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BARDZIEJ RYGORYSTYCZNE 

P R A W O 
ŚMIECIOWE

Ministerstwo Środowiska przedstawiło pod koniec sierpnia projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Planuje się w nim wprowadzić m.in. większą kontrolę nad systemem gospodarowania odpa-
dami oraz urealnić różnice między stawkami opłat za odpady zmieszane i segregowane.

ŚMIECI 4 RAZY DROŻSZE…
Zmianą, która najbardziej może dotknąć mieszkańców, 

po nowelizacji ustawy w przedstawionej wersji projekto-
wej, jest zaostrzenie kar za brak segregacji – stan pojemni-
ków lub worków będą sprawdzały fi rmy komunalne. Karą 
ma być obarczenie mieszkańca czterokrotnie wyższymi 
opłatami za wywóz odpadów. W przypadku osiedli, odpo-
wiedzialność za brak segregacji, będzie zbiorowa. Wystar-
czy kilka osób, które nie segregują odpadów, aby podnieść 
stawkę dla całej nieruchomości.

Przeciwko projektowi protestuje Związek Rewizyjny 
Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Negatywną opinię wydał 
również Związek Miast Polskich. Wiele krytycznych uwag 
wniosła Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Stowa-
rzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, które zaznacza, 
że wprowadzenie 4-krotnie wyższej opłaty za nieselektyw-
ną zbiórkę odpadów, będzie stwarzało poważne proble-
my w przypadku nieruchomości wielolokalowych (bloki), 
gdzie określenie osoby niesegregującej (przy zadeklaro-
wanej w bloku segregacji) jest praktycznie niemożliwe.

PROJEKT WPROWADZA M.IN.:
¡ Zmianę sposobu liczenia poziomu recyklingu (poziom 

w wysokości co najmniej 50 proc. wagowo będzie mógł 
być liczony w stosunku do wszystkich odpadów komu-
nalnych, a nie tylko 4 frakcji).

¡ Obowiązkową selektywną zbiórkę odpadów w podziale 
na frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, od-
pady wielomateriałowe oraz bioodpady.

¡ Możliwość zbierania odpadów komunalnych w wor-
kach (obecne przepisy odnoszą się do pojemników).

¡ Ujęcie w systemie wszystkich właścicieli nieruchomości 
(również nieruchomości niezamieszkałe).

¡ Konieczność ogłaszania odrębnych przetargów na od-
biór i na zagospodarowanie odpadów.

¡ Usunięcie defi nicji odpadów zielonych (ponieważ defi -
nicja bioodpadów obejmuje również odpady zielone).

¡ Ryczałtową stawkę opłaty za rok od domku letnisko
wego, rekreacyjno-wypoczynkowego w wysokości 96 zł.

¡ 4-krotnie wyższą stawkę za odbiór śmieci w przypadku, 
gdy naruszony zostanie obowiązek selektywnego 
zbierania odpadów (ministerstwo szacuje, że zmiana 
ta spowoduje wzrost w dochodach wszystkich gmin 
w Polsce średnio o ponad 110 mln rocznie, czyli w prze-
liczeniu na gminę średnio 44,7 tys. na rok).

¡ Możliwość wykorzystania nadwyżki pochodzącej 
z opłat za śmieci, niewykorzystanych w poprzednim 
roku, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania 
odpadami, a także na wyposażenie terenów użytku 
publicznego w pojemniki lub worki.

¡ Obowiązek korekty stawek za odbiór śmieci, jeśli stwier-
dzona zostanie nadwyżka wpływów z tego tytułu nad 
wydatkami.

Resort środowiska zaproponował, aby znowelizowana 
ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

JC

Źródło: PAP
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CZEKAMY NA OFERTY 
W ZAKRESIE KONSERWACJI

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu oczekuje na oferty na wykonawstwo w roku 2019 następujących robót konser-
wacyjnych: 

 Konserwacja instalacji wod.-kan.-gaz.-co. 
 Konserwacja instalacji elektrycznych. 
 Roboty ślusarskie. 

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz) w terminie do 15.11.2018 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w administracjach osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej:

 os. Raczyńskiego 20, tel. 61 817 52 69 
 ul. Gryniów 6, tel. 61 817 43 22

ZASADY WSPÓŁPRACY
Każda roboczogodzina przepracowana w celu usunięcia usterek bądź zabezpieczenia awarii, w celu bezpiecznej eks-
ploatacji nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię, będzie ewidencjonowana w systemie elektronicznym SOL. 
Wykonanie prac będzie zatwierdzane przez pracowników Działu Technicznego Administracji Osiedli, gospodarzy domu 
lub bezpośrednio przez osobę zgłaszającą problem z właściwym funkcjonowaniem instalacji znajdujących się w jego 
mieszkaniu lub budynku. Zasady te dotyczyć będą instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, 
wody i kanalizacji oraz drobnych napraw budowlanych. Wynagrodzenie konserwatorów będzie wynikać z sumy dwóch 
składników. Pierwszym składnikiem będzie iloczyn przepracowanych godzin i umownej stawki za roboczogodzinę. 
Natomiast drugim będzie stała kwota, zależna od ilości m2 obsługiwanej powierzchni użytkowej mieszkań i lokali. Odpo-
wiedzialność Spółdzielni za bezawaryjne działanie ww. instalacji wynika wprost z obowiązującego Regulaminu rozdziału 
obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni i reguluje 
zakres obowiązków leżących po stronie Spółdzielni oraz po stronie lokatora.

CZEKAMY NA OFERTY 
W ZAKRESIE WYKONANIA PRAC

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Swarzędzu, oczekuje na oferty na wykonawstwo w roku 2019 następujących prac:

 Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 Kontrola instalacji gazowych.
 Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.
 Konserwacja domofonów.
 Konserwacja urządzeń kotłowni gazowych.

Oferty należy składać w sekretariacie Zarządu (ul. Kwaśniewskiego 1, 62-020 Swarzędz) w terminie do 22.11.2018 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w administracjach osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej:

 os. Raczyńskiego 20, tel. 61 817 52 69 
 ul. Gryniów 6, tel. 61 817 43 22

INFORMATOR SPÓŁDZIELCZY
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PUBLIKUJEMY UCHWAŁĘ 
KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ 

W SPRAWIE CZYNNEGO UDZIAŁU 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH 

W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH  W 2018 R.

Uchwała nr 17/2018
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie udziału spółdzielców w wyborach samorządowych

Krajowa Rada Spółdzielcza,
u w przekonaniu, że naszemu krajowi, jak i całej Europie, niezbędna jest ekonomia oparta o wartości spółdzielcze – 

ekonomia, która umożliwi wszystkim obywatelom pełne korzystanie z efektów rozwoju gospodarczego, a sam rozwój 
uczyni trwałym i zrównoważonym;

u uznając, że spółdzielnie winny odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości naszego kraju, aby razem budo-
wać Polskę, w której ludzie znajdą się w samym sercu gospodarki kierującej się wartościami demokracji, partycypacji 
i integracji społecznej;

u w trosce o zapewnienie warunków funkcjonowania i rozwoju spółdzielczości w Polsce; oraz
u biorąc pod uwagę, że skuteczność i efektywność naszych działań w dużym stopniu zależą od dobrych relacji ze struk-

turami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli i współpracy z działaczami samorządowymi

postanawia

zwrócić się do spółdzielni i organizacji spółdzielczych, spółdzielców, członków ich rodzin oraz wszystkich osób posiadają-
cych rekomendację Krajowej Rady Spółdzielczej o:

1. zgłaszanie kandydatów do rad gmin, powiatów i województw oraz na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
wywodzących się ze środowiska spółdzielczego bądź silnie z nim związanych oraz udzielenie im pełnego poparcia,

2. spółdzielczą solidarność w okresie przedwyborczym w zakresie czynnego korzystania z praw wyborczych przez człon-
ków, pracowników, działaczy spółdzielczych i ich rodzin w wyborach samorządowych,

3. zawieranie międzyspółdzielczych porozumień wyborczych dla organizowania poparcia dla kandydatów wspierających 
rozwój ruchu spółdzielczego oraz podejmowanie merytorycznej współpracy z komitetami wyborczymi i strukturami 
samorządowymi w zakresie opracowywania programów wyborczych uwzględniających zagadnienia funkcjonowania 
spółdzielczości,

4. organizacyjne i techniczne zaangażowanie organizacji spółdzielczych dla kampanii wyborczych kandydatów związa-
nych z ruchem spółdzielczym,

5. oddanie głosów na kandydatów wywodzących się ze spółdzielczości, wspierających jej rozwój i doceniających rolę 
spółdzielczości w funkcjonowaniu lokalnych społeczności, kierujących się zasadami demokracji i samorządności, 
a którym przyświeca wizja Polski bliższej swoim obywatelom, realizującej nasze wspólne wartości, budowy bardziej 
sprawiedliwego społeczeństwa i przyszłości.

Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej

dr Jerzy Jankowski

Sekretarz Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej

Maciej Palej

INFORMATOR SPÓŁDZIELCZY
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JAK GŁOSOWAĆ?
WÓJT/BURMISTRZ/PREZYDENT MIASTA 

Na kolejnej stronie zamieszczamy imiona i nazwiska 
wszystkich kandydatów na stanowisko Wójta, Burmistrza 
i Prezydenta Miasta w każdej z miejscowości, w której 
znajdują się spółdzielcze budynki. Karta do głosowania 
na Burmistrza lub Prezydenta Miasta jest koloru różowego.
u Jeśli w naszym mieście startuje kilku kandydatów – 

stawiamy krzyżyk w kartce po lewej stronie przy nazwi-
sku wybranego, jednego kandydata.

u Jeśli, tak jak np. w Kostrzynie, startuje tylko jeden kan-
dydat – wyborca głosuje za wyborem tegoż kandydata, 
stawiając krzyżyk w kratce oznaczonej słowem „TAK” 
z lewej strony obok nazwiska kandydata lub stawiając 
krzyżyk w kratce oznaczonej słowem „NIE” z lewej stro-
ny obok nazwiska kandydata.

RADA MIASTA
W wyborach Rady Miejskiej, każdy wyborca będzie gło-

sował na jednego radnego ze swojego okręgu wyborcze-
go. W każdej gminie/mieście podział na okręgi jest różny, 
przykładowo w Kostrzynie ustalonych zostało 15 okręgów, 
w Poznaniu 6 okręgów, w Luboniu i Kórniku 4 okręgi, 
a w Czerwonaku i Swarzędzu 3 okręgi wyborcze (general-
nie Okręg 1 to osiedla Swarzędz-Południe, Okręg 2 to osie-
dla Swarzędz-Północ, a Okręg 3 stanowią sołectwa). Karta 
do głosowania na Radę Miasta/Radę Gminy jest koloru 
białego – stawiamy krzyżyk w kartce po lewej stronie przy 
nazwisku wybranego, jednego kandydata.

RADA POWIATU POZNAŃSKIEGO
W wyborach Rady Powiatu także głosujemy na jednego 

kandydata, niezależnie z jakiej listy pochodzi. Wyborcy 
głosować będą również w swoich powiatowych okręgach 
wyborczych, z których niektóre skupiają po kilka gmin. 
Mieszkańcy spółdzielczych nieruchomości z różnych gmin, 
będą więc głosować w ramach różnych okręgów, i tak: 
Okręg nr 2 – Czerwonak, Okręg nr 4 – Swarzędz, Okręg nr 5 
– Luboń, Okręg nr 6 – Kórnik, Okręg nr 7 – Kostrzyn. Każdy 
mieszkaniec może sprawdzić listę kandydatów do Powia-
tu na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dla swojego 
okręgu. Karta do głosowania na Radę Powiatu jest koloru 
żółtego (tej karty nie będą mieli mieszkańcy Poznania) – 
stawiamy krzyżyk w kratce z lewej strony obok nazwiska 
jednego kandydata.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO

Spółdzielcy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu 
znajdują się w dwóch okręgach. Mieszkańcy Poznania 

Krzyżyk – znak „X” (co najmniej dwie linie, 
które przecinają się w obrębie kratki)

KARTY DO GŁOSOWANIA

Mieszkańcy Poznania otrzymają trzy karty do głosowania:

w Okręgu nr 1, natomiast pozostali mieszkańcy w Okręgu 
nr 3, który obejmuje powiaty: poznański, śremski, średzki, 
gnieźnieński i wrzesiński. Każdy mieszkaniec może spraw-
dzić listę kandydatów do sejmiku w swoim Okręgu na stro-
nie Państwowej Komisji Wyborczej – zapewne najczęściej 
mieszkańcy głosować będą na kandydatów z ich miasta 
lub gminy. Karta głosowania do Sejmiku jest koloru nie-
bieskiego – stawiamy krzyżyk w kratce z lewej strony obok 
nazwiska jednego kandydata.

KARTA 
DO GŁOSOWANIA

RADA MIASTA
NA PRAWACH 

POWIATU

KARTA 
DO GŁOSOWANIA

SEJMIK
WOJEWÓDZTWA

KARTA 
DO GŁOSOWANIA

PREZYDENT
MIASTA

KARTA 
DO GŁOSOWANIA

RADA GMINY
LUB

RADA MIASTA

KARTA 
DO GŁOSOWANIA

RADA 
POWIATU

KARTA 
DO GŁOSOWANIA

SEJMIK
WOJEWÓDZTWA

KARTA 
DO GŁOSOWANIA

WÓJT
BURMISTRZ
PREZYDENT

MIASTA

Mieszkańcy Swarzędza, Kostrzyna, Czerwonaka, Kórnika 
i Lubonia otrzymają cztery karty do głosowania:

W JAKICH GODZINACH BĘDĄ OTWARTE LOKALE WYBORCZE? 

Lokale wyborcze będą otwarte 
od godziny 7:00 do godziny 21:00.

WYBORY 21 PAŹDZIERNIKA 2018
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KANDYDACI NA 
WÓJTA/BURMISTRZA/PREZYDENTA MIASTA

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ
1. Witold GARSTKA, lat 41, KW Prawo i Sprawiedliwość, Jasin
2. Marian SZKUDLAREK, lat 58, KWW Mariana Szkudlarka, Swarzędz
3. Bożena SZYDŁOWSKA, lat 67, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Swarzędz
4. Anna TOMICKA, lat 63, KWW Anny Tomickiej, Gortatowo

WYBORY WÓJTA GMINY CZERWONAK
1. Przemysław MAĆKOWIAK, lat 40, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Czerwonak
2. Jacek SOMMERFELD, lat 44, KWW Wójta Jacka Sommerfelda, Koziegłowy
3. Marcin WOJTKOWIAK, lat 36, KWW Marcina Wojtkowiaka Lepsza Gmina Czerwonak, Miękowo

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSTRZYN
1. Szymon MATYSEK, lat 38, KWW Nowe Oblicze Gminy, Kostrzyn

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY KÓRNIK
1. Magdalena KOSAKOWSKA, lat 46, KWW Magdaleny Kosakowskiej My Kórniczanie, Kamionki
2. Przemysław PACHOLSKI, lat 40, KWW Bezpartyjni Samorządowcy, Dachowa
3. Zbigniew TOMASZEWSKI, lat 49, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Czmoniec
4. Adam ZYDROŃ, lat 46, KW Prawo i Sprawiedliwość, Kórnik

WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUBOŃ
1. Małgorzata MACHALSKA, lat 51, KWW Forum Obywatelskie Luboń, Luboń
2. Monika NAWROT, lat 38, KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia, Luboń
3. Robert OSTAFIŃSKI-BODLER, lat 47, KWW Robert Ostafi ński-Bodler, Zalasewo

WYBORY PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
1. Dorota BONK-HAMMERMEISTER, lat 47, KWW Społeczna Koalicja „Prawo do Miasta”, Poznań
2. Wojciech BRATKOWSKI, lat 60, KWW Poznań Od Nowa Inicjatywa Społeczna, Poznań
3. Przemysław HINC, lat 47, KWW Kukuz’15, Poznań
4. Jacek JAŚKOWIAK, lat 54, KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska, Poznań
5. Tomasz LEWANDOWSKI, lat 40, KWW Lewica, Poznań
6. Jarosław PUCEK, lat 42, KWW Jarosława Pucka Dobro Miasta, Poznań
7. Tadeusz ZYSK, lat 65, KW Prawo i Sprawiedliwość, Poznań

Publikujemy imiona i nazwiska wszystkich kandydatów, którzy biorą udział w wyborach na włodarzy 
miast/gmin w każdej z miejscowości, zamieszkiwanej przez naszych spółdzielców. 

