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Kuśnierstwo  
i kaletnictwo
Robert Paweł Mieczyński
Szycie futer, kożuchów, czapek i kołnierzy t Szycie kurtek, płaszczy i wyrobów 
ze skóry licowej t Wymiana zamków błyskawicznych w kurtkach, kożuchach, 
spodniach, plecakach, walizkach, torbach, namiotach i butach t Szycie i na-
prawy toreb i torebek t Dopasowywanie i skracanie spodni t Wszelkie prze-
róbki, naprawy, modyfikacje t Nabijanie nap, oczek i okuć

Tel. 618 709 278 Poznań, ul. Mińska 47 (os. Warszawskie)
Czynne: Pn-Pt 10-18 Sob. 10-14

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

NASI SPECJALIŚCI:
l Psychiatra   l Psychiatra dziecięcy 

l Psychoterapeuta   l Neurolog l Chirurg 
l Ortopeda l Dermatolog l Kardiolog l Urolog 

l Psycholog dla dzieci i młodzieży  
l Psycholog transportu l Terapeuta uzależnień 

Zapraszamy do Prywatnego Ośrodka Leczenia Uzależnień.

Implant już od 1999 zł ! 
Nasi lekarze zaproponują najlepsze rozwiązanie 

dla Państwa.

W naszym gabinecie wykonujemy:  
zabiegi implantologiczne – protezy na implantach  

– mosty ceramiczne – protezy – korony 
Stomatologia zachowawcza i estetyczna. 

Zapraszamy do naszej pracowni RTG. 
Wykonujemy zdjęcia punktowe, panoramiczne 

oraz cefalometryczne zębów.
Wszystkie zabiegi można sfinansować z firmą Mediraty.

„Wszystko zaczyna się od uśmiechu...”

Centrum Medyczne 
Persona

Swarzędz, ul Kórnicka 75
STOMATOLOGIA tel.: 664 914 913 CENTRUM MEDYCZNE

PERSONA

Centrum Medyczne 
Persona

Swarzędz, ul Kórnicka 75
REJESTRACJA: 577 820 300 CENTRUM MEDYCZNE

PERSONA

Jesteśmy  
z Wami  

już 10 lat
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ATRAKCYJNE DZIAŁKI
NA SPRZEDAŻ W KOBYLNICY
ATRAKCYJNE DZIAŁKI
NA SPRZEDAŻ W KOBYLNICY

354/14        354/15            354/16                354/17             354/18              354/19               354/20  

1092 m2    803 m2    801 m2   802 m2   802 m2   802 m2   802 m2

836 m2 810 m2   810 m2   810 m2   810 m2   810 m2   810 m2354/7  354/8                 354/9               354/10              354/11              354/12              354/13  

SPRZEDANA

SZKOLNA
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Dzień Samorządowca  
i 30 lat samorządu 

Szanowni Państwo! Dla wspólnoty 
gminnej dzień 27 maja jest bardzo ważną 
datą, a rok 2020 jest rokiem szczegól-
nym. Tego dnia  obchodzimy bowiem 
Dzień Samorządu Terytorialnego i 30. 
rocznicę pierwszych w pełni wolnych 
wyborów w Polsce po II wojnie świa-
towej - wyborów samorządowych. Na 
pamiątkę tego wydarzenia, Sejm RP 
w 2000 roku ustanowił 27 maja Dniem 
Samorządowca. 

Z tej okazji raz jeszcze składam ser-
deczne życzenia wszystkim Pracownikom 
Samorządowym, Radnym oraz Sołtysom, 
osobom, które działają dla dobra lokal-
nej społeczności. Życzenia te kieruję do 
wszystkich swarzędzkich samorządowców, 
którzy przez trzy dekady wspólnie two-
rzyli Swarzędz, jaki dziś znamy i lubimy. 
Przypominamy ich w w tym, okoliczno-
ściowym  wydaniu „Prosto z Ratusza” 
- naszego samorządowego czasopisma, 
któremu również „stuknęło” już 30 lat. 

Życzę, by Państwa trud, ciężka praca 
i codzienne wysiłki były zauważane i doce-
niane, aby lokalne społeczności wspierały 
Wasze inicjatywy i chętnie angażowały 
się w budowanie lepszego jutra naszych 
,,małych ojczyzn”. 

Życzę Państwu wszelkiej pomyślno-
ści oraz satysfakcji w życiu prywatnym 
i zawodowym. Przede wszystkim zaś, nie-
słabnącego zapału i wytrwałości w tej 
niezmiernie ważnej i odpowiedzialnej 
służbie. 

Pierwsze wybory do rad gmin, które 
odbyły się 27 maja 1990 roku, poprzedziła 
uchwalona 8 marca 1990 roku ustawa 
o samorządzie terytorialnym. 30-lecie 
polskiej samorządności jest okazją, by 
podsumować co nam się wspólnie udało, 
spojrzeć, jak dziś funkcjonuje samorząd 
oraz aby zastanowić się, jakie stoją przed 
nami wyzwania, co można poprawić i jak 
odpowiednio reagować na dynamiczną 
sytuację w naszych miastach i gminach. 

Dzisiejszy dzień skłania także do refleksji 
nad kwestią współpracy pomiędzy samo-
rządami, jak i rozmaitymi jednostkami 
samorządu terytorialnego. 

Samorząd to my wszyscy. Mieszkań-
cy, samorządowcy, władze gmin i miast. 
30 lat temu zyskaliśmy realny wpływ na 
nasze najbliższe otoczenie. Przez ten czas 
wspólnie stworzyliśmy wiele oddolnych 
inicjatyw, niezależnych ruchów, organi-
zacji pozarządowych, które zaowocowa-
ły wieloma zrealizowanymi projektami, 
dając nam nieskrępowaną możliwość 
mówienia o potrzebach lokalnej spo-
łeczności. 

Pamiętajmy zatem, że rocznica pol-
skiej samorządności jest naszym wspól-
nym świętem i okazją, by podkreślić rolę 
społeczeństwa obywatelskiego w tworze-
niu, demokratycznego państwa, w którym 
wszyscy chcemy żyć. 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz  
Marian Szkudlarek 

Jednogłośne absolutorium 
i gratulacje 

21:0 dla burmistrza  
Mariana Szkudlarka

Zasadniczym tematem XXIII sesji Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, która odbyła się 
2 czerwca 2020 r., było udzielenie Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019 rok. 

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia przez 
burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie te-
rytorialnym, Raportu o stanie Miasta i Gminy Swarzędz 

(dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.swa-
rzedz.eu). Po debacie nad tym dokumentem radni w głosowaniu 
udzielili burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi zdecydowane-
go wotum zaufania (19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się). 
Burmistrz, dziękując za tak pozytywną ocenę, podkreślił, że jest 
ona rezultatem dobrej pracy również całego zespołu, nie tylko 
współpracowników, ale i radnych, sołtysów oraz szefów jednostek 
organizacyjnych gminy.

Następne głosowanie - nad absolutorium - poprzedzone zo-
stało przedstawieniem sprawozdań dotyczących zeszłorocznego 
budżetu i odczytaniem pozytywnych opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oraz poszczególnych komisji Rady Miejskiej. 
Po dyskusji za przyjęciem uchwały absolutoryjnej głosowało 
21 radnych. 

Po głosowaniu przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Cza-
chura w imieniu radnych pogratulowała burmistrzowi Marianowi 
Szkudlarkowi znakomitego wyniku głosowania i podziękowała za 
dobrą współpracę. Burmistrz podziękował z kolei radnym, sołty-
som oraz wszystkim swoim współpracownikom za pomoc, życz-
liwość i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie samorządu 
naszej gminy oraz wspólną pracę dla dobra ogółu mieszkańców.
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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Wasze ręce specjalne 

wydanie Prosto z Ratusza, poświęco-
ne 30-leciu samorządności w gminie 
Swarzędz. 

Pierwsze demokratyczne wybory 
samorządowe odbyły się 27 maja 1990 
r. Mieszkańcy wybrali swych reprezen-
tantów, którzy tworzyli nową rzeczy-
wistość naszej gminy. Jest to okazja 
do przypomnienia samorządowców: 
radnych i burmistrzów, którzy w tym 
30-leciu pracowali na rzecz lokalne-
go środowiska. To ich zaangażowanie, 
poświęcenie i służba dla dobra gminy 
Swarzędz przyczyniły się do rozwoju 
naszej małej ojczyzny.

Marian Szkudlarek 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Swarzędz



PROSTO Z RATUSZA  kwiecień-czerwiec 2020

5

30
 la

t 
sa

m
o

rz
ąd

n
o

śc
i S

w
ar

zę
d

za

30 lat samorządów 
gminnych w Polsce

Przemiany społeczno-polityczne w Pol-
sce w latach 80 XX w. zapoczątkowa-
ły budowę społeczeństwa obywatel-

skiego. Niezależny Samorządowy Związek 
Zawodowy „Solidarność” już w 1981 r. 
przyjął dokument „Samorząd terytorialny 
w zreformowanym ustroju gospodarczym 
RP”, w którym podkreślano, że podstawą 
samorządu terytorialnego jest społeczność 
lokalna, która ma zaspokajać potrzeby 
wspólnoty terytorialnej i dbać o interes 
lokalny. Przez kolejne lata różne środowi-
ska naukowe skupione m.in. wokół prof. 
Jerzego Regulskiego kontynuowały prace 
nad kształtem przyszłych samorządów. 

Pierwsze częściowo wolne wybory do 
Sejmu i Senatu przeprowadzone zostały 
w dwóch turach 4 i 18 czerwca 1989 r. 
Obowiązywała w nich ordynacja wyborcza 
z 7 kwietnia 1989 r., ustalona w trakcie 
obrad Okrągłego Stołu. Określała ona 
w pełni demokratyczny charakter wybo-

rów do Senatu i częściowo demokratyczny 
do Sejmu. Wybory miały kluczowe znacze-
nie dla upadku reżimu komunistycznego 
i narodzin III Rzeczypospolitej.

Po wyborach rozpoczęły się prace le-
gislacyjne nad samorządem terytorialnym.

Już 29 lipca 1989 r. Senat przyjął 
uchwałę, w której sformułowano wstępną 
koncepcję budowy samorządu terytorial-
nego i podjęto inicjatywę ustawodawczą. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 8 mar-
ca 1990 r. przyjął ustawę o samorządzie 
terytorialnym. 

Na mocy przyjętej ustawy dokonała się 
decentralizacja władzy państwowej. Nastą-
pił podział dotychczasowych organów jed-
nolitej władzy na organy terenowej admi-
nistracji rządowej oraz organy samorządu 
terytorialnego. Zlikwidowane zostały rady 
narodowe, a na ich miejsce wprowadzo-
no samorządowe gminy z samodzielnym 
budżetem, osobowością prawną, mieniem 

komunalnym i wyraźnie wyodrębnionymi 
kompetencjami. 

Ustawa weszła w życie 27 maja 
1990 r., a jej zwieńczeniem były ogłoszone 
przez Prezesa Rady Ministrów Tadeusza 
Mazowieckiego wybory do samorządów. 

Odradzający się samorząd uzyskał też 
umocowania w zapisach konstytucyjnych. 
Już nowelizacja konstytucji PRL z 29 grud-
nia 1989 r. w art. 5 gwarantowała udział 
samorządu terytorialnego w sprawowa-
niu władzy. 17 października 1992 roku 
uchwalono tzw. Małą Konstytucję, która 
otrzymała tytuł ustawy konstytucyjnej 
i regulowała wzajemne stosunki między 
władzą ustawodawczą i wykonawczą 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samo-
rządzie terytorialnym.

Konstytucja RP z 1997 r. doprecyzo-
wała zapisy Małej Konstytucji umacniając 
zasadę samodzielności samorządu. 

Kolejny etap reformy administracyjnej 
wprowadziła ustawa z 29 grudnia 1998 r. 
która wprowadziła dwa dodatkowe szcze-
ble samorządu: powiaty i samorządowe 
województwa, zmieniła ona również tytuł 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samo-
rządzie terytorialnym”, która otrzymała 
nowe brzmienie „Ustawa o samorządzie 
gminnym”.

Ustawą z 20 czerwca 2002 roku Sejm 
wprowadził bezpośrednie wybory wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Kolejna 
nowelizacja ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz nowelizacja kodeksu wyborcze-
go z 11 stycznia 2018 r. wprowadzając 
m.in. wydłużenie kadencji rad do 5 lat.

W wyborach samorządowych 
w 1990 r. wybrano 51 987 radnych w 2383 
radach gminnych.

Dla upamiętnienia pierwszych po II 
wojnie światowej wolnych wyborów, 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 r. 
w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodze-
nia polskiego samorządu terytorialnego 
postanowił, że każdego roku 27 maja 
obchodzony będzie Dzień Samorządu 
Terytorialnego.

Bibliografia: 
 » Samorząd terytorialny w Polsce – za-
rys historyczny, Waldemar Janosie-
wicz, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, Homo 
Politicus, vol. 13/2018

 » https://www.prezydent.pl/archiwum-
-bronislawa-komorowskiego/samo-
rzadnosc/samorzad-terytorialny/
kalendarium/ 
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Władze samorządowe w gminie Swarzędz  
w latach 1990-2020

Radni Rady Miasta 
i Gminy Swarzędz 
I kadencji 
w latach 1990-1994

W wyborach samorządowych miesz-
kańcy gminy wybrali zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

30 radnych. 
Radnymi Miasta i Gminy Swarzędz 

zostali:
 » Barbara Antoniewicz (Przewodniczą-
ca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Pomocy Społecznej)

 » Tomasz Berger 
 » Andrzej Borejszo 
 » Marek Buko
 » Zbigniew Dembiński
 » Eugeniusz Drozda (Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Za-
opatrzenia Ludności)

 » Jerzy Gruszka 
 » Marek Jacoszek
 » Marian Jeliński 
 » Krzysztof Kowalski 
 » Zdzisław Kubiak 
 » Zbigniew Kucharski
 » Aleksander Krzyżański 
 » Stanisław Łukowiak (Przewodniczący 
Komisji Finansowej i Rozwoju Go-
spodarczego)

 » Bronisława Magierowska 
 » Arkadiusz Małyszka (Przewodniczący 
Komisji Organizacyjno-Prawnej)

 »  i Spraw Samorządowych 
 » Krzysztof Masternak 
 » Janusz Mielniczuk 
 » Grzegorz Nowicki (Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska i Porząd-
ku Publicznego)

 » Alfred Oliński 
 » Andrzej Przepióra 
 » Andrzej Radecki
 » Zbigniew Ruciński 
 » Marek Sielicki 
 » Andrzej Soporowski 
 » Franciszek Tomaszewski 
 » Iwona Walent
 » Andrzej Winiarski
 » Stefan Wilczyński 
 » Tadeusz Witkowski

Radni w tajnym głosowaniu wybra-
li spośród swego grona Zarząd Gminy 
w składzie: 

Jerzy Gruszka - Burmistrz oraz 
członków Zarządu - Zbigniewa Kuchar-
skiego, Zbigniewa Rucińskiego i Stefana 
Wilczyńskiego.

Zastępcą Burmistrza został wybrany 
Jacek Szymczak, spoza rady. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej 
został Arkadiusz Małyszka, a wiceprze-
wodniczącymi: Tomasz Berger, Eugeniusz 
Drozda i Krzysztof Masternak.

Rady gmin w obszarze województwa 
wybierały delegatów do Sejmiku Samorzą-
dowego, który pełnił funkcje opiniodawcze 
i reprezentacyjne.

Delegatami do Sejmiku Samorzą-
dowego został Marek Sielicki i Andrzej 
Soporowski.

W trakcie kadencji zmieniono nazwę 
Rady na Rada Miejska w Swarzędzu.

Jerzy Gruszka - Burmistrz  
Miasta i Gminy Swarzędz  

w latach 1990-1994

„Świadomy jestem jak ciężka praca 
mnie czeka i jak daleka jest jeszcze dro-
ga do samorządnej gminy, zwłaszcza gdy 
w trakcie służenia mieszkańcom trzeba 
będzie tworzyć takie zasady współdziała-
nia, które pozwolą zaspokoić najżywot-
niejsze a niekiedy rozbieżne oczekiwania 
naszej społeczności....”

