
luty 2022

nr 2 (386) bezpłatne pismo informacyjne

Zapisy do szkół i przedszkoli    Dotacje z budżetu gminy
Młociarz Ireneusz Golda    Swarzędz Wieś – historia

377.877,84 zł zebraliśmy w Swarzędzu377.877,84 zł zebraliśmy w Swarzędzu
dla okulistyki dziecięcej. Dziękujemy!dla okulistyki dziecięcej. Dziękujemy!

IS
SN

 1
73

2-
24

80

Codziennie nowe informacje: www.swarzedz.pl



2

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  luty 2022

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

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

 
 
 

 

 

 

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych. 

CHIRURGIA       ORTODONCJA     PROTETYKA          
 

62-020 Swarzędz, ul. Kaczorowskiego 25 
 603-335-285 

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)

PRZEDSZKOLE KATOLICKIE
P.W. DZIECIĄTKA JEZUS

KONTAKT: Tel. 61 897 45 93
przedszkoleswarzedz@caritaspoznan.pl

www.przedszkoleswarzedz.caritaspoznan.pl

	 małe,	kameralne	przedszkole
	 wykwalifikowana	kadra	pedagogiczna
	 codzienny	język	angielski
	 logopeda,	psycholog, 
terapeuta	pedagogiczny
	 logosensoryka
	 laboratorium	bystrego	 
przedszkolaka
	 liczne	warsztaty
	 nowatorskie	metody	pracy
	 programowanie	 
(Genibot,	Bee-Bot)
	 niskie	czesne

Zapraszamy dzieci  
w wieku od 2,5 do 6 lat
Przedszkole Niepubliczne 
p.w. Dzieciątka Jezus
ul. Św. Marcina 38, 62-020 Swarzędz
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Opłaty 
za gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi

Szanowni Państwo! Właściciele 
nieruchomości, którzy wywią-
zali się z obowiązku złożenia 

deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi i ocze-
kują na przesyłkę poleconą zawierającą 
indywidualny numer rachunku bankowego 
dotyczącego opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, mogą dokony-
wać wpłat na poniższy numer rachunku: 

25 1600 1084 1843 0348 6000 0176
Opłatę za gospodarowanie odpadami 

uiszcza się każdego miesiąca roku, w ter-
minie do 15-go dnia każdego miesiąca za 
dany miesiąc. Po otrzymaniu przesyłki 
listownej prosimy dokonywać wpłat na 
numer rachunku w niej zawarty. 

Informujemy, że dotychczas dokona-

ne wpłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na ogólny numer rachunku 
bankowego wskazany powyżej są ważne 
i zostaną przeksięgowane na indywidualne 
numery rachunków właścicieli nierucho-
mości, którzy złożyli deklaracje o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  /umig/

Zwrot podatku 
akcyzowego 
zawartego w cenie 
oleju napędowego 
wykorzystywanego 
do produkcji rolnej

Drodzy producenci rolni – przypo-
minamy o możliwości składania 
wniosków o zwrot podatku akcyzo-

wego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Wnioski składać można w terminie 
do 28.02.2022 r. 

Niezbędne druki można pobrać 
z www.swarzedz.pl /bz/

Aktualizacja adresu 
do doręczeń dla 
decyzji z wymiarem 

Sza n o w n i 
Mieszkań-
cy! Przypo-

minamy o koniecz-
ności aktualizacji 
adresów do korespon-
dencji, na który corocznie wysyłane są 
decyzje z wymiarem podatku. W przypad-
ku chęci zmiany adresu do doręczeń, na 
który ma być dostarczany list z wymiarem 
podatku, należy złożyć stosowne pismo 
o dokonanie takiej zmiany: pisemnie na 
druku: http://bip.swarzedz.pl/.../24_09.../
oswiadczenie_strona.pdf lub przez plat-
formę ePuap – pismo ogólne do urzędu: 
https://eurzad.swarzedz.pl/uslugi_elek-
troniczne/pl.

Bieżąca aktualizacja danych korespon-
dencyjnych ma na celu skuteczne dostar-
czenie decyzji z wymiarem podatku, co 
zapewni Państwu w przyszłości terminowe 
dokonywanie płatności podatku. 

/umig/

Aż 377.877,84 zł zebraliśmy w Swa-
rzędzu podczas 30. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy! Jest 

to kwota rekordowa, wyższa od wspania-
łego wyniku sprzed 2 lat, a wiemy, że 
ostateczny wynik będzie jeszcze większy. 

W Swarzędzu podczas 30. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy wylicytowa-
no jedno ze stu pięćdziesięciu złotych ser-
duszek. Serduszko nr 082 Swarzędzkiego 
Sztabu zostało wylicytowane za rekordową 
kwotę 113 tysięcy złotych przez swarzędz-

kiego przedsiębiorcę, pana Ireneusza Sochę 
z firmy Tulplast! Inny rekordowy wynik 
licytacji to „Kolacja z Burmistrzem” – wy-
licytowana za 20.000 złotych! 
Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

377.877,84 zł zebraliśmy w Swarzędzu! 377.877,84 zł zebraliśmy w Swarzędzu! 
To nasz nowy rekord. Dziękujemy!To nasz nowy rekord. Dziękujemy!

więcej na str. 16-17 Ü
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Dotacje z budżetu Gminy Swarzędz 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

13 stycznia br. burmistrz Marian Szkudlarek rozstrzygnął dwa otwarte 
konkursy ofert na tegoroczne zadania publiczne, wykonywane na rzecz 
mieszkańców Gminy Swarzędz, a przy tym służące promocji naszego miasta. 
Są one realizowane przez organizacje pozarządowe (kluby sportowe, 
fundacje, stowarzyszenia) i organizacje kościelne (parafie). Dotacje zostały 
przyznane na wsparcie 49 zadań, a umowy z przedstawicielami organizacji 
są sukcesywnie podpisywane przez burmistrza.

W pierwszym z konkursów, z za-
kresu sportu, dofinansowanie 
w łącznej kwocie 1 845 000 zł. 

burmistrz przyznał na wsparcie nastę-
pujących zadań (w kolejności znajdą Pań-
stwo: nazwę organizacji, tytuł realizowa-
nego zadania, kwotę przyznanej dotacji):
Swarzędzki Klub Sportowy „Unia”:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Szkolenie juniorów, tramp-
karzy, młodzików, orlików i żaków:  160.000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Szkolenie seniorów: 

 360.000 zł,
3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu - prowadzenie sekcji zapasów 
wszystkich stylów:  100.000 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji lekkoatle-
tycznej:  15.000 zł,

5) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja sekcji gimnastyki 
artystycznej:  15.000 zł,
Ludowy Zespół Sportowy  
Piast Kobylnica:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki 
siatkowej - dziewcząt:  7.000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki 
nożnej - seniorzy:  80.000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji piłki 
nożnej - dzieci i młodzież:  95.000 zł,

Klub Sportowy Nad Cybiną Meblorz:
1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnie-
niem piłki nożnej dla seniorów:  100.000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnie-
niem piłki nożnej dla dzieci i młodzieży:  30.000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy  
Lider Swarzędz:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - ko-
szykówka - młodzież:  90.000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - ko-
szykówka - seniorki:  210.000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja 
piłki nożnej:  217.000 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu - UKS Lider Swarzędz - sekcja 
piłki ręcznej:  90.000 zł,
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Antares Zalasewo:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem 
piłki nożnej:  18.000 zł,
Klub Sportowy Victoria Judo:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu. Trenuj judo będziesz sprawniej-
szy:  7.000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy  
Kopla Paczkowo:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu - organizacja treningów, innych 

przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla 
dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich 
w Gminie Swarzędz w różnych dyscyplinach sportu ze 
szczególnym uwzględnieniem unihokeja:  15.000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy  
Fala Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie treningów 
pływackich:  70.000 zł,
Swarzędzki Klub Karate-Do 
„Fighter”: 

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie sekcji spor-
towych oraz zajęć rekreacyjno-sportowych z zakresu 
karate:  16.000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizacja XVIII Swarzędzkich 
Mistrzostw Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz Fighter Cup:  5.000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy  
SP 5 Swarek Swarzędz:

1) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Akademia hokejowa:  
45.000 zł,

2) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Start drużyny UKS Swarek 
w Mistrzostwach Polski Seniorek:  5.000 zł,
Klub Sportowy Akademickiego 
Związku Sportowego Akademii 
Wychowania Fizycznego 
im. Eugeniusza Piaseckiego:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Szkolenie sportowe dzieci 
w taekwondo olimpijskim „od przedszkolaka do olim-
pijczyka” w gminie Swarzędz:  14.000 zł,
Klub Karate Dynamic Swarzędz:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu. Bieżąca działalność szkoleniowa 
Klubu Karate Dynamic Swarzędz oraz wspieranie udziału 
zawodników KK Dynamic Swarzędz w imprezach wo-
jewódzkich i ogólnopolskich:  15.000 zł,
Klub Sportów Walki Kuzi Sport:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Organizowanie i wspieranie 
przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentują-
cej powiat poznański i gminę Swarzędz w imprezach 
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych 
w Karate WKF:  15.000 zł,
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Stowarzyszenie Morsy Swarzędz:
Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu. Warta przyjazna Morsom:  
 5.000 zł,
Stowarzyszenie  
„Razem Ponad Granicami”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. Propagowanie zdrowego 
stylu życia:  10.000 zł,
Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu - taekwondo olimpijskie - rozwój 
przez zabawę i sport:  15.000 zł,
Wielkopolski Okręgowy Związek 
Żeglarski:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultu-
ry fizycznej i sportu - IX Rekreacyjne Regaty Żeglarskie 
w Swarzędzu im. T. Adamczyka:  5.000 zł,
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Zawody strzeleckie: 6.000 zł,
Klub Jeździecki „Podkowa 
Gruszczyn”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu - jeździeckie zawody Gruszczyn 
CUP:  10.000 zł.

W drugim konkursie, z zakresu: 
kultury, zdrowia, edukacji i tu-
rystyki (suma przyznanych do-

tacji to 481 500 zł), burmistrz podjął 
decyzję o dofinansowaniu następujących 
zadań (w kolejności przeczytają Państwo: 
nazwę organizacji, tytuł realizowanego 
zadania, kwotę przyznanej dotacji):
Fundacja Edukacji Społecznej 
„Ekos”:

Wspieranie działań na rzecz uzdolnionej mło-
dzieży szkolnej. Organizacja konkursów i festiwali 
popularyzujących edukację i naukę - działania na 
rzecz uzdolnionej młodzieży. Konkurs „Złota Żaba” 
dla Uczniów Szkół Podstawowych w dziedzinie ma-
tematyki oraz w dziedzinie języka polskiego i literatury: 
  10.000 zł,

Stowarzyszenie Abstynentów 
„Żagiel”:

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Prowadzenie terapii, porad-
nictwa i działań na rzecz osób uzależnionych oraz dzia-
łań z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa 
i zdrowego trybu życia:  30.000 zł,
Stowarzyszenie „Widzieć w Pełni”:

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania pa-
tologiom społecznym. Joga na trawie dla Swarzędzan: 
  5.000 zł,
Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
reprezentowany przez Wielkopolski 
Zarząd Wojewódzki PKPS 
w Poznaniu:

Wsparcie działań w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym. Prowadzenie poradnictwa, 
aktywizacji i innych form pomocy dla osób zagrożo-
nych patologią, wykluczeniem społecznym, chorobą 
i ubóstwem:  26.500 zł,
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka 
w Swarzędzu:

1) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i reha-
bilitacji zdrowotnej. Rehabilitacja i terapia dzieci i osób 
z niepełnosprawnościami:  95.000 zł,

2) Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i re-
habilitacji zdrowotnej. Wczesna interwencja drogą do 
integracji społecznej:  45.000 zł,

3) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Przegląd Piosenki Religijnej Osób z Niepełnospraw-
nościami - Anielskie Śpiewogranie:  4.500 zł,

4) Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Bawimy się z Mikołajami:  5.500 zł,
Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki:

Wsparcie działań w zakresie profilaktyki i rehabi-
litacji zdrowotnej, Wczesna interwencja i stymulacja 
rozwojowa dzieci niepełnosprawnych - terapie uzu-
pełniające, wspierające ścieżkę rehabilitacyjną dziecka: 
  20.000 zł,
Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Św. Mikołaja w Wierzenicy:

Wspieranie działań w zakresie wychowania 
i edukacji dzieci. Wiejski inkubator szansą na rozwój:  
 65.000 zł,

Towarzystwo  
Miłośników Ziemi Swarzędzkiej:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - 
organizacja spotkań mających na celu popularyzację 
historii miasta i regionu:  10.000 zł,
Fundacja „ArtiFakt”:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kul-
tury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego - cykl 
działań „Szukając Talentów” - X edycja:  25.000 zł,
Stowarzyszenie Chór Męski „Akord” 
Przy Cechu Stolarzy Swarzędzkich:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Organizacja działań popularyzujących kulturę, sztukę, 
tradycję i dziedzictwo narodowe, takich jak warsztaty, 
plenery, konkursy i wystawy:  30.000 zł,
Stowarzyszenie Kulturalne 
Orkiestra Dęta w Swarzędzu:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kul-
tury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez 
prowadzenie orkiestry dętej:  74.000 zł,
Stowarzyszenie Bzyk Raider:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania kul-
tury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. Rajdy 
klubu Bzyk Raider:  15.000 zł,
Fundacja Ochrony Dziedzictwa 
Kultury Wsi i Rolnictwa:

Wsparcie działań z zakresu upowszechniania 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Organizacja festynu kulturalno - edukacyjnego „Mio-
dowe Lato w Skansenie”:  12.000 zł,
Oddział Środowiskowy Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego Poznań – Nowe 
Miasto w Poznaniu im. Franciszka 
Jaśkowiaka:

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i krajo-
znawstwa dzieci i młodzieży - cykl imprez turystyczno 
- krajoznawczych: 4.500 zł,
Oddział PTTK „Meblarz” 
w Swarzędzu:

Wspomaganie działań z zakresu turystyki i kra-
joznawstwa dzieci i młodzieży. Organizacja imprez 
turystycznych i krajoznawczych: 4.500 zł,
Przygotował: Wojciech Dobczyński

z Fot. I.Paprzycka, M.Woliński
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Rekrutacja do szkół 
podstawowych i przedszkoli 
na rok szkolny 2022/2023
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 
2022/2023 DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, 
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM 
JEST GMINA SWARZĘDZ 

Zasady rekrutacji do szkół podsta-
wowych oparte są na ustawie z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), 
Uchwale Nr XVIII/238/2020 Rady Miej-
skiej w Swarzędzu z dnia 28 stycznia 2020 
r. i Zarządzeniu Nr WOM.0050.1.18.2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 20.01.2022 r. 

Postępowanie rekrutacyjne do klasy 
I odbywać się będzie drogą elektronicz-
ną. Zgłoszenia (dot. kandydatów z obwo-
du szkoły) i wnioski należy rejestrować 
pod adresem https://naborsp-kandydat.
vulcan.net.pl/swarzedz, a następnie 
wydrukować i wraz z wymaganymi 
załącznikami złożyć w szkole pierw-
szego wyboru. 
Nabór elektroniczny dotyczy: 

 » dzieci 7 letnich (urodzone w roku 
2015) - objęte obowiązkiem szkolnym, 

 » dzieci, którym odroczono obowiązek 
szkolny. 

W przypadku dzieci 6 letnich (uro-
dzone w roku 2016) prosimy rodziców 
o bezpośredni kontakt z placówką. Warun-
kiem brania udziału w rekrutacji dziecka 
jest odbycie obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego w poprzed-
nim roku szkolnym lub posiadanie opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej. 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej, której ustalono obwód przyj-
muje się na podstawie zgłoszenia rodziców 
dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowa-
dzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
dana szkoła podstawowa nadal dysponuje 
wolnymi miejscami. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone przez organ prowadzą-
cy przyjęte Uchwałą Nr XVIII/238/2020 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 
stycznia 2020 r. w sprawie określenia kry-
teriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klas pierwszych publicznych szkół pod-
stawowych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Swarzędz, dla kan-
dydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły. Każdemu kryterium przypisana 
jest określona liczba punktów. Spełnianie 
kryteriów należy potwierdzić dołączając 
do wniosku określone niżej dokumenty. 
W przypadku nieprzedłożenia dokumen-
tów potwierdzających dane kryterium, ko-
misja rekrutacyjna rozpatrując wniosek 
nie uwzględnia tego kryterium.

Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadcze-
nie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może zwrócić się do Burmistrza 
o potwierdzenie okoliczności zawar-
tych w oświadczeniach. Burmistrz 
w celu potwierdzenia okoliczności 
zawartych w oświadczeniach korzysta 
z informacji, do których ma dostęp 
z urzędu lub może wystąpić do instytu-
cji publicznych o udzielenie informacji. 

Nabór do oddziału integracyjnego 
odbywać się będzie w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Swarzędzu. 

Zgodnie z art.  155.  ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ro-

l.p. Kryterium Liczba  
punktów

Dokumenty 
niezbędne do 
potwierdzenia 

kryteriów
1 Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkol-

nym, w którym prowadzona jest rekrutacja, 
będzie uczęszczało do danej szkoły

20 pkt. oświadczenie

2 Kandydat zamieszkały na terenie Gminy 
Swarzędz

15 pkt. oświadczenie

3 Wskazanie przez kandydata klasy integra-
cyjnej

10 pkt. oświadczenie

4 Kandydat, którego oboje rodziców/opieku-
nów prawnych rozliczyło podatek docho-
dowy od osób fizycznych za miniony rok 
w Gminie Swarzędz - kryterium stosuje się 
również do rodzica/opiekuna prawnego sa-
motnie wychowującego dziecko

5 pkt. oświadczenie
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dzic dziecka przekazuje dyrektorowi 
przedszkola, szkoły lub placówki uzna-
ne przez niego za istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 
SZKOLNY 2022/2023, DO SZKÓŁ POD-
STAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM 
PROWADZĄCYM JEST GMINA SWARZĘDZ
dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz 
klasy integracyjnej 

OD DNIA DO DNIA
15 marca 2022 r., 

godz. 8:00
31 marca 2022 r., 

godz. 15:00
Wypełnienie zgłoszeń w systemie elektro-
nicznym i złożenie w placówce – dotyczy 
kandydatów, którzy wybierają szkołę 
obwodową. Wypełnienie wniosków i zło-
żenie w placówce – dla kandydatów spo-
za obwodu szkoły oraz dla kandydatów 
do klasy pierwszej integracyjnej.

20 kwietnia 2022 r., 
godz. 15:00

Opublikowanie list kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych.
20 kwietnia 2022 r., 

godz. 15:00
28 kwietnia 2022 r., 

godz. 16:00
Pisemne potwierdzenie przez rodziców/
opiekunów woli zapisu dziecka w szkole, 
do której kandydat został zakwalifikowany.
04 maja 2022 r. 

godz. 9:00
Opublikowanie list uczniów przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwali-
fikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyję-
cia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wy-
danie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwo-
łania od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej wyrażonego w pisemnym uza-
sadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 
7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁ-
NIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,  
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM 
JEST GMINA SWARZĘDZ
dotyczy: klas I ogólnodostępnych oraz 
klasy integracyjnej

OD DNIA DO DNIA
27 maja 2022 r., 

godz. 8:00
3 czerwca 2022 r., 

godz. 16:00
Złożenie wniosków wraz z załącznikami 
w placówce pierwszego wyboru (doty-
czy tylko nowych kandydatów) 
8 czerwca 2022 r., 

godz. 15:00
Opublikowanie list kandydatów zakwa-
lifikowanych i niezakwalifikowanych.
8 czerwca 2022 r., 

godz. 15:00
13 czerwca 2022 r., 

godz. 15:00
Pisemne potwierdzenie przez rodzi-
ców/opiekunów woli zapisu dziecka 
w szkole, do której kandydat został 
zakwalifikowany.
14 czerwca 2022 r., 

godz. 9:00 
Opublikowanie list uczniów przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwali-
fikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
kandydatów nieprzyjętych wniosków 
do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przyję-
cia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia 
rodzica/opiekuna z wnioskiem o wy-
danie uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora  placówki odwo-
łania od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej wyrażonego w pisemnym uza-
sadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 
7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKONYCH W SZKOŁACH 
PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY 
SWARZĘDZ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Zasady rekrutacji do przedszkoli pu-
blicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych oparte są na 
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 
z późn. zm.). 

Postępowanie rekrutacyjne odby-
wać się będzie drogą elektroniczną. 
Wnioski należy rejestrować pod adre-
sem https://naborp-kandydat.vulcan.
net.pl/swarzedz następnie wydrukować 
i wraz z wymaganymi załącznikami zło-
żyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 
Nabór dotyczy dzieci z roczników 2016-
2019 zamieszkałych na terenie Gminy 
Swarzędz. 

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone w ustawie, tzw. kryteria 
ustawowe oraz kryteria dodatkowe przy-
jęte Uchwałą Nr XVIII/237/2020 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 stycz-
nia 2020 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Swarzędz, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego. Każdemu 
kryterium przypisana jest określona liczba 
punktów. Spełnianie kryteriów należy po-
twierdzić dołączając do wniosku określone 
niżej dokumenty. W przypadku nieprzed-
łożenia dokumentów potwierdzających 
dane kryterium, komisja rekrutacyjna 
rozpatrując wniosek nie uwzględnia tego 
kryterium.

Kryteria ustawowe Liczba 
punktów

Wielodzietność rodziny 
kandydata*

60

Niepełnosprawność 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata

60

Niepełnosprawność 
rodzeństwa kandydata

60

dok. na str. 8 Ü
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Samotne wychowywanie 
kandydata w rodzinie**

60

Objęcia kandydata pieczą 
zastępczą

60

* Wielodzietność rodziny kandydata 
oznacza rodzinę, która wychowuje troje 
i więcej dzieci. 

** Samotne wychowywanie dziecka 
oznacza wychowywanie dziecka przez 
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej prawo-
mocnym wyrokiem sądu, osobę rozwie-
dzioną, chyba że osoba taka wychowuje 
wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego 
rodzicem.

Kryteria dodatkowe Liczba 
punktów

Liczba zadeklarowanych 
godzin w karcie zgłoszenia 
dziecka (dot. tylko przed-
szkoli) – za każdą zade-
klarowaną godzinę ponad 
bezpłatne 5 godz. – 1 pkt.

Max. 6 

Dziecko obojga rodziców/
opiekunów pracujących/
prowadzących działalność 
gospodarczą/pobierających 
naukę w systemie dzien-
nym – kryterium stosuje się 
odpowiednio do rodzica/
opiekuna samotnie wycho-
wującego dziecko.

15

Dziecko, którego rodzeń-
stwo uczęszcza do tej samej 
placówki w roku szkolnym, 
którego dotyczy nabór.

10

Dziecko, którego rodzice/
opiekunowie rozliczyli po-
datek dochodowy od osób 
fizycznych w Gminie Swa-
rzędz w ciągu ostatnich 5 
lat – kryterium stosuje się 
odpowiednio do rodzica/
opiekuna samotnie wycho-
wującego dziecko – 1 pkt 
za każdy rok.

Max. 5

Dziecko zostało poddane 
obowiązkowym szczepie-
niom ochronnym określo-
nym w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 18 
sierpnia 2018 r. w sprawie 
obowiązkowych szczepień 
ochronnych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 753 z późn. 
zm.) lub zostało zwolnione 
z tego obowiązku z przy-
czyn zdrowotnych.

5

Dziecko pochodzące z ro-
dziny objętej wsparciem 
asystenta rodziny

5

Dokumenty, które rodzice/opieku-
nowie muszą dołączyć do wniosku jako 
potwierdzenie spełniania kryteriów:
1. Oświadczenie o wielodzietności ro-
dziny kandydata;
2. Orzeczenie o niepełnosprawności kan-
dydata lub członka jego rodziny;
3. Prawomocny wyrok sądu orzekają-
cy rozwód, separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowywaniu 
dziecka oraz o niewychowywaniu dziecka 
wspólnie z jego rodzicem;
4. Dokument potwierdzający objęcie 
dziecka pieczą zastępczą (t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 821 z późn. zm.);
5. Zaświadczenie o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym przez rodziców/
opiekunów dziecka (wydane przez uczel-
nię, szkołę), o zatrudnieniu (wydane przez 
pracodawcę) lub prowadzeniu działalno-
ści gospodarczej (zaświadczenie o wpi-
sie w CEiDG mające formę dokumentu 
elektronicznego albo wydruku ze strony 
internetowej);
6. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa dziec-
ka do tej samej placówki w roku szkolnym, 
którego dotyczy nabór - we wniosku;
7. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
o rozliczaniu podatku dochodowego od 
osób fizycznych w Gminie Swarzędz;
8. Zaświadczenie lekarskie, że dziecko 
zostało poddane obowiązkowym szcze-
pieniom ochronnym określonym w Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 
sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązko-
wych szczepień ochronnych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) lub zostało 
zwolnione w tego obowiązku z przyczyn 
zdrowotnych;
9. Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka, że dziecko pochodzi z rodziny 
objętej wsparciem asystenta rodziny.

Dokumenty składa się w oryginale, 
w formie notarialnie poświadczonej kopii 
albo w postaci urzędowo poświadczonego 
odpisu lub wyciągu lub kopii poświad-
czonej za zgodność z oryginałem przez 
rodzica/opiekuna. 

Oświadczenia składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadcze-
nie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekruta-
cyjnej może zwrócić się do Burmistrza 
o potwierdzenie okoliczności zawar-
tych w oświadczeniach. Burmistrz 
w celu potwierdzenia okoliczności 
zawartych w oświadczeniach korzysta 
z informacji, do których ma dostęp 
z urzędu lub może wystąpić do instytu-
cji publicznych o udzielenie informacji 
albo może zlecić przeprowadzenie wy-
wiadu, aby zweryfikować oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka. 

Rekrutacja do oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych odbywać 
się będzie w Szkole Podstawowej nr 1 
w Swarzędzu, Szkole Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu (oddział ogólnodostępny 
i oddział integracyjny), Szkole Podstawo-
wej nr 5 w Swarzędzu, Szkole Podstawo-
wej w Paczkowie, Szkole Podstawowej 
w Kobylnicy oraz Szkole Podstawowej 
w Wierzonce. 

Zgodnie z art. 155. ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 Prawo oświatowe ro-
dzic dziecka przekazuje dyrektorowi 
przedszkola, szkoły lub placówki uzna-
ne przez niego za istotne dane o stanie 
zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 
psychofizycznym dziecka. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK 
SZKOLNY 2022/2023 DO PRZEDSZKOLI 
PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZED-
SZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

OD DNIA DO DNIA

21 lutego 2022 r. 8 marca 2022 r.

Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuują-
cych edukację przedszkolną w dotych-
czasowym przedszkolu mają obowiązek 
złożyć deklarację o dalszym uczęszcza-
niu do placówki (roczniki 2016-2019).

15 marca 2022 r., 
godz. 8:00

31 marca 2022 r., 
godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elek-
tronicznym i złożenie wraz z załączni-
kami w placówce pierwszego wyboru 
(dotyczy tylko nowych kandydatów 
z roczników 2016-2019).

20 kwietnia 2022 r., 
godz. 15:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych.

20 kwietnia 2022 r., 
godz. 15:00

28 kwietnia 2022 r., 
godz. 15:00

Û dok. ze str. 7
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Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia  
do przedszkola/oddziału przedszkolne-
go, do którego dziecko zostało zakwa-
lifikowane.

4 maja 2022 r., 
godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwa-
lifikowanych).
Składanie przez rodziców/opiekunów 
dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.
Wydanie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia rodzica z wnioskiem o wydanie 
uzasadnienie odmowy przyjęcia.
Złożenie do dyrektora placówki od-
wołania od rozstrzygnięcia komisji 
rekrutacyjnej wyrażonego w pisem-
nym uzasadnieniu odmowy przyjęcia 
w terminie 7 dniu od dnia otrzymania 
uzasadnienia.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁ-
NIAJĄCEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH  
ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

OD DNIA DO DNIA
27 maja 2022 r., 

godz. 8:00
3 czerwca 2022 r., 

godz. 16:00
Złożenie wniosków wraz z załączni-
kami w placówce pierwszego wyboru 
(dotyczy tylko nowych kandydatów 
z roczników 2016-2019).
8 czerwca 2022 r., 

godz. 15:00
Opublikowanie list dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych.
8 czerwca 2022 r., 

godz. 15:00
13 czerwca 2022 r., 

godz. 16:00
Pisemne potwierdzenie woli przyjęcia  
do przedszkola/oddziału przedszkolne-
go, do którego dziecko zostało zakwa-
lifikowane.

14 czerwca 2022 r., 
godz. 9:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych (z listy dzieci zakwa-
lifikowanych).

Składanie przez rodziców/opiekunów 
dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia w ter-
minie 7 dni od dnia opublikowania listy 
kandydatów przyjętych.

Wydanie uzasadnienia odmowy przy-
jęcia w terminie 5 dni od dnia wystą-
pienia rodzica z wnioskiem o wydanie 
uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora placówki odwo-
łania od rozstrzygnięcia komisji rekru-
tacyjnej wyrażonego w pisemnym uza-
sadnieniu odmowy przyjęcia w terminie 
7 dniu od dnia otrzymania uzasadnienia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwo-
łania w termie 7 dni od dnia otrzymania 
odwołania.

/edu/

Projekt 
„Psierociniec”  
z miłości do 
zwierząt w Szkole 
Podstawowej 
w Kobylnicy

W lutym zakończył się roczny 
projekt edukacyjno – literac-
ki zainicjowany przez Szkołę 

Podstawową w Kobylnicy we współpracy 
z biblioteką szkolną i publiczną. 

W ramach projektu odbyły się zajęcia 
z edukacji czytelniczej. Dzieci wysłuchały 

książki pt.: „Psierociniec” lokalnej pisarki 
i poetki Agaty Widzowskiej, by następnie 
stworzyć piękne portrety psa Remika – 
głównego bohatera lektury. 

Podczas kolejnych zajęć uczniowie 
dowiedzieli się jak wiele jest ras psów, 
jak je łatwo rozróżnić, jak opiekować się 
pieskami oraz co zrobić, kiedy podbiega 
do nas obcy czworonóg. 

Na zakończenie projektu zorganizo-
wano spotkanie autorskie z Agatą Wi-

dzowską, a portrety Remika wzięły udział 
w konkursie na najpiękniejszy i zostały 
zaprezentowane w galerii Dwukropek 
w bibliotece publicznej w Kobylnicy. 

Projekt cieszył się ogromnym zainte-
resowaniem społeczności szkolnej i lokal-
nej. Dostarczył uczniom nie tylko dużo 
radości, ale i wiedzy. Mamy nadzieję na 
kontynuowanie podobnych działań w ko-
lejnych latach. 

Małgorzata Powałowska

Granty PPGR – mamy to! 

Ponad 300 tys. zł 
dla uczniów 
z gminy Swarzędz!

Miło nam poinformować, że Urząd 
Miasta i Gminy w Swarzędzu 
otrzyma 305.000 zł dofinan-

sowania w ramach programu Cyfrowa 
Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pe-
geerowskich w rozwoju cyfrowym – 

„Granty PPGR”. Pozwoli to na zakup 122 
laptopów, o które pod koniec 2021 roku 
wnioskowali rodzice/opiekunowie dzieci, 
których dziadkowie lub pradziadkowie 
pracowali w Państwowych Gospodar-
stwach Rolnych. 

Kolejnym krokiem jest podpisanie 
umowy o dofinansowanie z Centrum Pro-
jektów Polska Cyfrowa. Po otrzymaniu 
przyznanego dofinansowania, będziemy 
się kontaktować z osobami zakwalifiko-
wanymi w naborze.

Już dziś serdecznie gratulujemy 
uczestnikom! /aw/
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Swarzędz inwestuje 
w komunikację publiczną
Właśnie oddana do użytkowania została nowa, ekologiczna 
i łatwa w obsłudze automatyczna myjnia autobusowa.

Sprawne funkcjonowanie Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej jest 
jednym z priorytetów swarzędzkiego samorządu. Wraz z uruchomieniem 
w 2016 roku środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie 
finansowej 2014-2020, systematycznie inwestujemy w infrastrukturę 
komunikacyjną oraz modernizujemy tabor. 

Wykonane zostały m.in. węzły 
przesiadkowe w Swarzędzu 
i Kobylnicy, a wkrótce formalnie 

zostanie oddany do użytku węzeł w Pacz-
kowie. Koszt wybudowania poszczegól-
nych węzłów wyniósł: dla Swarzędza 2,2 
mln zł, Kobylnicy wraz z fragmentem ul. 
Dworcowej 4,1 mln zł, a planowany łączny 
koszt inwestycji w Paczkowie to 4 mln 
zł. Inwestycje te umożliwiły integrację 
połączeń autobusowych dzięki urucho-
mionej linii nr 494 z systematycznie roz-
wijanymi przez samorząd województwa 
wielkopolskiego połączeniami kolejowy-
mi w ramach Poznańskiej Kolei Metro-
politalnej. Przebudowany za ok. 550 tys. 
złotych został przystanek Zalasewo/Os. 
Leśne, przy którym powstał parking bufo-
rowy. Zakupiliśmy również, za niespełna 
20,5 mln zł, 11 nowoczesnych autobusów 
hybrydowych, co pozwoliło na znaczące 
zmodernizowanie taboru i redukcję zanie-
czyszczeń emitowanych przez transport 
publiczny. W 2021 roku rozpoczęto bu-
dowę nowoczesnego systemu informacji 
pasażerskiej, który obecnie składa się 
z 5 tablic informacyjnych współpracują-
cych z podobnym systemem działającym 
w aglomeracji poznańskiej oraz serwerów 
i oprogramowania pozwalającego na ob-
sługę około 200 takich tablic. Jego wdro-
żenie kosztowało prawie 400 tys. złotych. 
W miarę możliwości finansowych, system 
ten będzie rozbudowywany.

Modernizacji za ponad 5 mln zł podda-
ne zostały również obiekty zaplecza warsz-
tatowego bazy transportowej w Garbach, 
co już przyczynia się do poprawy stanu 
technicznego użytkowanych pojazdów. 
Wszystkie opisane inwestycje zostały 
sfinansowane przy znaczącym, przekra-
czającym 22,5 mln zł, wsparciu środków 
Unii Europejskiej. W 2022 roku, dzięki 
zakończonej kolejnej inwestycji, poprawi 
się również estetyka pojazdów. Właśnie 
oddana do użytkowania została nowa, 
ekologiczna i łatwa w obsłudze automa-
tyczna myjnia autobusowa. Koszt inwe-
stycji w wysokości 280 tys. zł, w całości 
został sfinansowany przez Swarzędzkie 
Przedsiębiorstwo Komunalne.

Poza wydatkami inwestycyjnymi, 
znaczne środki finansowe przeznaczane są 
na bieżące funkcjonowanie komunikacji, 

zarówno autobusowej, finansowanej w ca-
łości przez Gminę (z udziałem środków 
z dotacji innych samorządów), jak i kolejo-
wej, którą dotujemy kwotą blisko 500 tys. 
zł rocznie. Wprowadzone w ostatnich la-
tach prospołeczne ulgi i zwolnienia z opłat 
(m.in. dla dzieci i młodzieży, studentów, 
członków rodzin wielodzietnych oraz se-
niorów) pozwalają naszym mieszkańcom 
na konkretne oszczędności w budżetach 
domowych. 

W 2021 roku Swarzędzka Komuni-
kacja Autobusowa na 17 obsługiwanych 
liniach wykonała blisko 2,3 mln kilome-
trów, a dopłata z budżetu gminy przekracza 
obecnie 85% kosztów jej funkcjonowania. 
Należy przy tym zaznaczyć, że mimo tak 
znaczącego udziału środków budżetowych 
w kosztach komunikacji, czy też aktualnej 
trudnej sytuacji finansowej samorządów 
związanej ze znaczącymi podwyżkami cen 
nośników energii, a także pozostałych wy-
zwań 2022 roku związanych z trwającą od 
blisko dwóch lat pandemią, nie planujemy 
ograniczenia ilości kursów ani podwyżki 
cen biletów. 

/ms/
z Fot. Mariusz Szrajbrowski

Zajezdnia autobusowa w Garbach
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Doraźne utwardzanie dróg gruntowych

Utrzymanie dróg gruntowych w do-
brym stanie jest zadaniem trudnym 
i kosztownym. Zwłaszcza po zimie 

i po okresach intensywnych opadów drogi 
te wciąż wymagają wyrównywania, co nie 
zawsze przynosi zadowalający rezultat. 
Dlatego też Urząd Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu wszędzie, gdzie jest to możliwe, 
realizuje doraźne utwardzenia dróg grun-
towych, poprawiając ich stan do czasu 
możliwej przebudowy. W 2021 r. udało 
się wykonać:

 » nakładkę na ul. Kolejowej w Grusz-
czynie,

 » nakładkę na ul. Kasztelańskiej w Gor-
tatowie – dofinansowanie mieszkań-
ców w kwocie 12.002,09 zł oraz firmy 
WUPRINŻ S.A. w ramach odtwo-

rzenia drogi po wykonanych pracach 
związanych z budową kanalizacji sa-
nitarnej w kwocie 24 594,22 zł

 » płyty drogowe na ul. Nowowiejskie-
go w Gruszczynie z dofinansowaniem 
dewelopera Planet-Bud Development 
w kwocie 30.000,00 zł oraz firmy WU-
PRINŻ S.A. w ramach odtworzenia 
drogi po wykonanych pracach związa-
nych z budową kanalizacji sanitarnej,

 » płyty drogowe na ul. Mechowskiej 
w Gruszczynie,

 » płyty drogowe na ul. Rivoliego w Za-
lasewie,

 » płyty drogowe na ul. Heweliusza 
w Zalasewie,

 » płyty drogowe na ul. Orzechowej 
w Zalasewie,

 » płyty drogowe na ul. Bliskiej w Rabo-
wicach z dofinansowaniem dewelope-
ra Greenbud Development w kwocie 
43 050,00 zł,

 » płyty drogowe na ul. Białowieskiej 
w Kruszewni – 100% finansowania 
inwestycji dewelopera Chronos De-
velopment w kwocie 145 961,38 zł.

