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Swarzędzanie w Powstaniu Wielkopolskim  Rada w komplecie
Historia Rabowic  Sylwester – zapraszamy do wspólnej zabawy!

IS
SN

 1
73

2-
24

80



2

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  grudzień 2018

Zapraszamy  
do  

zamiesz-
czania 
reklam!

tel. 607-566-555

mn@kreator.com.pl 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

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)

Buderus

Serwis  
i naprawa  
kotłów

tel. 
512 193 302

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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100-lecie Powstania 
Wielkopolskiego 
– program obchodów

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach  
100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Oto program:

► od 20 grudnia – Swarzędzkie 
Centrum Historii i Sztuki – ekspozycja 
poświęcona Powstaniu Wielkopolskiemu 
i jego uczestnikom,

► 23 grudnia – 12:30 Msza św., 
13:30 – Uroczyste odsłonięcie tablicy 
upamiętniających Powstańców Wielko-
polskich – kościół pw. Matki Bożej Wspo-
możycielki Wiernych, ul. Poznańska. Zło-
żenie wiązanek na grobach powstańców 
na cmentarzu przy kościele,

► 27 grudnia – 11:00 – Uroczysty 
apel – Rynek,

► 27 grudnia do 31 stycznia – wysta-
wa „Swarzędzanie w Powstaniu Wielkopol-
skim 1918-1919” - Biblioteka Publiczna,

► 30 grudnia – 13:00 – Msza św., 
14:00 - Uroczyste odsłonięcie tablicy 

upamiętniających Powstańców Wielko-
polskich – kościół pw. św. Marcina, ul. św. 
Marcina. Złożenie wiązanek na grobach 
powstańców na cmentarzu przy kościele,

► 28 stycznia – „Wielkopolan dro-
gi do wolności” – spotkanie z Januszem 
Karwatem i Markiem Rezlerem autorami 
Encyklopedii Powstania Wielkopolskiego 
- Biblioteka Publiczna,

► 5-16 lutego – Swarzędzkie Cen-
trum Historii i Sztuki - gra z zadaniami 
o tematyce powstańczej,

► 10 lutego – 11:00 – Msza św., 12:00 
- Uroczyste odsłonięcie tablicy upamięt-
niających Powstańców Wielkopolskich 
– cmentarz w Wierzenicy. Złożenie wiąza-
nek na grobach powstańców na cmentarzu 
przy kościele,

– 14:30 – odsłonięcie tablicy w Uza-
rzewie. Złożenie wiązanek na grobach 
powstańców na cmentarzu przy kościele,

► 15 lutego – 17:00 – premiera pią-
tego odcinka filmu „Swarzędz na szlaku 
dziejów”, promocja książki „Uczestnicy 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 
związani z ziemią swarzędzką” – Swa-
rzędzka Sala Koncertowa.

Wydarzenia towarzyszące obchodom:
 » msze św. odprawiane w intencji po-
wstańców, z inicjatywy swarzędzkiego 
Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego – 12 stycznia w ko-
ściele pw. św. Marcina, 16 stycznia 
w kościele pw. Matki Bożej Wspo-
możycielki Wiernych.

 » imprezy historyczno-jubileuszowe 
w swarzędzkich szkołach: projekty 
edukacyjne, gra terenowa, konkursy, 
warsztaty, wystawy, rajdy, apele histo-
ryczne, konkurs na projekt pamiątko-
wego znaczka pocztowego.

Na str. 8-11 tego wydania obszernie pi-
szemy o Powstaniu Wielkopolskim i udziale 
w nim swarzędzkich ochotników.

/umig/

Sylwester na Rynku
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz Ośrodek Kul-
tury w Swarzędzu serdecznie zapraszają na muzycz-
ne, taneczne i huczne powitanie nowego 2019 roku! 

Sylwestrowa zabawa na swarzędzkim Rynku rozpocznie 
się 31 grudnia, o godz. 23:00. 

Będą konkursy z nagrodami, zabawa taneczna oraz, 
oczywiście, pokaz sztucznych ogni.

O oprawę muzyczną zadba DJ Ando – na codzień wy-
stępujący w duecie Music Bros. DJ Ando przez wiele lat 
pracował jako prezenter w kultowych stacjach radiowych: 
RMI FM, Planeta FM oraz ZET Gold. Jego sylwestrowy 
występ będzie wyjątkowo taneczną, energetyczną i muzycz-
ną mieszanką starych, dobrych przebojów przeplatanych 
najnowszymi hitami. 

Imprezę poprowadzi prezenter radiowy, Leszek Łukom-
ski.   /ok/

24 grudnia  
UMiG będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2018 r. Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu będzie nieczynny.

/umig/
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Jak św. Mikołaj  
zszedł po ścianie ratusza

Nikt nie wiedział, skąd przyjedzie 
i czym...

Św. Mikołaj – czekaliśmy na 
Niego na swarzędzkim Rynku - 8 grud-
nia. I warto było, bowiem Mikołaj bar-
dzo wszystkich zaskoczył! Wyszedł nagle 
z okna u szczytu ratusza i zjechał po linie 
na sam dół! Wśród głośnych okrzyków 
radości popędził na scenę, bowiem tam 
rozpoczynała się świąteczna impreza dla 
najmłodszych.

Przez następne dwie godziny atrakcji 
było co niemiara!

Po pierwsze: dzieci, wraz z burmi-
strzem, rozświetliły wielką bożonaro-
dzeniową choinkę. Powitały na Rynku 
Panią Mikołajową, elfy, pomocnice św. 
Mikołaja, bałwanka Olafa, szczudlarzy i, 
oczywiście, Sękusia.

A potem działo się jeszcze lepiej : za-
bawy i konkursy, śpiew i taniec. Długa ko-
lejka ustawiła się do domku św. Mikołaja 

oraz świątecznych fotobudek – pamiątko-
we zdjęcia mikołajkowe to miła pamiątka 
dla całej rodziny. Oczarował wszystkich 
iluzjonista – elf i jego super sztuczki. Wiel-
kim zainteresowaniem cieszyło się stoisko 
z, pisanymi własnoręcznie lub rysowany-
mi, listami do Mikołaja. Świętowanie za-
kończył „taniec ognia” – popis żonglerki 
z ogniem – nieco groźny i piękny.

Dla chętnych było także świąteczne 
rękodzieło, ciepłe posiłki oraz wiele, wiele 
cukierków.

Pożegnanie ze św. Mikołajem nie było 
łatwe, ale cóż, komu w drogę temu czas! 
Dzieci czekają przecież na całym świe-
cie… T.Radziszewska

z Fot. A. Młynarczak
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Baza transportowa w Garbach  
– wkrótce rozbudowa

Gmina Swarzędz rozpoczyna pro-
cedurę przetargową dotyczącą ważnej 
dla swarzędzkiej komunikacji autobu-
sowej inwestycji. Mowa o rozbudowie 
bazy transportowej w Garbach przy ul. 
Transportowej. Inwestycja polegać bę-
dzie na: 
 » rozbudowie hali na trzech stanowiskach 

warsztatowych i pomieszczenia tech-
nicznego przy myjni, 

 » przebudowie wnętrza hali celem 
usprawnienia technologii obiektu, 

 » remoncie wnętrza, 
 » termomodernizacji przegród zewnętrz-

nych z wymianą stolarki okiennej 
i drzwiowej, 

 » budowie instalacji wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła, 

 » budowie instalacji wentylacji awaryjnej 
sterowanej czujkami CNG, LPG i CO, 

 » montażu ogniw fotowoltaicznych na 
dachu i przebudowie instalacji elek-
trycznej w budynku,

 » przebudowie instalacji ogrzewczej na 
zasilaną pompami ciepła, wraz z po-
mieszczeniem maszynowni pomp, 

 » budowie wewnętrznej instalacji gazo-
wej od skrzynki gazowej w granicy 
działki do instalacji kotła gazowego 
– pomp ciepła, 

 » instalacji gruntowych wymienniki 
ciepła,

 » przełożeniu kabla elektro-energetycz-
nego kolidującego z projektowaną roz-
budową wraz z likwidacją nieczynnej 
latarni. 
Prace mają rozpocząć się wiosną 2019 

i zakończyć powinny się w okresie letnim. 
Inwestycja ta jest częścią projektu „Roz-
wój niskoemisyjnej mobilności miejskiej 
na terenie Gminy Swarzędz – etap II”. 
Całkowita wartość projektu to 37 mln 
zł, a uzyskane przez Gminę Swarzędz 
dofinansowanie z Unii Europejskiej wy-
nosi 13,9 mln zł. Przedsięwzięcie będzie 
dofinansowane z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś 
Priorytetowa 3 – Energia, Działanie 3.3 
– Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska, Poddziałanie 
3.3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyj-
nych w tym mobilność miejska w ramach 
ZIT dla MOF Poznania. /mw/

Ul.Transportowa 
zgodnie 
z harmonogramem

Zgodnie z harmonogramem przebie-
gają prace przy rozbudowie ul. Transpor-
towej, realizowane z unijnym dofinanso-
waniem w ramach tego samego projektu 
co rozbudowa bazy w Garbach. Gotowy 
jest odcinek od ul. Kórnickiej do Plane-
tarnej wraz z rondem na skrzyżowaniu ul. 
Transportowej z Planetarną. Gotowa jest 
również infrastruktura podziemna. Trwają 
natomiast roboty drogowe na odcinku od 
ronda do skrzyżowania z ul. Rivoliego.

Przypomnijmy, że inwestycja ta obej-
muje prawie kilometrowy odcinek od ul. 
Kórnickiej aż do ul. Józefa Rivoliego. Pra-

ce rozpoczęłuy się wiosną od budowy całej 
infrastruktury podziemnej – kanalizacji 
deszczowej, rozbudowy kanalizacji sani-
tarnej, przebudowy sieci gazowej, elek-
tro-energetycznej i telekomunikacyjnej, 
budowy kanału technologicznego oraz 
oświetlenia. Ul. Transportowa będzie miała 
szerokość 7 m , obustronne chodniki o szer. 
2,2 m, asfaltową ścieżkę rowerową o szer. 
2 m oraz zatoki autobusowe. Wykonaw-
cą jest konsorcjum składające się z firm 
Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o. 
Sp. k. z Rabowic oraz Hydro-Gaz Henryk 
Wojkiewicz ze Swarzędza. 

W następnym etapie ul. Transportowa 
przebudowana zostanie o kolejne 800 m, 
aż do granicy administracyjnej Poznania. 
Ponadto przebudowane zostanie skrzy-
żowanie z ul. Kórnicką, gdzie również 

powstanie rondo. Tego ronda nie można 
zbudować teraz, gdyż wiązałoby się to 
z koniecznością zwrotu części dofinan-
sowania do przebudowy ul. Kórnickiej 
i Tuleckiej, uzyskanego w poprzednich 
latach. /mw/

Gortatowo  
– będzie oświetlenie

W przygotowaniu jest procedura prze-
targowa związana z budową oświetlenia 
ulic Swarzędzkiej i Cichej w Gortatowie. 
Zostanie tam zainstalowanych 21 słupów 
oświetleniowych wraz z oprawami typu 
led. Plany przewidują, iż inwestycja ta 
gotowa będzie na wiosnę 2019 r.

/mw/
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„Szatnia na medal” 22 listopada odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego 
kompleksu szatni przy boiskach sportowych Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zakończona 
właśnie inwestycja miała na celu stworzenie odpowiednich warunków eksploatacyjnych budynku 
szatniowo-sanitarnego oraz dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeń-
stwa. Zakres działań objął: modernizację pomieszczeń szatni i łazienek, instalację wentylacji 
mechanicznej, remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i c.o., malowanie elewacji. 
Remont obiektu możliwy był dzięki dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł z programu „Szatnia 
na medal” przyznanemu przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 550 tys. zł.
Życzymy, aby szatnie dobrze służyły naszym piłkarzom. /scsir, mw/

Obwodnica Swarzędza 
– rondo na początek

Rozpoczyna się budowa ronda w ul. 
Średzkiej w rejonie, gdzie przetnie ją pla-
nowana obwodnica Swarzędza. Gmina 

Swarzędz przygotowała dokumentację 
tej inwestycji, inwestor to Zarząd Dróg 
Powiatowych w Poznaniu, natomiast wy-
konawcą wyłonionym w przetargu została 
firma budownictwo Drogowe Krug. Koszt 
to prawie 2,4 mln zł, a termin wykonania 
ustalono na koniec czerwca 2019 r. Inwe-

stycja ta stanowi faktyczne rozpoczęcie 
budowy obwodnicy Swarzędza.

/mw/

Droga powiatowa 
2410P z Zalasewa 
do Kleszczewa 
– zakończenie 
przebudowy

Zakończyła się największa inwestycja 
drogowa powiatu poznańskiego – przebu-
dowa drogi powiatowej 2410P z Zalasewa 
do Kleszczewa. Odbiór inwestycji zapla-
nowano na połowę grudnia br. Przebudo-
wana droga przebiega w granicach trzech 
gmin: Swarzędz, Kleszczewo i Kostrzyn 
– a dokładnie od ulicy Olszynowej w Za-
lasewie, przez Gowarzewo, do węzła S5 
w Kleszczewie. Na odcinku 7 km jezdnia 
została poszerzona do 7 m, wyposażona 
w ścieżkę rowerową i szerokie chodniki. 
Powstały dwa nowe ronda i nawierzch-
nia wraz z odwodnieniem, a także azyle 
bezpieczeństwa i oświetlenie drogowe. Po 
zakończeniu prac droga będzie bezpiecz-
niejsza, a jazda nią dużo bardziej komforto-
wa. Poprawi się bezpieczeństwo zarówno 
kierowców, jak i rowerzystów i pieszych, 
którzy zyskali przestrzeń tylko dla siebie. 
Będą też lepiej widoczni. Przejścia dla pie-
szych, przystanki, skrzyżowania i przejaz-
dy dla rowerzystów zostały odpowiednio 
oświetlone.
Inwestycja kosztowała ponad 25 mln zł. 

/mw/



8

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Ochotnicy ze Swarzędza 
w Powstaniu Wielkopolskim

W listopadzie i grudniu 1918 roku różnymi drogami docierały do Swarzędza 
informacje o narastających nastrojach narodowo-niepodległościowych 
w Poznaniu. Finałem były wydarzenia w mieście związane z przyjazdem 
Jana Ignacego Paderewskiego - jego entuzjastyczne i masowe powita-
nie, demonstracje z polskimi sztandarami, patriotycznymi okrzykami 
i śpiewami. Ze Swarzędza, oddalonego od Poznania o około 13 kilome-
trów, spontanicznie wyruszyli ochotnicy na pomoc braciom walczącym 
o oswobodzenie Poznania i Wielkopolski od zaborcy pruskiego, po 125 
latach niewoli. 

Niektórzy ochotnicy byli zwiadow-
cami ówcześnie działającej Rady 
Robotniczo-Żołnierskiej i Straży 

Obywatelskiej. Wrócili do miasta i zda-
wali raporty o rozwijającej się w Poznaniu 
sytuacji powstańczej. Inni zostawali już 
w Poznaniu i włączali się do formujących 
się oddziałów powstańczych.

Swarzędzcy ochotnicy udawali się do 
stolicy Wielkopolski indywidualnie lub 
grupami, pieszo, na rowerach, furmankami 
lub koleją. Ubrani byli przeważnie w mun-
dury, które zostały im po przymusowej 
służbie w armii pruskiej, na frontach I woj-
ny światowej lub w garnizonach pruskich, 
miedzy innymi w Poznaniu.

Każdy z ochotników zaopatrywany 
był w opaskę biało-czerwoną, zakładaną 
na rękaw munduru i tzw. „wypis” – legi-
tymację z Rady Robotniczo-Żołnierskiej 
i Straży Obywatelskiej. Te dwie organiza-
cje rodzącej się władzy polskiej działały 

w Swarzędzu do 28 grudnia 1918 r. w bu-
dynku nr 12 przy ul. Rynkowej. Wtedy to 
powołano na ich miejsce Radę Ludową 
i Straż Ludową.

29 grudnia 1918 r. (podaje się też 
datę 30 grudnia) wyruszył ze 
Swarzędza pierwszy ochotniczy 

oddział powstańczy liczący około 40 męż-
czyzn, przeważnie byłych wojskowych, 
dla wsparcia powstania. W mieście skie-
rowano ich do fortu Raucha na Śródce. Po 
wstępnej służbie, ćwiczeniach i podzia-
łach na jednostki, włączono ich m. in. do 
formowanego II Poznańskiego Batalionu 
Garnizonowego. Dokonano tego na pod-
stawie rozkazu Naczelnej Rady Ludowej 
i Dowództwa Głównego w Poznaniu.

Wśród ochotników swarzędzkich, jak 
informował „Głos Swarzędza” (po 16 la-
tach) byli m.in.: Jan i Jakub Mikołajewscy, 
Franciszek Beger, J. Majchrzak, Włady-
sław Piątek, trzech braci Stachowiaków, 
Jan Kurczewski, Andrzej Laskowski, 
Franciszek Schneider, Leon Arentowski, 
Władysław Bajon, Kazimierz Kasprowicz, 
Józef Suchocki, Stanisław Chojnacki, 
Maksymilian Przywecki, dwóch Janków 
Andrzejewskich, trzech braci: Stanisław, 
Sylwester i Władysław Firlik, K. Łoza, J. 
i M. Krzywińscy, Franciszek Michalski, 
Stanisław Lutomski, dwóch braci Szarole-
tów, K. Szumski, W. Chęciński, Jan Przy-
wecki, Józef Kunert, Andrzej Przybyła, 
Stanisław Młyńczak, Leon Lasiewicz, Jan 
Fiedler i inni. Nie zachował się oryginalny 
spis tych ochotników.

Sądzić należy, że do tych pierwszych 
czterdziestu ochotników ze Swarzędza, 
dołączali inni.

Swarzędzanie włączeni zostali do 
jednostek przygotowywanych do walki 
m. in. na froncie zachodnim. 12 lutego 
1919 r. w składzie II Batalionu wysłano 
ich transportem kolejowym do Wolsztyna. 
W sumie oddział liczył 1200 powstańców 
i baterię armat. Stamtąd zaś trafili na od-
cinki frontu Kopanica-Grójec Wielki, 
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w celu wzmocnienia walczących tam 
już oddziałów powstańczych zdziesiątko-
wanych w krwawych bojach toczonych 
z regularną armią niemiecką. Ta ostatnia 
dysponowała doskonałym uzbrojeniem, 
pociskami gazowymi, wspomaganiem 
lotniczym i pociągami pancernymi.

Nie zachowały się spisy biorących 
udział w tych krwawych starciach na po-
szczególnych odcinkach frontu. Tereny 
walk nad Obrą nieraz po kilka razy prze-
chodziły z rąk do rąk.

Zdzisław Kościański i Zenon Wartel 
w swoim opracowaniu podali, że wśród 
poległych na froncie zachodnim pod Grój-
cem Wielkim był jeden, a pod Nową Wsią 
Zbąską - ośmiu powstańców swarzędzkich.

Zupełnie inny charakter miał drugi 
oddział w składzie kompanii, który 16 
stycznia 1919 r. wyruszył do Poznania. 
Ochotnicy zostali spisani przez drugie biu-
ro werbunkowe działające w Swarzędzu 
przy ul. Rynkowej w domu należącym do 
Romana Frankowskiego.

Byli wśród nich m. in.: Stanisław 
Kwaśniewski, Roman Frankowski, 
Ignacy Obarski, Stefan Kirchoff, trzech 
braci Schmidtów, W Kempa, Edmund 
Zaporowski, Franciszek Chałupka, An-
toni Maćkowiak i wielu innych. I w tym 
przypadku nie zachował się też oryginalny 
spis ochotników kompanii swarzędzkiej.

W styczniu 1919 r. w Swarzędzu 
panowała już inna atmosfera zry-
wu wolnościowego. Po sukce-

sach powstańczych w Poznaniu, trudnych 
i krwawych walkach na froncie zachodnim 
i północno-wschodnim, zaistniała potrzeba 
dalszego wsparcia frontowych oddziałów. 
Były potrzebne nowe jednostki ochotni-
ków oraz pomoc materialna ze strony pol-

skiego społeczeństwa. Komisariat Rady 
Ludowej i Straży Ludowej w Swarzędzu, 
kierując się rozporządzeniem Komisariatu 
Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu z 9 
stycznia 1919 r., wydał następujące ob-
wieszczenie, które rozwieszono w mieście:

1. Celem podtrzymywania ogólnego 
porządku wzywamy wszystkich bez różnicy 
narodowości do bezwarunkowego pod-
porządkowania się pod nasze rozkazy (w 
Swarzędzu mieszkały wtedy trzy narodo-
wości: Polacy, Niemcy i Żydzi).

2. Wszelkie pisma oraz osobiste zapy-
tania będą w tym języku załatwiane, w ja-
kim stawiane zostały (dotąd obowiązywał 
język niemiecki).

3. Do podejmowania rewizji domo-
wych są uprawnieni tylko ci żołnierze (z pa-
troli - przypisek F.F. - », którzy biało-czer-
woną przepaskę z pieczęcią Rady Ludowej 
maja i mogą się pisemnie ostemplowaną 
legitymacją powyższej władzy wykazać.

4. Do noszenia broni są tylko te osoby 
uprawnione, które są w posiadaniu Rady 

Ludowej.
5. Polowania zbiorowe oraz polowania 

zwykłe są bez zezwolenia Rady Ludowej 
zakazane.

6. Zwraca się uwagę na to, że do każdej 
podróży do Poznania potrzebny jest „wy-
kaz” (pismo z Rady Ludowej - przypisek 
FF), przy czym te „wykazy” ważność mają, 
które od Rady Ludowej wystawione zostały.

Pod tym obwieszczeniem podpisał 
się ks. Tadeusz Mroczkowski - członek 
Rady Ludowej.

12 stycznia 1919 r. tenże ks. proboszcz 
kościoła parafialnego pw. św. Marcina 
w Swarzędzu, w niedzielę na uroczystej 
mszy świętej, w kazaniu wygłoszonym 
z ambony, wezwał mieszkańców miasta 
i okolicy do pomocy dla Powstania Wiel-
kopolskiego.

W uniesieniu patriotycznym panują-
cym w mieście i okolicy, w ciągu kilku dni 
do Komisariatu Rady Ludowej i jej biura 
werbunkowego zgłosiło się kilkudziesięciu 
ochotników. Wszyscy zadeklarowali się, 
by pójść ochotniczo do powstania i wal-
czyć o wolność Polski.

16 stycznia od godzin porannych 
ochotnicy zbierali się przed drugim 
punktem werbunkowym Straży Ludowej 
przy ul. Rynkowej. Stamtąd w sformo-
wanej kolumnie marszowej udali się do 
kościoła parafialnego na mszę. Nabożeń-
stwo z udziałem ochotników, członków 
ich rodzin, władz Rady Ludowej i Straży 
Ludowej i parafian odprawił ks. Tadeusz 
Mroczkowski.

W trakcie mszy ks. Proboszcz wygłosił 
kazanie religijno-patriotyczne, w którym 
nawoływał i mobilizował swarzędzan do 
udziału w powstaniu. Mówił m.in.: „...
Idziemy do boju. Nie dopuśćmy, by ziemie 
nasze były niemieckie. Kto żywy i zdrowy 
niech idzie do boju...”.

dok. na str. 10 Ü
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Powstańcy i obecni w kościele wierni 
przyjęli komunię i otrzymali błogosławień-
stwo celebransa. Z kościoła, już w licz-
niejszej kolumnie marszowej, ochotnicy 
przeszli ulicami św. Marcina, Zamkową 
i Rynkową przed budynek nr 12. Tam, 
w mieszkaniu Tadeusza Staniewskiego, 
głównego organizatora ruchu powstań-
czego w Swarzędzu, miała siedzibę Rada 
Ludowa.

Przed budynkiem było już 65 ochot-
ników. Wśród nich ci, którzy już wal-
czyli na frontach I wojny światowej, byli 
wcieleni do garnizonów armii pruskiej 
oraz ochotnicy - cywile. Na dowódców 
Komisariat Rady Ludowej wyznaczył 
marynarza Stanisława Kwaśniewskiego, 
Romana Frankowskiego oraz sierżanta 
Stefana Kirchoffa. Uformowała się ko-
lumna w następującym składzie: poczet 
sztandarowy z dużą chorągwią, na której 
z jednej strony był kolor biały i czerwony, 
na drugiej na czerwonym tle widniał biały 
orzeł wykonany w aplikacji z koroną. Na 
szczycie drzewca związano pęk kwiatów 
i ziół. Od nich zwisały biało-czerwone 
szarfy. Ową chorągiew ufundowały oby-
watelki miasta: Helena Brodowska, Maria 
Schleichertowa, Apolonia Frankowska 
i Stefania Nowakowska. Był to pierwszy 
pokaz polskiego sztandaru z białym orłem 
w koronie od 125 lat.

Za pocztem sztandarowym, który sta-
nowili Kwaśniewski, Frankowski i Kir-
choff, stanęła kilkunastoosobowa orkiestra 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowe-
go ze Swarzędza. Za orkiestrą, a przed 
kompanią, ustawili się członkowie Komi-
sariatu Rady Ludowej i Straży Ludowej 
na czele z Tadeuszem Staniewskim, ks. 
Tadeuszem Mroczkowskim, Władysławem 

Napieralskim, Stanisławem Mikołajew-
skim i innymi. Następnie cała kompania, 
w mundurach, jakie kto miał po służbie 
w armii pruskiej. Marsz rozpoczęła orkie-
stra utworem „Choć burza huczy wokół 
nas...”. Pieśń podjęli maszerujący licznie 
mieszkańcy towarzyszący kompanii. Szli 
obecnymi ulicami Rynkową, Piaski i Pił-
sudskiego w kierunku Poznania.

Wszyscy zatrzymali się przed zabu-
dowaniami mleczarni. Tam swarzędzkich 
ochotników pożegnali członkowie Rady 
Ludowej i Straży Ludowej oraz ks. Tade-
usz Mroczkowski, który ponownie wygło-
sił - teraz już krótkie - kazanie pożegnalne 
i pobłogosławił ochotników na szczęśliwą 
drogę walki o wolność Ojczyzny.

W kompanii, która marszem ruszyła do 
Poznania byli weterani - żołnierze i młodzi 
cywile. Najstarszym był 50-letni Stanisław 
Sobański, a najmłodszym 16-latek Leon 
Jarmuszkiewicz. Przy mleczarni kompania 
liczyła już 85 ochotników. Sądzić należy, 
że w trakcie przemarszu od kościoła do 
mleczarni dołączyli nowi...

16 stycznia w godzinach popołu-
dniowych swarzędzka kompania 
zameldowała się w biurze oficera 

werbunkowego przy ul. Rycerskiej (dzisiaj 
Ratajczaka - przypisek F.F.). O tym fakcie 
pisał styczniowy „Kurier Poznański”: „… 
16 stycznia (1919 r.) w południe przybył do 
Poznania pod kwaterę oficera werbunko-
wego w gmachu Biblioteki Wilhelma przy 
ul. Rycerskiej oddział 85 ochotników ze 
Swarzędza, ze sztandarem, celem zapisania 
się w szeregi Wojska Polskiego. Wszyscy 
ochotnicy odznaczali się dziarska postawą 
i oświadczyli, że Swarzędz przyśle jeszcze 
licznych zuchów…”

Zapisanych skierowano do fortu Prit-

twitz. Tam tych ochotników, którzy mieli 
doświadczenie wojskowe rozdzielono do 
tworzonych jednostek powstańczych prze-
znaczonych do walk na frontach zachod-
nim lub północno-wschodnim. Młodych, 
niedoświadczonych ochotników-cywilów 
przydzielono do tworzonych jednostek 
szkolnych na Cytadeli, np. Leona Jar-
muszkiewicza do 2 kompanii wartowni-
czej pod dowództwem kaprala Nowaka. 
Po przeszkoleniu rozdzielono ich (32) 
do kompanii tworzącego się I Batalionu 
I Pułku Strzelców Wielkopolskich. W lu-
tym 1919 r. batalion został zaprzysiężony 
na Placu Wolności. W marcu tego roku 
Jarmuszkiewicz został wraz z jednostką 
wysłany na front, gdzie raniono go w nogę. 
Po wyleczeniu, na przełomie czerwca i lip-
ca, wraz z pułkiem skierowano go do za-
bezpieczenia granicy polsko-niemieckiej 
w rejonie Leszna. Wraz z nim znalazł się 
tam Bronisław Westerski – artylerzysta.

Bardzo skąpe są informacje o swarzędz-
kich ochotnikach walczących na od-
cinkach frontu północno-wschodnie-

go w rejonach Szubina i Rynarzewa. Nie 
zachowały się też spisy tych, którzy tam 
walczyli. Przypuszczać należy, że około 20 
stycznia 1919 r. znaleźli się oni w składzie 
VIII kompanii poznańskiej i III plutonu 
szturmowego w rejonie Szubina. Pluton 
ten miał w swoim składzie marynarzy, 
którymi dowodził marynarz po służbie 
na okręcie „Hamburg”. Opis ten pasuje 
do Stanisława Kwaśniewskiego, który 
służył na tej jednostce. Marynarze brali 
udział w zdobyciu pociągu pancernego 
pod Zamościem koło Szubina w dniu 18 
lutego 1919 r.

Na odcinku walk pod miejscowością 
Rudy bohaterstwem wyróżnił się sanita-
riusz Ignacy Obarski, który pod ostrzałem 
wyniósł z okopów rannego Romana Fran-
kowskiego. Udzielił on również pomocy 
sanitarnej innym rannym.

Swarzędzanie brali również udział 
w walkach na odcinkach frontu północno-
-wschodniego, nie szczędząc ni zdrowia, ni 
życia. Wielu z nich powróciło do domów 
z ranami i utratą zdrowia do końca ży-
cia. Jednak wespół z innymi powstańcami 
przyczynili się do oswobodzenia terenów 
północno-wschodniej Wielkopolski i usta-
nowieniu tam granicy polskiej.

Ochotnicy swarzędzcy wyruszali „na 
pomoc Braciom w Poznaniu” z miasta 
oddalonego zaledwie o 13 km od stolicy 
Wielkopolski. Swarzędz w 1910 r. liczył 
3298 mieszkańców, w tym 1927 Polaków, 
1371 Niemców, 161 Żydów. Wśród ochot-

Û dok. ze str. 9
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ników-powstańców byli rzemieślnicy oraz 
robotnicy zatrudnieni przeważnie w rze-
miośle i rolnictwie.

Nie było wśród nich żadnego oficera, 
bowiem w armii pruskiej Polacy, mimo 
iż byli wcielani do wojska przymusowo 
i walczyli na frontach, niezwykle rzadko 
awansowali do stopnia oficerskiego.

