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Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Propozycje na zimowe ferie z Nowe rejony szkół
Nabór do przedszkoli z Budżet Swarzędza na 2015 r.
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Volkswagen Poznań we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu  
prowadzi kształcenie w zawodach:

•  Monter mechatronik
•  Elektromechanik pojazdów samochodowych
•  Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
•  Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

Dowiedz się więcej: www.volkswagen-poznan.pl/pl/uczniowie

Dołącz do naszych klas!
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Dyżury burmistrza 
i jego zastępców

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian 
Szkudlarek przyjmuje interesantów w po-

niedziałki w godz. 14.00 - 17.00 oraz w czwartki 
w godz. 8.00-10.00. Przed spotkaniem prosimy 
o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste umó-
wienie się wraz z podaniem tematu sprawy - 
sekretariat tel. 61 65 12 222 lub 61 65 12 206.
Również I Zastępca Burmistrza - Grzegorz Taterka 
oraz II Zastępca Burmistrza - Tomasz Zwoliński 
przyjmują interesantów w tym samym czasie, 
tj. w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00. Przed 
spotkaniem prosimy o wcześniejsze telefoniczne 
lub osobiste umówienie się wraz z podaniem 
tematu sprawy - sekretariat tel. 61 65 12 202.

/umig/

Bezpłatne badania 
mammograficzne 
– zapraszamy w pią-
tek, 27.02.2015 r.
Zapraszamy na bezpłatne badania mammogra-
ficzne sfinansowane przez NFZ dla kobiet w wie-
ku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat 
nie miały przeprowadzonego profilaktycznego 
badania. Panie, które ukończyły 35 lat będą mo-
gły mieć wykonane badania odpłatnie w cenie 
80,00 zł. 
Badania prowadzone będą w ambulansie 
medycznym przy Urzędzie Miasta i Gminy 
w Swarzędzu, Rynek 1, w piątek, 27.02.2015 r. 
w godzinach 9.00-16.00 (przerwa w badaniach 
od 13.00 do 14.00).
W celu uniknięcia kolejki konieczna jest wcze-
śniejsza rejestracja, która prowadzona jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-
18.00. Zapisy pod numerami tel. 68 452 77 96, 
68 452 77 17, 605 596 655, 605 598 077.
Podstawą wykonania badania jest dowód osobi-
sty oraz ważny dokument ubezpieczenia.
Badania zostaną przeprowadzone przez Niepu-
bliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Diagnostyk” Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień 
s.c. 65- 044 Zielona Góra, ul. Wazowa 42.

/rs, mw/

Budżet 2015 
w rekordowej wysokości

27 stycznia 2015 r. podczas V se-
sji Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu radni uchwalili budżet 

naszej gminy na 2015 rok. W doku-
mencie tym zapisano, iż tegoroczne 
dochody wyniosą 166.146.433,00 zł, 
natomiast wydatki oszacowane zostały 
na 161.946.433,00 zł, z czego wydatki 
bieżące to 123.816.607,81 zł, natomiast 
wydatki majątkowe ustalono w kwocie 

38.129.825,19 zł. Planowaną nadwyżkę 
dochodów nad wydatkami budżetu w wy-
sokości 4.200.000 zł przeznaczono się na 
spłatę przypadających w 2015 roku rat 
zobowiązań długoterminowych

Wykaz zadań majątkowych zaplano-
wanych na 2015 rok zamieszczamy na str. 
12-13 tego wydania Prosto z Ratusza.

/mw/

1 i 8 marca wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej w Swarzędzu 

► Na niedzielę, 1 marca 
2015 r. wyznaczony został termin 
wyborów uzupełniających do 
Rady Miejskiej w Swarzędzu dla 
wyboru jednego radnego w okrę-
gu wyborczym nr 14, obejmują-
cym Swarzędz, ulice: Augusta 
Cieszkowskiego od nr 37A do 
37G, Gryniów, osiedle Czwarta-
ków 2,3,4,10,11,12,19,20,21,22,23. 
O mandat radnego ubiegać się będą:

Choryński Piotr Jan, lat 66, zam. 
Swarzędz, zgłoszony przez KWW Piotra 
Choryńskiego, 

Książkiewicz Dawid, lat 38, zam. 
Swarzędz, zgłoszony przez KWW Ma-
riana Szkudlarka, 

Napierała Konrad, lat 57, zam. Swa-
rzędz, zgłoszony przez KWW Konrada 
Napierały, 

Pawelczak Marcin Piotr, lat 24, zam. 
Swarzędz, zgłoszony przez KWW Lepszy 
Swarzędz. 

Wybory odbędą się w siedzibie Ob-
wodowej Komisji Wyborczej nr 14 – 
Przedszkole nr 2 na os. Czwartaków 8 
w Swarzędzu, w godz. 7-21.

►Na niedzielę, 8 marca 2015 r. 
wyznaczony został termin wyborów uzu-

pełniających do Rady Miejskiej 
w Swarzędzu dla wyboru jedne-
go radnego w okręgu wyborczym 
nr 5, obejmującym Swarzędz, 
ulice: Brzoskwiniowa, Czere-
śniowa, Dworcowa, Działkowa, 
Harcerska, Henryka Sienkiewi-
cza, Ignacego Paderewskiego, 
Jana Kasprowicza, Jesionowa, 

Krańcowa, Kręta, Ks. Piotra Wawrzyniaka, 
Malinowa, Meblowa, Miodowa. 
O mandat radnego ubiegać się będą: 

Janicki Roman, lat 50, zam. Swa-
rzędz , zgłoszony przez KWW Romana 
Janickiego,

Baranowski Piotr, lat 52, zam. Swa-
rzędz , zgłoszony przez KWW Lepszy 
Swarzędz, 

Witkowski Tadeusz Marian, lat 69, 
zam. Swarzędz, zgłoszony przez KWW 
Tadeusza Witkowskiego, 

Tylkowski Maciej, lat 40, zam. Swa-
rzędz, zgłoszony przez KWW Macieja 
Tylkowskiego.

Wybory odbędą się w siedzibie Ob-
wodowej Komisji Wyborczej nr 5 - Hala 
SCSiR w Swarzędzu, ul. Świętego Marcina 
1 w godz. 7-21.

/mw/

Ferie zimowe 2015

Od 16 lutego uczniowie z Wielko-
polski rozpoczynają ferie. Trady-
cyjnie już, swarzędzcy uczniowie, 

którzy spędzać będą ten czas w domu, 
mogą skorzystać z zajęć przygotowanych 

przez szkoły i sołectwa, Ośrodek Kultury, 
Pracownię Ceramiki i Rzeźby, Bibliotekę 
Publiczną w Swarzędzu oraz Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji.

więcej na str. 20



PROSTO Z RATUSZA  styczeń-luty 2015

4

A
kt

u
al

n
o

śc
i

SP4

SP5

SP1

SP Zalasewo

SP Paczkowo

SP Wierzonka

SP Kobylnica

Nowe rejony szkół  
od września 2015

Od września 2015 r. czekają nas zmiany w obwodach szkół podstawowych 
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Swarzędz. 
Wszystkie zmiany, które zostaną wprowadzone od nowego roku szkolnego, 
były dokładnie analizowane. Są one konieczne ze względu na utworzenie 
nowej Szkoły Podstawowej w Zalasewie, która rozpocznie swoją działalność 
od 1 września 2015 r.

Legenda
Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 - rejon

Szkoła Podstawowa nr 4 - rejon

Szkoła Podstawowa nr 5 - rejon

Szkoła Podstawowa Paczkowo - rejon

Szkoła Podstawowa Kobylnica - rejon

Szkoła Podstawowa Wierzonka - rejon

Szkoła Podstawowa Zalasewo - rejon

Szkoły podstawowe

Co i jak się zmieni? Spróbujemy 
w wielkim uproszczeniu przedsta-
wić to, co czeka rodziców i uczniów 

już od września 2015 r. Do nowej podsta-
wówki w Zalasewie pójdą dotychczasowi 
uczniowie części obwodów Szkoły Pod-
stawowej nr 5, swarzędzka piątka z kolei 
przejmie część obwodu Szkoły Podstawo-
wej nr 1. Delikatnym zmianom ulegnie 
również obwód Szkoły Podstawowej nr 
4 w Swarzędzu. Niezmienione pozostaną 
rejony Szkoły Podstawowej w Wierzonce, 
Kobylnicy oraz Zespołu Szkół w Pacz-
kowie.

Poniżej przedstawiamy propozycję 
zmian w dotychczasowych rejonach szkół 
podstawowych nr 1, 4 i 5 oraz nowy obwód 
powstającej podstawówki w Zalasewie.

Do Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Stanisława Staszica w Swarzędzu, zo-
stanie dołączona w całości ulica Zamko-
wa (wcześniej część ul. Zamkowej od ul. 
Grudzińskiego należała do rejonu Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Swarzędzu) oraz miej-
scowość Jasin (północna część – od torów).

Do Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Jana Brzechwy w Swarzędzu, przy-
łączone będzie osiedle Władysława IV 
(wcześniej należące do Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Swarzędzu) oraz miejscowość 
Gortatowo (wcześniej również należące do 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Swarzędzu).
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Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum Paczkowo

Gimnazjum w Zalasewie

W gimnazjach  
też zmiany

Zmiany będą też w gimnazjach. W celu 
jednolitego obciążenia gimnazjów nastąpi 
zmiana rejonów.

Poniżej przedstawiamy propozycję 
zmian rejonów gminnych gimnazjów:

Do Gimnazjum nr 3 im. Polskich 
Noblistów w Swarzędzu, przyłączone 
zostaną ulice: Gruszczyńska, Św. Marci-
na, Zamkowa, Zygmunta Grudzińskiego, 
Górków, Kosynierów (wcześniej należące 
do Gimnazjum nr 2) oraz miejscowości 
Gortatowo (wcześniej należące do Gim-
nazjum nr 2) i Katarzynki. 

Do Gimnazjum im. Mikołaja Koper-
nika w Zalasewie, przyłączone zostaną 
ulice: Bursztynowa, Diamentowa, Gwiaź-
dzista, Stanisława Konarskiego, Krawiec-
ka, Księżycowa, Platynowa, Promykowa, 
Srebrna, Tadeusza Staniewskiego, Złota 
(wcześniej należące do Gimnazjum nr 2), 
Bronisława Geremka.

Przedstawiony projekt granic obwo-
dów jest efektem konsultacji z dyrektorami 
publicznych placówek oświatowych oraz 
analizy liczby uczniów w dotychczaso-
wych rejonach. Oddanie nowej szkoły 
wiąże się nie tylko ze zmianą granic po-
zostałych szkół, ale też poprawą komfortu 
dla dzieci, rodziców i nauczycieli i doce-

lowo wpro-
wadzeniem 
jednozmia-
n o w o ś c i 
w szkołach.

Prosimy 
o przesłanie uwag 
i sugestii na adres:  

rzecznik@swarzedz.pl

/edu/
z grafika: Łukasz Anioła

Gimnazja

Legenda
Gimnazja

Gimnazjum nr 2 - rejon

Gimnazjum nr 3 - rejon

Gimnazjum Paczkowo - rejon

Gimnazjum Zalasewo - rejon

Szkoła Podstawowa nr 5 im. prof. 
Adama Wodziczki w Swarzędzu, os. 
Mielżyńskiego 3a - ulice: Józefa Cheł-
mońskiego, Aleksandra Fredry, Marii Ko-
nopnickiej, Mikołaja Kopernika, Wojciecha 
Kossaka, Stanisława Konarskiego, Kwiato-
wa, Łąkowa, Jana Matejki, Nowowiejska, 
Okrężna, Pogodna nr 36-61 (od ul. Średz-
kiej), Południowa, Józefa Poniatowskiego, 
Średzka (do ul. Staniewskiego), Tysiąclecia, 
Wschodnia, Leona Wyczółkowskiego, Za-
chodnia, Stefana Żeromskiego (wcześniej 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu), 
Kórnicka (od nr 33 do granic miasta), 
Słoneczna nr 15-29 (od ul. Średzkiej), 
Bronisława Geremka.

Szkoła Podstawowa w Zalasewie, 
ul. Planetarna (nowa szkoła) - ulice: 
Armii Poznań, Arkadego Fiedle-
ra, Bednarska, Bursztynowa, 
Ciesielska, Diamentowa, 
Elizy Orzeszkowej, Gar-
barska, Garncarska, 

Graniczna, Gwiaździsta, Jana Brzechwy, 
Kowalska, Księżycowa, Kupiecka, Ku-
śnierska, Krawiecka, Murarska, Płócienni-
cza, Poziomkowa, Promykowa, Platynowa, 
Pogodna nr 1-39 (do ul. Kórnickiej), Ra-
bowicka, Pauliny i Augusta Wilkońskich, 
Józefa Rivioliego, Sukiennicza, Szewska, 
Tadeusza Staniewskiego, Ślusarska, 
Średzka (od ul. Staniewskiego), Szma-
ragdowa, Srebrna, Słoneczna nr 1-20 (do 
ul. Średzkiej), Warzywna, Zielona, Złota  
- miejscowości: Zalasewo, Garby, Jasin 
(południowa część – od torów), Kruszew-
nia, Rabowice.
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Nabór do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych 
na rok szkolny 2015/2016 

Od 2 do 31 marca 2015 r. odbywać 
się będzie rekrutacja do publicz-
nych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych 
funkcjonujących na terenie Gminy Swa-
rzędz. Postępowanie rekrutacyjne odbywać 
się będzie drogą elektroniczną. Wnioski 
należy rejestrować pod wskazanym adre-
sem internetowym, następnie wydrukować 
i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć 
w przedszkolu pierwszego wyboru. Tego-
roczny nabór dotyczy dzieci z roczników 
2010-2012, zamieszkałych na terenie gmi-
ny Swarzędz. 

Ważna informacja dla rodzi-
ców dzieci kontynuujących edukację 
w przedszkolu:

Rodzice/opiekunowie dzieci konty-
nuujących edukację w dotychczasowym 

przedszkolu mają obowiązek złożyć dekla-
rację o dalszym uczęszczaniu do placówki 
(roczniki 2010-2011) w terminie od 23 do 
27 lutego 2015 r. 

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych z terenu gminy swarzędz na 
rok szkolny 2015/2016 

Zasady rekrutacji do przedszkoli pu-
blicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
oparte są na nowelizacji ustawy o systemie 
oświaty (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., 
poz. 7).

Postępowanie rekrutacyjne odby-
wać się będzie drogą elektroniczną. 
Wnioski należy rejestrować pod adre-
sem swarzedz.przedszkola.vnabor.pl, 
następnie wydrukować i wraz z wyma-
ganymi załącznikami złożyć w przed-

szkolu pierwszego wyboru. Nabór 
dotyczy dzieci z roczników 2010-2012 
zamieszkałych na terenie Gminy Swa-
rzędz. Zgodnie z ustawą o systemie oświa-
ty, w pierwszej kolejności przyjmowane 
będą dzieci pięcioletnie realizujące roczne, 
obowiązkowe przygotowanie przedszkol-
ne oraz dzieci czteroletnie.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę 
kryteria określone w ustawie, tzw. kry-
teria ustawowe oraz kryteria dodatkowe 
przyjęte Uchwałą Nr V/43/2015 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 stycz-
nia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów 
wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Swarzędz. Każde-
mu kryterium przypisana jest określona 
liczba punktów. Spełnianie kryteriów na-
leży potwierdzić dołączając do wniosku 
określone niżej dokumenty. W przypadku 
nieprzedłożenia dokumentów potwierdza-
jących dane kryterium, komisja rekruta-
cyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia 
tego kryterium.

Dokumenty, które rodzice/opieku-
nowie muszą dołączyć do wniosku jako 
potwierdzenie spełniania kryteriów:

 » Oświadczenie o wielodzietności ro-
dziny kandydata.

 » Orzeczenie o niepełnosprawności 
kandydata lub członka jego rodziny.

 » Prawomocny wyrok sądu orzekający 
rozwód, separację lub akt zgonu oraz 
oświadczenie o samotnym wychowy-
waniu dziecka oraz o niewychowywa-
niu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

 » Dokument potwierdzający objęcie 
dziecka  pieczą zastępczą (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).

 » Potwierdzenie zatrudnienia z zakładu 
pracy rodziców/opiekunów dziecka 
albo zaświadczenie o pobieraniu nauki 
w systemie dziennym przez rodziców/
opiekunów dziecka wydane przez 
uczelnię – szkołę, lub oświadczenie 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i In-
formacji o Działalności Gospodarczej;

 » Oświadczenie rodziców/opiekunów 
dziecka o uczęszczaniu rodzeństwa 
dziecka do tej samej placówki;

 » Oświadczenie o stanie zdrowia dziec-
ka, tzn. wady rozwojowe, alergie po-
karmowe, stałe choroby. 

Dokumenty składa się w oryginale, 
w formie notarialnie poświadczonej kopii 
albo w postaci urzędowo poświadczonego 

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
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie** 60
Objęcia kandydata piecza zastępczą 60

* Wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej 
dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co 
najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).

Kryteria dodatkowe Liczba 
punktów

Liczba zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia dziecka 
(dot. tylko przedszkoli) – za każdą zadeklarowaną godzinę ponad 
bezpłatne 5 godz. - 1 pkt.

Max. 6 

Dziecko obojga rodziców/opiekunów pracujących albo dziecko 
wychowywane przez jednego pracującego rodzica/opiekuna.

15

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkol-
nym 2015/2016 edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu.