/wid/

Udało się!  
93.200 zł dla 
Ośrodka Kultury

Z wielką radością informu-
jemy, że po raz pierwszy 
w historii Ośrodek Kul-

tury w Swarzędzu otrzymał 
dotację z Funduszy Europej-
skich którego operatorem jest 
Narodowe Centrum Kultury. Nazwa projektu grantowego „Konwersja 
cyfrowa domów kultury”.

W ramach dotacji realizujemy zadanie „Swarzędzka Kultura On-Line 
– „okno na świat”. Ośrodek Kultury otrzymał na realizację zadania 
93.200 zł. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt audio-video. 
Pierwsze urządzenia już do nas dotarły.  /ok/

Plan przyjęty – 
będzie szkoła 
i uporządkowana 
zabudowa

W dniu 31.01.2022 r. na Sesji Rady 
Miejskiej w Swarzędzu Radni 
zagłosowali za przyjęciem pro-

jektu uchwały w sprawie „Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obręb Kruszewnia i część obrębu Garby 
i Zalasewo - część III.A.

Prace projektowe prowadzone były na 
podstawie Uchwały Nr LXIII/387/2010 zmie-
nionej Uchwałą Nr XXXV/340/2017 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.03.2017 r.).

Projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego był 3-krotnie wy-

kładany do publicznego wglądu, przepro-
wadzono również dyskusje publiczne oraz 
umożliwiono wszystkim zainteresowanym 
składanie uwag do projektu. Znaczna ich 
część została uwzględniona. Plan przyjęty 
ostatecznie na sesji w dniu 31.01.2022 r. na 
większości terenu dopuszcza dwukondy-
gnacyjną zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną, a dodatkowo teren uzupełniono 
o funkcję oświaty, zabudowę mieszkanio-
wą posiadającą 3 i 5 kondygnacje, zieleń 
izolacyjną, infrastrukturę techniczną i ko-
munikacyjną oraz teren rolniczy.

Wszelkie inwestycje realizowane na 
podstawie tego planu będą musiały speł-
niać, poza przytoczonym przeznaczeniem 
i parametrami, zapisy dotyczące normaty-
wu parkingowego i minimalnej powierzch-
ni biologicznie czynnej. 

Dzięki tym decyzjom będzie można 
zapobiec chaosowi urbanistycznemu 

i zapewnić uporządkowany, zgodny 
z przepisami, sposób zagospodarowania 
terenu objętego planem. Mieszkańców 
tej okolicy zaniepokojonych planowa-
ną zabudową informujemy, że liczba 
nowych mieszkańców może tam wzro-
snąć nie o kilka tysięcy, jak to podawane 
jest czasem w niektórych doniesieniach 
medialnych oraz mediach społeczno-
ściowych, lecz maksymalnie o ok. 1500 
w ciągu 10 lat, a szacowana liczba dzieci 
w wieku szkolnym z tego terenu może 
być na poziomie ok. 90, co jednoznacz-
nie wynika z liczby mieszkań możliwych 
do zbudowania po uchwaleniu planu. 
Z nieoficjalnych doniesień wynika też, 
że nieprawdziwe informacje, z jakimi 
spotykają się mieszkańcy w tej sprawie 
biorą się z celowego działania niektórych 
deweloperów, realizujących swe własne 
interesy.  /umig/

Sala gimnastyczna w Zalasewie 
już gotowa do użytkowania

Dwa tygodnie przed wyznaczonym umowa terminem 
zakończone zostały prace naprawcze w Sali Gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie. We 

wtorek, 1 lutego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego potwierdził, iż sala gimnastyczna ponownie nadaje 
się do użytkowania – nie ma tam juz żadnego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa.

Równocześnie informujemy, że podjęte zostały kroki 
prawne – chodzi o przeanalizowanie sprawy pod kątem 
ustalenia odpowiedzialnych za ewentualne błędy pro-
jektowe lub wykonawcze i przygotowanie procedury 
odszkodowawczej.

O tej sprawie szerzej pisaliśmy w grudniowym wydaniu 
„Prosto z Ratusza”.  /mw/
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Ireneusz Golda

Ireneusz Franciszek Golda, ur. 23 stycznia 
1955 r. w Sokolnikach Gwiazdowskich k. 
Swarzędza. Jego rodzicami byli Włady-

sław i Anna z d. Rzanna, którzy posiadali 
gospodarstwo rolne. Pan Ireneusz już od 
najmłodszych lat pracował (pomagał) 
w tym gospodarstwie.

Do szkoły podstawowej uczęszczał 
w Paczkowie. Już wtedy interesował się 
sportem. Należy wymienić jego ówcze-
snego nauczyciela wychowania fizycznego 
– Pana Kazimierza Matyska (w gminie 
kostrzyńskiej to bardzo znany regionalista, 
ojciec aktualnego burmistrza Kostrzyna, 
dodajmy, że Pan Kazimierz jako młody na-
uczyciel pracował w Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Swarzędzu), który zachęcił naszego 
bohatera do uprawiania sportu. Z uwagi 
na swój wzrost i wagę Pan Ireneusz re-
prezentował szkołę w grze w piłkę ręczną. 
Wspomina przyjazd z kolegami z zespołu 
do Swarzędza i rywalizację w tej dyscy-
plinie na boisku SP nr 1 w Swarzędzu.

Po ukończeniu szkoły podstawowej 
kontynuował naukę w szkole zawodowej 
przy poznańskim „Pomecie”. Tam z kolei 
nauczycielem wychowania fizycznego był 
Pan dr Czesław Cybulski. Kto choć trochę 
„liznął sportu” temu nazwisko tego na-
uczyciela i wybitnego trenera rzutu młotem 
nie jest obce (dodajmy, że Pan Czesław 
w młodości jako zawodnik uprawiał bie-
gi). Wymieńmy, że jego podopiecznymi 
byli mistrzowie Polski, Europy, świata, 
mistrzowie olimpijscy –m.in. Szymon 
Ziółkowski, Kamila Skolimowska, Anita 
Włodarczyk, Paweł Fajdek i Joanna Fio-
dorow. To właśnie trener Cybulski, widząc 
potencjał naszego bohatera, zachęcił go do 
uprawiania mało wtedy znanej w Polsce 
dyscypliny sportowej – rzutu młotem. 
Wówczas bohater naszego artykułu został 
zawodnikiem MKS „Malty” Poznań (w 
latach 1970-1972). Następnie kontynuował 
naukę w technikum samochodowym w Po-
znaniu, później w poznańskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego. W tym czasie 
przeniósł się do „Orkanu” Poznań (od 1972 

do 1984), gdzie miał lepsze warunki do 
trenowania i życia. Całą swoją karierę za-
wodniczą był „pod okiem” dr Cybulskiego. 

Ireneusz Golda to, jak zaznaczony we 
wstępie, tytan pracy. Z racji konkurencji, 
którą uprawiał bardzo dużo czasu spędził 
na siłowni i treningach siłowych. Jak sam 
zaznaczył, nie jest w stanie podać ile ton 
„przerzucił” na treningach, ale było tego 
sporo. W ramach treningów z dr Cybul-
skim oczywiście nie obcy jest mu teren 
pod mostem Rocha w Poznaniu. Teren 
ten nazywany jest „mekką” polskich 
młociarzy. Przecież tam właśnie ćwiczyli 
najwięksi polscy młociarze. Nadto, szcze-
gólnie w młodszym wieku, obok treningów 
musiał jeszcze pomagać w gospodarstwie 
rolnym, gdzie również pracował fizycz-
nie. Lubił swoją konkurencję, stąd wie-
lokrotnie, jeszcze po treningu dodatkowo 
ćwiczył w domu. 

Karierę zawodniczą zakończył w 1986 
r., mając zaledwie 31 lat. Jak podkreśla, 
mógł jeszcze trenować przez kilka lat. 
Przecież wiek 30 lat dla młociarza to naj-
lepszy okres. Wielu zawodników w tym 
właśnie wieku osiąga największe sukcesy. 
Ważniejsza jednak była pomoc rodzinie 
w gospodarstwie rolnym, szczególnie po 
śmierci brata, który zajmował się tym go-
spodarstwem. Nie sposób było pogodzić 
treningów i pracy fizycznej w gospodar-
stwie.

Pan Ireneusz w trakcie swojej kariery 
zawodniczej osiągnął szereg sukcesów. 
Pierwszy znaczący tytuł zdobył w 1974 r., 
bijąc rekord Polski juniorów w rzucie mło-
tem wynikiem 64,96 m. (dodajmy, że ten 
rekord Polski nie był pobity przez szereg 
lat). Z kolei jako senior w 1977 r. wystąpił 
na Halowych Mistrzostwach Polski w Byd-
goszczy, gdzie w rzucie ciężarkiem zdobył 
srebrny medal. Na kolejnych tego samego 
rodzaju zawodach w Zabrzu już był naj-
lepszy. Od tego czasu jego kariera nabrała 
rozpędu. W 1978 r. zdobył swój pierwszy 
tytuł mistrza Polski seniorów w rzucie mło-
tem na zawodach w Warszawie. Potem 
jeszcze dwukrotnie osiągał zwycięstwo 
w MP – 1979 (Poznań) i 1982 (Lublin). 
Nadto dwukrotnie był srebrnym medalistą 

w 1977 r. (Bydgoszcz) i 1980 (Łódź) oraz 
3-krotnie brązowym – 1981 (Zabrze), 1983 
(Bydgoszcz) i 1984 (Lublin). Był 11-krot-
nym rekordzistą kraju w rzucie młotem 
od 73,14 m w 1878 r. do 77,96 m – ten 
ostatni wynik uzyskał 14.08.1982 r. w Po-
znaniu.. Na arenie międzynarodowej jego 
największym sukcesem było 4 miejsce na 
Mistrzostwach Europy w Atenach w 1982 
r. z wynikiem 76,58 m. Z tego startu był 
bardzo zadowolony i niezadowolony, bo-
wiem zajął bardzo wysokie miejsce – był 
czwarty w Europie, ale równocześnie do 
miejsca medalowego zabrakło zaledwie 2 
metrów. Startował również na igrzyskach 
olimpijskich w Moskwie w 1980 r., gdzie 
zajął 8 miejsce wynikiem 73,74 m. Szcze-
gólnie ten start głęboko zapadł w pamięć 
naszego bohatera. W czasie zawodów 
panowała bardzo nerwowa atmosfera. 
Na 6 wykonanych prób w finale 4 miał 
nieważne. Jak podkreśla – po prostu „je 
paliłem, a mogłem osiągnąć wynik w gra-
nicach 75 m, co dawało 5 miejsce, chociaż 
na podium wówczas nie miał szans”. Na 
zawodach tych startował z nr 530, który to 
numer zachował na pamiątkę (udostępnił 
go na wystawę zorganizowaną w Swa-
rzędzkim Centrum Historii i Sztuki na 
100-lecie Unii Swarzędz). Kolejna olim-
piada była w Los Angeles, ale na nią nie 
pojechał przez bojkot krajów socjalistycz-
nych pod naciskiem ZSRR. Co prawda 
zorganizowano zawody „Przyjaźń-84”. 
W nich jednak nie brał udziału ze wzglę-
dów rodzinnych, bowiem zmarł jego brat. 
Startował również w Pucharze Narodów 
w Tokio w 1978 r., gdzie zajął 5 miejsce 
wynikiem 68,88 m. W finałach Pucharu 
Europy startował dwukrotnie, gdzie zajął 
odpowiednio 8 miejsce w 1977 r. w Hel-
sinkach i 5 w Turynie w 1979 r. Z kolei 
na Uniwersjadzie w 1977 r. w Sofii był 9. 
W latach 1975-1984 w sumie 22-krotnie 
reprezentował Polskę w meczach mię-
dzypaństwowych, odnosząc 4-krotnie 
zwycięstwa indywidualne.

Poza swoją koronną konkurencją Pan 
Ireneusz próbował swoich sił również 
w pchnięciu kulą, osiągając wynik ok. 
16 m (waga kuli - 7,260 kg). 

Zasłużeni dla „Unii”

W dzisiejszym odcinku „Zasłu-
żeni dla Unii” prezentujemy 
sylwetkę przedstawiciela lek-

kiej atletyki – Pana Ireneusza Goldy, 
tytana pracy. Człowieka, który w swoim 
życiu – potocznie mówiąc – „przerzucił 
wiele ton”. Ireneusz Golda (po prawej)
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W latach 70-tych w swarzędzkiej 
Unii trenował podnoszenie ciężarów, 
pod wodzą trenera Mariana Linkowskie-
go, urozmaicając swoje treningi w okresie 
zimowym. Do niego należy m.in. rekord 
okręgu w dwuboju z wynikiem 290 kg 
(130 kg w rwaniu i 160 kg w podnoszeniu) 
w kategorii ciężkiej (waga do 110 kg). Na 
jedne z zawodów w podnoszeniu ciężarów, 
które odbywały się w 1973 r. w „starej” 
hali Unii, przyszła obserwować zmagania 
zawodników Pani Anna Obarska, w towa-
rzystwie swojej ówczesnej sąsiadki Danuty 
Frąckowiak (później Kapturskiej). Tam 
Panią Anię „zauważył” bohater naszego 
artykułu (albo odwrotnie, to Pani Ania za-
uważyła Pana Ireneusza) i tak Pani Ania 
w 1975 r. zmieniła nazwisko na Golda.

Dodajmy, że w Unii podnoszenie cię-
żarów trenował również kulomiot Mieczy-
sław Bręczewski – na co dzień również 
zawodnik „Orkanu” Poznań - brązowy 
medalista mistrzostw Europy juniorów 
oraz złoty i srebrny medalista mistrzostw 
Polski seniorów. 

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 
1.12.2009 r. – Ireneusz Golda został od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za 
zasługi w działalności na rzecz rozwoju 
i upowszechniania sportu.

W 2017 r. podczas plebiscytu na naj-
lepszego sportowca 70-lecia LZS nasz 
bohater zajął 8 miejsce. Jest członkiem 
Zarządu Ludowego Klubu Sportowego 
„Orkan” – Wielkopolska Poznań.

W wydawnictwie Track & Field News 
(magazyn poświęcony lekkoatletyce, wy-
dawany w USA zawierający ranking naj-
lepszych lekkoatletów świata w poszcze-
gólnych specjalnościach), w 1982 r. został 
sklasyfikowany na 7 miejscu.

Jak podkreśla nasz mistrz – w czasach, 
gdy uprawiał sport nie było wielkich na-
gród za osiągnięcia sportowe. Za miejsce 
na podium zawodnik otrzymywał nagro-
dy rzeczowe, np. materac, kryształ, rower 
Wigry 3, a na mistrzostwach Polski nie 
było nagród (gratyfikacji pieniężnych), ale 
była satysfakcja. Dzięki przygodzie spor-
towej zwiedził szereg krajów – praktycz-
nie całą Europę, był w Afryce, w Japonii. 

Poznał wspaniałych sportowców: Irenę 
Szewińską, Bronisława Malinowskiego, 
Władysława Komara, Bogusława Mamiń-
skiego, dwukrotnego złotego medalistę 
w trójskoku Józefa Szmidta, brązowego 
medalistę olimpijskiego Andrzeja Ba-
deńskiego, Piotra Nurowskiego - prezes 
MKOL-u. Podczas pobytu na zawodach 
w Grecji miał przyjemność rozmawiać 
z Kazimierzem Górskim. Startował z ta-
kimi sławami sportu światowego jak Jurij 
Sedych, Igor Mikulin, Siergiej Litwinow 
(wszyscy Rosjanie), Niemiec Klaus 
Ploghaus, Włoch Giampaolo Urlando 
i polskiego Mariuszem Tomaszewskim, 
Henrykiem Królakiem, Szymonem Ja-
glińskim.

Nadal interesuje się sportem. Ob-
serwuje zmagania zawodników, czasa-
mi jeździ na zawody, ale już jako kibic. 
Utrzymuje przyjacielskie kontakty ze 
swoimi „rywalami” z rzutni Szymonem 
Jaglińskim, Florianem Kulczyńskim, płot-
karzem Janem Pustym, a także ze swoim 
trenerem dr Cybulskim.

Jak już zaznaczono, od 47 lat jest 
w związku małżeńskim z mieszkanką 

Swarzędza Anną Obarską (dziadek Pani 
Anny – Ignacy Obarski był członkiem 
zarządu Unii Swarzędz w pierwszych la-
tach działalności klubu). Mają trzy córki, 
w tym Katarzynę – w przeszłości koszy-
karkę, a obecnie trenerkę tej konkurencji 
i nauczycielkę wychowania fizycznego 
w SP Nr 2 w Swarzędzu. Doczekali się 
3 wnuków.

Jest to ostatni odcinek cyklu „Zasłu-
żeni dla Unii”. Przez rok przedstawili-
śmy sylwetki 11 osób, naszym zdaniem 
szczególnie zasłużonych dla swarzędz-
kiego sportu. Osób wywodzących się ze 
Swarzędza, trenujących i pracujących 
w naszym i dla naszego klubu, którym 
„sport w duszy gra/grał” przez całe życie.

Jednocześnie pragniemy podziękować 
osobom, które udzieliły nam wiadomości 
i materiałów, niezbędnych do sporządze-
nia artykułów.

 Koło Unia-100

Wyjaśnienie

Na prośbę redakcji „Prosto z Ratusza” 
zamieszczamy wyjaśnienie do za-

strzeżeń, które zgłosił Pan Jan Fiedler, do 
artykułu poświęconemu „Zasłużonemu 
dla Unii” Pawłowi Bocianowi. Pan Fie-
dler kwestionuje zapis – cyt. „Następnie 
(dop. Paweł Bocian) krótko występował 
w trampkarzach (młodszych) pod wodzą 
Jana Fiedlera…” Zdaniem zgłaszające-
go, sformułowanie „krótko” jest nieade-
kwatne do sytuacji. Następnie szeroko 
przytacza pracę z Pawłem Bocianem, 
osiągnięcia tego zawodnika, gdy był jego 
instruktorem sportowym (ilość meczy, 
bramek), procentowo wylicza ile czasu 
Pan Paweł spędził w drużynie trampkarzy 
młodszych w stosunku do ilości lat gry 
w Unii Swarzędz. Z kolei w końcowej 
części wymienia swoje (sic!) osiągnięcia 
sportowe jako zawodnika i instruktora.

Pragniemy wyjaśnić co następu-
je. Pan Paweł Bocian rozpoczął swoją 
przygodę z piłką na początku szkoły pod-
stawowej. Jak zaznaczono w tekście, do 
dnia dzisiejszego gra w zespole „Lech 
Poznań Oldboys”, a zatem kontynuuje 
swoją karierę przez okres około 40 lat. 
Uważamy, że czas spędzony w drużynie 
trampkarzy młodszych bohatera artykułu, 
w stosunku do pełnego okresu jego gry 
w piłkę nożną, można śmiało nazwać epi-
zodem, a zatem użycie słowa „krótki” 
jest właściwe. Nadto pragniemy zwrócić 
uwagę, że bohaterem tego artykułu był 
Pan Paweł Bocian, natomiast inne osoby 
wymienione w tekście są tymi, którzy 
„towarzyszyły” naszemu bohaterowi 
w jego karierze sportowej.

Sądzimy, że ten zapis w pełni wyjaśni 
wątpliwości, które zgłosił Pan Jan Fiedler.

W imieniu Koła „Unia-100”
Eugeniusz Dobiński

Najlepsi młociarze świata, wśród nich nasz bohater
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Z prac Rady 
Miejskiej

W dniu 31 stycznia 2022 roku 
odbyła się XLVII Sesja Rady 
Miejskiej w Swarzędzu.  

W obradach, które prowadziła Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu – Barbara Czachura, uczestniczyło 
21 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XLVII/513/2022 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 
listopada 2018 r. w sprawie powołania 
składów osobowych stałych Komisji Rady 
Miejskiej w Swarzędzu.

► Uchwałę nr XLVII/514/2022 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2022.

► Uchwałę nr XLVII/515/2022 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2022 – 2043.

► Uchwałę nr XLVII/516/2022 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w 2022 roku dla Województwa Wielko-
polskiego na zadanie z zakresu kultury.

► Uchwałę nr XLVII/517/2022 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
w 2022 roku dla Powiatu Poznańskiego 
na pokrycie kosztów zlecenia wykonania 
zadań izby wytrzeźwień.

► Uchwałę nr XLVII/518/2022 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla członka ochotniczej 
straży pożarnej z terenu Gminy Swarzędz, 
który uczestniczył w działaniu ratowni-
czym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 
ćwiczeniu. 

► Uchwałę nr XLVII/519/2022 w spra-
wie zmiany Uchwały nr XII/159/2019 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 
sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

► Uchwałę nr XLVII/520/2022 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działa-
nia Ośrodka Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu.

► Uchwałę nr XLVII/521/2022 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działa-
nia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr XLVII/522/2022 
w sprawie przedłużenia terminu rozpa-
trzenia skargi na działania Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr XLVII/523/2022 
w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego 
obręb Kruszewnia i część obrębów Garby 
i Zalasewo – część III.A.

Hanna Mełeń
/BRM Swarzędz/

W dniu 31 stycznia 2022 roku odby-
ła się XLVII sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W posiedzeniu wzięło 
udział 21 radnych. 

W związku z Postanowieniem Komi-
sarza Wyborczego w Poznaniu w spra-
wie wygaśnięcia mandatu radnej Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, Pani Katarzyny 
Szaferskiej, oraz Postanowieniem Komi-
sarza Wyborczego w Poznaniu w sprawie 
obsadzenia mandatu radnego Rady Miej-
skiej w Swarzędzu, wakujący mandat 
objął Pan Rafał Słupiński, który podczas 
sesji Rady Miejskiej złożył ślubowanie 
radnego. Przewodnicząca Rady, Barbara 
Czachura oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Swarzędz Marian Szkudlarek złożyli 
podziękowania dla Pani Katarzyny Sza-
ferskiej za pracę na rzecz swarzędzkiej 
społeczności w latach 2018-2021. Ponad-
to złożono również podziękowania dla 
Pani Gabrieli Iglińskiej, sołtysowi wsi 
Sokolniki Gwiazdowskie za 20-letnią, 
pełną zaangażowania pracę na rzecz 
społeczności sołectwa.

Następnie temat dotyczący organi-
zacji gospodarki odpadami przedstawił 
Z-ca Burmistrza Tomasz Zwoliński, który 
przekazał informacje o liczbie złożonych 

deklaracji dotyczących wywozu odpa-
dów. Poinformował radnych o przygoto-
wywanym przetargu na wywóz odpadów 
oraz zmianach w harmonogramie odbio-
ru odpadów (harmonogram dostępny 
jest na stronie www.swarzedz.pl). Z-ca 
Burmistrza podkreślił, że mieszkańcy, 
którzy nie otrzymali jeszcze indywidu-
alnego numeru konta, na który powinni 
dokonywać opłaty za wywóz odpadów, 
mogą dokonywać wpłat na wskazany 
na stronie internetowej Urzędu wspólny 
numer rachunku z dopisaniem odpowied-
nich danych adresowych. 

Natomiast informację o działaniach 
promocyjnych i kulturalnych w 2021 r. 
przedstawiła Kierownik Wydziału Pro-
mocji – Izabela Paprzycka. Radni wypo-
wiadali się w zakresie możliwości zakupu 
swarzędzkiej flagi oraz w zakresie moż-
liwości promowania Gminy Swarzędz 
nie tylko lokalnie, ale również na terenie 
całego kraju. 

Radni rozpatrywali również bieżące 
projekty uchwał.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura

Rafał Słupiński  
nowym radnym Rady 
Miejskiej w Swarzędzu

Jednym z punktów obrad XLVII se-
sja Rady Miejskiej było ślubowanie 
p.Rafała Słupińskiego, który objął 

mandat radnego po tym, jak zrzekła się 
go p.Katarzyna Szaferska. 

Dziękujemy Pani 
Gabrieli Iglińskiej! 

Złożono również podziękowania dla 
Pani Gabrieli Iglińskiej, sołtysowi 
wsi Sokolniki Gwiazdowskie za 

20-letnią, pełną zaangażowania pracę 
na rzecz społeczności sołectwa.
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Zapraszamy do skorzystania 
z dotacji na wymianę pieca

Od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 
31 maja 2022 roku, na podstawie 
uchwały Nr XXXIV/348/2021 

Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 23 
lutego 2021 roku w sprawie: „zasad i try-
bu udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Swarzędz na dofinanso-
wanie likwidacji źródeł niskiej emisji 
i zastąpienia ich rozwiązaniami pro-
ekologicznymi”, przyjmujemy wnioski 
o udzielenie dotacji na wymianę źródła 
ogrzewania. 

Wnioski o udzielenie dotacji dostępne 
są w następujących miejscach:

 » Wydział Obsługi Mieszkańców, ul. 
Rynek 1; 

 » Wydział Ochrony Środowiska, ul. 
Poznańska 25, pok. 214; 

 » na stronie bip.swarzedz.eu, w zakład-
ce eUrząd/”WOS”Wydział Ochrony 
Środowiska; 

 » na stronie ekoswarzedz.pl w zakładce 
„powietrze”.
Wnioski należy składać w Wydziale 

Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta 

i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1 lub 
w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Po-
znańska 25, pok. 215 od dnia 1 lutego 
2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. (decyduje 
kolejność zgłoszeń). 

Dotacja obejmuje zastąpienie pieca 
opalanego paliwem stałym (tj. trwałe 
odłączenie pieca od systemu grzewcze-
go) na ekologiczne źródła ciepła w tym: 
miejską sieć ciepłowniczą, kocioł gazo-
wy, kocioł elektryczny lub urządzenie 
elektryczne będące bezpośrednim źró-
dłem energii cieplnej, kocioł olejowy, 
pompę ciepła, kocioł na paliwo stałe 
oraz kocioł na biomasę, pod warunkiem, 
że nowe urządzenie będzie służyło celom 
mieszkalnym. Wnioski należy składać 
przed przystąpieniem do realizacji zada-
nia, tj. w szczególności przed zakupem 
i montażem dotowanych urządzeń a także 
przed likwidacją źródła ciepła. Wysokość 
dotacji może wynieść 80% udokumen-
towanych kosztów, lecz nie więcej niż 
7.000 zł. W przypadku budynku wieloro-
dzinnego 80% udokumentowanych kosz-

tów, lecz nie więcej niż 14.000 zł, jeżeli 
jest wprowadzane źródło ogrzewania dla 
więcej niż jednego lokalu mieszkalnego. 
Dotacja nie obejmuje wymiany pieca 
gazowego, który jest głównym źródłem 
ogrzewania na nowy piec gazowy i nie 
będzie finansowała już zrealizowanych 
inwestycji.

 /wos/

Zgłoszenie pieca  
to obowiązek

Od 1 lipca 2021 roku każdy Właści-
ciel lub Zarządca nieruchomości 
ma obowiązek złożenia deklara-

cji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł 
ciepła i spalania paliw w budynkach i lo-
kalach zarówno mieszkalnych i niemiesz-
kalnych. Deklarację można złożyć drogą 
elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl 

lub w formie papierowej w Urzędzie mia-
sta/gminy właściwym do umiejscowienia 
budynku.

Terminy złożenia deklaracji to:
 » 12 miesięcy – w przypadku starych 
już istniejących źródeł ciepła lub spa-
lania paliw, 

 » 14 dni od uruchomienia – w przy-
padku nowo powstałych źródeł ciepła 
lub spalania paliw.

Dla budynków zlokalizowanych na 
terenie Gminy Swarzędz, deklaracje w for-
mie papierowej można składać w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Swarzędzu od 1 lipca 
2021 roku, w Wydziale Obsługi Mieszkań-
ca – Rynek 1 oraz w Wydziale Ochrony 
Środowiska – ul. Poznańska 25. Złożona 
deklaracja w formie papierowej będzie 
wprowadzona elektronicznie do CEEB 
przez upoważnionych pracowników.

Jednocześnie informujemy osoby, któ-
re przed dniem 1 lipca 2021 roku złożyły 
do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 
ankietę inwentaryzacyjną dotyczącą źródła 
ogrzewania, że nie są zwolnione z obowiąz-
ku złożenia deklaracji do CEEB.

/wos/

Pamiętajmy  
o wymianie pieca!

Przypominamy, że kotły pozakla-
sowe na paliwo stałe, które były 
uruchomione przed 1 maja 2018 r., 

będą musiały zostać wymienione do 1 
stycznia 2024 r., a kotły 3 i 4 klasy na-
leży wymienić do 1 stycznia 2028 r. 
Ponadto miejscowe ogrzewacze po-
mieszczeń (piece, kominki, kozy) mon-
towane po 1 maja 2018 r. muszą spełniać 
wymagania rozporządzenia Komisji UE 
tzw. „EKOPROJEKT” w zakresie efek-
tywności energetycznej i norm emisyj-
nych. Urządzenia zainstalowane przed 
1 maja 2018 r. podlegają wymianie do 
1 stycznia 2026 r.

/wos/

Adoptuj 
przyjaciela!

Witamy w kąciku 
adopcyjnym 
Schroniska dla 

Zwierząt w Skałowie. Bę-
dziemy tu przedstawiać Wam 
naszych czworonożnych przyja-
ciół, którzy szukają nowych domów. Dziś 
prezentuje się RUBIN. Rubin to wesoły, 
przyjazny, żywiołowy pies średniej wiel-
kości. Ma około 4 lat i bardzo lubi spędzać 

czas z ludźmi – czy to na spacerze, rzu-
caniu piłeczki czy na głaskaniu. Ma 

żywiołowe usposobienie i marzy 
o aktywnej rodzince i domu 
z ogrodem, w którym mógłby 
pobiegać. Będzie dobrym to-

warzyszem dla starszych dzieci.
Osoby zainteresowane adopcją 

Rubina prosimy o kontakt pod nume-
rem telefonu: 783 552 272.

Po więcej informacji zapraszamy na 
stronę schroniska: schronisko-skalowo.pl 
oraz nasz profil na Instagramie: przysta-
nekskalowo.
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Mieszkańcy gminy Swarzędz po 
raz kolejny pokazali WIELKIE 
SERDUCHO!

Znów pobiliśmy rekord! Ostateczną 
kwotę poznamy w przeciągu kilku tygodni, 
kiedy to otrzymamy od Fundacji WOŚP po-
twierdzenie rozliczenia sztabu przez bank.

Na tegoroczny wynik składały się 
między innymi:

 » Wolontariusze i puszki stacjonarne: 
142.614,79 zł

 » Licytacje: 197 530,00 zł 
 » Swarzędzki Bieg WOŚP: 7.578,09 zł
 » Loterie fantowe: 6.156,60 zł
 » Swarzędzkie Morsy: 1.116,50 zł
 » E-skarbonka: 9.730 zł
 » Aukcje Allegro: 13.151,86 zł
Tradycyjnie podczas swarzędzkiego 

Finału WOŚP można było wylicytować 
Złote Serduszko od Fundacji WOŚP. Ser-
duszko zostało wylicytowane za kwotę 
113.000 zł! Dodatkowo po raz pierwszy 
w historii w Swarzędzu licytowana zosta-
ła Złota Karta Fundacji WOŚP za kwotę 
7.000 zł. Szczęśliwym posiadaczem ser-
duszka i karty został pan Ireneusz Socha 
z firmy Tulplast.

Oprócz Złotego Serduszka i Złotej 
Karty, największe licytacje to m.in. kolacja 
z Burmistrzem Marianem Szkudlarkiem, 
którą zlicytowano za kwotę 20.000 zł oraz 

Voucher na instalację fotowoltaiczną za 
kwotę 10.000 zł. Brawo!

Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się koszulki podarowane przez 
Burmistrza Marina Szkudlarka: koszul-
ka Bartosza Kurka z autografem osią-
gnęła kwotę 1.200 zł, Aleksandra Śliwki 
z podpisami reprezentacji Polski 1.000 zł, 
a koszulka klubowa PGE Skra Bełchatów 
z podpisami zawodników 500 zł.

Złote Serduszko z łańcuszkiem od JK 
Biżuteria za 3.300 zł, Klocki Lego Tech-
nic od sklepu KIDS 3.000 zł, organizacja 
imprezy urodzinowej dla dziecka od Maxi 
Fun 2.310 zł. Gratulujemy !

Podarowany przez Bractwo Kurkowe 
trening strzelecki zlicytowano za 800,00 zł 
natomiast występ Swarzędzkiej Orkiestry 
na dowolnej rodzinnej uroczystości za 
500,00 zł.

Zaproszenie na 16 Memoriał Arkadiu-
sza Gołasia osiągnął kwotę 1.300,00 zł

Program imprezy obfitował w wiele 
bardzo ciekawych punktów. Po raz 7. wy-
startował Swarzędzki Bieg WOŚP, który 
mimo niesprzyjającej pogody przyciągnął 
sportowców. Muzyczną niespodziankę za-
grzewającą uczestników biegu do walki 
o kolejne kilometry przygotowała sekcja 
perkusyjna Ośrodka Kultury, którą dyry-
gował Piotrek Langner.

Publiczność bardzo żywiołowo reago-
wała na koncerty i występy Swarzędzkiej 
Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Akord, 
sekcji tanecznych i wokalnych ośrodka 
kultury oraz zespołu The Tommy Guns, 
nagradzając każdego seriami braw.

Podobnie jak w latach ubiegłych, do 
wspólnego grania przyłączyły się Swa-
rzędzkie Morsy. Ich wspólna kąpiel w swa-
rzędzkim jeziorze wywołała duże uznanie.

Podczas imprezy funkcjonował kącik 
zabaw dla dzieci, w którym animatorzy 
z Maxi Fun umilali czas najmłodszym, 
Strefa Sportu zapewniła możliwość pozna-
nia sprzętów sportowych nieco starszym 
uczestnikom 30. Finału WOŚP.

Mieszkańcy gminy po raz kolejny nie 
zawiedli! Dziękujemy!

z Fot. A.Młynarczyk, M.Łuczak
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30 FINAŁ WOŚP W SWARZĘDZU 
– PODZIĘKOWANIE:

Osiągnięcie tak wspaniałego wyniku nie byłoby 
możliwe gdyby nie zaangażowanie ogromnej 
rzeszy osób, darczyńców i firm, którym również 
chciałem bardzo serdecznie podziękować:
Bez wątpienia, jednymi z największych bohaterów 30 
Finału są kwestujący Wolontariusze, którzy w liczbie 
ponad 500 wyszli na ulice naszej Gminy, żeby w bardzo 
niesprzyjających warunkach atmosferycznych zbierać 
pieniądze na szczytny cel tegorocznego Finału! 
Ich wkład w ten wynik jest przeogromny. 
Łącznie, sami kwestujący zebrali ponad 120 tys. zł.
Bardzo dziękuję Dyrektorom swarzędzkich szkół, na-
uczycielom oraz opiekunom Wolontariuszy, za ogromny 
wkład i zaangażowanie w pomoc przy organizacji zbiórki 
30 Finału WOŚP.
Ogromne podziękowania należą się ekipie naszego 
Swarzędzkiego Sztabu WOŚP! Bez nich ta impreza po 
prostu nie mogłaby się odbyć:
- Burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi za pomoc przy 
licytacjach i przychylność w każdej sprawie związanej 
z imprezą
- Zespołowi z Ośrodka Kultury, który zaangażowany był 
w organizację imprezy na długo przed, w trakcie i będzie 
jeszcze na długo po finale: Michałowi Klimaszewskiemu, 
Erykowi Dolajzerowi, Dagmarze Szymańskiej, Żanecie 
Kasprzak, Anicie Frąckowiak, Adamowi Fryzowskie-
mu - Ich wkład w realizację imprezy jest nieoceniony, 
brali udział niemalże w każdym aspekcie związanym 
z przygotowaniem i realizacją imprezy
- Mateuszowi Matuszakowi, Jarkowi Andrzejewskiemu 
oraz Filipowi Kantorskiemu za pełną profesjonalizmu 
organizację 7. Swarzędzkiego Biegu WOŚP, 
- Wolontariuszom od obsługi kas: Agnieszce Gawarec-
kiej, Hannie Grześkowiak, Małgorzacie Tończyk, Sonii 
Stec, Agnieszce Koniczyńskiej, Arlecie Śmigielskiej, 
Agacie Milińskiej, Rafałowi Kajewskiemu, Paulinie 
Magdziarz, Agnieszce Koniczyńskiej, Justynie Mio-
duszewskiej,
- Wolontariuszom odpowiedzialnym za przygotowanie 
i pilnowanie przebiegu LOTERII: Magdalenie Wierzbic-
kiej, Michałowi Wierzbickiemu, Izabelli Nowak, Piotrko-
wi Nowakowi, Andrii Zygmiunt, Katarzynie Rutaskiej, 
Andrzejowi Rutaskiemu, Krzysztofowi Rybakowi, 
Piotrowi Wierzbickiemu, Korneli Kranz, 
- Niezastąpionemu Leszkowi Łukomskiemu, który 
niesamowicie poprowadził licytacje jak i całą imprezę 
- Piotrowi Nowakowi, Małgorzacie Frysiak, Błażejowi 
Frysiakowi, oraz Alicji Waleriańczyk za pomoc w ob-
słudze licytacji 
- Na szczególne podziękowania i wielkie brawa zasłu-
gują wszyscy artyści i zespoły występujący podczas 
Swarzędzkiego Finału: Swarzędzka Orkiestra Dęta, Chór 
Męski „Akord”, Sekcje Tańca i Piosenki Ośrodka Kultury 
oraz zespół The Tommy Guns.
- Ekipie od realizacji nagłośnienia i oświetlenia: Tom-
kowi Drożniewskiemu i jego Firmie Thomasound, oraz 
Tomkowi Baranowskiemu i Łukaszowi Kaczmarkowi 
- Wspaniałej ekipie technicznej – chłopaki ogromny 

szacun: Tomasz Buśko, Łukasz Jędrzejczak, Marcin Fry-
siak, Maciej Gawarecki, Wojtek Wielicki, Jakub Buśko, 
Artur Greser, Darek Sienkiewicz, Arkadiusz Ćwiertniak, 
- IT-NEK Arleta Neczek Piotrkowi Neczek i Wiktorowi 
Neczek – za obsługę informatyczną i wsparcie sztabu
- Monice Olszewskiej i jej pomocnicom za wspaniałą 
dekorację hali
- Piotrkowi Langnerowi i jego ekipie z sekcji perku-
syjnej za wspaniały doping na trasie swarzędzkiego 
biegu WOŚP
- Swarzędzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji i jego ze-
społowi za udostępnienie hali sportowej i pełną pomoc 
przy organizacji imprezy: Mariola Józwiak, Paweł Bocian 
i Agata Włodarczyk
- Instalatorstwo Elektryczne Mariusz Urbańczyk za 
przygotowanie i obsługę elektryczną imprezy
- Rodzinne Centrum Rozrywki MAXI FUN w Swarzędzu 
za kącik zabaw dla dzieci i cały niedzielny utarg
- Strefie Sportu Tenis & Fitness za strefę sportową na 
imprezie
- Mariuszowi Łuczakowi, Aldonie Młynarczak i MB Studio 
Marek Błachnio za relację fotograficzną
- Szkole Podstawowej nr 1 i 2 z Zalasewa – za wypo-
życzenie wykładzin
- Zakładowi Gospodarki Komunalnej ze Swarzędza za 
pilnowanie porządku i wszelką pomoc
- Straży Miejskiej, Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 
ze Swarzędza oraz Agencji Ochrony „Sowa” za czuwanie 
nad bezpieczeństwem wolontariuszy i całości imprezy
- Telewizji STK Swarzędz za super współpracę oraz 
profesjonalną transmisję imprezy
- Wydziałowi Promocji UMiG, Tygodnikowi Swarzędz-
kiemu, Informatorowi Swarzędzkiemu oraz Radio 
Wielkopolska za promocję i relację
- Chłopakom z Bzyk Raider i ATV Team Iguana za nie-
samowite zaangażowanie i pomoc
- Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu za wywie-
szenie plakatów na klatkach schodowych
- Stowarzyszeniu Morsy Swarzędz za lodową kąpiel 
- MS Medik NZOZ za zabezpieczenie medyczne 
- Jankowscy M.r.k. Piekarnia Ciastkarnia za bułki dla 
Wolontariuszy
- RSP Kruszewni i Zakładom Mięsnym „Bystry” za kieł-
baski dla Wolontariuszy
- Marii Greser i Jolancie Spaloniak za pomoc w wyda-
waniu posiłków wolontariuszom
- Wszystkim instytucjom, sklepom i firmom, które 
zgodziły się na ustawienie puszki stacjonarnej

