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DNI SWARZĘDZA
22-24 czerwca 2018, polana przy ul. Strzeleckiej

Serdecznie zapraszamy!

ENEJ

KAYAH

CHYLIŃSKA

BOYS

PIĘKNI I MŁODZI

C-BOOL

IS
SN

 1
73

2-
24

80



2

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  czerwiec 2018

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim kli-
macie. Dom położony w południowo-zachodniej części koło-
brzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się 
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać 
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Morze! Plaża! 
Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

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
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Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950

ul. Goplańska 9, Os.Warszawskie
Tel: 61 870 84 17, 662 24 25 25

ZEGARMISTRZ
Naprawa  

Starych Zegarów 
Zegarków

• wymiana baterii  
(piloty, glukometry wagi itp.)
• wymiana pasków, bransolet

• sprzedaż budzików i zegarków
• naprawa  

przyrządów pomiarowych

Profesjonalna i kompleksowa obsługa księgowa
- Pełna księgowość - Podpis kwalifikowany
- Książka Przychodów i Rozchodów - Ubezpieczenie
- Ryczałt - Pełna obsługa kadrowo-płacowa
- Reprezentacja Klienta - Doradztwo księgowe

Odbiór dokumentów od Klienta GRATIS!

 885-66-00-06   biuro@kancelarialibra.pl
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Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo! Przed nami ko-
lejne, trzydniowe święto naszego 
miasta - Dni Swarzędza 2018. 

Weekend z muzyką, rozrywką, sportem. 
Dla wszystkich – wiele atrakcji. Piknik 
rodzinny z dziecięcą strefą zabaw, koncer-
ty na scenie plenerowej, relacja na żywo 
meczu Polska-Kolumbia, bogata oferta 
gastronomiczna. Dni Swarzędza to tra-
dycyjnie już największa impreza sezonu 
wiosenno-letniego. 

Warto zarezerwować czas na wspólną 
czerwcową zabawę, na polanie przy ul. 
Strzeleckiej!

W piątek, 22 czerwca, zapraszamy 
od 18:00: piknik rodzinny, a następnie 
wielogodzinny blok koncertowy. Gwiaz-
dy muzyki disco-polo – zespoły BOYS 
i PIĘKNI I MŁODZI ze swoimi naj-
większymi przebojami. 

Wieczór muzyki klubowej poprowa-
dzi DJ MATYS, a zagrają: PERAN VAN 
DIJK, C-BOOL, TIDDEY. Moc wrażeń 
muzycznych!  

Sobota, 23 czerwca – od 14:00 dla 
młodych wojowników piknik rodzinny 

z Osadą Wojów Piastowskich!  Od 19:00 
na wielkiej scenie -  MROZU i wreszcie 
gwiazda polskiego rocka AGNIESZKA 
CHYLIŃSKA!  Potem już tylko wyśmie-
nita zabawa z DJ CEZ ARE KANE.

W niedzielę, 24 czerwca - prawdziwa 
uczta dla fanów zespołu ENEJ! Na wasze 
życzenie, ponownie, urokliwy folk z po-
granicza rocka i popu, z nutą muzyki kreso-
wej. Pozytywne przesłanie i dobry nastrój 
, który, mamy taką nadzieję, nie opuści 
nas podczas meczu Polska – Kolumbia. 
Transmisja wielkich emocji piłkarskich 
w strefie kibica to wspólne przeżywanie 
grupowych rozgrywek Mundialu! Musimy 
wtedy być razem! 

Po emocjach sportowych wieczór za-
kończy koncert artystki, której nikomu nie 
trzeba przedstawiać – KAYAH! Chary-
zmatyczny głos, niezapomniane teksty.

Polana przy ul. Strzeleckiej – Dni 
Swarzędza 2018 – emocje, które zapa-
miętamy!

Do zobaczenia!
Marian Szkudlarek 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Dni Swarzędza 2018
– imprezy towarzyszące
23.06. – Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Burmistrza MiG Swarzędz – start: godz. 9:00 
– boisko “Orlik” w Bogucinie
24.06. – Zawody wędkarskie o Puchar Bur-
mistrza MiG Swarzędz – start: godz. 6:00 Dolina 
Cybiny - łowisko koła wędkarskiego Swarzędz 
– Zatorze . Zawody rozgrywane w dwóch kate-
goriach: indywidualnej i drużynowej
24.06. – V Jubileuszowe Rekreacyjne Regaty 
Żeglarskie im. kpt. Tomasza Adamczyka – start: 
godz. 10:00 – przystań wodna nad J. Swarzędzkim
24.06. – XXVI Rajd Samochodowy Firmy Szpot 
- start godz. 10:00 – parking przy pływalni „Wodny 
Raj” w Swarzędzu – zapisy: www.rajdy.szpot.pl

Partnerzy strategiczni:

Bezpłatna komunikacja  
podczas Dni Swarzędza

Szanowni Państwo! Decyzją burmistrza 
Mariana Szkudlarka podczas tegorocznych Dni 
Swarzędza w dniach 22, 23 i 24 czerwca prze-
jazdy Swarzędzką Komunikacją Autobusową 
będą dla wszystkich bezpłatne. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej zabawy!
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Absolutorium i gratulacje dla burmistrza

Głównym tematem LI sesji Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, która 
odbyła się 22 maja 2018 r., było 

udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok. Głosowanie poprze-
dzone zostało odczytaniem pozytywnych 
opinii Regionalnej Izby Obrachunko-
wej oraz poszczególnych komisji Rady 
Miejskiej. Po dyskusji – jak to w roku 
wyborczym – chwilami odbiegającej od 
meritum sprawy, za przyjęciem uchwały 
absolutoryjnej głosowała zdecydowana 
większość 17 radnych, przy zaledwie 2 
głosach przeciwnych, a 1 osoba wstrzy-
mała się od głosu. 

Po głosowaniu przewodnicząca Rady 

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

Jeszcze przed rozpoczęciem formalnej 
części sesji odbyła się miła uroczystość 
wręczenia Markowi Baumgartowi, który 
w latach 2007-2008 pełnił obowiązki bur-
mistrza, pamiątkowej statuetki  z okazji 
380-lecia lokacji miasta (Marek Baumgart 

z racji obowiązków zawodowych nie mógł 
być obecny na niedawnej uroczystej sesji, 
gdy takie statuetki były wręczane byłym 
burmistrzom i przewodniczącym Rady 
Miejskiej).  /mw/

Od redakcji: O pracy Rady Miejskiej 
w Swarzędzu więcej piszemy na str. 14 i 15.

Linia 412 nie  
zostanie skrócona!

Po ponownej analizie nowego układu linii ko-
munikacyjnych, który zostanie wprowadzony 

od 1 lipca br., a także w wyniku przeprowadzo-
nych rozmów z Mieszkańcami, informujemy, że 
decyzją burmistrza Mariana Szkudlarka, zmiana 
w przebiegu linii 412 będzie polegała na 
jej przedłużeniu do swarzędzkiego dworca 
kolejowego. 
Ze względu na cel, jakim jest skierowanie jak 
największego ruchu pasażerskiego na linie 
kolejowe, stopień wykorzystania połączeń au-
tobusowych między Swarzędzem a Kobylnicą 
będzie systematycznie monitorowany. /ms/
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Kolejne zwolnienia z opłat dla mieszkańców
Swarzędz stawia na transport publiczny

Na wniosek burmistrza Swarzędza Mariana Szkudlarka podczas sesji Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się 22 maja, radni podjęli uchwałę 
wprowadzającą dla naszych mieszkańców kolejne zwolnienia z opłat za 
korzystanie ze Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej. 

W myśl tej uchwały od 1 lipca 
2018 roku wprowadzone zo-
stają w strefie I (teren gminy), 

bezpłatne przejazdy dla zamieszkałych 
na terenie gminy osób, które w podró-
żach aglomeracyjnych łączą przejazd 
Swarzędzką Komunikacją Autobusową 
z publicznym transportem kolejowym. 
Dokument poświadczający uprawnienie do 
korzystania z przejazdów bezpłatnych to 
jedynie „ważny w dniu przejazdu środkami 
Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej 
bilet przewoźników kolejowych, który po-
zwala wsiadać i/lub wysiadać na stacjach 
i przystankach kolejowych położonych 
na terenie gminy Swarzędz” wraz z do-
kumentem potwierdzającym tożsamość 
i miejsce zamieszkania.

Zmiana stanowi kolejną zachętę dla 
mieszkańców gminy Swarzędz do re-
zygnacji z indywidualnego transportu 
samochodowego. Rozwiązanie to - wraz 
z realizowanymi projektami budowy 
węzłów przesiadkowych w Kobylnicy, 
Swarzędzu, a wkrótce także w Paczko-
wie, zakupem nowoczesnych niskoemi-
syjnych autobusów, zwiększeniem liczby 
połączeń autobusowych oraz rozwojem 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - 
stanowi istotny element działań gminy 
na rzecz zrównoważonego rozwoju.  

Ponadto, w związku z faktycznym ob-
niżeniem wieku emerytalnego dla nie-
których grup pasażerów poniżej 65 roku 
życia, uchwała wprowadza darmowe 
przejazdy środkami komunikacji pu-
blicznej organizowanej przez gminę, 
dla zamieszkałych na terenie gminy 
Swarzędz osób w wieku powyżej 60 
roku życia, które nabyły uprawnienia 
emerytalne. Dokument poświadczający 
uprawnienie do korzystania z przejazdów 
bezpłatnych to w tym przypadku legity-
macja emeryta-rencisty, z której wynika 
prawo do świadczenia emerytalnego wraz  
z dokumentem potwierdzającym tożsa-
mość i miejsce zamieszkania

– Przypomnijmy, że pasażerowie komu-
nikacji kolejowej to kolejna grupa naszych 
mieszkańców, która w bieżącej kadencji 
samorządu uzyska prawo do bezpłatnych 
przejazdów Swarzędzką Komunikacją Au-
tobusową – mówi Mariusz Szrajbrowski, 
kierownik Wydziału Nadzoru Właściciel-
skiego i Transportu UMiG w Swarzędzu. 
- Od 1.01.2017 roku bezpłatne korzystanie 
z usług Swarzędzkiej Komunikacji Auto-
busowej przysługuje zamieszkałym na 
terenie naszej gminy uczniom do 24 roku 
życia oraz studentom. Rok dłużej, bo od 
1.01.2016 r., z takiego uprawnienia ko-
rzystają dzieci oraz opiekunowie z rodzin 

wielodzietnych oraz osoby w wieku 65+. 
Wraz z nowymi ulgami 1 lipca 

2018 r. uruchomiona zostanie nowa 
linia autobusowa nr 494. Będzie kurso-
wała we wszystkie dni tygodnia. Jej trasa: 
Garby Małe Pętla – ul. Tulecka w Garbach 
– ul. Kórnicka w Zalasewie i Swarzędzu 
– ul. Graniczna – Rondo Raczyńskiego – 
ul. Tysiąclecia – ul. Średzka – ul. Kościusz-
ki (przystanek przy Dworcu bez wjazdu 
na węzeł) – Rynek (pl. Niezłomnych) 
– ul. Wrzesińska – ul. Cieszkowskiego – 
ul. Kwaśniewskiego (os. Kościuszkow-
ców) – ul. Cieszkowskiego – ul. Swa-
rzędzka w Gruszczynie – ul. Dworcowa 
– Węzeł Kobylnica STACJA PKP. Rozkład 
jazdy na tej linii zostanie (w miarę moż-
liwości) dopasowany do rozkładu jazdy 
pociągów odjeżdżających z dworców PKP 
w Swarzędzu i Kobylnicy. 

Również od 1 lipca linie 412, 484, 486, 
490, 491 i 498 będą dojeżdżały do dworca 
PKP w Swarzędzu. /ms, mw/
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Komunikacja, drogi,  
plan rozwoju
O inwestycjach  
na spotkaniach z Mieszkańcami

W czerwcu, z inicjatywy burmistrza Mariana Szku-
dlarka, odbyły się spotkania z Mieszkańcami, podczas 
których burmistrz i jego zastępcyGrzegorz Taterka 
i Tomasz Zwoliński informowali swarzędzan o inwe-
stycjach w naszej gminie, a zwłaszcza o przygotowa-
nych rozwiązaniach komunikacyjnych i drogowych, 
przy okazji omawiając też sprawy bieżące i zgłaszane 
problemy. 

Pierwsze ze spotkań odbyło się 6 czerwca w Ośrodku Kultury, 
a kolejne - 11 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 na os. 
Czwartaków i 13 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 na 

os. Mielżyńskiego. Oto główne, omawiane tam wątki:

Rozwiązania drogowe
►Budowa obwodnicy Swarzędza 

Cały jej, docelowy przebieg to połączenie ul. Tuleckiej 
w Garbach z ul. Poznańską w Kobylnicy. Teraz rozpoczyna się 

dok. na str. 8 Ü

Obwodnica Etap I: ul. Średzka do Olszynowej

Obwodnica Etap I: ul. Bliska do Rabowickiej

Obwodnica Etap II: ul. Tulecka do ul. Średzkiej

Obwodnica Etap III: ul. Swarzędzka do ul. Poznańskiej

Obwodnica Etap I:  
ul. Średzka do ul. Ra-

bowickiej (na rys. 
rondo w ul. Średzkiej)
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realizacja I etapu, w ramach którego powstanie połączenie ul. 
Średzkiej z ul. Rabowicką w Jasinie - w rejonie nowego „ko-
lorowego” wiaduktu nad torami kolejowymi. Gmina Swarzędz 
zawarła już umowę na wykonanie projektu tego odcinka, na 
którym wszystkie skrzyżowania będą rondami. Trwa właśnie 
załatwianie formalności związanych z wydaniem pozwolenia na 
realizację inwestycji, a przetarg na wykonawstwo ogłoszony ma 
być jeszcze w tym roku, tak aby budowa rozpoczęła się w roku 
przyszłym. W przygotowaniu są kolejne etapy tej inwestycji. Etap 
II to fragment - ul. Tulecka do ul. Średzkiej oraz etap III – ul. 
Swarzędzka do ul. Poznańskiej, gdzie obwodnica włączy się do 
drogi wojewódzkiej Poznań–Gniezno.

► Przebudowa ul. Cieszkowskiego
Będzie to wspólna inwestycja naszej gminy i powiatu po-

znańskiego. Projekt w etapie I obejmie odcinek między ulicami 
Cmentarną i Wrzesińską, natomiast etap II to odcinek między ul. 
Wrzesińską i ul. Polną z przeprawą przez trasę krajową.

► Połączenie ul. Tabaki z ul. Tysiąclecia 

W przygotowaniu jest bezkolizyjne połączenie ul. Tabaki 
z ul. Tysiąclecia w Swarzędzu tunelem pod torami kolejowymi. 
To bardzo komplikowane przedsięwzięcie wymagające wielu 
uzgodnień z PKP, ale przygotowania są już zaawansowane. 

► Skrzyżowanie ul. Kirkora - ul. Poznańska

W przygotowaniu są 2 warianty budowy bezkolizyjnego 
skrzyżowania ul. Poznańskiej (trasa nr 92) i ul. Kirkora. 

► Kobylnica i Paczkowo – przejazdy kolejowe
Inwestycje przygotowywane wspólnie z PKP przewidują 

budowę w tych miejscach tuneli pod torami kolejowymi oraz 
przebudowę okolicznego układu drogowego.

► Przejście pod torami: ul. Łąkowa - ul. T. Kościuszki
W przygotowaniu jest przebudowa - zgodnie z oczekiwaniami 

mieszkańców, powstanie też duży parking.

Rozwiązania komunikacyjne

► Zakończenie budowy węzłów komunikacyjnych w Ko-
bylnicy i w Swarzędzu (dofinansowane w ramach ZIT – 9,3 mln 
zł). Uruchomienie od 1 lipca 2018 roku. 

► Kolejne elementy bezpłatnej komunikacji (obszernie pi-
szemy o tym na str. 6).

Û dok. ze str. 7

Paczkowo - przejazd kolejowy

Kobylnica - przejazd kolejowyPołączenie ul. Tabaki  
z ul. Tysiąclecia

Bezkolizyjne skrzyżo-
wanie ul. Poznańskiej 

(trasa nr 92) z ul. Kirkora
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► Zmiany w sieci komunikacji swarzędzkiej (uruchomienie 
nowej linii na trasie Garby Małe Pętla – Rondo Raczyńskiego – 
Dworzec w Swarzędzu – pętla na os. Kościuszkowców – Grusz-
czyn – węzeł Stacja PKP w Kobylnicy, przeniesienie punktu 
przesiadkowego z pl. Niezłomnych na węzeł przy Dworcu PKP 
w Swarzędzu).

► Zakup nowych niskoemisyjnych autobusów. 
► Kolej metropolitalna – w Swarzędzu od września br. w go-

dzinach szczytu połączenia kolejowe co 30 min.

Dofinansowania zewnętrzne
► Fundusze zewnętrzne pozyskane przez Gminę Swarzędz 

na realizację projektów inwestycyjnych, społecznych i eduka-
cyjnych w latach 2015-2018 to 34,5 mln zł.

Dofinansowanie zewnętrzne uzyskaliśmy na takie m.in. cele 
jak węzły przesiadkowe, drogi, ścieżki rowerowe, Centrum Hi-
storii i Sztuki, kanalizacja.

► Łączna wartość złożonych w 2018 r. wniosków o dofi-
nansowanie będących w trakcie oceny to 8,33 mln zł. 

► Pożyczki umarzalne: w latach 2015-2018 łącznie przyznano 
1,8 mln zł, z czego umorzono 662 tys. zł.

Polityka mieszkaniowa 
i rewitalizacja

► Plan rewitalizacji centrum miasta 
W przygotowaniu jest wniosek o pożyczkę w ramach progra-

mu Jessica2 na łączną kwotę 2,5 mln zł na termomodernizację 
i remont 9 budynków komunalnych w latach 2018-2020.

► Nakłady na remonty zasobów komunalnych:

 rok 2016 rok 2017 rok 2018
remonty bieżące 560.000 zł  660.000 zł 500.000 zł
remonty planowane 1.000.000 zł 1.200.000 zł 550.000 zł

► Budownictwo komunalne
W 2018 roku został oddany do użytku budynek przy ul. Wrze-

sińskiej w Jasiniu – 27 mieszkań (obszernie piszemy o tym na str. 
10). Złożony został wniosek do BGK o dofinansowanie budowy 
kolejnego budynku z 21 mieszkaniami. Czas inwestycji 2018-2019.

STBS sp. o.o. rozpoczął projektowanie wielorodzinnego bu-
dynku przy ul. Kilińskiego z 40 mieszkaniami. Czas inwestycji 
2019-2021. opr. Maciej Woliński

z Fot. M.Szrajbrowski i Archiwum UMiG
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27 rodzin odebrało klucze do nowych 
mieszkań komunalnych i socjalnych

27 swarzędzkich rodzin otrzymało 
z rąk burmistrza Mariana Szkudlarka 
klucze do nowych mieszkań znajdujących 
się w zbudowanym niedawno budynku 
komunalnym przy ul. Wrzesińskiej 158 
w Jasinie. Przekazanie mieszkań odbyło 
się 25 maja br. 

Zbudowane przez Gminę Swarzędz 
mieszkania mają powierzchnię od 35 do 64 
m kw. Dwa na parterze przystosowane zo-
stały dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie mieszkania zostały oddane do 
użytku w stanie „pod klucz”, a ich zasie-
dlanie będzie trwało do końca czerwca. 

Nowe mieszkania, których łączna po-
wierzchnia wynosi ponad 1330 m2, pozwo-
lą na rozwiązanie problemów lokalowych 
najbardziej potrzebujących mieszkańców 
naszej gminy. Koszt budowy wyniósł po-
nad 4,5 mln złotych, z czego około 1,5 
mln zł stanowi dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w ramach rzą-
dowego programu finansowego wsparcia 
budownictwa socjalnego i komunalnego.

W bezpośrednim sąsiedztwie odda-
nego do użytku budynku w ciągu najbliż-
szego roku stanie kolejny budynek komu-
nalny, tym razem zawierający 21 lokali 
mieszkalnych. Prace przygotowawcze już 
trwają i są bardzo zaawansowane. Prze-
targ na wykonawstwo ogłoszony zostanie 
w drugim półroczu br.

Ponadto aktualnie rozważane są różne 
możliwości finansowania gruntownych 
termomodernizacji należących do Gmi-

ny Swarzędz starszych zasobów miesz-
kaniowych. Termomodernizacja będzie 
obejmować, między innymi, wymianę 

najbardziej uciążliwych dla środowiska 
pieców węglowych. Program taki zostanie 
zrealizowany bez względu na pozyskanie 
dodatkowych środków zewnętrznych, jed-
nak dzięki nim mógłby ulec znacznemu 
przyspieszeniu. 

/ms, mw/
z Fot. M. Woliński i M. Szrajbrowski
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Gruszczyn – 
modernizacja ulic 
Katarzyńskiej 
i Mechowskiej

Latem br. zakończyć się ma, trwająca 
właśnie, modernizacja ulic: Katarzyń-
skiej (ok. 210-metrowy odcinek od 

ul. Swarzędzkiej do ul. Mechowskiej) 
i Mechowskiej (ok. 700-metrowy odci-
nek od Zielińskiej do ul. Nowowiejskiego) 
w Gruszczynie. Ulice te, po wybudowa-
niu kanalizacji deszczowej wraz z prze-
pompownią i usunięciu kolizji instalacji 
gazowej, wodociągowej, teletechnicznej 
oraz elektrycznej, otrzymają 6-metrową 

asfaltową jezdnię, 2-metrowe chodniki 
i wjazdy do posesji z kostki brukowej oraz 
asfaltową ścieżkę rowerową o szeroko-
ści 2,5 metra. Dodatkowo wybudowane 
zostanie oświetlenie drogowe oraz kanał 

technologiczny umożliwiający układanie 
np. światłowodów. Wykonawcą jest Stra-
bag Sp. z o.o., a koszt inwestycji to prawie 
6,5 mln zł. 

 /mw/

Znacznie taniej zapłacimy za ścieki

Od 6 czerwca 2018 r. mieszkańcy Gminy Swarzędz korzy-
stający z kanalizacji sanitarnej Związku Międzygminnego 
Puszcza Zielonka oraz wszyscy odprowadzający ścieki 

poprzez sieć Spółki Aquanet płacić będą znacznie mniej niż do 
tej pory. Właśnie zatwierdzona została nowa, obniżona stawka. 
Jej wysokość to 7,63 zł netto za 1 metr sześcienny ścieków (do tej 
pory był to 10,53 zł netto). Nowy cennik obowiązywać ma przez 
trzy lata - informuje burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek, 
pełniący w ZM Puszcza Zielonka funkcję Przewodniczącego 
Zgromadzenia. 

- Zanim nowe taryfy zatwierdzone zostały przez Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego  Gospodarstwa  Wod-
nego  Wody Polskie w Poznaniu - wspólnie z Przewodniczącym 
Zarządu ZM PZ Zbigniewem Zastrożnym oraz Członkim Zarządu 
Jackiem Sommerfeldem prowadziliśmy długie, trudne rozmowy 
ze spółką Aquanet SA. Dzięki temu możliwa stała się kalkulacja 
optymalnej – i, co najważniejsze, obniżonej taryfy za ścieki dla 
obszaru naszych gmin – dodaje Marian Szkudlarek. Słowa 
uznania należą się tu również naszym Mieszkańcom za nie-
zwłoczne podłączanie posesji do sieci wybudowanej w ramach 
wszystkich etapów projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Dzięki temu możliwe było 
osiągnięcie wysokiej efektywności nowej sieci kanalizacyjnej 
powstałej w Swarzędzu a także Czerwonaku, Murowanej Goślinie, 
Pobiedziskach i Skokach. A właśnie efektywność inwestycji to 
koronny argument przy negocjowaniu stawek – podkreśla bur-
mistrz Szkudlarek.   /mw/

*  *  *
Więcej informacji o nowych taryfach zawiera poniższy „Ko-

munikat dotyczący taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze działania 
Spółki Aquanet”: 

Szanowni Państwo! Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu 
nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet 
SA na  terenie gminy Swarzędz.  

Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obo-
wiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z nastę-
pujących elementów: 1) ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub 
odprowadzonych ścieków, 2) opłaty abonamentowej za utrzymanie 
w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Swarzędz:

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto

Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78

Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78

Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki 

Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto

Gospodarstwa domowe zł/m3 7,63 8,24

Pozostali odbiorcy zł/m3 7,63 8,24

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości 
do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto

Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17

Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11

Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości 
do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych

Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto

Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,25 11,07

Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31,61 34,14

Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki 
podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatko-
wymi.
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Coś dla dzieci! Koło przystani wodnej nad Jeziorem Swarzędzkim urządzony został nowy plac 
zabaw. Zainstalowano tam 6 elementów siłowni zewnętrznej (dla dorosłych), a dla dzieci - urządzenia 
sprawnościowe, stolik do gry w szachy, „małpi gaj” ze ścianką wspinaczkową, zjeżdżalnię etc. Ustawione 
zostały ławki i stojaki do rowerów, a teren został porządnie ogrodzony. Kosztowało to ok. 90 tys. zł 
z budżetu Gminy Swarzędz. 
W połowie czerwca zakończy się natomiast rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Piaski w Swarzędzu. 
W roku ubiegłym kosztem ok. 80 tys. zł zainstalowane zostały tam urządzenia do zabawy dla małych 
dzieci, teraz natomiast plac ten zostanie wyposażony w sprzęty i urządzenia dla dzieci starszych (zjazd 
linowy, trampoliny, stożek, linowy zestaw sprawnościowy). Będzie to kosztowało ponad 100 tys. zł. 
Powstaną tam również ścieżki, ustawione będą kosze i ławki. 
W tym roku planowana jest także budowa nowego placu zabaw w przy świetlicy Zalasewie (ul. Kórnicka). 
Na zdjęciach: Nowy plac zabaw koło przystani nad Jeziorem Swarzędzkim. /mw/

Kobylnica – umowa na budowę placu sportowo-
rekreacyjnego

Zakończyła się procedura przetargo-
wa dotycząca inwestycji o nazwie 
„Zagospodarowanie terenu Integra-

cyjnego Placu Sportowo-Rekreacyjnego 
w Kobylnicy (gmina Swarzędz) przy ul. 
Poznańskiej”. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma GARTE Sp. z o.o., Sp.k. 
ze Swarzędza. Prace mają się rozpocząć 
w czerwcu, a zakończyć w sierpniu, 
przed rozpoczęciem roku szkolnego.  
Przypomnijmy, że jest to inwestycja, której 
dokumentacja została opracowana w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Swarzędza 
na 2017 r. Celem projektu jest zapewnienie 
lokalnej społeczności miejsca integracji 
i aktywności poprzez stworzenie wielo-
funkcyjnego kompleksu sportowo-rekre-

acyjnego (m.in. scena, wiata biesiadna, wia-
ta ogniskowa, siłownia zewnętrzna, mała 
architektura, zagospodarowanie zieleni).  
Wszystko to ma kosztować niespełna 590 
tys. zł, a na realizację Gminie Swarzędz 
udało się pozyskać ponad 310 tys. zł ze 
środków unijnych (Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich). Umowę na dofinansowa-
nie, burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek podpisał 8 grudnia 
2017 r. w Urzędzie Mar-
szałkowskim w Poznaniu, 
natomiast umowę z wyko-
nawcą – 15 maja br. w swa-
rzędzkim ratuszu.

/mw/
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Ukłony 
dla strażaków

13 maja na swarzędzkim Rynku 
odbyły się uroczyste obchody 
Powiatowego Dnia Strażaka. 

Starosta Jan Grabkowski wspólnie z bur-
mistrzem Marianem Szkudlarkiem podzię-
kowali strażakom za cały rok działalno-
ści. – A jest za co dziękować, ponieważ to 
właśnie dzięki Wam wszyscy możemy czuć 
się bezpiecznie – mówili do zebranych. 