Przy każdym kandydacie znajduje się informacja o jego wieku, komitecie (z jakiego startuje) 
oraz o miejscu jego zamieszkania.

INFORMATOR SPÓŁDZIELCZY



KANDYDACI NA 
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

Okręg 1 SWARZĘDZ-POŁUDNIE
Na radnych z okręgu nr 1 głosować będą wyborcy mieszkający na: 
os. Raczyńskiego, os. Cegielskiego, os. Działyńskiego, os. Mielżyńskiego.

Z 39 kandydatów startujących w okręgu nr 1, do Rady Miejskiej wejdzie 6 kandydatów.

KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. Bartosz STAWICKI, lat 32, Swarzędz
2. Jacek CZUJEWICZ, lat 64, Swarzędz
3. Anna TALARCZYK, lat 35, Swarzędz
4. Blanka STILLER, lat 29, Swarzędz
5. Jacek MAĆKOWIAK, lat 21, Swarzędz
6. Dorota SABISZ, lat 45, Swarzędz
7. Stanisława Krzemieniewska, lat 83, Swarzędz
8. Marcin FABROWSKI, lat 23, Swarzędz

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. Przemysław GARSZTKA, lat 43, Swarzędz
2. Joanna WOJTYSIAK, lat 28, Swarzędz
3. Aneta NOWOTARSKA, lat 49, Swarzędz
4. Izabela CWOJDZIŃSKA, lat 50, Swarzędz
5. Łukasz SZCZEPANIAK, lat 38, Swarzędz
6. Hanna JANOWSKA, lat 41, Swarzędz
7. Marlena ROMANOWSKA, lat 50, Swarzędz
8. Waldemar NAWROCKI, lat 54, Swarzędz

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Tomasz LEWANDOWSKI, lat 38, Swarzędz
2. Elżbieta MAJKA, lat 45, Zalasewo
3. Marcin RATAJCZYK, lat 42, Swarzędz
4. Beata HOJCZYK, lat 47, Swarzędz,
5. Dawid BAKAN, lat 29, Swarzędz
6. Marita RATAJCZAK, lat 35, Zalasewo
7. Marek WESOŁOWSKI, lat 68, Swarzędz
8. Andrzej ZAWADKA, lat 40, Swarzędz

KWW ANNY TOMICKIEJ
1. Agnieszka DOLATA, lat 47, Swarzędz
2. Ewelina WISZNIEWSKA-HOFMAN, lat 39, Jasin
3. Katarzyna PIANA, lat 35, Swarzędz
4. Agnieszka DUKIEWICZ-PRZEKOP, lat 37, Swarzędz
5. Hubert KOSTURSKI, lat 24, Swarzędz
6. Marek KONOPA, lat 38, Swarzędz
7. Klaudiusz DOMINAS, lat 46, Swarzędz

W Gminie Swarzędz mamy ponad 37 tys. wyborców. Publikujemy imiona i nazwiska osób ze wszystkich list, 
które wystawiły swoich  kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu. Przy każdym kandydacie 

znajduje się informacja o jego wieku oraz o miejscu jego zamieszkania.

INFORMATOR SPÓŁDZIELCZY
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KWW MARIANA SZKUDLARKA
1. Mateusz MATUSZAK, lat 27, Swarzędz
2. Anna GRACZYK, lat 60, Swarzędz
3. Tomasz MAJCHRZAK, lat 47, Swarzędz
4. Izabela NOWAK, lat 46, Swarzędz
5. Tomasz ZWOLIŃSKI, lat 48, Swarzędz
6. Elżbieta CHOLEWICKA, lat 52, Swarzędz
7. Maciej TYLKOWSKI, lat 43, Swarzędz
8. Marian SZKUDLAREK, lat 58, Swarzędz

Okręg 2  SWARZĘDZ-PÓŁNOC
Na radnych z okręgu nr 2 głosować będą wyborcy mieszkający na: 
os. Kościuszkowców, os. Czwartaków, os. Dąbrowszczaków, os. Zygmunta III Wazy, 
os. Władysława IV, ul. Gryniów, ul. Poznańskiej.

Z 45 kandydatów startujących w okręgu nr 2, do Rady Miejskiej wejdzie 7 kandydatów.

KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. Adam CHORYŃSKI, lat 35, Swarzędz
2. Piotr BUDZIŃSKI, lat 51, Jasin
3. Jolanta WALEWSKA, lat 48, Swarzędz
4. Marcin SZRAMKOWSKI, lat 36, Swarzędz
5. Beata TOBOŁA, lat 38, Swarzędz
6. Dariusz BUGAJSKI, lat 34, Swarzędz
7. Monika KOZŁOWSKA, lat 42, Swarzędz
8. Anna KUBACKA, lat 31, Swarzędz
9. Paula BRODZISZEWSKA, lat 25, Swarzędz

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. Wojciech KMIECIAK, lat 27, Swarzędz
2. Agnieszka ZAWADA-CHMIEL, lat 24, Swarzędz
3. Grażyna BRACISZEWSKA, lat 52, Gruszczyn
4. Eugeniusz JACEK, lat 60, Swarzędz
5. Monika FILARY-ROGACKA, lat 40, Swarzędz
6. Anna SOBASZKIEWICZ-LESIŃSKA, lat 43, Swarzędz
7. Marcin STANIEWSKI, lat 36, Swarzędz
8. Szymon SŁOMIŃSKI, lat 19, Swarzędz
9. Tomasz BARANOWSKI, lat 42, Swarzędz

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Tomasz JĘCZMIONKA, lat 30, Swarzędz
2. Zdzisław KULCZYŃSKI, lat 74 Swarzędz
3. Arkadiusz MAŁYSZKA, lat 61, Swarzędz
4. Mirosława MISZKIEL, lat 61, Swarzędz
5. Iwona PRZEKOP, lat 44, Zalasewo
6. Szymon KUCHARSKI, lat 32, Swarzędz
7. Dagmara RATAJCZYK, lat 42, Swarzędz
8. Waldemar MACHOWIAK, lat 47, Swarzędz
9. Wanda KONYS, lat 63, Swarzędz

KWW ANNY TOMICKIEJ
1. Anna TOMICKA, lat 63, Gortatowo
2. Aleksander GAŁUSZKA, lat 26, Swarzędz
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3. Teresa RUCIŃSKA, lat 72, Swarzędz
4. Anna KOWALEWSKA, lat 28, Swarzędz
5. Marcin KŁOPOCKI, lat 42, Zalasewo
6. Mateusz KĘDZIERSKI, lat 24, Swarzędz
7. Klaudia DEMBIŃSKA, lat 24, Swarzędz
8. Przemysław GÓRNY, lat 25, Swarzędz
9. Joanna KOSTURSKA, lat 28, Swarzędz

KWW MARIANA SZKUDLARKA
1. Grzegorz TATERKA, lat 39, Swarzędz
2. Jacek HEJNOWSKI, lat 40, Gortatowo
3. Piotr BARANOWSKI, lat 55, Swarzędz
4. Barbara KUCHARSKA, lat 63, Swarzędz
5. Grażyna KURKOWIAK-SOCHA, lat 63, Swarzędz
6. Antoni KOBZA, lat 68, Swarzędz
7. Danuta KAPTURSKA, lat 66, Swarzędz
8. Marzena MATUSZEWSKA, lat 54, Swarzędz
9. Rafał KAMPROWSKI, lat 35, Swarzędz

Okręg 3  SOŁECTWA
Na radnych z okręgu nr 3 głosować będą wyborcy mieszkający we wszystkich swarzędzkich sołectwach.

Z 50 kandydatów startujących w okręgu nr 3, do Rady Miejskiej wejdzie 8 kandydatów.

KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. Dawid KSIĄŻKIEWICZ, lat 42, Jasin
2. Adam BORÓWCZAK, lat 45, Bogucin
3. Edyta ZAWADA, lat 45, Jasin
4. Rafał ŚWIĄTEK, lat 60, Kobylnica
5. Bartłomiej BIELAWIAK, lat 41, Gruszczyn
6. Aldona RĘBACZ, lat 61, Gortatowo
7. Grażyna SIPIŃSKA, lat 59, Zalasewo
8. Krystyna DERA, lat 55, Swarzędz
9. Janusz WOJCIECHOWSKI, lat 67, Kruszewnia
10. Marcin MADANOWSKI, lat 42, Gortatowo

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. Anna BARANOWSKA-GRACZYK, lat 47, Swarzędz
2. Zygmunt MAJCHRZAK, lat 70, Łowęcin
3. Elżbieta KOPIŃSKA, lat 51, Gruszczyn
4. Wojciech ANDRZEJEWSKI, lat 55, Gruszczyn
5. Alicja STANISZEWSKA, lat 60, Bogucin
6. Mateusz BRONOWICZ, lat 31, Zalasewo
7. Beata ANDRÉ, lat 47, Zalasewo
8. Marta ZIÓŁKOWSKA, lat 40, Zalasewo
9. Bartosz NAWROCKI, lat 32, Zalasewo
10. Włodzimierz BUCZYŃSKI, lat 67, Wierzonka

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Szymon KURPISZ, lat 34, Zalasewo
2. Marcin MŁODZIŃSKI, lat 47, Paczkowo
3. Dariusz NOWICKI, lat 48, Gruszczyn
4. Agata STOIŃSKA, lat 40, Zalasewo
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5. Dominik HAMERA, lat 29, Zalasewo
6. Elżbieta PACZYŃSKA, lat 49, Karłowice
7. Przemysław WITKOWSKI, lat 40, Rabowice
8. Monika DRGAS, lat 39, Łowęcin
9. Jan KAROLCZAK, lat 68, Gruszczyn
10. Karolina BUCHWALD-SOŁOWIEJ, lat 36, Zalasewo

KWW ANNY TOMICKIEJ
1. Kamil TOMASZEWSKI, lat 24, Swarzędz
2. Agnieszka GOLEC, lat 35, Zalasewo
3. Piotr KOWALAK, lat 61, Kobylnica
4. Sylwia KOŚCIAŃSKA, lat 41, Zalasewo
5. Mirosław MAŁYSZKA, lat 41, Uzarzewo
6. Tamara GREINERT-CZEKALSKA, lat 49, Zalasewo
7. Hanna KISZKA, lat 32, Łowęcin
8. Marek OLIŃSKI, lat 58, Gruszczyn
9. Patrycja KUROWSKA, lat 26, Gortatowo
10. Łukasz DOMINA, lat 29, Swarzędz

KWW MARIANA SZKUDLARKA
1. Barbara CZACHURA, lat 56, Gruszczyn
2. Ryszard DYZMA, lat 64, Paczkowo
3. Adrian SENYK, lat 39, Zalasewo
4. Rafał SŁUPIŃSKI, lat 47, Kobylnica
5. Katarzyna SZAFERSKA, lat 43, Rabowice
6. Marlena GABSKA, lat 41, Swarzędz
7. Filip MOLIK, lat 23, Gortatowo
8. Katarzyna GOLDA-WOJTKOWIAK, lat 36, Sokolniki Gwiazdowskie
9. Maciej SOCHA, lat 42, Jasin
10. Krzysztof WENCEL, lat 27, Jasin

Struktura wiekowa kandydatów
Najmłodszy swarzędzki kandydat pretendujący do funkcji radnego miejskiego ma 19 lat, 
zaś najstarszy 83 lata. Jak „rozkłada się” struktura wiekowa w poszczególnych komitetach?

KWW Bezpartyjni Samorządowcy
u Z tej listy startuje 27 kandydatów, w tym 13 kobiet i 14 mężczyzn.
u Średnia wieku kandydatów to 44 lata. Najmłodszy kandydat ma 21 lat, a najstarszy 83 lata.

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
u Z tej listy startuje 27 kandydatów, w tym 14 kobiet i 13 mężczyzn.
u Średnia wieku kandydatów to niecałe 45 lat. Najmłodszy kandydat ma 19 lat, a najstarszy 70 lat.

KW Prawo i Sprawiedliwość
u Z tej listy startuje 27 kandydatów, w tym 11 kobiet i 16 mężczyzn.
u Średnia wieku kandydatów to niecałe 46 lat. Najmłodszy kandydat ma 29 lat, a najstarszy 74 lata.

KWW Anny Tomickiej

u Z tej listy startuje 26 kandydatów, w tym 14 kobiet i 12 mężczyzn.
u Średnia wieku kandydatów to 38 lat. Najmłodszy kandydat ma 24 lata, a najstarszy 72 lata.

KWW Mariana Szkudlarka
u Z tej listy startuje 27 kandydatów, w tym 11 kobiet i 16 mężczyzn.
u Średnia wieku kandydatów to 48 lat. Najmłodszy kandydat ma 23 lata, a najstarszy 68 lat.
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KANDYDACI NA 
RADNYCH RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

Okręg nr 4 – Swarzędz

Przedstawiamy kandydatów do Rady Powiatu Poznańskiego, którzy startują z Okręgu nr 4 – obejmującego 
terytorialnie całą Gminę Swarzędz, gdzie mamy ponad 37 tys. wyborców. Ze wszystkich list do Państwowej 
Komisji Wyborczej w Okręgu nr 4 zgłoszono 33 kandydatów, z których 4 zasili Radę Powiatu Poznańskiego.

KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
1. Katarzyna SZKUDLAREK, lat 32, Swarzędz
2. Piotr CHORYŃSKI, lat 70, Swarzędz
3. Małgorzata SZOMEK, lat 53, Swarzędz
4. Tadeusz WITKOWSKI, lat 73, Swarzędz
5. Agnieszka WIESZCZEK-KORDUS, lat 35, Swarzędz
6. Tomasz RYBARCZYK, lat 30, Swarzędz

KKW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. Ewa BUCZYŃSKA, lat 64, Wierzonka
2. Roman JANICKI, lat 54, Swarzędz
3. Grażyna ORPIŃSKA, lat 64, Kobylnica
4. Bogdan KRYCH, lat 63, Garby
5. Irena TYBLEWSKA, lat 56, Rabowice
6. Leszek STANIEWSKI, lat 67, Garby

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. Elżbieta NAWROCKA, lat 53, Swarzędz
2. Paweł BOCIAN, lat 46, Swarzędz
3. Maria KANTORSKA, lat 67, Swarzędz
4.  Łukasz GOWARZEWSKI, lat 43, Swarzędz
5. Halina CHMIELEWSKA, lat 72, Zalasewo
6. Jan KONSTAŃCZAK, lat 48, Kobylnica

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. Armin NIEWIADOMSKI, lat 51, Swarzędz
2. Irena PROKOP, lat 61, Wierzonka
3. Paulina ZAWADA-KULIKOWSKA, lat 22, Swarzędz
4. Wojciech CZERWIŃSKI, lat 70, Katarzynki
5. Marcin LIS, lat 41, Swarzędz
6. Halina SOŁOWIEJ, lat 66, Zalasewo

KWW NIEZALEŻNI DLA POWIATU
1. Marek LIS, lat 55, Gruszczyn
2. Piotr CICHEWICZ, lat 60, Swarzędz
3. Danuta CZOSNOWSKA, lat 60, Swarzędz
4. Bernadetta DOLIŃSKA, lat 52, Swarzędz
5. Irena ANIOŁ, lat 53, Swarzędz
6. Piotr OSIEWICZ, lat 67, Swarzędz

KWW POROZUMIENIE – DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO
1. Anna KUROWSKA, lat 65, Swarzędz
2. Krzysztof WIŚNIEWSKI, lat 60, Kobylnica
3. Krystyna OSIEWICZ, lat 64, Swarzędz
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KANDYDACI DO 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Okręg nr 3 – powiaty: poznański, śremski, średzki, 
gnieźnieński i wrzesiński

Do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z Okręgu nr 3 kandyduje łącznie 89 kandydatów ze wszystkich list. 
Z tego okręgu, obejmującego 5 powiatów, mandaty w Sejmiku zdobędzie 8 osób. 

Poniżej publikujemy imiona i nazwiska osób, które zamieszkują w Gminie Swarzędz.

KANDYDACI POCHODZĄCY Z GMINY SWARZĘDZ:
1. Anna RENDA, lat 61, KWW Bezpartyjni Samorządowcy, Zalasewo
2. Marek BAUMGART, lat 48, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, Kobylnica
3. Karolina KIEJDROWSKA, lat 43, KW Partia Zieloni, Swarzędz
4. Magdalena WOJCIECHOWSKA, lat 42, KKW SLD Lewica Razem, Swarzędz
5. Michał KAMIŃSKI, lat 37, KKW SLD Lewica Razem, Swarzędz
6. Monika MOTYL, lat 55, KW Ruch Narodowy RP, Swarzędz
7. Sylwia ROSZAK, lat 36, KWW Kukiz’15, Swarzędz
8. Mirosław HORLA, lat 74, KW Prawo i Sprawiedliwość, Łowęcin

Każdy, kto chciałby poznać nazwiska kandydatów ze wszystkich gmin i powiatów Okręgu 3 lub nazwiska kandydatów z Okręgu 1 Miasto Poznań, 
może zrobić to na internetowej stronie Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl)

u Szkoła Podstawowa nr 5 – os. Mielżyńskiego 3a
Mieszkańcy: os. Raczyńskiego, os. Cegielskiego, 
os. Działyńskiego, os. Mielżyńskiego

u Ośrodek Kultury – ul. Poznańska 14
Mieszkańcy: ul. Poznańskiej

u Szkoła Podstawowa nr 3 – os. Czwartaków 1
Mieszkańcy: os. Dąbrowszczaków, os. Władysława IV, 
os. Zygmunta III Wazy

LOKALE WYBORCZE 
DLA SPÓŁDZIELCÓW ZE SWARZĘDZA

u Szkoła Podstawowa nr 4 – os. Kościuszkowców 4
Mieszkańcy: os. Czwartaków nr 5-7, 14-18, 
os. Kościuszkowców

u Przedszkole nr 2 – os. Czwartaków 8
Mieszkańcy: os. Czwartaków nr 2-4, 10-12, 19-23, 
ul. Gryniów
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Z urodzenia poznanianka, sercem od wielu lat w Swarzędzu i zawsze dla Swarzędza. Studiowała 
na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a następnie w Wyższej Szkole Zarządzania 
i Bankowości w Poznaniu,  gdzie ukończyła administrację z dwoma specjalizacjami: Prawo Handlowe 
i Gospodarcze oraz Politykę Administracyjną. Obie wykorzystywała w pracy zawodowej (założyła biuro 
prawno-podatkowe) oraz w działalności publicznej – była radną i burmistrzem Swarzędza. Jako posłanka 
w Sejmie RP od 2007 r. zdobyła ogromną wiedzę i kompetencje, m.in. jako współprzewodnicząca Komisji 
Finansów Publicznych.

Jako posłanka ma znaczący udział w pozyskaniu środków na ważne inwestycje realizowane na terenie Gminy Swarzędz:
u „kolorowy wiadukt” nad torami kolejowymi w Jasinie, czyli bezpośrednie połączenie ze strefą gospodarczą w Swarzędzu 

bez konieczności wjazdu do miasta (15 milionów zł pozyskane z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju);
u pozyskanie dofinansowania na budowę skateparku (700 tys. zł pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki);
u Projekt „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka” w tym Swarzędz, (ok. 300 mln zł w sumie 

– fundusze unijne);
Dużym sukcesem było doprowadzenie do przejęcia utrzymania drogi nr 92 przez samorząd wojewódzki, co przynosi 

Gminie Swarzędz 0,5 mln oszczędności rocznie. Jako burmistrz Swarzędza będzie stawiała m.in. na wprowadzenie 
bezpłatnej komunikacji, podwyżki pensji w oświacie, zadbanie o zdrowie najmłodszych i bezpłatny posiłek w szkołach, 
oczyszczenie i zagospodarowanie jeziora, przejęcie terenów aeroklubu poznańskiego.

Prywatnie jest mężatką, matką Jarosława (lekarz) i Joanny (prawniczka).
Działalność społeczno-samorządowa:

u członkini Krajowej Izby Doradców Podatkowych
u sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w Krajowej Korporacji Doradców Podatkowych w Warszawie
u współzałożycielka i prezes Stowarzyszenia Współpracy Europejskiej „NASZA EUROPA”
u radna Rady Miejskiej w Swarzędzu, przewodnicząca Komisji Budżetowej
u Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu
u Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

BOŻENA SZYDŁOWSKA   KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

Jestem ekonomistą, absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
i specjalistą w zakresie finansów i inwestycji kapitałowych. Mieszkam z żoną i dziećmi w Jasinie koło 
Swarzędza. 

W swojej pracy zawodowej, jako zarządzający funduszami i dyrektor inwestycyjny udowodniłem, 
że kiedy przyjmuję na siebie odpowiedzialność, można na mnie polegać. Podejmując decyzje kieruję się 
wszechstronną analizą ich konsekwencji, a finanse są tylko jednym z jej elementów. Wiem jak znaleźć 
rozsądny kompromis pomiędzy zyskiem i ryzykiem, pomiędzy wzrostem i bezpieczeństwem. Potrafię tak 

zorganizować zespół, zasoby i metody pracy, aby w perspektywie czasu osiągać pożądane efekty. To są umiejętności po-
trzebne na każdym stanowisku związanym z zarządzaniem i podejmowaniem decyzji – zarówno w sektorze prywatnym, 
jak i w samorządzie. Chcę wykorzystać moje kompetencje i doświadczenie wyniesione z wieloletniej pracy na stanowiskach 
kierowniczych w instytucjach finansowych, aby poprawić sposób funkcjonowania naszej gminy. Jest wiele takich obszarów 
w których świeże spojrzenie pozwoli usprawnić procesy, znaleźć oszczędności czy wreszcie rozwiązać problemy, które 
dotąd wydawały się niemożliwe do rozwiązania.

Moją misją, jako burmistrza Swarzędza, będzie gospodarne zarządzanie urzędem i budżetem, aby potrzeby mieszkańców 
były jak najlepiej zaspokajane, z myślą o ludziach, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i zasady zrównoważonego rozwoju. 
Nasza Gmina może być zarówno doskonałym miejscem dla rodzin jak również dla przedsiębiorców tworzących i rozwijają-
cych swoje firmy.

Zachęcam do poparcia w wyborach mojej kandydatury na urząd burmistrza oraz kandydatów z list PiS do Rady Miejskiej, 
Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego. Znajdziecie Państwo na naszych listach zarówno osoby w dużym doświadczeniem 
życiowym i samorządowym, jak również osoby młode – przedsiębiorcze, pełne energii i entuzjazmu do pracy dla naszego 
Miasta. Dla nas wszystkich Swarzędz może być lepszy!

WITOLD GARSTKA   KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

KANDYDACI NA STANOWISKO

Bezpłatne materiały wyborcze
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Od 30 lat jestem szczęśliwym mieszkańcem Swarzędza, mam wspaniałą rodzinę – żonę Alinę, dwie 
córki Katarzynę i Małgorzatę, zięcia oraz ukochanego wnuka.

Ukończyłem Politechnikę Poznańską i podjąłem pracę w firmach i spółkach kapitałowych. Po przejściu 
wszystkich szczebli, przez kilkanaście lat zajmowałem kierownicze stanowiska, a później prowadziłem 
własną działalność gospodarczą w branży technicznej. Wolny czas spędzam aktywnie. Biegam, jeżdżę 
na rowerze, spaceruję z psem. Śledzę również różne dyscypliny sportowe i kibicuję wszystkim swarzędz-
kim drużynom oraz naszej reprezentacji i Lechowi Poznań.

W latach 1998-2002 byłem członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. W latach 2002-2014 byłem radnym 
Rady Miejskiej, z czego w 2010-2014 jej przewodniczącym. Od grudnia 2014 roku mam zaszczyt pełnić funkcję burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzędz.

Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Mieszkańcami (m.in. poprzez konsultacje, spotkania, dyskusje, sondy, 
czy budżet obywatelski) mijająca kadencja została dobrze wykorzystana. Był to okres dynamicznego, ale zrównoważonego 
rozwoju naszej gminy, a Swarzędz stał się wzorem samorządowego sukcesu, czego świadectwem jest stabilnie rosnący 
budżet, pozwalający na realizacje kolejnych potrzeb, bez podnoszenia podatków gminnych.

Kandyduję jako osoba bezpartyjna. Nie jestem i nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej, szanując tylko 
i wyłącznie wolę Mieszkańców i przed nimi tylko odpowiadając. To dzięki współpracy z Mieszkańcami  poznałem potrzeby 
i bolączki naszej gminy i wiem też, że sporo jest jeszcze do zrobienia. Chciałbym, aby Swarzędz był przyjaznym miejscem 
do mieszkania, pracy i odpoczynku. To nasz wspólny dom. Dlatego proszę Państwa o poparcie w nadchodzących wyborach.

MARIAN SZKUDLAREK   KWW MARIANA SZKUDLARKA

B U R M I S T R Z A 

SWARZĘDZA

Nazywam się Anna Tomicka. Z wykształcenia jestem ekonomistą (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu);  
pracowałam jako wiceprezes Gminnej Spółdzielni oraz Doradca Burmistrza. Od 2016 r. na emeryturze. 
Od 2002 r. byłam burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz trzech kadencji; a wcześniej radną i przewodni-
czącą Rady Miejskiej w Swarzędzu.

W czasie mojej kadencji zbudowaliśmy w Gminie Swarzędz m.in. wiadukt kolejowy w ul. Kirkora (BP) 
oraz wiadukt nad torami w Jasinie, niemal 70 km dróg i chodników, sześć rond, trzy nowe szkoły 
(Zalasewo, Paczkowo), ścieżki spacerowo-rowerowe nad jeziorem, deptak, skatepark, place zabaw, 

boiska, zajezdnie i kupiliśmy 11 autobusów, Centrum Ratunkowe na Dworcu PKP, wybudowaliśmy 65 km kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej...

W uznaniu osiągnięć Swarzędza – w listopadzie 2014 r. w Sejmie odebrałam nagrodę za 5 miejsce na 608 gmin 
wiejsko-miejskich w kraju, za zrównoważony rozwój  naszej gminy. Moje doświadczenia z pracy w Gminie Swarzędz 
dowodzą, że determinacja i uczciwe reguły, wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców i fachowe kadry, czynią nasze 
marzenia rzeczywistością.

Jako mieszkanka naszej gminy i wieloletni samorządowiec nie mogę bezczynnie stać i przyglądać się, kiedy szansa 
na przyzwoity system dróg, bezkolizyjne przejazdy przez tory kolejowe i trasę 92 (wiadukt, tunel), warunki edukacji 
i czystość naszego jeziora wymyka się nam na lata.  W 2020 r. koniec pieniędzy z Unii Europejskiej na infrastrukturę. 
Mamy tylko dwa lata. Nie możemy zmarnować tej szansy. Dlatego dla dobra Naszej Gminy i jej wszystkich mieszkańców 
proszę o głos.

ANNA TOMICKA   KWW ANNY TOMICKIEJ

Bezpłatne materiały wyborcze
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Koniec z przymykaniem oczu na Wasze problemy!

Wielopoziomowe parkingi, ośrodek opieki dziennej nad osobami starszymi i z niepełnosprawnościami, a także zaproszenie i realne włączenie spółdzielców 
do procesów decydowania w samorządzie o swoich  sprawach, to zasadnicze propozycje drużyny Bożeny Szydłowskiej. 

Na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu mieszka jedna trzecia mieszkańców tego miasta. Od lat borykają się oni z tymi samymi problemami. 
Z licznych opinii, jakie nam przekazują, wyłania się kilka najważniejszych zadań, które drużyna Bożeny Szydłowskiej uważa za konieczne do zrealizowania. 

Po pierwsze brak miejsc parkingowych. W tej kwestii nie ma czasu, żeby dalej zwlekać. Potrzebna jest budowa parkingów wielopoziomowych, które powstaną 
w dwóch lokalizacjach – na osiedlu Kościuszkowców i w południowej części Swarzędza. Takie inwestycje należy przeprowadzić w partnerstwie z inwestorem 
prywatnym. Wiemy gdzie dokładnie i jak można te projekty zrealizować. 

Po drugie budynek na osiedlu Kościuszkowców 13 (kino Hollywood), który samorząd przejmie od spółdzielni, bo to dla niej spore obciążenie. Do tej pory nie było 
woli ze strony samorządu, żeby ten obiekt i przylegające do niego pomieszczenia wziąć na siebie i zagospodarować je z pożytkiem dla mieszkańców. Natomiast 
jest to idealne miejsce do zorganizowania jednego z czterech ośrodków pobytu dziennego dla osób starszych i z niepełnosprawnościami na terenie gminy, 
co zapowiadamy w swoim programie. Nasze społeczeństwo starzeje się, żyjemy intensywnie i potrzebujemy wsparcia w opiece nad takimi osobami. 

Po trzecie wydzielenie w mieście dwóch dzielnicowych jednostek pomocniczych – Swarzędz Północ i Swarzędz Południe. Taka decyzja organizacyjna pozwoli 
przedstawicielom tych jednostek realnie włączyć się w procesy decyzyjne na terenie miasta i gminy. Da szansę uporządkowania spraw, z którymi spółdzielnia 
podzielona na szereg wspólnot nie zawsze jest w stanie sobie poradzić. To jest też jeden z etapów budowania społeczeństwa obywatelskiego, wzorem rad 
osiedlowych i osiedlowych radnych w większych miastach. 