TEGOROCZNY WYNIK NIE BYŁBY MOŻLIWY, GDYBY 
NIE WSPARCIE I ZAANGAŻOWANIE FIRM I OSÓB, 
KTÓRE CHCIAŁY WESPRZEĆ 30 FINAŁ WOŚP PRZE-
KAZUJĄC RÓŻNE PRZEDMIOTY I VOUCHERY NA 
LICYTACJĘ I LOTERIE. SĄ TO:
Akces Benefit, Alpaki Buczńscy, Auto Spa Garage, Biały 

Dom Henlex, Biblioteka Publiczna w Swarzędzu, Bike 
Cafe Swarzędz, Błachnio Remik, BOSKA Beauty Studio, 
Bractwo Kurkowe Swarzędz, Brodex - Sklep Rowerowy, 
Burmistrz Marian Szkudlarek, Bzyk Rider, Cech Stolarzy 
Swarzędzkich, Centrum Medyczne Diagnosis, Chała-
siak Lidia, CROMED Centrum Fizjoterapii, Cukiernia 
Grzeczka, Cukiernia Hoffman, Cukiernia Magdalenka, 
Cukiernia Nowaczyk, Cybina, Darko, Duda Watex Magda 
Sikora, Ekostolarz, Escape House, Eurohotel, Fabryka 
Mebli Tapicerowanych ALWES, FUN CAFE, Fundacja 
Memoriał Arkadiusza Gołasia, Galeria Urody Kamila 
Rogalska, Gołębiowska Ewa, Good Game Sp. Z o.o., 
Goszka Marlena, Grabowska Hanna, Husse Poznań, 
Hyundai Szpot Poznań – Swarzędz – Ewa Szpot, 
Informator Swarzędzki, Jagoda-uczennica klasy 8 
z SP2 Zalasewo, Językownia, JK Biżuteria, Junikowski 
Bogdan, Justyna Mioduszewska - Salon Urody, KIDS 
- niekończąca się zabawa, Kubczak Piotr, Kułakowski 
Jan, Laspol - Zakład Przetwórstwa Dziczyzny Markowski 
R., Leszek Łukomski, Mabor, Majchrzak Zygmunt, MB 
Studio Marek Błachnio, Markiewicz Danuta, Muszka Psi 
Fryzjer, Nasza Pszczelarnia, Naskręt Barbara, Naturalny 
Emil, Ochotnicza Straż Pożarna, Ogród Marzeń, Olango 
- Aleksandra Ciepela, Optyk Przybylscy, Organic Fitness, 
Pałacyk Pod Lipami, Paprocki Ewa, Paprocki Bartłomiej, 
Piękny Psiak, Piórex, Pizza Express Tomasz Lutkowski, 
Pizzeria Amigos, Plenzler Katarzyna, Portofino Pełne 
Smaku, PozEnergy, PPHU „Przemko” Sklep Zoologiczny, 
Pracownia jublerska - Piotr Jurkiewicz, Przybyła Jacek, 
Rabowianka, Rodzinne Centrum Rozrywki MAXI FUN 
w Swarzędzu, Rodzinny Zakątek, RSP Kruszewnia, RSP 
„Pokój” Paczkowo, Rzepecki – Mroczkowski, Sadva, 
Salon Urody Mariusz, Salon Urody Mioduszewska, 
Salonik Muszka Natalia Małyszka, Seven Sins Tattoo, 
Sklep z chemią i słodyczami z niemiec „Maja”, Skubiszak 
Andrzej, Skubiszak Kacper, SofaLive, SSNC MEBLORZ, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, 
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz, Strefa Sportu Tenis 
& Fitness, Swarzędzka Orkiestra Dęta, Tanie Firany, 
Tarowska Małgorzata, Thomasound, Torchała Anna, 
Training Therapy, Tranzico, UTAL, W Biegu, Wejman 
Michał, Wielogórska Karolina, Wieteska - Manicure 
& Pedicure, Witecka Justyna, Wyszkoni Anna, Zakład 
Szklarski Bartłomiej Kijak, Zakłady Mięsne “BYSTRY”, 
Zbymar, Zimni – Sport

Na ręce Pana Ireneusza Sochy reprezentującego firmę 
TULPLAST, składam wyrazy uznania, gratuluję zwy-
cięskiej batalii i jeszcze raz dziękuję, za włączenie się 
w ten sposób, w niesamowity wynik, jaki udało się 
osiągnąć w tym roku.
Dzięki wylicytowaniu Złotego Serduszka za 113.000,00 
zł i Złotej Karty PLAY za 7.000,00 zł udało się pobić rekord 
sprzed dwóch lat o ponad 32 tysiące zł., co wydawało 
się do tej pory rzeczą niemożliwą! 

Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI!
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP  

Dyrektor Ośrodka Kultury 
w Swarzędzu

Filip Przepióra



PROSTO Z RATUSZA  luty 2022

18

A
kt

u
al

n
o

śc
i

Świat malowany 
włóczką i nićmi 

20 stycznia w Swarzędzkim 
Centrum Historii i Sztuki miał 
miejsce wernisaż kolejnej wy-

stawy. Tym razem wnętrza muzeum po-
nownie wypełniły prace pani Marii Łbik, 
mieszkanki Gruszczyna. Tytuł wystawy 
– „Mój świat malowany kordonkiem, 
muliną, włóczką i nićmi” – mówi sam za 
siebie. Pani Maria podzieliła się swoimi 
pracami wykonanymi na przestrzeni 70 
lat. Haftowane i wyszywane obrusy, ob-
razy, gobeliny, szykowne stroje lokalnej 
artystki, a nawet kapelusz z piór bażanta to 
tylko część kolekcji, którą mogą obejrzeć 
goście Centrum. 

Ekspozycja potrwa do 23 lutego. 
Wstęp bezpłatny!  /SCHiS/

„Wielkie  
Damy Piosenki” 
w Pałacyku  
pod Lipami

Z okazji Dnia Kobiet Ośrodek Kultury 
serdecznie zaprasza na koncert pt.: 
„Wielkie Damy Piosenki”, który 

odbędzie się  9 marca br. o godz. 19.00 
w ramach cyklu „Środowe Wieczory w Pa-
łacyku pod Lipami”.

Będzie to opowieść o wielkich damach 
światowej i polskiej estrady – kobietach, 
które w poszukiwaniu miłości gotowe były 
zrezygnować ze sceny. Zatapiając się w ich 
czasem zabawnych, czasem dramatycz-
nych historiach, usłyszymy takie hity jak: 
„La Foule”, „Lili Marleen”, „Bang, Bang”, 

„Besame Mucho”, „Miłość Ci wszystko 
wybaczy”…

Koncert wykona duet Lucy & Tom, 
którzy reprezentują piosenki z repertuaru 
gwiazd światowych i polskich estrad – 
między innymi Edith Piaf, Marleny Die-
trich, Dalidy, Violetty Villas, Miny i Miry 
Kubasińskiej.

Środa, 9 marca 2022 r. godz. 19:00, 
Pałacyk Pod Lipami ul. Poznańska 35 
w Swarzędzu. Wstęp wolny.

 /ok/

Recital Anny 
Wyszkoni

Ośrodek Kultury w Swarzędzu za-
prasza na Recital Anny Wyszkoni 
– 20 marca 2022r. o godz. 17:00 

w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Za-
lasewie, ul. Jana Heweliusza 2. 

Bilety w cenie 80 zł dostępne są na 
stronie www.kupbilecik.pl 

Anna Wyszkoni to jedna z najbardziej 
doświadczonych i lubianych wokalistek 
na polskiej scenie muzycznej. Ma w swo-

im dorobku imponującą ilość przebojów, 
nagród i wyróżnień oraz ponad pół milio-
na sprzedanych płyt. Każdy koncert Ani 
Wyszkoni to eleganckie i pełne emocji 
widowisko. Tym razem będzie podobnie. 

/ok/

„Ławeczka w słońcu” 

26 marca 2022 roku o godz. 18.00 
Ośrodek Kultury zaprasza do 
Swarzędzkiej Sali Koncerto-

wej w Zalasewie na premierową komedię 
wielkiego przeboju amerykańskiej sceny 
teatralnej – „Ławeczka w słońcu”. Ta 
serdeczna komedia z happy endem jest 
radosną opowieścią o życiu i sposobach 
jego smakowania. Obsada aktorska: Ma-
ria Gładkowska, Wojciech Wysocki, Syl-
wester Maciejewski. Reżyseria: Dariusz 
Taraszkiewicz.

Bilety w cenie 95 zł do nabycia na 
www.kupbilecik.pl /ok/

Koncert karnawałowy 
Orkiestry Dętej 

27 lutego 2022 r. o godzinie 17:00 w Hali Sportowej Swarzędzkie-
go Centrum Sportu i Rekreacji odbędzie się coroczny koncert 
karnawałowy Swarzędzkiej Orkiestry Dętej. 

Będzie muzycznie, spontanicznie, radośnie i – jak zawsze – z dużym 
poczuciem humoru. Swarzędzka Orkiestra Dęta wykona największe prze-
boje polskiej muzyki rozrywkowej i z pewnością porwie publiczność do 
wspólnej zabawy. 

UWAGA!
Liczba miejsc ograniczona. Wejściówki do odbioru w siedzibie Orkie-

stry Dętej, ul. Piaski 4, od wtorku do czwartku, w godzinach 16:00-18:00. 
Wejście od strony postoju TAXI.  /ok/
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„Swarzędzka 
jadłodzielnia” – 
sprawdzony pomysł

Ponad miesiąc temu uruchomiona 
została „Swarzędzka jadłodzielnia” – 
specjalny kontener z dużą lodówką 

i regałem na żywność ustawiony został 
w Swarzędzu w sąsiedztwie Ośrodka Po-
mocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 25. 
Jest to miejsce, gdzie można podzielić 
się jedzeniem. Każdy może tam zostawić 
produkty zdatne do spożycia oraz każdy 
– na własną odpowiedzialność – może 
bezpłatnie te produkty zabrać. 

Przedsięwzięciu przyświeca idea ratowa-
nia jedzenia przed marnotrawieniem. Bardzo 
ważny jest również aspekt psychologiczny, 
społeczny i moralny. Dzielenie się czymś, co 
nam nie jest już potrzebne, powinno stać się 
naturalnym odruchem człowieka. 

O doświadczeniach z pierwszych 
tygodni funkcjonowania jadłodzielni 
rozmawiano 26 stycznia na spotkaniu, 
w którym uczestniczył wicemarszałek 
Województwa Wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski. Burmistrz Marian Szku-
dlarek wraz z II zastępcą burmistrza 
Tomaszem Zwolińskim oraz dyrektorką 
OPS Agnieszką Maciejowicz zgodnie 
podkreślali, że pomysł urządzenia ja-
dłodzielni był trafny. 

Zapraszamy do korzystania z tej 
formy dzielenia się żywnością, której 
niektórzy mają czasem w nadmiarze, 
a niektórym brakuje... 

 /mw/ 
z Fot. Izabela Paprzycka 

Serdeczne 
życzenia dla par 
małżeńskich

Niecodzienne uroczystości odbyły 
się 18 stycznia w swarzędzkim 
Eurohotelu. Burmistrz Marian 

Szkudlarek zaprosił na nie aż 57 par 
z imponującym stażem co najmniej 50 
lat pożycia małżeńskiego. Oczywiście, 
ze względu na pandemię Covid-19, zor-
ganizowano tego dnia aż trzy kolejne 
spotkania z Jubilatami, w mniejszych 
grupach. Były serdeczne życzenia, me-
dale, mnóstwo kwiatów i upominków, 
a przede wszystkim rozmowy o tym, 
jak w harmonii i z miłością przez tyle lat 
wspólnie iść przez życie. Rozmawiano 
przy odświętnie udekorowanych stołach, 
wspominano dawne czasy, ale i plano-
wano przyszłość, było sporo śmiechu, 
czasem łzy wzruszenia... A na pamiątkę 
– wspólne zdjęcia, na czas których można 
było zdjąć maseczki...

Oto Bohaterowie uroczystości: Alina 
i Paweł BALCERSCY, Czesława i Henryk 
BAŁAŻYK, Teresa i Czesław BAŁUCH, 
Grażyna i Sylwester BARTOSZEWSCY, 

Wiesława i Bolesław BLIJ, Jadwiga i Wła-
dysław BŁOCH, Marianna i Józef DUBERT, 
Grażyna i Jacek DUDZIAK, Zofia i Henryk 
DZIEDZIC, Aniela i Jacek FILUSZ, Janina 
i Stefan GAJEWSCY, Anna i Piotr GIZARA, 
Zofia i Franciszek GRZESIAK, Maria i Mi-
chał JACKOWSCY, Elżbieta i Franciszek 
JACKOWSCY, Urszula i Lech JAROTA, 
Elżbieta i Jarosław JAŚKOWIAK, Danuta 
i Piotr JĘDROSZYK, Halina i Włodzimierz 
JURDZIAK, Grażyna i Zbigniew KAMIŃ-
SCY, Marianna i Andrzej KAŹMIERCZAK, 
Stanisława i Tadeusz KIEŁBASIŃSCY, Ha-
lina i Roman KIJEWSCY, Maria i Henryk 
KOŁDA, Maria i Andrzej KONIECZNI, Elż-
bieta i Konstanty KONON, Halina i Edward 
KRAUSE, Stanisław i Kinga KRÓL, Maria 
i Jerzy KUBIAK, Barbara i Czesław KUJA-
WA, Anna i Henryk KUSTOSIK, Krystyna 
i Jan LEWANDOWICZ, Maria i Jerzy MAJ-
CHRZAK, Elżbieta i Jan MALINGER, Teresa 
i Józef MATELA, Zofia i Zenon MATUSZAK, 
Małgorzata i Piotr MENDELEWSCY, Sabi-
na i Stanisław NAROŻNI, Danuta i Alfred 

NOWAK, Bożena i Józef POJASEK, Janina 
i Stanisław PRZEPIÓRA, Anna i Eugeniusz 
PYTLEWSCY, Anna i Włodzimierz SIEJAK, 
Irena i Tadeusz SZAFONI, Eugenia i Hen-
ryk SZNAJDER, Genowefa i Kajetan SZRE-
TER, Maria i Henryk SZYMAŃSCY, Leoka-
dia i Jerzy TORZECCY, Wanda i Jan WANAT, 
Barbara i Jerzy WINIARSCY, Elżbieta i Piotr 
WITKOWSCY, Janina i Tadeusz WITTKE, 
Teresa i Ryszard WOLIŃSCY, Teresa i Jó-
zef WOŹNIAK, Teresa i Kazimierz WOŹ-
NICZKA, Marianna i Jan WRÓBLEWSCY. 
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

Również Państwo Krystyna i Jan 
WITECCY oraz Elżbieta i Franciszek JAC-
KOWSCY świętowali 50. rocznicę ślubu. 
Z tej okazji 3 lutego Jubilaci spotkali się 
w swarzędzkim ratuszu z burmistrzem 
Marianem Szkudlarkiem oraz kierownik 
USC w Swarzędzu Anną Wiśniowiecką-
-Gronowską. Były Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, kwiaty, gratulacje, 
upominki i dużo ciepłych słów...

/wpr/

Aktywności  
dla osób 60+ 

Gmina Swarzędz – Ośrodek Pomocy 
Społecznej zaprasza osoby 60+ do 
spędzania aktywnie czasu na te-

renie całej gminy. W ofercie m.in. zajęcia 
ruchowe, Nordic Walking, brydż, treningi 
pamięci, zajęcia muzyczne, malarskie, 
artystyczne, AquaSenior, środy senioralne 
w Muzeum, spotkania tematyczne oraz 

wiele innych aktywności. Zapraszamy 
do Centrum Aktywności Seniora ul. 
Piaski 4, Centrum Międzypokoleniowe-
go „Pogodna ul. Kórnicka 110 oraz do 
Klubów Młodych Duchem w świetlicach 
wiejskich: „Gadu Gadu” w Zalasewie, „Ja-
skółki” w Wierzonce, „Pod Kasztanami” 
w Uzarzewie, „Promyk” w Jasinie, „Wesoła 
Paczka” w Paczkowie. Więcej informacji 
na stronie www.opsswarzedz.pl oraz pod 
numerem telefonu 512 052 677.

/ops/
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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 

Dodatek Osłonowy

W gminie Swarzędz wniosek o przyznanie 
dodatku osłonowego składa się w Ośrod-

ku Pomocy Społecznej w Swarzędzu, ul. Poznań-
ska 25. 

Ośrodek czynny jest w poniedziałki w godz. 8:00 
do 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30. 
Osoby chcące złożyć w Ośrodku wniosek o dodatek 
osłonowy prosimy o przychodzenie bez osób towa-
rzyszących oraz w miarę możliwości z wypełnionymi 
dokumentami.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021r. o dodatku 
osłonowym przysługuje on osobie:

 » w gospodarstwie domowym jednoosobowym, 
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz

 » w gospodarstwie domowym wieloosobowym, 
w którym wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

 » w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcz-
nego dochodu na osobę przekracza powyższą kwo-
tę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. 