W trakcie uroczystości wręczono od-
znaczenia zasłużonym strażakom, druhom 
i zaproszonym gościom. Była to także 
świetna okazja do wręczenia nominacji. 
W Swarzędzu poznaliśmy również głów-
nych laureatów w konkursie „Strażak Roku 
Powiatu Poznańskiego”. W kategorii PSP 
nagrodę finansową i tytuł „Strażaka Roku” 
otrzymał st. ogn. Krzysztof Morzyk 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 
w Mosinie. W kategorii OSP za osiągnięcia 

w roku 2017 pierwszą nagrodę finansową 
i tytuł „Strażaka Roku” przyznano dh Eli-
zie Bałazy z OSP Puszczykowo. Drugą 
nagrodę finansową dla strażaka ochotnika 
otrzymał dh Marcin Batycki z OSP Ko-
morniki w gminie Kleszczewo, a trzecią 
dh Patrycja Klamecka z OSP Buk. 

Obchody Powiatowego Dnia Straża-
ka współorganizowane są przez Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP, Komendę 
Miejską PSP w Poznaniu, Starostwo Po-
wiatowe w Poznaniu oraz Miasto i Gminę 
Swarzędz.  /nad/

Film „Swarzędz na szlaku dziejów”  
– po premierze 1. odcinka!

11 maja 2018 r., w Swarzędzkiej 
Sali Koncertowej w Zalasewie 
odbyła się premiera 1 części filmu 

„Swarzędz – Na szlaku dziejów”, który 
otwiera cykl pięciu odcinków o historii 
Swarzędza. Ten mini serial został zleco-
ny przez Gminę Swarzędz Telewizji STK 
z okazji 380-lecia nadania praw miejskich.

Pierwsza część rozpoczyna się w cza-
sach słowiańskich, w IX wieku, stąd tytuł 
„Od legendarnych początków do założenia 
miasta”.

Zamiarem twórców było, aby serial 
mógł być pomocą dydaktyczną w szko-
łach, na lekcjach wychowawczych lub 
historii, dlatego każdy z pięciu odcinków 
będzie trwał ok. 20 minut. Celem filmu, 
oprócz przekazania wiedzy historycznej, 
jest integracja społeczna rozwijającej się 
dynamicznie gminy i budowanie u miesz-
kańców, od najmłodszych lat, poczucia 
wspólnoty. 

– Potrzebowaliśmy nowoczesne-
go środka wyrazu, który w przystępny 
i atrakcyjny sposób przekazałby wiedzę 
historyczną o Swarzędzu dzieciom i mło-
dzieży – podkreśla burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek. – Już teraz widać, 
że film spełnił swoje zadanie. Jego po-
pularność w mediach społecznościowych 
przerosła nasze oczekiwania.

Pierwszy film, który przekrojowo 
obejmował historię Swarzędza - od cza-
sów słowiańskich po wiek XX, po trzech 
tygodniach miał ok. 11 tysięcy wyświetleń, 
co na gminę liczącą 50 tys. mieszkańców 
jest liczbą imponującą. Natomiast pierw-
szy odcinek serialu historycznego, który 
jest bardziej szczegółowy, po piątkowej 
premierze, przez weekend obejrzało ponad 
2300 osób.

Na premierową emisję filmu, która od-
była się w nowoczesnej auli audiowizual-
nej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie, 

burmistrz Szkudlarek wraz z Przewodni-
czącą Rady Miejskiej Barbarą Czachurą 
oraz prezesem Telewizji STK Marcinem 
Jankowskim, zaprosili członków hono-
rowego komitetu obchodów 380-lecia 
Swarzędza, dyrektorów swarzędzkich 
szkół, członków Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Swarzędzkiej, radnych Rady 
Miejskiej w Swarzędzu oraz, co najważ-
niejsze – dzieci i młodzież szkolną.

Po projekcji, występujący w filmie 
swarzędzki historyk i regionalista – Antoni 
Kobza opowiedział o kulisach powstawa-
nia filmu oraz o naukowych źródłach, na 
podstawie których stworzono film.

Wydarzeniu towarzyszyła premiera 
internetowa w swarzędzkich mediach 
społecznościowych. Równocześnie film 
został opublikowany:

 » na swarzędzkim profilu Facebook 
https://www.facebook.com/swa-
rzedzpl/videos/1833333010043427/

 » na stronie internetowej obchodów 
380-lecia Swarzędza www.380.swa-
rzedz.pl/filmy.html

 » w swarzędzkim kanale Youtube https://
youtu.be/UHHsE3dFKjA
Film emituje także swarzędzka Tele-

wizja STK.
Premiera kolejnego odcinka została 

zaplanowana na 8 czerwca br.

Marcin Młodziński
z Fot. A. Pietrzak
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Z prac Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu

22 maja 2018 r. w Ośrodku Kul-
tury w Swarzędzu odbyła 
się LI sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W obradach, które pro-
wadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu – Barbara Czachura, 
uczestniczyło 20 radnych, 1 nieobecny.

Podczas sesji podjęto:
► Uchwałę nr LI/527/2018 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 
2017 rok.

► Uchwałę nr LI/528/2018 w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok

► Uchwałę nr LI/529/2018 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2018.

► Uchwałę nr LI/530/2018 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2018 -2036.

► Uchwałę nr LI/531/2018 w sprawie 
zasad udzielania dotacji spółkom wodnym 
ze środków budżetu Gminy Swarzędz na 
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wod-
nych oraz realizację inwestycji na terenie 
Gminy Swarzędz, trybu postępowania 
w sprawie udzielania dotacji oraz sposo-
bu jej rozliczenia. 

► Uchwałę nr LI/532/2018 w sprawie 
zmiany uchwały Nr LIV/398/2006 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 
2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędo-
wych za usługi przewozowe środkami 
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, 
opłat dodatkowych, określenia uprawnień 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów środkami transportu zbioro-
wego, a także podziału linii na strefy.

► Uchwałę nr LI/533/2018 w sprawie 
wniesienia prawa własności nieruchomości 
w formie wkładu niepieniężnego (aportu) 
do spółki pod firmą „Swarzędzkie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego Spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością”. 

► Uchwałę nr LI/534/2018 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz 
– Marii Konopnickiej.

► Uchwałę nr LI/535/2018 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz 
– Mikołaja Kopernika.

► Uchwałę nr LI/536/2018 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz 
– Wojciecha Kossaka.

► Uchwałę nr LI/537/2018 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w mieście Swarzędz 
– Ignacego Krasickiego. 

► Uchwałę nr LI/538/2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Rejon ulic Ziołowej i Tymiankowej 
w Jasinie oraz ulicy Dożynkowej w Gor-
tatowie”. 

► Uchwałę nr LI/539/2018 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Rejon ulicy Pszczelnej w Zalasewie”. 

► Uchwałę nr LI/540/2018 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Rejon ulicy Kasztanowej 
w Uzarzewie”. 

W okresie międzysesyjnym:
 » radna Anna Graczyk złożyła wniosek 
w sprawie wytyczenia drogi rowero-
wej wzdłuż ul. Granicznej od ronda 
Kunerta do ronda Żołnierzy Niezłom-
nych w Swarzędzu.

 » radna Teresa Rucińska złożyła wniosek 

W dniu 22 maja 2018 roku odbyła 
się sesja Rady Miejskiej, podczas któ-
rej Przewodnicząca Rady B. Czachura 
wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy M. 
Szkudlarkiem wręczyła jubileuszowe wy-
różnienie, z okazji święta patrona miasta 
Panu Markowi Baumgartowi, ponieważ 
nie mógł on uczestniczyć w uroczystej se-
sji w dniu 19 marca br. Następnym punk-
tem sesji było przedstawienie i dyskusja 
nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy za rok 2017, sprawozda-
niem finansowym – bilansem z wykonania 
budżetu jednostki samorządu terytorialne-
go za rok 2017, oraz informacja o stanie 
mienia komunalnego.

Radni zapoznali się z opinią Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej o przedło-
żonym przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy Swarzędz za rok 2017 
wraz z informacją o stanie mienia i ob-
jaśnieniami, opiniami poszczególnych 
Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu 
dotyczącymi sprawozdania z wyko-
nania budżetu Miasta i Gminy za rok 
2017,opinią Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Swarzędzu w sprawie spra-
wozdania finansowego oraz sprawozda-
nia z wykonania budżetu za rok 2017, 
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzie-
lenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz za rok 2017,oraz opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o wnio-
sku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Swarzędzu w sprawie udzielenia abso-
lutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Swarzędz z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2017. Po obszernej dyskusji rad-
ni udzielili absolutorium Burmistrzowi.

Ponadto Rada podjęła 14 uchwał, 
w tym uchwały w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego za 2017 
rok wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Miasta i Gminy za 2017 rok, 
oraz w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

W wolnych głosach radni zgłaszali 
uwagi dotyczące budowy kanalizacji na 
terenie gminy, budowy kładki nad trasą 
nr 92 i innych problemów, które zgłaszają 
mieszkańcy.

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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w sprawie podania informacji o otrzy-
manych na inwestycje dofinansowa-
niach ze środków zewnętrznych. 

 » radna Teresa Rucińska złożyła wniosek 
w sprawie podania informacji dotyczą-
cych sprzedaży budynku po pogotowiu 
ratunkowym. 

 » radny Zygmunt Majchrzak złożył 
wniosek w sprawie odbudowy chod-
nika przy drodze Jasin-Łowęcin i po-
szerzenia go do takiej szerokości, aby 
był na nim możliwy ruch rowerowy. 

Aldona Rębacz 
Biuro Rady Miejskiej

A oto, czym zajmowały się w ostat-
nim czasie komisje Rady Miejskiej 

w Swarzędzu:

Komisja Gospodarki 
Komisja Gospodarki obradowała w dniu 15 maja br. 
w pełnym składzie: Piotr Baranowski, Piotr Choryński, 
Anna Graczyk, Jacek Hejnowski, Wojciech Kmieciak, Zyg-
munt Majchrzak, Adrian Senyk oraz Katarzyna Szkudla-
rek. Oprócz omówienia materiałów sesyjnych komisja 
większość czasu poświęciła analizie i ocenie wykonania 
budżetu za 2017 rok. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Swarzędz za rok 
2017 Komisja Gospodarki wyraziła pozytywną opinię 
wobec powyższych dokumentów. Na koniec spotkania 
radni pytali Burmistrza kiedy nastąpi zakończenie prac na 
ulicy Sośnickiej. Dodatkowo na wniosek radnego Piotra 
Baranowskiego poproszono Burmistrza o wysłanie kolej-
nego monitu do Miasta Poznań o zmianę cyklu sygnalizacji 
świetlnej przy firmie Volkswagen, aby usprawnić miesz-
kańcom dojazd do Poznania szczególnie w godzinach 
szczytu komunikacyjnego. 

Adrian Senyk

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Podczas majowego posiedzenia Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu początkowo zajmowała się materiałami sesyjny-
mi. Dyskutowano o budowie kładki nad ulicą Poznańską, 
rozbudowie placu zabaw w parku przy ulicy Piaski oraz 
o lokalizacji boiska do siatkówki plażowej.
Następnie radni zapoznali się z informacjami związanymi 
z naborem do  przedszkoli i żłobka. Szczegółowo omówio-
no liczbę wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach, 
sytuację w żłobkach, dotacje na dziecko w placówkach 
i koszty ponoszone przez rodziców. Poruszono też temat 
zerówek w szkołach. Rozmawiano o akcjach charytatyw-
nych, organizowanych w najbliższym czasie.
Druga część posiedzenia odbyła się w Ośrodku Kultury, 
gdzie Dyrektor przedstawił zmiany, jakie zaszły w bu-
dynku od poprzedniego posiedzenia Komisji w Ośrodku. 
Dyskutowano o potrzebach placówki i szczegółach jej 
funkcjonowania.

Magdalena Buchholz

Komisja Środowiska i Rozwoju Wsi
„W pierwszej części odbyło się comiesięczne spotkanie 
sołtysów z przedstawicielami policji w ramach akcji 
„Bezpieczna gmina, bezpieczny mieszkaniec”. Przedys-
kutowano bieżące problemy jak spożywanie alkoholu 
w miejscach do tego nie przeznaczonych, przekraczanie 
prędkości w obszarach zabudowanych. Policja przyjęła 
wszystkie zgłoszenia i zadeklarowała podjęcie działań.
W ramach właściwego posiedzenia komisji zapoznano 
się z bilansem budżetu za rok 2017 oraz jednogłośnie 
przyjęto pozytywną opinię z jego wykonania. Zaopinio-
wano także pozytywnie pozostałe uchwały przedstawione 
pod obrady przez urzędników. W dalszej części Pani Kie-
rownik Wydziału Ochrony Środowiska, Joanna Sonnak 
przedstawiła informację o zmianie przepisów związanych 
z szacowaniem szkód rolniczych spowodowanych przez 
dziką zwierzynę, wg której sołtys odgrywa kluczową rolę 
w procesie ustalania odszkodowania. Dyskutowano nad 
przyjętymi przez Sejm rozwiązaniami wyrażając obawy 
co do poprawnego funkcjonowania zmienionych zapisów. 
Poruszono także ważną kwestię współpracy z GOAP 

w zakresie wywozu śmieci problemowych i wielkoga-
barytowych z obszarów wiejskich. Wskazano na nierów-
ne traktowanie mieszkańców bloków w mieście oraz na 
poszczególnych wsiach oraz na niską (2 razy w roku) 
częstotliwość wywozu tychże śmieci z pozostałych posesji 
prywatnych. Poproszono tym samym z-cę burmistrza 
Grzegorza Taterkę o podjęcie rozmów z GOAP w celu 
wypracowania rozwiązania problematycznej kwestii.”

Rafał Słupiński

Komisja Spraw Społecznych
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się 15 
maja br. Członkowie Komisji rozpoczęli posiedzenie od 
omówienia materiałów sesyjnych. Nadto Radni zapoznali 
się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. i w 
konsekwencji głosowali nad przyjęciem opinii Komisji 
w ww. zakresie. Podczas posiedzenia poruszony został 
również temat profilaktyki uzależnień, w tym m.in. alko-
holizmu i narkomanii. Na pytania Radnych odpowiadała 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Renda oraz 
Kierownik Sekcji Profilaktyki Uzależnień i Animacji Spo-
łecznych Lidia Chałasiak. W końcowej części posiedzenia 
Przewodnicząca Komisji Teresa Rucińska zaproponowała 
aby władze gminy rozważyły możliwość uczczenia swa-
rzędzkich mam z okazji zbliżającego się Dnia Matki. 

Joanna Wojtysiak

Komisja Rewizyjna
Spotkanie Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie odbyło 
się w dniu 7 maja. Było to ostatnie, podsumowujące 
spotkanie dotyczące analizy wykonania budżetu za 2017 
rok, pod kątem udzielenia absolutorium.
Wynikiem intensywnej pracy Komisji Rewizyjnej było 
wydanie pozytywnej opinii w sprawie sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
za rok 2017, oraz postawienie wniosku do Rady Miejskiej 
w Swarzędzu o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz absolutorium za rok 2017. 
Ponadto trwają prace zespołów Komisji Rewizyjnej, 
które zajmują się przypisanymi kontrolami na 2018 rok. 

Tomasz Majchrzak

Spotkanie 
z mieszkańcami

23.05.2018 w Gminnym Centrum 
Informacji z przy ulicy Dział-
kowej w Swarzędzu, odbyło się 

spotkanie z mieszkańcami. W spotkaniu 
uczestniczył Pierwszy Zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz, Grzegorz 
Taterka, oraz radny Rady Miejskiej Piotr 
Baranowski. Wiodącym tematem spotka-
nia był projekt budowy nawierzchni drogi 
łączącej DK 92 z ulicą Działkową oraz 
nawierzchni ulicy Morelowej w części, 
która nie posiada do tej pory nawierzchni. 
Mieszkańcy wyrażali swoje oczekiwania, 
jak i obawy co do tych projektów. 

Tematem, który również interesował 
mieszkańców była możliwość dopłaty do 
wymiany starych pieców na ekologiczne. 
Obszernego wyjaśnienia w tym temacie 

udzielił wiceburmistrz, który poinformo-
wał mieszkańców o możliwościach otrzy-
mania dopłaty już w tym roku, ponieważ 
aktualnie są już zbierane wnioski. Akcja 
będzie kontynuowana również w kolej-
nych latach. 

Mieszkańcy zwracali uwagę na trud-
ności z funkcjonowaniem komunikacji 
miejskiej na tym terenie, które to trudno-

ści spowodowane są przedłużającym się 
remontem ulicy Sośnickiej leżącej w gra-
nicach miasta Poznania i jest remontowana 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. 

Spotkanie było bardzo konstruktyw-
ne, wniosło kilka pomysłów, które będą 
realizowane w miarę możliwości w naj-
bliższym czasie.

 Piotr Baranowski
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Dzień Dziecka pełen atrakcji
Piękna, słoneczna pogoda, moc darmowych atrakcji i ogromne serce 
mieszkańców gminy – w niedzielę na polanie przy ul. Strzeleckiej odbył 
się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

Już od wczesnych godzin porannych 
polana zapełniła się ogromną strefą 
rozrywki. Dla najmłodszych miesz-

kańców gminy przygotowano szereg dar-
mowych atrakcji, wśród których znalazły 
się ogromne gry planszowe, dmuchane 
zamki, miniłódki w basenie, eurobungee 
i kolejka samojezdna. Powstały także 
specjalne strefy warsztatowe, w których 
dzieci mogły samodzielnie wykonać 
ekologiczne instrumenty muzyczne. Jak 
co roku, dużą popularnością wśród naj-
młodszych cieszyło się stoisko malowania 
buziek. Z barwnego  i niezwykle wesołego 
namiotu wychodziły motylki, kotki, kró-
lewny, kwiatki i super-bohaterowie znani 
z animowanych bajek. Całość dopełniały 
warsztaty taneczne prowadzone przez ani-
matorkę oraz zabawy ruchowe. 

Podczas festynu nie zabrakło władz 
miasta. Burmistrz Marian Szkudlarek oraz 
zastępca burmistrza Grzegorz Taterka, 
wspólnie z uwielbianą przez dzieci ma-
skotką - Sękusiem, obdarowali wszystkie 
dzieci drobnymi upominkami, kolorowymi 
balonami oraz słodkimi cukierkami.

Ważną częścią niedzielnego Dnia 
Dziecka było wsparcie dla małej Joasi 
z Kobylnicy, która zmaga się z ciężką 
chorobą nowotworową. Przez cały czas 
trwania festynu odbywała się zbiórka 
pieniężna, dzięki której Asia będzie mo-
gła powrócić do pełni zdrowia. Dzięki 
ogromnemu sercu i hojności miesz-
kańców Swarzędza udało się zebrać 
aż 4 274,35zł. Dodatkowo najmłodsi 
uczestnicy niedzielnej zabawy na po-
lanie przy ul. Strzeleckiej własnoręcznie 
wykonali kolorowe laurki urodzinowe 
dla dzielnej dziewczynki z Kobylnicy. 

Słoneczna pogoda oraz przygotowane 
przez Ośrodek Kultury darmowe atrakcje, 

wywołały uśmiech na twarzach wszystkich 
dzieci. Radość towarzyszyła mieszkańcom 
gminy przez cały dzień, a organizatorzy 

już zaczynają planować kolejny festyn 
z okazji Dnia Dziecka.   /ok/

z Fot. Mariusz Łuczak
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VII Gminny Rajd Rowerowy 
już za nami!

26 maja odbył VII Gminny Rajd 
Rowerowy „CAŁY SWA-
RZĘDZ NA ROWERY”. 

W rajdzie wzięło udział ponad 350 osób.  
Każdy uczestnik zapisując się miał do 
wyboru jedną z ośmiu tras:

- RODZINNA i zarazem najkrótsza 
– 9 km, prowadzona przez ekipę ze Swa-
rzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji na 
czele której stanął pan Paweł Bocian. Trasa 
przebiegała wokół Jeziora Swarzędzkiego, 
była to jedna z najliczniej obsadzonych tras 
a dużą grupę uczestników stanowiły dzieci, 

- LEŚNA - z Bogucina, w tej edycji 
rajdu trasa została wydłużona z 10 km 
do 15 km. Jak co roku trasa ta była pro-
wadzona przez ekipę pana Wojtka Waw-
rzyniaka, który ufundował również dla 
dzieci kolorowe koszulki z nazwą Rajdu 
i logiem 380-lecia nadania praw miejskich 
Swarzędzowi,

- MIEJSKA (15 km) - start trasy odby-
wał się na rynku, kierownikiem trasy była 
pani Żaneta Brodziszewska, która wraz ze 
swoją ekipą pierwszy raz kierowała grupą 
w gminnym rajdzie. Na metę dojechała 
bardzo uśmiechnięta i zadowolona,

- MALTAŃSKA - jedna z dłuższych 
tras rajdu, również wydłużona w stosunku 
do ubiegłych edycji z 12 km do 20 km. 
Prowadzący na trasie pan Sławek Nowak 
z ekipy SwajBike Team jak zwykle pro-
fesjonalnie i sprawnie doprowadził całą 
grupę na metę rajdu,

- ŁĄKOWA (11 km) - start trasy odbył 
się na dworcu PKP w Kobylnicy. Na tej 
trasie oprócz uczestników indywidualnych, 
udział wzięła 15-osobowa grupa ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Swarzędzu. Opieku-
nem trasy była ekipa ze Sklepu Rowero-
wego BRODEX, której kierownikiem był 
pan Adam Zawada,

- POLNA (16 km) - start trasy odbył się 
tradycyjnie przy Zespole Szkół w Paczko-
wie. Kierownikiem na tym odcinku rajdu 
był pan Zygmunt Majchrzak, który towa-
rzyszy tej imprezie od samego początku. 
Warto dodać, że była to najliczniej obsa-
dzona trasa - ok. 60 osób,

- WIEJSKA (15 km) - z Zalasewa, 
trasa należąca do średnich, długość około 
15 km. Trasa ta co roku cieszy się dużą 
popularnością i zyskuje coraz większą 
liczbę uczestników. W tej edycji było to 
50 osób. Kierownikiem grupy był pan 
Piotr Cichewicz z ekipy SwajBike Team,

- WYCZYNOWA - trasa dla praw-
dziwych twardzieli, bo licząca ok. 40 km. 
Uczestnicy w pocie czoła przemierzali 
dystans w tempie gwarantującym dotar-
cie do mety w założonym czasie. Grupa 
wyczynowców liczyła ok. 30 ambitnych 
i zdeterminowanych osób. Kierownikiem 
trasy był pan Daniel Olszewski – również 
z ekipy SwajBike Team.

Na mecie rajdu wszystkich uczestni-
ków witał burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek, który tradycyjnie z każdą 
grupą miał zrobione pamiątkowe zdję-
cie. Podczas czekania na kolejne grupy 
zjeżdżające z tras, młodsi uczestnicy mogli 
wziąć udział w zabawach i grach przy-
gotowanych przez naszych ulubionych 
„UBARWIONYCH”, a pozostali korzy-
stali z posiłku regeneracyjnego przygoto-
wanego przez restaurację „Między Nami”. 
Na zakończenie rajdu wśród uczestników 
zostały rozlosowane atrakcyjne nagrody, 
które wręczał sam burmistrz.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
oraz prowadzącym za wspaniałą atmosferę 
i pozytywne emocje podczas rajdu!!!

/scsir/
z Fot. Mariusz Łuczak
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Pływalnia i lodowisko 
z certyfikatami

Pływalnia Wodny Raj oraz lodowi-
sko w Swarzędzu otrzymały Cer-
tyfikaty Rekomendowanej Atrakcji 

Turystycznej Powiatu Poznańskiego, 
przyznawane przez Poznańską Lokalną 
Organizację Turystyczną we współpracy 
z powiatem poznańskim. W projekcie 
wzięło udział 41 obiektów, spośród któ-
rych 32 otrzymały certyfikaty.

Celem projektu, jest systematyczne 
podnoszenie standardu oferty turystycznej 
aglomeracji poznańskiej. Aby otrzymać 
certyfikat musieliśmy wykazać się od-
powiednim standardem w zakresie: wy-
posażenia, dostępności, oferty i działań 
promocyjnych.

Uroczyste wręczenie certyfikatów od-
było się 3 czerwca w Szreniawie w trak-
cie III Dnia Organizacji Pozarządowych. 
Certyfikaty odebrała Mariola Józwiak – 
dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji. /SCSiR/

Festyn „Dzień Rodziny” 
w Łowęcinie

19 maja w Łowęcinie odbył się 
kolejny już festyn „Dzień Ro-
dziny”. Przy pięknej pogodzie 

dzieci wraz z całymi rodzinami uczest-
niczyły w grach i zabawach prowadzonych 
przez animatorów kultury. Było mnóstwo 
atrakcji! Powodzeniem cieszyły się prze-
jażdżki bryczką. Dzieci zachwycił pokaz 
straży pożarnej, a po meczu rozegranym 
wspólnie ze strażakami dzieci zostały ich 
najgorętszymi fanami. Czas umilano sobie 

pysznymi, domowymi wypiekami oraz 
pachnącymi, gorącymi goframi. Festyn 
zakończyło wspólne grillowanie. Po dniu 
pełnym wrażeń całe rodziny z uśmiechami 
wracały do domów.

Bogumiła Kaczmarek 

Gratulacje 
dla Jubilatów

Imponujący staż małżeński ma za sobą 
para naszych mieszkańców z Kobylnicy. 
Państwo Irena i Hieronim Sękowscy 

świętują właśnie 60. rocznicę ślubu! 24 
maja burmistrz Marian Szkudlarek gościł 
w ratuszu dostojnych Jubilatów. Podczas 
uroczystego spotkania burmistrz wraz 
z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
Anną Wiśniowiecką-Gronowską wręczył 
im kosz słodkości, kwiaty i list gratula-
cyjny. Przyłączamy się do serdecznych 
życzeń! /mw/ 

STK „Redakcją roku”  
w plebiscycie „Dziennikarskie Koziołki 2018”

Od ponad 30 lat o tej 
porze roku, Wiel-
kopolski Oddział 

Stowarzyszenia Dzienni-
karzy RP ogłasza plebiscyt 
p.n. „Dziennikarskie Ko-
ziołki”, w wyniku którego 
przyznawane są nagrody 
dla wyróżniających się 
w danym roku dziennika-
rzy. Nagrody przyznawane 
są w kategoriach: nagroda 
główna, wyróżnienia, redakcja roku, senior 
zawodu oraz adept zawodu.

Uroczysta gala plebiscytu, na której 

ogłoszono wyniki i wręczo-
ne laureatom statuetki wraz 
z certyfikatami, odbyła się 
22 maja 2018 r. na Wy-
dziale Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM na 
Morasku. Miło nam poin-
formować, że wyróżnienie 
w kategorii „Redakcja 
roku” otrzymała swa-
rzędzka Telewizja STK. 
Nagrodę dla redakcji ode-

brał prezes Marcin Jankowski.
Serdecznie gratulujemy!

/mw/

Projekt „Lokalny Animator Sportu w 2018 roku” 
– dofinansowanie 29,7 tys. zł

W bieżącym roku, 
po raz kolejny, 
Gmina Swa-

rzędz uzyskała dofinan-
sowanie w ramach projektu „Lokalny 
Animator Sportu”, którego operatorem jest 
Fundacja Orły Sportu.  Prowadzenie zajęć 
przez animatorów na boiskach w Boguci-
nie, Paczkowie i Swarzędzu (przy Szkole 
Podstawowej nr 5) zostanie w połowie 
sfinansowane ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 
PODSTAWOWE ZADANIA 
„ANIMATORA”

 » Inicjowanie, organizacja oraz pro-
wadzenie zajęć i imprez sportowych 
dla różnych grup społecznych, w tym 
w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
ale także dla osób dorosłych i senio-
rów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

 » współpraca ze szkołami i innymi pla-

cówkami oświatowo-wychowawczy-
mi w celu promowania aktywności 
fizycznej,

 » współpraca z klubami sportowymi i in-
nymi organizacjami pozarządowymi,

 » organizowanie i współorganizowanie 
imprez sportowych oraz innych wyda-
rzeń promujących zdrowy styl życia, 
sprzyjających włączeniu społecznemu 
poprzez sport,

 » organizowanie, promowanie i roz-
wijanie wolontariatu oraz aktywnej 
postawy obywatelskiej;

ANIMATORZY:
 » BOGUCIN – Mirosław Wyrwas, 
tel. 503 067 425

 » PACZKOWO – Robert Dopta, 
tel. 792 080 235

 » SWARZĘDZ – Wojciech Michał 
Niklaus, tel. 602 774 780

/tl/
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Zlot Food Trucków
Zapraszamy 14-15 lipca

Zapraszamy na weekendowy Zlot 
Food Trucków, który odbędzie się 
w dniach 14-15 lipca na polanie przy 

ul. Strzeleckiej. 
Wśród wielu smaków, które zagoszczą 

w Swarzędzu będą te bardziej egzotycz-
ne, jak kuchnia meksykańska, czy tajska, 
a także te bardziej regionalne, reprezen-
towane chociażby przez wielkopolskie 
bagiety z pysznymi dodatkami. Będzie 
coś na słodko i coś na słono. Z pewnością 
każdy smakosz znajdzie coś dla siebie. 

Przez cały weekend będziemy bawić 
się w rodzinnej, piknikowej atmosferze, 
dlatego też zachęcamy do zabrania ze sobą 
kocy, leżaków i dużej dawki dobrego hu-
moru.  /ok/

Z Andrusem do śmiechu

Bilety na recital Artura Andrusa, który 
13 maja odbył się Swarzędzkiej Sali 
Koncertowej w Zalasewie  rozeszły 

się jak przysłowiowe „świeże bułeczki”, 
a ci co je nabyli z pewnością tego nie 
żałowali!

Artur Andrus natychmiast nawiązał 
kontakt z publicznością, która od pierw-
szych minut występu nagradzała kolejne 
punkty programu brawami i salwami 
śmiechu.

Podczas koncertu mogliśmy usły-
szeć oczywiście utwory z najnowszej 
płyty artysty „Sokratesa 18”, ale również 
z wcześniejszych jego dokonań, jak choć-
by „Cyniczne córy Zurychu” z płyty pod 
tym samym tytułem oraz „Piłem w Spale, 
spałem w Pile” z albumu „Myśliwiecka”.

Poszczególne utwory przekładane były 
zabawnymi anegdotami i wierszami, do 
których inspiracją,  jak sam autor podkre-
śla, jest samo życie.

Artysta przygotował również przeza-

bawny utwór, który powstał w 30 minut, 
chwilę przed występem, na bazie lokalnej 
prasy. Publiczność dosłownie popłakała 
się ze śmiechu.

Kabareciarzowi towarzyszyli: Woj-
ciech Stec – fortepian, gitara i Łukasz 
Borowiecki – kontrabas, akordeon.

Publiczność nagrodziła występ owacją 
na stojąco, zmuszając artystę do dwukrot-
nego bisowania.

Niebawem kolejny występ kabareto-
wy. 9 czerwca, na scenie Sali w Zalase-
wie wystąpi bowiem Kabaret Moralnego 
Niepokoju.  /ok/

z Fot. Mariusz Łuczak i Paweł Nowakowski
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Kolejny projekt zatwierdzony
Pragniemy podzielić się z Państwem naszą radością. Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Swarzędzu po raz 12. otrzymał od Narodowej Agencji Programu 
Erasmus+ zgodę na realizację projektu Wolontariatu Europejskiego (Eu-
ropean Voluntary Service). W praktyce oznacza to, że przez kolejny rok 
będziemy gościć w Swarzędzu nowego wolontariusza, który przyjedzie do 
nas najprawdopodobniej z Włoch. W Bolonii bowiem znajduje się siedziba 
naszej organizacji partnerskiej, stowarzyszenia YouNet. 

Młode osoby z krajów Unii Euro-
pejskiej, które są chętne do pracy 

z seniorami, dziećmi i młodzieżą współ-
pracują z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu od 2007 roku. Ich pobyt 
w Polsce trwa 10 miesięcy i stanowi oka-
zję do wszechstronnego rozwoju. Każdy 
wolontariusz otrzymuje wsparcie języ-
kowe w postaci profesjonalnego kursu 

języka polskiego na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, opiekę 
mentora oraz lokum w Domu Studenc-
kim Politechniki Poznańskiej. Czas spę-
dzony w Swarzędzu jest bogaty w różne 
wydarzenia i przedsięwzięcia. Pozwala 
rozwijać wolontariuszowi jego osobo-
wość, począwszy od usamodzielnienia 
się, poprzez nabywanie nowych kompe-

tencji związanych z pracą z człowiekiem, 
aż do poznania polskiej kultury i języka. 

Działania wolontariuszy przebie-
gają w ramach niezwykle bogatego 
programu Unii Europejskiej, Erasmus+, 
który trwać będzie do 2020 roku. W jego 
ramach Komisja Europejska daje moż-
liwość przeprowadzania kreatywnych 
projektów na rzecz edukacji, szkoleń, 
młodzieży i sportu. W ten sposób zapra-
sza instytucje i pojedynczych obywateli 
Wspólnoty Europejskiej do pogłębiania 
wiedzy o innych krajach członkowskich, 
efektywnego wykorzystania kapitału 
społecznego oraz promowania idei 
uczenia się przez całe życie.

Dariusz Bugajski
Sekcja Profilaktyki Uzależnień 

i Animacji Społecznej

Rozgrywki w bule

8 maja uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy udali się do Bula 

Park nad poznańską Maltą. Dla większo-
ści uczestników  było to pierwsze spotka-
nie z grą w bule. Jest to sport na świeżym 
powietrzu, nie ma limitu wieku, liczy się 
zręczność i dobra zabawa. 

Tego dnia pogoda wyjątkowo nam 
dopisała, polecamy taką formę aktyw-
nego spędzania czasu wolnego. 

Uczestnicy ŚDS

Spotkanie 
ze strażakiem 

W dniu 10 maja w Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Swarzędzu 

gościliśmy funkcjonariusza Ochotniczej 
Straży Pożarnej ze Swarzędza, Kamila 
Adamskiego. Uczestnicy dowiedzieli 
się, jak należy postępować w przypad-

ku powstania zagrożenia pożarem. 
Strażak przeprowadził też próbną ewa-
kuację. Druga część spotkania odbyła 
się w jednostce Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Swarzędzu, gdzie uczestnikom 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
zostały zaprezentowane wozy strażackie 
z wyposażeniem oraz ubranie strażackie 
zakładane na każdy wyjazd ratowniczy. 

B. Chmiela, 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Swarzędzu

Teatralne 
metamorfozy

14 maja b.r. zapamiętamy jako dzień 
odkrywania tajemnic charaktery-

zacji. Właśnie tego dnia klubowicze oraz 
uczestnicy ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy wybrali się do Teatru No-
wego w Poznaniu.

Charakteryzatorka teatralna, pani 
Alina Magnus-Burkiciak, pokazała nam 
swój warsztat pracy. Ciekawą metamor-
fozę przeszedł jeden z naszych kolegów, 
któremu charakteryzatorka dokleiła wąsy 
oraz brodę, założyła perukę i okulary. 
Wraz z kolejnymi dodatkami wyglądał 
na coraz starszego, a efekt był po prostu 
piorunujący. Dowiedzieliśmy się również 
jakich sztuczek potrzeba, by na scenie 
pojawiła się sztuczna krew. 

Wiesława Urbaniak  
KMD „Stokrotki”

Spotkanie  
dla rodzin 

16 maja w Dziennym Domu „Senior-WI-
GOR” mieliśmy przyjemność gościć 

rodziny naszych uczestników. Prezentacja 
placówki pozwoliła na przegląd wyda-
rzeń, jakie angażują Seniorów podczas 
całego roku. Pochwaliliśmy się też no-
wością, jaką są zajęcia z rehabilitantem. 
Interesującą prelekcję przygotowali 
pracownicy: psycholog i pielęgniarka. 
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ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel.  61 651 26 50, 51, 52, 53 fax. 61 651 26 54
ops@swarzedz.pl www.opsswarzedz.pl 

Przemoc – Procedura „Niebieskie Karty” (cz. 2)
W cyklu artykułów dotyczących tematyki - PRZEMOCY W RODZINIE – dziś o Pro-

cedurze „Niebieskie Karty”.

Nazwa Procedury „Niebieskie Karty” wynika 
z faktu, iż są cztery formularze w procedu-

rze. Formularz „A” wszczynający procedurę, 
Formularz „B” informacyjny, Formularz „C” 
dotyczący osoby doznającej przemocy oraz For-
mularz „D” dotyczący osoby stosującej przemoc. 

Celem realizacji procedury jest dobro i bez-
pieczeństwo osób doznających przemocy w rodzi-
nie, ale także skuteczna współpraca przedstawi-
cieli różnych instytucji, które są zobowiązane do 
reagowania w przypadku wystąpienia przemocy 
domowej.

Procedura „Niebieskie Karty” ma charakter 
interwencyjno-pomocowy, co oznacza możliwość 
interweniowania w konkretnej rodzinie, gdzie do-
bro i bezpieczeństwo osób doznających przemocy 
jest najważniejsze, ale także udzielenie wsparcia 
i pomocy dla wszystkich pozostałych członków ro-
dziny np. świadków oraz samej osobie stosującej 
przemoc. Procedura Niebieskie Karty uruchamia 

interdyscyplinarną pomoc. W praktyce oznacza to, 
że osoba pokrzywdzona nie musi samodzielnie 
zgłaszać się do różnych instytucji celem uzyskania 
pomocy. To przedstawiciele instytucji zwracają się 
do niej z oferta pomocy. Wspólnie uzgodniony 
plan zawiera również propozycje oddziaływań 
wobec osoby stosującej przemoc.

Warto wiedzieć, że przepisy regulujące 
procedurę Niebieskie Karty mają charakter sa-
moistnej regulacji, a procedura przeprowadza-
na jest niezależnie od postępowania karnego, 
rodzinnego, czy cywilnego. W praktyce oznacza 
to, że procedura Niebieskie Karty może trwać po 
zakończeniu czy umorzeniu postępowań proku-
ratorskich czy sądowych.

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty może 
nastąpić:

 » w wyniku zgłoszenia sytuacji przemocy przez 
osobę, która jej doświadczyła przedstawi-
cielom jednej z instytucji zobowiązanych do 

reagowania w takich sprawach – policjant, 
pracownik socjalny, pracownik służby zdrowia, 
pracownik oświaty czy członek Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 » w wyniku zgłoszenia przez świadka sytuacji 
przemocy,

 » kiedy przedstawiciel instytucji wykonując swo-
je obowiązki służbowe, poweźmie informacje, 
podejrzenie, że w rodzinie może dochodzić do 
przemocy.

Pamiętaj! że rozpoczęcie procedury nie 
wymaga zgody członków rodziny, wobec któ-
rej istnieje podejrzenie, że dochodzi w niej do 
przemocy.

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny i Grupa 
Robocza? – to w następnym artykule.

Joanna Drab 
OPS w Swarzędzu

Poruszono temat aktywizacji w starszym 
wieku.

Zapraszamy do odwiedzania nasze-
go Domu przy ul. Sienkiewicza 21 od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
9.00 do 17.00. Anna Szpakowska

Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Seniorzy na World 
Press Photo 2018

Już po raz kolejny w Poznaniu w CK 
Zamek są prezentowane najlepsze 

zdjęcia świata. Również i my zajrzeliśmy 
do sal wystawowych, gdzie mogliśmy 
podziwiać nagrodzone zdjęcia wybrane 
spośród 73 tys. nadesłanych na konkurs 
ze 125 krajów.

Zwycięzcą tegorocznej edycji kon-
kursu został fotograf z Wenezueli i jego 
zdjęcie przedstawiające młodego męż-
czyznę, którego ubranie zapaliło się pod-
czas ulicznych protestów. Zapewne każ-
dy  z oglądających znalazł zdjęcie, które 
go poruszyło i pozostanie w pamięci. 

Seniorzy z KMD „Pod Lasem”

Wakacyjny 
wypoczynek

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu już po raz trzeci przystąpił 

do organizowanej przez Fundację Musz-

kieterów akcji charytatywnej „Wakacje 
z Muszkieterami”.  W ramach akcji z wy-
poczynku letniego zorganizowanego na 
terenie Parku Rozrywki Julinek skorzysta 
6 dzieci z terenu Gminy Swarzędz. Dzieci 
zwiedzą min.: Centrum Nauki Kopernik, 
Stadion Narodowy, Starówkę, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury 
i Nauki, Muzeum Sztuki Cyrkowej. Będą 
próbować swoich sił w parku linowym, 
na dmuchańcach, w grze w mini golfa, 
czy rywalizując podczas zabaw na boisku 
sportowym.

Ponadto przy współpracy z Towarzy-
stwem Przyjaciół Dzieci Oddział w Swa-
rzędzu 20 dzieci wyjedzie na kolonie 
letnią do Rowów.

Życzymy udanego wypoczynku, 
niezapomnianych wrażeń i oczywiście 
słonecznej pogody.

Karolina Olkiewicz-Różalska

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019
Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że wnio-

ski w sprawie ustalenia prawa do świadcze-
nia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy 
trwający od 2018/10/01  do 2019/09/30. będą 
przyjmowane:

 » od dnia 1 lipca 2018r. przez internet za po-
średnictwem:  bankowości elektronicznej, 
Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, 
PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych 
ZUS oraz Platformy ePUAP

 » od dnia 1 sierpnia 2018r.  w Ośrodku Pomo-

cy Społecznej w Swarzędzu ul. Poznańska 25, 
(wejście do budynku Urzędu Miasta i Gminy), 
na parterze w poniedziałki w godz. od 8.00 
do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 
7.30 do 15.30.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do za-
siłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuń-
czego (okres zasiłkowy trwający od 2018/11/01 
do 2019/10/31) oraz funduszu alimentacyjnego 
(okres zasiłkowy trwający od 2018/10/01 do 

2019/09/30)   będą przyjmowane:
 » od dnia 1 lipca 2018 r. przez internet za po-

średnictwem Portalu Informacyjno-Usługo-
wego Emp@tia  

 » od dnia 1 sierpnia 2018r.  (wejście do Ośrodka 
Pomocy Społecznej ul. Poznańska 25 – sta-
nowisko C świadczenia rodzinne i fundusz 
alimentacyjny) w poniedziałki w godz. od 
8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. 
od 7.30 do 15.30. 

Agnieszka Jacoszek  
Beata Pacholczak 
OPS w Swarzędzu
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Mechowo
(fragmenty)

Mechowo – leży ok. 5 km na północny zachód od Swarzędza nad rz. Główną, na 
dość dobrych glebach polodowcowych powstałych z glin zwałowych moreny 
dennej…
W pobliżu Mechowa znajdowano już w XIX i pierwszej połowie XX wieku liczne 
fragmenty szkieletu mamuta i nosorożca włochatego, które przekazywano do 
poznańskich muzeów. Ofiarodawcami byli m.in. kupiec Gośliński i aptekarz Mielke 
obydwaj ze Swarzędza… 

Nazwę wsi wymieniono po raz pierwszy 
pod postacią Michowo w 1383 r. (w kopii z XV 
wieku) w dokumencie, w którym Michowo 
figuruje wśród innych wsi biskupstwa po-
znańskiego, złupionych przez kasztelana 
nakielskiego Sędziwoja. Wydarzenia miały 
miejsce podczas wojny domowej w Wielko-
polsce po śmierci króla Ludwika Węgier-
skiego w 1382 r. …

Współczesną formę nazwy Mechowo 
po raz pierwszy zapisano w 1422 r., w do-
kumentach wielkopolskich rot sądowych. 

Dzieje wsi od średniowiecza 
do XVIII w.

W 1396 r. istniejącą wcześniej wieś po-
nownie lokowano na prawie niemieckim, 
a właściciel wsi, którym była kapituła katedry 
poznańskiej, sprzedał sołectwo Stanisławowi 
synowi Sławęty z Koziegłów. Był to pierwszy 
sołtys Mechowa zapisany w dokumentach. …

…Obok wspomnianego Stanisława - 
dzięki procesowi, który został wytoczony 
przez Macieja Czarnego z Piasków (pod 
Poznaniem) - znamy jeszcze dwóch sołty-
sów z XV wieku.

Był to Mikołaj zwany Sarbyn oraz jego 
syn Andrzej, pozwany w 1464 r. o 10 grzywien 
szerokich groszy praskich. …

Podobnie jak w innych wsiach, tak i w 
Mechowie sołtys był najzamożniejszym 
mieszkańcem posiadającym najpierw dwa, 
potem półtora, a następnie tylko jeden łan 
ziemi i płacił od niego podatek tak jak inni 
kmiecie. …

W celu podniesienia dochodów, praw-
dopodobnie w końcu XV wieku w Mechowie 
został założony folwark. Po raz pierwszy jest 
on wzmiankowany w dokumencie z 1500 r. 

i posiadał obszar 3 półłanków. Jego uprawą 
zajmowali się poddani z Mechowa….

…Do folwarku należały zabudowania 
w postaci stodół, spichlerzy i być może staj-
ni, chlewów i obór. We wsi znajdował się 
również dwór, w którym mieszkali kolejni 
dzierżawcy lub zarządcy dóbr, aczkolwiek 
nie wszyscy. Na przykład, w 1500 r. dwór był 
opustoszały czyli nikt tam nie mieszkał….

We wsi, od strony Wierzenicy, znaj-
dował się staw rybny wspomniany w 1418 
r. w dokumencie opisującym nowe kopce 
graniczne między Mechowem a Wierzenicą. 
Staw musiał mieć znaczne rozmiary, bowiem 
nie należał w całości do kapituły, a tylko do 
miejsca zwanego Kobylińskim Zapustem. 
Jego wschodnia część należała prawdopo-
dobnie do kobylnickich lub wierzenickich 
włości. O innym stawie zwanym Michow-
skim, budowanym w 1505 r., wspomina się 
też w 1510 r….

W poznańskich księgach ziemskich po 
raz pierwszy w 1424 r. zapisano wiadomość 
o młynie i młynarzu Jakubie, toczącym pro-
ces z Chwalętą, szlachcicem z Lubicza. Stąd 
wiadomo, że już na pocz. XV w. w Mechowie 
nad rzeką Główną znajdował się młyn. …

Dobra mechowskie nie zajmowały 
zbyt rozległych pól uprawnych. Areał wsi 
wynosił w 1500 r. 6 półłanków, z tego: 4 były 
osiadłe (uprawiane), 1 miał wolniznę, czyli 
nie płacono od niego podatku, a szósty był 
opustoszały…

…Tylko dwa zapisy – znane do tej pory 
– podają skromne wiadomości o Mechowie 
w XVII wieku. Pierwszy informuje, że w 1619 
r. podatek pobrano od 2 łanów pustych (po 
15 gr), 2 zagrodników (po 4 gr), i młyna 
dwukołowego (po 24 gr od koła), w sumie 
2 floreny i 26 gr.

Drugi zapis, z 1662 r., tylko wymienia 
Mechowo w zestawieniu tabelarycznym bez 
podania ilości domostw. 

 Natomiast parę informacji pochodzi 
z XVIII wieku (1720 r.), jak na przykład zapis 
o Mechowie jednoznacznie stwierdzający, 
cyt.: Na wsi wielkie pustki, ludzi nie masz 
tylko cztery baby – koniec cytatu.

 Podatek zwany „podymnym” zbierano 
w 1710 r. zaledwie od „ćwierć dymu”. Wieś 
wyludniła się po przemarszach wojsk pod-
czas wojny północnej w latach 1700-1721…

Dopiero w 1780 r. podymne pobierano 
od 5 dymów – po 15 groszy. …

W 1789 r. dochody z Mechowa, które 
posiadał kanonik Zakrzewski, wynosiły 
1411 zł 25 gr. 11 denarów. Mniej więcej w tym 
czasie prestymonium było wydzierżawione 
osobie świeckiej – Maciejowi Zawadzkiemu. 
Zmarł on w lutym 1790 r. i jako dobrodziej 
konwentu reformatów został pochowany we 
wspólnym grobowcu ich kościoła w Pozna-
niu. Wspomniano o nim jako „urodzonym 
Macieju Zawadzkim z Mechowa”, co świad-
czy o tym, że prawdopodobnie mieszkał 
tu we dworze, niekoniecznie w pałacu, ale 
w domu na pewno okazalszym od siedzib 
kmiecych. 

„Dzieje wsi…” w wydaniu książkowym 
Szanowni Państwo! Uprzejmie in-

formujemy, iż opracowanie „Dzieje 
wsi okolic Swarzędza. Szkice do hi-
storii powiatu poznańskiego” wydane 
zostało w wersji książkowej. Można 
je nabyć księgarniach i wypożyczyć 
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu.  

Autor, p. Antoni Kobza, obiecał 
przygotować dla Państwa kilka kolej-
nych odcinków, których druk w „Pro-
sto z Ratusza” wznowimy jesienią.

Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy

Drogowskaz do Mechowa (2011 r.)  
przy drodze wojewódzkiej 194  

(fot. Antoni Kobza)
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W pruskiej niewoli

Po trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej, 
władze pruskie w latach 1796-1798 odebrały 
większość majątków Kościołowi. Mechowo, 
będące wcześniej własnością kapituły kate-
dry poznańskiej, zostało najpierw włączone 
do tzw. ekonomii poznańskiej, a w 1836 r. 
do nowo wydzielonej domeny swarzędzkiej, 
zwanej także ekonomią swarzędzką. 

Majątki znajdujące się w domenie stara-
no się sprzedać lub wydzierżawiać, co często 
się nie udawało….

Jeszcze w 1843 i 1845 r. wieś należała do 
„domeny swarzędzkiej, a w 1846 r. miała 11 
domów i liczyła 103 mieszkańców. Wśród 
nich było 13 osób mieszkających w młynie 
i 34 osoby wyznania ewangelickiego. 

W 1859 r. właścicielem jednego z fol-
warków był Leopold Simon, wspomniany 
w Dzienniku Urzędowym Królewskiej Re-
gencji jako osoba piastująca funkcję jednego 
z rozjemców w powiecie poznańskim.

Prawdopodobnie parę lat przed 1859 r. 
inny mechowski folwark z rąk domeny na-
była Elizabeth Gottwald. W późniejszych 
zestawieniach statystycznych, jako wła-

ściciel folwarku widnieje Ignatz Gottwald, 
zapewne mąż Elizabeth.  Obszar majątku 
wynosił 341 mórg (ok. 85 ha), w tym 278 
mórg ziemi ornej, 35 m. łąk, 7 m. lasu i 21 
m. wody. Następnie folwark odziedziczył 
Carl Gottwald, syn Ignatzego, zamieszkały 
w Swarzędzu, a potem Heinrich Gottwald, 
aktywny społecznik znany też z antypol-
skiego nastawienia działacz swarzędzkiej 
Hakaty. …

Młyn mechowski znajdował się w ręku 
Carla Krausego (1859 r.), a potem Juliusa 
Krausego (1869 r.), którzy ubezpieczali się 
od ognia. Wato dodać, że niektórzy rolnicy 
narodowości polskiej, np. Święcioch (1861) 
i Józef Majchrzak (1869) także ubezpieczali 
od pożaru swoje gospodarstwa w towarzy-
stwie asekuracyjnym. …

Dzięki księgom Urzędu Stanu Cywil-
nego, który funkcjonował w Gruszczynie 
w końcu XIX wieku, znamy niektórych in-
nych mieszkańców Mechowa w 1880 r. Na 
przykład mieszkali i pracowali tu: Teodor 
Drachowski z żoną Heleną (z d. Tuszyńska) 
z synem Tadeuszem ur. w 1876 r. i Antonim 
ur. w 1880 r.; Tomasz Nowicki z żoną Teo-
dozją (z d. Kasperska) i synem Piotrem ur. 
w 1880 r.; Jan Majchrzak z żoną z Krugiołków 
i synem Piotrem ur. w 1880 r.; König Carl 
z żoną Magdaleną (z d. Kowalewska) i córką 
Marią; Teodor Kunicki z żoną Kazimierą (z 
d. Piechowiak) i córką Rozalią; Stefan Arndt 
z żoną Emilią (z d. Arndt) i córką Emmą 
Otylią (1880-1959); Mateusz Kijak z żoną 
Agnieszką z Majchrzaków….

Niektórzy mechowianie należeli do To-
warzystwa Czytelni Ludowych walczących 
w zaborze pruskim o język polski. Stały-
mi członkami (w 1886 r.) zamieszkałymi 
w Mechowie byli Michał Pielucha i Teodor 
Drachowski, a członkiem wspierającym - 
Bogusławski.

Drachowski przeprowadził się do Ko-
bylnicy w końcu XIX lub na przełomie XIX 
i XX wieku i był tam aktywnym i znanym 
działaczem społecznym….

W 1895 r. M. Pielucha sprzedał swoje 
gospodarstwo Krzysztofowi hr. Cieszkow-
skiemu (ok. 46 ha), a już w grudniu tego roku 
kupił od niemieckiego właściciela Flügge 
folwark Krzyżowniki w powiecie poznań-
skim zachodnim, o powierzchni nieco ponad 
700 mórg (ok. 175 ha) za 120 tyś. marek….

Właściwie, od czasu zawarcia transakcji 
z M. Pieluchą w 1895 r. Cieszkowscy roz-
poczęli stopniowe przejmowanie gruntów 
Mechowa drogą wykupu …

Okres międzywojenny
…W okresie międzywojennym, od 

1928 r. niedaleko młyna funkcjonowała fa-
bryka akumulatorów, która działała także 
podczas okupacji oraz wiele lat po wojnie. 

W 1935 r. fabryczka zatrudniała 36 pra-
cowników, w tym 6 osób w administracji 
i nadzorze technicznym, łącznie z właści-
cielem i kierownikiem zakładu. Był nim 
inż. Czesław Gottschalk (1886-?), który 
mieszkał w Poznaniu na ul. Spokojnej 12, 
a biuro prowadził na Pl. Wolności 11. Pro-
dukowano tu akumulatory radiowe, samo-
chodowe i stacyjne wielko powierzchniowe 
(systemu Tudor)… 

…Bezpośrednio przed wybuchem II woj-
ny światowej właścicielem (lub dzierżawcą) 
młyna był Niemiec Rost. Jego żona była Polką 
i młynarz był w znacznym stopniu spolsz-
czony. Ich córki: Regina i Bożena mieszkały 
po II wojnie światowej w Swarzędzu….

Młyn pracował jeszcze parę lat po II woj-
nie, ale nie mielił już ziarna na mąkę, a tylko 
tzw. śrut będący składnikiem paszy. Uwagę 
zwraca okazały dom młynarza z cechami 
neogotyku z początku XX wieku – obecnie 
znajdujący się w ruinie. 

Wieś jest teraz wyludniona, a z miesz-
kających tu garstki napływowych ludzi nikt 
nie posiada żadnej wiedzy na temat miejsca 
zamieszkania. Fabryczkę akumulatorów 
przeniesiono w inne miejsce, a w jej dawnych 
obiektach oraz zabudowaniach młyńskich 
po 1990 r. rozwinięto inną produkcję. 

Dom młynarza z pocz. XX wieku, stan w 2010 r.  
(fot. Antoni Kobza).

Zabudowania młyńskie przystosowane  współcześnie (2010 r.) 
do nowych funkcji. (fot. Antoni Kobza).

Fragment mapy z 1893 r. z Mechowem 
i Nowym Dworem.
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Artur Malek
„Banany i cytrusy, 
czyli leć do Afryki”

Artur Malek zabiera czytelnika 
w podróż do Afryki: przez kenijskie 
safari, wieczną zieloność Ugandy, 
mroczną historię Rwandy, rajskość 
Zanzibaru a także Etiopię, Kenię, 
Madagaskar, Tanzanię. Autor 
podaje praktyczne odpowie-
dzi na pytania: w jaki sposób 
podróżować tanio i bezpiecznie? 
gdzie uważać na naciągaczy? co 
jeść? Mówi o przyrodzie i trochę 
o historii tego kontynentu, nie boi 
się przy tym poruszać tematów 
trudnych, jak niewolnictwo czy 
ludobójstwo. O wszystkich poru-
szanych przez siebie kwestiach 
mówi z pasją. Publikacja została 
wzbogacona zdjęciami wyko-
nanymi przez autora. Ciekawa 
propozycja dla osób, które chcą 
odwiedzić Afrykę lub wzbogacić 
swoją wiedzę o tym regionie 
świata.

Andrzej Łapicki
„Jutro będzie 
zemsta. Dzienniki 
1984-2005”

Andrzej Łapicki zmarł w 2012 
roku. Był jednym z najwybit-
niejszych polskich aktorów. 

Zagrał ponad 200 ról teatralnych, 
filmowych i telewizyjnych, m. 
in. u Andrzeja Wajdy i Tadeusza 
Konwickiego. Reżyserował ponad 
100 przedstawień teatralnych 
i telewizyjnych. Mimo że był 
autorytetem mówił: „wszystko 
co po mnie zostanie to dwie, trzy 
role i zapiski, które teraz robię”. 
Owe zapiski zaczęły powstawać 
w 1984 roku, kończą się po śmierci 
pierwszej żony Łapickiego – Zofii 
w 2005 roku. Dotyczą wszyst-
kiego, co aktor robił, z kim się 
spotykał, kto i co mówił. Bardzo 
dużo w nich emocji (zarówno 
pozytywnych i negatywnych). 
Wolą Łapickiego było, by dzienniki 
wydała jego córka, Zuzanna, po 
jego śmierci.

Joe Nesbo
„Macbeth”

Nowa powieść Nesbo powstała 
w ramach prestiżowego projektu 
„Hogart Shakespeare”, do którego 
zaproszono najpopularniejszych 
pisarzy na świecie. Akcja książki 
dzieje się w latach 70. XX wieku.  
Wydarzenia rozgrywają się w sko-
rumpowanym mieście pełnym 
przestępców.  Macbeth jest 
policjantem kierującym elitarną 
jednostką i jako jeden z niewielu 
funkcjonariuszy nie jest skorum-
powany. Ale czy pozostanie tak do 
końca? Jaki wspływ będzie miała 
na niego jego ukochana Lady? Czy 
pragnienie coraz większej władzy 
zwycięży?Zawiła fabuła, pełna 
napięcia akcja, odwołania do 
dzieła wielkiego pisarza, to tylko 
niektóre zalety książki.

Artur Kołakowski,  
Agnieszka Pisula
„Sposób na 
trudne dziecko. 
Przyjazna terapia 
behawioralna”

Na początku  książki Artur 
Kołakowski i Agnieszka Pisula  
tłumaczą, czym jest terapia 
behawioralna, a następnie przed-
stawiają proste, lecz skuteczne 
metody radzenia sobie z trudnymi 
i niepożądanymi zachowaniami 
u dzieci. Omawiają najczęstsze 
błędy popełniane przez rodziców 
i nauczycieli oraz podpowiadają, 
jak się z nimi uporać. Książka 
ma charakter podręcznikowy, 
dlatego jej forma pozwala na 
łatwe odnalezienie interesujących 
tematów i przykładów. Pod koniec 
każdego rozdziału znajdujemy 
zadania do wykonania, które 
pomagają wprowadzać zmiany 
w codziennym życiu. Przydatna 
propozycja dla rodziców, nauczy-
cieli i terapeutów.

Anna Ficner-Ogonowska
„Okruch”

Najnowsza książka Ficner-Ogo-
nowskiej to historia dwojga ludzi 
– Maksa i Sary. On chce poznać 
samego siebie i tajemnice swojej 
rodziny, ona boi się miłości i bli-
skości.  Czy  tych dwoje ma szansę 
na wspólną przyszłość? Okruch 
jest książką opowiadającą 
o świecie prawdziwych i szczerych 
uczuć, ale przypomina także, jak 
duża rolę spełniają dobre wspo-
mnienia – „jedna iskra wystarczy, 
by wywołać pożar i zniszczyć 
wszystko wokół. Ale jeden dobry 
okruch pamięci wystarczy, by 
wiele zachować, by karmić się nim 
przez całe życie”. Doskonała propo-
zycja dla wszystkich zwolenników 
książek obyczajowych. Przyjemna 
historia, która umili coraz dłuższe 
popołudnia.

Sławomir Koper
„Zbrodnie 
z namiętności”

„Bohaterami najnowszej książki 
Sławomira Kopra są ludzie, którzy 
za miłość i namiętność zapłacili 
najwyższą cenę, ginąc z ręki 
zazdrosnych lub porzuconych 
partnerów czy rywali. Aktorka 
warszawskich teatrów Maria 
Wisnowska, pisarska i muza 
artystów Dagny Przybyszew-
ska, tancerka Iga Korczyńska, 
hrabina Zyta Woroniecka – każdy 
przypadek był inny, każdy jednak 
dramatyczny i poruszający (…)”. 
Ciekawym fragmentem książki 
jest rekonstrukcja historii śmierci 
Andrzeja Zauchy, której Koper 
dokonał na podstawie niepubliko-
wanych do tej pory akt z procesu 
zabójcy.

Anna Walkowiak-Osowska

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

Dzień 
bibliotekarza

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotek 
i Bibliotekarzy. Z tej okazji 9 maja 
w Bibliotece Publicznej w Swarzę-

dzu odbyło się uroczyste spotkanie, 
poprzedzające konferencję dla biblio-
tekarzy. Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzędz Marian Szkudlarek złożył naszym 
Bibliotekarkom oraz Bibliotekarzom naj-
szczersze życzenia i podkreślił ich ważną 
misję w szerzeniu czytelnictwa.

Pani dyrektor Bolesława Nawrocka 

opowiedziała o działalności wydawniczej 
oraz społeczno-kulturalnej prowadzonej 
przez placówki biblioteczne. W gminie 
Swarzędz działa Biblioteka Publiczna 
w Swarzędzu na osiedlu Czwartaków 1 
oraz jej 6 filii. Przypomnijmy ich adresy: 

os. Kościuszkowców 6 i os. Raczyńskiego 
19 w Swarzędzu, ul. Poznańska 99 w Ko-
bylnicy, ul. Szkolna 14 w Paczkowie, ul. 
Akacjowa 14 w Uzarzewie oraz ul. Kór-
nicka 220 w Zalasewie. /t.ryb/

z Fot. Tomasz Rybarczyk

„Lekcje twórczego 
myślenia  
ze Złotą Żabą” 
Zbiór zadań konkursowych 
z języka polskiego i mate-
matyki z rozwiązaniami 

Polecamy zbiór zadań wyda-
ny przez Fundację Edukacji 

Społecznej Ekos. W skład zbioru wchodzą 
najciekawsze i najbardziej kreatywne za-
dania z języka polskiego i matematyki 
wraz z rozwiązaniami z konkursów „Złota 
Żaba” i „Złota Żabka” organizowanych 
przez Fundację Edukacji Społecznej 
EKOS. Zadania zachęcają  do aktywno-
ści intelektualnej, przekazują wiedzę 
poprzez  zabawę i humor. 

Zbiór został opatrzony wstępem 
i komentarzami dydaktycznymi  przez  
dr hab. Beatę Gromadzką (UAM) i dra 
Marcina Bartkowiaka (UE). Całość stanowi 
atrakcyjną pomoc dydaktyczną i uroz-
maicenie lekcji nie tylko dla polonistów 
i matematyków, ale również nauczycieli 
innych przedmiotów. Jest ciekawą pro-

pozycją dla rodziców do 
wspólnej, kreatywnej zabawy 
z dziećmi. Każdy nastolatek 
(i nie tylko) znajdzie w niej 
wiele okazji do intelektualnej 
zabawy i samodzielnego od-
krywania radości z myślenia.

Zbiór jest dostępny do 
wypożyczeń w naszej bi-
bliotece, a zakupić go można 
w siedzibie fundacji Ekos przy 

ul. Kwaśniewskiego 2 i w swarzędzkich 
księgarniach.

 /ekos/

Konkurs fotograficzny

Za c h ę -
c a m y 

wszystkich 
od 12 do 
380 roku ży-
cia do wzię-
cia udziału 
w konkursie fotograficznym „Swarzędz 
– ludzie, miejsca, chwile”. 

Czekamy na zdjęcia o charakterze 
reportażowym, które dokumentują 

wydarzenia w naszym mieście, jego 
mieszkańców i wszystko co Państwu 
przyjdzie do głowy, a związane jest ze 
Swarzędzem. Fotografie można nadsyłać 
do 17 września 2018 r. 

Regulamin i szczegóły konkursu na 
stronie www.biblioteka.swarzedz.pl oraz 
w bibliotece głównej i filiach.

z Foto – Halina Staniewska

Lato w Bibliotece

W tegoroczne wakacje zapraszamy 
dzieci do naszej filii w Kobylnicy, 

przy ul. Poznańskiej 99. Zajęcia odbywać 
się będą w ostatnim tygodniu lipca (23-
27.VII), w godzinach przedpołudniowych. 
Planowane są warsztaty artystyczne oraz 
quizy multimedialne. Szczegółowe infor-
macje i zapisy pod numerem telefonu 
61 815 48 96.

Wieczór z poezją Zygmunta Dekierta 

Dnia 21 maja w czytelni na os. Czwar-
taków 1 w ramach cyklicznych 
spotkań z poezją swój jubileusz, 

15 rocznicę debiutu prasowego, obcho-
dził Zygmunt Dekiert. Jego wiersz „XXI 
wiek”, którym wywalczył sobie pierwsze 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie – 
Poznań Poetów, ukazał się na łamach 
Gazety Zamkowej w 2003 r. 

Zygmunt Dekiert urodził się w Sza-
motułach, a obecnie mieszka w Siekier-
kach Wielkich. Obecnie pisze wiersze, 
fraszki, aforyzmy i teksty piosenek, a w 
swoim dorobku ma już kilka książek po-

etyckich. W 2008 roku został przyjęty do 
grona Związku Literatów Polskich. Był 
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany 
w konkursach poetyckich, a wiele jego 
utworów znalazło się w pokonkursowych 
antologiach i almanachach. 

Wieczór poetycki Zygmunta De-
kierta prowadziła Kalina Izabela Zioła, 
a laudację wygłosił prezes ZLP Paweł 
Kuszczyński. 

Doskonałym uzupełnieniem poezji 
była muzyka Romualda Andrzejewskie-
go, poznańskiego muzyka, pianisty, kom-
pozytora i aranżera. 

Widownia dopisała, posłuchać po-
ety przybyli licznie: rodzina, przyjaciele 
i znajomi, a po części oficjalnej był czas 
na autografy i rozmowy nie tylko o poezji.

/rcp/
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Bilet wakacyjny

Od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. uru-
chamiamy BILET WAKACYJNY na Pływalnię 

Wodny Raj. Przeznaczony jest dla dzieci do lat 16 
(włącznie). 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 zapraszamy wszystkie dzieciaki!!!

/scsir/

Wakacyjny aqua senior

Serdecznie zapraszamy na wakacyjny aqua 
senior, który odbywać się będzie w sierpniu. 

wtorek: 7:30 i 10:30 (mały basen); środa: 7:30 (duży 
basen); czwartek: 7:30 i 10:30 (mały basen).
Opłata 12 zł za jedne zajęcia, płatne za miesiąc 
z góry. Grupa rozpocznie zajęcia przy zapisie mi-
nimum 10 osób.
Zapisy na aqua senior 2018/2019 ruszają we 
wrześniu. Harmonogram i nowy regulamin zajęć 
dostępny będzie na stronie internetowej SCSiR oraz 
w siedzibie SCSiR. /scsir/

Zapraszamy 
na przystań

Zapraszamy wszystkich do wypożyczalni sprzętu 
wodnego. Do Państwa dyspozycji są kajaki, 

rowery wodne oraz łodzie wiosłowe. 
Przystań otwarta:
CZERWIEC – soboty i niedziele od 12:00 do 19:00
LIPIEC - SIERPIEŃ – codziennie od 12:00 do 19:00
(Godziny otwarcia przystani uzależnione od warun-
ków atmosferycznych). 
Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest posiadanie 
przy sobie sprawnego telefonu komórkowego.

/scsir/

Przerwa 
technologiczna na 
pływalni Wodny Raj

Planowana przerwa technologiczna od 2 do 15 
lipca (włącznie). W tym okresie funkcjonować 

będzie przystań wodna oraz korty tenisowe. Więcej 
informacji na www.scsir.swarzedz.pl /scsir/

Półkolonie letnie w SCSiR

Zapraszamy na półkolonie letnie 
w Swarzędzkim Centrum Spor-
tu i Rekreacji dzieci w wieku od 6 

do 12 lat. W programie półkolonii mię-
dzy innymi zwiedzanie Nowego Zoo 
w Poznaniu, zabawa w parku linowym 
Cascader Park w Kobylnicy, wycieczka 
statkiem po Warcie, zajęcia i gry sporto-
we, codziennie zabawa w basenie i wiele 
innych atrakcji. Dzieci mają zapewnione 
śniadanie, obiad i napoje.

Półkolonie odbywają się w godzi-
nach od 8:00 do 15:30 (odbiór dzieci do 
godziny 16:00).
TURNUSY: I turnus – 30.07-03.08; II 
turnus – 06.08-10.08; III turnus – 20.08-
24.08; IV turnus – 27.08-31.08

Zapisy na półkolonie przyjmujemy 

od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8:00 do 15:00 pod nr tel. 61 65 09 
523.

Opłaty za półkolonie przyjmujemy 
do 30.06.2018 r. codziennie od godzi-
ny 9:00 do 22:00. Opłata wynosi 370 zł 
(1 dziecko/1 turnus), płatne w kasach:

 » 300 zł - płatność w kasie pływalni 
wraz z wypełnioną kartą kwalifika-
cyjną uczestnika półkolonii;

 » 70 zł - śniadania i obiady - płatność 
w kawiarence pływalni.
W przypadku opłaty przelewowej 

prosimy o dostarczenie kart kwalifika-
cyjnych uczestnika półkolonii do biura 
SCSiR lub kas pływalni. Numery kont 
bankowych podane są w karcie kwalifi-
kacyjnej. /scsir/

Wakacyjne kursy 
nauki pływania

Przyjmujemy zapisy na wakacyjny 
kurs nauki pływania, który odbę-
dzie się w sierpniu. W pięciodnio-

wych cyklach, od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 8:30 do 10:15. 
Przyjmujemy dzieci od 6 do 12 roku 
życia. Zapisy pod nr tel. 61 65 09 523
TERMINY:

 » I KURS WAKACYJNY – 30.07-03.08 (5 
dni, od poniedziałku do piątku) – 100 
zł/osoba

 » II KURS WAKACYJNY – 06.08-10.08 (5 
dni, od poniedziałku do piątku) – 100 
zł/osoba

 » III KURS WAKACYJNY – 20.08-24.08 
(5 dni, od poniedziałku do piątku) – 
100 zł/osoba

 » IV KURS WAKACYJNY – 27.08-31.08 
(5 dni, od poniedziałku do piątku) – 
100 zł/osoba

Akademia Pływania Optimum 
Sport zaprasza do udziału w  Wakacyjnej 
Szkole Pływania. Dzięki niej w krótkim 
czasie zdobędziesz pierwsze umiejętno-
ści pływackie lub doszlifujesz już nabyte. 

Kurs przeznaczony jest dla dzieci już 
od 1 roku życia i młodzieży. Obejmuje 
zarówno naukę dla początkujących jak 
i doskonalenie nabytych już umiejęt-
ności. Intensywne kursy odbywają się 
w blokach 5 dniowych, codziennie od  
poniedziałku do piątku w godzinach 
popołudniowych. Zajęcia dla dzieci od 
1 do 3 lat z udziałem rodzica w wodzie. 
Czas trwania zajęć: 45 min.

Więcej informacji pod nr tel: 531 025 
561, na stronie www.optimumsport.
pl lub pod adresem mailowym: info@
optimumsport.pl

Ilość miejsc ograniczona. Liczy się 
kolejność zgłoszeń!

/scsir/
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Karty honorowane  
w SCSiR:

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

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

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

Przedszkolaki 
na bieżni.  
Każdy na medal!

10 maja na zmodernizowanym 
stadionie miejskim w Swarzę-
dzu odbyła się druga edycja 

Mini Maratonu – imprezy sportowej 
przeznaczonej dla przedszkolaków 
z naszej gminy. Przedszkolaki wzięły 
udział w uroczystym przemarszu. Po 
rozgrzewce (za pomocą tańca) dzieci 
konkurowały w biegach, w których wy-
grało każde z nich!

Burmistrz Marian Szkudlarek wraz 
z zastępcami Grzegorzem Taterką i To-
maszem Zwolińskim wręczyli uczest-
nikom pamiątkowe medale. Wszystkie 
były złote. /mw/

z Fot. T. Rybarczyk

XXIII Gminne Igrzyska Sportowe 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

11 maja hali Swarzędzkiego Cen-
trum Sportu i Rekreacji odbyły 
się  XXIII Gminne Igrzyska Spor-

towe Dzieci  i Młodzieży Niepełnospraw-
nej, których głównym organizatorem 
była Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana 
Brzechwy w Swarzędzu Patronat ho-
norowy nad imprezą objął burmistrz 
Marian Szkudlarek, który osobiście do-
pingował 150 sportowców. 

Igrzyska tradycyjnie rozpoczęto spe-
cjalnym hymnem pt. „I my też możemy 
się śmiać” w wykonaniu Sandry Paetz. 
Uroczyste rozpoczęcie wzbogaciły wy-
stępy artystyczne dzieci z oddziałów 
przedszkolnych z SP4 „Żabki” i „Sówki” 
oraz uczniów klasy I. Po muzycznej roz-
grzewce uczestnicy zapoznali się z po-
szczególnymi konkurencjami i rozpoczę-

li zmagania o zwycięstwo. Tegorocznym 
igrzyskom przyświecało hasło: Każdy 
dzień to wyścig po medal radości i satys-
fakcji.  Zmobilizowało ono wszystkich do 
wytężonego wysiłku i zdrowej rywaliza-
cji. Każdy stawił czoła sportowym wy-
zwaniom startując w 17 konkurencjach.  
Poszczególne zadania uczestnicy wyko-
nywali z ogromnym zaangażowaniem, 
wykazując się zręcznością, pomysłowo-
ścią i talentem sportowym.  

Oczywiście, każdy zawodnik oka-
zał się zwycięzcą, gdyż w tych konku-
rencjach najwyżej oceniano gotowość 
i chęć udziału w zawodach oraz poten-
cjał radości. Na podium stanęli wszyscy 
uczestnicy, gdyż każdy zasłużył na dy-
plom, medal radości i satysfakcji oraz 
upominek.  /nad/
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W skrócie z różnych stron

SAMOCHODOWY RAJD HISTORYCZ-
NY. 12 maja w samym środku dnia ze swarzędzkiego 
Rynku wystartowały historyczne „cuda” motoryzacji. To 
tutaj rozpoczął się II Samochodowy Rajd Historyczny im. 
Henryka Rucińskiego. Organizatorów – Automobilklub 
Wielkopolski zaprezentował swarzędzkim miłośnikom 
motoryzacji ponad 20 przepięknych starych aut – nie-
które rodem z Hollywood, inne z Monte Carlo, a jeszcze 
inne – z przedwojennej Warszawy. Do nich dołączyły 
nowe cacka - hybrydowe Toyoty Auris. Warto dodać, że 
jednym z punktów na trasie rajdu było złożenie kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą m.in. Powstańców 
Wielkopolskich w drewnianym kościele w Wierzenicy. 

/t.radz./ 

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W RATU-

SZU. 4 czerwca, na zaproszenie burmistrza, pojawili 
się w ratuszu wyjątkowi goście. Były to przedszkolaki 
z przedszkoli: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 i „Swarzędzkich 
Pszczółek” oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych ze 
SP1, SP4 i SP w Wierzonce. Dzieci miały okazję zoba-
czyć salę ślubów i gabinet burmistrza, a co odważniejsi 
mogli zasiąść nawet przy jego biurku. Burmistrz Marian 
Szkudlarek wręczał młodym swarzędzanom cukierki, 
pamiątkowe widokówki i balony. Wszystko to z okazji 
Dnia Dziecka. Dzieci zadowolone z odwiedzin obiecały, 
że jeszcze tu wrócą.  /edu/ 

…I NA ZAJĘCIACH W SWARZĘDZKIM 
CENTRUM RATUNKOWYM. 5 czerwca, na 
terenie Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego przy 
ul. Dworcowej odbyły się zajęcia dla przedszkolaków. 
Najmłodsi swarzędzanie mieli okazję przyjrzeć się 
z bliska wozom, strojom i remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Swarzędzu. Uczyli się znaków drogowych 
pod czujnym okiem Straży Miejskiej. Dzięki Drużynie 
RWR „Synowie Posejdona” zdobyli podstawową wiedzę 
niezbędną nad wodą.  /t.ryb/ 

V FESTYN RODZINNY W „JEDYNCE”. 

26 maja na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stani-
sława Staszica w Swarzędzu odbył się V Festyn Rodzinny, 
którego inicjatorem jest Rada Rodziców działająca przy 
szkole. Dopisała pogoda, humory i uczestnicy. Jak za-
wsze uśmiechnięte i szczęśliwe miny uczniów potwier-
dziły potrzebę organizowania Festynu i profesjonalizm 
Rodziców. W czasie festynu nie zabrakło życzeń z okazji 
Dnia Matki, które składały dzieci, ale także burmistrz 
Szkudlarek.  /en/

OBÓZ SZKOLENIOWY DLA UCZNIÓW 
KLAS POLICYJNYCH. Przez dwa dni uczniowie 
klas policyjnych II Liceum Ogólnokształcącego w Swa-
rzędzu wraz z nauczycielkami Ewą Portalą-Janik i Beatą 
Czerską uczestniczyli w obozie szkoleniowym w Kie-
krzu. Pod okiem policjantów z wydziału kadr i szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu poznawali 
pracę techników kryminalistycznych, zespołu do walki 
z przestępczością narkotykową, a także mogli doświad-
czyć zadań związanych ze służbą patrolową.  /op/ 

30-LECIE „ZIELONEJ PÓŁNUTKI”. 

18 maja Przedszkole „Zielona Półnutka” obchodziło 
jubileusz 30-lecia. Mamy nadzieję, że zgromadzeni 
goście przekonali się, że chociaż Zielona Półnutka to 
już 30 letnia dama – jest trochę starsza, ale wciąż ta 
sama…
Mogliśmy posłuchać wierszy czytanych przez Maję – 
Zieloną Półnutkę, słuchaliśmy piosenek w wykonaniu 
przedszkolnego chóru oraz naszej absolwentki Agaty. 
Atrakcją okazał się występ taty Bartka i Julii – który 
jest absolwentem „Półnutki”. Za serce chwycił hejnał 
miasta zagrany przez swarzędzkiego hejnalistę – tatę 
naszej Leny. Na finał tradycyjnie już wszyscy pracownicy 
wykonali urodzinową piosenkę. Całości dopełniła mul-
timedialna prezentacja „30 lat przedszkola”. Wśród gości 
nie zabrakło oczywiście burmistrza Mariana Szkudlarka 
oraz zastępcy burmistrza Tomasza Zwolińskiego.
  /nad/ 

SMYCZOMARSZ - V EDYCJA. Za nami 

V edycja Smyczomarszu - imprezy objętej honorowy 
patronatem burmistrza Mariana Szkudlarka, organi-
zowanej przez Schronisko dla Zwierząt w Skałowie 
i Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.
V edycja była rekordowa pod względem frekwencji. 
Zapisanych zostało około 80 psów, do tego psy ze schro-
niska i pupile organizatorów - łącznie 100 czworonogów 
i około 150 właścicieli. 20 maja piękna pogoda była tylko 
dodatkowym atutem przy przemarszu nową ścieżką 
pieszo-rowerową - Aleją Henryka Błachnio.  /t.ryb/ 

LIDERKI CZWARTE NA TURNIEJU 
W BELGII. W dniach 9-13 maja Liderki 2002/03 
wraz z trener Anną Talarczyk udały się do Belgii na 18 
Międzynarodowy Turniej Koszykówki w Wanze. Wyjazd 
ten był nagrodą dla swarzędzkich koszykarek za ciężką 
pracę w przekroju całego sezonu, która zaowocowała 
awansem do Finałów Mistrzostwo Polski U16K. 
W turnieju w trzech kategoriach łącznie wzięło 46 zespo-
łów, w tym 15 w kategorii U16 dziewcząt. W czwartek 
zanotowały komplet zwycięstw pewnie pokonując: 
US Sainte Marie Le Havre, Royal Basket Alliance Arlon 
oraz CS Betton. Piątek był dniem wolnym, w którym 
dziewczęta udały się do Brukseli na zwiedzanie bel-
gijskiej stolicy. W sobotę Liderki rozegrały kolejne 
trzy mecze, w których uległy EMBC Blegny oraz C.S. 
Valenton oraz pokonały La Villersoise. W meczu o trzecie 
miejsce, w którym uległy Slovanowi Litomerice. Dobre 
występy naszych koszykarek zaowocowały występem 
dwóch Liderek: Oliwii Flaszak i Marty Kasołki w meczu 
gwiazd turnieju. 
Turniej zaowocował również nawiązaniem mnóstwa 
nowych znajomości. Wyjazd na turniej nie byłby moż-
liwy gdyby nie wsparcie Powiatu Poznańskiego oraz 
Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz, a także prywatnych 
darczyńców. Ostatecznie Lider Swarzędz zajął czwarte 
miejsce na turnieju, ale to nie wynik był najważniejszy 
na tym wyjeździe.  /mm/ 
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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

Całą dobę czynne są 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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Serdecznie zapraszamy!
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Integracyjny Klub Sportowy
Integracyjny Klub Sportowy 2017 Po-

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

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

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

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

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

przy ul. Wyspiańskiego oraz na naszym 
fanpage: 

facebook.com/ikspoznan
Koszykówka na Wózkach to nie tylko 

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

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

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

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl

katalogi
ulotki

strony www
czasopisma książkiStudio

reklamowe
opracowanie graficzne, skład, druk

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

STUDIA MAGISTERSKIE, INŻYNIERSKIE, LICENCJACKIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE 
W RÓŻNYCH SPECJALNOŚCIACH NA KIERUNKACH: l PEDAGOGIKA l EKONOMIA  

l PRACA SOCJALNA l INFORMATYKA l DIETETYKA  (NOWOŚĆ)

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

NAJNIŻSZE  
CZESNE  

W REGIONIE

PASJA
WIEDZA

PRZYSZŁOŚĆ

www.wwsse.pl

Kosiarki automatyczne
Inteligentna pielęgnacja trawnika

Autoryzowany Dealer

Przykładowo, ul. Przykładowa 111 www.imow.pl

BB_Dealerzy_Imow2018.indd   2 09.03.2018   09:06

Autoryzowany dealer Stihl 
Swarzędz, ul. Piaski 22

Chcesz dowiedzieć się więcej, zadzwoń – 607 984 034
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FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel/fax 61 818 17 54
Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70

Swarzędz, ul. Kupiecka 21 (przy os. Mielżyńskiego)
biuro@ammigo.com.pl

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

pon. 9-14
wt., czw. 15-20
tel. 602-500-719

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

Leczenie i bezpłatne protezy

GABINET STOMATOLOGICZNY
Lek. Stom. Z. Miszkiel
Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Kaczorowskiego 25
61-817-22-42, kom. 603 335 285

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie  
zachowawcze, chirurgiczne, protetyczne, RTG zębów

Zapraszam: Pon. 13-19 Wt. 8-12.30, 15-19  
Śr. 13-19 Czw. 9-11, 13-19 Pt. 15-19 Sob. 10-11

inne godziny do uzgodnienia

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

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

tel. 606 145 257

SPRZEDAŻ BLIŹNIAKÓW 
GORTATOWO

- 75 m2 

- 4 pokoje

- działka 260 m2

Zapraszamy 
na prezentację

289 000 zł

biuro@vendo.nieruchomosci.pl

ostatnie
2 lokale

MASAŻ PRENATALNY    |    ROZEJŚCIE KRESY BIAŁEJ
Plac Zielony 26, Swarzędz-Nowa Wieś | 503-733-127 | www.centrum-kore.pl

F I Z J O T E R A P I A 
SPECJALISTYCZNA

U R O L O G I C Z N A

GINEKOLOGICZNA