Jak jednak wynika ze szczątkowych 
danych, w walkach na frontach zachodnim 
i północno-wschodnim brało udział około 
130 ochotników, zaś około 50 służyło na 
miejscu w Straży Obywatelskiej, a następ-
nie w Straży Ludowej.

W sumie było więc to około 180 

mężczyzn. Jak na 3298 mieszkańców 
Swarzędza, w tym 1927 Polaków (męż-
czyzn, kobiet i dzieci), znaczna ich liczba 
wzięła bezpośredni udział w Powstaniu 
Wielkopolskim.

Od 1793 r., tj. od II rozbioru Polski, 
swarzędzanie przez 125 lat, z dziada-
-pradziada, w atmosferze pielęgnowa-
nego patriotyzmu, przygotowywali się - 
w rodzinach, organizacjach kościelnych, 
szkołach, organizacjach cechowych, brac-
twie kurkowym, „Sokole”, skautingu - do 
momentu, kiedy będzie można chwycić 
za broń i wyzwolić ojczyznę spod zaboru 
pruskiego. 

Dlatego to poszli do Poznania „na 
pomoc Braciom w walce o wolność oj-
czyzny!” 

Florian Fiedler 
/Archiwum UMiG/

*  *  *
Artykuł pochodzi z publikacji „Powsta-
nie Wielkopolskie. Mieszkańcy Swarzędza 
w zwycięskim zrywie niepodległościowym 
1918-1919” wydanej staraniem Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz dla uczczenia 
90. rocznicy wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. Publikacja ta w formie elektro-
nicznej dostępna jest na www.swarzedz.pl

Powstanie Wielkopolskie
KALENDARIUM WYDARZEŃ

Rok 1918
11 listopada - Niemcy skapitulowały, 

co oznaczało koniec I wojny światowej.
13 listopada - ogólne zebranie miesz-

kańców Swarzędza i powstanie Rady Ro-
botniczo-Żołnierskiej (w jej skład wcho-
dzą Polacy, Niemcy i Żydzi; podawana 
jest też data 21 listopada).

Na początku listopada utworzono sieć 
rad robotników i żołnierzy w całej Wiel-
kopolsce. Oprócz nich powstawały także 
komitety obywatelskie, które następnie 
zmieniły nazwę na rady ludowe. Były one 
wyrazicielami niepodległościowych dążeń 
ludności polskiej. Podobne organizacje 
tworzyli także Niemcy i Żydzi (w więk-
szości silnie zgermanizowani).

Listopad - powstanie Rady Żołnier-
skiej złożonej wyłącznie z Polaków, której 
biuro mieściło się na Rynku pod nr 12 
w mieszkaniu Tadeusza Staniewskiego.

Druga połowa listopada - Tadeusz 
Staniewski zorganizował Straż Obywa-
telską, na której czele stanął Władysław 
Napieraiski. Do końca listopada straż 
liczyła 80 ludzi.

3 grudnia - Sejm Dzielnicowy roz-
począł obrady w Poznaniu, w budynku 
kina „Apollo” (przy ul. Piekary). Jednym 
z delegatów był Tadeusz Staniewski.

26 grudnia - do Poznania przyjeżdża 
Ignacy Jan Paderewski.

27 grudnia - wybuch walk w Pozna-
niu - początek Powstania Wielkopolskiego.

28 grudnia - rozwiązano Radę Ro-
botniczo-Żołnierską, na jej miejsce po-
wołując Radę Ludową. Na jej czele stanął 

Tadeusz Staniewski. Wieczorem decyduje 
on o obsadzeniu ważniejszych budynków 
w Swarzędzu (m. in. dworzec, poczta) 
oddziałami Straży Ludowej (wcześniej 
nazywanej Strażą Obywatelską).

- Polacy przywracają zerwaną wcze-
śniej łączność telefoniczną z Poznaniem.

29 grudnia - rano grupa kilkudziesię-
ciu ochotników wyrusza do Poznania po 
broń. Otrzymując tylko bagnety, wracają 
w większości do Swarzędza. (podawana 
jest też data 30 grudnia).

- przed południem Tadeusz Staniew-
ski w asyście dwóch członków Straży 
Ludowej komunikuje w ratuszu dotych-
czasowemu niemieckiemu burmistrzowi 
Swarzędza Brunonowi Glabischowi fakt 
przejęcia władzy w mieście. Niedługo 
później tego dnia Staniewski otrzymuje 
pismo z żandarmerii niemieckiej adre-
sowane „Do Prezydenta Republiki Swa-
rzędzkiej”, w którym oddział ten poddaje 
się jurysdykcji polskiej.

- w południe w siarczystym mrozie 
odbywa się wiec mieszkańców w ogrodzie 
przy restauracji Marco i hotelu Lewada. 
Przemawiający ogłaszają koniec wojny 
i zaborów, wzywają do wskrzeszenia 
niepodległej Polski.

- pochód mieszkańców z ogrodu uda-
je się na rynek. Tam Tadeusz Staniewski 
przekazuje polski sztandar w ręce Stani-
sława Kwaśniewskiego. Ten umieszcza 
go nad wejściem do ratusza, strącając 
uprzednio godło i sztandar pruski. Pol-
skie sztandary zawieszone zostają także na 
budynkach poczty i dworca kolejowego.

Rok 1919
12 stycznia - na niedzielnej mszy 

w kościele św. Marcina proboszcz Tade-
usz Mroczkowski odczytuje odezwę Na-
czelnej Rady Ludowej w Poznaniu, a w 
kazaniu wzywa swarzędzan do pomocy 
Powstaniu Wielkopolskiemu. Efektem 
jest uformowanie się w ciągu kilku dni 
kilkudziesięcioosobowego oddziału ochot-
ników-powstańców.

16 stycznia - zebranie ochotników, 
uroczysta msza święta i wymarsz ko-
lumny pod dowództwem Stanisława 
Kwaśniewskiego do powstania. Oddział 
liczył w sumie 85 ochotników, z których 
część przyłączyła się z okolicznych miejsc 
już po wyjściu kolumny ze Swarzędza. Na 
czele kroczył poczet sztandarowy z polską 
chorągwią z orłem w koronie, wręczoną na 
rynku oddziałowi przez Tadeusza Staniew-
skiego, za nim orkiestra Kolejowego Przy-
sposobienia Wojskowego w Swarzędzu 
(grała „Choć burza huczy wokół nas...”), 
następnie władze Rady Ludowej i Straży 
Ludowej, a za nimi ochotnicy i ich rodziny.

- z biura werbunkowego przy ul. Ry-
cerskiej (obecnie Ratajczaka) w Poznaniu 
mieszczącego się w gmachu Biblioteki 
Wilhelma (obecnie Uniwersyteckiej) skie-
rowano oddział do fortu Prittwitz i przy-
dzielono do oddziałów szkoleniowych.

Styczeń-luty - Swarzędzanie walczą 
na frontach pod Wolsztynem, Grójcem 
Wielkim, Szubinem, Zbąszyniem.

16 lutego - podpisanie zawieszenia 
broni w Trewirze; pod Grójcem Wielkim 
ginie Józef Kunert.

28 czerwca - oficjalna ceremonia pod-
pisania traktatu wersalskiego. Przyznał on 
Wielkopolskę (poza kilkoma skrawkami) 
Polsce. Tereny zajęte przez powstańców 
zostały włączone w skład państwa pol-
skiego.
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Pociąg, autobus, rower  
– ekologicznie i oszczędnie

Dynamiczny rozwój Swarzędza, powstające miejsca pracy, rozwój infrastruktury oświatowej i sportowej sprawiły, 
że gminie przybywa wielu nowych mieszkańców. Stwarza to dodatkowe wyzwania dla samorządu. Dobrym 
rozwiązaniem jest przekonanie jak największej ilości mieszkańców do korzystania z systemu zintegrowanego 
transportu miejskiego. Pomysły zaproponowane i realizowane w Swarzędzu godne są najwyższej uwagi.

Skoordynowanie ze sobą połączeń au-
tobusów miejskich z połączeniami 
kolejowymi, daje możliwość spraw-

nego poruszania się zarówno w obrębie 
gminy, jak i całej metropolii poznańskiej. 
Cel ten jest osiągany w ramach projektów 
dotyczących rozwoju niskoemisyjnej mo-
bilności miejskiej na łączną kwotę ponad 
53 mln zł, z czego dofinansowanie z UE 
wynosi prawie 25 mln zł.

Przedsięwzięcie obejmuje powstanie 
trzech Zintegrowanych Węzłów Prze-
siadkowych, ułatwiających korzystanie 
z miejskiej komunikacji publicznej oraz 
Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Dwa 
węzły przesiadkowe już powstały: jeden 
w Kobylnicy, a drugi w Swarzędzu. Bu-
dowa węzła w Paczkowie wkrótce się 
rozpocznie. Również tutaj, podobnie jak 
w dwóch wcześniej oddanych do użytku, 
znajdować się będzie parking samocho-
dowy, parking – wiata dla rowerów oraz 
przystanek swarzędzkiej komunikacji au-
tobusowej, wyposażony w podświetlane 
tablice informacyjne. 

Swarzędz przystąpił do systemu Po-

znańskiej Kolei Metropolitalnej. W dni ro-
bocze w godzinach szczytu pociągi kursują 
tu średnio co pół godziny, co przy czasie 
dojazdu do dworca głównego w Poznaniu 
wynoszącym około 13 minut, jest najszyb-
szym połączeniem z centrum Poznania.

Od 1 lipca 2018 roku mieszkańcy gmi-
ny Swarzędz korzystający z transportu ko-

lejowego, mogą nieodpłatnie podróżować 
Swarzędzką Komunikacją Autobusową na 
terenie całej gminy. Darmowe przejazdy 
środami komunikacji publicznej organi-
zowanej przez Gminę przysługują także 
zamieszkałym na terenie gminy Swarzędz 
osobom powyżej 60 roku życia, które na-
były uprawnienia emerytalne, zamieszka-
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łym na terenie naszej gminy uczniom do 
24 roku życia oraz studentom, dzieciom 
i opiekunom z rodzin wielodzietnych oraz 
osoby w wieku 65+.

W celu ułatwienia komunikacji, zmia-
nie uległa też sieć połączeń autobusowych. 
Teraz pętla większości linii autobusowych, 
które dotychczas dojeżdżały do Placu 
Niezłomnych w Swarzędzu znajduje się 
przy dworcu PKP. Mieszkańcy dalszych 
zakątków gminy mogą korzystać z nowo 
uruchomionej linii nr 494 łączącej Garby 
z węzłem przesiadkowym w Kobylnicy. 

Do obsługi nowych połączeń zaku-
piono 4 autobusy hybrydowe (spalinowo-
-elektryczne) spełniające normę Euro 6. 
Zamówionych zostało kolejnych 7 takich 
pojazdów, które zostaną dostarczone latem 
2019 r. 

Dzięki temu do atmosfery trafia znacz-
nie mniejsza ilość spalin i tak właśnie 
w Swarzędzu dba się o ekologię.

Swarzędz i jego okolice to także bogata 
sieć ścieżek rowerowych i pieszo-rowe-
rowych. Służą one nie tylko rekreacji, ale 
również stanowią część systemu szero-
ko rozumianej, nowoczesnej mobilności 
miejskiej. Nad Jeziorem Swarzędzkim 
– w ramach projektu pt. „Rozwój nisko-
emisyjnej mobilności miejskiej na terenie 
Gminy Swarzędz – system tras rowero-
wych wraz z infrastrukturą” – zbudowana 
została w 2018 roku ścieżka pieszo-ro-
werowa, wiodąca skrajem swarzędzkich 

osiedli mieszkaniowych. Łączy się ona ze 
ścieżką prowadzącą wzdłuż ulic: Ciesz-
kowskiego i Swarzędzkiej, w kierunku 
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 
przy dworcu kolejowym w Kobylnicy. 
Węzeł przesiadkowy umożliwia przyjazd 
pociągiem do Kobylnicy i dalszą wyprawę 
rowerem lub pieszo. 

W planach inwestycyjnych Gminy 

Swarzędz jest budowa wielu nowych ście-
żek i uzupełnienie sieci już istniejących. 
Wszystko po to, aby zintegrowana mobil-
ność miejska, na którą składa się pociąg, au-
tobus i rower stała się harmonijną całością.

Teresa Radziszewska,  
Maciej Woliński

z Fot. T. Rybarczyk, M.Szrajbrowski,  
M.Woliński, archiwum UMiG

Przedsięwzięcie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (Oś Priorytetowa 
3 – Energia, Działanie 3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, 
Poddziałanie 3.3.3 – Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach 
ZIT dla MOF Poznania.
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27. FINAŁ WOŚP
Niedziela, 13 stycznia 2019, 
hala SCSiR w Swarzędzu

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy odbędzie się 13 
stycznia 2019 roku. Tym razem 

celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu 
medycznego dla specjalistycznych szpi-
tali dziecięcych. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, Swarzędzki Sztab WOŚP został 
zarejestrowany w Ośrodku Kultury, a finał 
odbędzie się w Hali Sportowej Swarzędz-
kiego Centrum Sportu i Rekreacji. 

Sygnał do rozpoczęcia finałowego gra-
nia, jak co roku, da Swarzędzka Orkiestra 
Dęta. Przez cały dzień trwania imprezy nie 
zabraknie koncertów, wspólnej, orzeźwia-
jącej kąpieli swarzędzkich morsów, a także 
loterii fantowej i licytacji – przede wszyst-
kim Złotego Serduszka, Swarzędzkiego 
Biegu WOŚP i Światełka do Nieba, które 
punktualnie o godzinie 20:00 rozświetli 
niebo nad miastem.  

W realizacji celu 27. Finału WOŚP 
Fundacja skupi się przede wszystkim na 
zakładach diagnostyki specjalistycznej – 
zwłaszcza obrazowej, radiologicznej oraz 
laboratoryjnej. Do szpitali trafić mają tak  
zaawansowane urządzenia jak chociaż-
by: rezonanse magnetyczne, tomografy 
komputerowe, aparaty do diagnostyki 
RTG (w tym aparaty mobilne), wysokiej 
klasy ultrasonografy, echokardiografy czy 
sprzęt endoskopowy z torem wizyjnym 
dla gastroenterologii.

Do ogólnopolskiej akcji Jurka 
Owsiaka może przyłączyć się napraw-
dę każdy!

Liczymy na przychylność swarzędz-
kich przedsiębiorców, którzy jak co 
roku, wspomogą nas w przygotowaniu 
licytacji oraz loterii, a także na hojność 
mieszkańców gminy. 

W zeszłym roku zawiesiliśmy po-
przeczkę bardzo wysoko, ustanawiając 

rekordową kwotę 233 669,00 zł. Mamy 
nadzieję, że dzięki wsparciu mieszkań-
ców naszej gminy, uda się ten wynik 
poprawić i ustanowić kolejny swarzędz-
ki rekord.

Szanowni Państwo!
13 stycznia 2019 roku odbędzie się ogólnopol-
ska zbiórka – 27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, której celem będzie 
ZAKUP SPRZĘTU DLA SPECJALISTYCZNYCH 
SZPITALI DZIECIĘCYCH. 
Swarzędz, jak co roku, przyłącza się do wsparcia 
tej szlachetnej idei. W tym celu, przy Ośrodku 
Kultury utworzony został SWARZĘDZKI SZTAB 
WOŚP, który zajmie się przygotowaniami i orga-
nizacją Swarzędzkiego Finału, podczas którego 
na ulice całej Gminy Swarzędz wyjdzie ponad 500 
kwestujących Wolontariuszy, a w hali spor-
towej SCSiR odbędą się występy artystyczne, 
koncerty, loteria fantowa, licytacje – przede 
wszystkim Złotego Serduszka. 27. Finał zakoń-
czymy o godzinie 20:00 „Światełkiem do nieba”.
W ubiegłym roku, podczas 26. Finału, wspólnie 
ustanowiliśmy swarzędzki rekord zbierając nie-
bagatelną kwotę 233 669,00 zł, z czego kwota 
uzyskana z licytacji wyniosła  98 592,00 zł, 
a z loterii 10 167,36 zł. Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie zaangażowanie ogromnej rzeszy spon-
sorów i ludzi dobrej woli, których przedmioty 
przekazane na licytację i loterie fantowe w znacz-
nym stopniu przyczyniły się do osiągniecia tak 
oszałamiającego wyniku. To nie będzie łatwe, ale 
głęboko wierzymy, że na tym nie koniec i 27. Finał 
okaże się pod tym względem jeszcze lepszy!
LICZĄC NA PAŃSTWA PRZYCHYLNOŚĆ, ZWRA-
CAM SIĘ Z OGROMNĄ PROŚBĄ O POMOC W RE-
ALIZACJI CELU 27. FINAŁU WOŚP, POPRZEZ 
UFUNDOWANIE FANTÓW NA LOTERIĘ LUB 
LICYTACJE. ZEBRANE W TEN SPOSÓB ŚRODKI 
PIENIĘŻNE W CAŁOŚCI ZOSTANĄ PRZEKAZANE 
NA CEL 27. FINAŁU WOŚP.

Z wyrazami szacunku, 
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP

Filip Przepióra

Koncert świąteczny 
śpiewającej rodziny 
Kaczmarków

20 stycznia 2019 r. w kościele pw. Chrystusa 
Jedynego Zbawiciela na os. Mielżyńskiego 

1a w Swarzędzu odbędzie się świąteczny koncert 
śpiewającej rodziny Kaczmarków. 
Śpiewająca rodzina Kaczmarków to rodzinny 
zespół śpiewaków operowych, w skład które-
go oprócz rodziców: Iwony Kaczmarek – sopran 
liryczny i Piotra Kaczmarka – tenor dramatyczny, 
wchodzą genialnie uzdolnieni bracia Adam – 
tenor (15 lat) i Wojciech – baryton (19 lat). 
Rodzina Kaczmarków śpiewa razem od 5 lat. 
W swoim niezwykle bogatym repertuarze ma 
wiele znanych i lubianych arii i duetów z opery 
i operetki, piosenki z musicali, a także światowe 
i polskie standardy muzyki estradowej, przeboje 
muzyki filmowej oraz okazjonalnie – pieśni pa-
triotyczne i religijne (również kolędy). 
Serdecznie zapraszamy na koncert! A po koncercie 
– na słodki, świąteczny poczęstunek.

/wpr/

65 lat - to za mało...

Państwo Zofia i Edmund Białczykowie mieli, 
w dniu 4 grudnia, wielki powód do święto-

wania. 4 grudnia 1953 roku w Swarzędzu został 
zawarty związek małżeński Zofii i Edmunda. Od 
65 lat zmagają się wspólnie ze wszystkimi pro-
blemami, smucą i cieszą, patrząc sobie w oczy 
idą przez życie tą samą drogą. Stworzyli rodzinę, 
która jest ich dumą i wsparciem.
Do rodzinnej uroczystości Jubilatów dołączyli 
z gratulacjami: burmistrz Marian Szkudlarek 
oraz sekretarz gminy Agata Kubacka. Były, oczy-
wiście, słodkie upominki, prezenty, kwiaty, ale 
najbardziej cieszyła obecność tylu bliskich ludzi 
i ich serdeczne słowa.
Pani Zofii i Panu Edmundowi Białczykom życzymy 
zdrowia, spokoju i radości!

T.Radziszewska
z Fot. T. Rybarczyk
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Z prac Rady Miejskiej 
w Swarzędzu

27 listopada 2018 roku w Ośrod-
ku Kultury w Swarzędzu 
odbyła się II sesja Rady 

Miejskiej w Swarzędzu. W obradach, 
które prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Cza-
chura, uczestniczyło 20 radnych. Pod-
czas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę w sprawie powołania 
składów osobowych stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Swarzędzu.

► Uchwałę w sprawie wskazania wi-
ceprzewodniczącego Rady Miejskiej do 
wykonania czynności związanych z podró-
żami służbowymi Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. 

► Uchwałę w sprawie ustalenia wyna-
grodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz Pana Mariana Szkudlarka. 

► Uchwałę w sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz 
na rok 2018. 

► Uchwałę w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na lata 2018–2036.

► Uchwałę w sprawie emisji obligacji 
Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu. 

► Uchwałę w sprawie obniżenia śred-
niej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako 
podstawa obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy Swarzędz w roku 2019. 

► Uchwałę w sprawie powierze-
nia reprezentowania Gminy Swarzędz 
w Zgromadzeniu Związku Międzygmin-
nego „Gospodarka Odpadami Aglomera-
cji Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu 
Drugiemu Zastępcy Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę w sprawie wskazania 
radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu na 
członków: Komisji do spraw Wyróżnień 
i Nagród Sportowych oraz Komisji do 

spraw Stypendiów Sportowych.
► Uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „Rejon 
ulicy Krawieckiej w Swarzędzu”.

► Uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obrębu 
Wierzonka.

► Uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rejon ulic: Bocianiej, Borówkowej i Dzi-
kiej w Sarbinowie”.

► Uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rejon ulic: Mokra, Planetarna, Trans-
portowa, Józefa Rivoliego w Zalasewie 
– część A”.

Magdalena Kałek 
inspektor BRM

*  *  *

Komisje  
w komplecie

W dniu 27 listopada 2018 roku 
odbyła się II sesja Rady Miej-
skiej zwołana na wniosek 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 
Jednym z punktów sesji było powoła-
nie składów osobowych stałych komisji 
Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

Komisja Rewizyjna:
1. Joanna Wojtysiak – Przewodnicząca
2. Anna Baranowska - Graczyk
3. Piotr Baranowski
4. Tomasz Lewandowski
5. Tomasz Majchrzak
6. Mateusz Matuszak
7. Adrian Senyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Przemysław Garsztka – Przewod-

niczący
2. Włodzimierz Buczyński
3. Elżbieta Cholewicka
4. Dawid Książkiewicz
5. Katarzyna Szaferska
6. Marcin Szramkowski

Komisja Budżetowa:
1. Adrian Senyk – Przewodniczący
2. Piotr Baranowski
3. Ryszard Dyzma
4. Przemysław Garsztka
5. Wanda Konys
6. Barbara Kucharska
7. Szymon Kurpisz
8. Anna Tomicka
9. Agnieszka Zawada - Chmiel

Komisja Gospodarki Środowiska  
i Rozwoju Wsi:
1. Tomasz Majchrzak – Przewodniczący
2. Anna Baranowska - Graczyk
3. Włodzimierz Buczyński
4. Ryszard Dyzma
5. Wojciech Kmieciak
6. Szymon Kurpisz
7. Katarzyna Szaferska
8. Marcin Szramkowski
9. Anna Tomicka

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty, 
Kultury i Sportu:
1. Mateusz Matuszak – Przewodniczący
2. Elżbieta Cholewicka
3. Wojciech Kmieciak
4. Wanda Konys
5. Dawid Książkiewicz
6. Barbara Kucharska
7. Tomasz Lewandowski
8. Joanna Wojtysiak
9. Agnieszka Zawada – Chmiel

Ponadto Rada rozpatrywała bieżące ma-
teriały sesyjne.

Barbara Czachura
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Swarzędzu

z F
ot
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Rada Miejska w Swarzędzu 
– kadencja 2018-2023

Przedstawiamy Państwu (w kolejności alfabetycznej) radnych Rady Miejskiej 
w Swarzędzu wybranych w wyborach samorządowych 21 października 2018 roku 
na kadencję 2018-2023. Wobec ponownego wyboru Mariana Szkudlarka na stanowisko 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz uzyskany przez niego równocześnie mandat radnego 
przypadł Elżbiecie Cholewickiej, natomiast mandat radnego uzyskany przez Grzegorza 
Taterkę, który pozostał na stanowisku I Zastępcy Burmistrza, objął Piotr Baranowski. 

Jak już informowaliśmy, radni oraz burmistrz złożyli ślubowanie podczas uroczystej 
sesji 20 listopada, natomiast pierwsza robocza sesja odbyła się tydzień później, 27 listopada. 
O podjętych wówczas uchwałach piszemy na str. 15.

/mw/
z Fot. Aldona Młynarczak

Anna 
Baranowska-
Graczyk

Piotr 
Baranowski

Włodzimierz 
Buczyński

Elżbieta 
Cholewicka

Barbara 
Czachura 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu

Ryszard Dyzma
Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

Przemysław 
Garsztka 
Przewodniczący Komisji  
Skarg, Wniosków i Petycji

Wojciech 
Kmieciak 
Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej

Wanda Konys 
Wiceprzewodnicząca  
Rady Miejskiej
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Dawid 
Książkiewicz 

Barbara 
Kucharska 

Szymon 
Kurpisz 

Tomasz 
Lewandowski 

Tomasz 
Majchrzak 
Przewodniczący Komisji 
Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi

Mateusz 
Matuszak 
Przewodniczący Komisji  
Spraw Społecznych, Oświaty, 
Kultury i Sportu

Adrian Senyk 
Przewodniczący  
Komisji Budżetowej

Katarzyna 
Szaferska 

Marcin 
Szramkowski 

Anna Tomicka Joanna 
Wojtysiak 
Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej

Agnieszka 
Zawada-
Chmiel
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Jubileusz Olka Gołębiowskiego
Sentymentalna podróż w czasie, wspomnienia, niezapomniane przeboje, 
zabawne anegdoty, a także życzenia, kwiaty i owacje na stojąco – 26 
listopada w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie odbył się Benefis 
50-lecia działalności artystycznej Olka Gołębiowskiego, jednego z założycieli 
Kabaretu TEY. Przed swarzędzką publicznością wystąpili: Danuta Błażej-
czyk, Grażyna Łobaszewska, Małgorzata Ostrowska, Felicjan Andrzejczak, 
Krzysztof Daukszewicz, Jerzy Karwowski, Andrzej Lajborek,  Rudi Schuberth, 
Piotr Schulz, Jan Zieliński i Zenon Laskowik oraz akompaniator Krzysztof 
Gruszka. Benefis poprowadził Andrzej Czerski.

Kabaret TEY został założony w 1970 
roku na bazie wcześniejszej grupy 
Klops, która działała w Wyższej 

Szkole Wychowania Fizycznego w Po-
znaniu. Momentem przełomowym dla 
działalności kabaretu stał się rok 1973, 
kiedy TEY zdobył opolską Złotą Szpilkę 

oraz nagrodę Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu w kategorii najlepszy kabaret. 
Przez lata artyści bawili publiczność za-
bawnymi skeczami odnoszącymi się do 
życia politycznego i społecznego w ów-
czesnej Polsce. Byli popularni nie tylko 
w kraju, ale również poza jego granicami. 

Jednym z założycieli popularnego Ka-
baretu był Aleksander Gołębiowski, który 
wspólnie z Zenonem Laskowikiem wystę-
pował w TEY-u od początku aż do końca 
jego działalności, czyli do roku 1988. Na 
przestrzeni lat z Kabaretem związani byli 
najwięksi artyści polskiej sceny: Bohdan 
Smoleń, Zenon Laskowik oraz Janusz 
Rewiński, Rudi Schuberth, Zbigniew 
Wodecki, Wojciech Michalski, Grażyna 
Łobaszewska, Małgorzata Ostrowska, 
Michał Grudziński, Jacek Baszkiewicz, 
Hanna Banaszak, czy Witold Paszt.

Benefis 50-lecia działalności arty-
stycznej Olka Gołębiowskiego był miłym 
spotkaniem przyjaciół z dawnych lat. Nie 
zabrakło więc wzruszeń, jubileuszowych 
życzeń, kwiatów i wspólnej zabawy przy 
największych przebojach polskiej muzyki 
z lat 80. Artyści zabrali swarzędzką pu-
bliczność w nieco sentymentalną, a jedno-
cześnie pełną humoru podróż wypełnioną 
archiwalnymi fotografiami i muzyką. 

/ok/

Szukając talentów

Swarzędz staje się prawdziwą kuź-
nią talentów. 19 listopada w Szkole 
Podstawowej nr 2 odbył się Kon-

kurs Ceramiki i Rzeźby pod nazwą 
„Szukając Talentów…”. Była to już 
szósta edycja tego konkursu. 

Jej uczestnicy zostali podzieleni we-
dług kategorii wiekowych. – W ubiegłym 
roku postanowiliśmy stworzyć także grupę 
dla dorosłych. Teraz z kolei zaprosiliśmy 
osoby niepełnosprawne ze szkół specjal-
nych. Bardzo się zresztą cieszę, że coraz 
więcej osób chce brać udział w takim wy-
darzeniu – mówi Ewa Wanat, koordynator 
projektu.

Bo też trzeba przyznać, że konkurs 
z roku na rok cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Tym razem niemal 80 
uczestników spróbowało swoich sił w rzeź-
bieniu w glinie, a liczne grono bliskich 
i znajomych podziwiało ich powstającą 
twórczość. Ci najmłodsi i dorośli realizo-

wali swoje artystyczne wizje nawiązując 
do motywu przewodniego konkursu, a był 
nim „Anioł wiedział… nie powiedział , 
a to było tak….’’. Prace wyróżniały się 
kreatywnością, ukazując jak dużą po-
mysłowością i ekspresją cechowali się 
tegoroczni artyści.

– Dla części z nich nie jest to pierwsza 
edycja konkursu, w której wzięli udział. 
Widać przy tym, że część młodych artystów 
regularnie uczęszcza na różnego rodzaju 

zajęcia i warsztaty. Ale też wielu w sposób 
indywidualny rozwija swoje umiejętności 
i talent. Każdego roku, oceniając prace 
konkursowe, doskonale widzimy, jak zmie-
nia się poziom konkursu, i jak twórczość 
jego uczestników staje się coraz bardziej 
dojrzała – dodaje Ewa Wanat.

Przed komisją konkursową stało na-
tomiast nie lada wyzwanie, bo przy tak 
wysokim poziomie, nie było łatwo wy-
brać zwycięzców. Dlatego też w każdej 
kategorii wiekowej trzem nagrodzonym 
pracom towarzyszyły także wyróżnienia. 
Oto lista nagrodzonych artystów:
► kategoria 5-8: 1. Ola Pawłowska, 2. Kac-
per Niełacny, 3. Ryszard Książkiewicz
► kategoria 9-12: 1. Zosia Kędziora, 
2. Lilka Barska, 3. Waleria Czerwińska
► kategoria 13-17: 1. Patryk Pilarek, 
2. Martyna Kosmalska, 3. Helena Krygier
► kategoria dorośli: 1. Aleksandra Le-
wandowska, 2. Anita Piontek, 3. Oktawia 
Płonkowska

Anna Skalska
(http://powiat.poznan.pl)
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Dlaczego 
w dniu 11 listopada 
obchodzimy Święto 
Niepodległości?

Odpowiedź na to pytanie można 
było uzyskać podczas spotkania z  
panem dr. Romualdem Rydzem, 

pracownikiem naukowym Wydziału Hi-
storycznego Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Wykład „Dla-
czego świętujemy 11 listopada i jak 
obchodzono Święto Niepodległości 
w II Rzeczypospolitej” odbył się w dniu 
16 listopada b.r. w Bibliotece Publicznej 
w Swarzędzu na Os. Czwartaków.

Udział w spotkaniu wzięli uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 

Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz 
Klubów Młodych Duchem ze Swarzędza.

Dowiedzieliśmy się, że 11 listopada 
uznano ostatecznie za datę obchodów 
Święta Niepodległości dlatego, że w tym 
dniu zakończyła się I Wojna Światowa 
w 1918 roku. W tym dniu Józef Piłsudski 
został Naczelnym Dowódcą Wojsk Pol-

skich, któremu Rada regencyjna przeka-
zała władzę wojskową. 

Dzień 11 listopada ustanowiono 
Świętem Niepodległości dopiero usta-
wą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 
20 lat po odzyskaniu niepodległości i do 
czasu wybuchu II wojny światowej święto 
obchodzono tylko dwa razy – w roku 
1937 i 1938 a podczas II wojny światowej 
świętowanie było niemożliwe.

W roku 1945 świętem państwowym 
uczyniono dzień 22 lipca – datę podpi-
sania Manifestu PKWN, jako Narodowe 
Święto Odrodzenia Polski.

Święto obchodzone 11 listopada zo-
stało przywrócone przez Sejm PRL-u IX 
kadencji w 1989 r. pod zmienioną nazwą: 
Narodowe Święto Niepodległości.

Uczestnicy Środowiskowego  
Domu Samopomocy

„Dzień Zdrowia” 
z Seniorami w ETC

17 listopada swarzędzcy seniorzy 
wzięli udział w „Dniu Zdrowia” 
zorganizowanym przez ETC 

Swarzędz. W tym dniu można było sko-
rzystać z bezpłatnych badań profilak-
tycznych: konsultacje lekarskie i diete-
tyczne, badanie EKG, pomiar poziomu 
cholesterolu, glukozy i ciśnienia krwi, 
obliczanie wskaźnika BMI, bezpłatne 
badanie wzroku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu został zaproszony do współpracy 

przy organizacji tego przedsięwzięcia i z 
pomocą seniorów to się udało. Celem 
naszej obecności było zainteresowanie 
klientów ETC działalnością Centrum 
Aktywności Seniora i Klubów Młodych 
Duchem, Dziennego Domu „Senior – WI-
GOR” w Swarzędzu oraz realizowanym 
projektem pn. „Nowoczesne usługi asy-
stenckie i opiekuńcze w gminie Swa-
rzędz”. Na naszych stoiskach można było 
podziwiać prace seniorów, nad którymi 
czuwały Panie z Klubu Młodych Duchem 
„Wesoła Paczka” z Paczkowa. Oprócz tego 
dziadkowie i babcie wraz z wnukami sko-
rzystali ze stoiska warsztatowego, przy 

którym tworzyli mozaikę z wykorzysta-
niem kolorowego papieru.

 Na szczególną uwagę zasługuje wy-
stęp swarzędzkich zespołów: „Jaśminy” 
działający przy Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej oraz „Olszyna” działający przy 
Ośrodku Kultury. Występy muzyczne 
umilały czas podczas zakupów, pozwo-
liły zatrzymać się na chwilę, posłuchać, 
dobrze się bawić i pomyśleć, że „piosenka 
jest dobra na wszystko”… szczególnie 
w takim wykonaniu!

Magdalena Tyblewska
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu

„Rodzina 500+”  
i „Dobry Start”

Od 1 października ruszył nowy okres świad-
czeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. 

Przyjmowanie wniosków o 500+ rozpoczęło się 
od 1 lipca 2018 r. Prawo do świadczenia wycho-
wawczego jest ustalane na dany okres świad-
czeniowy - obecny okres trwa od 1 października 
2018 do 30 września 2019 r. Świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają 
niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci 
do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przy-

padku rodzin z dochodem 
poniżej 800 zł netto na osobę 
(lub 1200 zł netto w przypad-
ku wychowywania w rodzinie 

dziecka niepełnosprawnego) wsparcie otrzymu-
ją także na pierwsze lub jedyne dziecko. 

Od 01 lipca 2018 r. rozpoczęto również 
przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do  
nowego świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 
2018/2019. Jest to 300 złotych jednorazowego 
wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczyna-
jących rok szkolny niezależnie od wysokości 
osiąganego dochodu.

W Gminie Swarzędz w okresie od 01 lipca 

2018r do 31 października 2018r. przyjęto 3822 
wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego i 5135 wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia “Dobry start”. Do dnia 28 
listopada 2018 r. wydano 3461 decyzji dotyczą-
cych świadczenia wychowawczego i przyznano 
świadczenie Dobry start  dla 5015 rodzin.

Wnioski o przyznanie świadczenia Rodzina 
500+ można dołączyć w dowolnym momencie, 
jednak należy pamiętać, że prawo do świadcze-
nia wychowawczego zostanie ustalone od mie-
siąca złożenia wniosku.
Sekcja Świadczeń Wychowawczych

Anna Książkiewicz
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Seniorzy  
w Radiu Poznań

15 listopada seniorzy zrzeszeni 
w Klubach Młodych Duchem 
odwiedzili Radio Poznań. Nasz 

przewodnik, a jednocześnie dzienni-
karz, pan Jacek Cerkaski, opowiedział 
nam o historii powstania rozgłośni (w 
kwietniu 1927 r. jako „Radjo Poznańskie”) 
i jej pionierskich działaniach (w 1929 r. 
przeprowadzono pierwszą w Polsce ra-
diową transmisję z meczu piłkarskiego), 
a także o specyfice pracy w radiu. Dowie-
dzieliśmy się jak wiele osób zaangażo-
wanych jest w radiowe przedsięwzięcia, 
w jaki sposób dobierany jest muzyczny 
repertuar, jak zmieniają się realia pracy 
w radiu dzięki postępowi technicznemu. 

Zajrzeliśmy do studia, gdzie nagrywane 
są programy, słuchowiska i audycje. „We-
szliśmy” także na antenę, co wzbudziło 
niemałe emocje. Poznaliśmy radiowe 
triki, o których jako słuchacze nie mie-
liśmy pojęcia. 

Radio Poznań było kolejną lokalną 

instytucją, która zdradziła nam swoje ta-
jemnice. Wycieczka na długo zostanie 
w naszej pamięci i będziemy wspominać 
ją słuchając Radia Poznań w eterze na 
100,9 MHz. 

Dominika Bazaniak
Centrum Aktywności Seniora

Słoneczna  
Akademia Bez Barier

26 listopada bieżącego roku 
w Grodzisku Wlkp. odbył się 
Przegląd Grup Teatralnych pt. 

„Twoja Obecność Sprawia, że na Twarzy 
Uśmiech się Pojawia”, połączony z pod-
sumowaniem konkursu plastycznego na 
wykonanie kartki XXL na Dzień Życzliwo-
ści i Pozdrowień. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane przez Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Społecznych im. Jana Pawła II oraz 

Grodziskie Stowarzyszenie „Amazonki”, 
w ramach projektu „Słoneczna Akademia 
Bez Barier”. Projekt został objęty honoro-
wym patronatem Burmistrza Grodziska 
Wlkp., współfinansowany ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 

Swarzędzcy seniorzy biorą w tym 
przedsięwzięciu udział od kilku lat. 
W tym roku, od września do listopada 
uczestniczyli bardzo aktywnie w różnych 
formach inicjatyw kulturalnych o charak-
terze ponadlokalnym. Wśród wyróżnio-
nych prac znalazła się grupowa praca 
seniorów z KMD „Stokrotki”, „Jaśminy”, 

„Słoneczny Wiek” oraz „Wesoła Paczka”. 
Swarzędzka grupa teatralna pn. „Spo-
tkania” zaprezentowała spektakl pt. „Dla 
Świętego Spokoju”.  

Udział w tym projekcie pozwolił 
wszystkim poczuć, że „Słoneczna Aka-
demia bez Barier” to aktywność poprzez 
taniec, sport, koncert muzyczny i inspi-
racje artystyczne zatrzymane w kadrze. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i cie-
szymy się, że mogliśmy uczestniczyć 
w tym projekcie i inspirować się różnymi 
formami przedstawionej aktywności.

M .Pawlik
Centrum Aktywności Seniora 

Warsztaty w Klubie 
Integracji Społecznej

Oferta Klubu Integracji Społecznej (KIS) 
skierowana jest do wszystkich mieszkań-

ców miasta i gminy Swarzędz, w szczególności 
do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo 
i poszukujących pracy. 

KIS działa na rzecz integrowania się osób 
o podobnych trudnościach i problemach życio-
wych. Pomaga samoorganizować się ludziom 
w grupy, podejmować wspólne inicjatywy 
i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawo-
dowej, w tym zmierzające do tworzenia wła-

snych miejsc pracy (także w formie podmiotów 
ekonomii społecznej).

Klub Integracji Społecznej mieści się 
w Gminnym Centrum Informacji przy ul. Dział-
kowej 61a w Swarzędzu. KIS jest miejscem, gdzie 
można podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać 
nowe umiejętności, rozwijać zainteresowania, 
odnajdywać talenty.

Obecnie w Klubie Integracji Społecznej 
odbywają się:

 » Warsztaty komputerowe – nauka posługi-
wania się programami z pakietu MS Office, 
poruszania się po Internecie (wyszukiwanie 
informacji, poczta e-mail), na poziomie pod-
stawowym i średniozaawansowanym;

 » Kreatywne warsztaty twórcze – m.in. arty-
styczny recykling, warsztaty wyrobu biżuterii, 
decoupage, filcowanie, malowanie na szkle 
i na tkaninach, rysowanie, szycie ręczne, 
wykonywanie ozdób świątecznych, warsz-
taty kulinarne i wiele innych (w warsztatach 
mogą wziąć udział także rodzice z dziećmi).

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Serdecz-
nie zapraszamy!

Dodatkowe informacje i zapisy: Gminne 
Centrum Informacji, tel. 61 818 17 30 lub Ośro-
dek Pomocy Społecznej, tel. 61 651 26 50.

Monika Podgórniak
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Swarzędzu
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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 

Rodzina – najwyższe dobro. 
Potencjał, który trzeba pielęgnować

Rodzina biologiczna to największa wartość 
nie tylko dla dziecka, dla rodziny, ale także 

dla społeczeństwa czy państwa. Zdarza się jed-
nak, że czynniki zewnętrzne, bądź te tkwiące 
w rodzinie, warunkują pewnego rodzaju trud-
ności, mogące zagrażać stabilności rodziny. Do 
wsparcia i pomocy rodzinom, znajdującym się 
na tzw. „zakręcie”, przygotowani są wykwalifi-
kowani pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu.  

O tym, że warto – czy wręcz należy – ko-
rzystać z takiego wsparcia, nie trzeba chyba 
przekonywać. Unikanie pomocy w sytuacjach 
tego wymagających, wiązać się może niekiedy 
z poważnymi konsekwencjami, które niestety 
najbardziej dotykają niczemu niewinne dzieci. 

Zdarza się w takich sytuacjach, że sądy podej-
mują decyzje o konieczności zabrania dziecka 
z rodziny biologicznej i umieszczenia w pieczy 
zastępczej, co zawsze jest dramatyczną i osta-
teczną formą pomocy i zabezpieczenia dziecka. 
Trudna sytuacja mieszkaniowa czy brak środków 
finansowych jako powody umieszczania dzieci 
w pieczy zastępczej to stereotyp, mit, z którym 
w praktyce pracy socjalnej w ogóle nie mamy do 
czynienia. Za podjęciem tej przykrej decyzji stoją 
zawsze złożone i nakładające się czynniki, które 
bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo i do-
bro młodego człowieka. Opiekunowie zobowią-
zani są do zapewnienia dzieciom optymalnych 
warunków wszechstronnego rozwoju. To wzór, 
ideał, do którego powinniśmy jako rodzice dążyć. 

Zagwarantowanie natomiast najbardziej pod-
stawowych potrzeb (tj.: stałe posiłki, miejsce do 
spania, bezpieczeństwo, edukacja, przyzwoite 
warunki higieniczne) to już święte prawo każ-
dego młodego człowieka. Istotą rodzicielstwa 
jest wykazanie największej dbałości i staranności 
właśnie w tym obszarze.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
dysponuje kompleksową ofertą pomocy sys-
temowej – doraźnej i długofalowej. Każdego 
dnia dyżurują specjaliści, z pomocy których 
skorzystać mogą osoby bezpośrednio dotknięte 
problemami, a także osoby pragnące wzmocnić 
rolę i funkcje swojej rodziny. Pomoc prawna, psy-
chologiczna, pedagogiczna, finansowa, konsul-
tacje z zakresu porad wychowawczych, wsparcie 
asystenta rodziny, pracownika socjalnego – to 
tylko niektóre z proponowanych form pomocy. 

Katarzyna Zaremba 
Ośrodek Pomocy Społecznej

Wszystkie drogi 
prowadzą do… 
Swarzędza 

23 października po raz 
pierwszy na polskiej 
ziemi swoje stopy 

postawiła Cristina Bianchini, 
uczestniczka Wolontariatu Europej-
skiego. Jest 13 osobą w historii Ośrodka 
Pomocy Społecznej, która przyjechała 
do Swarzędza, żeby pracować z dziećmi 
i seniorami. 

Cristina pochodzi z Rzymu. Zawsze 

chciała pomagać ludziom, 
szczególnie osobom przeży-
wającym trudności ze zdro-
wiem, niepełnosprawnym 
i starszym. W ramach projek-
tu Ośrodka Pomocy Społecz-
nej „EVS – Nowe Horyzonty” 
Cristina przez 10 miesięcy 
będzie pracować z dziećmi 
w świetlicy „Nasza Dziupla” 

w Swarzędzu i w świetlicy w Gruszczy-
nie. Jednocześnie od poniedziałku do 
piątku odwiedza swarzędzkich senio-
rów i uczestniczy w zajęciach w Centrum 
Aktywności Seniora i Dziennym Domu 
„Senior-Wigor”. Tak jak każdy z wolonta-

riuszy przyjeżdżających do Swarzędza, 
bierze udział w kursie języka polskiego.

Witamy Cristinę serdecznie, życzymy 
jej wielu sił i mamy nadzieję, że pobyt 
w Polsce i gminie Swarzędz stanie się 
dla niej źródłem pięknych i ważnych 
doświadczeń. 

Dariusz Bugajski – Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Poznajmy się!
OPS uczestniczy w projekcie „Wiel-

kopolska otwarta – innowacyjne 
wsparcie i integracja społeczna 
cudzoziemców”

Od dłuższego czasu w Polsce zaob-
serwować można duży napływ 
ludności ukraińskiej. Trend ten 

widoczny jest także w gminie Swarzędz. 
Dla imigrantów z Ukrainy najtrudniejsze 
są pierwsze lata, bo trzeba odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości, poznać język, 
kulturę oraz historię miejsca, w którym 
przyszło żyć. Potrzebne jest współdzia-
łanie pomiędzy Polakami i Ukraińcami 
oraz ich integracja. Dlatego też Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu we 
współpracy z Fundacją Centrum Badań 
Migracyjnych przystąpił do realizacji 
projektu „Wielkopolska otwarta – inno-
wacyjne wsparcie i integracja społecz-

na cudzoziemców”. W ramach projektu 
odbył się cykl szkoleń dla pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej.  

W dniu 5 listopada 2018 r. Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu we 
współpracy z Biblioteką Publiczną zor-
ganizował spotkanie integracyjne pod 
nazwą „Poznajmy się”. Dorośli uczestnicy 
spotkania mogli wysłuchać opowieści 
o dziejach Swarzędza przedstawionych 
przez pasjonata historii naszej małej oj-

czyzny oraz wieloletniego członka To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi Swarzędz-
kiej pana Antoniego Kobzę. Uczestnicy 
spotkania przy kawie i cieście mogli 
także swobodnie porozmawiać o sobie, 
o swojej rodzinie oraz uzyskać przydatne 
informacje dotyczące polskiej codzien-
ności. Tymczasem dzieci, mali Ukraińcy 
i Polacy, obejrzały teatrzyk obrazkowy 
pani Małgorzaty Swędrowskiej opowia-
dający dzieje trzech braci: Lecha, Czecha 
i Rusa. Najmłodsze pociechy uczestniczy-
ły w warsztatach kreatywnej twórczości.  

Uczestnikom spotkania integracyj-
nego szczególnie do gustu przypadła 
prelekcja pana Kobzy. Wszyscy przybyli 
goście wyrazili także udziału w kolejnych 
tego rodzaju inicjatywach w przyszłości.

Małgorzata Polowczyk

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
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Rabowice
(fragmenty historii)

Wieś Rabowice leży 5 km na południowy 
wschód od centrum Swarzędza, opodal drogi 
nr 210 do Kleszczewa i mieszka w niej 220 
osób (2015 r.).

... Prawdopodobnie nazwa Rawowicze 
posiada źródło patronimiczne i pochodzi od 
Rawity, Rawowicza, czyli właściciela herbu 
Rawa, który w liczbie mnogiej posiada po-
stać: Rawowicze. W końcu XVIII w. na skutek 
niedbałej wymowy lub wpływu miejscowe-
go dialektu zastąpiono w nazwie pierwszą 
spółgłoskę „w” na „b” i zamiast Rawowicze 
pojawiły się Rabowice. 

 ...Rabowice należały do parafii w Sie-
kierkach Wielkich i znajdowały się w po-
wiecie poznańskim. Wieś otrzymała prawo 
niemieckie w XIII wieku, ale zapewne ist-
niała już wcześniej. Należała do joannitów 
poznańskich, nadana im w XIII wieku po 
śmierci Władysława Laskonogiego w 1231 r. 
lub w pierwszej połowie XIV wieku. ... 

...Mieszkańcy Rabowic mieli obowiązek 
dostarczać komandorowi w Poznaniu po 3 
ćwiertnie pszenicy, żyta i owsa oraz 1 wiardu-
nek (12 srebrnych groszy) czynszu rocznie. 
Ponadto mieli dostarczać po 30 jaj z każde-
go łanu (łan = ok. 17 ha) na Wielkanoc, po 
2 koguty na św. Michała (29 września), a cała 
wieś miała dla dworu oddawać każdego roku 
2 koziołki. Podczas sądów, które odbywały 
się 3 razy w roku, mieszkańcy zobowiązani 
byli dawać posiłki, z których jeden miał być 
na koszt.

... Pole komandora trzeba było orać dwa 
razy rocznie pod zboża ozime i jare, a chłopi 
pracować mieli do południa. 

...Zgodnie ze specjalnym przywilejem 
sołectwo w Rabowicach było wolnym sołec-
twem, dziedziczonym z ziemią przez potom-
ków sołtysa lub sprzedawanym wraz z funk-
cją. Tego typu majątek nazywano jeszcze na 
początku XX wieku „wolnym sołectwem”.

...Wieś dzierżyli w swoich rękach kolejni 
komandorzy zakonu joannitów, między inny-
mi: Mikołaj Poppo (1366), Tomisław Chełmski 
(1449), Adam Czarnkowski (1580).1 ...

1  Wszystkich komandorów joannitów po-
znańskich w latach 1170–1781 było 52. 

Wyludnienie wsi i sprowadze-
nie osadników w XVIII wieku

Wyniszczające Wielkopolskę wojny 
polsko – szwedzkie w XVII w., wojna pół-
nocna lat 1700-1721 oraz towarzyszące im 
głód i zarazy, spowodowały, że Rabowice 
całkowicie się wyludniły.

...Aby ziemie przynosiły dochód koman-
dor zakonu (Dąbrowski) sprowadził z majęt-
ności swarzędzkiej do Rabowic osadników 
narodowości niemieckiej. 

...W wydanym 12 lipca 1730 r.  przywi-
leju podzielił obszar wsi na sześć części. Na 
pięciu osadził wspomnianych kmieci, nato-
miast szóstą część przeznaczył na karczmę 
i obdarzył ją osobnym przywilejem. Osadni-
cy otrzymali trzy lata wolne od świadczeń, 
aby mieli czas na zagospodarowanie się.

...Gdyby któryś z kmieci chciał się 
wyprowadzić to musiał na swoje miejsce 
sprowadzić i osiedlić następcę, tak samo 
„dobrego i majętnego”.  ...

Przywilej zasadzający wieś od nowa, 
potwierdził w 1741 r. i rozszerzył o nowe 
obowiązki Bartłomiej Stecki, następca ko-
mandora Dąbrowskiego. ...

Rabowice w XIX i XX wieku, 
separacja gruntów

Po konfiskacie kościelnych majątków 
ziemskich przez władze królestwa pruskiego 
w 1798 r. Rabowice weszły w skład dome-
ny państwa zwanej Ekonomią Poznańską. 
...Prawdopodobnie już w XVIII wieku fol-
wark w Rabowicach został rozparcelowany 
między sprowadzonych osadników – stąd  
duże powierzchnie ich gospodarstw. ...

Nic nie wiadomo o rabowickim dworze, 
którego – wobec braku folwarku – zapewne 
nie było. ...

Uwłaszczenia nie przeprowadzono, 
bowiem ziemia należała do osadników, 
ale wobec znacznego rozczłonkowania 
i przemieszania ziemi poszczególnych go-
spodarstw, przeprowadzono separację czyli 
scalenie gruntów. ...

...W 1840 r. przed separacją, we wsi znaj-

dowało się gospodarstwo wolnego sołectwa 
należące wraz z funkcją sołtysa do Johanna 
Gottlieba Meyera (sołectwo dziedziczne) 
oraz sześć gospodarstw chłopskich. Wśród 
gospodarzy były prawdopodobnie dwie ro-
dziny polskie: Antoni i Salomea (z d. Pokor-
nowska) Raniszewscy oraz Antoni i Anna 
Rozyna (z d. Mentzel, po pierwszym mężu 
Boerne) Lijewscy. ...

Wieś do 1918 r., subhastacje
 W ciągu XIX i na początku XX wie-

ku zmieniała się wielkość poszczególnych 
gospodarstw oraz zmieniali się także ich 
właściciele. Niektóre z gospodarstw, po-
większyły swoją powierzchnię i w organi-
zacji produkcji przypominały folwarki, ale 
traktowane były jako gospodarstwa wiel-
kochłopskie.

...Nie było tu majątku ziemskiego prze-
kraczającego powierzchnię 500 morgów 
(ok. 125 ha) i wobec tego nie ujmowano 
Rabowic w większości zestawień majątków 
ziemskich. Duże gospodarstwa zmieniały 
właścicieli poprzez sprzedaż z wolnej ręki 
lub na subhastacjach. ...

...Dwa lata później, ukazało się ogłosze-
nie o przymusowej sprzedaży innej nieru-
chomości w Rabowicach należącej do barona 
Fryderyka Reitzensteina i jego żony Alwiny 
Emmy Antonii z d. Bielek. Subhastację wy-
znaczono na 19 czerwca 1865 r., a wartość 

W lipcu 2018 r. r. ukazała się 
książka Antoniego Kobzy „Dzieje wsi 
okolic Swarzędza. Szkice i materiały 
do historii powiatu poznańskiego”. 
Od czerwca 2017 r. na łamach Prosto 
z Ratusza publikujemy jej fragmenty. 
Dziś: Paczkowo. Książka jest do naby-
cia u autora, a jej koszt wynosi 50 zł.

Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy

Rabowice. Fragment mapy z 1893 r. 
(Karte des Deutschen Reiches. Posen 1893).
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majątku wyceniono na kwotę 5699 talarów 
11 sgr. 3 fenigi. ...

... Ze skąpych danych dotyczących wy-
borów do parlamentu niemieckiego wynika, 
że uprawnieni do głosowania mieszkańcy 
Rabowic z reguły głosowali za kandydata-
mi narodowości niemieckiej. Na przykład 
w wyborach 1893 r. Cegielski przegrał 
z Hoffmeyerem (21 głosów) nie uzyskując 
ani jednego głosu. Podobnie było w 1910 r., 
gdy w II turze wyborów Willms (Niemiec) 
otrzymał 54 głosy, a Nowicki (Polak) 22 głosy. 
Wyjątkiem były wybory 1901 r., w których 
zwyciężył polski kandydat Chrzanowski 
uzyskując w Rabowicach 12 głosów, a nie-
miecki – Wittig – 2 głosy. ...

... W 1913 r. w Rabowicach znajdowa-
ły się cztery gospodarstwa wielkochłop-
skie należące do Niemców, o powierzchni 
przekraczającej 50 ha. Ida Fritz posiadała 
105 ha ziemi, Friedrich Haemmerling – 76 
ha, Teodor Makkus – 133 ha i Louis Well-
meyer – 70 ha.2 Prawdopodobnie ziemia ich 
gospodarstw obejmowała nie tylko obszary 
należące do Rabowic. ...

... Za wsią, przy drodze do Siekierek 
znajdowały się rabowickie huby składające 
się z dwóch niewielkich gospodarstw. Jedno 
z nich należało do Czajków. ... 

... Po odrodzeniu się Polski część Niem-
ców wyjechała z Rabowic sprzedając Pola-
kom swoje nieruchomości. Pozostały dwa 
wielkie gospodarstwa mające charakter 
folwarków, które nadal posiadali właści-
ciele narodowości niemieckiej. Pierwsze 
z nich było własnością Teodora Makkusa 
i miało powierzchnię 107 ha, w tym: 27 ha 
łąk i pastwisk, 10 ha nieużytków oraz 70 
ha ziemi ornej. Drugi majątek o rozległości 
105 ha zawierający m.in.: 25 ha łąk i 10 ha 
nieużytków, znajdował się w rękach Fritzów, 

2  Niektóre źródła podają nazwisko: Wellmeier.

spadkobierców Idy Fritz. ...
... W 1928 r. liczba mieszkańców Rabo-

wic wynosiła 202 osoby, a zestawienia sta-
tystyczne wymieniają obok wspomnianych 
już dwóch gospodarstw rolnych (Makkusa 
i Fritza) jeszcze dwa duże: jedno należące do 
Bernackiego Edmunda o pow. 75 ha, a drugie 
do Wellmeyera Ludwika o pow. 70 ha. ... 

Wybuch II wojny światowej, 
okupacja niemiecka 
i pierwsze lata po wojnie

Podczas okupacji hitlerowskiej w la-
tach 1939–1945 zmieniono nazwę wsi na 
Reizenstein, nawiązując do nazwiska barona 
Reizensteina, właściciela jednego z dużych 
gospodarstw w latach sześćdziesiątych XIX 
wieku. Z Rabowic nie wysiedlano Polaków, 
ponieważ nie posiadali oni gospodarstw rol-
nych. Miejscowe duże niemieckie gospo-
darstwa potrzebowały siły roboczej i nawet 
do wsi przesiedlono dodatkowo polskich 
rolników, wypędzonych z rodzinnych go-
spodarstw w innych wsiach. ...

...wśród Niemców byli także ludzie, któ-
rzy starali się wspomagać i chronić miesz-
kańców narodowości polskiej. Należeli do 
nich wspomniany sołtys Richard Pitt oraz 
Wellmeyer posiadacz dużego gospodarstwa 
rolnego zatrudniający wielu Polaków. ... Po 
wojnie, krewni Wellmeyera odwiedzali Ra-
bowice i zaprzyjaźnionych z nimi Polaków.  

... Pierwszym sołtysem po II wojnie 
światowej był Kowalak, następnie Sylwester 
Rutaski (lata 50-te XX w.), Michał Strzel-
czak, Władysław Strzelczak, Mieczysław 
Barański (od 1990–2004), Wojciech Czajka 
( 2004–2006), Irena Tyblewska i od 2014 r. 
Katarzyna Szaferska. W okresie pełnienia 
funkcji przez Władysława Strzelczaka Ra-
bowice zostały zelektryfikowane.

Antoni Kobza

Rabowice. Domy zamożnych gospodarzy  
z okresu międzywojennego (1919–1939), stan w 2016 r. (fot. Antoni Kobza).

Sprzęt dla strażaków 

30 listopada 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu odbyło się uroczyste przekazanie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzędzu oraz Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kobylnicy wyposażenia i sprzętu 
ratownictwa zakupionego w ramach realizacji zadania 
„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie 
Swarzędz” współfinansowanego ze środków – Fun-
duszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości.
Gmina Swarzędz zakupiła: przecinacz pedałów, de-
fibrylator Philips HeartStart FRx oraz dwa zestawy 
podpór do szybkiej stabilizacji pojazdów. Przekazanie 
sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanej umowy 
użyczenia, a przekazania dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek w obecności 
gości: Armina Niewiadomskiego (radnego Rady 
Powiatu Poznańskiego) i Jana Piechoty (asystenta 
społecznego posła Bartłomieja Wróblewskiego) 
oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz 
m.in. kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Przeciwpożarowej Sławomira Kaźmierczaka. 
Sprzęt odebrali w imieniu jednostek: naczelnik OSP 
w Kobylnicy Tomasz Tomaszewski oraz naczelnik OSP 
w Swarzędzu Łukasz Brodowiak.
Wartość przekazanego sprzętu wyniosła 
21 008,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości 
wyniosło 99% – 20 797,92 zł, natomiast wkład własny 
Gminy Swarzędz wyniósł 1% – 210,08 zł .

/aw/
fot. T. Rybarczyk

Otwarte  
konkursy ofert 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz ogłasił otwarte 
konkursy ofert z zakresu sportu, kultury, zdrowia, 

edukacji i turystyki na wsparcie realizacji zadań pu-
blicznych w 2019 roku. Szczegóły dotyczące konkursów 
znajdą Państwo na www.swarzedz.pl 
Termin wyznaczony na składanie ofert upływa 21 
grudnia br. (decyduje data wpływu do UMiG 
w Swarzędzu). 

/wd/
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Anna Piotrowska
Zielonym do góry. 
Nowoczesne 
pomysły na rośliny 
we wnętrzu 

„Zielonym do góry” to książka 
która ma inspirować do tworzenia 
miniogrodów we wnętrzach. 
Autorka przedstawia rozwiązania 
niekonwencjonalne – uprawę 
roślin w słojach, akwariach, 
rezygnację z doniczek. Jej rozwią-
zania są proste i w większości nie 
wymagają specjalnych umiejętno-
ści i nakładów finansowych, a ro-
ślinne kompozycje nie wymagają 
czasochłonnej opieki, przez co są 
wygodne dla osób pracujących 
lub podróżujących. Książka wzbo-
gacona jest pięknymi zdjęciami 
oraz ciekawostkami o symbolice 
i znaczeniu roślin w tradycjach, 
kulturze, medycynie. Zawiera też 
przydatne informacje jak wykonać 
poszczególne układy roślinne.

Jędrzej Pasierski
Dom bez klamek

Na oddziale szpitala psychiatrycz-
nego w Weseliskach, dochodzi do 
zabójstwa. Ofiarą pada wieloletni 

pacjent Piotr Setnik. Automa-
tycznie podejrzanymi stają się 
pozostali pacjenci i personel 
szpitala. Szybko jednak okazuje 
się, że sprawa jest o wiele bardziej 
skomplikowana, a ofiara przed 
laty była związana z organizacją 
przestępczą. „Dom bez klamek” 
to pierwszy tom z cyklu powieści 
z podkomisarz Niną Warwiłow, 
a zarazem literacki debiut prawni-
ka Jędrzeja Pasierskiego. Zaletami 
powieści są wciągająca fabuła 
oraz wielowymiarowi, ciekawi 
bohaterowie. 

Marta Abramowicz
Dzieci księży. Nasza 
wspólna tajemnica

Marta Abramowicz w najnowszej 
książce pisze o dzieciach księży, 
zjawisko to wciąż pozostaje w Pol-
sce tematem tabu, czymś o czym 
lepiej nie mówić. Świadczyć może 
o tym również fakt, że pomimo 
poszukiwań dziennikarce udało się 
namówić na rozmowę zaledwie 
kilka osób. Książka składa się 
z kilku części: z rozmów z dziećmi 
księży, z kartek z kalendarza – 
informujących o poglądach na 
temat kobiet i celibatu znaczących 
teologów. Jej uzupełnieniem 
są rozmowy z profesor Joanną 
Tokarską-Bakir – antropolożką 
i badaczką kultury, niebojącą 
się poruszać trudnych tematów, 
profesorem Tomaszem Stryjkiem 
– historykiem, oraz z profesorem 
Tomaszem Polakiem z Pracowni 
Pytań Granicznych UAM.

Yuval Noah Harari
Homo deus. Krótka 
historia jutra

 „Homo Deus. Krótka historia 
jutra” rozwija wizję przyszłości, 
w której człowiek już w naj-
bliższym czasie osiągnie rzeczy 
dotychczas niewyobrażalne, ale 
za to zwycięstwo przyjdzie mu 
zapłacić bardzo wysoką cenę. 
Jednak czy w takim świecie będzie 
jeszcze miejsce na wartości, które 
porządkują nasz świat: religię, 
humanizm, demokrację? Książka 
zaciekawia, mimo że nie jest 
powieścią, nie można się od niej 
oderwać. Poszerza przy tym nasze 
horyzonty, autor z niezwykłą wni-
kliwością przekazuje nam wiedzę 
między innymi z historii, filozofii, 
socjologii, biotechnologii. Książka 
zmusza czytelnika do refleksji nad 
czekająca nas przyszłością.

Maria Hawranek,  
Szymon Opryszek

Wyhoduj sobie 
wolność. Reportaże 
z Urugwaju

„Wyhoduj sobie wolność” to 
reporterska opowieść o jednym 
z najbardziej niesamowitych 
krajów świata. Urugwaj nie pasuje 
do stereotypów na temat Ameryki 
Łacińskiej. Kraj jest stabilny poli-
tycznie i ekonomicznie. Poradzono 
sobie w nim z kwestiami dotyka-
jącymi większości współczesnych 
państw: prostytucją, dostępem 
do marihuany, przyjmowaniem 
uchodźców, wsparciem dla 

uczniów i emerytów. Książka 
jest „opowieścią o niezwykłym 
eksperymencie społecznym i py-
taniem o granice dla marzycieli, 
próbujących wykuć nowy, lepszy 
świat”.

Lucinda Riley
Sekret Listu

Joanna Haslam początkująca 
dziennikarka zostaje wysłana na 
pogrzeb znanego aktora Jamesa 
Harrisona – ma zredagować 
krótkie sprawozdanie do lokalnej 
gazety. Podczas uroczystości 
poznaje starszą panią imieniem 
Rose, którą odwozi do domu. Ta 
opowiada jej o zakazanej miłości 
i liście, prosi dziennikarkę, by 
nikomu o tym nie wspominała, 
bo narazi się na niebezpieczeń-
stwo. Joanna początkowo nie 
interesuje się listem, ale gdy chce 
odwiedzić staruszkę – okazuje 
się, że ta zmarła, a ktoś opróżnił 
jej mieszkanie. Kobieta chce się 
dowiedzieć, co stało się z Rose, 
oraz wyjaśnić tajemnicę listu. Tym 
samym wplątuje się w intrygę 
sięgającą najwyższych szczebli 
władzy. Wciągająca lektura, 
trzymająca w napięciu do samego 
końca.

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

Wernisaż malarstwa Marii Łbik 
„Swarzędz i okolice na przestrzeni dziejów”

28 listopada w czytelni biblioteki 
na os. Czwartaków 1 odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa 

Marii Łbik. 77-letnia artystka urodziła się 
w niemieckim obozie pracy Luhmühlen, 
przez wiele lat mieszkała w Poznaniu, 
a obecnie jest mieszkanką Gruszczyna. 
Pracami artystycznymi zajmuje się od 
dziecka. W jej dorobku znajdziemy prace 
o zróżnicowanej tematyce, jest wrażliwa 
na piękno przyrody, a od kilkunastu lat 
pasjonuje się kosmosem. Wszystko co ją 
zachwyca utrwala na płótnie, a jak bra-
kuje płótna to na innych dostępnych 
materiałach.

Podczas wystawy można było po-
słuchać o życiu artystki, w którym, jak 
w życiu każdego z nas przeplatały się 

momenty szczęśliwe i te mniej przyjem-
ne. Zawsze działała na rzecz drugiego 
człowieka i starała się pomagać ludziom, 
gdzie tylko mogła i była potrzebna.Ma-
larka chcąc uczcić 380-lecie powstania 
naszego miasta namalowała obrazy 
inspirowane zdjęciami i pocztówkami 
starego Swarzędza: „Swarzędz 1902 r.”, 
„Widok Swarzędza od strony jeziora 
1910 r.” i „Swarzędz 1932 r., ul. Kilińskie-
go” (przedstawiający zdjęcie ze zbiorów 
Zbigniewa Zawady). Usłyszeliśmy, co 
artystka ujrzała, gdy udało się znacznie 
powiększyć zdjęcia – szczegóły strojów, 
architektury, a nawet godzinę na zegarze 
ratuszowej wieży - wszystko to wiernie 
oddała na obrazach. Używając swojej 
barwnej wyobraźni, dowcipnie i z właści-
wą sobie werwą, opowiedziała historie, 
które mogły się wydarzyć w chwili ro-
bienia tych zdjęć. Z pomocą Antoniego 
Kobzy i materiałów źródłowych (zdjęcia 
nagrobnego) do których dotarł, udało 
jej się namalować również portret syna 
założyciela miasta – Andrzeja. Niestety 
nie odnaleziona została nigdzie do tej 
pory podobizna samego założyciela mia-

sta, Zygmunta, jednak nie powstrzymało 
to Marii Łbik przed próbą sportretowa-
nia również jego – przewidując, że syn 
najprawdopodobniej był podobny do 
ojca. Marzy o namalowaniu jeszcze kilku 
zdjęć Swarzędza z początku XX wieku, 
a ponieważ jest osobą obdarzoną nie-
zwykłą charyzmą i niespożytą energią 
– wierzymy, że znajdzie środki na kolejne 
obrazy i wykona je dla nas na następne 
rocznice lokacji.

Dwa z obrazów Swarzędza wiszą na 
stałe w naszych bibliotekach – „Swarzędz 
1902” w bibliotece głównej, a „Widok 
Swarzędza od strony jeziora 1910 r.” w fi-
lii na os. Raczyńskiego. Samą wystawę 
można oglądać w galerii Wielokropek 
w bibliotece na os. Czwartaków 1 do 21 
grudnia. /rcp/

Literacko i muzycznie 
z Ciotką Klotką

Ewa Chotomska, pisarka, scena-
rzystka, autorka tekstów piosenek 
dla dzieci była gościem biblioteki 

na os. Raczyńskiego. Starszemu pokole-
niu znana jako Ciotka Klotka z Programu 
telewizyjnego Tik-Tak. 

Nasze przedszkolaki również wycho-
wują się na piosenkach z jej repertuaru. 

Tym razem mogły wspólnie zaśpiewać 
powszechnie znane: Szczotka, pasta, Myj 
zęby, Moja fantazja. Po spotkaniu można 
było nabyć książki i płyty z dedykacją 
od autorki.

Monika Wojciechowska-Ratajczak

Aktywni seniorzy 
w bibliotece

W czytelni na os. Czwartaków li-
stopad był miesiącem aktyw-
nych seniorów. Aleksandra 

Warczyńska z Pracowni Krajoznawczej 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Cen-
trum Animacji Kultury przeprowadzała 
dla seniorów warsztaty z podróżowania. 
Na pierwszych zajęciach przedstawiła 
atrakcyjne, a czasem mało znane miejsca 
turystyczne w Wielkopolsce. Na kolejnych 

zajęciach seniorzy uczyli się jak przy pla-
nowaniu podróży wykorzystywać inter-
net, m. in. jak i gdzie rezerwować atrak-
cyjne noclegi, jak sprawdzać połączenia 
komunikacyjne, jak korzystać i jakie daje 
możliwości google street view. Pani Anna 
dzieliła się z uczestnikami bardzo boga-
tym doświadczeniem, które zebrała przez 
lata organizowania wycieczek.

Kolejnym szkoleniem z którego sko-
rzystali seniorzy, były warsztaty kompu-
terowe. Prowadzący, Marek Urbaniak 
z wielką uwagą i spokojem tłumaczył 
uczestnikom podstawy obsługi kompu-
tera i pokazywał, że komputer może być 
doskonałym narzędziem pomagającym 
w codziennym życiu. Romuald Rydz, wy-
kładowca z Instytutu Historii Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu opowiadał „Dlaczego świętujemy 
11 listopada i jak obchodzono Święto 
Niepodległości w II Rzeczypospolitej”. 

/rcp/
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Pływalnia 
i lodowisko w okresie 
świątecznym

 » 24-25 grudnia - pływalnia i lodowisko nieczynne,
 » 26 grudnia - pływalnia czynna od 6:30 do 22:00, 

lodowisko czynne od 10:00 do 21:30 (cennik 
świąteczny),

 » 31 grudnia – pływalnia czynna od 6:30 do 14:00, 
lodowisko czynne od 10:00 do 13:30,

 » 01 stycznia - pływalnia i lodowisko nieczynne,
 » 06 stycznia - pływalnia czynna od 6:30 do 22:00, 

lodowisko czynne od 10:00 do 21:30 (cennik 
świąteczny),

 » pozostałe dni bez zmian.
Od 23 grudnia 2018 r. do 1 stycznia 2019 r. nie od-
bywają się zajęcia z nauki i doskonalenia pływania, 
aqua aerobiku, aqua senior oraz zajęcia fitness.

/scsir/

Pomysł na prezent

Chcesz sprawić bliskiej osobie miły prezent pod 
choinką? Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-

acji poleca karnet SCSiR lub kupon upominkowy na 
wybrane usługi! W ofercie do wyboru:

 » karnet SCSiR o określonej wartości od 50 zł,
 » kupon na dowolny masaż z oferty Gabinetu 

„MANOESPALDA”
 » kupon na jeden z trzech wybranych zestawów 

(masaż+sauna, masaż+basen, basen+sauna)
Szczegóły w kasie Pływalni Wodny Raj, lub pod nr 
tel. 61 65 09 527/528. /scsir/

Nie żyje  
Andrzej  
Fischer
Z wielkim żalem przy-
jęliśmy wiadomość 
o śmierci Andrzeja Fischera - znakomitego swarzędz-
kiego piłkarza, legendarnego wychowanka Unii i zdo-
bywcy III miejsca na Mistrzostwach Świata w 1974 r.  
Andrzej Fischer rodził się 15 stycznia 1952 roku 
w Swarzędzu. Swoją piłkarską karierę zaczynał 
w Unii Swarzędz. Później był bramkarzem w takich 
klubach jak Olimpia Poznań, Lech Poznań czy Górnik 
Zabrze. Z orzełkiem na piersi wystąpił dwa razy.
Cześć Jego pamięci! /-/

z Fot. http://www.sksunia.pl

Półkolonie 
zimowe

Zapisy na półkolonie zimowe przyj-
mujemy od 3 grudnia, od ponie-
działku do piątku w godzinach od 

8:00 do 15:00 pod nr tel. 61 65 09 523
 » Turnus I – od 14.01 do 18.01
 » Turnus II – od 21.01 do 25.01

Koszt 350 zł za jeden turnus.
Opłaty za półkolonie przyjmuje-

my od 03.12.2018 r. do 31.12.2018 r. 
codziennie od godziny 9:00 do 22:00:

 » 280 zł – płatność w kasie pływalni 

wraz z wypełnioną kartą kwalifika-
cyjną uczestnika półkolonii;

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

(niedokonanie wpłaty w powyższym 
terminie skutkuje skreśleniem z listy 
zapisów)

Karta kwalifikacyjna uczestnika pół-
kolonii oraz plan poszczególnych grup 
dostępne będą w kasie pływalni lub do 
pobrania na stronie www.scsir.swarzedz.
pl. Kartę kwalifikacyjną należy złożyć 
w kasie pływalni wraz z opłatą za półko-
lonie. W przypadku płatności przelewem 
kartę należy dostarczyć do 05.01.2019 r.).

/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

Swarzędz szczęśliwy dla Polaków!

W towarzyskim meczu rozegra-
nym w Swarzędzu reprezenta-
cja Polski U-16 wygrała z rówie-

śnikami z Irlandii Północnej 4:0. 
Mecz poprzedziła minuta ciszy 

w związku ze śmiercią byłego repre-
zentanta Polski, wychowanka Unii Swa-

rzędz, Andrzeja Fiszera.
Obydwa zespoły gościły na kilku-

dniowym zgrupowaniu na obiektach 
Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekre-
acji. Mecz odbył się dzięki dobrej współ-
pracy PZPN, WZPN oraz Miasta i Gminy 
Swarzędz. /PB/

Po mikołajkach – bal przebierańców!

Nasze imprezy na lodowisku cie-
szą się ogromnym zainteresowa-
niem, dlatego w tym roku Mikołaj 

zagościł u nas dwa razy. 1 grudnia na 

sesji o godzinie 18:00 oraz 2 grudnia 
o godzinie 16:00, można było poszaleć 
na swarzędzkim lodowisku wraz z gru-
pą Ubarwieni. Wszystkie dzieci mogły 
wziąć udział w animacjach i konkursach, 
w których były do wygrania atrakcyjne 
nagrody. Można było porozmawiać z Mi-
kołajem, który rozdawał prezenty oraz 
zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

Dziękujemy dzieciom i dorosłym, 
za wspaniałą atmosferę mikołajkową. 
Zapraszamy na Bal Przebierańców 26 
stycznia, który poprowadzi grupa UBAR-
WIENI. Przebranie obowiązkowe!

/scsir/
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Wymiana pieca – dofinansowanie

Informujemy, że Gmina Swarzędz - dzia-
łając w kierunku poprawy jakości powie-
trza - udziela dotacji celowej na wymianę 

źródła ogrzewania. Na podstawie uchwały 
podjętej przez Radę Miejską w Swarzędzu 
nr XLIX/504/2018 z dnia 27 marca 2018 r. 
w sprawie: zasad i trybu udzielania dota-
cji celowej ze środków budżetu Gminy 
Swarzędz na dofinansowanie likwidacji 
źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich roz-
wiązaniami proekologicznymi, możliwe 
jest uzyskanie dotacji na zastąpienie pie-
ca opalanego paliwem stałym (tj. trwałe 
odłączenie pieca od systemu grzewczego) 
ekologicznym źródłem ciepła, w tym: 
miejską siecią ciepłowniczą, kotłem 
gazowy, kotłem elektryczny lub urzą-
dzeniem elektrycznym będącym bez-
pośrednim źródłem energii cieplnej, 
kotlem olejowym, pompą ciepła, kotłem 
na paliwo stałe, w tym biomasę, pod 
warunkiem, że nowe urządzenie będzie 
służyło celom mieszkalnym. Wysokość 
dotacji może wynieść 80% udokumen-
towanych kosztów, lecz nie więcej niż 
7 000 zł.

Uchwała przewiduje również udziele-
nie dotacji na montaż źródeł wykorzy-
stujących energię odnawialną. W tym 
przypadku dotacja wynosi 30% udoku-
mentowanych kosztów, lecz nie więcej 
niż 2 500 zł. 

Wnioski o przyznanie dotacji będzie 
można składać od 2 stycznia 2019 r. do 
30 czerwca 2019 r. Aktualne wzory wnio-
sków dostępne będą w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1 
(Wydział Obsługi Mieszkańców), w pla-
cówce Urzędu na ul. Poznańskiej 25, pok. 
215, a także na stronie internetowej http://
bip.swarzedz.eu.

Informujemy, że wnioski należy skła-
dać wraz z wymaganymi załącznikami, 
przed realizacją inwestycji, a szczególnie 

przed zakupem i montażem dotowanych 
urządzeń oraz przed likwidacją starego 
pieca.

Załączniki wymagane do wniosku:
 » kopia zgłoszenia zamiaru budowy lub 
ostatecznego pozwolenia na budowę 
wraz z dokumentacją techniczną do 
wglądu;

 » zgoda władającego lokalem/budyn-
kiem na wykonanie inwestycji przez 
wnioskodawcę;

 » oświadczenie o prawie do obniżenia 
kwoty należnego podatku VAT o kwotę 
podatku naliczonego lub ubiegania się 
o zwrot podatku VAT;

 » oświadczenia dysponentów sieci cie-
płowniczej lub gazowej, w przypadku, 
gdy nie ma możliwości podłączenia 
nieruchomości do wspomnianych 
sieci.
Zgodnie z zasadami dotacji, stary 

kocioł na paliwo stałe (węgiel, miał, itp.) 
można wymienić na kocioł na paliwo stałe 
klasy 5 lub wyższej (spełniające wyma-
gania ekoprojektu), tylko w przypadku, 
gdy nieruchomość nie ma możliwości 
przyłączenia do miejskiej sieci ciepłow-
niczej lub do gazu sieciowego. W takim 
przypadku, do wniosku należy dołączyć 
pisemne oświadczenie dysponentów sieci 
ciepłowniczej i gazowej o braku możli-
wości podłączenia budynku lub lokalu do 
sieci ciepłowniczej lub gazowej w terminie 
12 miesięcy od dnia 30 czerwca danego 
roku kalendarzowego, w którym wniosek 
został złożony.

Wszelkich informacji udziela Wy-
dział Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu pod numerem 
telefonu 61 65 10 655.

Zachęcamy również do korzystania 
z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, 
który skupia się na wymianie starych pie-
ców i kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków jednorodzinnych. 
W ramach PROGRAMU można skorzy-
stać z dotacji i pożyczki. Program skie-
rowany jest do osób fizycznych będących 
właścicielami domów jednorodzinnych lub 
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie 
budowy budynku jednorodzinnego. Nabo-
ry wniosków prowadzi Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 
15a, tel. 61 845 62 00, 61 845 62 01, www.
wfosgw.poznan.pl. 

Joanna Sonnak
Wydział Ochrony Środowiska

Wycinka drzew 
na prywatnych 
gruntach !

Właściciel nieruchomości ma obo-
wiązek dokonać zgłoszenia za-
miaru usunięcia drzewa w przy-

padku, gdy obwód pnia na wysokości 5 
cm przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzy-
stego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz pla-
tanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.

Zgłoszenie musi zawierać: imię i na-
zwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieru-
chomości, z której drzewo ma być usunię-
te, oraz rysunek albo mapkę określającą 
usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dokonania zgło-
szenia urzędnik przeprowadzi oględziny 
drzewa, które ma być usunięte i sporządzi 
z tej czynności protokół. Po dokonaniu 
oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni 
– w tym terminie organ może, w drodze 
decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. 
W praktyce termin ten będzie nieco dłuż-
szy – ponieważ 14 dni to czas na wydanie 
decyzji, do którego doliczyć należy czas 
na jej doręczenie. Możliwość usunięcia 
drzewa może nastąpić dopiero w przy-
padku braku sprzeciwu ze strony organu 
W przypadku nieusunięcia drzewa przed 
upływem 6 miesięcy od oględzin przepro-
wadzonych przez urzędnika należy doko-
nać ponownego zgłoszenia i cała procedura 
zostaje uruchomiona na nowo. Jeśli przed 
upływem pięciu lat od dokonania oględzin 
przez urzędnika gminnego właściciel wy-
stąpi o pozwolenie na budowę związaną 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i będzie ona realizowana na części nieru-
chomości, gdzie rosły usunięte drzewa, 
będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę 
tych drzew.

Anna Andryszewska
Wydział Ochrony Środowiska



29

In
fo

rm
at

o
r

PROSTO Z RATUSZA  grudzień 2018

Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, 
wt.-pt. 7.30-15.30  (w pon. kancelaria - 
biuro podawcze do 17.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje 
interesantów w poniedziałki w godz. 14.00-
17.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00. 
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz 
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222 
lub 61 65 12 206. 
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka 
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki 
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze 
umówienie się wraz z podaniem tematu 
sprawy – tel. 61 65 12 202.

]]Biuro]Rady]Miejskiej
Rynek 1, tel. 61 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczaca@swarzedz.pl 
Przewodnicząca RM Barbara Czachura 
dyżuruje w poniedziałki w godz. 13.00-
15.00 w Biurze Rady.

]]Telefony]alarmowe
Telefon]alarmowy 112
Policja 997
Pogotowie]Ratunkowe 999
Straż]Pożarna 998
Pogotowie]wod.-kan. 994
Pogotowie]wod.-kan.]ZGK
 61 651 15 41 (do godz. 16.00)
 663 818 601
Gazownia 992
Pogotowie]energetyczne 991 
(całodobowe ENEA)

]]Straż]Miejska
62-020 Swarzędz, ul. Dworcowa 24 
(Dworzec Kolejowy)
straz.miejska@swarzedz.pl
telefon interwencyjny : 61 65-10-986
pon-pt 6.00 - 22.00, sob 14.00 - 22.00
W niedzielę i święta zgłoszenia przyjmuje 
dyżurny Komisariatu Policji w Swarzędzu 
tel. 61 841 48 00
komendant: Piotr Kubczak,   
tel: 502-577-065, 61 651-21-13
kubczak.piotr@umig.swarzedz.pl

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

ul. Grudzińskiego 30a
tel. 997 i 61 84 148 00 (czynny 24h) 
oraz tel. alarmowy 112

]]Ochotnicza]Straż]]
Pożarna]w]Swarzędzu]

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

]]Ochotnicza]Straż]]
Pożarna]w]Kobylnicy]

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

]]Centrum]Informacji]]
Medycznej]Tel-Med

24h/dobę - tel. 94 94  
lub tel. 61 853 53 52

]]Pogotowie]Ratunkowe]
Podstacja Swarzędz ul. Dworcowa 24
tel. 999 lub 112 (całą dobę)

]]Pomoc]doraźna]]
–]Przychodnia]Lekarska]]
MULTI-MEDIC]

ul. Cieszkowskiego 100/102, tel. 61 8174 
671 - nocna i świąteczna opieka zdrowot-
na od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 18.00 do 8.00, w soboty, niedziele i 
święta przez całą dobę (dla mieszkańców 
miast i gmin: Swarzędz, Pobiedziska, 
Kostrzyn i Kleszczewo).

]] Zespół]Przychodni]
Lekarza]Rodzinnego]
DIAGTER]Sp.]z]o.o.

Przychodnia Nr 1 - Swarzędz, ul. Piaski 8, 
tel. 61 81-72-533, 61 81-72-549
Przychodnia Nr 2 - Swarzędz, ul. Cieszkow-
skiego 37d, tel. 61 81-73-558
Przychodnia Nr 3 - Gruszczyn, ul. Swarzędz-
ka 23, tel. 61 81-50-121
Przychodnia Nr 4 - Swarzędz, ul. Piaski 6a, 
tel. 61 65-15-171

]]Centrum]Medyczne]]
Lecznicy]„Certus”

Centrum Medyczne nr 3 Prywatnej Leczni-
cy CERTUS Sp. z o.o. 
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600, www.certus.med.pl

]]DAR]MEDICUM
Zespół Poradni Specjalistycznych. Porad-
nia Lekarza Rodzinnego. Ul. Tysiąclecia 
20A, 62-020 Swarzędz. Tel. 61 424 36 55, 
537 929 73. Godz. pracy 7.45 - 18.00. 

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

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

]]Dyżury]całodobowe]
aptek

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Historii]i]Sztuki]

ul. Bramkowa 6, 62-020 Swarzędz
tel. 61 279 85 94
administracja@muzeum-swarzedz.pl
www.muzeum-swarzedz.pl

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

- pływalnia, kręgielnia, boiska sportowe, 
lodowisko, hala sportowa
ul. Kosynierów 1, Swarzędz
tel. 61 65 09 520
www.scsir.swarzedz.pl, 
info@scir.swarzedz.pl, 
godziny otwarcia: 6.30 - 22.00

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

ul. Poznańska 35, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

]]Muzeum]Przyrodniczo-]
Łowieckie]w]Uzarzewie

Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,  
tel. 61 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

ul. Wrzesińska 41
tel. 61 817 21 37, cechstolarzy@wp.pl
www.meble-swarzedzkie.com.pl 

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
Swarzędz, ul. Poznańska 25.
tel. 61 651 12 65 lub 651 12 68
Filia przyjmuje klientów: w pon. od 9:00 
do 16:30, wt.-pt. od 8:00 do 15:00.

]]Ośrodek]Interwencji]
Kryzysowej]

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Swarzędzanie w Powstaniu Wielkopolskim  Rada w komplecie
Historia Rabowic  Sylwester – zapraszamy do wspólnej zabawy!
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Szpot Sp z o.o. – jedna z największych w Wielkopolsce firm samochodowych  
zatrudni pracowników na stanowiska:

DORADCA SERWISOWY
miejsce pracy: Swarzędz-Jasin

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za 
zapewnienie pełnego i poprawnego realizowania usług serwiso-
wych z zgodnie z wytycznymi i regulacjami producenta pojazdów 
oraz za obsługę klientów i nadzór nad pełnym przebiegiem zlecenia 
serwisowego.

Wymagania:
• wykształcenie  kierunkowe min. średnie 
• doświadczenie w branży motoryzacyjnej 
• mile widziane doświadczenie w marce Opel lub Kia lub Suzuki 
• doświadczenie w pracy z  zespołem pracowników 
• znajomość budowy i technologii napraw pojazdów  
• doświadczenie w obsłudze klienta 
• zaangażowanie, kreatywność i dyspozycyjność 
• bezwzględnie wymagana sumienność i kultura osobista oraz 

prawo jazdy kat. B 
Oferujemy:

• ciekawą pracę w stabilnej firmie 
• zatrudnienie na umowę o pracę 
• atrakcyjne wynagrodzenie zależne od uzyskanych wyników 
• stabilność zatrudnienia 
• możliwości rozwoju zawodowego
• mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

POMOCNIK LAKIERNIKA
miejsce pracy: Swarzędz-Jasin

Wymagania:
• Wykształcenie zawodowe 
• Osoba z doświadczeniem lub pracownik do przyuczenia
• mile widziane doświadczenie pracy w marce Opel , Citroen, Suzuki
• umiejętność pracy w zespole
• dobra organizacja pracy własnej
• komunikatywność
• zaangażowanie w pracę
• czynne prawo jazdy kategorii B

Opis stanowiska:
• do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie 

przygotowanie aut do lakierowania(pomocnik lakiernika) na 
stanowisku (lakierni) lakierowanie aut zgodnie z technologią  
Pracodawcy

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie zależne od uzyskiwanych wyników,
• stabilność zatrudnienia,
• niezbędne narzędzia do pracy,
• szkolenia produktowe oraz możliwość rozwoju zawodowego,
• pracę w doświadczonym zespole,

Dokumenty aplikacyjne proszę kierować na adres: praca@szpot.pl
Działając na podstawie art. 6 ust.1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla obecnych i przyszłych postę-
powań rekrutacyjnych. Potwierdzam również, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO udzielono mi informacji o przysługującym prawie do cofnięcia powyższej zgody 
oraz poinformowano, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie.

Zapraszamy  
do zamieszczania reklam!
tel. 607-566-555 mn@kreator.com.pl

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

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

Algeco Polska Sp z o.o. | www.algeco.pl
Do naszego Zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko:

Pracownik Montażowo-Serwisowy
Miejsce pracy: Swarzędz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będą za przeprowadzanie 
napraw kontenerów, drobne naprawy wewnętrznych instalacji elektrycznych 
i hydraulicznych, prowadzenie magazynu części zamiennych do kontenerów. 
WYMAGANIA: Doświadczenie przy wykonywaniu robót budowlano-wykoń-
czeniowych, budowlanych, montażowych oraz serwisowych | Doświadczenie 
w prowadzeniu gospodarki magazynowej | Znajomość zagadnień elektrycznych 
i hydraulicznych będzie dodatkowym atutem | Prawo jazdy kategorii B | Upraw-
nienie elektryczne E będzie dodatkowym atutem | Dokładność, dbałość o jakość, 
zaangażowanie, samodzielność | Rzetelność i uczciwość | Dobra organizacja oraz 
motywacja do pracy
OFERUJEMY: Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, docelowo na czas nie-
określony | Jednozmianowy system pracy | Prywatną opiekę medyczną | Możli-
wość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego | Kartę Multisport 
Benefit System | Możliwość dodatkowych benefitów – np. świadczenie urlopowe

Osoby zainteresowane prosimy  
o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@algeco.com 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 61 814 39 15
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty. 

W przypadku chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacji podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych 
osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż wynikający z 
art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne. W takim przypadku prosimy o dołączenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych 
osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na warunkach określonych w ustawie z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych 
(Dz. Ust. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz ustawie z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektronicz-
ną (Dz. Ust. Nr 144, poz. 1204) na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych przez Algeco Polska Sp z o.o., zawartych 
w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.” Dane 
zbierane są wyłącznie dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950

WSPOMAGANIE ROZWOJU    |    NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
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

NEONATOLOGICZNA

P E D I A T R Y C Z N A 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

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Wesołych i spokojnych Świąt 
oraz szczęśliwego Nowego Roku!
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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

NOWA LOKALIZACJA
Swarzędz - Rynek
ul. Wrzesińska 2/1

Chcesz sprzedać
nieruchomość?
ZAPRASZAMY