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
 » 400 zł dla gospodarstwa domowego jednooso-

bowego;
 » 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego 

się z 2 do 3 osób;
 » 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego 

się z 4 do 5 osób;
 » 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego 

się z co najmniej 6 osób.
Podwyższony dodatek będzie przysługiwał go-

spodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem 
ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe, koza, 
kuchnia węglowa jeśli są zasilane węglem lub pali-

wami węglopochodnymi - ale tylko wtedy, kiedy źró-
dło ciepła zostało zgłoszone do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.
Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocz-
nie wynosi wówczas:

 » 500 zł dla gospodarstwa domowego jednooso-
bowego;

 » 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego 
się z 2 do 3 osób;

 » 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składa-
jącego się z 4 do 5 osób;

 » 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składa-
jącego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego na-
leży składać do 31 października 2022r.

Agnieszka Fabiś 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu

Świadczenie 
wychowawcze 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu Sek-
cja Świadczeń Wychowawczych informuje, że 

z dniem 1 stycznia 2022r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 
Zgodnie z tą nowelizacją od 2022 roku obsługą 
programu „Rodzina 500 plus” zajmuje się Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, rodzice mogą składać 
wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wy-

płata świadczenia wychowawczego odbywa 
się tylko bezgotówkowo, na wskazany przez 
rodziców numer rachunku bankowego.

W związku z powyższym wnioski o świadczenie 
wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” na okres 
świadczeniowy obowiązujący do 31 maja 2022  r. 
(wnioski o świadczenie dotyczące dzieci urodzonych 
od 1 stycznia 2022 r. a także dzieci urodzone przed 
2022 r., jeśli wniosek nie został wcześniej złożony) 
składać należy do ZUS-u.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie obsługiwał 
wszystkie wnioski o świadczenie wychowaw-
cze z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny 
okres świadczeniowy – od 1 czerwca 2022 r. do 
31 maja 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że wypłatą 
świadczeń wychowawczych przyznanych przed 
1 stycznia 2022 r. zajmował będzie się tutejszy 
Ośrodek (najpóźniej do 31 maja 2022 r.). 

Do tutejszego organu należy również zgłaszać 
wszelkie zmiany dotyczące świadczeń wychowaw-
czych przyznanych i wypłacanych przez tutejszy 
Ośrodek, dotyczy to m.in.: zmiany numeru rachunku 
bankowego do wypłaty świadczenia, zmiany adre-
su zamieszkania, zmiany sytuacji rodzinnej mającej 
wpływ na przyznane prawo do świadczenia wycho-
wawczego.

Agnieszka Fabiś
Kierownik Sekcji Świadczeń 

Wychowawczych

Znak Jakości dla 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej

Po złożeniu obszernego wniosku do 
Narodowej Agencji Europejskiego 
Korpusu Solidarności i przejściu 

całej procedury akredytacyjnej, m.in. 
spotkania z zewnętrznym ekspertem 
mającym ocenić faktyczny stan i goto-
wość do prowadzenia działań, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu uzyskał 
Znak Jakości (Quality Label) dwóch ty-
pów: zarówno dla organizacji wiodącej, 
jak i organizacji goszczącej. Oznacza to, 
że Narodowa Agencja będąca przed-
stawicielem Komisji Europejskiej w Pol-
sce, w sposób oficjalny uznała Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu za 
organizację spełniającą standardy Eu-
ropejskiego Korpusu Solidarności i za-

pewniającą młodym ludziom możliwość 
udziału w projektach o wysokiej jakości 
oraz silnym wymiarze solidarnościowym.

Przyznany certyfikat będzie obowią-
zywał do 2027 roku i pozwoli Ośrodkowi 
składać wnioski o dofinansowanie pro-
jektów Europejskiego Korpusu Solidar-
ności oraz prowadzić długoterminowe 
działania wspólnie z wolontariuszami 
pochodzącymi z krajów Unii Europejskiej. 

Wolontariusz, który przyjedzie do 
Swarzędza, ma zagwarantowany po-
kój w Domu Studenckim Politechniki 
Poznańskiej, profesjonalny kurs języka 

polskiego na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza, dodatek żywnościowy, kie-
szonkowe, bilety miesięczne komunika-
cji miejskiej, wsparcie mentora, udział 
w cyklu szkoleń Europejskiego Korpusu 
Solidarności oraz asystę Ośrodka Pomocy 
Społecznej w kwestiach logistycznych 
i edukacyjnych.

Zadaniem wolontariusza w trakcie 
pobytu w Swarzędzu jest praca z osoba-
mi zagrożonymi wykluczeniem społecz-
nym i o mniejszych szansach, zarówno 
z dziećmi, jak i seniorami, aktywizowanie 
ich oraz podnoszenie ich kompetencji 
kluczowych, m.in. znajomości języka 
angielskiego czy wiedzy o krajach Unii 
Europejskiej.  

Obecnie w ramach programu 
w Ośrodku Pomocy Społecznej przeby-
wa i pracuje węgierska wolontariuszka 
Ágnes Cseh.

Dariusz Bugajski
Sekcja Profilaktyki Uzależnień 

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

Karty honorowane  
w SCSiR:

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

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

Udane półkolonie

Jak co roku, w ferie zimowe, w Swa-
rzędzkim Centrum Sportu i Rekre-
acji odbyły się półkolonie dla dzieci 

w wieku 7-13 lat. Główną atrakcją była 
nauka jazdy na łyżwach oraz zabawa 
w basenie. W tym roku byliśmy również 
w kinie oraz na ściance wspinaczkowej. 

Dodatkowo czas wypełniały nam zajęcia 
sportowe, bowling oraz wiele innych 
atrakcji, podczas których dzieci wykazały 
się swoimi umiejętnościami i zdolnościa-
mi. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
oraz opiekunom za udaną zabawę. 

Zapraszamy na letnie półkolonie, 
które rozpoczną się zaraz po zakończeniu 
roku szkolnego.

/cs/

Lodowisko 
– pingwinki 
dla najmłodszych

Zapraszamy na lodowisko przy pły-
walni Wodny Raj. Nowość w ofercie, 
pingwinki dla najmłodszych – koszt 

wypożyczenia 12 zł/1 sesja. Wypoży-
czenie łyżew 12 zł/1 sesja (najmniejszy 
rozmiar 26). Kask bezpłatnie.
Bilet wstępu: 
od poniedziałku do piątku

 » 14 zł - normalny
 » 12 zł - ulgowy

soboty, niedziele i święta
 » 17 zł - normalny
 » 15 zł - ulgowy

Bilet umożliwia korzystanie z lodo-
wiska przez okres 1 sesji. /cs/

JOGA – wolne miejsca

Zapraszamy na zajęcia, które ba-
zują na HATA JODZE, tradycyjnej 
indyjskiej jodze. Ucząc się pozycji 

asan wzmacniamy ciało, uruchamiamy 

procesy oczyszczania organizmu, także 
w oparciu o kontrolę oddechu (prana-
jama). Podczas praktyki używamy róż-
nych pomocy opierając się na szkole 
jogi według IYENGARA. Wprowadzane 
są również elementy ASHTANGA JOGA, 
skupiające się między innymi na uspoko-
jeniu umysłu i przywróceniu równowagi 
między ciałem, oddechem i umysłem.

Zajęcia odbywają się we wtorki na 
godz. 20:00 oraz środy na godzinę 19:00.
Zapisy pod nr tel. 61 65 09 520 /cs/

Sklep sportowy– nowe 
godziny otwarcia

Zapraszamy do sklepu sportowego 
mieszczącego się w budynku pły-
walni Wodny Raj w dniach od wtor-

ku do piątku w godzinach 15:00-20:00, 
soboty i niedziele w godzinach 10:00-
20:00. W poniedziałki sklepik nieczynny. 
W ofercie nie tylko stroje basenowe, ale 
także akcesoria do pływania, klapki ba-
senowe, odzież, zabawki, mini produkty 
kosmetyczne, pieluchy kąpielowe dla 
dzieci, worki na buty, maseczki ochron-
ne. POLECAMY okulary korekcyjne do 
pływania. Kontakt: 501 019 086. /cs/
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Chris Wallace, Mitch Weiss
Hiroszima 1945. 
Historia atomowego 
ataku, który zmienił 
świat

Podtytuł nie oddaje wartości tej książki. 
Największą jej zaletą jest możliwość 
poznania ludzi zaangażowanych 
w Projekt Manhattan. Fakty nie są 
tu najważniejsze. Autorzy skupili się 
na ukazaniu decydentów i zwykłych 
żołnierzy, a nawet pracownic przy 
taśmie montażowej. Co czuł Harry 
Truman postawiony nagle (i wbrew 
własnej woli) przed koniecznością pod-
jęcia najtrudniejszej decyzji w historii 
ludzkości? Ile wiedzieli członkowie 
załóg lecących na Hiroszimę i Nagasaki? 
Kim byli i dlaczego właśnie oni zostali 
wybrani do spełnienia misji? Książka 
jest daleka od taniego sentymentali-
zmu. Nie tylko dla miłośników historii.

Anti Saar
seria o Matim:  
„Mati i ostatni 
kawałek ciasta”, „Mati 
jedzie autobusem”, 
„Mati nie umie zrobić 
salta”, „Mati i śliwki”, 
„Stój tu, Mati”.

W życiu każdego kilkulatka zdarzają się 
chwile, gdy nie wie, co zrobić; wstydzi 
się poprosić o pomoc, bo dorośli su-
gerują, że w tym wieku już powinien 
sobie radzić w pewnych kwestiach sam. 
Seria estońskiego pisarza spodoba się 

niewątpliwie młodszym czytelnikom, 
starsi docenią piękne tłumaczenie, 
ciepłą atmosferę i mądrość życiową, 
którą reprezentuje rodzina bohatera. 
Dodatkową zaletą książeczek są cie-
kawostki o Estonii, których może nie 
znać polski odbiorca.

Katarzyna Pruszkowska
O Kaziku i misiu 
Słoniku

Kazik ma trudno w życiu, bo nie ma taty, 
a mama jest ciągle zajęta. Ma też jednak 
szczęście, bo jest przy nim babcia, która 
„ma czas, żeby wiedzieć różne rzeczy 
o Kaziku”. I to ona pomaga mu poradzić 
sobie w emocjami związanymi w roz-
poczęciem szkoły. Tytułowy miś Słonik 
uczy chłopca, czym jest odpowiedzial-
ność, przyjaźń i odwaga. Książka jest 
świetna nie tylko dla przyszłych pierw-
szoklasistów. Każdy kilkulatek mający 
kłopoty z podejmowaniem nowych 
wyzwań czy borykający się ze stratą 
znajdzie tu pocieszenie i wsparcie. 
Dodatkowym atutem książki jest piękny 
język, frazy są krótkie, sugerują mowę 
dziecka, ale mądrość płynąca z tekstu 
jest ponadczasowa.

Wojciech Szlęzak
Schronisko dla ludzi
Sześcioro przypadkowych ludzi spotyka 
się w górskim schronisku – świetne 
zawiązanie akcji. Postacie reprezentują 
różne typy ludzi, więc musi między nimi 
iskrzyć, skoro to thriller psychologiczny. 
Jak na  powieść tego gatunku „Schro-
nisko…” jest dość lekką lekturą, trup 
się nie ściele, nie ma wbijającej w fotel 
atmosfery strachu i napięcia. Książka 
w bibliotece dostępna jest w wersji 
z dużymi literami. Na tym regale kró-
lują u nas powieści łatwe i przyjemne, 
ale można też znaleźć coś „mocniej-

szego”. Polecamy zwłaszcza osobom, 
które mają kłopoty z czytaniem drobnej 
czcionki, ten druk zapewnia komfort nie 
tylko ze względu na wielkość liter, ale 
również duże odstępy między liniami 
i wyraźną czcionkę.

Radosław Nawrot
Szachownica

„Szachownica” to książka, która musi 
być zauważona przez czytelników i ry-
nek wydawniczy.
Nie jest to prosta powieść historyczna 
z czasów Powstania Wielkopolskiego, 
w której losy fikcyjnych bohaterów 
splatają się z wielkimi wydarzeniami. 
Autor przemyca wiele nieznanych na-
wet historykom faktów, materiałów 
i anegdotek. Nawrot dotarł do bogatych 
dokumentów z epoki, więc książka 
potrafi zaskoczyć również znawców 
tematu. Pokazuje na przykład znaczenie 
drużyn futbolowych w poznańskim zry-
wie, ujawnia, jakim sposobem przyszli 
powstańcy zbroili się na koszt zaborcy, 
przedstawia szczegóły przejęcia władzy 
przez pierwszego prezydenta miasta, 
Jarogniewa Drwęskiego. Opowieść 
toczy się tak płynnie, że zachwyci nie 
tylko miłośników przeszłości. Piękny 
język, rzetelne wiadomości, wartka 
akcja – to jest to, co lubmy!

Adam Wierzbicki
Tajemnice sieci

Po co chodzić do szkoły, skoro wszystko 
jest w internecie? „Tajemnice sieci” od-
powiedzą na to pytanie i wiele innych. 
Książka skierowana jest do młodych 
użytkowników komputera, ale prze-
wrotnie mówimy: warto ją pokazać 
seniorom, którzy chcieliby dowiedzieć 
się więcej o współczesnej technologii 
i nie wstydzić się przed wnukami. Treści 
są przedstawione w atrakcyjny sposób 
w formie powieści przygodowej. Autor 
bardzo zadbał o stronę merytoryczną 
– z jednej strony przekaz jest jasny, ale 
też nie jest infantylny. Czytelnik może 
wykonać praktyczne ćwiczenia, które 
ułatwią mu przyswojenie informacji 
i zachęcą do dalszych wartościowych 
poszukiwań w sieci.

Louise Grieg, Julia Sarda
Zmiataj

Każdego czasem dopada zły humor. 
Każe nam robić rzeczy, na które wcale 
nie mamy ochoty. Bo kto lubi zbierać 
nad sobą czarne chmury? Kto chce 
mieć wieczny bałagan przed oczami? 
Mały Edzio też nie chce, a jednak nie 
może się opanować i robi coraz więk-
sze zamieszanie. Zakończenie książki 
daje możliwość różnej interpretacji, 
jest punktem wyjścia do zastano-
wienia się, ile w życiu zależy od nas; 
czy zmieniając własne nastawienie, 
zmieniamy świat.

Anna Walkowiak-Osowska
Magdalena Kozłowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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Swarzędz Wieś (fragmenty)

Kolejne miejscowości przedstawiane 
w naszym cyklu – oprócz opisanego 
już Mechowa w PzR nr 6(348) czer-
wiec 2018 r. oraz Katarzynek (PzR 
nr 2 (344) luty 2018) – to wsie, które 
zostały wchłonięte przez większych 
„sąsiadów”. Będą to więc dzieje Nowej 
Wsi, Nowego Dworu, Swarzędza Wsi 
i Święcinka.

Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy

Pochodzenie	nazwy	Swarzędz nie	jest	
jednoznaczne	i	brane	są	pod	uwagę	różne	
źródła	kulturowe	bądź	dzierżawcze	tej	na-
zwy,	które	zawierają	się	w:	

a)	staropolskich	wyrazach	swarzęda,	
swarzędzić,	oznaczających	odpowiednio	
kłótnika,	kłócić	się;

b)	starosłowiańskim	przymiotniku	ska-
rędu - skvarędu w	znaczeniu	człowieka	szpet-
nego,	brzydkiego,	niechlujnego,	brudasa;	

c)	imieniu	starożytnego	słowiańskie-
go	boga	Swaroga (Swarega)	lub	Swarożyca 
popularnego	szczególnie	na	Pomorzu	oraz	
w	Wielkopolsce	w	czasach	przedpaństwo-
wych;

d)	w	nazwie	Swaręd określającej	głów-
nego	kapłana	boga	Swaroga.	...

Potwierdzenie	tezy	o	źródle	nazwy,	któ-
rym	jest	imię	słowiańskiego	bożka	mogłyby	
zweryfikować	tylko	wykopaliska	archeolo-
giczne	przeprowadzone	pod	kościołem	i	w	
jego	najbliższej	okolicy	oraz	na	wspomnianej	
wyspie.	...

Najstarszy	dokument	z	nazwą	Swarzędz 
pochodzi	z	1353	r.	Określa	on	dodatkowo	
położenie	różnych	nieistniejących	już	i	zapo-
mnianych	miejscowości	m.	in.:	Dębina koło 
Swarzędza.	Następnie	nazwa	wsi	pojawia	się	
w	dokumencie	z	1366	r.	(kopia	z	XV	w.)...

W	2010	r.	podczas	budowy	fontanny	

na	Placu	Wielkopolskim	dokonano	naj-
nowszych	znalezisk	archeologicznych,.	
Natrafiono	tu	na:	pozostałości	fundamen-
tów	kościoła	ewangelickiego,	którego	ist-
nienie	jest	bogato	udokumentowane;	ślady	
działalności	rzemieślniczej	ludzi	w	postaci	
warsztatu	obróbki	rogu	(o	czym	świadczyły	
liczne	półfabrykaty)	oraz	skorupy	naczyń	
glinianych	z	XVI	wieku.	...

Pierwotna	osada	pojawiła	się	nad	je-
ziorem,	które	dostarczało	ludziom	świeżej	
wody,	uzupełniało	jadłospis	m.	in.	o	ryby,	
skorupiaki	i	inne	zwierzęta	oraz	stanowiło	
ważny	punkt	orientacyjny	w	okolicy.	...

Pomiary	z	1992	r.	informują,	że	całkowi-
ta,	powierzchnia	jeziora	z	trzcinowiskiem	
wynosi	93,7	ha	(bez	trzcinowiska	79,4	ha),	
średnia	głębokość	2,6	m,	a	maksymalna	7,2	

m.	Zamulenie	dna	sięga	miejscami	2,5	m.,	
jego	długość	wynosi	2940	m,	a	szerokość	
560	m.	...

Właściciele wsi do upadku 
I Rzeczypospolitej w 1795 r.

Pierwszym	znanym	właścicielem	wsi	
Swarzędz	był	szlachetnie	urodzony	Tomi-
sław	zapisany	w	dokumentach	z	lat	1366	
i	 1370.	 ...	Drugim	właścicielem	wsi	był	
Wincenty	...

Kolejnym	właścicielem	Swarzędza	był	
Mikołaj	Srebrnogórski	wymieniony	w	do-
kumencie	z	1397	r.	...	Maciej,	który	w	1407	
r.	sprzedał	wieś	Bogusławowi,	a	od	niego	
zakupił	ją	(razem	z	Gruszczynem)	kanclerz	
poznański	Mikołaj	z	Górki	Miejskiej.	Od	tej	
pory	aż	do	1592	r.	Swarzędz	był	własnością	
możnego	rodu	Górków.	...

Stanisław	Górka,	kasztelan	między-
rzecki	był	ostatnim	właścicielem	Swarzę-
dza	z	tego	rodu	gdyż	zmarł	bezpotomnie	
w	1592	r.	...	Około	1610	r.	Andrzej	Czarnkow-
ski	sprzedał	Swarzędz	oraz	inne	przyległe	
wsie	Zygmuntowi	Grudzińskiemu	herbu	
Grzymała	...

Od	Koźmińskich	dobra	swarzędzkie	na-
był	w	1791	r.	pochodzący	z	Krakowa	Jan	Klug	

Fragment mapy ze Swarzędzem 
miastem, Swarzędzem wsią  

i majątkiem Hoffmeyera (Karte des 
Deutschen Reiches. Posen 1893).

Widok dworu właścicieli wsi Swarzędz  
na pocztówce z 1909 r. Zbiory Piotra Choryńskiego.

dok. na str. 24 Ü
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Û dok. ze str. 23
(1750-1818)	zamożny	poznański	bankier,	no-
bilitowany	przez	sejm	Rzeczypospolitej	...

...	a	po	nim,	dobra	swarzędzkie	nabył	na	
subhastacji	w	1796	r.	szambelan	Aleksander	
August	Bojanowski.	...

Wieś i jej mieszkańcy  
do drugiej połowy XVIII wieku

Swarzędz	był	dość	dużą	i	znaczącą	
miejscowością,	w	której	stanął	kościół,	
prawdopodobnie	niewiele	lat	po	przyjęciu	
chrztu	przez	Mieszka	I.	Przemawia	za	tym	
położenie	wsi	w	pobliżu	Poznania	będące-
go	w	X	wieku	najważniejszym	ośrodkiem	
chrześcijaństwa	na	terenie	współczesnej	
Polski.	...	Pierwotnie,	zapewne	drewniany	
kościół	pobudowano	na	miejscu	pogańskiej	
świątyni	(kąciny)	położonej	nad	jeziorem	
Swarzędzkim,	na	najwyższym	punkcie	po-
łudniowej	skarpy.	...	W	związku	z	tym,	że	
znajdował	się	tu	kościół	i	parafia,	Swarzędz	
był	najważniejszą	miejscowością	na	obszarze	
graniczącym	z	Poznaniem	od	wschodu.	...

Zapisy	w	dokumentach,	które	niosą	in-
formacje	o	rozmiarach	wsi,	pochodzą	dopie-
ro	z	drugiej	połowy	XVI	wieku.	Wiadomo,	że	
we	wsi	była	karczma	oraz	młyn.	Żyli	i	praco-
wali	w	niej	kmiecie	posiadający	po	jednym	
łanie	oraz	zagrodnicy	i	pasterz.	Zagrodnicy	
zwykle	posiadali	dom	mieszkalny,	skromne	
budynki	gospodarcze,	ogród	i	niewielki	ka-
wałek	ziemi	uprawnej.	...	Niemal	w	ogóle	nie	
ma	wiadomości	o	sołtysach	swarzędzkich	
w	czasach	średniowiecza,	a	przecież	mu-

sieli	oni	funkcjonować,	bowiem	istniejący	
znacznie	wcześniej	Swarzędz	był	lokowany	
ponownie	na	prawie	niemieckim.	...	

W	połowie	XVII	w.,	przed	„potopem”	
szwedzkim	obok	kmieci	żyły	we	wsi	także	
inne	grupy	mieszkańców:	zagrodnicy,	ko-
mornicy	i	czeladź.	W	środkowej	Wielkopol-
sce,	m.in.	także	na	terenie	obecnej	gminy	
Swarzędz,	przeciętny	kmieć	posiadał	z	re-
guły	15	–	25	ha	ziemi	uprawnej.	Zagrodnik	
zwany	też	chałupnikiem	posiadał	2	–	3	ha	
(czasami	mniej).	...

Sytuacja	ekonomiczna	wsi	(i	już	istnie-
jącego	obok	miasta	Grzymałowa)	pogorszyła	
się	znacznie	po	„potopie”	szwedzkim	w	la-
tach	1655-60	oraz	po	kolejnych	wojnach	
w	drugiej	połowie	XVII	i	w	pierwszej	połowie	
XVIII	wieku.	...

Niejasne	i	nieliczne	są	informacje	o	sie-
dzibie	właścicieli	w	Swarzędzu	zawarte	
w	źródłach.	Wiadomo	tylko,	że	w	XVII	w.	we	
wsi	musiał	być	jakiś	znaczny	dom,	w	którym	
od	czasu	do	czasu	rezydowali	właściciele	
Swarzędza	i	całego	klucza	swarzędzkiego.	
Wskazuje	na	ten	fakt	nazwa	ulicy	–	Zamko-
wa	-	biegnąca	opodal	kościoła,	w	kierunku	
wschodnim,	do	dawnych	zabudowań	go-
spodarczych	folwarku	i	dworu.	Najważ-
niejszą	informacją	jest	jednak	wzmianka	
o	„zamku”	w	Swarzędzu,	w	którym	żona	
Zygmunta	Grudzińskiego	spisywała	swój	
testament.	W	budynku	tym	znajdowała	się	
nawet	kaplica	udostępniona	protestantom	
przez	Grudzińskiego	do	odprawiania	nabo-
żeństw.	Określenie,	zapewne	drewnianego	

(może	o	szachulcowych	ścianach)	domu,	
„zamkiem”	jest	przesadą.	Jednakże	musiał	
to	być	na	tyle	okazały	dwór,	że	pomieszki-
wali	w	nim	właściciele	o	randze	magnatów	
z	pewną	ilością	służby.	...	Swarzędzki	folwark	
(resztówka)	znajdował	się	w	domenie	swa-
rzędzkiej	(którą	zarządzał	urzędnik	Schöne),	
prawdopodobnie	do	czasu	jego	zakupu	przez	
Carla	Gustawa	Adolfa	Hoffmeyera	w	1852	r.	...	

W	1873	r.	Carl	Hoffmeyer	wybudował	
swoją	siedzibę	opodal	zabudowań	fol-
warcznych	wyburzając	zniszczony	dwór,	ale	
wykorzystując	częściowo	stare	mury	jego	
zachodniej	części.	To	znaczy,	że	przedtem	
-	prawdopodobnie	w	drugiej	połowie	XVIII	
w.	-	któryś	z	poprzednich	właścicieli	klucza	
swarzędzkiego	postawił	murowany	dwór.	
Mogli	to	być	Koźmińscy	lub	energiczny	Jan	
Klug.	...

Według	doniesień	prasowych	w	jeziorze	
Swarzędzkim	żyły	dorodne	okazy	sumów,	
szczupaków	oraz	ryby	innych	gatunków.	...	
W	1904	r.	rybak	Palczewski	złowił	w	jeziorze	
ok.	40	cetnarów	ryb,	w	tym	sumy	o	wadze	
dochodzącej	do	35	kg.	Największe	okazy	wy-
stawił	na	rynku	Wronieckim	w	Poznaniu	
do	oglądania	i	zakupu	przez	klientów.	...

W	drugiej	połowie	XIX	i	na	początku	XX	
wieku	wykorzystywano	jezioro	do	organi-
zacji	wielu	imprez	i	zawodów	sportowych,	
ściągających	do	Swarzędza	tysiące	kibiców	
i	miłośników	sportów	wodnych	nie	tylko	
z	Poznania	i	Wielkopolski,	ale	także	z	głę-
bi	Niemiec.	...	Z	jeziorem,	wsią	i	miastem	
Swarzędz	już	od	1879	r.	kojarzono	restau-
rację	i	ogród	zwane	Livadią	należące	do	
Hermanna	Marco	i	jego	żony	Karoliny	z	d.	
Fritz.	Restaurację	zaliczano	do	najlepszych	
i	najbardziej	znanych	w	powiecie	poznań-
skim,	a	w	hotelu	znajdowało	się	około	20	
umeblowanych	pokoi.	...	

Rozbudowa	organizacji	parafialnej	na	
obszarze	Wielkopolski	przypada	na	XII	wiek	
i	początkowo	parafie	posiadały	dużą	rozle-
głość	terytorialną	uwarunkowaną	rzadką	
siecią	kościołów.	Parafia	w	Swarzędzu	tak-
że	obejmowała	rozległy	obszar,	z	którego	
w	późniejszych	czasach	wyłączano	dalej	po-
łożone	wsie	tworząc	z	nich	nowe	parafie	lub	
przydzielając	je	do	innych	już	istniejących	
(Piotrkowice).	Na	przykład	parafia	w	Spła-
wiu	została	wyłączona	ze	swarzędzkiej	już	
w	XIII	w.	...	Pierwotnie	drewniany	kościół,	
prawdopodobnie	w	końcu	XVI	w.	zbudo-
wany	z	cegły,	został	konsekrowany	przez	

Grobowiec ks. bpa Benedykta Izd-
bieńskiego w katedrze poznańskiej, 
proboszcza parafii p.w. św. Marcina 
w Swarzędzu w l. 1516 – 1517 i w roku 
1531 (fot. Antoni Kobza).
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biskupa	Tolibowskiego	w	1656	r.	Podczas	
jednego	z	remontów	w	XIX	w.,	w	przyzie-
miu	murów	odkryto	późnogotycką	cegłę,	
co	wskazywałoby	na	jeszcze	wcześniejsze	
mury	lub	ceglaną	podmurówkę.	...Świątynia	
w	kolejnych	wiekach	ulegała	rozbudowie	
i	zmieniała	swój	kształt.	...	Wieżę	dobu-
dowano	w	1792	r.,	tzn.	w	czasach,	gdy	Jan	
Klug	był	właścicielem	klucza	swarzędzkiego.	
Wysoka	na	90	stóp	miała	formę	piramidy,	
opilastrowana	na	narożach	z	zamkniętymi	
półkoliście	oknami	w	opaskach.	...

W	1883	r.	został	wytoczony	proces	ks.	
prob.	Dambkowi	oraz	4	innym	osobom,	
tj.	kościelnemu	Piotrowi	Pawłowskiemu,	
wdowie	pani	Franciszce	Rajewskiej,	jej	córce	
Stanisławie	Chilomerowej,	będącej	wdową	
po	nauczycielu	oraz	wnuczce	Władysławie	
Chilomerównie.	...	Powiadomienia	proku-
ratora	o	przestępstwie,	dokonali	szkolny	
inspektor	Lux	i	komisarz	policji	Büttner,	
po	ukazaniu	się	krytycznej	notatki	w	nie-
mieckojęzycznym	Tageblatt.	...	

Wykaz	plebanów	swarzędzkich	i	wika-
rych	od	XV	do	2	połowy	XVI	wieku	z	latami	
pełnienia	funkcji:

 » Mikołaj Głębocki,	1417	–	1423,
 » Jan	syn	Andrzeja	ze	Stawu,	1428	–	1441,
 » Mikołaj,	1443	-?
 » Wojciech,	1459,	...
Wykaz	znanych	duchownych	parafii	

swarzędzkiej	od	połowy	XVII	wieku	do	
2016	r.:1

 » Łukasz Zgierski –	1653	r.,	kanonik	NMP	
w	Poznaniu;

 » Franciszek Ptaszkiewicz	–	1752	r.,	
altarzysta	i	promotor	Bractwa	Różań-
cowego;

 » Michał Paczkowski	–	1762	r.;
 » Jan Fengler – od	1775	do	1777	r.; 

1  Wymienieni to proboszczowie, altarzyści 
i wikariusze. Niektórzy mogli przebywać w pa-
rafii jednocześnie.
Patrz również w rozdziale „Mechowo” przypis nr 
35 o administratorach i komendarzach parafii.

 » Michał Kociałkowski	–	od	1777	do	
1801	r.;

 » Kasper Rüll	–	od	1781	do	1782	r.;	...

Szkoła, germanizacja  
i walka o język polski

Systematyczne	nauczanie	dzieci	ze	
Swarzędza	miasta	i	wsi	oraz	okolicznych	
miejscowości	podjęto	w	1833	r.	Nie	mniej,	
już	w	XVII-wiecznych	dokumentach	znaj-
dują	się	wzmianki	o	wiejskiej	szkole	przy	
swarzędzkim	kościele	św.	Marcina.	...

...dzięki	Kronice	Szkoły	we	wsi	Swa-
rzędz	zaprowadzonej	przez	nauczyciela	
Wolińskiego	znane	są	niektóre,	odtwo-
rzone	przez	niego	fakty	z	pracy	placówki	
w	latach	1832	–	1872.	Systematyczne	pro-
wadzenie	Kroniki	rozpoczął	on	od	1873	r..	
...	Jedną	z	metod	germanizacji	stosowanych	
przez	inspektora	Luxa	było	przenoszenie	
uczniów	narodowości	polskiej	uczących	
się	w	klasach	z	językiem	polskim	do	klas	
z	językiem	niemieckim.	Podstawą	kwali-
fikacji	było	niemiecko	brzmiące	nazwisko,	
często	tylko	w	pojęciu	pruskiego	inspektora.	

...	Wszystkie	wspomniane	czynniki	spo-
wodowały	rozpalenie	się	w	Wielkopolsce	
strajku	szkolnego	w	1906	r.,	który	trwał	do	
czerwca	1907	r.	Strajkowały	również	dzieci	
szkolne	w	Swarzędzu	wsi.	...

Po	klęsce	Niemiec	w	1918	r.	i	zwycięskim	
powstaniu	wielkopolskim	sytuacja	kadrowa	
w	szkołach	zaczęła	się	zmieniać.	W	katolic-
kiej	szkole	ludowej	w	Swarzędzu	wsi	pra-
cowali	zarówno	nauczyciele	narodowości	
polskiej	jak	i	niemieckiej.	...

Połączenie wsi Swarzędz 
z miastem

W	końcu	XIX	w.,	południowe	granice	
Swarzędza	wsi	i	północne	Swarzędza	mia-
sta,	zetknęły	się	ze	sobą.	Pojawiły	się	plany	
administracyjnego	połączenia	obydwóch	
miejscowości	tym	bardziej,	że	od	dawna	łą-
czyły	je	więzi	o	charakterze	gospodarczym,	
społecznym	i	kulturalnym.	...	Dopiero	jed-
nak,	na	początku	1934	r.	rada	miejska	w	Swa-
rzędzu	na	nadzwyczajnym	zebraniu	pod	
przewodnictwem	burmistrza	Staniewskiego	
obradowała	nad	projektem	Wydziału	Powia-
towego	na	powiat	Poznań	„o	przyłączenie	
Swarzędza	Wsi	i	dworu	do	miasta	Swarzę-
dza”.	Rada	przyjęła	projekt,	a	w	maju	tego	
roku	Ministerstwo	Spraw	Wewnętrznych	
ogłosiło	stosowne	zarządzenie.	...

Mieszkańcy,	przez	jakiś	czas	używali	
jednak	w	mowie	potocznej	wyrażenia	„Swa-
rzędz	wieś”	dotyczącego	domów	i	terenów	
położonych	nad	jeziorem.	...

Antoni Kobza 

Sprostowanie  
do artykułu o Siekierkach  
(„Prosto z Ratusza” nr 8/2021)

Paulina	Wilkońska	wspólnie	z	mężem	
Augustem	jest	patronką	jednej	z	ulic	swa-
rzędzkich.	

Urodzona	w	Swarzędzu,	mieszkająca	
przez	dłuższy	czas	w	Siekierkach	i	tam	
pochowana	to	jedna	z	pierwszych	kobiet	
polskich	utrzymujących	się	z	pisania,	tłu-
maczka,	redaktorka	pism	literackich,	autor-
ka	obszernych	pamiętników.	W	niektórych	
miejscach,	w	tym	we	wspomnianym	nume-
rze	„Prosto	z	Ratusza”	przytacza	się	błędnie	
rok	1815	jako	rok	jej		urodzenia.		W	Archi-
wum	Archidiecezjalnym	w	Poznaniu	za-
chował	się	jednak	akt	urodzenia	Pauliny	
Wilkońskiej	spisany	w	języku	łacińskim,	

który	brzmi		następująco	[tłumaczenie	AB]:	
„Rok	1809.	W	dniu	13	listopada	o	godzinie	10	
rano	we	dworze	swarzędzkim	urodziła	się	
Cecylia	Paulina	Matylda	[w	takiej	właśnie	
kolejności	zapisano	imiona],	a	rodzicami	jej	
byli:	Reina	[Regina]	Zadolska,	katoliczka,	
i	dzierżawca	Fryderyk	Wilhelm	Lautsch,	
wyznania	ewangelickiego	[luteranin].	
Chrzest	odbył	się	w	tym	samym	dniu	
w	domu	[baptisori	privatum],	a	udzielił	
go	ksiądz	Chr.[Christopher]	Klug.	Rodzi-
cami	chrzestnymi	byli	Fryderyk	Klose,	tam	
przebywający	[ibi	morantis],	i	Michalina	
Zadolska,	niezamężna,	katoliczka.”	Tyle	akt	
urodzenia.	Dodać	tylko	można,	że	wspo-
mniany	w	nim	ksiądz	Krzysztof	Klug	to	
swarzędzki	proboszcz,	zmarły	w	1815	roku	
w	Swarzędzu	i	tutaj	pochowany.

Aurelia Bartoszek 

Front budynku nowego probostwa 
w projekcie z 1869 r. (Archidiecezjalne 
Archiwum w Poznaniu).



26

In
fo

rm
at

o
r

PROSTO Z RATUSZA  luty 2022

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)

	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 47 77 148 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	sierpnia	2020	r.	
nowy	adres!	

W konkursie ogłoszonym przez NFZ wyło-
niona została Przychodnia „Gaudium”, 
która od 1 sierpnia 2020 r. świadczy miesz-
kańcom gminy Swarzędz pomoc doraźną 
w godzinach nocnych i w dni świąteczne 
w Zalasewie przy ul. Serdecznej 21G, 
telefon 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, 
sekretariat@opsswarzedz.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
biuro@ok-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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Codziennie nowe informacje: www.swarzedz.pl

 Fot. Aldona Młynarczak
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Z miłości do zimy... 
w Tyrolu
Bogactwo ofert

Nigdzie indziej w regionie alpejskim 
wybór ofert dla narciarzy i snowboar-
dzistów nie jest tak duży jak w Tyrolu. 
Od ogromnych ośrodków narciarskich 
przez małe rodzinne ośrodki narciarskie 
po całoroczne stoki na lodowcu Hinter-
tux. W Tyrolu można łącznie doliczyć 
się 80 ośrodków narciarskich z około 
3000 km stoków. Najbardziej znane to 
Ski-Arlberg, Silvretta Arena z Ischgl 
w dolinie Paznaun, przyjazny rodzinom 
Serfaus-Fiss-Ladis, ośrodki narciarskie 
na 5 tyrolskich lodowcach, w Alpach 
Kitzbühelskich lub w Zillertalu. Wszę-
dzie na narciarzy czekają ultranowocze-
sne kolejki linowe i wyciągi. Zarówno 
dla początkujących, jak i profesjonali-
stów: w ponad 360 tyrolskich szkółkach 

narciarskich pracują wysoko wykwali-
fikowani instruktorzy, posługujący się 
wieloma językami obcymi. Freestylerzy 
mogą ćwiczyć swoje akrobatyczne skoki 
w snow parkach. Natomiast freeriderzy 
znajdą tu liczne stoki z głębokim śnie-
giem, a fani wypraw na nartach turowych 
mogą wybierać z szerokiej gamy łatwych 
i wymagających tras. 

Niektóre ośrodki narciarskie przykła-
dają szczególnie dużą uwagę do zrówno-
ważonego rozwoju. Platforma skiresort.
de uznała niedawno ośrodki narciarskie 
Silvretta Arena w Paznauntal i SkiWelt 
Wilder Kaiser-Brixental za jedne z „najbar-
dziej przyjaznych środowisku ośrodków 
narciarskich w Austrii”. 

Ciche i świąteczne oblicze zimy
Na fanów aktywności na świeżym 

powietrzu czekają w Tyrolu trasy do 
jazdy na nartach biegowych. Przy czym 
warto wiedzieć, że jazda na biegówkach 

ma szczególnie korzystny wpływ na 
zdrowie. W całym kraju związkowym do 
wyboru jest około 4000 km tras na narty 
biegowe. W Tyrolu w narciarstwie biego-
wym specjalizują się regiony Tannheimer 
Tal, Olympiaregion Seefeld, Achensee, 
Alpy Kitzbühelskie i Tyrol Wschodni. 
Nowością jest stowarzyszenie narciar-
stwa biegowego „Venosta Nor dic”, które 
łączy 6 ośrodków narciarstwa biegowego 
z 9 trasami na narty biegowe w Nauders 
na przełęczy Reschenpass i w południo-
wotyrolskim Vinschgau. 
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Region narciarski Kitzbüheler-Horn

Region narciarski Silvretta-Montafon ©
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ÖW – Pokochaj  
zimę w Austrii

Dlla tych, którzy pragną odnaleźć 
miłość do zimy lub ją na nowo 
w sobie odkryć, dziewięć krajów 

związkowych Austrii przygotowało całe 
mnóstwo atrakcji. Wszystko w urokliwej 
atmosferze. 

Austria ma w ofercie mnóstwo spo-
sobności, by odkrywać miłość do zimy. 
Narciarska zima jest długa, a sezon na 
kulturalne i kulinarne atrakcje trwa tu 
przez cały rok. 
z miłości do zimy. #winterlove

Więcej informacji na temat zi-
mowych aktywności w Austrii (i nie 
tylko) na stronie www.austria.info 

Teksty i zdjęcia:  
austria.info Sp. z o.o. (Narodowe 

Biuro Promocji Austrii)
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Dane i fakty o Tyrolu
 y Liczba ośrodków narciarskich: ponad 80, w tym 

małe ośrodki z tylko 1 wyciągiem
 y Największe ośrodki narciarskie: Ski Arlberg (czę-

ściowo w Vorarlbergu): 88 wyciągów / 300 km sto-
ków, Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental 90 wyciągów 
/ 263 km stoków, Skicircus Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn (częściowo na Ziemi Salzbur-
skiej): 70 wyciągów / 249 km stoków

 y Łączna długość stoków narciarskich: około 3400 km

 y Szkółki narciarskie: ponad 360 z około 7000 instruk-
torami sportów zimowych

 y Lodowiec: 5 tyrolskich lodowców (Kaunertal, Pit-
zal, Sölden/Ötztal, Stubaier Gletscher, Hintertuxer 
Gletscher)

 y Przygotowane trasy na narty biegowe: około 4000 
km. Największy ośrodek narciarstwa biegowego: 
Olympiaregion Seefeld z 245 km tras na narty bie-
gowe. Wyjątkowe atrakcje: wysokogórska trasa na 
narty biegowe na lodowcu Pitztal na wysokościach 

do 2500 m n.p.m.
 y Regiony wędrówek zimowych: 15
 y Trasy saneczkowe: 220 o łącznej długości 750 km; 

w tym szereg oświetlonych torów saneczkowych 
do wieczornych zjazdów na sankach

 y Jarmarki adwentowe: 13 
 y 124 restauracje posiadają znak jakości „Tiroler Wirt-

shaus” i serwują tradycyjne, regionalne potrawy. 
W 2021 roku 99 restauracji otrzymało łącznie 170 
czapek kucharskich Gault Millau.

©
 Ki

tzb
ue

he
l To

ur
ism

us
 –

 M
ich

ae
l W

er
lbe

rg
er

Fani zimowych wędrówek i wypraw 
na rakietach śnieżnych mogą rozkoszo-
wać się bardzo spokojnym obliczem 
zimy we wszystkich regionach Tyrolu. 
Na przykład Wipptal w pobliżu Inns-
brucka i Kartitsch we Wschodnim Tyro-
lu całkowicie poświęciły się zimowym 
wędrówkom, będąc od 2018 r. pierwszą 
w Austrii zimową wioską dla wędrow-
ców z certyfikatem. Ponadto miejsco-
wość będzie gospodarzem Europejskich 
Dni Wędrówek Zimowych, które odbędą 
się w 2022 r.  

Na tyrolskich jarmarkach adwen-
towych i bożonarodzeniowych goście 
mogą poczuć niepowtarzalną „tyrolską 
atmosferę” będącą sumą wielu małych, 

serdecznych chwil. Od 10 lat stowarzy-
szenie „Advent in Tirol” skupia 9 spraw-
dzonych pod względem jakości jarmar-
ków o wyjątkowym klimacie. Achensee, 
Hall in Tirol, Innsbruck, Kitzbühel, Ku-
fstein, Lienz, Rattenberg, Seefeld i St. 

Johann in Tirol skupiają się na tradycji 
i zwyczajach oraz oferują różnorodny 
program towarzyszący – od muzyki po 
atrakcje kulinarne. 

z miłości do zimy. #winterlove

Z miłości do zimy... 
w Vorarlberg
Różnorodność skoncentrowana  
na małej przestrzeni

Vorarlberg to idealne miejsce dla 
miłośników sportów zimowych. To de-
stynacja gwarantująca mnóstwo nieza-
pomnianych, nowych wrażeń. W tym 
małym kraju związkowym wszędzie jest 
blisko. A miejscowości zachowały swój 
pierwotny charakter. W wielu ośrodkach 
wypoczynkowych narciarze mogą wyru-
szyć bezpośrednio z obiektu noclegowego 
na stok narciarski, w duchu hasła „ski in – 
ski out”. Na przykład w Oberlech, Damüls 
w Bregenzerwald, w dolinie Brandnertal 
i w Gargellen w Montafon. Także na nar-
ciarzy biegowych i miłośników wędrówek 
zimowych w wielu miejscowościach czeka 
w bezpośredniej bliskości miejsca zakwa-
terowania odpowiednia infrastruktura.

Ponadto wiele ośrodków narciarskich 
oferuje wspólne karnety, dając gościom 
większą elastyczność. Co więcej karnety 
narciarskie zwykle upoważniają również 
do przejazdów środkami komunikacji 
miejskiej. Połączenia kolejowe i autobuso-
we w Vorarlberg są dobrze rozbudowane. 

Wybieraj codziennie inny ośrodek narciar-
ski i ciesz się fascynującym krajobrazem 
niczym w kinie. Z każdego miejsca region 
prezentuje się nieco inaczej. Widok na je-
zioro Bodeńskie rozciąga się na przykład 
ze stacji górskich w Damüls-Mellau i na 
Diedamskopf w Lesie Bregenckim. Zaś na 
narciarzy w Arlbergu, Montafon, w Kle-
inwalsertal, Brandnertal i Klostertal czeka 
świetna perspektywa na góry Vorarlbergu 

i sąsiednich krajów. W Vorarlbergu róż-
norodność oznacza również, że ośrodki 
narciarskie oferują stoki na wszystkich 
poziomach trudności.

Architektura, kultura i gościnność
Vorarlberg zachwyca nie tylko piękny-

mi krajobrazami: w wielu miejscach dawna 
i współczesna architektura tworzy zaska-
kujące połączenia. Czy to schronisko nar-

Piękno zimy w Vorarlbergu ©
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Alpy Kitzbühelskie
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ciarskie, restauracja, hotel czy stacja wy-
ciągu: wszędzie można znaleźć nietypowe 
i warte zobaczenia obiekty architektonicz-
ne, jak na przykład schronisko narciarskie 
Der Wolf i restauracja Balmalpe w Lech 
Zürs am Arlberg, dolna i górna stacja ko-
lejki Mellaubahn w Lesie Bregenckim, re-
stauracja Frööd w Brandnertal, centrum 
sportów alpejskich w Schruns w Montafon 
lub stacja górna kolejki Nebelhornbahn 
w transgranicznym regionie narciarskim 
Kleinwalsertal-Oberstdorf.

Rano na nartach, po południu do mu-
zeum? W Vorarlbergu, gdzie wszędzie jest 
blisko, łatwo uzyskać takie połączenie. 
Większość muzeów jest otwarta również 
zimą. Wyczucie piękna w Vorarlber-
gu znajduje ponadto odzwierciedlenie 
w małych, ciekawych wydarzeniach 
kulturalnych, które dodatkowo wzbo-
gacają zimową ofertę. Miejscowości 
i hotele zapraszają na koncerty après-ski 
na wysokim poziomie w znanej scenerii. 
Do tego opisu pasuje idealnie kończące 
sezon narciarski w Lech Zürs am Arlberg 
wydarzenie Tanzcafé Arlberg, kiedy to na 
słonecznych tarasach regionu rozbrzmiewa 
swing, pop i jazz.

Ruch na zimowym powietrzu pobu-
dza apetyt. Na szczęście w Vorarlbergu 
działa wiele pierwszorzędnych restauracji, 

zajazdów i schronisk narciarskich. W prze-
wodniku Gault Millau widnieje imponu-
jąca liczba aż 80 wartych polecenia lokali 
w Vorarlbergu. Lech Zürs am Arlberg, 
gdzie znajduje się aż 19 znakomitych re-
stauracji, można słusznie nazwać „świa-
tową wioską smakoszy”. Ale również we 
wszystkich pozostałych regionach liczba 
wykwintnych restauracji jest zachwycają-
ca. Z czapką kucharską lub bez: kucharze 
w Vorarlbergu z wyjątkowym kunsztem 

i zapałem wyczarowują pomysłowe dania 
ze składników pochodzących w znacznej 
mierze z regionu.

Gospodarze w przeważnie rodzinnych 
hotelach, domach wypoczynkowych i re-
stauracjach kładą szczególny nacisk na 
tworzenie atmosfery wysokiej kultury, 
przyczyniającej się do dobrego samopo-
czucia. Wraz z kolejami górskimi troszczą 
się także o wspólne bezpieczeństwo.

z miłości do zimy. #winterlove

Dane i fakty dotyczące 
Vorarlberg

 y Kraina sportów zimowych z historią: w 1906 roku 
w Stuben am Arlberg odbył się pierwszy w historii 
narciarstwa kurs narciarski dla gości.

 y Liczba ośrodków narciarskich: 32, plus wiele miej-
scowości z jednym wyciągiem (wiejskim)

 y Największe ośrodki narciarskie: Ski Arlberg (czę-
ściowo w Tyrolu): 88 wyciągów / 300 km tras, 
Silvretta Montafon: 34 wyciągi / 118 km tras, 
Damüls-Mellau: 20 wyciągów / 80 kilometrów tras

 y Łączna długość tras narciarskich: ok. 1000 km 
 y Łączna długość tras na narty biegowe: 640 km 

 y Łączna długość przygotowanych zimowych szla-
ków do wędrówek pieszych: 760 km 

 y Liczba szkół narciarskich: 41 
 y Najwyższa góra: Piz Buin 3312 m n.p.m. (na granicy 

Montafon i Szwajcarii), w obrębie ośrodka narciar-
skiego: Valluga w ośrodku Ski Arlberg o wysokości 
2810 m n.p.m.

 y Wioska o największych opadach śniegu: Damüls 
w Lesie Bregenckim (1423 m) – każdej zimy spada 
tu średnio 9 metrów śniegu

 y Restauracje z czapkami kucharskimi Gault Millau: 
63, 19 z nich w Lech Zürs am Arlberg

 y Muzea czynne zimą (wybór): vorarlberg mu-
seum w Bregenz, Kunsthaus Bregenz, Muzeum 

Żydowskie Hohenems, inatura Erlebnisnaturschau 
z Centrum Nauki w Dornbirn, Kunstraum Dornbirn, 
muzeum kobiet Frauenmuseum in Hittisau, An-
gelika Kauffmann Museum w Schwarzenbergu, 
Kulisse Pfarrhof – muzeum sportów zimowych 
w Damüls, Werkraumhaus Andelsbuch, regionalne 
muzeum Montafoner Heimatmuseum Schruns, 
Lechmuseum w Huber-Hus w Lech

 y Wyjątkowa alemańska zimowa tradycja: tak zwane 
Funkenabbrennen w sobotę/niedzielę po niedzieli 
ostatkowej. Podpala się wtedy wysokie na kilka 
metrów drewniane wieże. Według wierzeń po-
maga to odpędzić zimę.
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Ferie zimowe w Lech am Arlberg Zima w Lech am Arlberg

Zima w Lech am Arlberg
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Brukarz
Wymagania obowiązkowe:

• doświadczenie na podobnym stanowisku pracy min. 2-letnie.

Robotnik drogowy /  
pomocnik brukarza
Dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Monter sieci instalacyjnych 
zewnętrznych
Wymagania obowiązkowe:

• doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2-letnie,
• znajomość asortymentu materiałów instalacyjnych.

Dodatkowym atutem będzie:
• uprawnienia lub ukończone kursy w zakresie obsługi zgrzewarek 

do rur PE.

Pomocnik montera 
sieci instalacyjnych 
zewnętrznych
Dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• uprawnienia lub ukończone kursy w zakresie obsługi zgrzewarek 

do rur PE,
• znajomość asortymentu materiałów instalacyjnych.

Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. z Rabowic  

k. Swarzędza (Powiat Poznański) jako jeden  

z liderów rynku powiatu poznańskiego w dziedzinie  

generalnego wykonawstwa inwestycji drogowych  

poszukuje kandydata/kandydatki na stanowiska:

Praca na terenie budów na obszarze głównie Gminy Swarzędz, a także Powiatu Poznańskiego i miasta Poznania.

Wymagania obowiązkowe  
dla wszystkich stanowisk:

• sprawność fizyczna,
• umiejętność współdziałania w grupie,
• sumienność w wykonywaniu zadań, 
• odporność na stres,
• zaradność,
• odpowiedzialność przy wykonywaniu 

obowiązków,
• dobry stan zdrowia,

Dodatkowe atuty  
dla wszystkich stanowisk:

• uprawnienia do kierowania pojazdem 
kat. B, 

• uprawnienia lub ukończone kursy 
w zakresie obsługi przecinarek, 
pił drogowych,

• uprawnienia lub ukończone kursy 
w zakresie obsługi zagęszczarek 
wibracyjnych.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie,
• pracę głównie na terenie Powiatu 

Poznańskiego, sporadycznie poza 
powiatem,

• transport do miejsca pracy jak i z miejsca 
pracy,

• uczestnictwo w realizacji ciekawych 
projektów infrastrukturalnych,

• prace w doświadczonym zespole,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• wynagrodzenie wypłacane regularnie.

List motywacyjny wraz z CV prosimy wysyłać na adres: krug@krug.com.pl z dopiskiem OFERTA PRACY. Prosimy o opatrzenie składanych 
dokumentów stosowną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.).”.

Ewentualnie prosimy zgłaszać kandydatury telefonicznie pod nr telefonu 61 855 24 50, przekazując dane kontaktowe do swojej osoby.
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 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI:
• na potrzeby rozliczeń majątkowych, 

podział majątku, spadek, darowizna 
i inne cele prywatne

• opłaty planistyczne, adiacenckie 
(podziałowe, budowa infrastruktury 
technicznej i drogowej)

• służebność przesyłu, bezumowne 
korzystanie z nieruchomości

• na potrzeby banków, urzędów, 
instytucji

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY  Elżbieta Szczepańska
Biuro Usług Technicznych 

tel. 604 127 624  esz_wycena@poczta.onet.pl

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

Integracyjny 
Klub Sportowy

Integracyjny Klub Sportowy 2017 
Poznań to stowarzyszenie sportowe 
dwusekcyjne pełne pasji, miłości do 
sportu, chcące osiągać szczyty sporto-
we. Stowarzyszenie powstało w maju 
2017 roku. 

Celem sekcji Koszykówki na Wózkach 
są rozgrywki ligowe oraz organizowanie 
i uczestniczenie w turniejach towarzy-
skich na terenie kraju i turniejach mię-
dzynarodowych. 

Jako że jesteśmy, jak nazwa wskazu-
je, integracyjnym klubem sportowym, 
naszą drugą ważną sekcją jest grupa 

najmłodszych adeptów Rugby w odmia-
nie „TAG", która jeszcze przed oficjalnym 
zarejestrowaniem klubu osiągała sukce-
sy na arenie lokalnej i nie tylko. Sekcja 
Rugby współpracuje m.in. ze Szkołą 
Podstawową nr 61. 

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

Treningi odbywają się w ponie-
działki i piątki od 18.00 do 19.30 w  
Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 os. 
Stare Zegrze 1 w Poznaniu.

Koszykówka na Wózkach to nie tyl-
ko sport i aktywność ruchowa. To także 
rehabilitacja ruchowa, społeczna, psy-
chospołeczna dla osób z niepełnospraw-
nościami ruchowymi różnego rodzaju. 

Staramy się poprzez takie działania wy-
ciągać osoby z domów i zaktywizować je 
w społeczeństwie. Rugby „Tag” to świet-
na zabawa w ruchu, który dzisiejszym 
najmłodszym jest bardzo potrzebny ze 
względu na coraz to bardziej popular-
ną „cyfrową” formę spędzania wolnego 
czasu, a przecież wiemy, że dla naszych 
najmłodszych pociech ruch to samo 
zdrowie.

Serdecznie zapraszamy do współ-
pracy z naszym stowarzyszeniem. Jest 
możliwa na wiele sposobów - od wymia-
ny barterowej, wsparcia finansowego w 
postaci sponsoringu lub wpłat na cele 
statutowe naszego stowarzyszenia.

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658

SPRAWNE | POWYPADKOWE 
USZKODZONE | BEZ OPŁAT

DOJEŻDŻAMY | ODBIERAMY  
AUTO LAWETĄ

SKUP AUT
KASACJA POJAZDÓW

  782 653 981782 653 981
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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

POŚREDNIK POŻYCZKOWY

szybka decyzja
proste zasady
profesjonalna obsługa

POMOCNA DŁOŃ W KAŻDYM MOMENCIE ŻYCIA

Potrzebujesz 
gotówki?

573 573 573

Strona internetowa: www.groskapital.pl

Pośrednik kredytowy: Gros Kapitał Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Sp. K. ul. Syriusza 73, 80-299 Gdańsk, NIP 5252570053, Regon 146951340, KRS 0000654350

Krok 1

Krok 2

14

Krok 3

Zadzwoń 

Wybierz datę spotkania

To już ostatnia prosta!

Zadzwoń!

KUPNO, SPRZEDAŻ, 
WYNAJEM 
NIERUCHOMOŚCI
•	Działki,	mieszkania,	

domy,	obiekty
•	Profesjonalna	

obsługa	transakcji	
nieruchomościami

•	Przekształcanie	gruntów
•	Uzbrajanie	działek
•	Procedury	

administracyjne

SWARZĘDZ	–	RYNEK	
UL.	WRZESIŃSKA	2/1

www.vendo.nieruchomosci.pl
biuro@ vendo.nieruchomosci.pl
tel. 606 145 257 || 780 066 795

Zaufany partner 

w nieruchomościach

Z nami sprzedasz swoją nieruchomość!

POGOTOWIE	TECHNICZNE
– udrażnianie kanalizacji  

– wymiana zaworów  
– wymiana baterii – montaż 

pralki, zmywarki, syfonów 
– wypompowywanie wody 
z piwnic, mieszkań, garaży  

– wymiana silikonu, regulacja 
okien, drzwi PCV-ALU

 575 391 291