5
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HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH ORAZ ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 
(nowelizacja ustawy o systemie oświaty, Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7) 

OD DNIA DO DNIA ETAP REKRUTACJI

23 lutego 2015 r. 27 lutego 2015 r. Rodzice/opiekunowie dzieci kontynuujących edukację przedszkolną 
w dotychczasowym przedszkolu mają obowiązek złożyć deklarację o 
dalszym uczęszczaniu do placówki (roczniki 2010-2011).

2 marca 2015 r.,  
godz. 8:00

31 marca 2015 r.,  
godz. 15:00

Wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie wraz z 
załącznikami w  placówce pierwszego wyboru (dotyczy tylko nowych 
kandydatów z roczników 2010-2012.)

17 kwietnia 2015,  
godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17 kwietnia 2015 r.,  
godz. 10:00

27 kwietnia 2015 r.,  
godz. 15:00

Potwierdzenie woli zapisu  do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do 
którego dziecko zostało zakwalifikowane.

15 maja 2015 r.,  
godz. 10:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (z listy dzieci 
zakwalifikowanych).

15 maja 2015 r. 22 maja 2015 r. Składanie przez rodziców/opiekunów dzieci nieprzyjętych wniosków do 
komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

26 maja 2015 r. Wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
1 czerwca 2015 r. Złożenie do dyrektora  placówki odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
8 czerwca 2015 r. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania.

/edu/ 

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 zawartych 
w oświadczeniach. Burmistrz w celu 
potwierdzenia okoliczności zawartych 
w oświadczeniach korzysta z informa-
cji, do których ma dostęp z urzędu lub 
może wystąpić do instytucji publicznych 
o udzielenie informacji albo może zlecić 
przeprowadzenie wywiadu, aby zwe-

ryfikować oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka.

W przypadku zadeklarowania 
zbyt małej liczby dzieci objętych obo-
wiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym (dzieci pięcioletnie) oraz 
dzieci czteroletnich w danej placówce, 
zastrzega się prawo utworzenia oddziału 
przedszkolnego dla tej grupy wiekowej 
w innej placówce przedszkolnej.

Swarzędzka Orkiestra Dęta – na karnawałowo!
1 lutego swarzędzanie spotkali się na, tradycyjnym już, Koncercie 
Karnawałowym Swarzędzkiej Orkiestry Dętej. Dla wszystkich fanów 
orkiestry przygotowany został bogaty i bardzo różnorodny repertuar. 

Dyrygent Łukasz Gowarzewski oraz 
kierownicy grup choreograficz-
nych: Agnieszka Filc i Michał Ogó-

rek zadbali o prawdziwie karnawałową 
atmosferę tego niedzielnego popołudnia. 

Usłyszeliśmy zatem fantastyczne stan-
dardy muzyczne, którym towarzyszyły 
pokazy taneczne mażoretek i buławistek. 
Swarzędzkie święto Orkiestry Dętej, 
jakim rokrocznie jest Koncert Karna-
wałowy przyciąga coraz większe rzesze 
publiczności. Niepowtarzalne brzmienie 

instrumentów dętych, energia ruchu i barw 
tworzą atmosferę jedyną w swoim rodzaju 
i trudną do zapomnienia. Burmistrz Swa-
rzędza Marian Szkudlarek bukietem pięk-
nych kwiatów podziękował artystom za 
udany występ. Głos zabrali także dyrygent 
Łukasz Gowarzewski i prezes Janusz Wa-
lewski. Miłym akcentem humorystycznym 
były krótkie prezentacje kabaretów „Trzy 
karty” oraz „Krzesełko”. 

/os, tr/
z fot. Henryk Błachnio
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Nagrody i wyróżnienia za wybitne  
osiągnięcia sportowe w roku 2014

14 stycznia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Swarzędzu burmistrz Marian 
Szkudlarek uhonorował swarzędzkich sportowców, którzy w roku 2014 
wykazali się wybitnymi osiągnięciami.

Oprócz nagrodzonych w uroczy-
stości uczestniczyli ich najbliżsi 
oraz trenerzy. Obecni byli także 

członkowie Komisji ds. Nagród i Wy-
różnień Sportowych: zastępca burmistrza 
Agata Kubacka – przewodnicząca komi-
sji, Zygmunt Majchrzak – wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
Jacek Hejnowski – wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Swarzędzu, Mateusz 
Matuszak – radny Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu, Marcin Młodziński – kierownik 
Referatu Promocji Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu, oraz Paweł Bocian – radny 
Powiatu Poznańskiego, sportowiec, pra-
cownik Swarzędzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji. 

Na nagrody za wybitne osiągnię-
cia sportowe w budżecie gminy Swa-
rzędz w 2014 roku przeznaczono kwotę 
20.000 zł.

Komisja ds. Wyróżnień i Nagród Spor-
towych pracowała na podstawie uchwały 
Rady Miejskiej w sprawie: zasad i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i cofania 
oraz wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury 
fizycznej. 

Po zapoznaniu się z czterdziestoma 
pięcioma prawidłowo złożonymi wnio-
skami, komisja przekazała swoje pro-
pozycje burmistrzowi, który przyznał 
dwadzieścia osiem nagród (w wysoko-
ści od dwustu do tysiąca trzystu złotych) 
i siedemnaście wyróżnień (karnety o war-
tości 100 zł do Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji). Wszyscy zawodnicy 

otrzymali również listy gratulacyjne. 
Wśród uhonorowanych sportowców są 
reprezentanci różnych dyscyplin: sztuk 
walki (zapasów, karate, kick-boxingu, 
taekwondo), sportów wodnych (kajak-po-
lo, pływania, pływania synchronicznego, 
wioślarstwa), lekkoatletyki, kolarstwa, jeź-
dziectwa i hokeja na trawie, tenisa ziem-
nego, bilarda, kręglarstwa, koszykówki. 

Burmistrz Marian Szkudlarek ser-
decznie podziękował sportowcom za ich 
ogromny wysiłek i osiągnięcia, służące 
także promocji Swarzędza, złożył gratu-
lacje rodzicom i trenerom - opiekunom 
młodych zawodników. 

Nagrody sportowe za 
osiągnięcia w 2014 roku

Joanna Wittke, 1994, hokej na tra-
wie (Akademicki Związek Sportowy Klub 
Uczelniany Politechniki Poznańskiej Po-
znań)

Krzysztof Paterka, 1986, pływanie 
(Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyj-
ne Start Poznań)

Kacper Majchrzak, 1992, pływanie 
(Klub Sportowy Warta Poznań)

Kajetan Kierstein, 1990, kick-boxing 
(Klub Sportowy Czerwony Smok Poznań)

Sebastian Nowicki, 1998, zapasy 
(Swarzędzki Klub Sportowy Unia Swa-
rzędz)

Maciej Echaust, 1998, zapasy (Swa-
rzędzki Klub Sportowy Unia Swarzędz)

Maciej Katarzyniak, 1997, zapasy 

(Swarzędzki Klub Sportowy Unia Swa-
rzędz)

Joanna Krasowska, 1992, zapasy 
kobiet (Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
Swarzędz)

Mikołaj Rembacz, 1998, zapasy (Swa-
rzędzki Klub Sportowy Unia Swarzędz)

Joanna Radosz, 1997, pływanie 
(Uczniowski Klub Sportowy Fala Swarzędz)

Olga Rusinek, 1991, pływanie syn-
chroniczne (Klub Sportowy Akademic-
kiego Związku Sportowego Akademii 
Wychowania Fizycznego Poznań)

Remigiusz Wiatrowski, 1996, pływa-
nie (Klub Sportowy Warta Poznań)

Mateusz Robiński, 1996, pool bilard 
(Sportowy Klub Bilardowy Hades Poznań)

Tomasz Masłowski, 1984, kręglar-
stwo (Klub Sportowy Alfa-Vector Tarnowo 
Podgórne)

Magdalena Biadała, 1998, pływanie 
synchroniczne (Uczniowski Klub Sporto-
wy Dąbrówka - Synchro Poznań)

Waldemar Rataj, 1986, hokej na tra-
wie (Polski Związek Hokeja na Trawie 
Poznań)

Stanisław Sadowski, 1998 – wioślar-
stwo (Klub Wioślarski z roku 1904 Poznań)

Michalina Kruszona, 1998, jeździec-
two – skoki przez przeszkody (Klub Jeź-
dziecki Podkowa Gruszczyn)

Mikołaj Szaferski, 1997, taekwondo 
olimpijskie (Akademicki Związek Spor-
towy Sekcja Taekwondo Poznań)

Zuzanna Popiela, 1994, pływanie 
synchroniczne (Akademicki Związek 
Sportowy Akademii Wychowania Fi-
zycznego Poznań)

Barbara Knade, 1991, kajak polo 
(Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wod-
nych Choszczno)

Wojciech Adamek, 1997, tenis ziem-
ny (Organizacja Środowiskowa Akade-
mickiego Związku Sportowego Poznań)

Michał Machowiak, 1998, karate- 
kumite (Klub Karate Dynamic Swarzędz)

Michał Kowalczyk, 1993, kolarstwo 
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(Klub Sportowy Euro Bike Products Team 
Poznań)

Magdalena Dedio, 1991, koszykówka 
(Uczniowski Klub Sportowy Lider Swa-
rzędz)

Agnieszka Wieszczek-Kordus, 1983, 
zapasy (WKS Grunwald Poznań)

Kinga Matuszewska, 1998, kara-
te-kumite i kata (Klub Karate Dynamic 
Swarzędz)

Krzysztof Schiller, 1987, kajak polo 
(Międzyszkolny Ośrodek Sportów Wod-
nych Choszczno)

Wyróżnienia sportowe za 
osiągnięcia w 2014 roku

Wojciech Fiedler, 1978 - tenis ziemny 
(Nowoczesna Edukacja Tenisa Ziemnego 
Fiedler Zalasewo)

Andrzej Kapturski, 1949 - lekka atle-
tyka (Polski Związek Weteranów Lekkiej 
Atletyki Toruń)

Danuta Kapturska, 1952, lekka atle-
tyka (Polski Związek Weteranów Lekkiej 
Atletyki Toruń)

Mikołaj Wójcik, 2000, taekwondo,  
(Akademicki Związek Sportowy Sekcja 
Taekwondo Poznań)

Krzysztof Szmyt, 2003, pływanie 
(Uczniowski Klub Sportowy Fala Swa-
rzędz)

Igor Wiatr, 2003, tenis ziemny (No-

woczesna Edukacja Tenisa Ziemnego 
Fiedler Zalasewo)

Aleksandra Grygier, 1999, pływanie 
(Uczniowski Klub Sportowy Fala Swa-
rzędz)

Antonina Walczak, 2006, taekwon-
do WTF (Akademicki Związek Sportowy 
Sekcja Taekwondo Poznań)

Stanisław Popow, 2003, karate, akro-
batyka sportowa (Kuzi Sport Łukasz Ku-
zemko Paczkowo)

Piotr Szeląg, 2003, karate (Kuzi Sport 
Łukasz Kuzemko Paczkowo)

Oliwier Mikołajczak, 2004, karate 
(Kuzi Sport Łukasz Kuzemko Paczkowo)

Wojciech Jopek, 2003, karate (Kuzi 
Sport Łukasz Kuzemko Paczkowo)

Artur Rumiński, 2000, karate (Kuzi 
Sport Łukasz Kuzemko Paczkowo)

Bartłomiej Bartczak, 2003, karate 
(Kuzi Sport Łukasz Kuzemko Paczkowo)

Kacper Biadała, 2003, karate (Kuzi 
Sport Łukasz Kuzemko Paczkowo)

Krzysztof Jopek, 2005, karate (Kuzi 
Sport Łukasz Kuzemko Paczkowo)

Piotr Fidor, 2006, karate (Kuzi Sport 
Łukasz Kuzemko Paczkowo)

Informacje o nagrodzonych spor-
towcach i ich osiągnięciach znajdą 
Państwo także na www.swarzedz.pl 
(podstrona „Sport i rekreacja”).

/am, wd, mw/
z fot. M. Młodziński

Zgłoszenia do 20 lutego

Godło Promocyjne 
SWARZĘDZ – zapra-
szamy do udziału 
w V edycji konkursu

Zapraszamy do udziału w naj-
ważniejszym swarzędzkim 

konkursie meblarskim! Od 
2010 roku Godło Promocyjne 
SWARZĘDZ przyznawane jest za najlepsze 
meble wyprodukowane przez swarzędzkich 
przedsiębiorców. Kapituła konkursu, składają-
ca się z zaproszonych autorytetów wzornictwa, 
meblarstwa i marketingu już po raz piąty dokona 
wyboru godnych nagrodzenia mebli. Nagrody 
wręczone zostaną 19 marca 2015 r.- podczas 
obchodów Dnia Patrona Swarzędza – św. Józefa. 
Konkurs o meblarskie GODŁO PROMOCYJNE 
SWARZĘDZ organizowany jest przez Urząd 
Miasta i Gminy pod patronatem burmistrza 
Mariana Szkudlarka. Do udziału serdecznie 
zapraszamy zarówno firmy działające na skalę 
przemysłową, jak i rzemieślnicze zakłady me-
blarskie. Pod uwagę kapituły konkursu brane 
będą: funkcjonalność, oryginalne wzornictwo, 
jakość materiałów i wykonania. 
Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego 2015 r. 
w Referacie Promocji UMiG – Rynek 1.
promocja@swarzedz.pl  telefon 61 65 12 407 
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkur-
su pobrać można z www.swarzedz.pl.
Wszystkim życzymy powodzenia! 

/rpr/ 

Specjalny Punkt Przed-
szkolny „La Familia”

Od marca 2015 r. przy ul. Cieszkowskiego 
100/102a w Swarzędzu działać będzie spe-

cjalny niepubliczny punkt przedszkolny, oferujący 
specjalistyczną terapię dzieci  (w wieku od 3 lat) 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz auty-
zmem. Będzie to pierwsza tego rodzaju placówka 
w naszej gminie. 
Szczegółowe informacje: www.lafamilia.com.pl 

/edu/

Codzienny całodobowy 
dyżur apteki

Od 2 lutego w Swarzędzu 
codzienny całodobowy 

dyżur pełni apteka „Osiedlo-
wa” (os. Kościuszkowców 13 – pawilon, tel. 61 
8174 111). /mw/

„Wielkopolska Karta 
Rodziny” – OPS zaprasza 
do składania wniosków

Gmina Swarzędz, reprezentowana przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Swarzędz, 3.12.2014 r. 

przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta 
Rodziny”, który jest programem działań na rzecz 
rodzin wielodzietnych z naszego województwa. 
Adresatami działań w ramach Programu „Wielko-
polska Karta Rodziny” są rodziny 3+. Wielkopolska 
Karta Rodziny przyznawana jest rodzicom/opie-
kunom prawnym dzieci prowadzących wspólne 
gospodarstwo domowe z minimum trojgiem 
dzieci i dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 
26 roku życia w przypadku kontynuowania na-
uki, a bez ograniczeń wiekowych w przypadku 
dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności. 
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom 
wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych 
warunkach z katalogu oferty, która jest dostępna 
na stronie: www.rops.poznan.pl/program-wiel-
kopolska-karta-rodziny-1.html. 

Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodzi-
ny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
Swarzędz ul. Poznańska 25, tel. 61 651 26 50-3. 
Osoby do kontaktu (pok. nr 16): Jolanta Osada – 
Monika Dębska. /ops/

Świadczenie pielęgna-
cyjne – komunikat OPS

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1200 zł 

miesięcznie. Nie będzie już dodatkowych 200 zł, 
które było wypłacone w ramach rządowego pro-
gramu wspierania osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje faktycz-
nym opiekunom niepełnosprawnego dziecka, 
którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki. Świadczenie to przysługuje niezależnie 
od dochodów rodziny. 

Beata Pacholczak 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu
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Noworoczne spotkanie 
z nowym burmistrzem

W sobotę, 17 stycznia 2015 r. w swarzędzkim „EuroHotelu” odbyło się 
uroczyste spotkanie noworoczne Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
Mariana Szkudlarka z przedstawicielami środowisk gospodarczych, 
naukowych i oświatowych, kulturalnych, reprezentantami instytucji 
i urzędów współpracujących z naszym samorządem. 

Marianowi Szkudlarkowi towarzy-
szyli wiceburmistrzowie Grze-
gorz Taterka i Tomasz Zwoliński, 

sekretarz gminy Agata Kubacka, skarbnik 
Maciej Narłowski oraz przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbara 
Czachura. 

Zaproszenie na to uroczyste popo-
łudnie przyjęli m.in. posłanka Bożena 
Szydłowska, europosłanka Agnieszka 
Kozłowska-Rajewicz, Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak,  wiceprzewodniczący Sej-
miku Województwa Wielkopolskiego 
Waldemar Witkowski, członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego Leszek 
Wojtasiak, Starosta Poznański Jan Grab-
kowski, radni Rady Powiatu Poznańskie-
go, burmistrzowie i wójtowie sąsiednich 
gmin, radni Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
konsul honorowy Królestwa Danii Kry-
stian Ziemski, goście z zaprzyjaźnionego 
Ronnenbergu – Bernhard Lippold oraz 
Bernhard Klinghammer.

Noworoczne spotkanie rozpoczęło 
się koncertem w wykonaniu Michała 
Rukszy, Macieja Słoniewskiego i Piotra 
Rucińskiego – poznańskich muzyków 
grających światowe standardy. 

Burmistrz Szkudlarek, po serdecz-
nym powitaniu wszystkich przyby-
łych, przedstawił plany rozwoju Miasta 
i Gminy Swarzędz na najbliższy rok. 
Wystąpieniu burmistrza towarzyszyła 
prezentacja przygotowana przez referat 
promocji UMiG i Swarzędzką Telewizję 

Kablową. Przemówienie zostało bardzo 
dobrze przyjęte i przerywane było gło-
śnymi oklaskami.

O ważnych dla naszej społeczności 
sprawach mówili także: starosta Jan Grab-
kowski, przewodnicząca Barbara Czachu-
ra, marszałek Marek Woźniak oraz posłan-
ka Bożena Szydłowska. Bernhard Lippold, 
gość z Ronnenbergu i jednocześnie hono-
rowy obywatel naszej gminy, podkreślił 
w swoim krótkim wystąpieniu znaczenie 
integracji europejskich społeczeństw.

Burmistrz Marian Szkudlarek oraz 
przewodnicząca Barbara Czachura, przy 
noworocznym toaście, złożyli wszystkim 
gościom serdeczne życzenia na 2015 rok. 

Na zakończenie spotkania jego uczest-
nicy otrzymali kalendarze, wydane przez 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ilu-
strowane efektownymi zdjęciami przedsta-
wiającymi sportowo-rekreacyjne oblicze 
Swarzędza.

MW, TR
z fot. Henryk Błachnio
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Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz Mariana Szkudlarka podczas 
uroczystego spotkania noworocznego, 17 
stycznia 2015 r. w swarzędzkim „EuroHotelu”.

Szanowni Państwo!
Drodzy Goście!
Bardzo cieszę się z naszego dzisiejszego spo-

tkania noworocznego. Towarzyszy mi oczywiście 
poczucie dużej odpowiedzialności wynikającej z ob-
jętej niedawno funkcji Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz, a dzisiaj - gospodarza tego wieczoru. 

Pozwólcie Państwo zatem, że krótko powiem 
o najważniejszych zadaniach, które aktualnie reali-
zujemy i będziemy realizować w naszej gminie.

W szerokim zakresie kontynuować będziemy 
już zaplanowany oraz realizowany program inwe-
stycyjny, rozszerzany i uzupełniany o nowe przed-
sięwzięcia.

Przebudowane zostaną drogi dojazdowe na 
południu Swarzędza. Nowe nawierzchnie wraz z in-
frastrukturą drogową otrzymają: ulica Staniewskiego 
– pomiędzy ul. Średzką i Kórnicką, a także ulice od 
Przybylskiego do 3 Maja. 

W Kobylnicy przebudowana zostanie ul. Dwor-
cowa, w Bogucinie ul. Jaśminowa i Zielona, a w Ło-
węcinie ul. Pszenna. Większość z nich to drogi grun-
towe na terenach gęsto zaludnionych, wymagające 
szybkich działań inwestycyjnych.

Planujemy również budowę drogi serwisowej, 
od nowego wiaduktu do Paczkowa, wzdłuż drogi 
krajowej 92. Obecny dojazd do powstających tam 
firm uniemożliwia ich dobre funkcjonowanie i pra-
widłowy rozwój.

Przystępujemy do realizacji kolejnych zadań 
w zakresie ochrony środowiska, w tym w ramach 
III etapu projektu „Kanalizacja obszaru parku kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. Budową 
kanalizacji objęte są kolejne sołectwa: Garby, Rabo-
wice, Kruszewnia, Gortatowo, Łowęcin, Jasin, a także 
częściowo Zalasewo. 

Zlewnia ogólnospławna przy ul. Grudzińskiego 
w Swarzędzu przebudowana zostanie na dwie od-
dzielne kanalizacje – deszczową i sanitarną. 

Jednym z ważniejszych zadań inwestycyjnych 
w 2015 r. jest zakończenie budowy nowoczesnej 
Szkoły Podstawowej w Zalasewie. To imponujący 

obiekt oświatowy, wyposażony będzie w 28 oddzia-
łów lekcyjnych, salę gimnastyczną, aulę widowi-
skową na 300 osób z nowoczesnym wyposażeniem 
audiowizualnym, boiskami oraz placami zabaw. Po-
prawi się komfort nauczania dzieci z nowo powstają-
cych osiedli w południowej części gminy. Zapewnione 
zostaną świetne warunki do nauki i rekreacji. Należy 
podkreślić bardzo wysoki koszt tej inwestycji, a tym 
samym znaczne obciążenie budżetu gminy. 

Na dużą uwagę zasługują sprawy związane z roz-
wojem infrastruktury sportowej, rozbudową zaple-
cza sportowego oraz dbałością o masową rekreację.  
W planach inwestycyjnych przewidziane zostały 
środki na konieczny remont pływalni Wodny Raj. 
Planujemy budowę pełnowymiarowego boiska 
piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, bieżni lek-
koatletycznej, kortów tenisowych oraz boisk wie-
lofunkcyjnych. 

Już dziś także serdecznie zapraszam do udziału 
w kolejnym biegu „10 km Szpot Swarzędz”, w wio-
sennym Gminnym Rajdzie Rowerowym, rajdzie rowe-
rowym Sportowe Barwy Jesieni, biegu przełajowym 
SwarCross lub Kijomarszu.

Ważną rolę integracyjną pełnią imprezy miejskie 
o charakterze kulturotwórczym i rozrywkowym. To 
doskonała promocja gminy, ale przede wszystkim 
okazja do spotkań, rozmów i wspólnej zabawy. 
Kontynuowana będzie organizacja imprez, które na 
stałe weszły do kalendarza swarzędzkich wydarzeń 
kulturalnych i cieszą się wielkim zainteresowaniem 
społecznym. Największa z nich to czerwcowe Dni 
Swarzędza, ale także majowe Józefinki – Święto Pa-
trona Gminy Swarzędz, ekologiczne Eko Babie Lato 
oraz międzykulturowy Światowy Przegląd Folkloru 
„Integracje”.

Drodzy Państwo!
Poziom rozwoju gminy jest bezpośrednio zależ-

ny od poziomu rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
Te naczynia połączone powinny funkcjonować we 
wzajemnych dobrych relacjach, a obowiązkiem 
władz samorządowych jest współdziałanie, poparcie 

i sprzyjający klimat inwestycyjny. Ubiegłoroczny re-
mont Pawilonu Cechu Stolarzy Swarzędzkich, remont 
Salonu Mody Cybina, budowa centrum handlowego 
z parkingiem podziemnym „Piotr i Paweł”, nowe hale 
CLIP w strefie ekonomicznej – oto niektóre przykłady 
dobrze realizowanych prywatnych inwestycji, a ma-
jących realne przełożenie na rozbudowę lokalnego 
rynku pracy oraz jakość świadczonych usług.

Do wszystkich swarzędzkich przedsiębiorców, 
od mikroprzedsiębiorców do tych największych, kie-
ruję z okazji dzisiejszego spotkania słowa podzięko-
wań i zapewnienie o woli jak najlepszej współpracy 
z Państwem. Nie ma dobrze rozwijającej się gminy 
bez odpowiednich warunków dla rozwoju przedsię-
biorczości. 

Państwa sukcesy – to sukcesy całej społeczności!
Widzę również zdecydowaną potrzebę rozsze-

rzenia zakresu konsultacji społecznych. W ramach 
konsultacji powinny być podejmowane decyzje do-
tyczące lokalnych potrzeb mieszkańców. Wypraco-
wywanie kompromisowych rozwiązań jest najlepszą 
drogą do zadowolenia ze wspólnych decyzji. 

Budżet obywatelski zwiększony zostanie do 1,5 
mln zł, a więc do poziomu 1% budżetu gminy. W naj-
bliższym czasie konsultacjom społecznym poddany 
zostanie temat darmowej komunikacji miejskiej dla 
młodzieży, seniorów i rodzin wielodzietnych. 

W planach na rok 2015 i lata następne mamy 
intensyfikację działań umożliwiających pozyskiwa-
nie dodatkowych funduszy zewnętrznych. Zabiegać 
będziemy o fundusze unijne, chcielibyśmy korzystać 
z programów krajowych i programu regionalnego 
WRPO 2014+ skierowanego do sektora finansów 
publicznych i przedsiębiorców, a także z programów 
rządowych i ministerialnych. Liczymy na przychyl-
ność Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego.

Na zakończenie kilka słów o nowych kon-
cepcjach zagospodarowania mienia publicznego. 
Zaproponowaliśmy autopoprawki do budżetu na 
2015 r., które umożliwią np. przeznaczenie budyn-
ku po dawnej Szkole Podstawowej w Paczkowie na 
Dom Dziennego Pobytu Seniora, budynku po remi-
zie strażackiej w Swarzędzu na swarzędzkie muzeum 
regionalne, kamienicy przy rynku na pomieszczenia 
UMiG, umożliwiające lepszą obsługę mieszkańców 
i dobre zagospodarowanie pustostanów.

Rada Miejska w Swarzędzu podjęła w grudniu 
uchwałę o dopłatach do swarzędzkich żłobków, 
otwierającą możliwości zdecydowanego zwiększenia 
miejsc dla najmłodszych dzieci.

Planujemy wprowadzić bonifikaty od prze-
kształceń użytkowania wieczystego w pełne prawo 
własności.

Pilnego dokończenia wymagają także rozpoczę-
te procedury planistyczne – w tym uchwalenie ocze-
kiwanych planów zagospodarowania przestrzennego 
dla całej Gminy Swarzędz.

Proszę wszystkich o współpracę. 
Dziękuję za uwagę.
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Budżet Swarzędza na 2015 r.
– wykaz zaplanowanych wydatków majątkowych 

► Opracowanie dokumentacji na budowę 
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Swarzędz – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2011-2015, znajdujące się 
w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 
wynoszą 50.000 zł. Przeznaczone są na rozliczenie 
prac projektowych, dotyczących kanalizacji sanitarnej 
w ul. Słowiczej w Swarzędzu oraz na uregulowanie 
należności za opłaty przyłączeniowe (ENEA) do za-
projektowanych przepompowni ścieków sanitarnych 
w Łowęcinie, Kruszewni, Rabowicach i Garbach.

► Budowa kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, 
Kruszewni, Łowęcinie i Jasinie – zadanie reali-
zowane w latach 2015-2017, znajdujące się w WPF. 
Planowane środki finansowe na rok 2015 wynoszą 
500.000 zł. W roku 2015 zaplanowano budowę 
odcinków kanalizacji sanitarnej w Rabowicach i w 
Jasinie. Zadanie powiązane z zakresem robót wy-
konywanych w ramach Związku Międzygminnego 
Puszcza Zielonka - III.

► Budowa kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami w Gortatowie (rejon ulicy Marszał-
kowskiej, Królewskiej) – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2015-2018. Zadanie znajduje się 
w WPF. Planowane środki finansowe na rok 2015 wy-
noszą 480.000 zł. W roku 2015 zaplanowano budowę 
odcinków kanalizacji sanitarnej. Zadanie powiązane 
z zakresem robót wykonywanych w ramach Związ-
ku Międzygminnego Puszcza Zielonka - III. Ponadto, 
rozpoczęcie budowy kanalizacji na terenie sołectwa 
w Gortatowie z kontynuacją w roku 2016.

► Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz – zada-
nie realizowane w latach 2014-2015, znajdujące 
się w WPF. Planowane środki na rok 2015 wynoszą 
70.000 zł, przeznaczone są na wykup sieci wodociągo-
wych wybudowanych przez prywatnych inwestorów.

► Modernizacja bazy transportowej – 
zadanie jednoroczne. Na realizację zabezpiecza się 
50.000 zł. W roku 2015 planuje się wykonanie audytu 
energetycznego budynków oraz projektu budowlano 
– wykonawczego z kosztorysem modernizacji bazy 
transportowej na potrzeby aplikowania o środki 
zewnętrzne. Dalsza część realizacji zadania uzależ-
niona jest od posiadanych środków oraz pozyskania 
finansowania zewnętrznego.

► Budowa nawierzchni wraz z odwod-
nieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy – zada-
nie wieloletnie, realizowane w latach 2008-2016. 
Zadanie znajduje się w WPF. W budżecie na rok 
2015 zabezpiecza się 500.000 zł na realizację etapu 
I przebudowy ul. Dworcowej, od ul. Swarzędzkiej do 
ul. Słonecznikowej.

► Projektowanie przebudowy ulic i dróg 
gminnych – zadanie realizowane w latach 2012-
2016, znajdujące się w WPF. Plan na rok 2015 wynosi 
250.000 zł. Środki przeznaczone na rozliczenie prac 
projektowych przebudowy ul. Zapłocie i ul. Jeżyno-
wej oraz na kontynuację prac projektowych ul. Nowy 
Świat, ul. Zamkowej, Placu Powstańców i rozpoczę-
cie prac projektowych związanych z przebudową ul. 
Transportowej w Zalasewie.

► Przebudowa nawierzchni ulic w Bogu-
cinie – zadanie wieloletnie, realizowane w latach 
2012-2016, znajduje się w WPF. Planowe środki na 
rok 2015 wynoszą 272.000 zł, przeznaczone są na 
budowę nawierzchni w ul. Jaśminowej w Bogucinie.

► Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie 
Nowej Wsi (Modrzejewskiej, Topolowej, Konar-
skiego, Leśnej) – zadanie realizowane w latach 
2014-2016, znajdujące się w WPF. Na rozpoczęcie 
przebudowy ulic, z kontynuacją w roku 2016, planuje 
się w 2015 roku 100.000 zł.

► Budowa ciągów pieszych, rowerowych 
oraz zatok parkingowych – zadanie realizowane 
w latach 2011-2016, znajdujące się w WPF. Na kon-
tynuację robót związanych z modernizacją deptaka 
(etap I) na terenie północnych osiedli mieszkaniowych 
w Swarzędzu zabezpiecza się w 2015 roku 350.000 zł.

► Przebudowa ul. Pszennej w Łowęcinie – 
zadanie realizowane w latach 2014-2016, znajdujące 
się w WPF. W roku 2015 przeznacza się 100.000 zł na 
kontynuację prac projektowych i wykup nieruchomo-
ści niezbędnych do realizacji zadania.

► Rewitalizacja terenów południowej 
części miasta Swarzędz – zadanie wieloletnie, re-
alizowane w latach 2014-2015, znajdujące się w WPF. 
W budżecie na 2015 rok zabezpieczono 335.000 zł na 
końcowe rozliczenie zadania, związanego z rewita-
lizacją terenów rekreacyjnych na os. Raczyńskiego 
w Swarzędzu.

► Przebudowa nawierzchni ulic: Żura-
wiej, Orlej, Słowiczej, Jaskółczej, Pawiej – za-
danie realizowane w latach 2015-2016, znajdujące się 
w WPF. W roku 2015 na rozpoczęcie przebudowy ulic, 
z kontynuacją w roku 2016, przeznacza się 100.000 zł.

► Przebudowa drogi dojazdowej po pół-
nocnej stronie drogi krajowej nr 92 – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2014-2015, znaj-
duje się w WPF. Na kontynuację prac projektowych 
wprowadza się do budżetu na 2015 rok 50.000 zł.

► Przebudowa wraz z budową chodnika 
ul. Swarzędzkiej w Janikowie Dolnym – zada-
nie realizowane w latach 2015-2016, znajdujące 
się w WPF. Na rok 2015 zaplanowano 200.000 zł 
z przeznaczeniem na rozpoczęcie przebudowy ul. 
Swarzędzkiej w Janikowie (poszerzenie istniejącej 

ulicy z budową chodnika), z rozliczeniem inwestycji 
w roku 2016.

► Przebudowa układu komunikacyjnego 
w Swarzędzu (rejon ulicy: Zachodniej, Złotej, 
Szmaragdowej, Bursztynowej, Srebrnej, Fie-
dlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Po-
godnej, Kaczorowskiego, Krawieckiej i Placu 
Powstańców Wielkopolskich) – zadanie wielo-
letnie, realizowane w latach 2015-2017, znajduje 
się w WPF. W roku 2015 planuje się 1.800.000 zł na 
końcowe rozliczenie zadania związanego z przebu-
dową skrzyżowania ul. Przybylskiego i ul. 3 Maja 
w Swarzędzu.

► Przebudowa układu komunikacyjnego 
w Zalasewie (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, 
Staniewskiego) – inwestycja wieloletnia, realizo-
wana w latach 2015-2017, znajduje się w WPF. Do 
budżetu na rok 2015 wprowadza się 3.800.000 zł na 
realizację przebudowy ul. Staniewskiego w Swarzędzu.

► Modernizacja wiat przystankowych 
przy drogach gminnych – zadanie jednoroczne. 
W roku 2015 zaplanowano 40.000 zł na kontynuację 
modernizacji wiat przystankowych przy głównych 
ciągach komunikacyjnych przy drogach gminnych.

► Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej na terenie sołectwa Bogucin (w tym 
chodnik) – zadanie jednoroczne, realizowane w ra-
mach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na 2015 rok 
zabezpiecza się 18.140 zł, m.in. na budowę chodnika.

► Nabywanie nieruchomości do gmin-
nego zasobu – zadanie jednoroczne. Na realizację 
w budżecie na rok 2015 zaplanowano 50.000 zł.

► Zakup gruntu w Kruszewni z przezna-
czeniem na teren rekreacyjny – zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 
W budżecie na rok 2015 na realizację zabezpiecza się 
10.000 zł.

► Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu 
– zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2012-
2015, znajduje się w WPF. Na kontynuację zadania 
zaplanowano 50.000 zł. W roku 2015 środki prze-
znaczone są na modernizację kamienicy przy ul. Ry-
nek 38. Planowane jest odtworzenie elewacji oraz, 
w miarę możliwości finansowych, dachu budynku.

► Modernizacja świetlicy wiejskiej 
w Paczkowie, ul. Szkolna 14 – zadanie jedno-
roczne. Na rok 2015 zaplanowano 40.000 zł.

► Projekt modernizacji os.Kościuszkow-
ców 20, budynek OPS – zadanie jednoroczne. Na 
remont dachu budynku w budżecie na rok 2015 za-
planowano 50.000 zł.

► Adaptacja nieruchomości po Szkole 
Podstawowej w Paczkowie na cele ośrodka 
wsparcia dziennego dla osób starszych i niepeł-
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nosprawnych - zadanie jednoroczne, zaplanowano 
100.000 zł na rok 2015.

► Adaptacja kamienicy przy ulicy Wrze-
sińskiej 2 na potrzeby Gminy Swarzędz - zadanie 
jednoroczne, na 2015 rok zaplanowano 50.000 zł.

► Opracowanie koncepcji adaptacji po-
mieszczeń po Straży Pożarnej przy ul. Bramko-
wej nr 6 w Swarzędzu na cele muzealne - zadanie 
jednoroczne, na 2015 rok zaplanowano 20.000 zł.

► Modernizacja kotłowni – Rynek 1, Swa-
rzędz – zadanie jednoroczne. Na realizację w roku 
2015 zaplanowano 50.000 zł.

► Zakup sprzętu teleinformatycznego 
oraz licencji oprogramowania dla Urzędu 
Miasta i Gminy – zadanie jednoroczne. Na zakup 
sprzętu teleinformatycznego potrzebnego do wdro-
żenia systemu wirtualizacji w UMiG Swarzędz (w tym: 
macierzy dyskowych i serwerów) w budżecie na rok 
2015 zabezpiecza się 100.000 zł.

► Rozbudowa systemu bezprzewodowe-
go Internetu na terenie Gminy Swarzędz – za-
danie jednoroczne. Na zakup nowych przełączników 
sieciowych oraz punktów dostępowych świadczących 
usługi bezprzewodowego dostępu do internetu, na 
rok 2015 zaplanowano 60.000 zł.

► Wsparcie techniczne OSP w Swarzędzu, 
poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego wraz z wyposażeniem – zadanie 
wieloletnie, realizowane w latach 2015-2018. Zada-
nie znajduje się w WPF. Na realizację zadania w roku 
2015 zaplanowano 1.000.000 zł, w tym 800.000 zł 
stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu, w ramach III Priorytetu „Środowisko przyrodni-
cze” WRPO na lata 2007-2013.

► Zakup sprzętu pożarniczego i ratow-
niczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy 
– zadanie jednoroczne. Na zakup specjalistycznego 
sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w Swarzędzu 
i w Kobylnicy w roku 2015 zaplanowano 7.000 zł.

► Zakup sprzętu pożarniczego i ratowni-
czego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (do-
tacja dla OSP) – zadanie jednoroczne. Na dofinan-
sowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego 
dla jednostek OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy na rok 
2015 wprowadzono do budżetu 15.000 zł.

► Zakup sprzętu wyposażenia w ramach 
zarządzania kryzysowego – zadanie jednoroczne. 
Na modernizację systemu łączności, m. in. przejście 
na łączność cyfrową oraz wyposażenie sprzętowe 
Zarządzania Kryzysowego w budżecie na rok 2015 
wprowadzono 20.500 zł.

► Budowa systemu informatycznego dla 
potrzeb integracji systemów informatycznych 
jednostek Gminy Swarzędz – zadanie jednorocz-
ne. W budżecie na rok 2015 zaplanowano 200.000 
zł, m. in. na budowę przyłączy do nowo powstałej 
Szkoły Podstawowej w Zalasewie oraz rozbudowy 
sieci miejskiej i kanałów teletechnicznych wzdłuż 
ulicy Grudzińskiego w Swarzędzu.

► Wykonanie systemu nadzoru wizyjne-

go dla miasta Swarzędz – zadanie jednoroczne. Do 
planu na rok 2015 wprowadzono 60.000 zł. Rozbudo-
wa miejskiego monitoringu Gminy Swarzędz dotyczy, 
m. in. ul. Planetarnej (Gimnazjum), Ronda Leszka 
Grajka, boiska na os. Raczyńskiego, Szkoły Podsta-
wowej w Zalasewie oraz nowo powstałych rond.

► Zakup sprzętu komputerowego dla 
Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego – zada-
nie jednoroczne. W budżecie na rok 2015 zaplanowa-
no 10.000 zł na zakup teleinformatycznego systemu 
łączności i powiadamiania (systemu nagłaśniającego 
w budynku Swarzędzkiego Centrum Ratunkowego).

► Budowa Swarzędzkiego Centrum Ra-
tunkowego - zadanie realizowane w latach 2013-
2015 , znajduje się w WPF. Do budżetu na rok 2015 
wprowadzono 2.328.000 zł.

► Budowa Szkoły Podstawowej w Zala-
sewie – zadanie realizowane w latach 2011-2015, 
znajdujące się w WPF. W budżecie na rok 2015 za-
planowano 22.330.000 zł na kontynuację budowy.

► Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz 
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka 
na realizację zadania – inwestycja wieloletnia 
obejmująca lata 2013-2015, znajduje się w WPF. Do 
budżetu na rok 2015 wprowadzono 816.471,19 zł.

► Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz 
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na 
realizację zadania. Etap III – zadanie realizowane 
w latach 2013-2015, znajduje się w WPF. Na kontynu-
owanie zadania w roku 2015 zaplanowano 18.300 zł.

► Budowa schroniska międzygminne-
go dla zwierząt w Skałowie. Wpłata na rzecz 
Związku Międzygminnego SCHRONISKO na 
realizację zadania - inwestycja wieloletnia obej-
mująca lata 2013-2015, znajduje się w WPF. Do planu 
na rok 2015 wprowadzono 429.554 zł.

► Budowa i modernizacja oświetlenia na 
terenie miasta i gminy Swarzędz – inwestycja 
wieloletnia, realizowana w latach 2003-2016, znaj-
duje się w WPF. W roku 2015 zabezpieczono 250.000 
zł na budowę oświetlenia w ul. Asfaltowej w Jani-
kowie, boiska w Gruszczynie i Zalasewie, iluminacji 
świetlnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Swarzędzu, rozliczenie finansowe oświetlenia na 
terenie os. Muzyków w Gruszczynie.

► Zadaszenie tarasu przy świetlicy 
w Uzarzewie – zadanie jednoroczne, realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację w roku 
2015 przeznacza się 22.050 zł.

► Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gor-
tatowie – zadanie jednoroczne, realizowane w ra-
mach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadania 
w roku 2015 zabezpiecza się 7.000 zł.

► Modernizacja i rozbudowa bazy spor-
towo – turystycznej Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji (korty, pływalnia i kąpielisko 
miejskie) – wzrost dostępności mieszkańców 
do obiektów sportowych – inwestycja wieloletnia, 
realizowana w latach 2012-2017, znajduje się w WPF. 

Planowane środki na rok 2015 wynoszą 25.000 zł.
► Budowa i doposażenie placów zabaw 

– zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2015 za-
bezpiecza się 150.000 zł na budowę nowego placu 
zabaw w rejonie ul. Strzeleckiej w Swarzędzu oraz 
na terenie os. Europejskiego w Zalasewie, a także na 
modernizację placu zabaw w Wierzonce. Z pozosta-
łych środków planuje się, jak co roku, doposażenie 
istniejących placów zabaw.

► Budowa placów zabaw, obiektów 
sportowych, rekreacji i terenów zieleni (Bu-
dżet Obywatelski) – zadanie jednoroczne. Na re-
nowację murawy i ogrodzenia oraz wymianę bramek 
na boisku oraz budowę szatni w Zalasewie przy ul. 
Kórnickiej w roku 2015 przeznacza się 300.000 zł.

► Zagospodarowanie terenu boiska spor-
towego w Wierzonce - zadanie jednoroczne, reali-
zowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację 
w roku 2015 przeznacza się 16.000 zł.

► Zagospodarowanie terenu rekreacyj-
nego w Sokolnikach Gwiazdowskich - zadanie 
jednoroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołec-
kiego. W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się 7.800 
zł na budowę nowej altany ogrodowej.

► Ustawienie kontenera z płyty warstwo-
wej na scenie w Łowęcinie - zadanie jednoroczne, 
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W bu-
dżecie na rok 2015 zabezpiecza się 8.350 zł.

► Zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej na terenie sołectwa Jasin - zadanie jedno-
roczne, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. 
W budżecie na rok 2015 zabezpiecza się 10.000 zł.

► Zagospodarowanie terenu placu zabaw 
w Janikowie Dolnym - zadanie jednoroczne, reali-
zowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie 
na rok 2015 zabezpiecza się 8.160 zł na zakup m.in. 
urządzeń stanowiących doposażenie placu zabaw.

► Zagospodarowanie przestrzeni pu-
blicznej w Gruszczynie - zadanie jednoroczne, 
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na 
zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i urządzeń 
zabawowych oraz piłkochwytów w budżecie na rok 
2015 zabezpiecza się 14.500 zł.

► Zagospodarowanie i estetyka prze-
strzeni publicznej w Gortatowie - zadanie jed-
noroczne, realizowane w ramach Funduszu Sołec-
kiego. W roku 2015 przeznacza się 5.000 zł na zakup 
urządzeń, sprzętów siłowych i zabawowych.

► Zagospodarowanie terenu boiska 
w Garbach - zadanie jednoroczne, realizowane 
w ramach Funduszu Sołeckiego. W budżecie na rok 
2015 zabezpiecza się 10.000 zł na zakup bramek 
i piłkochwytów.

► Modernizacja basenów pływalni Wodny 
Raj – zadanie jednoroczne. W budżecie na rok 2015 
na realizację zadania zaplanowano 400.000 zł.

► Zakup maszyny czyszczącej - szorowar-
ka – zadanie jednoroczne. Planowane środki na rok 
2015 wynoszą 16.000 zł.

opr. mw
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Modernizacja deptaka z małym opóźnieniem. Od sierpnia 2014 r. trwa I etap modernizacji tzw. deptaka, prowadzącego przez osiedla Dąbrowszczaków, 
Czwartaków i Kościuszkowców w Swarzędzu. Etap ten obejmuje modernizację deptaka od ,,Manhattanu” do bloku nr 10 na os. Czwartaków wraz z zagospodarowaniem 
terenów przed przedszkolem ,,Miś Uszatek” oraz Gimnazjum nr 3. 
Prócz wymienionej już nawierzchni deptaka, zmodernizowanej nawierzchni ulicy od Manhattanu do ul. Zamkowej, instalacji nowego oświetlenia, zagospodarowany 
został teren w rejonie Gimnazjum nr 3 oraz przedszkola „Miś Uszatek”. Zakończył się montaż elementów małej architektury (ogrodzenia, ławki, kosze, stojaki na rowery), 
a wkrótce przyjdzie pora zagospodarowanie zieleni poprzez nowe nasadzenia. 
Przy okazji modernizowane są sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe, co finansuje firma AQUANET, a Gmina Swarzędz pełni w tym przypadku funkcję inwestora za-
stępczego. Wykonawca, firma INFRAKOM sp. z o.o. z Kościana, napotykał jednak na nieprzewidziane trudności, które komplikowały realizację tej inwestycji, powodując 
wydłużenie terminu zakończenia robót, ustalonego pierwotnie na koniec marca 2015. Mowa tu o kolizjach ze studniami ciepłowniczymi należącymi do firmy Dalkia, 
siecią gazową i kablami energetycznymi. Dziś wiadomo już, że prace zakończą się co najmniej o miesiąc poźniej niż planowano w ubiegłym roku. Dodatkowym powodem 
przesunięcia terminu realizacji tej inwestycji była zmiana lokalizacji nowego wodociągu na wniosek AQUANET-u. Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian 
projektowych oraz uzyskania dodatkowych uzgodnień. Całość inwestycji związaniej z realizacją I etapu modernizacji deptaka to koszt około 2,4 mln zł, z czego blisko 
650 tysięcy stanowią koszty poniesione przez AQUANET.
Przypomnijmy, że równocześnie trwają prace projektowe związane z modernizacją dalszego odcinka, prowadzącego aż do skarpy nad jeziorem na terenie os. Kościusz-
kowców (etap II i III). Realizacja tych etapów przewidziana jest na kolejne lata. Również w tym przypadku, przy okazji renowacji deptaka, na koszt AQUANET-u będzie 
wymieniana sieć wodociągowa i kanalizacyjna. /mw/

Rozdzielenie kanaliza-
cji ogólnospławnej na 
kanalizację deszczową 
i sanitarną w rejonie 
ul. Grudzińskiego

W 2015 r. rozpoczęła się inwestycja 
związana z rozdzieleniem kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację deszczową 
i sanitarną w ulicach: Grudzińskiego (na 
całej długości), Gruszczyńskiej, Górków, 
os. Władysława IV, Osiedlowej, Wąskiej 
i odcinku ul. Grunwaldzkiej. Zbudowany 
zostanie również separator, który pozwo-
li na odebranie wód opadowych z pół-
nocnych osiedli Swarzędza. Roboty te 
wykonuje firma WUPRINŻ z Poznania 
w ramach umowy zawartej w sierpniu br. 
ze Związkiem Międzygminnym Puszcza 
Zielonka (etap III). Jak już informowa-
liśmy, w ramach tej inwestycji wybudo-
wana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej 
o długości 2056 m wraz z 126 przyłączami 
oraz sieć kanalizacji deszczowej o długo-

ści 2071 m wraz z 81 przyłączami, a całe 
przedsięwzięcie, dzięki dofinansowaniu 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska, kosztować będzie naszą gminę 4,5 
mln złotych, przy czym kwota ta została 
rozłożona na 25 lat. Równolegle, w ramach 
tej samej inwestycji, spółka AQUANET 
wybuduje w wyżej wymienionych ulicach 
sieć wodociągową o długości 1730 m wraz 
ze 120 przyłączami do posesji.

Zarządca ul. Grudzińskiego (Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu), przede 
wszystkim z uwagi na okres zimowy, nie 
zgodził się dotychczas na rozpoczęcie robót 
na tej ulicy. Z tego powodu prace związane 
z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławej 
prowadzone są na razie na terenach stano-
wiących własność gminy Swarzędz. Trwają 
własnie roboty związane z budową urzą-
dzeń oczyszczających (separatpory) w re-
jonie Jeziora Swarzędzkiego oraz w ulicy 
Osiedlowej, a także na terenach należących 
do Spółdzielni Mieszkaniowej (os. Włady-
sława IV). W najbliższym czasie prace te 
rozpoczną się również w ul. Wąskiej i na 
odcinku ul. Grunwaldzkiej.  /mw/

Powstaje kanalizacja 
w Gortatowie, Jasinie 
i Łowęcinie

Na terenie Gortatowa, Jasina i Ło-
węcina trwają prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza-
mi do posesji. To również rezultat pod-
pisanej w październiku ubiegłego roku 
umowy na realizację na terenie naszej 
gminy zadań w ramach projektu „Kana-
lizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic – etap III”. 
Wyłoniomym w przetargu wykonawcą 
jest konsorcjum firm AKWEDUKT Sp. 
z o.o. z Kielc i BUSKOPOL S.A. z Bu-
ska-Zdroju. 

W Gortatowie powstanie 3,06 km sieci 
kanalizacyjnej oraz 90 przyłączy, w Ja-
sinie – 1,5 km sieci i 80 przyłączy, a w 
Łowęcinie 1,85 km sieci + 42 przyłącza.

Prace mają się zakończyć w połowie 
bieżącego roku.

/mw/
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Budowa szkoły w Zalasewie. Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace na budowie szkoły podstawowej w Zalasewie. Wykonawca uporał się już 
z montażem nowej, drewnianej konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną. Przypomnijmy, że jesienią podczas prac montażowych doszło tam do awarii i uszkodzenia 
gotowych elementów, co spowodowało konieczność sprowadzenia kompletnej nowej konstrukcji. 
Cały czas trwają prace budowlane i wykończeniowe. Wykonawca zapewnia, że w czerwcu br. budynek szkoły zostanie ukończony, tak aby 1 września mogła tam 
rozpocząć się nauka. 
Gmina Swarzędz ogłosi wkrótce przetarg na wyposażenie nowej szkoły – kupione zostaną meble i sprzęt komputerowy. /mw/

Samochód dla 
strażaków z dużym 
dofinansowaniem

Ochotnicza Straż Pożarna w Swa-
rzędzu otrzyma w tym roku nowy po-
jazd - ciężki samochód ratowniczo-ga-
śniczy wraz z wyposażeniem. Na jego 
zakup Gmina Swarzędz otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 800 tys. 

zł ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeń-
stwa środowiskowego i ekologicznego” 
Schemat VI „Zakup sprzętu specjali-
stycznego do zapobiegania i likwidacji 
skutków klęsk żywiołowych i poważ-
nych awarii środowiskowych. Wspar-
cie techniczne krajowego systemu ra-
towniczo-gaśniczego” WRPO na lata 
2007-2013. 

Zgłoszony prze Gminę Swarzędz 
jeszcze w ubiegłym roku wniosek prze-
szedł pozytywnie ocenę formalną oraz 
merytoryczną i decyzją Zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 
80% kosztów kwalifikowalnych. Umo-
wa o dofinansowanie została podpisana 2 
lutego 2015 roku. Wartość projektu wy-
nosi 1.000.000 zł, planowana kwota do-
finansowania to 800.000 zł. Przedmiotem 
projektu jest „zakup ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z na-
pędem uterenowionym 4x4, z kabiną załogi 
6-osobową, z pompą i zbiornikami środków 
gaśniczych (m.in. zbiorniki na wodę i pia-
nę), z funkcją ograniczania stref skażeń 
wraz z zintegrowanym wyposażeniem wg 
normy PN-EN 1846-1 S-2-6-5000-8/24-1 
dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
(…) w Swarzędzu”. 

Nowy pojazd zastąpi wyeksploato-
wany ciężki samochód gaśniczy, rok 
produkcji 1980, będący dotychczas na 
wyposażeniu OSP w Swarzędzu, który jest 
skorodowany i w ograniczonym stopniu, 
głównie ze względu na zużycie, służy wy-
łącznie do prowadzenia akcji gaśniczych.

Wkrótce Gmina Swarzędz ogłosi 
przetarg na zakup nowego pojazdu, a w 
ręce naszych strażaków trafi on w połowie 
bieżącego roku.

/ms, mw/O takim pojeździe (mają go strażacy z Kobylnicy) marzą ich koledzy ze Swarzędza…
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Z prac Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu

16 grudnia 2014 r. w ośrodku Kul-
tury w Swarzędzu odbyła się III 
sesja Rady Miejskiej. W obra-

dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 19 radnych. 
Podczas sesji podjęto:

► Uchwałę nr III/11/2014 w sprawie 
powołania składów osobowych Komisji 
Rewizyjnej i stałych Komisji Rady Miej-
skiej w Swarzędzu.

► Uchwałę nr III/12/2014 w sprawie 
wskazania wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej do wykonania czynności związa-
nych z podróżami służbowymi Przewod-
niczącej Rady Miejskiej w Swarzędzu. 

► Uchwałę nr III/13/2014 w spra-
wie wskazania radnych Rady Miejskiej 
w Swarzędzu na członków Komisji do 
spraw Stypendiów Sportowych.

► Uchwałę nr III/14/2014 w spra-
wie wskazania radnych Rady Miejskiej 
w Swarzędzu na członków Komisji do 
spraw Wyróżnień i Nagród Sportowych. 

► Uchwałę nr III/15/2014 w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz Pana Mariana 
Szkudlarka.

► Uchwałę nr III/16/2014 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie umów 
najmu i dzierżawy na terenie Cmentarza 
Komunalnego. 

► Uchwałę nr III/17/2014 w sprawie 
uchylenia Uchwały nr LXIII/566/2014 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 
października 2014 roku w sprawie powie-
rzenia reprezentowania Gminy Swarzędz 
w Zgromadzeniu Związku Międzygmin-
nego Schronisko dla Zwierząt SCHRONI-
SKO z siedzibą w Kostrzynie pełniącemu 
obowiązki Pierwszego Zastępcy Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz. 

► Uchwałę nr III/18/2014 w spra-
wie powierzenia reprezentowania Gmi-
ny Swarzędz w Zgromadzeniu Związku 
Międzygminnego Schronisko dla Zwierząt 
SCHRONISKO z siedzibą w Kostrzynie 
Pierwszemu Zastępcy Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr III/19/2014 w sprawie 
uchylenia Uchwały nr LXIII/568/2014 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 
października 2014 roku w sprawie powie-

rzenia reprezentowania Gminy Swarzędz 
w Zgromadzeniu Związku Międzygmin-
nego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” z siedzibą w Poznaniu peł-
niącemu obowiązki Pierwszego Zastępcy 
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr III/20/2014 w sprawie 
uchylenia Uchwały nr LXIII/570/2014 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 
października 2014 roku w sprawie powie-
rzenia reprezentowania Gminy Swarzędz 
w Zgromadzeniu Związku Międzygmin-
nego PUSZCZA ZIELONKA z siedzibą 
w Murowanej Goślinie pełniącemu obo-
wiązki Pierwszego Zastępcy Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr III/21/2014 w sprawie 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kru-
szewnia - ul. Bałkańska.

► Uchwałę nr III/22/2014 w sprawie 
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr III/23/2014 w sprawie 
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr III/24/2014 w sprawie 
zmiany uchwały nr XLIII/371/2013 rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 maja 
2013 roku w sprawie przystąpienia do 
Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”.

► Uchwałę nr III/25/2014 w sprawie 
przekazania skargi.

30 grudnia 2014 r. w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odbyła 
się IV sesja Rady Miejskiej. 

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

► Uchwałę nr IV/26/2014 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2014.

► Uchwałę nr IV/27/2014 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-
2036.

► Uchwałę nr IV/28/2014 w spra-
wie ustalenia wykazu niezrealizowanych 
wydatków zamieszczonych w budżecie 
miasta i gminy Swarzędz na rok 2014, 
które nie wygasają z upływem roku bu-
dżetowego.

► Uchwałę nr IV/29/2014 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy nieruchomości oddanej 
w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej (dz. nr 132 ark. 01 obręb 
Gortatowo).

► Uchwałę nr IV/30/2014 w sprawie 
wstępnej lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego przy drodze powiatowej 
nr 2449 P w Wierzenicy.

► Uchwałę nr IV/31/2014 w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 
LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu z dnia 29 marca 2006r. w sprawie 
ustalenia cen urzędowych za usługi prze-
wozowe środkami swarzędzkiej komu-
nikacji autobusowej, opłat dodatkowych, 
określenia uprawnień do korzystania z bez-
płatnych i ulgowych przejazdów środkami 
transportu zbiorowego, a także podziału 
linii na strefy.

► Uchwałę nr IV/32/2014 w spra-
wie przyjęcia do realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

► Uchwałę nr IV/33/2014 w sprawie 
wysokości i zasad ustalania dotacji celo-
wej dla podmiotów prowadzących żłob-
ki lub kluby dziecięce na terenie Gminy 
Swarzędz

27 stycznia 2015 roku w Ośrodku 
Kultury w Swarzędzu odby-
ła się V sesja Rady Miejskiej 

w Swarzędzu. W obradach, które pro-
wadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu – Barbara Czachura, 
uczestniczyło 18 radnych. Podczas se-
sji podjęto:

► Uchwałę nr V/34/2015 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2014-2036.

► Uchwałę nr V/35/ 2015 w sprawie 
uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Swa-
rzędz na 2015 rok. 

► Uchwałę nr V/36/2015 w sprawie 
zmiany uchwały nr LII/312/2010 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu w sprawie okre-
ślenia szczegółowych zasad i trybu uma-
rzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty należności pieniężnych, mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Swarzędz lub jej jednostkom pod-
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Nowe władze 
swarzędzkiego  
Koła TPPW
29 stycznia br., w gościn-
nych murach Gimnazjum 
nr 3, odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze 
lokalnego Koła To -
warzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopol-
skiego. Po sprawozdaniach 
z działalności ustępującego 
zarządu – prezesa Mieczysława Staniszew-
skiego i skarbnika Aleksandry Pruskiej – do-
konano wyboru nowych władz. Prezesem 
koła na następną kadencję i delegatem na 
zjazd Oddziału Poznańskiego TPPW został 
Arkadiusz Małyszka, sekretarzem Marian 
Pokorski, a skarbnikiem Bolesława Nawroc-
ka. W skład komisji rewizyjnej weszły Anna 
Filipowicz i Halina Staniewska. 

Następnie odbyła się dyskusja nad propozy-
cjami do programu pracy Towarzystwa na 

lata 2015-2018. Część przyjętych do realizacji 
zadań jest kontynuacją działań prowadzonych 
już przez członków koła: m.in. dalsze oznakowa-
nie grobów powstańców, opieka nad mogiłami 
i miejscami pamięci, a także kontynuowanie pra-
cy nad biogramami powstańców z terenu gminy 
Swarzędz i doprowadzenie do drugiego wydania 
(pierwsze wydanie ukaże się wkrótce) słownika 
biograficznego powstańców [Udział mieszkańców 
Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 
1918-1919] uzupełnionego o nowe informacje 
oraz biogramy. Nowe zadania wiążą się z orga-
nizacją bieżących uroczystości rocznicowych 
i ze zbliżającą się 100 rocznicą Powstania Wiel-
kopolskiego. Koło zaplanowało rekonstrukcje 
i inscenizacje historyczne, konkursy tematyczne 
i współpracę w tych tematach z samorządem 
gminnym, młodzieżą szkolną i innymi organi-
zacjami.

/hs/

Halina i Henryk Błachnio 
zapraszają na wystawę:
Nepal – czas  
zatrzymany

Podróżnicy Halina i Henryk Błachnio zapraszają 
na kolejne spotkanie z przygodą. Tym razem 

przybliżą magiczny świat Nepalu. Wernisaż wy-
stawy fotograficznej Nepal - czas zatrzymany oraz 
prezentacja multimedialna Himalaje - spektrum 
światła odbędzie się  w środę 4.03.2015 r.  o godz. 
17.00 w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu, os. 
Czwartaków 1.  /mw/

ległym oraz wskazania organu do tego 
uprawnionego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 
78, poz.1556 ze zmianami).

► Uchwałę nr V/37/2015 w sprawie 
przeznaczenia części umorzonej pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

► Uchwałę nr V/38/2015 w sprawie 
Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Swarzędz 
w 2015 roku.

► Uchwałę nr V/39/2015 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
częś ci miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmującego cen-
tralną część obrębu Garby i część obrębu 
Zalasewo - część III (pow. zmiany 6,62ha).

► Uchwałę nr V/40/2015 w sprawie 
przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr V/41/2015 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz .

► Uchwałę nr V/42/2015 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr V/43/2015 w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punk-
tów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych dla 
których organem prowadzącym jest Gmina 
Swarzędz.

Aldona Rębacz 
Biuro Rady Miejskiej

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

Wybory sołtysów i członków 
rad sołeckich

W okresie od 10 lutego do 1 kwiet-
nia 2015 r. we wszystkich so-
łectwach Gminy Swarzędz 

odbędą się wybory sołtysów i członków 
rad sołeckich. 

Przedstawiamy Państwu wykaz zebrań wiejskich, podczas których przeprowadzone 
zostaną wybory. /mw/

Sołectwo Data zebrania Godzina Miejsce zebrania

Paczkowo 10.02.2015 Wtorek 18:00 Zespół Szkół w Paczkowie
Kruszewnia 13.02.2015 Piątek 18:00 Świetlica RSP w Kruszewni
Janikowo Górne 16.02.2015 Poniedziałek 18:00 Budynek Aeroklubu – lotnisko w Kobylnicy
Jasin 18.02.2015 Środa 18:00 Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu
Janikowo Dolne 20.02.2015 Piątek 18:00 Świetlica wiejska (Klub Rolnika) w Janikowie
Puszczykowo 
Zaborze 

23.02.2015 Poniedziałek 18:00
Sala w Gospodarstwie Szkółkarskim  
WIECZOREK

Uzarzewo 25.02.2015 Środa 18:00 Świetlica wiejska w Uzarzewie
Karłowice 27.02.2015 Piątek 18:00 Salka parafialna przy Kościele w Karłowicach 
Kobylnica 02.03.2015 Poniedziałek 18:00 Świetlica wiejska w Kobylnicy
Wierzenica 06.03.2015 Piątek 18:00 Salka parafialna przy Kościele pw. Św. Mikołaja
Sarbinowo 11.03.2015 Środa 18:00 Świetlica wiejska w Sarbinowie
Gruszczyn 12.03.2015 Czwartek 18:00 Świetlica wiejska w Gruszczynie
Garby 13.03.2015 Piątek 18:00 Świetlica wiejska w Zalasewie
Gortatowo 17.03.2015 Wtorek 18:00 Świetlica wiejska w Gortatowie
Zalasewo 20.03.2015 Piątek 18:00 Świetlica wiejska w Zalasewie
Łowęcin 23.03.2015 Poniedziałek 18:00 Świetlica spółdzielcza w Łowęcinie
Wierzonka 25.03.2015 Środa 18:00 Świetlica wiejska w Wierzonce
Bogucin 27.03.2015 Piątek 18:00 Świetlica przy ul. Jodłowej 23 w Bogucinie
Sokolniki 
Gwiazdowskie 

30.03.2015 Poniedziałek 18:00 Ul. Łubinowa 2 w Sokolnikach Gwiazdowskich

Rabowice 01.04.2015 Środa 18:00 Świetlica wiejska w Rabowicach
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Ferie zimowe 2015
Szkoły i sołectwa

Wszystkie gminne podstawówki i gim-
nazja oraz wybrane sołectwa proponują 
interesujący sposób spędzenia wolnego 
czasu. Zapisy na zajęcia organizowane 
w ramach akcji ZIMA 2015 odbywają 
się w szkołach i u sołtysów. 

Terminy: Szkoła Podstawowa nr 1 
w Swarzędzu – 16-27 lutego 2015 r.; 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Swarzędzu – 
16-27 lutego 2015 r.; Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Swarzędzu – 16-27 lutego 2015 r.; 
Szkoła Podstawowa w Kobylnicy – 16-17 
oraz 23-27 lutego 2015 r.; Szkoła Podsta-
wowa w Wierzonce – 16-20 lutego 2015 r.; 
Zespół Szkół w Paczkowie – 16-27 lutego 
2015 r.; Gimnazjum nr 2 w Swarzędzu – 
17-20 lutego oraz 23-24 lutego 2015 r.; 
Gimnazjum nr 3 w Swarzędzu – 16-27 
lutego 2015 r.; Gimnazjum w Zalasewie – 
16-27 lutego 2015 r.; Sołectwo Gruszczyn 
– 16-20 lutego 2015 r.; Sołectwo Uzarzewo 
– 23-27 lutego 2015 r.; Sołectwo Kobyl-
nica – 16-20 lutego 2015 r.

Serdecznie zapraszamy i życzymy 
bezpiecznego wypoczynku!

Ośrodek  
Kultury zaprasza 

Również Ośrodek Kultury w Swa-
rzędzu (ul. Poznańska 14, wejście od ul. 
Jesionowej) zaprasza na bezpłatne zajęcia 
podczas ferii. W pierwszym tygodniu ferii 
(16.02. – 20.02.2015) odbędą się nastę-
pujące bezpłatne zajęcia: 
► poniedziałek, 16 lutego  
10:00 – 11:30 szachy  
12:00 – 14:00 sekcja piosenki  
17:30 – 18:30 sekcja tańca 
► wtorek, 17 lutego
11:00 – 13:00 zajęcia plastyczne (ilość 
miejsc ograniczona, prosimy więc o za-
pisy, kontakt: tel. 61 65-10-219) 
13:00 – 16:00 projekcja filmów sekcji 
animacji  
► środa, 18 lutego  
10:00 i 11:00 przedstawienie pt. „Le-
genda o smoku wawelskim”.  
12:00 – 14:00 sekcja piosenki 
17:00 – 18:00 sekcja tańca  
► czwartek, 19 lutego  
11:00 – 13:00 zajęcia plastyczne (zapi-
sy: tel. 61 65-10-219)  
13:00 – 16:00 projekcja filmów sekcji 

animacji 
► piątek, 20 lutego  
10:00 – 11:30 szachy  
► poniedziałek, 23 lutego  
10:00 – 11:30 szachy  
12:00 – 14:00 sekcja piosenki  
17:30 – 18:30 sekcja tańca  
► wtorek, 24 lutego  
11:00 – 13:00 zajęcia plastyczne (zapi-
sy: tel. 61 65-10-219) 
13:00 – 16:00 projekcja filmów sekcji 
animacji 
► środa, 25 lutego  
10:00 i 11:00 przedstawienie pt. „Kró-
lowa śniegu”  
12:00 – 14:00 sekcja piosenki  
17:00 – 18:00 sekcja tańca  
► czwartek, 26 lutego  
11:00 – 13:00 zajęcia plastyczne (zapi-
sy: tel. 61 65-10-219) 
13:00 – 16:00 projekcja filmów sekcji 
animacji 
► piątek, 27 lutego  
10:00 – 11:30 szachy  
17:00 – 19:00 balik 

Ośrodek Kultury w Swarzędzu zapra-
sza również na zajęcia odpłatne, które 
prowadzone będą przez zewnętrznego 
operatora. W tym roku dzieci wybiorą 
się do manufaktury zabawek, gdzie same 
będą tworzyły niepowtarzalne pluszaki, 
odwiedzą Pizza Express, gdzie będą miały 
okazję same zrobić pizzę, pojadą do kina 
na film-niespodziankę. Poza tym: trady-
cyjnie zabawy z plastyką, teatrem, tańcem, 
muzyką, obowiązkowo – uwielbiane przez 
dzieci karaoke. Oferta obejmuje również 
śniadanie, obiad składający się z 2 dań oraz 
ubezpieczenie. Zajęcia odbywać się będą 
w godz. 8.00-16.00 w dniach 16.02.-20.02. 
oraz 23.02.-27.02. Kontakt: Agnieszka 
Krysztofiak – 519 801 196. 
Więcej informacji: www.ok.swarzedz.pl.

,,Gliniankowe Spotka-
nia” w Pracowni  
Ceramiki i Rzeźby

Pracownia Ceramiki i Rzeźby Ewy 
Wanat wraz z Fundacją ARTiFAKT ser-
decznie zaprasza dzieci i młodzież w wie-
ku od 5 do 13 roku życia, do wspaniałej 
zabawy podczas ferii w pracowni przy ul. 
Warszawskiej 2 w Swarzędzu. Celem „Gli-
niankowych spotkań” (program dofinan-
sowany z budżetu Gminy Swarzędz) jest 
rozwój artystyczny dzieci, w tym doskona-

lenie funkcji percepcyjno – motorycznych 
oraz umiejętności manualnych, rozwijanie 
wyobraźni oraz kreatywności i nauka lo-
gicznego myślenia. Do dyspozycji dzieci 
- bogate zaplecze artystyczne, wyposażone 
w profesjonalne materiały oraz niezbędny 
sprzęt, w tym piec do wypału ceramiki. 

Warsztaty, prowadzone przez doświad-
czoną kadrę pedagogów i artystów, odby-
wają się od poniedziałku do soboty w godz. 
10.00 do 13.00 oraz od 13 do 16.00.
I TURNUS – 16 - 21 lutego 
II TURNUS – 23 - 28 lutego 
Cena zajęć: 200 zł / 6 dni / tydzień. 
Zapisy w biurze przy ul. Rynek 21 
w Swarzędzu.

Kontakt tel. 501 428 903,
e-mail: ceramikawanat@poczta.onet.pl 
www.ceramikawanat.pl 

W bi bliotece – dużo 
ciekawych książek 
oraz spektakle teatral-
ne dla dzieci

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 
zaprasza dzieci ze szkół podstawowych 
na spektakle teatralne: „Legendy Wielko-
polskie” i „Mały Książę” Sapartowskiego 
Teatru Lalek oraz „Mój piękny dzień” Te-
atru Promyk. Szczegóły na str. 26.

Na sportowo: tańsze 
bilety na basen i lodo-
wisko

Na stronach 24 i 25 przedstawiamy 
ofertę przygotowaną przez Swarzędzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji. Warto wybrać 
się na basen lub lodowisko – podczas ferii 
bilety dla dzieci do lat 16 od poniedziałku 
do piątku kosztują taniej – tylko 6 zł (za 
jedną sesję na lodowisku lub 60 minut 
na pływalni).

opr. mw, edu, ok
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100 lat to za mało!
21 grudnia w lokalu „Imago” 

w Tulcach rodzina i przyja-
ciele świętowali wraz z Jubi-

latem 102 urodziny pana Wincentego 
Gulczyńskiego. Do serdecznych życzeń 

i podziękowań dołączyły się władze gminy 
z burmistrzem Marianem Szkudlarkiem, 
który wręczył panu Wincentemu okaza-
ły bukiet kwiatów, kosz słodkości i list 
z życzeniami.

* * *
Podobnie miła uroczystość odbyła się 

30 grudnia w Janikowie. Tutaj na gości 
z ratusza oczekiwała pani Weronika Kru-
giołka (fot. 1), obchodząca w tym dniu 
swoje 101 urodziny. Ona także wzruszo-
na była pięknymi kwiatami, upominkami, 
a przede wszystkim pamięcią i ciepłymi 
słowami gości. Najbliżsi pani Weroniki 
długo wspominali, wraz z Jubilatką, ważne 
wydarzenia z jej życia, częstując pyszną 
kawą, ciastem i obiadem.

Obydwoje Szanowni Seniorzy, impo-
nują dobrą formą fizyczną, zainteresowa-
niem współczesnym światem, otwarto-
ścią i humorem. Jeszcze większy podziw 
budzą rodziny Jubilatów, które stwarzają 
im na co dzień doskonałe warunki życia, 
dbając, szanując, a przede wszystkim 
kochając najstarszych przedstawicieli 
swoich rodów.

Serdecznie dziękujemy za życzliwość 
i uśmiech, z jakim goszczeni byli przedsta-
wiciele władz Swarzędza na tak osobistych 
i niezwykłych spotkaniach. Jubilatom zaś 
życzymy dobrych, następnych lat życia. 

* * *
19 stycznia 2015 r., kolejna miesz-

kanka Swarzędza, z ul. Wrzesińskiej, 
pani Czesława Krueger (fot. 2), święto-
wała okrągłe, setne urodziny. I tym razem 
Jubilatkę odwiedzili z koszem słodyczy 
i bukietem tulipanów przedstawiciele 
swarzędzkiego ratusza: burmistrz Ma-
rian Szkudlarek, sekretarz gminy Agata 
Kubacka oraz kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Anna Wiśniowiecka-Gronowska. 
Pani Czesława z uwagą przeczytała listy 
gratulacyjne od premier Ewy Kopacz oraz 
burmistrza Mariana Szkudlarka. Rodzina 
poinformowała gości, że to stały zwyczaj 
seniorki rodu – dwie godziny czytania 
dziennie!

Interesująca była rozmowa o długim 
życiu pani Czesławy – wszak to cały wiek 
historii. Urodzinowy czas płynął szybko 
przy kawie i pysznym torcie… Mamy na-
dzieję, że dla Szanownej Jubilatki było to 
miłe i wzruszające spotkanie.

* * *
Państwo Janina i Mieczysław Spy-

chała (fot. 3), którzy niedawno zamieszkali 
w naszej gminie,  świętowali 50. rocznicę 
ślubu w swarzędzkim ratuszu. 8 stycznia 
2015 byli gośćmi burmistrza Mariana 
Szkudlarka, który złożył Jubilatom ser-
deczne życzenia.

/tr, mw/
z Fot. T. Radziszewska, M.Woliński

3

2

1
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Swarzędzanie znów okazali 
wielkie serca!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2015 r.  w Swarzędzu zagrała pełna 
parą! Przez cała niedzielę, 11 stycznia, odbywały się zbiórki pieniędzy, 
licytacje, koncerty, nadchodziły wpłaty. W hali Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji tłumy swarzędzan bawiły się, pomagając jednocześnie 
dzieciom i osobom w podeszłym wieku. Wspólnie zapracowaliśmy na 
wielki sukces 23. finału WOŚP – w Swarzędzu zebraliśmy aż 87.125 zł  
(plus waluta obca) czyli o 6 622,46 zł. więcej niż rok wcześniej!

Przypomnijmy, że w tym roku Orkie-
stra grała dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddzia-

łach pediatrycznych i onkologicznych oraz 
godnej opieki medycznej seniorów.

500 wolontariuszy ze specjalnie 
oznakowanymi puszkami przemierza-
ło cały Swarzędz. Do tych puszek nasi 
mieszkańcy wrzucili ponad 50 tysięcy 
złotych. Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy! A szczególnie gorąco – dzieciom 
i młodzieży, harcerzom, uczniom, wolonta-
riuszom, którzy pracowali wytrwale przez 
wiele godzin, powodowani szlachetnym 
celem.

Zbiórce towarzyszył bogaty program 
artystyczny w hali sportowej SCSiR. 

Koncertowała Swarzędzka Orkiestra 
Dęta pod batutą Łukasza Gowarzewskiego, 
Chór Męski Akord i Swarzędzka Orkiestra 
Flażoletowa. Wystąpiły dzieci z sekcji tań-
ca i piosenki Ośrodka Kultury. Autorski 
program przedstawiły dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 5. 

Rozgrzewała nas przepyszna gro-
chówka ufundowana, jak co roku,  przez 
RSP Kruszewnia, a dochód ze sprzedaży 
w całości został przekazany na WOŚP. 
W biegu pod hasłem „Rozruszajmy Swa-
rzędz z WOŚP” wzięło udział około 100 
osób, a swarzędzkie „morsy”, dołączyły 
lodowatą kąpielą w jeziorze.

Najmłodszymi uczestnikami imprezy 
opiekowali się  animatorzy z Kinimodo: 

było malowanie twarzy, zabawy z klau-
nem, balonowe zoo, bańki XXL, warsztaty 
plastyczne, konkursy, gry i zabawy. Popu-
larnością cieszyła się loteria – w mgnieniu 
oka rozeszło się 1000 losów za 5000 zł. 
Fanty zostały ofiarowane przez darczyń-
ców.

Poznańska formacja „Muchy” za-
prezentowała część utworów z nowego 
rockowego krążka. 

Swarzędzka alternatywna grupa mu-
zyczna „My” też cieszyła się aplauzem 
swoich młodych fanów. 

Największe emocje dnia zarezerwo-
wane zostały dla licytacji, która trwała do 

godziny 21. Oj, działo się, działo – złote 
serduszko 23. Finału WOŚP „poszło” za 
10 tys. złotych! 

Charytatywna zabawa zakończyła się 
wieczornym pokazem laserowym.

Oto niektóre liczby:
• kwesta (wolontariusze z puszkami): 

50 230,18 zł
• licytacje: 28 592,00 zł
• loteria: 5 000,00 zł
• wpływy ze sprzedaży grochówki od 

RSP Kruszewnia:  2429,02 zł
• dochód z biegu „Rozruszajmy Swa-

rzędz z WOŚP”: 874,00 zł

Podziękowania od 
Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz 

Szanowni Państwo! Bardzo dzię-
kuję wszystkim, którzy tak aktywnie 
zaangażowali się w swarzędzki 23. 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Wyrazy ogromnego uznania 
kieruję w stronę rzeszy młodych wolon-
tariuszy, darczyńców, sponsorów, osób 
uczestniczących w licytacjach, wreszcie 
organizatorów ze swarzędzkiego sztabu 
WOŚP. 

Dzięki Państwa zaangażowaniu, en-
tuzjazmowi i dobrym sercom możemy 
znów cieszyć się imponującym wynikiem 
zbiórki pieniężnej na rzecz dzieci i osób 
w podeszłym wieku. 

Raz jeszcze serdecznie Państwu 
dziękuję. 

Z wyrazami głębokiego szacunku 

Marian Szkudlarek 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Najciekawsze licytacje:
• złote serduszko od Fundacji 

WOŚP: 10 000,00 zł (wy-
licytowane przez Ireneusza 
Szpota)

• złote serduszko od JK Bi-
żuteria: 700,00 zł

• samochód caddy tramper na 
weekend: 750,00 zł

• talon na pieczonego dzika: 
600,00 zł

• koszulka Lecha Poznań 
z podpisami: 500,00 zł

• obraz „Burza” wykonany 
metodą intarsji: 570,00 zł

• zegar WOŚP: 400,00 zł
• dzień z życia asystenta 

rzecznika Lecha Poznań: 
400,00 zł

• przejażdżka rajdowym sa-
mochodem: 350,00 zł

• przejażdżka motorem suzu-
ki intruder:  320,00 zł

/mw, tr,/
z fot. Henryk Błachnio 

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich sponsorów, darczyńców, 
wolontariuszy,  obsługi technicznej, 
przyjaciół WOŚP, wśród których byli:
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szku-
dlarek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara 
Czachura, radny Zygmunt Majchrzak, Szpot Sp. 
z o.o., Ireneusz Szpot, J.K. Biżuteria - Janusz Ka-
mieński, Volkswagen Poznań, Rolnicza Spółdziel-
nia Produkcyjna Kruszewnia, Restauracja „Między 
Nami”, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Pokój” 
Paczkowo, Dawid Kownacki, Jan Kułakowski, 
Zakład Przetwórstwa Dziczyzny Laspol, Aeroklub 
Poznański, Cech Stolarzy Swarzędzkich, Mabor s. 
j., Zakład Pierzarski Piórex S.A., Zakłady Mięsne A. 
Bystry, Sklep Rowerowy Brodex, Sklep Rowerowy 
FogtBike, Strefa Sportu Tenis & Fitness, Studio 
Foto Video Henryk Błachnio, Cukiernia Magda-
lenka, Cukiernia Kandulski, Cukiernia Grzeczka, 
Cukiernia Hoffmann, Cukiernia „Cafe Pączek” 
Artur Ostrowski, Piekarnia Jankowscy, Pałacyk 
Pod Lipami, Salon Mody Cybina, Studio Paznokci 
„Aga” Agnieszka Gawarecka, Salon Kosmetyczny 

De Looks Daria Wittke, Salon Fryzjerski Luna, Salon 
Kosmetyczny Marlena, Salonik Fryzjerski Grażyna 
Borowska, Tranzico, Językownia, Fizjoterapia Da-
wid Kunysz, Mariusz Pietrzak, Halina Staniewska, 
koło wędkarzy Swarzędz Zatorze, Producent Mate-
racy Meblomatex, Selene Sp. z o.o., Salon Yasumi, 
Utal, Grota Solna w Gruszczynie, Makieta Borówiec, 
OSP Swarzędz, Fotomajka, Optyk Przybylski, Ser-
wis Samochodowy Maciejewski, Taxi Swarzędz, 
Akademia Technika Sport, Pracownia Ceramiki 
i Rzeźby Ewa Wanat, Piotr Kubczak, Drukarnia 
Swarzędzka Stanisław i Marcin Witecki, Hurtownia 
AGD - Sławomir, Sylwia i Tomek, Kasia i Mariusz, 
Piotr Jurkiewicz - „Jubiler”, Krzysztof Kiejdrowski 
„Hikora” PHU-S.C., My Mousic Group Sp. z o.o., 
Sadva, Kwiaciarnia artystyczna Danuta Kobiela, 
Dama - auto części i rowery, Hurtownia Stolarz, 
Stowarzyszenie Morsy Swarzędz, sklep sportowy 
„Bodo”, Karolina Wielogórska, Auto Centrum Swa-
rzędz - Maciej Plenzler, Szymon Cieśla, Państwowa 
Straż Pożarna JRG 3, P. Janusz Niemir, Studio „Wik-
toria” - Małgorzata Lesińska, Marzena Potrawiak, 
Firma Handlowa Hurt-Detal - Jerzy Zys, Tombea, 

Informator Swarzędzki, państwo Rydlińscy, Robert 
Tomas, Ryszard Sołomiewicz, Tubes, Dział zakupów 
F.P. Malta-Decor, Bogdan Junikowski, King Ragards.

Podziękowania dla instytucji i osób, 
pomagających przy organizacji 
23 Finału WOŚP w Swarzędzu. 
W szczególności dziękuję: 
- Urzędowi Miasta i Gminy Swarzędz, Straży 
Miejskiej, Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Swarzędzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji, Zakła-
dowi Gospodarki Komunalnej, Dariuszowi Łuczków 
i całej ekipie Restauracji „Między Nami”, Januszowi 
Jóźwiakowi i firmie Audioserwis, Zbyszkowi Zieliń-
skiemu i firmie „Violex, Swarzędzkiej Telewizji Ka-
blowej, Henrykowi Błachnio, Swarzędzkiemu Brac-
twu Kurkowemu, Stowarzyszeniu Morsy Swarzędz, 
Ratownikom Drogowym PZM z Automobilklubu 
Wielkopolskiego, Leszkowi Łukomskiemu, Ma-
riuszowi Urbańczykowi, Michałowi Mateckiemu, 
Jarkowi Murkowi, osobom odpowiedzialnym za 
prawidłowy przebieg loterii ( Piotr i Izabela Nowak, 
Andria Zygmunt, Krzysztof Rybak, Janusz Niemir, 

Jacek Jagielski, Paweł Pawlak, Monika Bukowska, 
Katarzyna Wichtowska, Agnieszka Matela, Andrzej 
Rutaski, Krzysztof Nowak, Klaudia Piotrowska, 
Bogdan Junikowski), paniom kasjerkom (Grażyna 
Nowak, Kornelia Kamińska, Justyna Koźlicka, Kata-
rzyna Koźlicka), Dariuszowi Nazimowi, Januszowi 
Wanatowi, Łukaszowi Jędrzejczakowi, Mateuszowi 
Gawareckiemu, Tomaszowi Dembińskiemu, Emilii 
Przydrydze, Donie Dolińskiej, Oskarowi Ciechano-
wiczowi, Bartkowi Cebulskiemu, Tymoteuszowi 
Sawickiemu, Kindze i Mariuszowi Wieliczko z Kwia-
ciarni „Esy Floresy”, grupie animatorów Kinimodo, 
Marii Greser, Anicie Frąckowiak, Michałowi Kli-
maszewskiemu, Elizie Iwańskiej, Adamowi Fry-
zowskiemu, Grażynie Borowicz, Dorocie Wróbel 
i Ryszardowi Kurowskiemu, artystom i zespołom, 
dyrektorom swarzędzkich placówek oświatowych 
za ogromną pomoc w organizacji zbiórki. 
Przede wszystkim raz jeszcze serdecz-
nie dziękuję wspaniałym wolontariu-
szom!

Filip Przepióra  
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP 
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Uczciliśmy rocznice:
… wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego

27 grudnia godnie uczciliśmy 
w Swarzędzu 96. rocznicę 
wybuchu Powstania Wielko-

polskiego. Na Rynku, przed tablicą po-
święconą uczestnikom powstania, zgro-
madzili się przedstawiciele władz gminy 
– burmistrz Marian Szkudlarek z zastępcą 
Grzegorzem Taterką, sekretarzem gminy 
Agatą Kubacką i przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Swarzędzu Barbarą Czachurą, 
przybyli też radni Rady Miejskiej, człon-
kowie organizacji społecznych, partii poli-
tycznych, stowarzyszeń, pracownicy służb 
publicznych, mieszkańcy naszego miasta. 

Wartę honorową pełnili harcerze z IX 
Swarzędzkiej Środowiskowej Drużyny 
Harcerskiej „Dąbrowa”. Po wprowadzeniu 
pocztów sztandarowych oraz wspólnym 
odśpiewaniu hymnu państwowego zło-

żone zostały wiązanki kwiatów, będące, 
podobnie jak płonące znicze, wyrazem 
hołdu i pamięci o uczestnikach tamtych 
wydarzeń. 

Powstanie Wielkopolskie z 1918 r. 
przyczyniło się bezpośrednio do rozszerze-
nia rozejmu kończącego I wojnę światową. 
Było jednym z czterech, obok powstania 
wielkopolskiego 1806 roku, powstania sej-
neńskiego w 1919 roku i drugiego powsta-
nia śląskiego w 1020 roku, zwycięskich 
powstań w dziejach Polski. Mieszkańcy 
ziemi swarzędzkiej wzięli czynny udział 
w walkach powstańczych. 

O tym rozdziale narodowej historii 
opowiedział prezes swarzędzkiego Koła 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego - 
Mieczysław Staniszewski. 

Podczas uroczystości gościem szcze-
gólnym był Teofil Różański – dziennikarz, 
marynista, popularyzator i dokumentali-
sta dziejów Powstania Wielkopolskiego. 
Pan Teofil był pomysłodawcą i jednym 

z organizatorów (prezentowanej do 10 
stycznia 2015) w Szkole Podstawowej nr 
4 wystawy pt. „Marynarze w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918/1919”. Starszy pan 
to kopalnia wiedzy o udziale marynarki 
w Powstaniu Wielkopolskim, z jego też 
zbiorów powstała interesująca, historyczna 
ekspozycja, o której obszernie pisaliśmy 
już na www.swarzedz.pl. 

/tr/

Od reakcji: Na str. 23 piszemy też 
o Swarzędzkim Kole Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego. 

…oraz wyzwolenia 
Swarzędza 

22 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 na 
swarzędzkim Rynku odbyła się 
patriotyczna uroczystość z oka-

zji 70. rocznicy wyzwolenia Swarzędza. 
W spotkaniu wzięły udział delegacje szkół, 
swarzędzkich organizacji, służb publicz-
nych, stowarzyszeń, przedstawiciele władz 
Swarzędza – burmistrz Marian Szkudlarek, 
wiceburmistrz Grzegorz Taterka, sekretarz 
gminy Agata Kubacka oraz radni.

Obchody miały uroczystą oprawę – 
przybyły poczty sztandarowe, składano 
bukiety kwiatów, płonęły znicze. Wartę 
honorową przy pomniku upamiętniającym 
bohaterów poległych za wolność i ojczyznę 
pełnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4. 

Antoni Kobza, prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Swarzędzkiej, przypo-
mniał zebranym historię sprzed 70 lat – cie-
kawie i barwnie opowiedział o wyzwoleniu 
Swarzędza spod okupacji hitlerowskiej. 
Burmistrz Marian Szkudlarek podziękował 
wszystkim za udział w uroczystości, będą-
cy dowodem pamięci o naszej historii…

/mw, tr/ 
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Swarzędzkie Koło 
Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego

Działające w naszym mieście Koło Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
swoje początki datuje na rok 2006, kiedy to z inicjatywy pana Floriana 
Fiedlera, znanego regionalisty, rozpoczęło swoją działalność, mającą 
na celu upamiętnienie wydarzeń z przełomu lat 1918-1919. 

Działalność koła pod przewodnic-
twem Floriana Fiedlera zapisała 
się wieloma cennymi inicjaty-

wami, między innymi umieszczeniem 
pamiątkowej tablicy na budynku przy 
ulicy Rynek 12 (adres pana Tadeusza 
Staniewskiego, jednego z organizatorów 
zrywu powstańczego). Florian Fiedler 
jest również autorem repliki sztandaru 
powstańczego (znajdującego się w stałej 
ekspozycji w Bibliotece Publicznej). Do 
projektu repliki posłużył sztandar Straży 
Ludowej, który poświęcony został pod-
czas uroczystej mszy na Rynku w Swa-
rzędzu 16 lutego 1919 roku, a do roku 
1948 służył Związkowi Wojaków i Po-
wstańców w Swarzędzu. Obecnie znaj-
duje się on w zbiorach Muzeum Woj-
skowego w Poznaniu. Mam nadzieję, że 
gdy powstanie w Swarzędzu muzeum 
regionalne lub izba pamięci, znajdzie się 
tam miejsce godne ekspozycji i sztandar 
powróci do naszego miasta, gdzie się 
narodził.

Florian Fiedler był bardzo zaangażo-
wany w popularyzację historii Powstania 
Wielkopolskiego, zwłaszcza wśród mło-
dzieży szkolnej. Po jego śmierci w 2009 r. 
kontynuację jego dzieła powierzono pani 
Justynie Stasiewskiej (wnuczce jednego 
z powstańców), która jednakże z uwagi 
na sytuację osobistą (wyjazd z kraju) nie 
mogła realizować tego zadania. W latach 
2009 – 2012 koło zawiesiło swoją dzia-
łalność. 

W roku 2012 z inicjatywy ówczesnego 
prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Swarzędzkiej – pana Ryszarda Karolczaka 

reaktywowano działalność swarzędzkie-
go Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego. Na zorganizowanym 
w listopadzie 2012 roku zebraniu wy-
brano nowy zarząd wraz z kilkunastoma 
członkami. Priorytetowym zadaniem było 
zgromadzenie materiałów dotyczących po-
wstańców związanych z regionem Swa-
rzędza, które umożliwiłyby wydanie ich 

biogramów w formie książkowej. Zadania 
tego podjęło się znaczne grono reakty-
wowanego koła. Zgromadzone przez ten 
czas materiały są przygotowane do druku 
i mam nadzieję, że w najbliższym czasie 
ta bardzo oczekiwana publikacja znajdzie 
się w rękach rodzin powstańców i ich naj-
bliższych. 

Będzie to zarazem kolejny apel do 
mieszkańców Swarzędza o przekazanie 
posiadanych, a dotychczas nieznanych 
nam materiałów (dokumenty, zdjęcia 
etc.), które będą mogły być wykorzysta-
ne przy kolejnej, uzupełnionej publikacji. 
Dowodem tego, że takie nieznane, ciekawe 
materiały nadal jeszcze istnieją, jest stałe 
pozyskiwane ich do naszych zbiorów. 

W roku bieżącym zainicjowano ozna-
kowanie grobów powstańców. Zrobiono 
pierwszy krok w tym kierunku, wyko-
rzystując marmurowe tabliczki, które 
zamontowano na grobie najmłodszego 
swarzędzkiego powstańca, Leona Jarnusz-
kiewicza oraz, zasłużonego dla swarzędz-
kiego przemysłu meblarskiego, powstańca 
- Franciszka Zawidzkiego. Jest również 
propozycja, aby stworzyć na cmentarzu 
przy ulicy Poznańskiej symboliczne miej-
sca pamięci poświęcone tym, którzy nie 
mają swoich grobów (zginęli w obozach 
zagłady w czasie II wojny światowej), aby 
ich najbliżsi mogli zapalać w tym miejscu 
symboliczne znicze pamięci. 

W 2014 roku za zaangażowanie i szcze-
gólne poświęcenie, przyznano ufun dowaną 
przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu 
statuetkę jednego z dowódców Powstania 
Wielkopolskiego, generała Józefa Dowbor 
Muśnickiego. Laureatką tego wyróżnienia 
została pani Zofia Łażewska. 

Mieczysław Staniszewski

Statuetka gen. Józefa Dowbora Muśnickiego

Na zdjęciach powyżej:
z Mieszkańcy Swarzędza, wśród nich Powstańcy Wiel-
kopolscy (zdjęcie wykonane na „strzelnicy” w 1925 r. 
ze zbiorów rodziny Powstańców Antoniego i Leonarda 
Nawrockich.
z Obelisk poświęcony Powstańcom Wielkopolskim, 
posesja prywatna, Swarzędz ul. Poniatowskiego.
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Półkolonie zimowe

Już po raz kolejny w Swarzędzkim 
Centrum Sportu i Rekreacji odby-
wają się zimowe półkolonie. W I i II 

turnusie uczestniczy łącznie 120 dzieci. 
Program zajęć obejmuje naukę jazdy na 
łyżwach z wykwalifikowanym instruk-
torem, panem Kazimierzem Mąkow-
skim, który jest bardzo lubiany zarówno 
przez dzieci, młodzież jak i dorosłych. 
Ponadto półkoloniści mają okazję do co-
dziennej zabawy na basenie, gdzie pod 

okiem doświadczonych wychowawców 
i ratowników mogą w pełni skorzystać 
z wszystkich atrakcji pływalni. Dodatko-
wo w programie znajdują się również: 
wyjazd do kina, zajęcia gimnastyczno-
-sportowe, gra w kręgle oraz wiele in-
nych atrakcji. 

Na kolejne półkolonie zapraszamy 
już latem. Zapisy w czerwcu!

/scsir/

Ogłoszenie o wynajmie lokalu w SCSiR

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji posiada do 
wynajęcia lokal użytkowy składający się z 1 po-

mieszczenia o powierzchni 7,1 m2, usytuowany na 
parterze Pływalni Wodny Raj przy ul. Kosynierów 1 
w Swarzędzu. Lokal przeznaczony jest na prowadze-
nie nieuciążliwej działalności gospodarczej (sprzedaż 
akcesoriów sportowych, strojów i sprzętu sportowe-

go, środków do higieny osobistej oraz innych arty-
kułów niespożywczych za wyjątkiem suplementów 
diety i odżywek dla sportowców). Punkt sprzedaży 
na pływalni otwarty będzie przez 7 dni w tygodniu 
od godz. 9:00 do 21:00. Informacje pod nr tel. 61 65 
09 520 lub marketing@scsir.swarzedz.pl

/scsir/

Dzień Kobiet na pływalni Wodny Raj
– zapraszamy w sobotę, 7 marca

Zapraszamy wszystkie Panie, nieza-
leżnie od wieku, na „Wodne Party” 
z okazji Dnia Kobiet. 7 marca (so-

bota) od godziny 18:00 do 22:00 pły-
walnia i sauna będą dostępne TYLKO 
DLA KOBIET!!! Przygotowaliśmy na ten 
dzień dla wszystkich Pań specjalny bilet 
na czas „Wodnego Party”. Cała impre-
za - tylko 16 zł. W cenie biletu: basen, 
sauna, aqua aerobik oraz inne atrakcje. 

Kolorowe światła, dobra muzyka i wspa-
niała atmosfera zapewni Wam świetną 
zabawę!!! 

Podczas Wodnego Party specjalnie 
dla wszystkich Panów wprowadzamy 
bilet promocyjny na lodowisko. Na sesję 
o godzinie 18:00 i 20:00 Panowie zapłacą 
za wstęp tylko 5 zł!!!

/scsir/

Podczas ferii 
TAŃSZE 
BILETY!
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Karty honorowane  
w SCSiR:

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

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/

Zapraszamy na 
lodowisko

Lodowisko przy pływalni Wodny Raj 
czynne jest codziennie od 10:00 do 
21:30. W piątki i soboty o godzinie 

18:00 i 20:00 - sesje z Dj Of Line Resist. 
W soboty o godzinie 8:00 i 9:00 - nauka 
jazdy na łyżwach. Koszt jednej lekcji 16 
zł. Lekcje indywidualne – kontakt tele-
foniczny do instruktora 507 760 416. 
Zapraszamy!

/scsir/

Bal przebierańców na lodowisku

W sobotę, 31 stycznia na lodowi-
sku przy pływalni Wodny Raj 
odbył się bal przebierańców. 

W rytmach świetnej muzyki można było 
kręcić piruety i rywalizować w konkur-
sach sprawnościowych. 

Uczestnicy konkurencji otrzymali 
upominki ufundowane przez Urząd Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu. Dziękujemy 
Wszystkim za dobrą zabawę i zaprasza-
my za rok.

/scsir/

4. bieg 10 km Szpot Swarzędz
– Kia Picanto 
nagrodą główną

W niedzielę, 10 
maja 2015 r., na 
ulice Swarzę-

dza wybiegną uczestni-
cy 4. biegu 10 km Szpot 
Swarzędz. Organizatorzy 
(firma Szpot wraz z Gminą Swarzędz) 
spodziewają się, iż tym razem w biegu 
weźmie udział nawet 4000 zawodni-
ków…

Serdecznie zapraszamy! Wszelkie 
szczegółowe informacje dostępne są na 
stronie www.biegi.szpot.pl. 

/mw/
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os. Czwartaków 1, Swarzędz tel. 61 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl

Ferie w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 
zaprasza dzieci ze szkół podsta-
wowych na spektakle teatralne:

19 lutego – Filia os. Raczyńskiego 19
godz. 10.30 – spektakl „Legendy Wiel-
kopolskie” Sapartowskiego Teatru La-
lek,

20 lutego – Filia w Kobylnicy, ul. Po-
znańska 99 
godz. 10.00 – spektakl „Mój piękny 
dzień”  Teatru Promyk,

24 lutego – Biblioteka Publiczna os. 
Czwartaków 1,
godz. 10.00 – spektakl „Mały Książę” 
Sapartowskiego Teatru Lalek.

/bibl/

Japonia w bibliotece

23 stycznia w czytelni biblioteki 
odbyło się kolejne spotkanie 
z cyklu Podróże bliskie i dalekie. 

Wrażeniami z podróży do Japonii po-
dzieliły się prelegentki: Jolanta Brabletz 
i Jolanta Urban. Obie panie z wykształ-
cenia są prawniczkami, dziś, po latach 
pracy zawodowej, przekazują swą wie-
dzę studentom na Uniwersytecie Ekono-
micznym i w Wyższej Szkole Bankowej. 
Odwiedziły wiele odległych zakątków 
świata na wszystkich kontynentach za 
wyjątkiem Antarktydy.

Licznie przybyli goście w ciągu 
dwugodzinnej prezentacji mieli okazję 
poznać Japonię w „pigułce”. Prelegent-

ki w interesujący i dowcipny sposób 
przekazały swe wrażenia z kraju kwit-
nącej wiśni. Wspólnie uczestniczyliśmy 
w hanami – święcie oglądania kwiatów, 
byliśmy w Teatrze Kabuki, w onsenie – 
gdzie można skorzystać z masażu żywy-
mi ślimakami, w salonie gier pachinko, 
w maleńkim tokijskim mieszkaniu oraz 
na aukcji tuńczyków.

Przybyli goście mieli okazję zobaczyć 
kokeshi - tradycyjne japońskie laleczki, 
jukatę oraz zori. Chętni mogli również 
spróbować trudnej sztuki posługiwania 
się pałeczkami.

Barwne opowieści p. Jolanty Bra-
bletz, mieszkanki naszej gminy, oraz jej 

koleżanki, p. Jolanty Urban, dostarczy-
ły uczestnikom wielu niezapomnianych 
wrażeń.

Sławka Nawrocka

Poezja fotografii

Pod takim hasłem 28 stycznia w Bi-
bliotece Publicznej na os. Czwar-
taków została otwarta wystawa 

dwóch fotografów – ojca i syna – Leszka 
i Dominika Lesiczków.

Mistrz fotografii artystycznej Antoni 
Rut – kurator wystawy wprowadził gości 
w odkrywczy świat czytania zdjęć, po-
znawania zamysłu autora i zmierzania 
się z bogactwem przekazu fotografii.

Następnie artyści scharakteryzowali 
swoje prace, opowiedzieli o technikach 
i inspiracjach. 

Chociaż artyści nie zamieszkują w na-
szej gminie, ale mają tu swoje korzenie. 
Leszek Lesiczka jest pomysłodawcą 

Turystycznej Ścieżki Dydaktycznej im. 
A. Cieszkowskiego łączącej Kicin z Wierze-
nicą oraz autorem tysiąca fotografii ziemi 
wierzenickiej. Urodzony w Wierzenicy 
pod znakiem Koziorożca napisał o sobie: 
„Próbując scharakteryzować fotografów 
spod znaku Koziorożca należałoby sięgnąć 
do gór i gwiazd. Otoczyć się pierścieniami 
Saturna i przemierzyć Niebo poszukując 
gwiazdozbioru Koziorożca; następnie po-
śród skał poszukać rosiczki, uśmiechnąć się 
do kozicy i z przejęciem pochylić się nad 
płatkiem zagubionej goryczki, wznieść się 
lotem orła nad turnie, pochwycić promyk 
Słońca, wziąć w płuca wiatr halny i jednym 
wydechem posłać kwiaty gór i Nieba do 
galerii.” 

Dominik Lesiczka – młody por-
trecista, designer, modelarz 3D, grafik. 

Fotograf z wykształcenia i zamiłowania. 
Absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności 
Społecznych na kierunku Wzornictwo. 
Jego zdjęcia przyciągają, wydobywają 
dawne wspomnienia z zakamarków na-
szej pamięci. Ukazują nam dusze portre-
towanych osób. 

Zapraszamy do odwiedzenia galerii 
Wielokropek w swarzędzkiej bibliotece. 
Wystawa czynna będzie do końca lutego 
w godzinach pracy biblioteki. 

Grażyna Sobańska

Nagroda dla Wandy Wasik

19 stycznia w bibliotece na os. 
Czwartaków 1 odbyła się pro-
mocja książki Wandy Wasik 

Tajemnica Gór Świętokrzyskich Krypto-
nim „K 22”. Autorka w obecności licznie 
przybyłych gości odebrała Nagrodę Pracy 
Organicznej im. Marii Konopnickiej.

Nagrodę w imieniu Kapituły wręczyli 

Kalina Izabela Zioła oraz Dariusz Lebioda.
Gratulujemy!

SN

Od redakcji: o książce Wandy Wasik 
Tajemnica Gór Świętokrzyskich Kryptonim 
„K 22”obszernie pisaliśmy w poprzednim 
(grudzień 2014) wydaniu Prosto z Ratusza.
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„Księgi Jakubowe”
Olga Tokarczuk

„Księgi Jakubowe” to powieść 
historyczna osadzona w XVIII w. na 
ziemiach polskich, napisana z wielkim 
rozmachem i ogromną dbałością 
o szczegóły i realia epoki. Koncentruje 
się wokół postaci Jakuba Franka, 
o którym sama autorka mówi „Trudno 
go ocenić jednoznacznie, to postać 
ambiwalentna, kontrowersyjna. 
Zapamiętano go w bardzo różny 
sposób: zwolennicy, jako pięknego, 
wysokiego, charyzmatycznego 
mężczyznę, przeciwnicy - jako obrzy-
dliwego garbusa, który nie potrafi 
sklecić zdania. Tak naprawdę to sama 
nie wiem, kim był Jakub Frank. Na 
pewno był zdolnym politykiem, na 
pewno wywarł ogromny wpływ na 
rzesze ludzi, także na polskich arysto-
kratów, był żydowskim mistykiem, 
choć wykorzystywał religię do celów 
politycznych.” (wywiad dla culture.pl)

„Zajeździmy kobyłę 
historii”
Karol Modzelewski

Wspomnienia wybitnego historyka 
mediewisty, działacza politycznego, 
jednego z grona najbardziej znanych 
opozycjonistów z czasów Polski 
socjalistycznej. Książka ukazuje dzieje 
rodziny i losy jego samego na tle 

historii politycznej Polski od lat czter-
dziestych XX wieku po chwilę obecną. 
Opowiedziana z troską o szczegóły 
historyczne ukazuje postawy 
opozycjonistów z lat sześćdziesiątych, 
z czasu „Solidarności” i okresu prze-
mian ustrojowych w naszym kraju, 
zwraca uwagę na wielość koncepcji 
i różnorodność dróg dojścia do pełnej 
demokratyzacji życia politycznego 
w Polsce od prób naprawiania syste-
mu socjalistycznego aż po zupełne 
odejście od jego założeń.

 „Już czas”
Jodi Picoult

Alice, badaczka słoni zaginęła. Czy 
córka, Jenny Metcalf, może zapo-
mnieć o matce? Czy więź, która łączy 
matkę i córkę może być silniejsza od 
śmierci? Po dziesięciu latach od zagi-
nięcia matki jej córka uparcie tropi jej 
ślady w internecie czy przeglądając 
stare pamiętniki, aby odnaleźć 
choć jedną informację wskazującą 
miejsce jej pobytu. Czy jasnowidzka 
Serenity Jones, która wsławiła się 
odnajdywaniem zaginionych osób 
i zgryźliwy detektyw Virgil Stanhope, 
który prowadził sprawę zaginięcia 
Alice, choć o krok przybliżą ją do 
odnalezienie matki? 

„Milaczek”
Magdalena Witkiewicz

Lubicie Bridget Jones z jej niesforną 
naturą i tendencją do popełniania 
zabawnych gaf? Pokochacie Milaczka!
Milaczek to młoda kobieta, która nie-
ustająco poszukuje miłości swojego 
życia. Tak jak to bywa w komediach 
romantycznych... Robi to w nieco 

oryginalny i trochę nieudolny sposób. 
Na szczęście pomagają jej w tym 
ekscentryczna ciotka, Zofia Kruk, 
oraz Bachor, czyli urocza i rezolutna 
ośmioletnia sąsiadka. A pod nogami 
plącze im się Parys Antonio, pies 
arystokrata.

„Kochana moja”
Małgorzata Kalicińska,  
Barbara Grabowska

Rozmowa między matką i córką 
rozdzielonymi oceanem, przesycona 
tęsknotą, wspomnieniami rodzinnymi 
i miłością. „Basia Grabowska: z mamą 
można rozmawiać o wszystkim. 
Tęsknię za nią. Zawsze miałyśmy tyle 
tematów do obgadania, a tu nagle 
ocean wyrósł miedzy nami, a wraz 
z nim różnica czasu. Co począć? Pisać? 
No to piszemy. Dużo i na każdy temat. 
Bo Sami zobaczycie. Małgorzata 
Kalicińska: Co za córę mam! Zawsze ce-
niłam Ją za mądrość, poczucie humoru 
i wrażliwość. To jest Piękny Człowiek. 
Tęsknię więc piszę - (trawestując Skal-
dów). To nasza rozmowa przez ocean.”

„Jedwabnik”
Robert Galbraith

Kolejna powieść sensacyjna autorki 

znanej z serii książek o Harrym 
Potterze, która ukrywa się pod 
pseudonimem Robert Galbraith. 
Prywatny detektyw Cormoran Strike 
usiłuje rozwikłać sprawę zaginięcia 
pisarza owena Quine’a. Napotyka na 
bezwzględnego zabójcę, z jakim do 
tej pory nie przyszło mu się zmierzyć. 

„Gniew”
Zygmunt Miłoszewski

„Gniew” to długo oczekiwane 
zakończenie kryminalnej trylogii 
z prokuratorem Teodorem Szackim. 
Szacki to jeden z najbardziej rozpo-
znawalnych bohaterów powieści kry-
minalnych w Polsce, który przyniósł 
Zygmuntowi Miłoszewskiemu także 
sławę na międzynarodowym rynku 
literackim. 
„Gniew” to powieść, w której tłem 
do zagadki kryminalnej jest ważny 
problem społeczny oraz wnikliwy 
portret Polski, ukazany przez pryzmat 
mrocznego, jesiennego miasta. Szacki 
po życiowej rewolucji przeprowadza 
się do Olsztyna, by zmierzyć się 
z ostatnią a zarazem najtrudniejszą 
w swojej karierze zagadką – proble-
mem przemocy domowej.

Sławka Nawrocka

Biblioteka Publiczna poleca:
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Przydatne adresy i telefony

]]Urząd]Miasta]i]Gminy]
w]Swarzędzu

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, 
wt.-pt. 7.30-15.30  (w pon. kancelaria - 
biuro podawcze do 18.00)
Burmistrz Marian Szkudlarek przyjmuje 
interesantów w poniedziałki w godz. 14.00-
17.00 oraz w czwartki w godz. 8.00-10.00. 
Prosimy o wcześniejsze umówienie się wraz 
z podaniem tematu sprawy - tel. 61 65 12 222 
lub 61 65 12 206. 
Zastępcy burmistrza Grzegorz Taterka 
i Tomasz Zwoliński przyjmują w poniedziałki 
w godz. 14.00-17.00. Prosimy o wcześniejsze 
umówienie się wraz z podaniem tematu 
sprawy – tel. 61 65 12 202.

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

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

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

]]Komisariat]Policji]]
w]Swarzędzu

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

]]OSP]w]Swarzędzu]
ul. Bramkowa 3
tel. 61 817 23 02, 61 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

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

Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 510 031 946

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

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

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

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

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

]] Laboratorium]Analiz]]
Lekarskich]„Jaromed”

os. Dąbrowszczaków 8/19
 tel/fax 61 817 46 08

]]Pracownia]]
Rentgenowska]„Kwant”

Pl. Niezłomnych 15, tel. 61 651 12 85

]] Zespół]Przychodni]Leka-
rza]Rodzinnego]DIAGTER]
Sp.]z]o.o.

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

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

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

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

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

]]Rehasol]Clinic]Medyczno-
-Rehabilitacyjna]sp.]z]o.o.

62-020 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 
100/102 c, tel./fax (61) 651-52-68,  
tel. kom. 519-662-649
www.rehasol.pl, biuro@rehasol.pl

]]Dyżury]całodobowe]
aptek

Apteka „Osiedlowa” (Swarzędz os. Ko-
ściuszkowców 13 – pawilon, tel. 61 8174 
111) od 2 lutego 2015 pełni codzienny 
całodobowy dyżur. 
Całą dobę czynne są również apteki w 
Poznaniu:
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18, tel. 
61 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6, tel. 
61 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. Przyjaźni paw. 
141, tel. 61 820-16-42
Apteka „Na Gwarnej” ul. Gwarna 5/4, tel. 
61 852-52-44

]]Ośrodek]]
Pomocy]Społecznej

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

]]Gminne]]
Centrum]Informacji

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

]] Zakład]]
Gospodarki]Komunalnej]

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

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

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

]]Swarzędzkie]Centrum]
Sportu]i]Rekreacji

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

]]Skansen]i]Muzeum]
Pszczelarstwa]

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

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

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

]]Cech]Stolarzy]]
Swarzędzkich

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

]]Starostwo]Powiatowe]
w]Poznaniu

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

]]Ośrodek]Interwencji]
Kryzysowej]

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl

Propozycje na zimowe ferie z Nowe rejony szkół
Nabór do przedszkoli z Budżet Swarzędza na 2015 r.

] Fot. H. Błachnio
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Rokietnicki flesz Informator Gminy Rokietnica

Laureaci „Rokietnickiej Wierzby” 2014
Jean Bernard Diatta

Pochodzi z Senegalu. Do Polski przyje-
chał w 1985 roku. Studiował na Akademii 
Rolniczej w Poznaniu i z tą uczelnią zwią-
zany jest do dziś. Akademia Rolnicza stała 
się Uniwersytetem Przyrodniczym, a stu-
dent Diatta został magistrem, doktorem…, 
a dziś jest profesorem Wydziału Rolnictwa 
i Bioinżynierii. W 2006 roku Jean Diatta 
zamieszkał wraz z rodziną w Kiekrzu. Nowy 
mieszkaniec od początku zaangażował się 
w życie społeczne Gminy Rokietnica. Jego 
postawę dostrzegli współmieszkańcy, którzy 
wybrali Go Radnym. W latach 2010 – 2014 
był Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Ro-
kietnica. Po upływie kadencji nie ubiegał 
się o ponowny wybór, wciąż jednak służy 
swoim czasem, wiedzą i pomocą Gminie 
i jej Mieszkańcom.

Katarzyna i Roman Gorajowie
Są rodowitymi Rokietniczanami. To 

w Rokietnicy się wychowali, dorastali, 
poznali, pokochali i… stanęli na ślubnym 
kobiercu. W 1991 roku wspólnie założyli 
firmę „RUMCYK”. Zaczynali od usług ase-
nizacyjnych, zajmując się też transportem 
i robotami ziemnymi. Dobrze prosperują-
ce przedsiębiorstwo daje Im możliwość 
pomagania innym. Szkoły, przedszkola, 
organizacje społeczne, osoby chore i po-
trzebujące – trudno wymienić wszystkich, 
którym Państwo Gorajowie pomogli, czy 
to w sposób finansowy, czy techniczny. 
Na wsparcie może liczyć między innymi 
Rokietnicka Orkiestra Dęta, w której gra 
Ich Syn, Jakub. Niezwykle charyzmatyczni, 
gospodarni przedsiębiorcy i nade wszystko 
wrażliwi społecznicy.

Wojciech Kaczmarek

Urodził się i mieszka w Szamotułach. 
Jednak od 1992 roku związany jest z Ro-
kietnicą. Wtedy, jako świeżo upieczony 
absolwent Akademii Rolniczej rozpoczął 
pracę w tutejszym Zespole Szkół. Po sze-
ściu latach pracy młody nauczyciel został 
Wicedyrektorem Szkoły. W 2003 roku był 
już dyrektorem. Zarządzając Zespołem Szkół 
nie zapomniał o swoim powołaniu, którym 
jest praca z młodzieżą, dająca ogromną ra-
dość i satysfakcję. Pod rządami Wojciecha 
Kaczmarka szkoła rozkwitła. W 2004 roku 
dostała sztandar i imię Jadwigi i Władysława 
Zamoyskich. Został zorganizowany pierwszy 
w historii zjazd absolwentów, wprowadzo-
no nowe kierunki kształcenia zawodowe-
go. Równocześnie rozbudowie i remontowi 
poddano szkolne budynki, powstały nowe 
obiekty sportowe. Duża w tym zasługa kre-
atywnego i energicznego Dyrektora.

Sylwestrowo-Noworocznie  
już po raz czwarty

Koncert Sylwestrowo-Noworoczny w rokietnickim Gim-
nazjum im. Noblistów to już tradycja. Obiekt, który 
w założeniach poza funkcją edukacyjną miał stać się 
równie ważną przestrzenią integrującą, już nie tylko za-
prasza, ale gromadzi coraz większą rzeszę mieszkańców.

Pierwsze ze spotkań kończących rok 
i zapowiadających przyjście następ-
nego, miało miejsce w roku otwarcia 

Gimnazjum.  Było kontynuacją wydarzenia 
znanego w gminie i w wielu innych samo-
rządach od lat. Tak jednak jak nowa była 
szkoła, pojawiła się także nowa idea. 

Noworoczna okazja do podsumowania 
roku przestała mieć bowiem formułę za-
mkniętą. Zastąpiło ją wydarzenie, które, tak 
jak wiele innych przedsięwzięć organizowa-
nych w gminie, miało przede wszystkim być 
kolejną ofertą dającą dowód bycia u siebie 
i ze sobą. Bez względu na rodzaj wykony-
wanego zajęcia, organizacyjną przynależ-
ność, powiazania, zasługi. Tym bowiem, co 
z założenia wyłącznie stanowi bilet wstępu 
na spotkanie, jest otwartość, ciekawość, sym-
patia i gotowość bycia wśród swoich.

Kolejne lata pokazują, że zaproponowa-
na formuła zdała egzamin. I to nie tylko ze 
względu na oprawę, choć to zdecydowany 
atut rokietnickich spotkań, które nie bez 

powodu przybrały formułę koncertu. Nic 
bowiem tak jak muzyka nie potrafi budować 
nastroju, łagodzić napięć, budować mostów 
i stawiać na pozytywne relacje. Tym bardziej, 
że autorami koncertowych przeżyć są jedni 
z nas oraz ci, których muzyczny talent na-
szych współmieszkańców przyciąga. Wypa-
da przypomnieć niezwykłość artystycznego 
programu Affabre Concinui, solistów Teatru 
Wielkiego, czy tegoroczny recital Janusza 
Szroma z porywającą oprawą taneczną Sary 
Janickiej i Artura Bystrzyckiego. Pięknego 
i nagradzanego aplauzem również, a może 
przede wszystkim, z uwagi na możliwość 
podziwiania rozwoju towarzyszącej zapro-
szonym artystom Gminnej Orkiestry Dętej. 
Zaskakującej coraz bogatszym repertuarem 
– zawsze spójnym, tematycznym i starannie 
wyreżyserowanym oraz tym, co chyba naj-
zręczniej zamknąć pojęciem magnetycznego 
klimatu. Prawdziwego, szczerego, rozwija-
jącego talent, ambitnego, tryskającego no-
wymi pomysłami, nie bojącego się wyzwań, 

pełnego starannej elegancji i szacunku, ale 
i po ludzku swojskiego. Dalekiego nadęciu, 
łamiącego dystans, wyzwalającego energię.  

Rokietnicki Koncert Sylwestrowo-no-
woroczny to także wyróżnienie i uznanie. 
Jego stałym elementem jest bowiem wręcze-
nie statuetki Rokietnickiej Wierzby. Wzoro-
wana na gminnym symbolu, zaczerpniętym 
z herbu, uosabia pracowitość, bezinteresow-
ność, społecznikowską pasję i zaangażo-
wanie. Przyznawana zaś jest tym, którzy 
łączenie tych wartości z umiejętnościami, 
talentem, odwagą i oddaniem, uznają za 
oczywistą życiową dewizę. Galeria laure-
atów Rokietnickiej Wierzby to dziś już spore 
grono (24 statuetki). Są i pracują wśród nas.

Kolejne spotkanie w klimacie, w wy-
magającym, ale i rodzimym towarzystwie 
Wierzby, już za rok. Wystarczy być. Dzię-
kując za tak liczną Państwa obecność, po 
prostu zapraszamy.

D.P.  
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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

Zapraszamy  
do 

zamieszczania 
reklam!

tel. 607-566-555

mn@kreator.com.pl

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

 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

Specjalista Laryngolog 
przyjmuje dzieci i dorosłych

bezpłatnie w ramach NFZ ze skierowaniem
i odpłatnie bez skierowania.

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

i dorosłych
r wizyty domowe 698 221 757

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

ZAKŁAD ZEGARMISTRZOWSKI
 Rok założenia 1994 Sławomir Sławiński
Pełny zakres usług zegarmistrzowskich:

- kompleksowa naprawa starych zegarów i zegarków
- renowacja kopert i tarcz
- sprzedaż zegarków:
 • szwajcarskich,
 • japońskich. 
- dorabianie szkiełek każdego typu
- markowe baterie
- paski i bransolety

godziny otwarcia: pon-pt: 10-18, sob: 10-13
Os. Raczyńskiego 12, 62-020 Swarzędz tel. 602 640 034

  509 29 60 92

BudowaDomow.com

• sprzedaż gotowych domów 
• budowa domów „pod klucz”

• stan surowy  
i deweloperski

PSYCHOTERAPIA
mgr Agata Pakuza
w Pobiedziskach
dla osób  
uzależnionych  
i ich bliskich

LĘKI, NERWICE, 
DEPRESJE 

ZABURZENIA  
JEDZENIA

tel. 606 259 333

ElektroLAN
e-mail: biuro@elektrolan.pl
tel. kom. 603 601 878 lub 500 069 699

ZATRUDNIMY NA STANOWISKU ELEKTROINSTALATORA

Oferujemy:
• umowa o pracę, 
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• praca w okolicach Poznania oraz na terenie kraju

Wymagania:
• prawo jazdy kat. B,
• samodzielność w działaniu,
• dyspozycyjność,
• gotowość do wyjazdów służbowych,
• niekaralność

Mile widziane :
• doświadczenie w branży elektroinstalacyjnej

także osoby do przyuczenia !

$
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FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

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

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

STOMATOLOGIA
UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNY PRZEGLĄD!

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

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

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

Lek. dentysta Marcin Gonciarz
SPECJALISTA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

śr., czw. 15.00-19.00

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

Leczenie i bezpłatne protezy

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

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze, 
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie, RTG zębów

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

inne godziny do uzgodnienia czynne też w soboty

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej


