czy fotoreportaż. 
Historia wystaw sięga roku 1955, kiedy 
to grupa holenderskich fotografów po-
stanowiła pokazać swoje najlepsze prace 
kolegom z zagranicy. Dzięki temu mogli 
się wymienić swoimi doświadczeniami 

i wiedzą związaną ze storytellingiem 
(opowiadanie historii). Dziś z tej wiedzy 
korzystać mogą już wszyscy. 

Marta Szomek 

„Sfajki” ruszyły 
w tournee 
do Poznania

Grupa teatralno-ka-
baretowa „Sfajki” 
rozpoczęła cykl wy-

jazdów do Poznania. Sko-
rzystałyśmy z zaproszenia 
z Klubu Seniora nr 82 mieszczącego 
się w Poznaniu przy ul. Krakowskiej 
10. Wystąpiłyśmy z naszym autorskim 
programem pn. „Dlaczego nie”, który 
co tydzień trenujemy w ramach zajęć 
kabaretowych w Centrum Aktywności 
Seniora w Swarzędzu.

Było nam bardzo miło, że przyszło 
tak wielu seniorów, którzy po występie 

dziękowali za piękne tańce, oprawę arty-
styczną. Przesłaniem wspólnym naszego 
spotkania była wypowiedziana ze strony 
widzów opinia, że warto czynić coś dobre-
go na rzecz drugiego człowieka. 

Trzeba realizować swoje najbardziej 
odważne pragnienia na każdym etapie 
swojego życia – „Dlaczego nie”.

M.Pawlik, D.Bazaniak
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John Grisham 
„Góra bezprawia ‘

„Góra bezprawia” to najnowsza 
książka Johna Grishama, którego 
powieści przetłumaczono na ponad 
40 języków. Tym razem główną 
bohaterką jest Samantha Kofer, 
młoda prawniczka, która w wyniku 
kryzysu ekonomicznego traci 
pracę w korporacji. Zmuszona przez 
sytuację zatrudnia się w Górskiej 
Klinice Pomocy Prawnej w małym, 
górniczym miasteczku Brady. Po raz 
pierwszy spotyka się tam z problema-
mi zwykłych ludzi, głównie górników, 
którym niesłusznie odmawia się 
prawa do zasiłków. Tymi samymi 
problemami zajmuje się w Brady 
kancelaria prawnicza Donovana. 
Czy Samantha i Donovan zjednoczą 
siły, czy występowanie przeciwko 
wielkim kampaniom węglowym jest 
bezpieczne?

Krzysztof Ożóg 
„966. Chrzest Polski”

Miłośników historii ucieszy zapewne 
książka profesora Krzysztofa Ożoga 
„966. Chrzest Polski”. Autor 
„przywołuje okres wczesnosłowiań-

ski, misję świętych Cyryla i Metodego, 
opisuje proces narodzin państwa 
i narodu (…), opowiada o życiu we 
dworach i grodach, o pierwszych ko-
ściołach i męczennikach, o toczonych 
wojnach, o pierwszych zabytkach 
kultury. Mamy wrażenie, iż to na 
naszych oczach wykuwa się Polska”. 
Książkę wzbogacają zdjęcia i mapy.

Nadia Hashimi 
„Kiedy księżyc jest 
nisko. Odyseja 
odważnej Afganki, 
która ucieka z rodziną 
do lepszego świata”

Książka autorstwa Nadii Hashimi 
porusza jeden z najbardziej aktual-
nych tematów, jakim są imigranci. 
Mimo, że bohaterowie książki zostali 
zmuszeni do ucieczki z kraju w latach 
90-tych, ich problemy do dziś są 
aktualne. Ta książka to opowieść 
o strachu, o miłości, a przede wszyst-
kim o matce, która decyduje się na 
niebezpieczną wyprawę, by zapewnić 
swoim dzieciom lepszą przyszłość. 
Książka pozwala spojrzeć na proble-
my uchodźców z ich perspektywy.

Tess Gerritsen 
„Śladem zbrodni”
„Śladem zbrodni” to wznowienie 
wydanej przed kilku laty książki 
Tess Gerritsen. Towarzyszymy 
w niej rodzeństwu, które próbuje 
wyjaśnić śmierć swoich rodziców 
sprzed 20 lat. Czy ich rodzice było 

komunistycznymi szpiegami? Czy 
zdradzili swoją ojczyznę? Czy ojciec 
zamordował matkę, a potem popełnił 
samobójstwo? Próba odkrycia prawdy 
staje się dla bohaterów śmiertelnym 
zagrożeniem.

Magdalena Witkiewicz 
„Cześć, co słychać?”

Bohaterką książki jest 40-letnia 
Zuzanna. Mimo, że kobieta ma 
ustabilizowaną sytuację rodzinną 
i materialną, w pewnym momencie 
zaczyna pragnąć czegoś jeszcze. 
Wspomina swoją pierwszą miłość 
i emocje, które się z nią wiązały. Pod 
wpływem impulsu odnajduje na 
jednym z portali społecznościowych 
dawnego ukochanego i wysyła mu 
wiadomość. Jednak niewinne „Cześć, 
co słychać?” może odmienić życie nie 
tylko jej, ale i całej rodziny.

Jason Wright
„Szczęście do wzięcia”

Bohaterką tej ciepłej i podnoszącej na 
duchu powieści jest młoda dzienni-
karka Hope. W czasie gdy dziewczyna 
przeżywa trudny okres w życiu, ktoś 
postanawia jej pomóc, zostawiając 
pod jej drzwiami słoiczek wypełniony 
pieniędzmi. Zaciekawiona znajduje 
w internecie informacje o innych oso-
bach, którym ktoś pomógł w taki sam 
sposób. Zaintrygowana rozpoczyna 
swoje śledztwo, początkowo mając 
także nadzieję, że napisze o tym 
artykuł, który przyniesie jej sławę. 
W trakcie prywatnego śledztwa prze-
konuje się, że są wartości ważniejsze 
od pracy i pieniędzy. 

Szymon Nowak
„Dziewczyny  
wyklęte 2”

Autor ponownie powraca do tematu 
kobiet walczących o wolną Polskę 
i przedstawia szesnaście wywołu-
jących niezwykłe emocje historii. 
Niezmiernie ciekawa publikacja 
wzbogacona jest o niepublikowane 
wcześniej zdjęcia.

Anna Walkowiak

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

Czytające krzesło

W Ogólnopolskim Tygodniu Czy-
tania Dzieciom  biblioteka na 
os. Raczyńskiego 19 z radością 

włączyła się do akcji. Dzieci z Przedszkola 

„Kompas” w Swarzędzu, po zwiedzeniu 
zakamarków  biblioteki i poznaniu zasad 
wypożyczania książek, wysłuchały frag-
mentów książek w bardzo nietypowym 
miejscu. Przedszkolaki zostały zaproszo-
ne na skwerek tuż przed biblioteką, gdzie 
stoją dwa nienaturalnej wielkości krzesła. 

Pani Agata Widzowska wdrapała się na 
jedno z nich i przeczytała dzieciom oraz 
zainteresowanym przechodniom, swoje 
wierszyki oraz opowiastkę o misiu.

Pamiętajmy o codziennym czytaniu 
dzieciom! To przynosi szczęście.

K.A.

Galeria Wielokropek zaprasza...

Na wystawę prac Marty A. Bielaw-
skiej zatytułowanej „Kolor”. Ar-
tystka jest absolwentką Studium 

Konserwacji Zabytków oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu. Swoje prace 
prezentowała na wielu wystawach zbio-
rowych i indywidualnych. Pasją Marty A. 
Bielawskiej jest szeroko pojęte malarstwo 

oraz fotografia. Jest również inicjatorem 
tematycznych warsztatów artystycznych 
dla dzieci. W bibliotecznej galerii  pokazu-
je malarstwo i rysunek z różnych okresów 
swojej pracy twórczej, których wspólnym 
mianownikiem jest właśnie kolor.

Wystawa czynna będzie do końca 
czerwca. BN

CZYTELNIKU – 
PODRÓŻNIKU!

Pomóż nam wykreować mapę Twoich 
podróży z książką. 

Przyślij nam wakacyjną pocz-
tówkę (w terminie do 31.08.2016 r.) na ad-
res: Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, 
os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz.

Stwórzmy mapę czytelniczych wy-
praw dookoła świata!

Lato  
w bibliotece 

Zapraszamy dzieci szkół podsta-
wowych na

„Wakacje  
ze sztuką”

Letnie zajęcia w Bibliotece na 
os. Czwartaków 1 odbywać się będą 
w dniach 25-29 lipca. Szczegółowe 
informacje oraz zapisy pod nr tel. 61 
8173 102
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„Weekend z Tatą”  
na przystani wodnej

Z okazji Dnia Ojca serdecznie zapraszamy 
w weekend 25-26 czerwca, na Przystań Wod-

ną nad Jeziorem Swarzędzkim. Każdy tata, który 
przyjdzie z dzieckiem do lat 18 na przystań, będzie 
mógł wypożyczyć sprzęt wodny na 2 h (120 min) 
płacąc tylko za 1 h (60 min). W przypadku zamknię-
cia przystani z powodu niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, oferta zostanie przeniesiona na 
kolejny weekend (kajak rodzinny – 10 zł/h, rower 
wodny – 15 zł/h, łódź wiosłowa – 20 zł).
Przystań w czerwcu czynna w piątki w godz. 15:00-
20:00, soboty i niedziele 10:00-20:00.
W lipcu i sierpniu codziennie w godz. 10:00-20:00. 
Godziny otwarcia przystani uzależnione są od wa-
runków atmosferycznych.

/scsir/

Przerwa technolo-
giczna na pływalni
Z powodu przerwy technologicznej, prze-
prowadzanej raz w roku, basen i sauna będą 
nieczynne od 20 czerwca do 1 lipca.

Podczas przerwy technologicznej dostępne będą:
 » korty tenisowe (otwarcie uzależnione 

od warunków atmosferycznych) – kasa przy 
scenie plenerowej (w miejscu kasy lodowiska), 
rezerwacja pod nr tel. 61 65 09 529,

 » przystań wodna (otwarcie uzależnio-
ne od warunków atmosferycznych) – kasa na 
przystani wodnej,

 » zajęcia aerobiku pod namiotem przy 
scenie plenerowej – kasa przy scenie plenerowej 
(w miejscu kasy lodowiska),

 » zajęcia fitness w salce budynku sceny 
plenerowej – kasa przy scenie plenerowej (w 
miejscu kasy lodowiska),

 » gabinet masażu MANO ESPALDA w bu-
dynku sceny – kasa przy scenie plenerowej (w 
miejscu kasy lodowiska) rezerwacje tel. 697 
935 442.

Podczas przerwy technologicznej kasa będzie 
czynna codziennie od 9:00 do 20:30, przy scenie 
plenerowej (telefon do kasy 61 65 09 529).

/scsir/

Półkolonie letnie – zapraszamy! 
Zapraszamy na półkolonie letnie 

w Swarzędzkim Centrum Sportu i Re-
kreacji dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 
W programie półkolonii między innymi 
zwiedzanie Nowego ZOO w Poznaniu, 
zabawa w parku linowym Cascader Park 
w Kobylnicy, wycieczka do stadniny koni 
Podkowa Gruszczyn (przejażdżka brycz-
ką, przejażdżka na kucyku, ognisko), 
warsztaty ceramiki, zajęcia edukacyjne 
„Bezpieczny pies przyjaciel”, mobilne 
planetarium, zajęcia i gry sportowe oraz 
codziennie zabawa w basenie. Dzieci 
mają zapewnione śniadanie, obiad i na-
poje.

Półkolonie odbywają się w godzi-
nach od 8:00 do 15:30 (odbiór dzieci do 
godziny 16:00).

I turnus – 01.08-05.08
II turnus – 08.08-12.08

III turnus – 22.08-26.08
Zapisy na półkolonie przyjmujemy 

od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 15:00 pod nr tel. 61 65 09 
538.

Opłaty za półkolonie przyjmuje-
my od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r. 
codziennie od godziny 9:00 do 22:00. 
Opłata wynosi 350 zł (1 dziecko/1 tur-
nus), płatne w kasach:

- 280 zł – płatność w kasie pływalni 
wraz z wypełnioną kartą kwalifikacyjną 
uczestnika półkolonii;

- 70 zł – śniadania i obiady – płatność 
w kawiarence pływalni.

Karta kwalifikacyjna uczestnika pół-
kolonii oraz plan poszczególnych grup 
dostępne są w kasie pływalni lub do po-
brania na stronie www.scsir.swarzedz.pl

/scsir/

Wakacyjne kursy nauki pływania

Przyjmujemy zapisy na wakacyjny 
kurs nauki pływania, który odbę-
dzie się w lipcu w terminach:

I KURS WAKACYJNY – 04.07-15.07 (10 
dni, od poniedziałku do piątku)

II KURS WAKACYJNY – 18.07-29.07 
(10 dni, od poniedziałku do piątku) w go-
dzinach od 8:00 do 10:00

Koszt kursu 210 zł/1 osoba. Przyjmu-
jemy dzieci od 6 roku życia. Zapisy pod 
nr tel. 61 65 09 523.

Więcej informacji na www.scsir.swa-
rzedz.pl

* * *

Akademia Pływania Optimum Sport 
zaprasza do udziału w sierpniowej 
Wakacyjnej Szkole Pływania, prze-

znaczonej dla dzieci od 1 roku życia, 
młodzieży i dorosłych. 
Terminy: 1.08-5.08 8.08-12.08   
15.08-19.08 22.08-26.08
Godziny: 15:30, 16:20, 17:10, 18:00

Zajęcia dla małych dzieci w wieku od 

1 do 5 lat przeprowadzane są z udziałem 
rodzica w wodzie.

Czas trwania zajęć – 30 minut (do 4 
roku życia), 45 minut pozostali.

Więcej informacji i zapisy pod nr tel. 
531 025 561 lub info@optimumsport.pl 

www.optimumsport.pl

Bilet wakacyjny  
dla dzieci

Od 2 lipca do 31 sierpnia 2016 r. 
uruchamiamy BILET WAKACYJNY 
na Pływalnię Wodny Raj. Przezna-

czony jest dla wszystkich dzieci do lat 16. 
Obowiązuje od poniedziałku do piątku 
w godz. 6:30-22:00. Opłata 6 zł za 60 min 
(po przekroczonym czasie dopłata za 
każdą minutę 10 gr). Serdecznie zapra-
szamy wszystkie dzieciaki!!!

/scsir/
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Karty honorowane  
w 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

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/

Aerobik na świeżym powietrzu – 
zapraszamy w czerwcu i sierpniu 

Zapraszamy wszystkich na wspólne 
zajęcia aerobiku, które odbędą się 
przy budynku sceny plenerowej. 

Tylko 6 zł od osoby za jedne zajęcia (płat-
ne w kasie pływalni przed rozpoczęciem 
aerobiku). Nie obowiązują zapisy!!! Prosi-
my o zabranie ze sobą na każde zajęcia 
ręcznika (może być mały kocyk) i przy-
najmniej małej butelki wody do picia. 
Więcej informacji pod nr tel. 61 65 09 520
Harmonogram zajęć w czerwcu 
oraz w sierpniu (w lipcu zajęć nie 
prowadzimy):
Poniedziałek:

18:00 – ANTYCELLULIT/STEP

19:00 – ZUMBA
20:00 – ATAK NA BRZUCH

Wtorek:
18:00 – WORKOUT/TABATTA
19:00 – ZUMBA
20:00 – ATAK NA BRZUCH

Czwartek:
18:00 -  ANTYCELLULIT/STEP
19:00 – ZUMBA
20:00 – ATAK NA BRZUCH

Bliższe informacje pod numerem tel. 
61 65 09 520/523, www.scsir.swarzedz.
pl oraz www.facebook/wodnyraj.com

/scsir/

Aqua senior  
to jest to!

Serdecznie zapraszamy na waka-
cyjne zajęcia aqua senior, które 
odbywać się będą w sierpniu we 

wtorki i czwartki w godz. 8:00-8:45 oraz 
9:00-9:45. Zapisy od 4 lipca w kasie 
pływalni, codziennie od 6:30 do 22:00. 
Opłata 10 zł za jedne zajęcia, płatne za 
miesiąc z góry.

Zapisy na aqua senior 2016/2017 
ruszają od 1 września. Harmonogram 
zajęć dostępny będzie na stronie inter-
netowej SCSiR.

/scsir/

Zajęcia fitness

Serdecznie zapraszamy na sierpnio-
we zajęcia fitness. Zapisy w kasie 
pływalni lub telefonicznie pod nr 

tel. 61 65 09 527. 
Harmonogram:
Poniedziałek:

9:00 – ZDROWY KRĘGOSŁUP
10:00 – ZDROWY KRĘGOSŁUP

Środa:
18:00 – FIT BALL
19:00 – PILATES

Piątek:
9:00 – ZDROWY KRĘGOSŁUP

UWAGA! Zapisy na zajęcia fitness na 
sezon 2016/2017 od 1 sierpnia w kasie 
pływalni lub lub telefonicznie pod nr tel. 
61 65 09 527. /scsir/

Promocja na naszym 
profilu Facebook

Już od 1 lipca na naszym fanpage 
(www.facebook.com/wodnyraj) ru-
szamy z akcją promocyjną! Każda 

osoba, której nie przysługują żadne zniż-
ki na basen, będzie mogła wydrukować 
z Facebooka Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji kupon upoważniający 
do wejścia na basen w cenie biletu ulgo-
wego! (opłata za bilet ulgowy zgodnie 
z podziałem na strefy czasowe). Polub 
nas, wydrukuj kupon, skorzystaj z ulgi! 
Promocja trwa od 1 do 31 lipca br. 

/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
poniedziałek - piątek 6.00 - 22.00,  
sobota 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

]]Centrum]Medyczne]–]
Przychodnia]w]Swarzędzu

Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102, 
tel. 61 8174 671 

]]Dyżury]całodobowe]
aptek

Apteka Dom Leków (czynna całą dobę) - 
Swarzędz, os. Kościuszkowców 34 (obok 
przychodni Panaceum),  tel. 61 855 18 91.  
Całą dobę czynne są również apteki w 
Poznaniu:
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, 
tel. 61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6, 
tel. 61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4, 
tel. 61 852-52-44

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel.  61 651 26 50, 51, 52, 53
fax. 61 651 26 54, ops@swarzedz.pl 
www.opsswarzedz.pl

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

ul. Działkowa 61a, tel. 61 818 17 30, 
gci@opsswarzedz.pl

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

ul. Strzelecka 2, tel. 61 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 61 651 15 41 
(do 16.00), 663 818 601 i 697 725 522  
(po 16.00 i w święta)
www.zgk.swarzedz.pl

]]Ośrodek]Kultury
ul. Poznańska 14, tel. 61 65 10 219
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl

]]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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Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

DNI SWARZĘDZA
25 i 26 czerwca 2016, polana przy ul. Strzeleckiej

Serdecznie zapraszamy!

Grzegorz 
Hyży

Maryla 
Rodowicz





PROSTO Z RATUSZA  maj 2016

30

R
ek

la
m

y

P O Z N A Ń S K A  6



31

R
ek

la
m

y

PROSTO Z RATUSZA  czerwiec 2016

Certyfikaty:

Zapewniamy:
»» Wsparcie»przy»bieżącej»obsłudze»

systemów»informatycznych
»» Wirtualny»dział»informatyki»dla»firm,»»

które»nie»posiadają»własnego»personelu»
»» Pomoc»w»doborze»właściwych»rozwiązań»

informatycznych
»» Dostawę»sprzętu»i»oprogramowania»

komputerowego

LANservice»Sp.J.
Tel.»61»661-20-26

Poznań,»ul.»Wawerska»16
www.lanservice.com.pl

kompleksowe  
usługi  
informatyczne

KONTAKT:
TECH-BUD, ul. Tarnowska 45/47, 62-090 Napachanie

tel./fax: 61-814-27-68
604-288-704  604-288-703  602-638-779

biuro@tech-bud.poznan.pl

POKRYCIA DACHOWE

OFERTA:
 � Styropian laminowany  
„Styropapa”

 � Styropian spadkowy
 � Kliny styropianowe
 � Papy termozgrzewalne i tradycyjne
 � Kleje montażowe

AKCESORIA DACHOWE:
 � Kominki, kielichy przyścienne, rynny
 � Blachy powlekane kolor
 � Blachy ocynkowane
 � Styropian [SUPER CENA!]
 � Kleje do styropianu i siatki
 � Siatka podtynkowa
 � Kołki do montażu styropianu

>>> TRANSPORT <<<

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
MKACZ MED PROTETYKA SŁUCHU ZAPRASZA

Dr Milena Kaczmarek-Klinowska
Gabinet MADENT ul. Swarzędzka 21, Gruszczyn

Przychodnia NA PARCELKACH ul. Grudzielskiego 25A, Krotoszyn

Wizyty domowe • Aparaty słuchowe • Ochronniki  
słuchu / wkładki uszne • Umowa z NFZ - refundacje  

• Dofinansowanie z PCR / MOPS

REJESTRACJA I INFORMACJA TELEFONICZNA
503 633 480 600 317 868

mkacz.protetyka@wp.pl  www.facebook.com/mkaczmed
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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
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

www.stronka.twojastomatologia.eu
Swarzędz - Nowa Wieś Os. Raczyńskiego 1/2 (róg Granicznej i Przybylskiego)

Lek. stomatolog Marzena Stronka-Janiszewska
RENTGEN, LECZENIE, PROTETYKA

pon., wt., czw.: 14.00-20.00, śr., pt.: 10.00-15.00

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

śr., czw. 15.00-19.00

Tel. 61-818-60-74   602-607-971

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)

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, zabiegi w narkozie, RTG zębów

Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00

inne godziny do uzgodnienia czynne też w soboty

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

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