Mamy przekonanie, że takie decyzje dadzą impuls do rozwoju terenów spółdzielczych, a Swarzędzanom pozwolą poczuć, że mieszkają w nowoczesnym, 
przyjaznym dla obywateli mieście i gminie.

KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA

W kadencji 2018-2023 dopilnujemy, żeby tereny zarządzane przez Spółdzielnię nie były pomijane przy planowaniu remontów i inwestycji gminnych. 
Wśród planowanych przez nas przedsięwzięć, których realizacja przyniesie bezpośrednie korzyści członkom i mieszkańcom Spółdzielni, znajdują się m.in:
u Organizacja Centrum Wsparcia Seniorów – domu dziennego pobytu uzupełnionego o gabinety lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne, w miejscu łatwo 

dostępnym dla starszych mieszkańców osiedli; wstępna lokalizacja pierwszego centrum – os. Kościuszkowców (w perspektywie kilku lat powstanie kolejne 
takie centrum na terenie Nowej Wsi).

u Budowa basenów zewnętrznych przy pływalni Wodny Raj – możliwość atrakcyjnego spędzania czasu na terenie naszego miasta. Będzie to rozbudowa istniejącej 
pływalni o kompleks basenów zewnętrznych z plażą i strefą rekreacyjną dla dzieci.

u Parkingi na osiedlach – wsparcie budowy parkingów wielopoziomowych z dodatkowymi usługami na obrzeżach osiedli z celu zwiększenia liczby miejsc 
parkingowych. Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu nie tylko kierowców.

u Rozszerzenie obszaru objętego gminnym programem rewitalizacji o najstarsze budynki spółdzielcze, dzięki czemu łatwiejsze będzie pozyskanie funduszy 
zewnętrznych na ich modernizację.

u Zapewnienie łatwego dojazdu (rowerem, komunikacją publiczną i indywidualną) do dworca PKP od strony południowej (Nowa Wieś). Stworzenie bezpiecznych 
miejsc do parkowania samochodów i rowerów przy ul. Łąkowej.

u Wyjście Gminy Swarzędz z GOAP – przejęcie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów i zapewnienie wymaganej jakości usług wywozu odpadów 
przy rozsądnej cenie. Nie są nam potrzebni w tym pośrednicy.

u Poprawa oznakowania i oświetlenia skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. W pierwszej kolejności tych, którymi poruszają się dzieci w drodze do szkoły.
u Organizacja przestrzeni wspólnych – np. polanek piknikowych z możliwością grillowania, z elementami małej architektury. Wspólne przedsięwzięcia ze Spółdziel-

nią w tym zakresie. 
u Budowa łączników pomiędzy ścieżką górną i dolną nad Jeziorem Swarzędzkim – zapewnienie wygodnego dojścia z osiedli północnych do ścieżki pieszo-rowerowej 

biegnącej wzdłuż jeziora.

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Przedstawiamy odpowiedzi komitetów, które wystawiają kandydatów na radnych w Swarzędzu:

Jakie zadania, związane ze spółdzielczymi    osiedlami i spółdzielcami, przewiduje 
wykonać komitet w czasie    najbliższych 5 lat kadencji? 

Bezpłatne materiały wyborcze
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Jakie zadania, związane ze spółdzielczymi    osiedlami i spółdzielcami, przewiduje 
wykonać komitet w czasie    najbliższych 5 lat kadencji? 

5 lat wspólnych wyzwań

Spółdzielnia wraz z jej Mieszkańcami jest ściśle związana z historią i rozwojem Swarzędza. W ciągu ostatnich 4 lat współpraca Miasta i Spółdzielni nabrała tempa, 
zakończyliśmy spory sądowe i wykonaliśmy na osiedlach wiele inwestycji, co jest gwarantem podejmowania kolejnych śmiałych wyzwań w przyszłości.

W kolejnych 5 latach stawiamy na opracowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych – przebudowę gminnych dróg osiedlowych, usprawnienie 
ruchu, zwiększenie liczby miejsc postojowych, bez ingerencji w tereny zielone, podnosząc komfort i poziom bezpieczeństwa pieszych.

Strategiczne przebudowy to: ul. Cieszkowskiego (m.in. ronda i wysepki na przejściach pieszych) oraz budowa tunelu od ul. Tysiąclecia do ul. Tabaki, projekto-
wanego tylko dla ruchu samochodów osobowych i autobusów. Tunel usprawni dojazd do trasy 92 i rozładuje korki w godzinach szczytu. Prace są zaawansowane, 
a od 2020 r. będzie można formalnie przystąpić do budowy. Natomiast już trwa budowa ul. Transportowej i obwodnicy, które wkrótce stworzą alternatywę wyjazdów 
z południa w stronę Poznania i drogi ekspresowej.

Odpowiedzią na niedostatek miejsc postojowych jest budowa parkingów wielopoziomowych – przynajmniej po jednym: na północy i na południu Swarzędza.

Podobnie jak na os. Czwartaków, planujemy modernizację terenów gminnych na dalszych osiedlach (place zabaw, nowa nawierzchnia boisk). Liczne w ostatnich 
latach nasadzenia zieleni, nowe ławki i kosze na śmieci – to trend, który bezwzględnie będzie kontynuowany, aby zapewnić Mieszkańcom możliwość wypoczynku 
po trudach dnia codziennego.

Wieczorami natomiast dostrzegą Państwo na osiedlach nowe punkty oświetlenia. W wielu lokalizacjach udało nam się wymienić lampy na LED-owe oraz zmienić 
oprawy na os. Raczyńskiego i Cegielskiego. Warto, aby ten pozytywnie oceniany przez Mieszkańców proces był realizowany również po stronie północnej Swarzędza.

Z nowych pomysłów – zamierzamy wydzielić część budżetu gminnego w formie dotacji na rewitalizację osiedli mieszkaniowych.
Trudnym zadaniem, jakie przyniosły ostatnie lata, jest gospodarka śmieciowa. Wspólnie ze Spółdzielnią będziemy próbowali ulepszać model gospodarki odpadami 

na terenie osiedli.
Zarządzając Gminą nie można zapomnieć o osobach chorych i niepełnosprawnych. Ważny jest dalszy rozwój SPDST oraz utworzenie nowych pomieszczeń 

w odnowionym budynku na os. Kościuszkowców 13.
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Pierwsza część tej sentencji jest naszą dewizą. Chcemy, aby nasza zespolona praca ze Spółdzielnią Mieszkaniową, wpływała 

na harmonijny rozwój osiedli, a wymienione cele programowe były realizowane w kolejnych 5 latach. Wspólnie, dla dobra Mieszkańców.

KWW MARIANA SZKUDLARKA

W nadchodzącej kadencji zamierzam zbudować wiadukty kolejowe przy os. Cegielskiego/Castoramie, w Paczkowie i w Kobylnicy, zmodernizować przejście 
podziemne na dworcu PKP, aby swobodnie – bez wind mogły przemieszczać się osoby niepełnosprawne, matki z wózkami, rowerzyści. Tunel pod trasą nr 92 przy BP 
oraz wiadukt łączący nad trasą 92 ul. Polną z ul. Cieszkowskiego, nadto chcę oczyścić jezioro – odciąć skutecznie wpływające jeszcze ścieki do jeziora wraz z ich odpro-
wadzeniem do kanalizacji sanitarnej  i zbudować kąpielisko z pomostami oraz basen zewnętrzny.

Dokończymy budowę dróg a na skrzyżowaniach w Mieście, by upłynnić ruch pojazdów zbudujemy ronda. Dla bezpieczeństwa osiedli spółdzielców należy 
rozszerzyć monitoring i w uzgodnieniu z mieszkańcami połączyć go z monitoringiem spółdzielczym. Nadto przewiduję dalszą modernizacje dróg i chodników, 
w tym nowe drogi do szkół, nowe miejsca rekreacyjne i palce zabaw, nowe nasadzenia i wsparcie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. 
W dalszej perspektywie będzie potrzeba budowy wielopoziomowych  parkingów.

KWW ANNY TOMICKIEJ

Bezpłatne materiały wyborcze
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Dwa serca Swarzędza

Osiedla są centrami życia wielu mieszkańców, gdzie część z nas pracuje, większość robi zakupy, odprowadza dzieci do przedszkola czy na dodatkowe zajęcia 
albo uczęszcza do szkoły. Można powiedzieć, że zarówno Nowa Wieś, jak i północne osiedla stanowią dwa serca Swarzędza.

Stąd dla nas, mieszkańców, przedstawicieli KWW Bezpartyjni Samorządowcy, tak istotne są kwestie związane z systematycznym podnoszeniem jakości 
życia na osiedlach spółdzielczych. To się już częściowo dzieje. Niemniej, jeszcze wiele elementów wymaga działań. Mieszkając, dajmy na to, na os. Czwartaków, 
a mając rodzinę np. na os. Cegielskiego, niekiedy bardzo trudno szybko i wygodnie przemieścić się z jednego miejsca na drugie tak, by uniknąć korków. Dlatego, 
prostym i tanim rozwiązaniem byłoby dopełnienie systemu komunikacji miejskiej np. system roweru miejskiego. Rozwiązanie to, choć oczywiście nie dla każdego, 
sprawnie funkcjonuje w Poznaniu, Szamotułach lub Czarnkowie dobrze uzupełniając ofertę komunikacyjną. Lokalizacja stacji wręcz absolutnie musiałaby się znaleźć 
na obszarze osiedli spółdzielczych, by sprawnie połączyć północne bloki z centrum miasta, Nową Wsią, dworcem kolejowym i innymi kluczowymi miejscami 
w gminie. Jeśli mówimy o komunikacji, to koniecznie trzeba pomyśleć nad wykorzystaniem ulicy Darniowej, po północnej stronie jeziora, która mogłaby stać się 
trasą nowej linii autobusowej i alternatywą dla zakorkowanej trasy linii 401.

Ważne są oczywiście też inne problemy, gdzie dobra współpraca władz miejskich ze Spółdzielnią jest konieczna. To między innymi dalsza poprawa sytuacji 
parkingowej, choćby na os. Działyńskiego, gdzie późniejsze inwestycje deweloperskie mocno skomplikowały sprawę. Należy rozważyć modernizację naszego 
Manhattanu, który ma ogromny potencjał by stać się swoistym centrum życia osiedli Czwartaków czy Dąbrowszczaków, uzupełniając tym samym już wyremonto-
wany deptak w okolicach SP3. 

Pomysłów jest naprawdę wiele, a wszystko zależy od właściwej współpracy pomiędzy miastem a Spółdzielnią Mieszkaniową. Osoby startujące z listy Bezpartyjnych 
Samorządowców są w dużej mierze mieszkańcami osiedli i tym bardziej zależy nam na dalszym rozwoju i dbałości o naszą wspólną przestrzeń. Wybór listy nr 1, 
Bezpartyjnych Samorządowców daje gwarancję współpracy i troski o nasze dobre osiedla.

KWW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

JAKIE ZADANIA, ZWIĄZANE ZE SPÓŁDZIELCZYMI OSIEDLAMI I SPÓŁDZIELCAMI, 
PRZEWIDUJE WYKONAĆ KOMITET W CZASIE NAJBLIŻSZYCH 5 LAT KADENCJI?

WYBORCZE CIEKAWOSTKI
Z tegorocznych list wyborczych kandydatów do władz 

samorządowych, wyczytać można różne informacje. Nas 
zainteresowały powiązania rodzinne. Staje się w Swarzę-
dzu tradycją, że do startu w wyborach wielu szykuje się 
zespołowo – rodzinnie. Żeby nie być gołosłownym, poda-
jemy przykłady:

1. Małżeństwo Buczyńskich
u Ewa Buczyńska – z listy KKW Polskie Stronnictwo 

Ludowe – kandyduje do Rady Powiatu Poznańskiego
u Włodzimierz Buczyński – z listy KKW Platforma.

Nowoczesna Koalicja Obywatelska – kandyduje 
do Rady Miejskiej w Swarzędzu

2. Rodzina Choryńskich
u Piotr Choryński – ojciec – z listy KWW Bezpartyjni 

Samorządowcy – kandyduje do Rady Powiatu 
Poznańskiego

u Adam Choryński – syn – z listy KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy – kandyduje do Rady Miejskiej 
w Swarzędzu

3. Rodzina Małyszka-Lewandowski
u Arkadiusz Małyszka – teść – z listy KW Prawo 

i Sprawiedliwość – kandyduje do Rady Miejskiej 
w Swarzędzu

u Tomasz Lewandowski – zięć – z listy KW Prawo 
i Sprawiedliwość – kandyduje do Rady Miejskiej 
w Swarzędzu

4. Rodzina Szkudlarków
u Marian Szkudlarek – ojciec – z listy KWW Mariana 

Szkudlarka – kandyduje na stanowisko burmistrza 
i radnego Rady Miejskiej w Swarzędzu

u Katarzyna Szkudlarek – córka – z listy KWW Bezpartyjni 
Samorządowcy – kandyduje do Rady Powiatu 
Poznańskiego

5. Rodzina Dukiewicz-Przekop
u Agnieszka Dukiewicz-Przekop – z listy KWW Anny 

Tomickiej – kandyduje do Rady Miejskiej w Swarzędzu
u Iwona Przekop – z listy KW Prawo i Sprawiedliwość – 

kandyduje do Rady Miejskiej w Swarzędzu
6. Rodzina Nawrockich
u Waldemar Nawrocki – z listy KKW Platforma.

Nowoczesna Koalicja Obywatelska – kandyduje 
do Rady Miejskiej w Swarzędzu

u Elżbieta Nawrocka – z listy KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska – kandyduje do Rady Powiatu 
Poznańskiego

To, że niektórzy z członków rodzin startują w różnych 
komitetach jest wymowne. Trudno jest również zinterpre-
tować socjologicznie takie nagłe, w dużej skali zaintereso-
wanie wyborami na radnych. Aż strach pomyśleć, że sześć, 
a może i więcej rodzin, opanuje Radę Miasta czy Radę 
Powiatu. A może za tym kryją się inne cele, np. troska 
o rodzinę, poprawa sytuacji fi nansowej, dokształcanie, spo-
łecznikostwo, rozwój i spełnienie własnego „ego”, wypełnie-
nie wolnego czasu… najgorzej, gdyby to był nepotyzm.

Red.
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JAKI BURMISTRZ 
DLA SWARZĘDZA?

W niniejszym wydaniu „Informatora Spółdzielczego” zamieściliśmy informację Krajowej Rady Spółdzielczej 
zalecającej solidarny udział spółdzielców w wyborach samorządowych, zaangażowanie Spółdzielni Mieszkaniowych 
w kampanie i popieranie kandydatów wspierających spółdzielczość. W ostatnich kilkudziesięciu latach, współpra-
ca Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu z poszczególnymi radnymi i burmistrzami przebiegała bardzo 
różnie. Dobrze układające się relacje pomiędzy Spółdzielnią a Miastem owocują wspólnymi zadaniami na osiedlach 
mieszkaniowych. Kiedy współpracy brak, Spółdzielnia może liczyć tylko na siebie. Postanowiliśmy więc zamieścić 
artykuł obrazujący, czasem wieloletnie, doświadczenia we współpracy z kandydatami na Burmistrza Miasta 
kadencji 2018-2023 oraz przedstawić sylwetki kandydatów na radnych, którzy życzliwie odnosili się do problemów 
swarzędzkiej spółdzielczości. Oczywiście ostateczna decyzja przy urnie wyborczej będzie indywidualną sprawą 
każdego z nas – wyborców.

Paweł Pawłowski
Prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Swarzędzu

Są w życiu sytuacje, w których człowiek musi podejmo-
wać decyzje pomimo tego, że nie jest absolutnie pewny, 
czy ta decyzja będzie właściwa i nie przyniesie w przyszło-
ści negatywnych skutków. Tegoroczne wybory na stanowi-
sko Burmistrza będą dla nas taką próbą. Przed taką decyzją 
staną 21 października tysiące mieszkańców naszego mia-
sta i gminy, którzy zdecydują się na udział w wyborach.

Kłopot w podjęciu decyzji wynika z tego, że żaden z kan-
dydatów na Urząd Burmistrza Swarzędza nie odpowiada 
często naszym wymaganiom. Swarzędzem i Gminą (prawie 
50 tys. mieszkańców) powinny zarządzać osoby wybitne, 
o wysokich kwalifikacjach zawodowych, nieposzlakowa-
nej opinii, pozytywnie nastawieni do ludzi, gospodarze – 
a nie urzędnicy. Ludzie czynu, a nie ludzie kochający dużo 
mówić, obiecywać i udawać wybitnych samorządowców. 
Ludzie potrafiący dobrze się wypowiadać, umiejący się 
zachowywać i godnie reprezentować gminę. Swarzędz 
od wielu lat oczekuje na takiego człowieka. Są tacy ludzie, 
sami ich osobiście często znamy, ale z różnych względów 
nie chcą kandydować. Stąd też mamy takich kandydatów, 
jakich mamy. I trzeba z nich wybrać tego najlepszego.

Wśród tegorocznych kandydatów mamy urzędujące-
go Burmistrza i byłe Panie Burmistrz, w tym jedną z do-
świadczeniem blisko trzech kadencji burmistrza i drugą 
z doświadczeniem trzech kadencji poselskich. Nareszcie 
debiutanta, mieszkającego od 3 i pół roku w Swarzędzu, 
nie mającego żadnych doświadczeń samorządowych.

Rozpocznijmy od naszego debiutanta. Nikt w Swarzędzu 
nie zna jego zawodowych osiągnięć i nie mógł ich zweryfi-
kować. Mając dobre, ekonomiczne wykształcenie, kilka lat 
spędził w korporacjach bankowych (m.in. pracował z pre-
mierem Morawieckim w banku WBK), z których w pewnym 
momencie – jak mówi – zrezygnował, bo był zawodowo 
spełniony. Dzisiaj ma własną firmę doradczą, o której nie-
wiele wiemy.

Miałem przyjemność rozmawiać z panem Witoldem 
Garstką przez dwie godziny. Nie nudziłem się. Rozmowa 
była ciekawa, konkretna, a co najważniejsze – dla mnie 
pouczająca. Odniosłem wrażenie, że mój rozmówca ma 
świadomość swoich samorządowych braków, a co za tym 
idzie mniejsze szanse wyborcze, choć w tej materii wszyst-
ko może się zdarzyć. Jest to człowiek, który w przyszłości, 
w ramach posiadanych kwalifikacji, wykształcenia i zdoby-
tych doświadczeń, może zasilić kierownicze stanowiska 
w działalności gospodarczej, będącej w nomenklaturze 
rządzącego aktualnie w Polsce układu politycznego i na to 
chyba w przyszłości liczy.

Byłem bardzo zdziwiony, że swoją kandydaturę na sta-
nowisko Burmistrza zgłosiła pani Anna Tomicka. Jej staż 
samorządowy, łącznie z działalnością w organizacjach mło-
dzieżowych i wiejskim samorządzie spółdzielczym, liczy 
się na kilkadziesiąt lat. Najstarsza generacja mieszkańców 
Swarzędza, głównie wsi, na którą bardzo liczy w nadcho-
dzących wyborach, pamięta ją od najmłodszych lat z pracy 
w GS Swarzędz.
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Ambitna i elokwentna, robiła furorę kilka lat temu. 
Z upływem czasu stała się w większym stopniu politykiem 
aniżeli dobrym gospodarzem. Opowiadaniami i chwa-
leniem się, co zrobiła, próbowała omotać swoich wiel-
bicieli, robiła to z wdziękiem, nadużywając form i treści. 
Nie mając czasu na pilnowanie pracy, bo za dużo czasu 
poświęcała samoprezentacji i utrwalaniu własnego ima-
ge, nie dopilnowała wielu spraw, wymagających nadzoru. 
W związku z tym, pozostawiła po sobie wiele nieprzyjem-
nych i niezałatwionych spraw. Należy do nich np. spra-
wa BROSS-a, chaosu architektoniczno-przestrzennego, 
łącznie ze zdewastowaniem przestrzeni nieodpowiednią 
zabudową na Swarzędz-Południe, liczne sprawy sądowe, 
z których najbardziej długotrwałe były potyczki ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową (niektóre trwały nawet 10 lat). Byłej 
burmistrz można też przypisać fatalną politykę kadrową. 
Wiele krzywdy w Swarzędzu swoimi decyzjami zrobił jej 
I zastępca, który do dnia dzisiejszego jest niemile wspomi-
nany. Błędne decyzje dotyczyły też przekazania gospodar-
ki odpadami do GOAP-u, nie do końca przejrzystej sprawy 
monitoringu miasta, czy wycofania się z zagospodarowa-
nia pawilonu nr 13 na os. Kościuszkowców.

W świetle tych wszystkich faktów, przerwanie emerytu-
ry i rozpoczęcie ubiegania się o ponowną reelekcję, musi 
budzić zdumienie. Myślę, że brak samokrytycyzmu dla 
własnych działań jest powodem, że jej kampania wyborcza 
polega głownie na dyskredytacji urzędującego Burmistrza, 
któremu powinna podziękować, że po przegranych wybo-
rach, wyciągnął pomocną dłoń i zatrudnił ją na stanowisku 
doradcy, aby mogła pracować do czasu osiągnięcia upraw-
nień emerytalnych.

Nietuzinkowe zachowanie pani Anny Tomickiej, pole-
gające na dyskredytowaniu urzędującego Burmistrza, jest 
może dla dzisiejszych czasów typowe, ale dla mnie obrzy-
dliwe. Dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzę-
dzu nigdy nie była życzliwa. Wykazywałem w rozmowach 
z nią niezwykłą ostrożność, ponieważ wielokrotnie nie 
realizowała swoich deklaracji, a co gorsze – nie chcę uży-
wać zwrotu, że nagminnie kłamała – ale często mijała się 
z prawdą.

Jest mi niezmiernie przykro, dzisiaj, w przededniu wybo-
rów samorządowych, dawać taką ocenę naszej współpra-
cy. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, aby o tych sprawach 
poinformować szerszą opinię społeczną.

W ostatniej dłuższej rozmowie, którą szczerze z panią 
Anną Tomicką przeprowadziłem kilka miesięcy temu, 
zachęcałem ją do tego, żeby swoje doświadczenie samo-
rządowe, wykorzystała spełniając się w różnych organi-
zacjach pozarządowych, czy stowarzyszeniach, a nawet 
doradzałem wystartowanie w wyborach do samorządu 
powiatowego. Niestety, z życzliwych podpowiedzi pani 
Anna Tomicka nie skorzystała. Próbuje po raz kolejny 
wchodzić do rzeki, która przez ostatnie cztery lata bardzo 
się zmieniła i nie wiadomo czy się w niej będzie dobrze 
czuła.

Wyjątkowo kulturalną i sympatyczną osobą jest pani 
Bożena Szydłowska. Po wielu latach działalności jako 
samorządowiec i poseł, stała się politykiem z dużym 
doświadczeniem. Jako członek dużej partii, rządzącej 
w Polsce przez 8 lat, mając dobre relacje z instytucjami 
centralnymi, umiała uruchomić niektóre źródła pozyski-
wania środków finansowych na inwestycje realizowane 
na terenie Gminy Swarzędz. Nie umiem jednoznacznie 
stwierdzić, czy ta pomoc dla miasta była największą warto-
ścią. Szczególnie „kolorowy wiadukt”, który przede wszyst-
kim rozwiązał problemy wpływowego, prywatnego inwe-
stora, działającego w strefie ekonomicznej, czy budowa 
skateparku zrealizowana częściowo ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki w ramach lobbingu prowadzone-
go przez dysponentów środków w kilku miastach Polski. 
Na pewno pani Bożena Szydłowska pomogła w rozwiąza-
niu przejęcia utrzymania drogi „starej piątki” przez władze 
Wielkopolski.

Olbrzymie doświadczenie i polityczne kontakty często 
nie idą w parze z umiejętnościami zarządzania gminą. 
Moim zdaniem, Burmistrz Swarzędza powinien być przede 
wszystkim apolityczny, nie związany z żadną partią i nie 
być podporządkowany tzw. centrali. Czy panią Bożenę 
Szydłowską stać na to, żeby indywidualnie, bez nacisków 
partyjnych rządzić gminą? Mam co do tego wątpliwości. 
W swej partii nie jest osobą pierwszoplanową, raczej po-
słem drugiego, a może trzeciego planu. Skromna, niewi-
doczna, rzadko na sejmowej mównicy. Jest osobą, która 
wiele zawdzięcza swojej partii i jest jej wierna, co prze-
jawia się tym, że kiedy trzeba było głosować za kolejny-
mi nowelizacjami prawa spółdzielczego, dewastującego 
spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce, w praktyce swoimi 
głosami to poparła. Robiła tak, bo taka była „ideologia” 
partyjna. Chyba też ta partia namówiła panią Bożenę 
Szydłowską do tego, żeby startować w tegorocznych 
wyborach samorządowych w Swarzędzu.

W ciągu roku burmistrzowania, przed wyborem na po-
sła, nie ustrzegła się takim naciskom. Wtedy jej najbliż-
szymi współpracownikami stali się ludzie z byłego biura 
organizacyjno-prawnego pani Kulczyk. Również inni 
ludzie i biznesmeni (deweloperzy), którzy się w Swarzędzu 
pojawili, mieli partyjne wsparcie PO.

A moim zdaniem, po zakończeniu przyszłorocznej 
kadencji Sejmu, pani Bożena Szydłowska mogła odejść 
w chwale i sławie. Również ze względu na wiek (którego 
nie powinno się przypominać zwłaszcza kobiecie), bo trze-
ba pamiętać, że Burmistrza będziemy wybierać w najbliż-
szych wyborach na 5 lat. I nie będzie ten okres łatwy.

Pan Marian Szkudlarek swoje doświadczenie samorzą-
dowe zdobywał wieloletnią pracą w samorządzie zakłado-
wym, spółdzielczym i terytorialnym. Jest osobą ambitną 
i komunikatywną, więc konsekwentnie osiągał kolejne 
szczeble, awansując na stanowisko Burmistrza Miasta. 
Chce powtórzyć kolejną kadencję i ma na to duże szanse. 

cd. ze str. 19
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Bije bowiem konkurentów efektami i konkretnością dzia-
łań, ogólną wiedzą o gminie i jej problemach. Było to widać 
podczas prezentacji programu Telewizji STK, gdzie sromot-
nie pobił swoich konkurentów.

Nie stronił od licznych kontaktów ze wszystkimi śro-
dowiskami Swarzędza, w tym również z naszym środowi-
skiem spółdzielczym. Na ogół wywiązywał się ze swoich 
zobowiązań. Nie znam żadnego konkretnego przykładu 
skonfl iktowania środowiska swarzędzkiego z jego udzia-
łem. Jego cechą, którą nie w pełni akceptuję, jest daleko 
posunięta ostrożność w podejmowaniu decyzji, łącznie 
z zaniechaniem czy przeciąganiem spraw w czasie. 

Istotną sprawą jest to, że jest apolityczny, niezwiązany 
z żadnym układem partyjnym, a relacje ze wszystkimi waż-
nymi rangą w województwie wielkopolskim ma co naj-
mniej poprawne. W przeszłości w Swarzędzu znane były 
konfl ikty między Burmistrzem a Przewodniczącym Rady, 
które przenosiły się na atmosferę w gminie. Dzisiaj ich nie 
ma. Nie jest człowiekiem mściwym, a w ocenach swoich 
konkurentów zachowuje dużo taktu i dyplomacji. W ciągu 
4 lat urzędowania wykonał dużą pracę samokształcenio-
wą, doskonaląc rozwój osobisty i skuteczniej prezentując 
swoje poglądy oraz decyzje.

Mając do wykorzystania w budżecie duże pieniądze, 
zrealizował przez ostatnie cztery lata program rozwoju, 
który akceptowałem. Nie było w tym programie zbyt wie-

lu rzeczy błyskotliwych, innowacyjnych, nowatorskich, 
ale jak pisałem, pan Marian Szkudlarek jest ostrożny 
i z tym się trzeba pogodzić.

Rzeczą dla mnie szczególną jest fakt, że przez 39 lat 
żaden burmistrz, naczelnik miasta, czyli krótko mówiąc 
urzędująca władza, nie pamiętała, a co za tym idzie, 
nie doceniała olbrzymiej roli Spółdzielni Mieszkaniowej 
w rozwój Swarzędza. Nie pomagała w rozwiązywaniu 
problemów tak licznej grupy obywateli, jaką stanowią 
spółdzielcy. Bardzo więc sobie cenię i do końca mojego 
życia będę o tym pamiętał i mówił, że to właśnie z inicja-
tywy pana Mariana Szkudlarka w ostatnim okresie cza-
su Spółdzielnia Mieszkaniowa i ja osobiście, zostaliśmy 
uhonorowani najważniejszym odznaczeniem zasłużone-
go dla miasta, udało się nam też zakończyć wieloletnie 
spory sądowe. I za to Burmistrzowi oraz Radzie Miasta 
dziękujemy.

Udział w wyborach powinien być obowiązkiem każde-
go mieszkańca gminy i naszych spółdzielców. Powinniśmy 
pamiętać, że głosując na swojego „wybrańca”, sami na sie-
bie przenosimy odpowiedzialność za błędne głosowanie. 
I wtedy, kiedy coś nie będzie się nam podobało w przyszło-
ści, to pretensje, utyskiwanie i żale możemy kierować tylko 
do siebie. Zachęcam do wzięcia udziału w wyborach samo-
rządowych, pamiętajmy że od wyboru kandydata, zależy 
to, jak będzie nam się żyło w Swarzędzu w przyszłości.

KANDYDACI 
Z POTENCJAŁEM

O ile zazwyczaj każdy mieszkaniec ma swój typ kandy-
data na burmistrza miasta, na którego jest zdecydowany 
zagłosować, o tyle często zdarza się, że nie wie którego 
kandydata do Rady Miejskiej, Rady Powiatu, czy Sejmiku, 
poprzeć. O niektórych kandydatach mało wiemy i nie zna-
my ich programów. Warto, aby przed wyborami 21 paź-
dziernika zorientować się, co kandydaci w naszym okręgu 
wyborczym proponują – najłatwiej prześledzić ich progra-
my i charakterystyki w internecie. Na stronach poszczegól-
nych kandydatów na burmistrza i komitetów często znaj-
dują się informacje o każdym wystawianym kandydacie 
na radnego.

Sugerując się wskazaniami Krajowej Rady Spółdzielczej, 
postanowiliśmy przybliżyć niektóre sylwetki kandydatów, 
aby mieszkańcy mieli pełne zestawienie ludzi, którzy god-
nie będą reprezentować Spółdzielnię na forum samorzą-
dowym. Przekonanie to jest poparte wcześniejszymi 

doświadczeniami Zarządu Spółdzielni z kandydatami, 
kontaktami z poszczególnymi osobami i ciekawymi pro-
gramami, które są zbieżne z celami i dążeniami Spółdzielni. 
Część wymienionych osób od wielu lat wspiera Spółdziel-
nię na forum miejskim, powiatowym, czy wojewódzkim. 
Zarząd Spółdzielni popiera kandydatów docenianych 
w środowisku samorządowym i życzliwych dla spraw Spół-
dzielni, niezależnie od poglądów politycznych i komitetów, 
z jakich startują. Wśród przedstawionych osób znajdują 
się reprezentanci z różnych komitetów i opcji politycznych.

Mieszkańców prosimy o przeanalizowanie możliwości 
głosowania na te osoby. Dla przyszłości funkcjonowania 
spółdzielczych osiedli jest ważne, aby w aparacie samorzą-
dowym znaleźli się tacy, którzy wesprą działania Zarządu 
oraz dbać będą o właściwą współpracę między Spółdziel-
nią a Miastem, Powiatem, czy szczeblem wojewódzkim.

JC
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KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

Krótkie charakterystyki kandydatów, przybliżające ich aktywność samorządową, społeczną, spółdzielczą, opracowane 
na podstawie konsultacji z Zarządem Spółdzielni.

Okręg 1 SWARZĘDZ-POŁUDNIE

   MATEUSZ MATUSZAK 

lat 27, KWW Mariana Szkudlarka

Młody i wykształcony radny, wyróżniający się na tle rówie-
śników. Ma już sporo sukcesów zawodowych. W ramach 
fi rmy rodzinnej, wspólnie z ojcem, walnie przyczynił się 
do rozwiązania problemu przedszkolnego w Swarzędzu. 
W ciągu ostatnich kilku lat utworzył kilka przedszkoli, 
w których opiekę znalazły dziesiątki dzieci z naszej gminy. 
Przedsiębiorczy i kulturalny. Przejawiający chęć współpra-
cy z różnymi, swarzędzkimi środowiskami, w tym ze śro-
dowiskiem spółdzielczym. Chętny do współpracy i konsul-
towania aktów prawnych, regulaminów czy uchwał Rady 
Miejskiej.

   JOANNA WOJTYSIAK 
lat 28, KWW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska

Radna mijającej kadencji. Prawnik. Mieszkanka os. Raczyń-
skiego. Aktywna i inicjatywna podczas komisji i posiedzeń 
Rady Miejskiej. Reprezentuje młode pokolenie mieszkań-
ców osiedli. Z powodzeniem wykorzystuje wykształcenie 
prawnicze w bieżącej działalności samorządowej.

Okręg 2 SWARZĘDZ-PÓŁNOC

   GRZEGORZ TATERKA 

lat 39, KWW Mariana Szkudlarka

Pomimo młodego wieku, wykazuje dużą zręczność w za-
rządzaniu miastem. W ciągu ostatnich 4 lat, pełniąc funkcję 
I zastępcy burmistrza, dał się poznać jako człowiek dyplo-
matyczny i bardzo dobrze zorientowany w problemach 
miasta. Osoba rozwojowa, która może wnieść dużo przed-
siębiorczości, inicjatywności i pomysłowości w Swarzędzu. 
Jest otwarty na współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową, 
zwłaszcza w zakresie prowadzonych inwestycji drogo-
wych. Przez wiele lat był pracownikiem Spółdzielni, więc 
jest doskonale zorientowany w problematyce i specyfi ce 
spółdzielczej.

   BARBARA KUCHARSKA 

lat 63, KWW Mariana Szkudlarka

Człowiek czynu. Ikona pracy organicznej. Trudno pomy-
śleć, co będzie bez niej ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka. Na jej wyborze 
do Rady Miejskiej, gmina może tylko zyskać. Natomiast 

rodzinom dzieci niepełnosprawnych jej ewentualny wybór 
na radną zabezpieczy przyszłość SPDST. Posiada niezbęd-
ne doświadczenie samorządowca. Bezkonfl iktowa. Zawsze 
otwarta na problemy innych. Jest członkiem Rady Nadzor-
czej Spółdzielni.

   WANDA KONYS
lat 63, KW Prawo i Sprawiedliwość

Osoba niezwykle aktywna jako radna Rady Miejskiej i jej 
wiceprzewodnicząca. Całe swoje samorządowe życie 
poświęciła pomocy ludziom biednym, nieradzącym sobie 
w życiu i wymagającym pomocy. Robi to bezinteresow-
nie, w ludzkim odruchu dobra i miłości bliźniego. Szano-
wana przez ludzi starszych, cierpiących, którzy w każdym 
momencie mogą na nią liczyć. Chętna do pomocy i współ-
pracy, potrafi  wystąpić na forum miejskim w sprawach 
spółdzielców. Mieszka na os. Kościuszkowców.

   EUGENIUSZ JACEK
lat 59, KWW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska

Społecznik i przyjaciel ludzi. Przedstawiciel pokolenia bez-
granicznie zaangażowanego w ruch krwiodawstwa oraz 
właściwego i zdrowego wypoczynku. W ostatnim czasie 
integruje miłośników i sympatyków Swarzędza szefując 
jako prezes Towarzystwu Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. 
Jest mieszkańcem os. Kościuszkowców, od wielu lat zinte-
growanym ze środowiskiem spółdzielczym.

   ANTONI KOBZA
lat 68, KWW Mariana Szkudlarka

Emerytowany nauczyciel, wspominany przez byłych wy-
chowanków, jako „swój” belfer. Obecnie regionalista nr 1 
w Swarzędzu. Propagowanie historii Swarzędza i regionu 
jest jego sposobem na życie. Autor znakomitych publikacji, 
m.in. wydanego w tym roku bestsellera „Dzieje wsi i oko-
lic Swarzędza”, którą to pozycje literacką warto posiadać 
w swoim domu. Racjonalny, bezkonfl iktowy i szanowany 
przez środowisko. Wykazuje właściwe zdolności współpra-
cy zarówno ze Spółdzielnią, jak i Urzędem Miasta.

Okręg 3 SOŁECTWA

   BARBARA CZACHURA 
lat 56, KWW Mariana Szkudlarka

Kobieta, która zyskała renomę w środowisku wiejskim, 
swoimi lokalnymi pomysłami inicjując i mobilizując sąsia-

cd. ze str. 21
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KANDYDACI DO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

dów, mieszkańców wsi w działania na rzecz dobrych wa-
runków zamieszkania w terenach wiejskich. Urzędująca 
w ostatniej kadencji jako Przewodnicząca Rady Miejskiej. 
Posiada umiejętność łagodzenia konfl iktów. Miła i sympa-
tyczna, lubiana w kontaktach z mieszkańcami. Rozumieją-
ca zawiłości i problemy spółdzielczości. Służąca pomocą 
w sprawach wymagających współpracy Spółdzielni 
i Miasta.

   ADRIAN SENYK
lat 39, KWW Mariana Szkudlarka

Człowiek, który stał się niezwykle popularną i znaną osobą 
w Zalasewie. Posiadając akceptowalne przez ludzi cechy 
charakteru i dobre wykształcenie, stał się prawdziwym 
reprezentantem Zalasewa, również jako sołtys. Radny mi-
jającej kadencji. Posiada cechy przywódcze. Jako osoba 
aktywna i rozwijająca się, może realnie marzyć o dalszych 
awansach w swarzędzkim samorządzie. Do problematyki 
spółdzielczej zawsze odnosił się prezentując stanowisko 
logiczne, racjonalne i wspierające. Typ społecznika, anga-
żującego się w rozwój swojego regionu i miasta.

   RYSZARD DYZMA
lat 64, KWW Mariana Szkudlarka

Stanowi przykład niezwykle sprawnego i konsekwentnego 
działacza samorządowego w terenie. Skutecznie rozwiązu-
je sprawy i problemy lokalnej społeczności w Paczkowie. 
Jest radnym kilku kadencji. Dyrektor Zakładu Usług Ko-
munalnych w Kostrzynie – współpracujący ze Spółdzielnią 
w zakresie dostarczania wody. Współpraca ta jest pozytyw-
nie oceniana przez Zarząd.

   KRZYSZTOF WENCEL
lat 27, KWW Mariana Szkudlarka

Młody, inteligentny, wykształcony człowiek. Zdecydowa-
nie wyróżniający się wśród rówieśników inteligencją, racjo-
nalnym myśleniem i pomysłowością. Człowiek, w którego 
warto inwestować i wyznaczać ambitne cele. Reprezentu-
je poglądy na dalszy rozwój Swarzędza, zbieżne z celami 
i strategią rozwoju Spółdzielni.

   ALDONA RĘBACZ
lat 61, KWW Bezpartyjni Samorządowcy

Wieloletni urzędnik, niedawno zakończyła pracę, z któ-
rej wywiązywała się nienagannie. Doskonale zna miasto 
i gminę Swarzędz, ludzi i ich problemy. Kierowała Biurem 
Rady i była odpowiedzialna za przygotowywanie sesji 
Rady. Jej głównym atutem jest doskonała znajomość pro-
blematyki Gminy Swarzędz, wynikająca z wielu lat pracy 
w Ratuszu. W kontaktach ze Spółdzielnią, cechowała ją 
zawsze życzliwa i dobra współpraca. Często była „pomo-
stem” łączącym Spółdzielnię z Urzędem.

   WŁODZIMIERZ BUCZYŃSKI
lat 67, KWW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska

Emerytowany nauczyciel. Regionalista. Miłośnik histo-
rii, zwłaszcza rejonu Wierzenicy. Jest kontynuatorem 
olbrzymiego, wielopokoleniowego zaangażowania rodzi-
ny Buczyńskich w sprawy Swarzędza. Zawsze życzliwie 
nastawiony względem Spółdzielni i jej spraw. Jako radny 
przyszłej kadencji mógłby dużo wnieść w oświatę, historię 
oraz swarzędzki regionalizm.

   PIOTR CICHEWICZ 

lat 60, KWW Niezależni dla Powiatu

Aktywny działacz samorządowy. Były radny kilku kaden-
cji Rady Miejskiej, znakomicie znający sprawy Swarzędza. 
Aktywny działacz również w szkolnych radach rodziców. 
Rowerzysta, wielokrotnie prowadzący rajdy rowerowe na 
terenie Gminy. Na co dzień pracuje w Spółdzielni Mieszka-
niowej na kierowniczym stanowisku. Jest komunikatywny 
i nie odmawia pomocy wielu mieszkańcom w rozmaitych 
problemach, szczególnie prawnych i ekonomicznych. Miał 
również doświadczenia w kierowaniu dużymi zespołami 
ludzi w Fabryce Łożysk Tocznych i nie tylko. Doskonale 
reprezentował spółdzielczość w Radzie Miejskiej i byłby 
dobrym reprezentantem spraw spółdzielczych osadzo-
nych w realiach miejskich i powiatowych. Mieszkaniec 
os. Raczyńskiego.

   MARIA KANTORSKA 

lat 67, KKW Platforma.Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska

Większość życia zawodowego związała z oświatą oraz ze 
spółdzielczością mieszkaniową. Posiada duże doświad-
czenie w pracy z ludźmi, zna zagadnienia ogólnomiejskie, 
a szczególnie oświatowe. Jako były członek Zarządu Spół-
dzielni posiada również bardzo dobrą znajomość zagad-
nień spółdzielczych. Jest kontynuatorką zaangażowania 
rodziny w dzieje i dzień codzienny Swarzędza.
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   MAREK BAUMGART  
lat 48, KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Od wielu lat znany w środowisku rolniczym Swarzędza. 
Były komisaryczny zarządca Swarzędza, pełniący obo-
wiązki burmistrza w okresie pomiędzy odejściem starego 
i wyborem nowego burmistrza. Zastępca dyrektora Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Człowiek, 
którego można zareklamować jako rzecznika Swarzędza 

KANDYDAT DO SEJMIKU WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

na szczeblu wojewódzkim. Rzecznika, który jest w stanie 
pomóc w znalezieniu źródeł sfi nansowania wielu tematów 
z zakresu ochrony środowiska, cały czas aktualnych dla 
Swarzędza. Pomysłodawca i inicjator programu dofi nan-
sowań systemów grzewczych na nowe w celu eliminacji 
zanieczyszczenia.
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I WYSTAWA KRÓLIKÓW W SWARZĘDZU
16 września na terenie sceny nad jeziorem przy Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji, odbyła się pierwsza 

edycja KRÓL’iczej Wystawy. Osobniki różniły się od siebie m.in. rasą, wielkością, umaszczeniem, czy długością włosa. 
Zwierzęta były zarówno miejscowe, jak i przyjezdne (z Torunia, Wrocławia, a nawet z Warszawy). Właścicielami króli-
ków byli również mieszkańcy spółdzielczych osiedli.

Głównym celem imprezy było propagowanie adopcji, 
jako sposobu nabycia zwierząt domowych. Sklep zoolo-
giczny nie jest jedynym miejscem, gdzie można wybrać 
sobie pupila. Wiele zwierząt znajduje się w fundacjach, 
schroniskach, czy też domach tymczasowych. Na wysta-
wie pojawiły się zwierzęta, które szukają domu – kilka kró-
lików i świnka morska. Ponadto, można było zaadoptować 
afrykańskie ślimaki. Zaciekawienie wśród dzieci wywoła-
ły również zaprezentowane na miejscu wije (stawonogi) 
i karaczany (owady). 

Na wystawę przybyły organizacje działające na rzecz 
królików: Fundacja „Azyl Dla Królików”, „Stowarzyszenie 
Pomocy Królikom” oraz „Towarzystwo Opieki nad Zwierzę-
tami w Polsce Oddział w Swarzędzu”. Każda z grup miała 
swoje stoisko informacyjne. Wszystkim gościom zaprezen-
towano fi lm o charakterze edukacyjnym.

Carmen – jeden ze swarzędzkich królików 
przeznaczonych do adopcji

Jeśli zwierzęta skradły Twoje serce, pójdź za ideą wystawy – „NIE KUPUJ, ADOPTUJ”.

W celu adopcji królika można skontaktować się z TOZ w Polsce Oddział w Swarzędzu – tel. 791 923 652, mail. tozsdz@interia.pl  

Na adopcję  czeka m.in. Carmen z załączonego do artykułu zdjęcia.

Organizacja zaprasza również na swój fanpage na fb: „Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Swarzędzu”.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach: www.toz.pl  www.azyl.torun.pl  kroliki.net/pl/

Za zdobycie I-go, II-go i III-go miejsca zostały wręczone 
nagrody. Zwycięzcy przysługiwała sesja zdjęciowa ufundo-
waną przez fotografa – Cecylię Łęszczak. Komisje brały pod 
uwagę historię zwierzęcia, wiedzę właścicieli na temat pie-
lęgnacji królików (w tym prawidłowe wyposażenie klatki) 
oraz to, jakie dane zwierzę ma umiejętności.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział 
w Swarzędzu przyznało dwa wyróżnienia za szczególną 
więź łączącą królika ze swoim właścicielem (upominek 
zawierał zioła oraz liczne gadżety), a Burmistrz Marian 
Szudlarek wręczył okolicznościowy medal każdemu usza-
temu uczestnikowi. Wydarzenie było organizowane przez 
Urząd Miasta, a jego inicjatorem i koordynatorem był 
Tomasz Rybarczyk. Imprezę wspierał także Ośrodek Kultu-
ry w Swarzędzu, portal informacyjny Swarzędz News oraz 
Telewizja STK.

Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem 
i sprawiła wiele radości zarówno przybyłym na miejsce 
dzieciom, jak i dorosłym. Niektóre króliki, za zgodą właści-
cieli, można było pogłaskać lub wziąć na ręce. Najmłodsi 
z chęcią brali udział w konkursach i malowaniu twarzy. Od-
wiedzających można liczyć w setkach. Króliki zyskały wie-
lu nowych entuzjastów, a świnka morska Akteon znalazła 
dom.

cd. ze str. 23

Zwycięski królik
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ZMIANA OPŁAT ZA WINDY

ASNYK WPISANY DO KSIĄG

Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe stawki opłat za korzystanie z dźwigów osobowych. Decyzja podjęta 
przez Radę Nadzorczą, była poparta zwiększeniem kosztów eksploatacji, uszkodzeń i napraw wind w ciągu ostatnie-
go roku. Zmiana opłaty uwzględnia także mniejszą liczbę mieszkańców wieżowców w stosunku do roku ubiegłego.

Ponad rok czasu Spółdzielnia Mieszkaniowa czekała 
na sformalizowanie spraw związanych ze zmianą nazwy 
ulicy Władysława Hibnera na Adama Asnyka w Luboniu.

W lipcu 2017 r. Rada Miejska Lubonia podjęła uchwałę 
o zmianie nazwy ul. Hibnera na ul. Asnyka. Od tego cza-
su czekaliśmy na uaktualnienie treści ksiąg wieczystych 
i wpis do ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Procesy 

Budynek Kondygnacja Stawka obowiązująca do 30.09.2018 r. Stawka obowiązująca od 1.10.2018 r.

Dąbrowszczaków 5 
(zł/os./m-c)
liczba osób 94

parter 1,50 1,50

I piętro 3,50 7,00

pozostałe piętra 7,00 14,00

Dąbrowszczaków 6 
(zł/os./m-c)
liczba osób 99

parter 1,50

Bez zmianI piętro 7,00

pozostałe piętra 14,00

Dąbrowszczaków 7 
(zł/os./m-c)
liczba osób 102

parter 1,50

Bez zmianI piętro 7,00

pozostałe piętra 14,00

Czwartaków 19 
(zł/os./m-c)
liczba osób 95

parter 1,50

Bez zmianI piętro 7,00

pozostałe piętra 14,00

Czwartaków 20 
(zł/os./m-c)
liczba osób 91

parter 1,50 1,50

I piętro 3,50 7,00

pozostałe piętra 7,00 14,00

Kościuszkowców 22 
(zł/os./m-c)
liczba osób 93

parter 1,50 1,50

I piętro 3,50 7,00

pozostałe piętra 7,00 14,00

Kościuszkowców 23 
(zł/os./m-c)
liczba osób 98

parter 1,50 1,50

I piętro 3,50 7,00

pozostałe piętra 7,00 14,00

Rybaki 1A (zł/m2/m-c)
pow. uż. 437,96

parter 0,55 0,65

pozostałe piętra 1,10 1,30

dokonywane na mieszkaniach, np. związane ze zbyciem, 
były w tym czasie wstrzymywane.

18 września br. Spółdzielnia otrzymała zawiadomienie 
ze Starostwa Poznańskiego o zmianach dokonanych w da-
nych ewidencyjnych EGiB. Z formalnego punktu widzenia, 
dopiero od tego momentu dla obiektów nr 5, 6a, 6b, 6c, 7
w Luboniu posługujemy się nową nazwą ulicy – Adama 
Asnyka.

JC

Opłata eksploatacyjna za dźwigi osobowe od dnia 1.10.2018 r.
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Święto Wszystkich Świętych to czas, w którym trudno znaleźć miejsce do parkowania  

JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ 
DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH?

1 listopada jest dla większości osób dniem refleksji i zadumy. Wielu z nas wyjeżdża daleko poza miasto. Zapalamy 
znicze na grobach naszych bliskich, spędzamy czas z rodziną i wspólnie wspominamy tych, którzy odeszli. Niech 
jednak ten czas spokoju i zadumy nie uśpi naszej czujności. Od 30 października do 3 listopada, będą nam towa-
rzyszyć te same powtarzające się co roku problemy, a na Polskich drogach zginie co najmniej kilkadziesiąt osób. 
Strażacy mają dla nas kilka wskazówek, jak bezpieczniej i łatwiej przetrwać ten potencjalnie niebezpieczny czas oraz 
na co zwrócić uwagę.

OSP PRZESTRZEGA I INFORMUJE:

NIE SPIESZMY SIĘ 

Pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą. Nie zosta-
wiajmy więc wszystkiego na ostatnią chwilę. Weźmy pod 
uwagę, że pojawiające się jesienią silne wiatry, mogą 
skutkować powalonymi na drogi drzewami i powodować 
dodatkowe utrudnienia ruchu. Wyjedźmy więc wcześniej 
niż początkowo planowaliśmy i nie pośpieszajmy siebie 
nawzajem. Opóźnienia mogą powodować wzajemne kon-
flikty, które rozpraszają kierowcę i niekiedy przyczyniają 
się do nieszczęścia na drodze. Miejmy „w rezerwie” nieco 
wolnego czasu, aby móc dojechać na miejsce bezpiecznie 
i ze spokojem. 

UWAŻAJMY NA DROGACH
Największe niebezpieczeństwo czyha na drogach szyb-

kiego ruchu (dotyczy kierowców wyjeżdżających z miasta). 
To właśnie tam rozwijają oni bowiem największe prędkości 
i dlatego też wypadki są tragiczne w skutkach. Działajmy 
racjonalnie: dostosujmy jazdę do warunków pogodowych 
i nie rozmawiajmy przez telefon prowadząc samochód. 

W okolicy cmentarzy, co roku w tym okresie tworzą się 
korki. Chociaż samochody poruszają się bardzo wolno 
i trudno tu o niebezpieczny wypadek, należy mieć świa-
domość, że bardzo łatwo o kolizję! Zdarzają się też poje-
dyncze potrącenia pieszych. Dobra wiadomość jest taka, 
że na terenie naszego miasta i gminy, w tym właśnie 
okresie, Strażacy nie odnotowują zbyt wielu poważnych 
interwencji i zaliczają ten czas raczej do spokojnych. Liczy-
my na to, że w tym roku będzie podobnie.

STOP 
PARKINGOWEJ SAMOWOLCE!

Temat ten jest notorycznie nagłaśniany, jednak pro-
blem nie znika. Kierowcy zostawiają samochody w miej-
scach niedozwolonych (często na terenach prywatnych), 
co skutkuje tym, że uniemożliwiają wjazd/wyjazd innym 
samochodom lub blokują wjazd/wyjazd z czyjejś posesji. 
Strażacy apelują, aby użyć wyobraźni… Należy zdawać 
sobie sprawę z tego, że w przypadku zasłabnięcia osoby 
znajdującej się na terenie cmentarza, służby ratunkowe 

muszą mieć możliwość szybkiego i sprawnego dojazdu 
do niej. Nie będzie to możliwe w przypadku zastawionej 
drogi. Należy więc korzystać z samochodu jedynie w osta-
teczności lub zostawić go w miejscach ku temu przezna-
czonych (zalecamy takie, które znajdują się nieco dalej 
od cmentarza). Pozostałą część drogi warto najlepiej poko-
nać pieszo.

STRZEŻ SIĘ ZŁODZIEJA
Święto Wszystkich Świętych to czas, kiedy łatwo może-

my paść ofiarą złodziei, gdyż jesteśmy roztargnieni i często 
poruszamy się w tłumie. Kieszonkowcy działają sprawnie 
i są bardzo przebiegli. Bądźmy więc czujni i nie trzymajmy 
portfela na widoku. Gdy opuszczamy samochód, pamiętaj-
my o tym, aby nie pozostawiać w nim toreb na siedzeniu. 
Niektórzy tylko na to czekają…
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Nie pozostawiajmy torebek 
w samochodzie na widoku, mogą 
zostać skradzione Uważajmy na latarenki i świece 

ZNICZE I LAMPIONY
Choć dla wielu z nas sytuacja może wydać się mało 

prawdopodobna, miała ona miejsce w naszym mieście kil-
ka lat temu. Niedokładnie zgaszony znicz, został wrzucony 
do kontenera na śmieci i stał się przyczyną jego pożaru. 
Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Pożar nie rozprze-
strzenił się poza kontener. Najczęściej, zdarzają się drob-
nego typu zajścia, które jesteśmy w stanie rozwiązać sami. 
Bądźmy ostrożni i dbajmy o to, aby interwencji było jak 
najmniej.

Ze względu na silny i porywisty wiatr, na cmentarzach 
możemy zauważyć połamane gałęzie drzew zwisające 
bezpośrednio nad grobami. W miarę możliwości należy 
je oderwać, gdyż mogą spaść na zapalone poniżej znicze 
i spowodować pożar.

Październik i listopad to czas, gdy pojawiają się w na-
szych mieszkaniach ozdoby z dyni, lampiony i latarenki. 
W tego typu dekoracjach, dopełnieniem jest zapalona 
świeca. Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać ich bez 
nadzoru. Nie należy kłaść dekoracji na parapetach – ogień 
łatwo może przejść na zasłony i firanki. Pilnujmy dzieci, 
by nie bawiły się nimi podczas naszej nieobecności. Pod-
czas Halloween’owych balików łatwo bowiem może dojść 
do nieszczęścia.

Tekst powstał na podstawie rozmów z OSP Swarzędz, a został wzbogacony 
informacjami uzyskanymi od OSP Kobylnica. Za wszelką pomoc bardzo serdecznie 
dziękuję.

INFORMACJA

Młodzieżowa 
Drużyna 
Pożarnicza
KOLEJNY NABÓR

Strażacy informują, że od 4 października w OSP rozpo-
czął się kolejny nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 
lat. Kandydaci (i kandydatki), ze względu na niepełnolet-
ność, muszą mieć zgodę rodzica lub prawnego opiekuna. 
Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej można dołączyć 
w każdej chwili. 

Do tej pory, zbiórki w jednostce odbywały się w środy. 
Od 4 października odbywają się w czwartki od godz. 18:00. 
Rodziców (lub opiekunów) osób zainteresowanych pro-
simy o kontakt i potwierdzenie przybycia pod numerem 

tel. 607 139 963 
(jest to numer informacyjny OSP Swarzędz).

JBK

KALENDARIUM ZDARZEŃ NA SWARZĘDZKICH 
OSIEDLACH ORAZ W ICH OKOLICACH:
u 1 września – Swarzędz, os. Dąbrowszczaków – pożar kanapy przy śmietniku.
u 4 września – Swarzędz, os. Kościuszkowców – pomoc pogotowiu.
u 5 września – Swarzędz, os. Zygmunta III Wazy – pomoc pogotowiu.
u 12 września – Swarzędz, ul. Polna – wypadek samochodowy.
u 13 września – Swarzędz, ul. Zamkowa, Bazar – pożar drzewa.
u 16 września – Swarzędz, os. Dąbrowszczaków – zadymienie w mieszkaniu.
u 17 września – Swarzędz, ul. Zamkowa – dziwny zapach wydobywający się 

ze studzienek kanalizacyjnych.
u 22 września – Swarzędz, ul. Cmentarna – pochylony słup telekomunikacyjny.
u 23 września – Swarzędz, os. Kościuszkowców – pożar pralki.
u 24 września – Swarzędz, ul. Cieszkowskiego – kolizja 4 samochodów osobowych.
u 24 września – Swarzędz, ul Wrzesińska – wypadek samochodowy.
u 25 września – Swarzędz, os. Kościuszkowców, zabezpieczenie lądowania LPR.
u 25 września – Swarzędz, ul. Wrzesińska – pożar sadzy w kominie.
u 28 września – Swarzędz, ul. Kosynierów – owady błonkoskrzydłe.

Sprawdź, jak zawrzeć ugodę i spłacić zadłużenie 
w dogodnych ratach! 

Kontakt: 61 817 40 11

� 61 64 69 210 Kierownik Działu Windykacji (ul. Gryniów, 
lokale użytkowe i grunty)

� 61 64 69 240 (os. Dąbrowszczaków, os. Czwartaków, ul. Poznańska, 
tereny pozaswarzędzkie)

� 61 64 69 238 (os. Kościuszkowców os. Cegielskiego, 
os. Raczyńskiego, os. Działyńskiego)

Masz dług w Spółdzielni Mieszkaniowej?
Zarząd Miejsko-Gminny w Swarzędzu, 
os. Kościuszkowców 26

PRZYJMUJE DLA PODOPIECZNYCH ODZIEŻ, ZABAWKI 
ORAZ SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO
w siedzibie: os. Kościuszkowców 26 (w piwnicy, 
po schodkach w dół) we wtorki i środy w godz. 16:30 - 19:00 
oraz w czwartki w godz. 9:00 - 13:00

TELEFONY KONTAKTOWE: 
697 208 115 ¡ 506 067 287 ¡ 888 507 012

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
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Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Swarzędzu

ul. Kwaśniewskiego 1, pok. 208

tel. +48 61 64 69 226

tel. kom. +48 500 113 532

j.roszkowski@sm-swarzedz.pl

  OGŁOSZENIE
DROBNE 

POŻYCZKA 
DLA KAŻDEGO
ZADZWOŃ

tel. 503 838 028

W tak ważnej sprawie dla spółdzielców, radny Rafał Kamprowski reprezentujący mieszkań-
ców os. Zygmunta III Wazy wstrzymał się od głosowania nad uchwałą, radny Jacek Hejnowski 
reprezentujący os. Dąbrowszczaków w decydującym momencie głosowania opuścił salę.  
Wskazywani radni nie wykazali dbałości o interes spółdzielców. Przegłosowana uchwała 

pozbawiła Spółdzielnię możliwości ubiegania się o dofi nansowanie zewnętrze na rewitalizację osiedli. Dzisiaj, zarówno miesz-
kańcy jak i Spółdzielnia Mieszkaniowa stoją przed ogromnym wyzwaniem. W budynkach najstarszych osiedli z uwagi na wiek 
użytkowania, należy dokonać wymiany wszystkich mediów. Podjęto inicjatywę opracowania wstępnych założeń do takie-
go projektu, przeprowadzenia kalkulacji w tym zakresie, zorganizowania procesu fi nansowania, uzyskania pozytywnej opinii 
mieszkańców. Spółdzielnia w tej mierze posiada doświadczenie praktyczne po realizacji podobnego zadania w Poznaniu. Taka 
restytucja budynków dla obecnych właścicieli bądź ich spadkobierców będzie istotną, bo wpłynie nie tylko na poprawę estetyki 
zamieszkiwania, ale znacząco pomniejszy zużycie ciepła, energii, przy jednoczesnym wzroście wartości lokalu mieszkalnego. 
Doskonale zaprojektowany i wykonany w dobrej jakości remont, zagwarantuje bezpieczność i sprawność użytkowania budyn-
ków i lokali mieszkalnych na kolejne co najmniej 40 lat. Spółdzielnia Mieszkaniowa, celem pomniejszenia kosztów tej inwestycji 
w funduszu remontowym, podejmie starania, by pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska lub banku 
komercyjnego z wykorzystaniem premii remontowej z Banku Gospodarstwa Krajowego, do spłaty na wiele lat. Lokalny 
Program Rewitalizacji Swarzędza zawiera 54 projekty na łączną kwotę na ok. 67 mln zł, niestety decyzją radnych to nie są miliony 
dla spółdzielców osiedli Zygmunta III Wazy, Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców.

Zbliżają się wybory! Jak głosi idea, nasze czyny tworzą przyszłe doświadczenia. Rozsądne postawienie „krzyżyka” 
na karcie wyborczej, jak widać, może w przyszłości stanowić o zasobności naszej prywatnej kieszeni.
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Niechlubna postawa radnych, 
teraz mieszkańcy zapłacą!
Swarzędzcy spółdzielcy w 2017 roku utracili ogromną szansę na możliwość pozyskania źródeł 
dofi nansowania na rewitalizację najstarszych zasobów na północnych osiedlach mieszkanio-
wych. Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu, pomimo protestów Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej w Swarzędzu, radnych Wandy Konys i Teresy Rucińskiej, ponad 40 letnich spółdzielczych 
osiedli nie zakwalifi kowano do obszaru rewitalizacji. 

miejsce na
TWOJĄ REKLAMĘ

 JAKUB
ROSZKOWSKI

DODATEK REKLAMOWY INFORMATORA SPÓŁDZIELCZEGO
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LEGENDA

droga publiczna

obszar nieruchomości

budynki mieszkalne

budynki użytkowe

Nieruchomość: Swarzędz, os. Zygmunta III Wazy 1-7

Nr nieruchomości Nr działek Pow. Nieruchomości Nr KW Ilość bloków Ogółem ilość lokali

01
112/9
122/27
122/31

12.401,0 PO2P/00039776/3 6 249

INFORMATOR SPÓŁDZIELCZY
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DODATEK REKLAMOWY INFORMATORA SPÓŁDZIELCZEGO

PIWNICE Z WEJŚCIEM Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU
– stawka czynszu 15,00 zł/m2/m-c+VAT

SWARZĘDZ
OS. DĄBROWSZCZAKÓW
w chwili obecnej brak lokali
OS. CZWARTAKÓW
w chwili obecnej brak lokali
OS. KOŚCIUSZKOWCÓW 
1.   budynek nr 16 – powierzchnia 47,1 m2 (CO, WC)
OS. RACZYŃSKIEGO 
1.  budynek nr 34 – powierzchnia 13,1 m2

OS. CEGIELSKIEGO 
1.  budynek nr 25 – powierzchnia 12 m2

POZNAŃ
ul. Chwaliszewo
1.  budynek nr 21A – powierzchnia 73,14 m2 (WC) 

PIWNICE Z WEJŚCIEM Z KORYTARZA PIWNICZNEGO
– stawka 8,50 zł/m2/m-c+VAT

POZNAŃ
ANTONINEK, ul. Mścibora 72
1.  budynek nr 70 – powierzchnia 17,25 m2 (CO)
OS. ZYGMUNTA III WAZY
w chwili obecnej brak lokali
OS. DĄBROWSZCZAKÓW
w chwili obecnej brak lokali
OS. CZWARTAKÓW 
1.   budynek nr 18 – powierzchnia 42 m2 (WC, CO)
OS. KOŚCIUSZKOWCÓW
w chwili obecnej brak lokali
UL. GRYNIÓW
w chwili obecnej brak lokali
OS. RACZYŃSKIEGO
1.   budynek  nr 31 – powierzchnia 20 m2

2.   budynek  nr 27 – powierzchnia 12 m2

OS. CEGIELSKIEGO
w chwili obecnej brak lokali

WYNAJEM

62-020 Swarzędz    ul. Kwaśniewskiego 1
Telefony: 61 817 40 61 (sekretariat)    61 817 40 11 (centrala)    fax 61 817 40 93

e-mail: zarzad@sm-swarzedz.pl    www.sm-swarzedz.pl

Paweł Domański
tel. 61 64 69 247, tel. kom. 604 117 293
e-mail: p.domanski@sm-swarzedz.pl
Przed podpisaniem umowy wpłata niewaloryzowanej kaucji w wysokości trzech miesięcznych czynszów (netto-bez VAT)
 rzy zdawaniu lokalu opłata manipulacyjna 120,00 zł
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Piotr Osiewicz

BRONISŁAW STĘPLOWSKI
SYLWETKI SWARZĘDZAN cd. ze str. 32

ze Stowarzyszeniem Regionów Europy w Brukseli. Był to 
pierwszy w Polsce przypadek takiej współpracy; można 
zaryzykować tezę, że był on pierwszym „zapukaniem” 
do drzwi Unii Europejskiej. Bronisław Stęplowski był przez 
pewien czas członkiem zespołu współpracy gospodarczej 
Wschód–Zachód tego Stowarzyszenia.

Po zasadniczych przemianach roku 1989 dr Bronisław 
Stęplowski złożył rezygnację ze stanowiska wojewody, 
która została przyjęta przez premiera Tadeusza Mazowiec-
kiego w październiku 1990 roku. Jego następcą został 
dr Włodzimierz Łęcki.

W roku 1991 wraz z prof. Blokiem i innymi założył Wielko-
polskie Towarzystwo Inwestycyjne S.A., którego był preze-
sem. W następnym roku zorganizował poznański Oddział 
Powszechnego Banku Gospodarczego SA, którego centrala 
mieściła się w Łodzi. W ciągu kilku następnych lat rozbudo-
wał wielkopolską strukturę banku, uruchamiając jego pla-
cówki w kilku miastach Wielkopolski. Równolegle pracował 
na stanowisku docenta w Katedrze Bankowości AE.

W roku 1998 zorganizował struktury Regionu Banku 
Pekao SA w Poznaniu, w skład którego wcześniej wszedł 
Powszechny Bank Gospodarczy SA. Start nowego Regio-
nu miał nastąpić pierwszego stycznia 1999 roku. Zabrakło 
jednego tygodnia; w pierwsze święto Bożego Narodzenia 
Bronisław Stęplowski zginął tragicznie w wypadku samo-
chodowym. W przedsylwestrowy śnieżny wieczór żegnały 
go na cmentarzu junikowskim tysiące ludzi, przybyłych nie 
tylko z Poznania, ale i z najodleglejszych zakątków Polski 
i z zagranicy. O autorytecie, jakim cieszył się zmarły, świad-
czą najlepiej te tysiące ludzi, bo nawet gdyby przyjąć, 

że część z nich była „w delegacji, służbowo”, to co z pozo-
stałymi tysiącami? Przyszli tam tylko dla niego, by oddać 
mu należny hołd.

Bronisław Stęplowski był wielokrotnie nagradzany 
za swoje dokonania, najwyższym odznaczeniem był Krzyż 
Oficerski OOP, nadany pośmiertnie. Szkoda, że pośmiertnie.

Warto wspomnieć o związkach Bronisława Stęplowskie-
go ze Swarzędzem, a ściślej mówiąc ze Spółdzielnią Miesz-
kaniową. To nie tylko zamieszkiwanie w zasobach Spółdziel-
ni, ale pomoc dla Spółdzielni w rozwiązywaniu problemów 
terenowo-prawnych, wspieranie starań kierownictwa SM 
w sprawach inwestycyjnych, materiałowych itp. Działal-
ność niewidoczna dla przeciętnego spółdzielcy ale bez niej 
Spółdzielnia rozwijałaby się zapewne wolniej. Pamiętajmy, 
że był to bardzo trudny okres w historii naszego kraju.

1. Część informacji, wykorzystanych w powyższym artykule, pochodzi z XLIII tomu 
Polskiego Słownika Biograficznego (2004-2005); byłem w nim współautorem 
hasła o Bronisławie Stęplowskim.

2. Tak się złożyło, że trzy razy, w różnych firmach, miałem to szczęście, że moim 
Szefem był dr Stęplowski. Nie ujmując niczego innym moim pryncypałom, rów-
nie dobrym, muszę stwierdzić, że człowieka o takiej klasie i kulturze osobistej 
jak Bronisław Stęplowski można spotkać raz w życiu. To naprawdę było szczęście.

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie
Państwa Borkowskich

oraz

Pani Janinie Śmichurze

z powodu śmierci

Śp.
Zygmunta Śmichury

składają

Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Swarzędzu

Wyrazy głębokiego współczucia

Rodzinie

z powodu śmierci
wieloletniego pracownika 

Spółdzielni

Śp.
Bogdana Błaszaka

składają

Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Swarzędzu

MONTAŻ 
PODZIELNIKÓW 
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

Informujemy, że firma Techem będzie monto-
wała radiowe podzielniki kosztów c.o. w budynku 
przy ul. Warszawskiej w Poznaniu w dniu:

22października 2018
- ul. Warszawska 81 – w godz. 9:00-11:30
- ul. Warszawska 83 – w godz. 11:00-13:30
- ul. Warszawska 85 – w godz. 13:00-15:30

Prosimy mieszkańców o obecność w mieszka-
niach we wskazanych przedziałach czasowych 
oraz o ułatwienie dostępu do grzejników.

Administracja Osiedli Swarzędz-Południe



32

SYLWETKI SWARZĘDZAN

BRONISŁAW 
STĘPLOWSKI

W roku jubileuszu Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu przypominam naszym 
Czytelnikom sylwetkę człowieka, którego wkład w rozwój spółdzielczego Swarzę-
dza jest nie do przecenienia, a który jednocześnie jest znany niezbyt dużej licz-
bie osób. Naszym bohaterem jest nieżyjący już niestety dr Bronisław Stęplowski, 
mieszkaniec Swarzędza i były wojewoda poznański.

Bronisław Stęplowski nie był Wielkopolaninem; urodził 
się 1 stycznia 1943 roku we wsi Moczydło, w powiecie 
myszkowskim, w rodzinie chłopskiej. Rodzice posiadali go-
spodarstwo rolne, ojciec Władysław był działaczem ruchu 
ludowego i przez pewien czas pełnił funkcję wójta gminy. 
W roku 1960 Bronisław Stęplowski ukończył liceum ogól-
nokształcące i jako niespełna osiemnastolatek wyruszył 
w daleki świat, do Poznania, by podjąć studia na Wydziale 
Handlowo-Towaroznawczym ówczesnej Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej (WSE) w Poznaniu.

Życiowa droga Bronisława Stęplowskiego jest typowa 
dla milionów ludzi tamtych pokoleń, potrafi ących wyko-
rzystać szansę, jaką dał im ówczesny ustrój społeczno-po-
lityczny. Konsekwencją tego była też działalność w szkol-
nych strukturach Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), 
kontynuowana później na uczelni, gdzie kierował Komisją 
Nauki Zarządu Uczelnianego ZMS w WSE. W roku 1965 
Bronisław Stęplowski ukończył studia, przedstawiając 
pracę magisterską nt. różnic w systemach fi nansowania 
przedsiębiorstw kapitalistycznych i socjalistycznych.

Młody magister rozpoczął pracę asystencką w Katedrze 
Ekonomii Politycznej rodzimej uczelni, początkowo jako 
stażysta i dalej aż do starszego asystenta. Prowadził zaję-
cia z zakresu ekonomii politycznej kapitalizmu, co z pew-
nością przydało mu się później, w latach transformacji. Już 
w roku 1966 został słuchaczem seminarium doktoranckie-
go, prowadzonego przez śp. prof. Wacława Wilczyńskiego, 
jednego z najlepszych polskich ekonomistów, cenione-
go nie tylko w kraju, ale i na świecie. Profesor Wilczyński 
to była po prostu Firma przez duże F, a jednocześnie uroczy 
człowiek.

W latach 1969-1970 Bronisław Stęplowski odbył staż 
naukowy w moskiewskim Instytucie Inżynieryjno-Ekono-
micznym Transportu. Plonem studiów w Polsce i w Moskwie 
była praca doktorska nt. racjonalizacji transportu w gospo-
darce socjalistycznej, którą Bronisław Stęplowski napisał 
pod kierunkiem prof. Wilczyńskiego i obronił w 1971 roku 
na Wydziale Ekonomiki Produkcji WSE. W świecie nauk 
ekonomicznych „doktorat u Wilczyńskiego” to było jakby 
uzyskanie szlachectwa.

Dr Stęplowski kontynuował pracę w macierzystej uczel-
ni, przemianowanej w roku 1974 na Akademię Ekono-
miczną w Poznaniu (obecnie uczelnia nosi nazwę Uniwer-
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sytet Ekonomiczny). Uczelnia miała swoje placówki poza 
Poznaniem, jedną z nich, Punktem Konsultacyjnym w Byd-
goszczy, kierował przez pewien czas właśnie dr Bronisław 
Stęplowski.

W roku 1974 przebywał na stażu naukowym we Francji, 
którego plonem była publikacja naukowa, ale również 
i doświadczenie, które miało się okazać bardzo ważne 
w przyszłości. Publikacja dotyczyła zagadnień transportu 
regionalnego. Jeszcze podczas pracy na uczelni wstąpił 
do PZPR, współpracując z liczną grupą reformatorów, osób 
przekonanych, że najwyższy czas na zasadnicze zmiany. 
Przyniosły je niewątpliwie lata 1980-1981, poczynając 
od historycznych porozumień sierpniowych. W sierpniu 
1981 Bronisław Stęplowski został wybrany na funkcję 
sekretarza ds. ekonomicznych KW PZPR w Poznaniu. 
Pełniąc tę funkcję konsekwentnie opowiadał się za rezy-
gnacją z ręcznego kierowania gospodarką, za zdecydo-
wanym wdrażaniem reformy gospodarczej, rozwojem 
produkcji rynkowej, aktywizacją drobnej wytwórczości 
(w tym prywatnej) i sektora spółdzielczego. Był gorącym 
zwolennikiem udziału pracowników zakładów w zarządza-
niu przedsiębiorstwami i wielokrotnie wnioskował o powo-
łanie samorządów pracowniczych, co też i później się stało. 
Wspólnie z prof. Zbigniewem Blokiem opracował i opubli-
kował pracę nt. podstaw racjonalnego gospodarowania. 
Wielokrotnie podkreślał, że wprowadzony w 1981 roku 
stan wojenny, będący niewątpliwym szokiem politycznym,  
nie wykorzystał szansy wprowadzenia zasadniczych zmian 
w gospodarce.

W marcu 1984 roku Bronisław Stęplowski otrzymał 
nominację na stanowisko wicewojewody poznańskiego. 
W pionie nowego wicewojewody znalazły się sprawy 
najtrudniejsze, gospodarcze, kierował m.in. Wojewódz-
kim Zespołem ds. Reformy Gospodarczej oraz Zespołem 
ds. Budownictwa Jednorodzinnego.

Na początku roku 1986, po rezygnacji dra Mariana Króla 
z funkcji wojewody poznańskiego, dr Bronisław Stęplowski 
został powołany na jego miejsce. Aktywnie włączył się 
w prace reformatorskie na szczeblu krajowym; w latach 
1987-1989 przewodniczył zespołowi ds. Samorządów 
Terytorialnych Komisji Reformy Gospodarczej. Zrefor-
mował pracę poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego; 
spowodował również podjęcie przez Urząd współpracy 