(Oświadczenie burmistrza Jerzego 

Gruszki zamieszczone na łamach Prosto 
z Ratusza nr 1/2 z listopada 1990 r.)

Po 26 latach Burmistrz Jerzy Gruszka 
podsumował I kadencję Rady Miejskiej: 

Działaliśmy w trudnym, przejścio-
wym okresie, przy braku szeregu ustaw 
porządkujących sprawy samorządowe, 
dysponując przy tym skromnymi środkami 
finansowymi. Uczyliśmy się jak zarządzać 
gminnym majątkiem podpatrując innych 
w tym także zaprzyjaźnionych partnerów 
z niemieckiego Ronnenbergu. Od podstaw 
organizowaliśmy funkcjonowanie gminy 
przejmując pod swój zarząd poszczególne 
zadania będące do tej pory w administra-
cji rządowej . Tworzyliśmy samodzielne 
jednostki gminy jak: Ośrodek Opieki 
Społecznej, Żłobek Miejski czy Policję 
Municypalną. Gmina w 1991 r. przejęła 
szkoły podstawowe, co w znacznym stopniu 
poprawiło ich funkcjonowanie. Finanse 
gminy pozwoliły na budowę SP nr 5 na os. 
Mielżyńskiego. Uruchomiliśmy też własną 
komunikację miejską. Prowadzona była 
budowa i modernizowana sieci wodno-
-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy 
oraz inne doraźne przedsięwzięcia.

W czasie I kadencji RM nie udało się 
rozwiązać wielu spraw ważnych dla miesz-
kańców: m. in. odciąć całkowicie dopływu 
ścieków do Jeziora Swarzędzkiego czy roz-
począć budowy mieszkań komunalnych.

Jerzy Gruszka

Radni Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu 
II kadencji 
w latach 1994-1998

W wyborach zostało wybranych 
28 radnych:

 » Zbigniew Adamczak (Przewodniczący 
Komisji Finansowej i Rozwoju Go-
spodarczego)

 » Barbara Antoniewicz (Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Wychowania, Kul-
tury i Sportu)
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 » Krzysztof Bestry
 » Marek Błaszczyk
 » Andrzej Borejszo
 » Barbara Brodowska-Właźlińska
 » Piotr Drążkowski 
 » Florian Fiedler
 » Jerzy Gruszka
 » Irena Halt (Przewodnicząca Komisji 
Rodziny, Ochrony Zdrowia i Opieki 
Społecznej) 

 » Mirosław Hoffman
 » Mirosław Horla
 » Zdzisław Kaczmarek
 » Krzysztof Klewenhagen
 » Kazimierz Kluba
 » Zbigniew Kucharski (Przewodniczący 
Komisji Inwentaryzacyjnej)

 » Julian Maciaszyk
 » Arkadiusz Małyszka
 » Leszek Przepióra (Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa i Leśnictwa)
 » Teresa Rucińska
 » Zbigniew Stanisławski (Przewodni-
czący Komisji Ochrony Środowiska 
i Porządku Publicznego)

 » Jacek Szymczak
 » Franciszek Tomaszewski
 » Adam Trawiński
 » Władysław Urbaniak (Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej)

 » Adam Wawrzyniak
 » Stefan Wilczyński (Przewodniczą-
cy Komisji Organizacyjno-Prawnej 
i Spraw Samorządowych)

 » Artur Zys

Radni w głosowaniu tajnym wybrali 
Zarząd Gminy w składzie: 

Jacek Szymczak – Burmistrz oraz 
członków Zarządu: Mirosława Hofmana, 

Zdzisława Kaczmarka, Krzysztofa Kle-
wenhagena i Zbigniewa Kucharskiego. 
Zastępcą Burmistrza od 1.04.1995 r. został 
Adam Trawiński, który wszedł również 
do Zarządu Gminy.

Członkiem Zarządu od 31.01.1995 r. 
został także Arkadiusz Małyszka, który od 
1.02.1995 r został powołany na stanowisko 
Sekretarza Gminy.

Przewodniczącą Rady Miejskiej zo-
stała Barbara Brodowska-Właźlińska, 
a wiceprzewodniczącymi: Krzysztof Be-
stry, Leszek Przepióra i Adam Trawiński.

Do Sejmiku Samorządowego Woje-
wództwa Poznańskiego delegowano radną 
Teresę Rucińską i Stefana Wilczyńskiego.

4 grudnia 1994 r. odbyły się wybory 
uzupełniające do Rady Miejskiej w okrę-
gu wyborczym obejmującym Osiedle 
Kościuszkowców nr 14-28, w wskutek 
wygaśnięcia mandatu zmarłego radnego 
Piotra Drążkowskiego. Wyborcy wybrali 
Annę Tomicką.

Radni Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu 
III kadencji 
w latach 1998-2002

W wyborach, które odbyły się 11 
października 1998 r. mieszkań-
cy gminy wybierali radnych do 

rad powiatu oraz sejmików województw. 
Władze powiatu i nowych województw 
zaczęły funkcjonować od 1 stycznia 1999 r.

Zgodnie z ordynacją wyborczą do 
Rady Miejskiej wybrano 28 radnych:

 » Zbigniew Adamczak
 » Barbara Antoniewicz
 » Roman Bartkowiak
 » Tomasz Berger
 » Mariusz Białkowski (Przewodniczący 
Komisji Kultury i Sportu)

 » Barbara Brodowska-Właźlińska
 » Jerzy Gruszka
 » Zdzisław Kaczmarek
 » Waldemar Klauza
 » Wanda Konys
 » Andrzej Kowalak (Przewodniczący 
Komisji Organizacyjno-Prawnej i Po-
rządku Publicznego)

 » Witold Kubiak
 » Barbara Kucharska
 » Marcin Lis
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za  » Przemysław Małecki (Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa)

 » Zbigniew Meller
 » Konrad Napierała
 » Teresa Rucińska
 » Małgorzata Szomek (Przewodnicząca 
Komisji Sprawa Społecznych)

 » Bożena Szydłowska (Przewodnicząca 
Komisji Budżetowej)

 » Jacek Szymczak
 » Tomasz Ślebioda (Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej)

 » Anna Tomicka 
 » Adam Trawiński
 » Tadeusz Witkowski (Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej)

 » Leszek Wittke
 » January Zaradny
 » Stanisław Żurowski

Radni wybrali Jacka Szymczaka 
Burmistrzem Miasta i Gminy Swa-
rzędz, Zastępcą Burmistrza został Adam 
Trawiński, a członkami Zarządu - Zbi-
gniew Adamczak, Barbara Antoniewicz, 
Roman Bartkowiak, Barbara Brodowska-
-Właźlińska oraz Witold Kubiak.

Przewodniczącą Rady Miejskiej zosta-
ła Anna Tomicka, a wiceprzewodniczący-

mi: Wanda Konys, Przemysław Małecki 
i Leszek Wittke. 

Jacek Szymczak – Burmistrz  
Miasta i Gminy Swarzędz  

w latach 1994-2002

Burmistrzem Swarzędza byłem 
w latach 1994 do 2002, ale już w czasie 
pierwszej kadencji 1990–1994 aktywnie 
uczestniczyłem we wszystkich przemianach 

samorządowych jako zastępca burmistrza 
Jerzego Gruszki i chciałbym wspomnieć 
o tych ponad dwunastu latach. Najważ-
niejszym problemem było zorganizowa-
nie życia mieszkańców miasta i gminy na 
nowo, według nowych ustaw i przepisów 
wykonawczych, a szczególnie na nowych 
zasadach finansowych. Nie obawialiśmy 
się trudności, dominował entuzjazm, 
duże zaangażowanie oraz wielka od-
powiedzialność wśród nowych radnych  
i wybranych władz, mogliśmy wreszcie 
sami decydować w wielu sprawach, mogli-
śmy podejmować decyzje demokratycznie, 
a nie jak wcześniej - zgodnie z decyzjami 
dominującej dotąd partii.

Trudności było wiele, zanieczyszczone 
ściekami Jezioro Swarzędzkie, płonące czę-
sto wysypisko śmieci, brak infrastruktury 
technicznej w starej części miasta: brak 
dróg, chodników i kanalizacji. Koniecz-
ność zorganizowania własnej komunikacji 
autobusowej i pozyskanie dla niej bazy 
technicznej. W końcu jedna z ważniejszych 
dziedzin – przejęcie prowadzenia oświa-
ty i budowa nowych szkół i przedszkoli. 
Przy budowie inwestycji dużych (szkoła) 
lub trudnych (przepompownia ścieków 
i pływalnia) korzystaliśmy z potencjału 
wykonawczego Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Staraliśmy się trochę podpatrywać jak 
samorządność wygląda na Zachodzie Eu-
ropy, stąd partnerstwo miast z niemieckim 
Ronnenbergiem i nakierowana na ekologię 
współpraca ze szwedzką Jarfallą. Ważną 
rzeczą była konieczność racjonalnego 
zarządzania zasobami finansowymi oraz 
majątkiem miasta i gminy. 

Myślę, że wiele trudności zamienili-
śmy w sukcesy oraz osiągnięcia i cieszę 
się, że moi następcy mogli kontynuować 
takie działania i dzisiaj z przyjemnością 
to obserwuję.

Jacek Szymczak

Radni Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu 
IV kadencji 
w latach 2002-2006

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 
2002 r. wraz z wyborami do Rady 
Miejskiej odbyły się również bez-

pośrednie wybory burmistrza. Nowa 

Radni III kadencji Rady Miejskiej w Swarzędzu w latach 1998 -2002 

I rząd od lewej: Tomasz Berger, Hanna Mełeń, Biuro Rady Miejskiej, Bożena Szydłowska, Sabina Żurowska, 
Biuro Rady Miejskiej, Barbara Brodowska-Właźlińska, Barbara Antoniewicz, Anna Tomicka, Teresa Rucińska, 
Wanda Konys, Barbara Kucharska, Małgorzata Szomek.
II rząd środkowy: Zdzisław Kaczmarek, Adam Trawiński, Jacek Szymczak, Marcin Lis, Konrad Napierała, 
Zbigniew Adamczak, Stanisław Żurowski, Mariusz Białkowski.
III rząd od lewej: Ewa Kusz, Biuro Rady Miejskiej, Tadeusz Witkowski, Przemysław Małecki, Zbigniew Meller 
Waldemar Klauza, Roman Bartkowiak, Leszek Wittke, Jerzy Gruszka, Andrzej Kowalak, Witold Kubiak, Eugeniusz 
Kucharski, członek Komisji Gospodarki (wybrany spoza RM), Tomasz Ślebioda, Mieczysław Barański, sołtys 
Rabowic.
Nieobecny: January Zaradny.
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ordynacja dała burmistrzowi możliwość 
powoływania swoich zastępców oraz se-
kretarza spoza radnych i zatrudniania ich 
na umowę o pracę.

Burmistrzem wybrana została Anna 
Tomicka, która powołała na swego zastęp-
cę Sławomira Ratajczaka, a na Sekretarza 
Gminy Andrzeja Kurowskiego.

Mieszkańcy gminy wybrali 21 rad-
nych:

 » Zbigniew Adamczak 
 » Roman Bartkowiak
 » Marek Baumgart
 » Henryk Brodziszewski (Przewodni-
czący Komisji Kultury i Sportu)

 » Barbara Czachura (Przewodnicząca 
Komisji Rolnictwa)

 » Jerzy Gruszka (Przewodniczący Ko-
misji Spraw Społecznych)

 » Mirosław Horla
 » Barbara Kucharska
 » Marcin Lis
 » Jerzy Majerowicz
 » Przemysław Małecki
 » Konrad Napierała
 » Zygfryd Pałgan
 » Teresa Rucińska (Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej)

 » Marian Szkudlarek (Przewodniczący 
Komisji Budżetu)

 » Małgorzata Szomek 

 » Bożena Szydłowska 
 » Adam Trawiński - 
 » Tadeusz Witkowski (Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej)

 » January Zaradny
 » Stanisław Zaremba

Przewodniczącą Rady Miejskiej 
została Bożena Szydłowska, a wice-
przewodniczącymi: Małgorzata Szomek, 
Przemysław Małecki i Marcin Lis.

Radni Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu 
V kadencji 
w latach 2006-2010

Wybory na Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz wygrała 
Bożena Szydłowska a radnymi 

zostali wybrani:
 » Agata Adamczak
 » Mariusz Białkowski – wybrany w trak-
cie kadencji w miejsce Anny Tomickiej

 » Ewa J. Buczyńska (Przewodnicząca 
Komisji Rolnictwa)

 » Adam Choryński
 » Piotr Choryński 
 » Piotr Cichewicz
 » Barbara Czachura
 » Eugeniusz Gensler
 » Mirosław Horla (Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej)

 » Piotr Kałużny 
 » Marcin Lis
 » Jan Kita (Przewodniczący Komisji 
Kultury i Sportu)

 » Konrad Napierała
 » Waldemar Nawrocki (Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych)

 » Teresa Rucińska (Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej)

 » Bartosz Stawicki
 » Marian Szkudlarek (Przewodniczący 
Komisji Budżetowej)

 » Krzysztof Szymanowski
 » Grzegorz Taterka

Radni IV Kadencji w latach 2002-2006

I rząd od lewej: Stanisław Zaremba, Jerzy Gruszka, Bożena Szydłowska, Anna Tomicka, Barbara Kucharska, 
Barbara Czachura, Marek Baumgart.
II (środkowy) rząd: Tadeusz Witkowski, Henryk Brodziszewski, Zygfryd Pałgan, Mirosław Horla, Adam Trawiński.
III rząd: Jerzy Majerowicz, Małgorzata Szomek, Teresa Rucińska, January Zaradny, Roman Bartkowiak.
IV rząd: Zbigniew Adamczak, Marcin Lis, Konrad Napierała, Przemysław Małecki
Nieobecny: Marian Szkudlarek.

Radni V kadencji z Burmistrzem Bożeną Szydłowską, 2006 r.

I rząd od lewej: Piotr Cichewicz, Anna Tomicka, Ewa J. Buczyńska, Agata Adamczak, Bożena Szydłowska, Piotr 
Choryński, Teresa Rucińska, Barbara Czachura, Tadeusz Witkowski, Marcin Lis, Piotr Kałużny.
II rząd od lewej: Ryszard Wiczyński, Grzegorz Taterka, Jan Kita, Marian Szkudlarek, Mirosław Horla, Krzysztof 
Szymanowski, Adam Choryński, Eugeniusz Gensler, Konrad Napierała, Waldemar Nawrocki, Bartosz Stawicki.
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 » Ryszard Wiczyński
 » Tadeusz Witkowski

Przewodniczącym Rady Miejskiej 
został Piotr Choryński, a wiceprzewodni-
czącymi: Barbara Czachura, Piotr Kałużny 
i Tadeusz Witkowski.

Burmistrz na swych zastępców powo-
łała: Agnieszkę Hipś i Tomasza Zwoliń-
skiego. Sekretarzem Gminy został Marek 
Baumgart. 

Bożena Szydłowska w listopadzie 
2007 r. złożyła rezygnację z funkcji bur-
mistrza w związku z wygraną w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do czasu przeprowadzenia wyborów 
uzupełniających premier Donald Tusk wy-
znaczył Marka Baumgarta na pełniącego 
obowiązki Burmistrza Swarzędza.

W wyborach uzupełniających w dniu 
16 marca 2008 r. burmistrzem została 
wybrana Anna Tomicka. 

Na zastępców burmistrza powołała 
Agatę Kubacką i Adama Trawińskiego. 
Sekretarzem Gminy została Agata Ku-
szyńska.

Bożena Szydłowska Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz  

w latach 2006-2007

Fragment artykułu w „Prosto z Ratu-
sza” Nr 10 (234), październik 2007:

„W wyborach parlamentarnych 21 paź-
dziernika Burmistrz Bożena Szydłowska 
ubiega się o poselski mandat z 6. miejsca 
na liście Platformy Obywatelskiej. Pytana 
o powód tej decyzji, Bożena Szydłowska 
wyjaśnia: „- Swarzędz ma wielki potencjał, 
potrzebuje jednak inwestycji rządowych 
i środków zewnętrznych po to, abyśmy 
mogli ten potencjał w pełni wykorzystać. 
Pracując w samorządzie od prawie 10 lat 
dobrze poznałam możliwości i problemy 

naszej gminy. Wiem jak ogromne środki 
pieniężne potrzebne są na budowę dróg, 
wiaduktów i kanalizację. Te zadania 
przekraczają możliwości budżetu Swa-
rzędza. Postanowiłam więc wziąć udział 
w wyborach do sejmu z listy Platformy 
Obywatelskiej, by w stolicy pozyskiwać 
środki dla naszej gminy....”

Radni Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu 
VI kadencji 
w latach 2010-2014

Burmistrzem Miasta i Gminy Swa-
rzędz została wybrana Anna Tomic-
ka, która na swych zastępców powo-

łała Agatę Kubacką i Adama Trawińskiego. 
Sekretarzem w trakcie trwania kadencji 
został Robert Ostafiński-Bodler.
Radni: 

 » Zbigniew Adamczak
 » Ewa J. Buczyńska (Przewodnicząca 
Komisji Rolnictwa)

 » Piotr Budziński
 » Piotr Choryński (Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej)

 » Piotr Cichewicz
 » Barbara Czachura
 » Tomasz Dutkiewicz
 » Ryszard Dyzma
 » Piotr Kałużny
 » Jan Kita
 » Maria Kowalska
 » Barbara Kucharska
 » Marcin Lis
 » Zygmunt Majchrzak (Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej)

 » Teresa Rucińska (Przewodnicząca 
Komisji Spraw Społecznych)

 » Marian Szkudlarek 

 » Katarzyna Szkudlarek
 » Krzysztof Szymanowski (Przewodni-
czący Komisji Budżetu)

 » Bartosz Stawicki (Przewodniczący 
Komisji Kultury i Sportu)

 » Grzegorz Taterka
 » Tadeusz Witkowski

Przewodniczącym Rady Miejskiej zo-
stał Marian Szkudlarek, a wiceprzewod-
niczącymi: Barbara Czachura, Grzegorz 
Taterka i Tadeusz Witkowski.

Anna Tomicka - Burmistrz  
Miasta i Gminy Swarzędz   

w latach 2002-2006, 2008-2014

W 2002 r. zostałam wybrana w wybo-
rach bezpośrednich Burmistrzem Miasta 
i Gminy Swarzędz ale wcześniej przez 2 ka-
dencje byłam radną. W latach 1998-2002 
pełniłam funkcje przewodniczącej Rady 
Miejskiej. Dzięki współpracy z radnymi 
udało się zrealizować wiele ważnych in-
westycji dla mieszkańców gminy, jak m.in. 
budowa szkoły w Zalasewie i Paczkowie, 
budowa wiaduktu w Jasinie, tunelu w ul. 
Kirkora,. Na terenie gminy wybudowa-
ne zostało kilkadziesiąt kilometrów dróg 
oraz sieci wodno-kanalizacyjnej. W trosce 
o komfort życia mieszkańców wybudowane 

Marek Baumgart 
- p.o. Burmistrza 
Miasta i Gminy 
Swarzędz, 2007 r. 
(pierwszy od prawej), 
obok Przewodniczący 
Rady Miejskiej, 
Piotr Choryński 
i radny Krzysztof 
Szymanowski.
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zostało ponad 90 mieszkań komunalnych. 
Nad Jeziorem Swarzędzkim powstały te-
reny rekreacyjno-sportowe a dla dzieci 
i młodzieży szereg placów zabaw i boisk. 
W czasie 10 lat pełnienia funkcji burmi-
strza zrealizowane zostało wiele inwestycji 
w oświacie oraz gminnych jednostkach 
organizacyjnych: w Bibliotece Publicznej, 
Ośrodku Kultury, Centrum Sportu i Rekre-
acji. Duże środki finansowe przeznaczane 
były na swarzędzką komunikację miejską, 
zadbano także o poprawę bezpieczeństwa 
w gminie. W wyremontowanym budynku 
dworca oddano do użytku Swarzędzkie 
Centrum Ratunkowe gdzie siedzibę ma 
Straż Pożarna, Podstacja Pogotowia 
Ratunkowego oraz Straż Miejska. Nową 
siedzibę otrzymała również OSP w Ko-
bylnicy.

Inwestycje realizowane były ze środ-
ków własnych a także wykorzystano 
wsparcie finansowe licznych programów 
pomocowych Unii Europejskiej. 

Niestety były też trudności spowo-
dowane m.in. brakiem funduszy, co spo-
wodowało że nie udało się zrealizować 
wielu planowanych inwestycji jak: budowy 
tunelu w Swarzędzu w rejonie ul. Tabaki/
Reja, tunelu w Paczkowie i Kobylnicy, nie 
zostało wdrożone oczyszczenia Jeziora 
Swarzędzkiego czy budowa kąpieliska.

Sprawowanie funkcji burmistrza było 
dla mnie czasem intensywnej i owocnej 
pracy dla dobra Gminy oraz jej miesz-
kańców.

 Anna Tomicka

Radni Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu 
VII kadencji 
w latach 2014-2018

Burmistrzem Miasta i Gminy Swa-
rzędz wybrany został Marian Szku-
dlarek, który na swych zastępców 

powołał Grzegorza Taterkę i Tomasza 
Zwolińskiego.

Sekretarzem Gminy została Agata 
Kubacka.

Do Rady Miejskiej wybrani zostali: 
 » Piotr Baranowski (wszedł do Rady za 
Grzegorza Taterkę, który został powo-
łany na Zastępcę Burmistrza)

 » Magdalena Buchholz (Przewodniczą-
ca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu)

 » Piotr Choryński 
 » Barbara Czachura 
 » Ryszard Dyzma (Przewodniczący 
Komisji Budżetowej)

 » Anna Graczyk 
 » Jacek Hejnowski 
 » Rafał Kamprowski
 » Wojciech Kmieciak
 » Wanda Konys
 » Tomasz Majchrzak
 » Mateusz Matuszak
 » Zygmunt Majchrzak 
 » Teresa Rucińska (Przewodnicząca 
Komisji Spraw Społecznych)

 » Adrian Senyk (Przewodniczący Ko-
misji Gospodarki)

 » Maciej Socha
 » Rafał Słupiński (Przewodniczący 
Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi)

 » Katarzyna Szkudlarek

Radni VI kadencji Rady Miejskiej w Swarzędzu, 2010-2014

I rząd od lewej: Tomasz Dutkiewicz, Barbara Kucharska, Maria Kowalska, Teresa Rucińska, Anna Tomicka, 
Marian Szkudlarek, Tadeusz Witkowski, Barbara Czachura, Ryszard Dyzma, Katarzyna Szkudlarek, 
Ewa J. Buczyńska, Zygmunt Majchrzak.
II rząd od lewej: Krzysztof Szymanowski, Adam Trawiński, Zastępca Burmistrza, Piotr Choryński, Bartosz Stawicki, 
Zbigniew Adamczak, Konrad Napierała, doradca Burmistrza, Marcin Lis, Piotr Cichewicz, Grzegorz Taterka.
Nieobecni: Piotr Budziński, Piotr Kałużny, Jan Kita.

Radni VII kadencji Rady Miejskiej w Swarzędzu 2014-2018

I rząd od lewej: Hanna Mełeń, kierownik Biura Rady Miejskiej, Teresa Rucińska, Tomasz Majchrzak, Joanna 
Wojtysiak, Anna Graczyk, Barbara Czachura, Marian Szkudlarek, Wanda Konys, Magdalena Buchholz, Katarzyna 
Szkudlarek
II rząd od lewej: Dorota Zaremba, kierownik Wydziału Edukacji, Ryszard Wiczyński, Wojciech Kmieciak, 
Krzysztof Szymanowski, Zygmunt Majchrzak, Ryszard Dyzma, Adrian Senyk, Grzegorz Taterka, Maciej Socha, 
Rafał Kamprowski
III (środkowy) rząd: Mateusz Matuszak, Rafał Słupiński, Jacek Hejnowski
Nieobecny: Piotr Baranowski, Piotr Choryński
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 » Krzysztof Szymanowski (Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej)

 » Ryszard Wiczyński 
 » Joanna Wojtysiak 

Przewodniczącą Rady Miejskiej zo-
stała Barbara Czachura, wiceprzewodni-
czącymi: Jacek Hejnowski, Wanda Konys 
i Zbigniew Majchrzak.

Radni Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu 
VIII kadencji 
wybrani na lata 
2018-2023

Burmistrzem Miasta i Gminy Swa-
rzędz w I turze wyborów został wy-
brany Marian Szkudlarek.

Zastępcami ponownie zostali Grzegorz 
Taterka i Tomasz Zwoliński, a Sekretarzem 
Gminy Agata Kubacka.

Radni Rady Miejskiej:
 » Anna Baranowska - Graczyk
 » Piotr Baranowski
 » Włodzimierz Buczyński 
 » Elżbieta Cholewicka
 » Barbara Czachura 
 » Ryszard Dyzma
 » Przemysław Garsztka (Przewodniczą-
cy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji)

 » Wojciech Kmieciak 
 » Wanda Konys
 » Dawid Książkiewicz
 » Barbara Kucharska
 » Szymon Kurpisz
 » Tomasz Lewandowski
 » Tomasz Majchrzak (Przewodniczą-
cy Komisja Gospodarki Środowiska 
i Rozwoju Wsi) 

 » Mateusz Matuszak (Przewodniczący 
Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, 
Kultury i Sportu)

 » Adrian Senyk (Przewodniczący Ko-
misji Budżetowej )

 » Katarzyna Szaferska
 » Marcin Szramkowski 
 » Anna Tomicka
 » Joanna Wojtysiak (Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej)

 » Agnieszka Zawada-Chmiel 

Przewodniczącą Rady Miejskiej 
została Barbara Czachura, a wiceprze-

wodniczącymi: Ryszard Dyzma, Wojciech 
Kmieciak i Wanda Konys.

Marian Szkudlarek Burmistrz  
Miasta i Gminy Swarzędz 2014-

W samorządzie jestem od 2002 r., 
w kadencji 2010-2014 pełniłem funkcję 
przewodniczącego Rady Miejskiej. Od roku 
2014 jestem Burmistrzem Miasta i Gminy 
Swarzędz. W tym czasie została wybudowa-
na Szkoła Podstawowa nr 2 w Zalasewie, 
rozbudowana Szkoła Podstawowa w Ko-
bylnicy, a obecnie trwa rozbudowa Szkoły 
Podstawowej przy ul. Polnej w Swarzędzu. 
Do użytku mieszkańców zostało oddane 
blisko 50 mieszkań komunalnych. W mie-
ście powstało Centrum Historii i Sztuki, 
a w Bogucinie i Jasinie - świetlice wiejskie. 

W trosce o mieszkańców wprowadzona 
została darmowa komunikacja miejska 
dla uczniów, studentów oraz emerytów. 
Swarzędzka Komunikacja Autobusowa 
została doposażona w nowoczesne auto-
busy hybrydowe. Swarzędz zyskał również 
szybkie połączenie z Poznaniem dzięki Po-
znańskiej Kolei Metropolitarnej, powsta-
ły też zintegrowane węzły przesiadkowe 
w Swarzędzu oraz w Kobylnicy a kolejny 
powstanie w Paczkowie. Została odda-
na do użytku nowa kładka dla pieszych 
nad drogą krajową nr 92. Przebudowano 
i zmodernizowano szereg ulic w mieście 
oraz w sołectwach, a dzięki inwestycjom 
w ramach wspólnego przedsięwzięcia gmin 
zrzeszonych w Związku Międzygminnym 
Puszcza Zielonka powstało kilkadziesiąt 
kilometrów sieci kanalizacyjnej. Obec-
nie trwa rozbudowa bazy transportowej 
w Garbach oraz kolejny etap przebudowy 
ul. Transportowej. Wspólnie z władzami 
powiatu poznańskiego budować będziemy 
I etap obwodnicy Swarzędza od ul. Średz-
kiej do Rabowickiej, a nowa ul. Polska 
w Zalasewie stanowić będzie dogodne 
połączenie dwóch dróg powiatowych – 
Średzkiej i Kórnickiej. W fazie projekto-
wania są tunele pod torami kolejowymi 
w rejonie ul. Tabaki w Swarzędzu oraz 
w Kobylnicy.

Na najbliższe lata tej kadencji plano-
wane są kolejne inwestycje. Niestety, nie 
wiemy jeszcze jak obecna sytuacja w kraju 
związana z pandemią koronawirusa wpły-
nie na gospodarkę naszej gminy.

Marian Szkudlarek

Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Swarzędzu 2018-2023

I rząd od lewej: Szymon Kurpisz, Agnieszka Zawada-Chmiel, Anna Tomicka, Joanna Wojtysiak, 
Tomasz Majchrzak, Marian Szkudlarek, Barbara Czachura, Anna Baranowska-Graczyk, Wojciech Kmieciak, 
Barbara Kucharska, Elżbieta Cholewicka
II rząd od lewej: Marcin Szramkowski, Dawid Książkiewicz, Przemysław Garsztka, Tomasz Lewandowski, 
Katarzyna Szaferska, Włodzimierz Buczyński, Ryszard Dyzma, Adrian Senyk, Mateusz Matuszak, 
Piotr Baranowski
Nieobecna: Wanda Konys



PROSTO Z RATUSZA  kwiecień-czerwiec 2020

13

30
 la

t 
sa

m
o

rz
ąd

n
o

śc
i S

w
ar

zę
d

za

Wyróżnienia honorowe Miasta i Gminy Swarzędz

Rada Miejska w Swarzędzu w kwietniu 1994 r. przyjęła uchwałę o ustanowieniu honorowych tytułów: Honorowe Obywatelstwo 
Miasta Swarzędza i Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz. W sierpniu 2014 r. w nowym regulaminie w sprawie wyróżnień 
honorowych postanowiono o przyznawaniu wyróżnienia: Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Swarzędz, osobom fizycz-

nym za wyjątkowe zasługi oddane dla Gminy we wszystkich możliwych dziedzinach społecznych, gospodarczych, naukowych lub 
kulturalno- oświatowych.

Wyróżnienie Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz, zwane „Odznaczeniem”, przyznaje się osobom fizycznym, prawnym oraz 
organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, naukowym i kulturalnym, jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi oddane 
dla Gminy we wszystkich możliwych dziedzinach społecznych, gospodarczych, naukowych lub kulturalno-oświatowych.

W ciągu 30 lat 
honorowe tytuły 
Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz 
otrzymali:
1996 rok 

Ryszard Kostecki; profesor wetery-
narii, kierownik Zakładu Chorób Owa-
dów Użytkowych, współtwórca Skansenu 
Pszczelarskiego.

Stanisław Witecki; drukarz, przedsię-
biorca, działacz Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Swarzędzkiej, społecznik wpiera-
jący wiele, organizacji, stowarzyszeń 
i inicjatyw społecznych.

1998 rok 
Anna Makarewicz; kierownik Mu-

zeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uza-
rzewie, działacz społeczny.

Barbara Kucharska; pedagog, sa-
morządowiec, społecznik, założyciel 
Stowarzyszenia Dzieci Specjalnej Troski.

Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży 
Pożarnych przy SFM, istnieje od 1946 r., 
przez kilkadziesiąt lat była pod patronatem 
różnych zakładów pracy i instytucji, obec-
nie działa jako Stowarzyszenie Kulturalne 
Orkiestra Dęta w Swarzędzu.

2002 rok 
Zdzisław Schneider; sportowiec, za-

paśnik, wielokrotny Mistrz Polski w za-
pasach, wieloletni trener sekcji zapaśni-
czej K.S. „Unia”, z którą był związany 
od 1947 r.

2003 rok 
Leszek Grajek /pośmiertnie/, dyrektor 

d.s. eksploatacji w Spółdzielni Mieszka-
niowej, działacz społeczny, gospodarczy, 
inicjator utworzenia wielu organizacji po-
zarządowych, m.in. Towarzystwa Miłośni-

ków Ziemi Swarzędzkiej czy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.

Jerzy Gruszka; burmistrz I kaden-
cji, samorządowiec, działacz społeczny 
i sportowy.

2006 rok 
Jerzy Drynkowski /pośmiertnie/ 

stolarz, działacz gospodarczy, społeczny 
wieloletni Cechmistrz Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich.

Wiesław Zaporowski; nauczyciel, tre-
ner lekkiej atletyki i piłki nożnej związany 
m.in. z K.S „Unia”, działacz społeczny.

2008 rok 
Florian Fiedler; nauczyciel, histo-

ryk, mistrz rzemiosła artystycznego, 
wychowawca wielu pokoleń młodzieży, 
regionalista.

Chór Męski Akord; działa nieprze-
rwanie od 1958 r. przy Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich, obecnie jako Stowarzysze-
nie Śpiewacze „Akord”.

2009 rok
Barbara Antoniewicz; pedagog, 

nauczyciel, wicedyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych,samorządowiec, działacz 
społeczny.

Henryk Brodziszewski; sportowiec, 
wielokrotny Mistrz Polski w zapasach 
przedsiębiorca, członek chóru Akord 
i jego wieloletni prezes, radny RM w la-
tach 2002-2006.

Tadeusz Krug; przedsiębiorca, dzia-
łacz społeczny wspierający charytatywne 
wiele organizacji, stowarzyszeń i imprez 
kulturalnych.

2010 rok 
Kazimierz Kulczak; nauczyciel, 

wychowawca wielu pokoleń dzieci 
i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 2 
w Swarzędzu, dyrektor Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej.

Marian Jaskuła; działacz społecz-
ny, prezes Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego „Meblarz”, 
organizator wielu cyklicznych imprez 
turystycznych na terenie Wielkopolski.

2011 rok 
Ireneusz Szpot; przedsiębiorca, or-

ganizator i sponsor imprez sportowych 
i programów edukacyjnych dla dzieci 
i młodzieży, sportowiec, zdobywca po-
dwójnej Korony Ziemi (zdobycie naj-
wyższego szczytu oraz bieg maratoński 
na każdym z 7 kontynentów), filantrop.

2012 rok 
Cech Stolarzy Swarzędzkich; or-

ganizacja, która zrzeszyła swarzędzkich 
stolarzy i pozwoliła rozwijać się temu 
rzemiosłu. Jej istnienie potwierdzają do-
kumenty z końca XIX w. Miasto Swa-
rzędz w XX w. było największym w Polsce 
ośrodkiem stolarstwa i meblarstwa. Cech 
Stolarzy Swarzędzkich jest nierozerwalnie 
związany z miastem, a jego członkowie 
dbają o tradycję swarzędzkiego rzemiosła 
meblarskiego.

Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu; 
kształci młodzież od 1961 r. kiedy to utwo-
rzono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla 
Pracujących. Szkoła przez latach zmieniała 
siedziby i nazwy. Dziś jest to nowoczesny 
dobrze wyposażony kompleks budynków, 
kształcący w różnych zawodach i specja-
lizacjach ponad 1200 uczniów.

2013 rok 
Swarzędzka Spółdzielnia Mieszka-

niowa, powstała w 1958 r. jako Robot-
nicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy 
SFM, a jej intensywny rozwój nastąpił 
w latach 80 i 90 XX w. Szybkie tempo 
wzrostu budownictwa mieszkaniowego 
miało wpływ na rozwój miasta. W zaso-
bach SM mieszka ok. 13 tys. osób. SM 
ws.piera działalność wielu organizacji, 
stowarzyszeń oraz inicjatyw społecznych.
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2014 rok 
Eugeniusz Jacek, działacz PCK, pre-

zes Klubu Honorowych Dawców Krwi 
PCK przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Swarzędzu, działacz PTTK, społecznik.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzę-
dzu, najstarsza szkoła w mieście, która 
działa od 1834 r., od 1934 r. nosi imię 
Stanisława Staszica. Jest to szkoła z ponad 
180 letnią tradycją, która „otworzyła okno 
na świat wielu pokoleniom Swarzędzan”.

2015 rok 
Wanda Wasik, poetka i pisarka zwią-

zana od urodzenia z Kobylnicą. Wydała 
kilka tomików poezji i opowiadań, szcze-
gólnym zainteresowaniem cieszyła się 
trylogia: „Dzieciństwo w Kraju Warty”, 
„Między łąką a ogrodem” i „Dojrzewa-
nie w Słońcu”. Jest to zapis jej osobistych 
przeżyć, które łączą się nierozerwalnie 
z dziejami naszej Gminy.

Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej 
Troski im, Leszka Grajka; rozpoczęło 
działalność w 1990 r., służy pomocą dzie-
ciom i osobom niepełnosprawnym z prze-
wlekłymi chorobami oraz ich rodzinom, 
przy stowarzyszeniu działają Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie po-
wstało dzięki bezinteresownej pomocy 
Spółdzielni Mieszkaniowej, przez lata 
pozyskało wielu darczyńców: firmy, in-
stytucje, osoby prywatne.

2016 rok 
Firma Piórex S.A.; istnieje od ponad 

70 lat i jest wiodącym producentem pierza 
na cały świat, jako jedyna w Europie zaj-
muje się jego kompleksowym przerobem, 
jest doceniana i nagradzana. Spółka jest 
miejscem pracy dla ok. 200 osób.

Ewa i Włodzimierz Buczyńscy; na-
uczyciele, samorządowcy, regionaliści, 
propagatorzy historii regionu. Państwo 
Buczyńscy współpracują z wieloma oso-
bami i instytucjami w kraju i za granicą. 
Popularyzują postać Augusta Cieszkow-
skiego, Wierzenicę i całą ziemię swarzędz-
ką w prasie, telewizji regionalnej, radiu 
Emaus i Merkury.

2017 rok 
Jadwiga Maćkowiak; nauczyciel, od 

1990 r. dyrygent chóru Akord, który istnie-
je od 1958 r. chór pod jej przewodnictwem 
odnosi sukcesy w kraju i za granicą.

Aniela Podolak, nauczyciel, propa-
gatorka muzyki i śpiewu, założycielka 
zespołu „Olszyna” działającego przy 
Ośrodku Kultury.

2018 rok 
Paweł Pawłowski; dyrektor i Prezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu 
od 1980 r. „skutecznie i konsekwentnie 
zarządza Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Swarzędzu. W tym czasie zrealizował 
plany inwestycyjne, które doprowadziły 
do zmiany oblicza Swarzędza, budując 
tysiące mieszkań w budynkach wielo-
rodzinnych (os. Dąbrowszczaków, os. 
Czwartaków, os. Kościuszkowców, os. 
Raczyńskiego, os. Cegielskiego, os. Dzia-
łyńskiego) i setki domów jednorodzinnych 
(os. Kościuszkowców, os. Czwartaków, 
os. Raczyńskiego os. Działyńskiego), 
a także infrastrukturę podziemną (ma-
gistrale, ciepłociągi) oraz towarzyszącą 
(szkoły, przedszkola, żłobki, komisariat, 
siedziba PKO, kościoły)” - / z uzasadnienia 
do Uchwały NR XLVII/469/2018 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. Był radnym Rady 
Powiatu, delegatem z Wielkopolski na kon-
gres spółdzielczości polskiej wielokrotnie 
wyróżniany i nagradzany.

Stanisław Wieczorek; przedsiębiorca 
prowadzący gospodarstwo szkółkarskie 
w Puszczykowie Zaborzu, produkowany 
materiał szkółkarski eksportuje głównie do 
krajów europejskich, wielokrotnie nagra-
dzany, wspiera różne inicjatywy społeczne 
i kulturalne.

2019 rok 
Barbara Brodowska-Właźlińska; 

swarzędzanka od urodzenia, samorzą-
dowiec, nauczyciel, działacz społeczny.

Tadeusz Witkowski; przedsiębiorca, 
radny Rady Miejskiej przez pięć kaden-
cji, sportowiec związany z K.S. „Unia”, 
działacz społeczny.

2020 rok 
Bożena Szydłowska; poseł na Sejm 

RP w latach 2007- 2019, radna Rady Miej-
skiej w latach 1998-2006, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Swarzędz w latach 2006-2007.

Stanisław Kalemba; poseł RP w la-
tach 1991-2015, w latach 2012-2015 mi-
nister rolnictwa i rozwoju wsi, w latach 
i 80 prowadził rolnicze spółdzielnie pro-
dukcyjne na terenie naszej gminy, był 
mieszkańcem Swarzędza.

Przemysław Kompf; proboszcz pa-
rafii św. Mikołaja w Wierzenicy z pieczo-
łowitością dbający o XVI w. zabytkowy 
kościół, osobiście prowadził Dom Nowego 
Życia dla osób potrzebujących, jego zaan-
gażowanie przyczyniło się do uruchomie-
nia Katolickiego Ośrodka Wychowania 
i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji 

Poznańskiej „Wierzenica”, parafia wydaje 
pismo „Wierzeniczenia” służące mieszkań-
com, z zaangażowaniem działa na rzecz 
środowiska lokalnego.

Wyróżnienia: 
Honorowe 
Obywatelstwo Miasta 
i Gminy Swarzędz 
otrzymali:

Bernhard Klinghammer – radny 
gminy Ronnenberg (Niemcy), 1994 r.

Bernhard Lippold – dyrektor admini-
stracyjny Ronnenbergu (Niemcy), 1994 r.

Karl Krauze - burmistrz gminy Ron-
nenberg, 1994 r.

Kurt Hjalmar Johansson – przedsta-
wiciel organizacji ekologicznej z Jarfalli 
(Szwecja), 1994 r.

Helga Wurm – radna gminy Ronnen-
berg, 2006 r.

Wolfgan Walther – burmistrz gminy 
Ronnenberg, 2008 r.

Aleksander Doba – pochodzący ze 
Swarzędza kajakarz i podróżnik (miesz-
kaniec Polic), 2015 r.

Paul Krause – radny gminy Ronnen-
berg, 2016 r.

Wśród wyróżnionych Honorowym 
Obywatelstwem są osoby z Ronnenbergu, 
miasta partnerskiego Swarzędza, z którym 
współpraca trwa nieprzerwanie od 1991 r. 

Kurt Hjalmar Johansson, to przedsta-
wiciel Jarfalli, z którą Swarzędz nawiązał 
kontakty w latach 90. Umowa, która for-
malizowała tę współpracę w dziedzinie 
ochrony środowiska, obejmowała lata 
1995-1998. 

Bibliografia:
 » Prosto z Ratusza /1991-2020/, wyd. 
UMiG Swarzędz

 » Archiwum Biura Rady Miejskiej
 » Zeszyty Swarzędzkie nr 2, 2010 r. 
UMiG Swarzędz

 » http://bip.swarzedz.eu/

opracowała:  
Bolesława Nawrocka
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„Prosto z Ratusza”  
– 30 lat, 368 wydań

Czasopismo „Prosto z Ratusza” 
również wkrótce skończy 30 
lat... Pierwszy numer, datowa-

ny na 19 lipca 1990 r., miał cztery czarno-
-białe strony formatu A4. Dwie środko-
we wypełniał program telewizyjny (dwa 
programy państwowej telewizji na cały 
tydzień od 20 do 26 lipca). Nakładu nie 
podano, a gazeta, wydawana początkowo 
jako tygodnik, kosztowała 500 ówcze-
snych złotych. Redaktor (J. Szymczak) 
na pierwszej stronie składał „serdeczne 
podziękowanie pracownikom Spółdzielni 
Jedność za okazaną pomoc w przygoto-
waniu tego pisma”.

W sygnowanym „REDAKCJA” arty-
kule wstępnym na pierwszej stronie pierw-
szego wydania czytamy: „Oddajemy do 
rąk Czytelników pierwszy numer naszego 
pisma. Chcemy aby ukazywało się ono 
raz w tygodniu – w czwartek i aby razem 
z tygodniowym programem telewizyjnym, 
docierały do Mieszkańców naszego Re-
gionu, bieżące wiadomości, komunikaty 
oraz komentarze aktualnych wydarzeń 
lokalnych. Wydaje się nam, że istnieje 
pilna potrzeba informowania Miesz-
kańców Miasta i Gminy o ważniejszych 
wydarzeniach, planach i zamierzeniach 
nowych władz. Wychodzimy z założenia, 
że dobra i rzetelna informacja /chociaż 
nie tak barwna i sensacyjna/ jest zawsze 
korzystniejsza niż plotka. Nowym demo-
kratycznie wybranym władzom zależy, aby 
społeczność swarzędzka aktywnie włączyła 
się w proces kształtowania oblicza naszego 
Miasta. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że 
obecny kryzys polityczno-społeczno-gospo-
darczy nie sprzyja aktywności społecznej, 
to jednak gorąco zachęcamy naszych Czy-
telników do zajęcia aktywnej postawy, bo 
tylko działania nas wszystkich spowodują 
zmiany, których oczekujemy. Zachęcamy 
także wszystkich do współpracy z nami 
w redagowaniu i wydawaniu naszego lo-
kalnego pisma.”

Takie to były początki... A teraźniej-
szość? Przytoczone wyżej słowa redak-
torów pierwszego wydania nie straciły 
na aktualności. Staramy się informować, 
stronimy od polityki, korzystamy z inwen-
cji swarzędzan, nadsyłających do redakcji 
własne teksty. „Prosto z Ratusza” prze-
trwało 30 lat, rozwijając się wraz z sa-

morządem, systematycznie dokumentując 
przemiany zachodzące w naszej gminie. 
Dziś jest kolorowym miesięcznikiem, któ-
ry otrzymał profesjonalną szatę graficz-
ną i drukowany jest na dobrym papierze, 
w nakładzie odpowiednim do zapotrzebo-
wania. Dotychczas ukazało się 368 wydań, 
z których znaczną część, od wydania nr 
179 z grudnia 2002 roku, miałem przy-
jemność redagować. 

Nasz miesięcznik od dawna już jest 
bezpłatny, i – aby trzymać w ryzach kosz-
ty – zawiera też płatne reklamy. Mimo 
wzrostu roli mediów elektronicznych cały 
czas ma licznych, wiernych Czytelników. 

Ma też liczne grono współpracowników – 
społecznych korespondentów, bez pracy 
których nie byłbym w stanie samodzielnie 
przygotować comiesięcznego wydania. 

Wszystkim współpracownikom ser-
decznie za tę pomoc dziękuję, natomiast 
Czytelnikom dziękuję za zainteresowanie 
naszym czasopismem – bez Was jego reda-
gowanie nie miałoby sensu. Mam nadzieję, 
że przed „Prosto z Ratusza” następne co 
najmniej 30 lat... 

Z wyrazami szacunku,
Maciej Woliński

redaktor naczelny
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Swarzędz w czasach pandemii COVID-19

Było, nie minęło...
Tarcza antykryzysowa 
Gminy Swarzędz 

W związku ze stanem epidemii i wpro-
wadzanymi dla naszego bezpieczeństwa 
ograniczeniami wielu mieszkańców, a w 
szczególności przedsiębiorców w naszej 
Gminie, znalazło się lub w najbliższym 
czasie może znaleźć się w ciężkim poło-
żeniu. Mam tu na myśli przede wszystkim 
tych, którzy w związku z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na 
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu 
epidemii, zostali zmuszeni do ograniczania 
w funkcjonowaniu w życiu zawodowym 
bądź prowadzonej działalności. Jako 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
chciałbym w tym miejscu ponownie przy-
pomnieć o narzędziach, jakimi obecnie 
dysponuję, a które umożliwiają udzielenie 
ulg w spłacie należności wobec Gminy 
Swarzędz. Na www.swarzedz.pl od same-
go początku kryzysu wywołanego pande-
mią udostępnione są dla Państwa wszystkie 
szczegółowe informacje oraz niezbędne 
formularze. Dla Państwa wygody naszą 
„tarczę antykryzysowa” przedstawiliśmy 
tam w poszczególnych elementach, ad-

resowanych do określonych adresatów – 
podatników, przedsiębiorców i najemców/
dzierżawców. Jednocześnie zaznaczam, że 
uruchomienie kolejnych, mam nadzieję, 
że prostszych rozwiązań będzie możliwe 
dopiero po ewentualnym wprowadzeniu 
udogodnień przez rząd i Sejm RP. 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Marian Szkudlarek

100 tys. zł dla szpitala 
w Poznaniu na walkę 
z koronawirusem 

Na początku kwietnia burmistrz Swa-
rzędza Marian podpisał umowę z Wielo-
specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. 
Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-
-Leczniczym Samodzielnym Publicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą 
w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3. Na 
mocy tej umowy z budżetu Gminy Swa-
rzędz udzielona została dotacja celowa na 
zakup sprzętu ochrony osobistej i indy-
widualnej oraz niezbędnej aparatury me-
dycznej na potrzeby udzielania świadczeń 

zdrowotnych związanych ze zwalczaniem 
COVID-19. Wysokość dotacji wyniosła 
100.000 zł. Kwota ta natychmiast została 
przekazana szpitalowi. /mw/

Maseczki ochronne 
dla seniorów

Burmistrz postanowił dodatkowo 
wspomóc swarzędzkich seniorów, prze-
kazując im maseczki ochronne. Tuż przed 
Wielkanocą przekazał do bezpłatnej dys-
trybucji pierwszą partię 4 tysięcy takich 
maseczek. Były natychmiast rozdawane 
seniorom, a zajęli się tym strażacy, pra-
cownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, 

SERDECZNE 
PODZIĘKOWANIA 

Szanowni Państwo! W tym trudnym 
dla nas wszystkich czasie pandemii wielu 
z Was okazało wielkie serca. Osobne, 
serdeczne podziękowania przekazuję 
raz jeszcze firmie TULPLAST. Panowie 
Ireneusz i Maciej Socha okazali wielką 
pomoc, przekazując przyłbice ochronne 
dla potrzeb szpitala w Poznaniu oraz 
dla naszych, swarzędzkich instytucji.  
Ponownie składam też podziękowania 
dla wszystkich naszych Mieszkańców, 
którzy widzieli w swoim sąsiedztwie 
osoby potrzebujące i świadczyli im 
pomoc. Nie sposób wymienić wszyst-
kich. Oto darczyńcy wspierający pod-
opiecznych i pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w czasie pande-
mii koronawirusa: Zdrowa Domowa 
Kuchnia (śniadanie wielkanocne dla 
osób potrzebujących), Bistro Rodzinny 
Zakątek (darmowe obiady dla osób sa-
motnych i w kwarantannie), Przedszkole 
Publiczne  „Kompas” (przekazano  80 
sztuk maseczek wielorazowego użytku), 
Anonimowy darczyńca (25 plastikowych 
przyłbic dla pracowników Sekcji Usług 
Opiekuńczych), Harcerze (gotowość wo-
lontariatu), Widzialna Ręka (wolonta-
riusze), Wolontariusze z portalu gov.pl 

Bardzo Państwu dziękuję! 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

Marian Szkudlarek
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Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekre-
acji oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej. 
W pierwszym etapie starano się dotrzeć 
do najbardziej potrzebujących seniorów np. 
tych schorowanych i przez to szczególnie 
zagrożonych, a także tych, którzy sami mu-
szą robić zakupy. Zaraz po Wielkanocy od-
był się kolejny etap dystrybucji maseczek. 
Pracownicy UMiG przygotowali koperty 
z maseczkami, które rozwożone były do 
adresatów i umieszczane w skrzynkach na 
listy. W sumie ok. 9 tys. sztuk trafiło do 
wszystkich swarzędzkich seniorów w wie-
ku 65+. Bardzo dziękujemy szefom i pra-
cownikom swarzędzkich firm – PIÓREX, 
CYBINA, BIZZARTO, które podjęły się 
produkcji maseczek po cenach najniższych 
z możliwych.  /mw/

Przyłbice ochronne 
dla szpitali  
i swarzędzkich służb 

Firma Tulplast, która ma swoją siedzi-
bę  na terenie gminy Swarzędz (w Pacz-
kowie) wspiera walkę z koronawirusem. 
16 kwietnia 2020 r. właściciele przekazali 
do Urzędu Miasta Poznania 2000 ochron-
nych przyłbic do celem rozdysponowania 
ich między szpitale miejskie. 17 kwietnia, 
Tulplast dostarczył 300 takich zabezpie-
czeń wielokrotnego użytku, wykonanych 
z wytrzymałego tworzywa sztucznego, do 
UMiG w Swarzędzu. Zostały one odpo-
wiednio spożytkowane, trafiając do wy-
korzystania przez urzędników i pracowni-
ków naszych filii oraz swarzędzkich służb 
(straż pożarna, straż miejska, policja, czy 
ratownictwo medyczne). Bardzo dziękuje-
my ofiarodawcom za tak potrzebny gest, 

bowiem każde dodatkowe zabezpieczenie 
przed wirusami i drobnoustrojami jest teraz 
dla nas szczególnie cenne.

Warto nadmienić, że producenci dekla-
rują gotowość do niesienia dalszej pomo-
cy podmiotom najbardziej potrzebującym 
produkowanego przez nich ochronnego 
sprzętu. /ip/

58 komputerów 
dla nauczycieli i uczniów. 
100 tys. zł dołożyła  
Unia Europejska

Uczniowie i nauczyciele kontynuują 
zdalną naukę. W niektórych domach 
brakuje sprzętu do tego celu. Żeby za-
radzić tej sytuacji kupiliśmy komputery 
wraz z niezbędnym oprogramowaniem. 
Pozyskaliśmy na ten cel dotację w wy-
sokości ponad 100 tys. zł z funduszy 
Unii Europejskiej, a z budżetu Gminy 
Swarzędz dołożyliśmy ponad 50 tys. zł. 

Zakupiony sprzęt przekazaliśmy już 
szkołom. Oto szczegóły: 

Gmina Swarzędz wzięła udział w kon-
kursie pn. Zdalna Szkoła w ramach fundu-
szy UE (Program Operacyjny Polska Cy-
frowa) na zakup sprzętu informatycznego, 
niezbędnego do zdalnego nauczania dla 
nauczycieli i uczniów – realizacji podstaw 
programowych. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu przez ekspertów z Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa Gmina Swarzędz 
otrzymała najwyższą z możliwych dotacji 
– 100.000 zł. Środki w konkursie zostały 
przeznaczone dla wszystkich samorządów 
gminnych i powiatowych w Polsce i na ten 
cel przeznaczono 186 mln zł. Kwota dofi-
nansowania pozwoliła na sfinansowanie 41 
laptopów i 1 tableta (łączna wartość zaku-
pionego sprzętu to 104.100,00 zł). Dodat-
kowo z budżetu Gminy Swarzędz zakupi-
liśmy 16 szt. komputerów za łączną kwotę 
52.180 zł. Sprzęt ten został przekazany 
do szkół podstawowych na terenie Gminy 
Swarzędz (10 szkół).Zakupiliśmy łącznie 
57 komputerów za kwotę 156.280,00 zł, 
z czego 100.000,00 zł stanowi dotacja.

 /tl, mw/
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Pamiętaliśmy o naszym Patronie... Corocznie obchodzone Święto Patro-
na Miasta i Gminy Swarzędz św. Jó-
zefa tym razem przypadło w okresie 

szczególnym. Z uwagi na zagrożenie pan-
demią koronawirusa odwołać trzeba było 
zaplanowane uroczystości – mszę świętą 
w intencji Mieszkańców, uroczystą sesję 
Rady Miejskiej oraz imprezy towarzyszą-
ce, m.in. II wiosenne spotkania Chóralne 
św. Józefa oraz wystawę „Retro meble”. 

Imieniny naszego patrona zostały jed-
nak uczczone, z powagą i zachowaniem 
wszelkich wymogów sanitarnych. 19 marca 
burmistrz Marian Szkudlarek w towarzy-
stwie przewodniczącej Rady Miejskiej Bar-
bary Czachury złożył wiązankę kwiatów 
przy figurze św. Józefa. Były to kwiaty zło-
żone w imieniu wszystkich mieszkańców 
naszej gminy... /mw/

 Fot. Maciej Woliński
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Rozbudowa SP nr 2 – 
do września wszystko 
będzie gotowe 

Zgodnie z planem przebiegają prace 
przy rozbudowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Polnej w Swarzędzu. 1 wrze-
śnia 2020 roku, wszystko, w tym nowe 
wyposażenie szkoły, będzie gotowe do 
rozpoczęcia nauki. Jak już informowali-
śmy, rozbudowa SP nr 2 w Swarzędzu to 
zadanie polegające na: 
 » rozbiórce obiektu sklepiku szkolnego 
o pow. 25,00 m2, rozbiórce istnieją-
cych schodów przy sali gimnastycznej 
o pow. 26,00 m2, rozbiórce istniejącego 
utwardzenia boiska o pow. 1813,00 m2, 
chodnika o pow. 95,00 m2;

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

 » wykonaniu zagospodarowania terenu: 
przestrzeni manewrowej dla pojazdów 
jednostek ratowniczych, dojść - chodni-
ków, placu postojowego dla samocho-
dów osobowych, nowych trawników;

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

 » budowie placu zabaw o pow. 515,20 m2 

wykonanej z poliuretanu wraz z wy-
posażeniem w urządzenia zabawowe;

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

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

Wykonawcą jest PPUiH Agrobex 
Sp. z o.o. z Poznania. Koszt tej inwestycji 
to ok. 17 mln zł z budżetu naszej gminy.

/mw/
 Fot. Karolina Wandachowicz-Tokłowicz

Rozbudowa  
bazy w Garbach – 
w lipcu zakończenie 

W lipcu zakończyć ma się rozbudowa 
bazy transportowej w Garbach przy ul. 
Transportowej 1, która stanowi zaplecze 
swarzędzkiej komunikacji publicznej. 
Wykonawcą robót budowlanych jest 
firma CONSTRUCTO Sp. z o. o. Sp. k. 
z Rogówka, a koszt wynosi 6,374 mln zł, 
z czego dofinansowanie ze środków UE 
to prawie 3,3 mln zł. 

Inwestycja polega 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 da-
chu i przebudowie instalacji elektrycznej 
w budynku,

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

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

 » instalacji gruntowych wymienniki cie-
pła,
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Nowi lokatorzy już w nowym bloku. Mimo trwającej epidemii, Gmina Swarzędz jako jednostka samorządu terytorialnego stara się realizować swoje 
ustawowe obowiązki. Na początku bieżącego roku uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie nowego budynku mieszkalnego. Po zakończeniu intensywnych prac Społecznej 
Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzeniu przez burmistrza Mariana Szkudlarka propozycji listy rodzin skierowanych do zamieszkania w budynku położonym w Jasinie przy 
ul. Wrzesińskiej 156, w pierwszych dniach kwietnia rozpoczęło się jego zasiedlanie. 
Przypominamy, że budynek ten wybudowany został przez Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z wykorzystaniem preferencyjnego kredytu z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Gwarantem kredytu jest Gmina Swarzędz, która wynajęła od swojej spółki wszystkie 21 znajdujących się tam lokali. W ręce potrzebujących 
rodzin trafiło 19 z nich, a 2 zarezerwowane zostały na potrzeby rozszerzenia programu mieszkań chronionych, zapoczątkowanego w naszej gminie przed rokiem.
Wszystkim lokatorom życzymy zdrowia i samych pozytywnych wrażeń z zamieszkiwania w nowych mieszkaniach. Aby jak najdłużej służyły – pamiętajcie, że należy 
o nie dbać, jak o swoje. /MS/

dok. na str. 20 Ü
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 » przełożeniu kabla elektro-energetycz-
nego kolidującego z projektowaną roz-
budową wraz z likwidacją nieczynnej 
latarni;

Rozbudowa i modernizacja ma rów-
nież na celu przystosowanie budynku 
w maksymalnym stopniu do obowiązują-
cych przepisów i norm oraz zabezpieczenie 
przeciwpożarowe w możliwym zakresie. 

Rozbudowa bazy transportowej w Garbach (obok 
przebudowy ul. Transportowej, przebudowy ulicy Średzkiej  
i budowy węzła przesiadkowego  w Paczkowie oraz zaku-
pu 7 autobusów hybrydowych) realizowana jest w ramach 
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 miej-
ska, Poddziałanie 3.3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

/mw/ 

Rondo 
na skrzyżowaniu 
ulic Transportowej 
i Kórnickiej 

Trwa III etap rozbudowy ul. Trans-
portowej, polegający na budowie ronda 

Baza transportowa w Garbach

Rondo na skrzyżowaniu ulic 
Transportowej i Kórnickiej
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na skrzyżowaniu ulic Transportowej 
i Kórnickiej. Rondo ma być gotowe latem 
tego roku. Wykonawcą jest firma Iveston 
z Obornik, a koszt to niespełna 2,5 mln zł. 
Przypomnijmy, że dotychczas – w ramach 
I i II etapu – ulica Transportowa przebu-
dowana została na ponad półtorakilome-
trowym odcinku od ul. Kórnickiej aż do 
granicy z Poznaniem, gdzie dochodzi do 
ul. Borówki. /mw/

Zmodernizowane 
przejście dla pieszych 

Z początkiem maja br. do użytku 
mieszkańców oddane zostało wyremon-
towane przejście dla pieszych na ulicy św. 
Marcina przy schodach w ciągu Wielkiej 
Rybackiej. Z uwagi na niedostateczną wi-
doczność uczestników ruchu, w ramach 
modernizacji przejście zostało przesunięte 
w kierunku północnym o około 20 me-
trów. Dzięki takiemu zabiegowi, kierowcy 
z wyprzedzeniem zauważą osoby zamie-
rzające przejść na przeciwną stronę ulicy, 
tym bardziej, że cały obszar został także 
doświetlony mocnym światłem z dwóch 
latarni, po jednej z każdej strony. Nowo-
czesne oprawy w technologii LED o mocy 
27W każda, dostatecznie rozświetlają cały 
obszar, zapewniając pieszym bezpieczną 
przeprawę. Dodatkowo, o miejscu szcze-
gólnej uwagi, informują światłem pulsa-
cyjnym oprawy ostrzegawcze Flash Node 
6W. Ponadto w ramach tej inwestycji, 
gmina zamontowała nowe bariery chod-
nikowe, by uniemożliwić zbiegającym 
po schodach wtargnięcie bezpośrednio 
na jezdnię.  /ts/

Zbiornik retencyjny 
– budowa 
na ukończeniu 

Kończy się budowa zbiornika reten-
cyjnego w Jasinie pomiędzy ul. Poznańską 
a drogą dojazdową do ETC i Leroy Merlin. 
Wykonawca jest firma „Budomelior” z Su-
chego Lasu, a koszt to niespełna 550 tys. 
zł. Zbiornik retencyjny został wybudo-
wany na rowie C-A tzw. Mielcuch. Ma 
powierzchnię 0,25 ha i pojemność 1,8 tys. 
metrów sześciennych. Celem inwestycji 
jest zatrzymanie wody podczas intensyw-
nych opadów, co zapobiegnie zalewaniu 
nieruchomości w rejonie ulic Jasińskiej 
i Wiejskiej.  /mw/

Nowy zbiornik wody 
pitnej w Gortatowie

W Gortatowie ukończona została 
gminna inwestycja ważna dla poprawy 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę. 
Zbudowany został tam nowy zbiornik 
wody pitnej na stacji uzdatniania wody 

przy ul. Dożynkowej. Zbudowała go firma 
„GLOBTANK” z Warszawy, a koszt wy-
niósł ok. 260 tys. zł. Dzięki tej inwestycji 
mieszkańcy Gortatowa, Łowęcina, Sarbi-
nowa, Sokolnik i części Paczkowa odczują 
poprawę w zaopatrzeniu w wodę, zwłasz-
cza w okresie największego jej poboru.

/mw/

Zmodernizowane przejście dla pieszych na ulicy św. Marcina

Zbiornik retencyjny w Jasinie

Zbiornik wody pitnej w Gortatowie

Û dok. ze str. 19
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Majowe święta w Swarzędzu
W tym roku obchody świąt majowych – Święta Pracy i przypadającej 1 maja 
16. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dnia Flagi RP i Święta 
Konstytucji 3 Maja, miały w Swarzędzu inny niż dotychczas charakter. 

Z uwagi na panującą sytuację epide-
miczną, nie odbyły się tradycyj-
ne miejskie uroczystości. 2 maja 

w imieniu wszystkich mieszkańców na-
szej gminy, symboliczne wiązanki złożyli 
przed Pomnikiem Poległych za Wolność 
i Ojczyznę oraz pod tablicą upamiętniającą 
Bohaterów Poległych za Wolność i Ojczy-
znę, przedstawiciele władz samorządowych 
Swarzędza, na czele z burmistrzem, Maria-
nem Szkudlarkiem i przewodniczącą Rady 
Miejskiej Barbarą Czachurą. W uroczysto-
ści uczestniczyli także I zastępca burmistrza, 
Grzegorz Taterka oraz sekretarz gminy, 
Agata Kubacka. Z inicjatywy przedstawi-
cieli swarzędzkich organizacji i klubów, na 
płycie przed ratuszem rozpostarto w Dniu 
Flagi kilkunastometrowy biało-czerwony 
Symbol Narodowy, jako wyraz przywiąza-
nia do naszych państwowych barw. 

Na ulice miasta i gminy wyruszył 
oznakowany samochód z fotografami 
KSPhotography-Kacper Skubiszak Fo-
tografia Sportowa na pokładzie, który 
przemieszczał się po ulicach i osiedlach, 
wypatrując (w oknach, na balkonach, 
w ogrodach) za pomocą obiektywów 
fotograficznych, mieszkańców z biało-
-czerwonymi emblematami. W ten sposób 
powstała wielka swarzędzka biało-czer-
wona galeria zdjęć. Można ją obejrzeć na 
oficjalnym profilu FB KSPhotography – 
Kacper Skubiszak Fotografia Sportowa.

/ip/ 
 Fot. Izabela Paprzycka 

100. urodziny 
Pana Feliksa

Pan Feliks Pankowski mieszkają-
cy w Swarzędzu skończył 100 lat! 
19 maja swoje urodziny świętował 

w otoczeniu rodziny, a burmistrz Swarzę-
dza, Marian Szkudlarek przekazał Jubila-
towi kosz kwiatów i okolicznościowy list 
z serdecznymi gratulacjami. Pan Feliks 
wciąż jest w świetnej formie. Życzymy 
kolejnych wielu lat w zdrowiu, szczęściu 
i radości.

/mw/
 Fot. Izabela Paprzycka 
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Z prac Rady 
Miejskiej

Podczas XX Sesji Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w dniu 31.03.2020r. 
podjęto następujące uchwały:

► XX/253/2020 - Uchwała w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2020.

► XX/254/2020 - Uchwała w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2020 
– 2043.

► XX/255/2020 - Uchwała w sprawie 
emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz za-
sad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

► XX/256/2020 
Uchwała w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji społecznych dotyczących Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz 
na rok 2021.

► XX/257/2020 Uchwała w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

► XX/258/2020 - Uchwała w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXXV/339/2017 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 
marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego 
część obrębu Gruszczyn, Kobylnica, Uza-
rzewo i Uzarzewo Katarzynki.

► XX/259/2020 - Uchwała w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXXV/340/2017 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 
marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego 
obręb Kruszewnia i część obrębów Garby 
i Zalasewo. 

► XX/260/2020 - Uchwała w sprawie 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wschodniej 
części obrębu Zalasewo. 

► XX/261/2020 - Uchwała w sprawie 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „Rejon ulic 

Transportowej, Rivoliego i Poziomkowej 
w Zalasewie”. 

► XX/262/2020 - Uchwała w sprawie 
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 

► XX/263/2020 - Uchwała w sprawie 
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 
na Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Swa-
rzędzu.

Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w dniu 28.04.2020r. 
podjęto następujące uchwały:

► XXI/264/2020 - Uchwała w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości 

W dniu 26 maja 2020 roku odbyła odbyła się XXII Sesja 
Rady Miejskiej w Swarzędzu. Głównym tematem sesji była 
„Informacja o stanie ochrony  przeciwpożarowej  na terenie 
Gminy Swarzędz oraz o stanie porządku i bezpieczeństwa 
publicznego na terenie Gminy Swarzędz w 2019 r.” Komen-
dant Policji w Swarzędzu, Eugeniusz Sierański.  przedstawił 
analizę stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu 
Policji w Swarzędzu w 2019 roku. Dodatkowo omówił zakres 
podejmowanych czynności w związku z ogłoszonym stanem 
epidemii. Poinformował, że w tym trudnym czasie, ważnym za-
daniem Policji była kontrola przestrzegania nałożonych nakazów 
i obostrzeń. Komendant podziękował wszystkim mieszkańcom 
miasta i gminy Swarzędz, którzy stosowali się do przepisów 
prawa,  w szczególności obowiązujących w pierwszym okresie 
zastosowanej kwarantanny. Niestety odnotowano przypadki 
nieprzestrzegania nałożonych nakazów, dlatego zostały skiero-
wane wnioski o ukaranie do Sądu. Na zakończenie zaapelował 
o dalsze przestrzeganie obowiązujących przepisów związanych 
z epidemią w trosce o zdrowie nas wszystkich. 

Informacja o stanie ochrony  przeciwpożarowej  na terenie 
Gminy Swarzędz przedstawił Komendant Gminny Ochrony Prze-
ciwpożarowej w Swarzędzu, Sławomir Kaźmierczak. Komen-
dant zaprezentował analizę działań ratowniczych w 2019 roku, 
z czego wynikało, że swarzędzka jednostka miała największą 
ilość interwencji ratowniczych na terenie powiatu poznańskiego. 

Komendant podkreślił, że najczęstszą przyczyną pożarów jest 
nieostrożność przy posługiwaniu się ogniem, dlatego zaapelował 
o szczególne zachowanie ostrożności w tym zakresie. 

Następnie informację o stanie bezpieczeństwa publiczne-
go przedstawił Komendant Straży Miejskiej, Piotr Kubczak. 
W prezentacji omówił zakres interwencji podejmowanych przez 
strażników. Najczęstsze interwencje dotyczą spalania odpadów, 
interwencji w ruchu drogowym, a także niszczenia zieleni, za-
śmiecania i uszkadzania mienia. Komendant Kubczak podkreślił 
dobrą współpracę z Policją i Strażą Pożarną. Podziękował za 
wspólne działania na rzecz Schroniska dla zwierząt w Skałowie. 

Podczas dyskusji poruszono także kwestie odpowiedniej 
ilości hydrantów na terenie gminy, interwencji podejmowa-
nych przez Policję, ilości wyjazdów służb ratunkowych, które 
są efektem fałszywych alarmów oraz problemów związanych 
z bezdomnością. 

Ponadto Burmistrza Marian Szkudlarek wraz z radnymi 
podziękowali wszystkim służbom za działania mające na celu 
ochronę mieszkańców w czasie epidemii. 

Podczas sesji Rada podjęła uchwały, m.in. w sprawie no-
wych nazw ulic w sołectwie Rabowice. Nowe nazwy ulic będą 
nosiły nazwy Forsycjowa, Fuksjowa, Pigwowa oraz Tarninowa. 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura

28 kwietnia i 26 maja z uwagi na pandemię koronawirusa radni obradowali online.  
Zarejestrowaliśmy dla Państwa migawkę z takiej nietypowej sesji.
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niektórych grup przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID – 19.

► XXI/265/2020 - Uchwała w spra-
wie współdziałania pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego w celu wyzna-
czenia obszaru i granic aglomeracji Po-
znań. 

► XXI/266/2020 - Uchwała w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XVI/216/2019 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 
listopada 2019 r. w sprawie wysokości 
i zasad ustalenia dotacji celowej dla pod-
miotów prowadzących żłobki lub kluby 
dziecięce na terenie Gminy Swarzędz.

► XXI/267/2020 - Uchwała w spra-
wie zmiany uchwały LIV/398/2006 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 
2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędo-
wych za usługi przewozowe środkami 
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, 
opłat dodatkowych, określenia uprawnień 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów środkami transportu zbioro-
wego, a także podziału linii na strefy.

► XXI/268/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w mieście Swarzędz – Miodowa.

► XXI/269/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy ulicy w mieście Swa-
rzędz – Różana.

XXI/270/2020 - Uchwała w sprawie 
nadania nazwy drodze wewnętrznej w mie-
ście Swarzędz – Rzemieślnicza.

► XXI/271/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w mieście Swarzędz – Zielona.

► XXI/272/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gortatowo – Sąsiedzka.

► XXI/273/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gruszczyn – Słodka.

► XXI/274/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gruszczyn – Urocza.

► XXI/275/2020 - Uchwała w spra-
wie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz.

► XXI/276/2020 - Uchwała w spra-
wie rozpatrzenia skargi na Dyrektora 
Przedszkola Nr 5 w Swarzędzu. 

Podczas XXII Sesji Rady Miejskiej 
w Swarzędzu w dniu 26.05.2020 r. 
podjęto następujące uchwały:

► XXII/277/2020 - Uchwała w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2020.

► XXII/278/2020 - Uchwała w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2020 – 2043.

► XXII/279/2020 - Uchwała w spra-
wie Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Swarzędz na lata 2020-2023

► XXII/280/2020 - Uchwała w spra-
wie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
części nieruchomości gruntowej na okres 
oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na od-

stąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy.

► XXII/281/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – Forsycjowa. 

► XXII/282/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – Fuksjowa. 

► XXII/283/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – Pigwowa.

► XXII/284/2020 - Uchwała w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – Tarninowa. 

/BRM/

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

*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi
Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi w tym miesiącu odbyło się w piątek 22 maja. 
Z powodu trwającej pandemii koronawirusa posiedze-
nie miało charakter zdalny. Głównym tematem obrad 
było przyjęcie opinii Komisji w sprawie  sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 
za rok 2019. 

Tomasz Majchrzak

Wpłyń 
na swoją 
przestrzeń!

Szanowni Miesz-
kańcy! W ramach 
swarzędzkiego Bu-

dżetu Obywatelskiego mamy 
możliwość zdecydować, na realizację jakich 
projektów zostanie przeznaczona kwota 
1.500.000 zł. z budżetu na rok 2021. Budżet 
Obywatelski zostanie podzielony na trzy 
części. Głosy oddać możemy na projekt 
główny, na który zostanie przeznaczony 
1 mln zł oraz na projekty lokalne, których 
suma nie przekroczy 300.000 zł, a wartość 
jednostkowa 100.000 zł i projekty dodatko-
we, których suma nie przekroczy 200.000 
zł, a wartość jednostkowa 50.000 zł. 

Powodów do zaangażowania się 
w gminny Budżet Obywatelski i współ-

decydowania o przyszłorocznych projek-
tach jest wiele, jednak najważniejszymi są 
możliwość współuczestnictwa i współde-
cydowania, przejawiająca się w: 

 » dbałości o wspólne otoczenie i szansie 
na zwiększanie jego atrakcyjności, 

 » wpływie na decyzję (poprzez oddanie 
głosu), co będzie realizowane w naj-
bliższym otoczeniu ze środków pu-
blicznych, 

 » integracji z najbliższym otoczeniem 
i sąsiadami podczas generowania po-
mysłów, tworzenia koncepcji, a nas-

tępnie promocji projektu podczas 
głosowania. 

Regulamin oraz szczegółowy 
Harmonogram Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Swarzędz zawarte 
zostały w Uchwale Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, dostępnej w Biulety-

nie Informacji Publicznej pod adresem:  
http://bip.swarzedz.eu/ 

Najbliższymi ważnymi dla mieszkań-
ców datami są: 

 » od 10.07.2020 r. do 11.09.2020 r. – 
głosowanie 

 » do 12.10.2020 r. – ogłoszenie wy-
ników 
Możliwość łatwego głosowania za-

pewnia nowopowstała strona: 
https://swarzedz.konsultacjejst.pl/ 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców 

do udziału w Budżecie Obywatelskim 
Gminy Swarzędz, do wspólnego działania 
i poczucia odpowiedzialności za wspólną 
przestrzeń. Każdy projekt się liczy i każdy 
głos ma znaczenie! /wpr/
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Kolejna wystawa w muzeum

Od 16 czerwca w Swarzędzkim Centrum Historii 
i Sztuki będzie można zapoznać się z historią 
amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-desan-

towej. Dzięki współpracy ze swarzędzką grupą rekon-
strukcyjną „Green Light” zwiedzający będą mieli okazję 
obejrzeć unikatowe pamiątki z czasów II wojny świa-
towej związane z armią amerykańską. W ekspozycji 
zostaną zaznaczone również polskie akcenty. 

Serdecznie zapraszamy.
/SCHiS/

Konkurs 
fotograficzny 
„30 lat 
minęło...”

Drodzy swarzędzanie i swa-
rzędzcy przedsiębiorcy! 
W tym roku minęło 30 lat 

samorządu terytorialnego w Pol-
sce. Z tej okazji proponujemy Wam podróż do przeszłości, zachęcając do wzięcia udziału 
w konkursie fotograficznym pt.: „30 lat minęło...”

Ośrodek Kultury wznawia działalności sekcji
Sekcje, które wznawiają 
działalność:
» Sekcja nauki gry na 

gitarze 
» Sekcja nauki gry na 

pianinie 
» Sekcja wokalna 
» Sekcja perkusyjna 
» Sekcja szachowa – 

on-line
» Sekcja plastyczna – 

on-line
» Sekcja tańca – on-line

» Sekcja teatralna – on-line
» Sekcja instrumentów dę-

tych blaszanych – on-line
» Sekcja Regionalna Olszy-

na – on-line
» Sekcja Orkiestry Flażo-

letowej – opracowanie 
nut, aranżacja utworów, 
nagrywanie akompania-
mentów do samodziel-
nych ćwiczeń w domu

Zapraszamy!
/ok/

„Wiosenny świat 
wyobraźni’’  
– wyniki konkursu

W czasie pandemii kornonawirusa 
Sekcja Teatralna Ośrodka Kul-
tury w Swarzędzu przygotowała 

konkurs na aktorską interpretację wierszy 
dla dzieci „Wiosenny świat wyobraźni’’. 
Konkurs odbywał się w dwóch katego-
riach wiekowych 5-8 lat i 9-13 lat. Dzieci 
w wieku 5-8 lat przygotowywały aktor-
ską interpretację  wiersza Juliana Tuwima 
„Spóźniony słowik”, natomiast te z kate-
gorii 9-13 lat prezentowały wiersz Jana 

Brzechwy „Ryby, żaby i raki”. Uczestnicy 
przesłali nagrane filmiki swojego wyko-
nania na adres mailowy: okswarzedz@
gmail.com 
Oto wyniki: 

Kategoria wiekowa 9-13 lat: I miej-
sce - Marta Kiersk, II miejsce ex aequo 
- Aleksandra Hetmańczyk i Mika Plusz-
czyk, III miejsce - Marysia Jakubowska, 
wyróżnienie - Alicja Hetmańczyk.

Kategoria wiekowa 5-8 lat: I miej-
sce - Martyna Łuczak, II miejsce - Laura 
Przepióra.

Wielkie gratulacje dla wszystkich 
uczestników!

/ok/

Nauka gry na perkusji

Wychodząc na-
przeciw ocze-

kiwaniom, w dobie 
pandemii korona-
wirusa i przymuso-
wej izolacji,  braku 
imprez i wydarzeń 
kulturalnych, posta-
nowiliśmy zachęcić 
mieszkańców Swa-
rzędza i okolic, by 
mimo wszystko  ten trudny czas spędzili obcując 
z kulturą. W tym celu przygotowaliśmy  krótkie 
filmiki instruktarzowe, składające się na 8 od-
cinków, które pomogą każdemu, krok po kroku, 
zaznajomić się podstawowymi zagadnieniami 
gry na perkusji. Filmiki dostępne będą na stronie 
ok-swarzedz.pl oraz na naszym FB. 
Zajęcia prowadzi Piotr Langner.
 /ok/

Zwrot biletów

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy 
iż z powodu obecnej sytuacji związanej 

z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce 
wszystkie wydarzenia zostały odwołane.
Bilety zakupione przez platformę www.kupbile-
cik.pl zostaną automatycznie zwrócone.
Istnieje również możliwość zwrotu biletów 
zakupionych stacjonarnie. W tym celu prosimy 
o zgłoszenie się z biletem do Ośrodka Kultury 
w Swarzędzu (ul. Poznańska 14) gdzie będzie-
my dokonywać zwrotów w formie przelewu na 
konto.
Wniosek o zwrot biletów można wypełnić rów-
nież w domu pobierając go ze strony www.ok-
-swarzedz.pl załączając bilety i wysyłając go na 
nasz adres: Ośrodek Kultury w Swarzędzu 62-020 
Swarzędz, ul. Poznańska 14 
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numerem: 61 65 10 219.

/ok/

Jeśli macie zdjęcie Swarzędza 
z minionych lat, na którym jesteście 
Wy, Wasze rodziny lub znajomi... 
Zróbcie zdjęcie w tym samym 
miejscu, starając się odwzorować 
tamto ujęcie. Porównajcie, pokażcie 
jak zmieniła się fotografia, a wraz 
z nią Wy sami oraz nasze miasto 
i gmina... 

Na zdjęcia czekamy do 19 
czerwca 2020 r. W konkursie mogą 
wziąć udział zarówno mieszkańcy, 
jak i przedsiębiorcy.

Szczegóły znajdą Państwo na www.
swarzedz.pl oraz na plakacie. /wpr/
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Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki ponownie otwarte

Swarzędzkie Centrum Historii 
i Sztuki ponownie otworzyło się dla 
zwiedzających 8 maja 2020. Niestety 

w ograniczonej formie, co oznacza, że nie 
wszystkie atrakcje są dostępne. Jednak 
dla naszych gości została przygotowana 
wyjątkowa wystawa, na której zaprezen-
towano projekty mebli z lat 30/40 XX 
wieku w stylu art deco. Rysunki pochodzą 
z nieistniejącej już fabryki mebli z Berlina, 
a obejrzeć je można dzięki uprzejmości 
właściciela kolekcji pana Przemysława 

Łukowiaka z Obornik Wielkopolskich. 
Na ekspozycji zaprezentowano również 
meble przed i po renowacji udostępnione 
przez pana Zbigniewa Staniszewskiego 
oraz dawne narzędzia stolarskie z Cechu 
Stolarzy Swarzędzkich. Wystawa będzie 
dostępna do końca maja.

W czerwcu zapraszamy Państwa na 
nową wystawę, której tematykę i szcze-
góły podamy już wkrótce. Zapraszamy 
do śledzenia nas na naszym fanpage na 
fb (https://www.facebook.com/muzeum.

swarzedz/) oraz na stronie internetowej 
(https://muzeum-swarzedz.pl/category/
aktualnosci/)

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki 
jest otwarte dla zwiedzających od wtorku 
do piątku w godzinach 9:00 do 12:00 i od 
13:00 do 15:00 oraz w soboty od 13:00 do 
17:00. Prosimy o zapoznanie się z nowym 
regulaminem zwiedzania: https://muzeum-
-swarzedz.pl/regulamin-zwiedzania-schis/

/SCHiS/

Przyjaciel Wierzenicy 
inaczej niż zwykle Od 2007 r. redakcja pisma „Wierze-

niczenia”, a od kilku lat wraz z za-
rządem Stowarzyszenia Pomocy 

Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego 
w Wierzonce przyznają tytuł Przyjaciela 
Wierzenicy. Jest on podziękowaniem dla 
osób spoza Wierzenickiej Ziemi za pomoc 
i życzliwość okazywaną jej społeczności. 

Przez trzynaście lat osoby nominowa-
ne  były nieświadome  wyróżnienia. Do-
wiadywały się o nim podczas mszy 3 maja. 
W tym roku Elżbieta Mazur – laureatka 14 
edycji, emerytowana kierownik działu ds. 
osób niepełnosprawnych w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ze 

względu na jej stan zdrowia i okoliczności 
pandemiczne została uprzedzona o wyróż-
nieniu. Obostrzenia związane z pandemią 
sprawiły, że swój tytuł, w towarzystwie 
męża Piotra i córki, otrzymała podczas 
specjalnej popołudniowej mszy. Choć 
widziała, co ją spotka podczas laudacji 
odczytywanej przez Ewą J. Buczyńską 
i później, dziękując nie potrafiła ukryć 
łez wzruszenia. Drewnianą statuetkę św. 
Mikołaja, trzeciomajowy numer „Wie-
rzeniczeń” i kwiaty wręczyli jej redaktor 
odpowiedzialny Maciej Dominikowski 
i ks. Przemysław Kompf.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Biblioteka znów działa 
i zaprasza Czytelników

Szanowni Państwo! Po kilkutygo-
dniowej przerwie wznowiła pra-
cę Biblioteka Publiczna w Swa-

rzędzu. Od 25 maja otwarte zostały już 
wszystkie jej filie. Prosimy o zapoznanie 
się z nowymi godzinami otwarcia biblio-
teki głównej i filii oraz nowymi zasadami 
korzystania ze zbiorów. Aktualne informa-
cje o pracy biblioteki znajdą Państwo na 
www.biblioteka.swarzedz.pl

/bibl/

Aerobik w hali 
namiotowej SCSiR 

Zapraszamy na zajęcia aerobiku w hali 
namiotowej SCSiR przy pływalni 
Wodny Raj. Opłata 10 zł/1 os./1 za-

jęcia płatne w kasie przy hali namiotowej 
– gotówka lub karta płatnicza. Na jedne za-
jęcia może wejść nie więcej niż 24 osoby. 
Prosimy, w miarę możliwości, o przyno-
szenie własnych mat do ćwiczeń. Istnie-
je możliwość rezerwacji miejsca w dniu 
zajęć od godziny 15:00 pod nr tel. 61 65 
09 529. Wszystkie karnety z zajęciami, 
które nie odbyły się z powodu zamknięcia 
pływalni, zostają przeniesione na nowy 
sezon 2020/2021, który rozpocznie się we 
wrześniu 2020r. Dodatkowe informacje 
pod nr tel. 61 65 09 520 od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

Zasady dotyczące korzystania z obiek-
tów sportowych, opracowane na podstawie 
zasad bezpieczeństwa Rady Ministrów, 
dostępne są na naszej stronie interneto-
wej oraz wywieszone w hali namiotowej 
SCSiR.

/cs/

Zapraszamy na korty 

Zapraszamy na korty tenisowe przy 
pływalni Wodny Raj w Swarzę-
dzu, czynne codziennie od 10:00 

do 20:00 (w zależności od warunków 
atmosferycznych). Płatność gotówką lub 
kartą płatniczą w biurze kortów. Nie ma 
możliwości opłaty karnetem SCSiR – do 
odwołania.

Zasady dotyczące korzystania z kor-
tów tenisowych opracowane na podstawie 
zasad bezpieczeństwa Rady Ministrów, 
dostępne są na naszej stronie internetowej 
oraz wywieszone na kortach tenisowych.

Rezerwacja kortów tel. 515 320 194 
– w godzinach funkcjonowania kortów.

OPŁATY:
 » Poniedziałek – Piątek 10:00 – 15:00 
20 zł/60min

 » Poniedziałek – Piątek 15:00 – 20:00 
25 zł/60min

 » Sobota, Niedziela i Święta 10:00 – 
20:00 25 zł/60min

PRZYPOMINAMY:
 » na kortach obowiązują odpowiednie 
buty z płaską podeszwą,

 » parking przed pływalnią Wodny Raj.
/cs/
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Jagna Niedzielska
„Bez resztek. Kuchnia 
zero waste, czyli nie 
wyrzucaj pieniędzy 
i jedzenia”

Jagna Niedzielska, szefowa kuchni i do-
radca kulinarny, w swojej książce radzi, 
jak planować i robić zakupy tak, by nie 
wyrzucać zakupionej żywności. Poza 
odpowiednim planowaniem autorka 
książki mówi, jak właściwie przechowy-
wać żywność, jak i co mrozić, zachęca do 
wykorzystania w czasie gotowania tego, 
co do tej pory wyrzucaliśmy (czerstwe 
pieczywo, obierki warzyw, skórki serów, 
liście rzodkiewek). Książka składa się 
nie tylko z części teoretycznej, ale także 
z przepisów. 

Lesley Kara
„Plotka”

Pewnego dnia Jo słyszy plotkę, że 
w miasteczku, do którego właśnie 
sprowadziła się z synem, mieszka pod 
zmienionym nazwiskiem morderczyni, 
która jako dziecko zabiła młodszego od 
siebie chłopca. Choć początkowo tego 
nie planuje, sama zaczyna przekazywać 
tę wiadomość dalej. Plotka zaczyna żyć 
własnym życiem, a mieszkańcy oskar-
żają o bycie morderczynią przypadkowe 
osoby. Sama Jo także zaczyna dostawać 
niepokojące wiadomości, a ktoś przera-
bia zdjęcie klasowe, na którym w piersi 
jej syna tkwi nóż. Wciągający thriller 
jest luźno oparty na postaci Mary Bell, 
która jako jedenastolatka zabiła dwójkę 
dzieci, w wieku 23 lat wyszła z więzienia 
i otrzymała nową tożsamość. 

Vincent Pedre
„Szczęśliwe jelita.
Program oczyszczania, 
który pomoże ci 
wyeliminować ból, pozbyć 
się toksyn, pasożytów 
oraz schudnąć ”

Według najnowszych badań zdro-
wie zaczyna się w jelitach. Gdy flora 
bakteryjna zostaje zaburzona, jelita 
nie pracują tak, jak powinny, zaczyna 
chorować cały organizm. Autor Vincent 
Pedre, specjalista medycyny funkcjo-
nalnej, wykorzystując lata praktyki, 
doświadczenie własne (cierpi na syn-
drom jelita drażliwego) i swoich pacjen-
tów, opracował uniwersalny program, 
który pomaga przywrócić prawidłową 
pracę jelit a zwłaszcza oczyścić jelita z  
nagromadzonych substancji chorobo-
twórczych, nauczyć się wprowadzać do 
diety probiotyki i niezbędne substancje 
odżywcze, przeprowadzić 28-dniowy 
program oczyszczania.

Nicola Rayner
„Dziewczyna,  
którą znałaś”

Pewnego dnia Alice dostrzega w pociągu 
dziewczynę, z którą przed laty związany 
był jej mąż George. Dziewczyna jeszcze 
w czasie studiów zaginęła i nigdy nie 
odnaleziono jej ciała. Alice zaczyna pro-
wadzić własne dochodzenie, zwłaszcza 

że szybko wychodzi na jaw, że George 
i wspólni znajomi coś przed nią ukrywa-
ją. Poza Alice, autorka wprowadziła jesz-
cze inne bohaterki, które znały zaginioną 
(jej przyjaciółkę Kat oraz siostrę Naomi).  
Ich historie, wspomnienia, tajemnicze 
przesyłki i skrywane sekrety łączą się 
wzajemnie, odkrywając prawdę o za-
ginięciu Ruth. Dobrze skonstruowany 
dreszczowiec, od którego trudno się 
oderwać. 

Andrea Wulf
„Człowiek, 
który zrozumiał 
naturę. Nowy 
świat Aleksandra 
von Humboldta”

Dzięki autorce możemy wyruszyć wraz 
Alexandrem Humboldtem w naukowe 
podróże jego życia. Poznać jego poglądy 
i ludzi, z którymi się spotykał i na których 
oddziaływał (np. Thomasa Jeffersona, 
Darwina, Goethego, Karola Darwina, 
Simona Bolivara). Andrea Wulf przed-
stawia Humboldta jako człowieka z krwi 
i kości – przybliżając nam jego zalety, 
wady, ale też i dziwactwa. Pokazuje, 
jak wiele zrobił dla dzisiejszej geogra-
fii i ekologii. Biografię czyta się bardzo 
dobrze – jak w powieści chce się dowie-
dzieć, co będzie dalej. Publikacja  jest 
bardzo dobrze odbierana przez czytel-
ników, zdobyła także jedną z najbardziej 
prestiżowych nagród literackich – Costa 
Biography Award 2015.

Paweł Piotr Reszka
„Płuczki. Poszukiwacze 
żydowskiego złota”
Paweł Reszka, laureat Nagrody im. Ry-
szarda Kapuścińskiego, podejmuje się 
trudnego, bolesnego tematu. Opisuje 

proceder, w czasie którego po wojnie 
na terenach byłych obozów zagłady 
w Sobiborze i Bełżcu w mogiłach ofiar 
mieszkańcy pobliskich wsi prowadzili 
wykopki w poszukiwaniu żydowskiego 
złota. Prochy zmieszane z ziemią prze-
płukiwali w rzece lub specjalnych dołach 
tzw. płuczkach. Jak mogło dojść do takie 
zobojętnienia? Co kierowało poszukiwa-
czami? Co sądzą o tym ich potomkowie? 
Wstrząsająca literatura faktu pokazująca 
fenomen dziedziczenia tzw. odwróconej 
moralności, ale dosadnie ujawniająca, 
że odczłowieczenie ofiar Holocaustu nie 
skończyło się wraz z II wojną światową. 

Jojo Moyes
„Światło  
w środku nocy”

Alice jest Angielką, która wychodzi za 
mąż za Amerykanina. Po ślubie dziew-
czyna przeprowadza się do domu apo-
dyktycznego teścia, dla którego jedyną 
książką wartą uwagi jest Biblia. Alice 
szybko zdaje sobie sprawę, że małżeń-
stwo było pomyłką; w dodatku  staje 
się w małym miasteczku ofiarą plotek. 
Wbrew woli teścia dziewczyna angażu-
je się w działalność  konnej, obwoźnej  
biblioteki i – poznaje niesamowitą 
kobietę Margery. Dzięki niej w boha-
terce zachodzi przemiana, z nieśmiałej 
dziewczyny przemienia się w świadomą 
swojej wartości kobietę, niebojącą się 
walczyć o swoje prawa. Wielowątkowa, 
dobrze napisana powieść obyczajowa.

Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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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 

Wznowienie działalności placówek dla seniorów

Drodzy seniorzy! Z radością infor-
mujemy o wznowieniu z dniem 
26.05.2020 działalności naszych 

placówek: Dzienny Dom „Senior-WIGOR”, 
Dzienny Dom Pomocy oraz Centrum Ak-
tywności Seniora w Swarzędzu. W związ-
ku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną 
i kierując się przede wszystkim bezpie-
czeństwem uczestników i pracowników, 
jesteśmy zobowiązani do przestrzegania 
określonych procedur. Dzięki temu je-
steśmy w stanie rozpocząć ponownie 
działalność.

Po dwóch miesiącach izolacji, mimo 
rozmów telefonicznych, stęskniliśmy się 

za bezpośrednim kontaktem, uśmie-
chem, gestem, a także ulubionymi żar-
tami. Dbamy, aby nasze dotychczasowe 
długoletnie relacje, oparte na silnej więzi 
nadal się pięknie rozwijały.  

W związku z tym serdecznie zaprasza-
my do naszych placówek po wcześniej-
szym kontakcie telefonicznym: 

 » Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 
61 622 73 57

 » Dzienny Dom Pomocy 500 703 276
 » Centrum Aktywności Seniora: 

instruktorzy zajęć: p. Małgorzata 
504 932 301, p. Beata 505912370.

/ops/

Odeszli na zawsze...

W ostatnim czasie z wielkim smutkiem po-
żegnaliśmy na zawsze kilkoro zasłużonych 

swarzędzan... Wspomnijmy raz jeszcze zmarłych:
Pana Henryka Brodziszewskiego – rad-

nego i Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu 
Rady Miejskiej w Swarzędzu w latach 2002-2006, 
wieloletniego prezesa chóru „Akord”, wyróżnionego 
odznaczeniem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Swa-
rzędz”. Pan Henryk Brodziszewski zmarł w niedzielę 
24 maja, miał 87 lat. Żegnamy Go z głębokim żalem. 

Panią Krystynę Łybacką – mieszkanki 
Swarzędza. Pani Krystyna Łybacka była siedmio-
krotnie wybierana na stanowisko posła do Sejmu 
RP w kadencjach od I do VII, w latach w latach 2001-
2004 była ministrem edukacji narodowej i sportu, 
a w latach 2014-2019 posłanką w Parlamencie 
Europejskim. Krystyna Łybacka zmarła 20 kwietnia.

Pana Hieronima Sękowskiego – miesz-
kańca Kobylnicy, nestora strażaków z tamtejszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Hieronim Sękowski 
zmarł 6 kwietnia 2020 r. w wieku 85 lat... Druh 
Hieronim Sękowski przez kilkadziesiąt lat pełnił 
służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylni-
cy. Miał wielkie zasługi w tworzeniu i znakomitym 
funkcjonowaniu tej jednostki. Był przed laty w gro-
nie strażaków samodzielnie, w czynie społecznym, 
budujących pierwszą remizę. Zawsze dbał o to, aby 
kobylniccy strażacy dysponowali sprawnym, goto-
wym do akcji sprzętem. Uczestniczył w niezliczonej 
ilości akcji gaśniczo-ratunkowych, z ogromnym 
poświęceniem ratując ludzkie życie, zdrowie 
i mienie. Był autorytetem dla młodych strażaków 
ochotników, służąc im swoim doświadczeniem, 
radą, pomocą.

Pana Aleksandra Gołębiewskiego – 
mieszkańca Swarzędza, wybitnego artysty kaba-
retowego. Był jednym z założycieli poznańskiego 
kabaretu „TEY”. Aleksander Gołębiewski zmarł 11 
marca.

Rodzinom Zmarłych raz jeszcze szcze-
re wyrazy współczucia składają: Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek wraz 
z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu 
Barbara Czachura oraz radni Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu. 

Daleko, ale blisko

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu, pomimo różnych trud-
ności związanych z trwającą od 

ponad dwóch miesięcy sytuacją, nie za-
wiesił projektu „ESC – Nowe Horyzonty”. 
Działania projektu przeprowadzanego 
w ramach Europejskiego Korpusu Soli-
darności trwają nadal, choć w zmienionej, 
zdalnej formie. 

Przypomnijmy, że Karima Heinen, 
wolontariuszka pochodząca z Luksem-
burga, przyjechała do Swarzędza w li-
stopadzie zeszłego roku, żeby pracować 
z miejscowymi seniorami i dziećmi w pla-
cówkach Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Karima działała z powodzeniem do 12 
marca, przygotowując zajęcia językowe 
i pomagając kadrze w codziennych obo-
wiązkach. Wówczas, w związku z wpro-
wadzeniem przez rząd stanu zagrożenia 
epidemicznego, Karima musiała wrócić 
do swojego domu w Luksemburgu. Wo-
lontariuszka do dzisiaj pracuje zdalnie na 
podstawie indywidualnego harmono-
gramu ustalanego przez koordynatora 
projektu. Karima przygotowuje schematy 
lekcji z języka niemieckiego i angielskie-
go dla dzieci i seniorów (gramatyka, roz-

mówki, quizy i krzyżówki), współpracuje 
przy tworzeniu nowej zakładki o Europej-
skim Korpusie Solidarności, która zosta-
nie umieszczona na stronie internetowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz tworzy 
prezentacje multimedialne o Luksem-
burgu dla swarzędzkich seniorów. Do 
tej pory opowiadała w nich o geografii 
i przyrodzie swojej ojczyzny oraz nagrała 
dwie części „Legendy o pięknej Melu-
zynie”, jednego z najbardziej znanych 
podań Luksemburga. 

Karima, biorąc udział w zajęciach 
online, ukończyła niedawno kurs języka 
polskiego na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza. Egzamin końcowy zdała na 
ocenę bardzo dobrą. W dniu, w którym 
piszę ten tekst, Karima rozpoczyna ewalu-
ację pośrednią (Mid-term Meeting) przy-
gotowaną i prowadzoną przez trenerów 
Narodowej Agencji Europejskiego Korpu-
su Solidarności. To międzynarodowe spo-
tkanie, a zarazem trening wolontariuszy 
z całej Europy przebywających w Polsce, 
normalnie odbywało się w Toruniu i było 
połączone ze zwiedzaniem miasta. Tym 
razem przyjmie ono formę zdalną. Przez 
pięć dni wolontariusze będą spotykać się 
online z trenerami w grupach zadanio-
wych, podsumowując pół roku pobytu 
i pracy w Polsce oraz planując przyszłe 
działania. Aktywność Karimy w ramach 
projektu „ESC – Nowe Horyzonty” prze-
widziana jest do 14 września 2020 roku. 
Mamy głęboką nadzieję, że będziemy 
dziękować jej za wszystko, co zrobiła 
w Swarzędzu nie zdalnie, przez Internet, 
ale twarzą w twarz, z uśmiechem, przy 
wspólnym stole z kawą i ciastkiem.

Dariusz Bugajski
Sekcja Profilaktyki Uzależnień 

i Animacji Społecznej
 Na zdjęciu: Karima Heinen  

w swoim domu w Differdange.
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Gramy u siebie
Sportowcy lubią grać na swoim boisku, bo wtedy są niesieni dopingiem 
własnych fanów. W najbliższej okolicy, czyli właśnie „u siebie” będziemy też 
najchętniej wypoczywać w kolejnych miesiącach, wpisując się w rosnący 
trend zwany mikroturystyką. A w obliczu nadal istniejących zagrożeń 
nie ma chyba lepszego sposobu na aktywny wypoczynek w sąsiedztwie 
Poznania niż gry turystyczne.

W przeciwieństwie do bardzo po-
pularnych gier miejskich w gry 
turystyczne najczęściej możemy 

się bawić wtedy, kiedy sami mamy na to 
czas i ochotę. Wystarczy długopis, karta 
gry – pobrana z Internetu i samodzielnie 
wydrukowana i… można już ruszać w dro-
gę. Emocje – gwarantowane! W pobliżu 
Poznania dostępnych jest sporo takich 
gier, należących do kilku podstawowych 
rodzajów.

Na tropie skarbów
Questy to po prostu… poszukiwanie 

skarbów. Korzystając z wierszowanych 
wskazówek trzeba znaleźć właściwą tra-
sę i – rozwiązując zagadki – dotrzeć do 
miejsca ukrycia skrzyneczki ze specjal-
ną pieczęcią. Przy okazji poznając losy 
klasztoru w Owińskach, niezwykłą historię 
założenia Golęczewa albo tajemnice pała-
cu Jankowice. Na podobny spacer, który 
zazwyczaj trwa około godziny, zapraszają 
też Mosina i Murowana Goślina. Dodat-
kową mobilizacją do zaliczania kolejnych 
tras może być zdobywanie Odznaki Od-
krywców Tajemnic i upominków w ramach 
akcji Na tropie skarbów.

Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na 
Orientację

Zagadkowy skrót TRInO skrywa gry, 
które czerpią z doświadczeń popularnych 
imprez na orientację. Zadaniem uczest-
ników jest dotarcie do zaznaczonych na 
mapie punktów kontrolnych i znalezienie 

odpowiedzi na związane z nimi pytania. 
Autorzy tras TRInO w pobliżu Poznania 
szczególnie upodobali sobie piękną przy-
rodę. Swoją orientację w terenie można 
zatem sprawdzić w Wielkopolskim Par-
ku Narodowym i w Mosinie, nazywanej 
„wrotami do parku”, wśród pomnikowych 
dębów parku pałacowego w Rogalinie i na 
obszarze nadwarciańskich łęgów, a także 
spacerując słynną Aleją Filozofów w Wie-
rzenicy. Podobny charakter ma też gra 
terenowa „Ucz się i baw z Sówką Wę-
drowniczką!” w pobliżu Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra”. 

Na rower
Gry o dłuższych trasach powstały 

z myślą o miłośnikach jazdy na dwóch 
kółkach. Najbardziej wytrwali mogą wy-
brać się Rowerem wokół Poznania (trasa 
dostępna również w wersji angielskiej), 
zaliczając zadania na terenie 14 gmin. Kto 
złapał bakcyla bicykla z chęcią skorzysta 
również z propozycji ze Śremu. Rowerowe 
Questy Regionu Śremskiego to trzy gry 
w samym mieście oraz trasy w pobliskiej 
Mórce i innych miejscowościach. Praw-
dziwym zagłębiem gier turystycznych jest 
także Kórnik. Po spacerze w zamku, czyli 
siedzibie słynnej Białej Damy, można wy-
brać jedną z propozycji arboretum – quest, 
TRInO albo „Wielką Przygodę w Wiel-
kopolskich Ogrodach” – grę obejmującą 
siedem ogrodów botanicznych, w tym 
Arboretum Leśne w Zielonce.

O powstaniu inaczej

Gry turystyczne mogą posłużyć jako 
atrakcyjna plenerowa lekcja historii. Jed-
nym z najczęściej pojawiających się wąt-
ków jest powstanie wielkopolskie, którego 
dotyczą questy samochodowe z cyklu Za-
pomnianym bohaterom: jeden prowadzący 
z Buku do Kórnika, a drugi z Biedruska do 
Lusowa. Udany zryw niepodległościowy 
posłużył również za kanwę gry Pierwsze 
Iskry (dostępnej w wersji polskiej i an-
gielskiej), która obejmuje zadania w 11 
miejscowościach! Warto tak zaplanować 
trasę rozgrywki, aby na koniec odwiedzić 
Tarnowo Podgórne, gdzie wisienką na 
torcie będzie spacer-gra tropem pewnego 
sympatycznego lwa.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna

„Turystyczne PLOTki”: w ramach 
cyklu wspólnie z Poznańską Lo-
kalną Organizacją Turystyczną 

(PLOT) przybliżamy nasze atrakcje 
i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić 
do mikroturystyki – samodzielnego 
zwiedzania najbliższej okolicy i po-
znawania mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek okolic Poznania. 
Kolejne teksty cyklu ukażą się równo-
legle na łamach informatorów samo-
rządowych 12 gmin członkowskich 
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim 
oraz w Prasowej Powiatowej 17.
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Karty turystycznych gier terenowych 
do pobrania i wydruku:
 » Questy: www.regionwielkopolska.
pl/questy

 » Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na 
Orientację: www.trino.pttk.pl

 » Gry turystyczne: www.gryturystycz-
ne.pl

 » Akcja Na tropie skarbów: www.po-
wiat.poznan.pl/natropieskarbow

Na trasie questu o zakochanym lotniku i niejednym pomniku

Na trasie questu Arboretum w Kórniku
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Przydatne adresy i telefony

	z 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.

	z 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.

	z 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)

	z 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

	z Komisariat	Policji		
w	Swarzędzu

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

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Swarzędzu	

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Kobylnicy	

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

	z Centrum	Informacji		
Medycznej	Tel-Med

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

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

	z Pomoc	doraźna		
–	od	1	stycznia	2020	r.	
nowy	adres!	

W konkursie ogłoszonym przez NFZ wyło-
niona została Przychodnia „Gaudium”, 
która od 1 stycznia 2020 r.  świadczyć 
będzie mieszkańcom gminy Swarzędz 
pomoc doraźną w godzinach nocnych 
i w dni świąteczne w Swarzędzu przy 
ul. Kórnickiej 75 (budynek Centrum 
Medycznego PERSONA), tel. 61 307 73 07.

	z 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

	z Centrum	Medyczne		
Lecznicy	„Certus”

Centrum Medyczne nr 3 Prywatnej Leczni-
cy CERTUS Sp. z o.o. 
62-020 Swarzędz, ul. Poznańska 15
tel. 61 22 22 600, www.certus.med.pl
Prywatna Lecznica Certus Art Medicum
os. Edwarda Raczyńskiego 2/23
62-020 Swarzędz, tel.: 61 8-185-269
www.certus.med.pl

	z 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. 

	z Centrum	Medyczne	–	
Przychodnia	w	Swarzędzu

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

	z Dyżury	całodobowe	
aptek

Apteka Przyjazna (przy markecie Biedron-
ka) – Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 5/7, 
tel. 61 818 50 69, czynna całą dobę  
przez 365 dni w roku
Całą dobę czynne są apteki w Poznaniu:
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, 
tel. 61 852-26-25
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni  
paw. 141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4, 
tel. 61 852-52-44

	z 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

	z Gminne		
Centrum	Informacji

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

	z 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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Historii	i	Sztuki	

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

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

	z 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

	z Skansen	i	Muzeum	
Pszczelarstwa	

ul. Poznańska 35, tel. 61 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl

	z Muzeum	Przyrodniczo-	
Łowieckie	w	Uzarzewie

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

	z Cech	Stolarzy		
Swarzędzkich

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

	z 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.

	z 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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Postaw na Przedsiębiorczość
Jesteśmy grupą licealistów i studentów, 

którzy chcą promować postawy przedsię-
biorcze i rozpowszechniać wiedzę na ten 
temat. Z ankiet ulicznych, które przepro-
wadziliśmy, wynika, że wiedza o temacie 
przedsiębiorczości prezentuje się słabo 
wśród mieszkańców Poznania, zwłasz-
cza u osób młodych. Co gorsza, niewielu 
pytanych przez nas przechodniów, było 
w stanie odpowiedzieć na z pozoru proste 
pytania, np. „Czym powinna charaktery-
zować się osoba przedsiębiorcza?”. Jest to 
z jednej strony niepokojące, ponieważ uka-
zuje ignorowanie przez młodzież kwestii 
kluczowej, wpływającej na poziom życia 
społeczeństwa, jak i stanowiącej szansę dla 
zaradnych, także młodych ludzi. Z drugiej 
strony, daje to niesamowitą okazję nasze-
mu projektowi, aby wziąć sprawy w swoje 
ręce i dążyć do nadgonienia tej luki. Można 
powiedzieć, że znaleźliśmy swoją niszę 
rynkową. Jest nią łączenie wartościowych 
ludzi o olbrzymiej wiedzy i doświadczeniu 
z młodymi osobami, które mogą wreszcie 
dostrzec alternatywę dla niewydolnego 
szkolnictwa oraz potencjał wynikający 
z prowadzenia własnej działalności go-
spodarczej.

Działamy nagrywając i publikując wy-
wiady z przedsiębiorcami. Od doradztwa 
podatkowego począwszy, przez branżę 
beauty i marketing wielopoziomowy, na 
inwestowaniu w nieruchomości skoń-
czywszy. Dzielą się z nami nie tylko infor-
macjami na temat specyfiki swoich branż, 
lecz także cennymi radami dla ambitnej 
młodzieży. Co więcej, organizujemy pre-
lekcje w szkołach średnich. We współpracy 
z dyrekcją zapraszamy praktyków biznesu 
z wynikami, aby opowiedzieli o swojej 
historii, branży i prowadzeniu firmy. Poza 
teorią stawiamy na praktykę – nasi pre-
legenci przygotowują dla uczniów szereg 
interesujących aktywności, pobudzających 
kreatywność i rozwijających inteligencję 
finansową. Naszym zdaniem, zwłaszcza 
ten ostatni element jest zaniedbywany 
przez tradycyjny system szkolnictwa. Czas 
to zmienić!  

Nasz zespół działa głównie w Poznaniu. 
Tutaj się spotykamy, tutaj prowadzona jest 
większość wywiadów i prelekcji. Mamy 
również członków w Inowrocławiu i w 
Krakowie, których wkład w projekt jest 
nieoceniony. Zaczęliśmy od grupy 10 
członków, stopniowo się poszerzając 

o dodatkowe osoby. Postaw na Przedsię-
biorczość działa w coraz większej liczbie 
szkół poznańskich, rozważamy w perspek-
tywie kolejnego roku lub dwóch skalo-
wanie projektu na inne większe miasta 
w Polsce. Rozwijamy się także poprzez 
promowanie marki – patronatem objęła 
nas Młodzieżowa Rada Miasta Pozna-
nia, z którą podjęliśmy współpracę, jak 
i również sam Prezydent Miasta Pozna-
nia Jacek Jaśkowiak. Naszym partnerem 
medialnym został magazyn biznesowy 
„Poznański Prestiż”, gdzie już widnieją 
zdjęcia z prelekcji. Członkowie Postaw na 
Przedsiębiorczość opowiadali o przedsię-
wzięciu w mediach, m.in. w Radiu Afera 
i Radiu Poznań.

Pomimo (a może właśnie dzięki!) 
młodego wieku myślimy jak prawdziwi 
przedsiębiorcy – ambitnie, perspektywicz-
nie, długoterminowo. Będziemy z miesiąca 
na miesiąc rośli w siłę, aby służyć wielkiej 
idei, głosząc ją wśród rówieśników. Kilka 
szkół w ramach Poznania to już dobry 
krok w pożądanym kierunku, natomiast 
w planach sięgamy znacznie dalej. Zachę-
camy Was, abyście śledzili postępy, jakie 
czyni i będzie czyniło Postaw na Przedsię-
biorczość. Pierwszym krokiem do zmiany 
rzeczywistości jest zmiana w mentalności 
i do tego właśnie wspólnie doprowadzimy!
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 F a
r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

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

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

NAJNIŻSZE  
CZESNE  

W REGIONIE

PASJA
WIEDZA

PRZYSZŁOŚĆ

www.wwsse.pl
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Leczenie i bezpłatne protezy

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

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

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

inne godziny do uzgodnienia

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

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)

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

 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

Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel. 61 817 26 72 
bok@ammigo.com.pl

Swarzędz, ul. Warsztatowa 4 (przy wiadukcie) tel. 61 651 66 70
biuro@ammigo.com.pl

FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal


