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Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę oraz pracę jednozmianową.  
Wiele osób pracuje z nami od ponad 10 lat. Wymagane doświadczenie przy produkcji mebli 

wypoczynkowych, mile widziany status rencisty u pracownika gospodarczego.
Prosimy przesyłać CV na adres praca@arismebel.pl bądź dzwonić pod numer 61 651 18 71

zatrudni tapicerów, szwaczki meblowe  
oraz pracowników gospodarczych przy produkcji 
wysokiej klasy mebli wypoczynkowych 
w Swarzędzu oraz Paczkowie

www.kwpoland.com

Chcesz kupić, sprzedać,  
wynająć nieruchomość?

mobilny doradca
Sebastian Lach

Keller Williams Partners

Tel. 530 829 565
sebastian.lach@kwpoland.com

 
 
 

 

 

 

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych również w ramach NFZ.  

CHIRURGIA       ORTODONCJA     PROTETYKA          
 

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

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

PEDICURE  
DLA  
SENIORÓW
w przystępnej cenie

tel. 532 253 951
dojazd do klienta

Pokochaj swoje stopy
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Szanowni 
Mieszkańcy! 
Po rocznej 
przerwie, 
spowodowanej 
pandemią 
koronawirusa, 
z ogromną 
przyjemnością 
chciałbym 
zaprosić Państwa na Dni Swarzędza. 

Tegoroczne Dni Swarzędza będą miały 
wyjątkowy charakter przede wszystkim ze 
względu na to, iż tak długo nie mogliśmy 
spotkać się w przestrzeni publicznej, by  
wspólnie świętować. 3 i 4 lipca nadarzy 
się pierwsza ku temu okazja! Na kolejnych 
stronach tego wydania „Prosto z Ratusza” 
przedstawiamy program naszej wspólnej 
zabawy!

Serdecznie wszystkich Państwa zapra-
szam! Do zobaczenia!

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szkudlarek

Jednogłośne absolutorium 
i gratulacje dla burmistrza 
Mariana Szkudlarka

Zasadniczym tematem XXXVII sesji Rady Miejskiej w Swarzędzu, która 
odbyła się 25  maja 2021 r., było udzielenie burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od 
przedstawienia przez burmistrza, 
wymaganego przez ustawę o samo-

rządzie terytorialnym, Raportu o stanie 
Miasta i Gminy Swarzędz. 

Po debacie nad tym dokumentem rad-
ni w głosowaniu udzielili burmistrzowi 
Marianowi Szkudlarkowi zdecydowanego 
wotum zaufania (19 głosów za, 2 głosy 
wstrzymujące się). Burmistrz, dziękując 
za tak pozytywną ocenę, podkreślił, że 
jest ona rezultatem dobrej pracy również 
całego zespołu, nie tylko współpracowni-
ków, ale i radnych, sołtysów oraz szefów 
jednostek organizacyjnych gminy. 

Następne głosowanie – nad absoluto-
rium – poprzedzone zostało przedstawie-
niem sprawozdań dotyczących zeszłorocz-
nego budżetu i odczytaniem pozytywnych 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz poszczególnych komisji Rady Miej-
skiej. Po dyskusji za przyjęciem uchwały 
absolutoryjnej głosowało 21 radnych. 

Po głosowaniu przewodnicząca Rady 
Miejskiej Barbara Czachura w imieniu 
radnych pogratulowała burmistrzowi 
Marianowi Szkudlarkowi znakomitego 
wyniku głosowania i podziękowała za 
dobrą współpracę. Burmistrz podziękował 
z kolei radnym, sołtysom oraz wszystkim 
swoim współpracownikom za pomoc, 
życzliwość i wysiłek wkładany w sprawne 
funkcjonowanie samorządu naszej gminy 
oraz wspólną pracę dla dobra ogółu miesz-
kańców.  /mw/

z Fot. Maciej Woliński

Dh Robert Walkowiak 
– strażak na medal!

17 maja w swarzędzkim ratuszu burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szku-

dlarek w towarzystwie Sławomira Kaźmierczaka 
- Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpoża-
rowej w Swarzędzu oraz Jacka Michalaka Komen-
danta Miejskiego PSP w Poznaniu  serdecznie po-
dziękował oraz złożył wyrazy  uznania  druhowi 
Robertowi Walkowiakowi z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Swarzędzu. 
26 marca 2021 roku na osiedlu Dąbrowszczaków 
w Swarzędzu mogło dojść do tragedii. Niezwy-
kle groźny pożar mieszkania na szóstym piętrze 
budynku wielorodzinnego wymagał natychmia-
stowej profesjonalnej akcji ratowniczo-gaśniczej. 
Druh Robert, jak na strażaka przystało, wy-
kazał się wielkim zaangażowaniem, odwagą 
i poświęceniem. Zanim do miejsca zdarzenia 
dotarły jednostki Straży Pożarnej, pan Robert 
działając w pojedynkę uratował z płonącego 
mieszkania - z narażeniem własnego zdrowia 
i życia - lokatora oczekującego pomocy . 
To wspaniałe, że zawsze możemy liczyć na na-
szych strażaków i dzięki nim czuć się bezpiecz-
niej.  /WPR/ 
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W sobotę 3 lipca zagrają popularni i lubiani artyści – zespoły 
znane trochę starszemu pokoleniu: Chłopcy z Placu 
Broni i Golden Life oraz Dawid Kwiatkowski, entu-

zjastycznie oczekiwany przez młodsze pokolenie.
Chłopcy z Placu Broni – zespół rozpoczął swoją karierę 

w latach 80-tych XX wieku. Znany przede wszystkim fanom 
polskiego rocka, był stałym gościem wielu festiwali muzycznych. 
Zasłynął przede wszystkim dzięki takim przebojom jak: O Ela, 
Jezioro Szczęścia, czy Kocham Wolność. 

Golden Life – grupa działa z powodzeniem od 1988 roku. 
Ich eklektyczna muzyka, mieszająca różne style od rocka, popu, 
rapu do country, od wielu dekad ma wierne grono słuchaczy. Naj-
bardziej znane utwory zespołu to Wszystko to co mam i 24.11.94.

Dawid Kwiatkowski – polski wokalista młodego pokolenia, 
osobowość sceniczna, trener muzycznego programu telewizyjnego 
TVP2 The Voice Kids. Każdy z jego koncertów to energetyczne 
show ze świetnymi muzykami, grane 100% live. 

Po koncertach rozpocznie się wieczór z muzyką klubową. 
Do tańca porwą nas dj Skytech, duet Melo.Kids oraz DJ Zet 
i DJ Johny DJ Nina Suerte.

Przy feerii świateł i elektronicznych dźwiękach muzyce bawić 
się będziemy do późnych godzin nocnych.

4 lipca na Scenie nad Jeziorem odbędzie się XXII Festiwal 
Orkiestr Dętych im. Rajmunda Gronowskiego. Podczas festi-
walu zagrają: Lwówecka Orkiestra Dęta, Koźmińska Orkiestra 
Dęta, Orkiestra Dęta w Środzie Wielkopolskiej, Orkiestra Dęta 
w Łobżenicy oraz Swarzędzka Orkiestra Dęta. Koncerty rozpocz-

ną się o godzinie 16:00. Poprzedzi je przemarsz orkiestr, który 
wyruszy o godz. 14:30 z ul. Wrzesińskiej 28. Po przejściu przez 
swarzędzki rynek, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie festiwalu, 
orkiestry skierują się nad Jezioro Swarzędzkie.

Atrakcją tegorocznego festiwalu będą dania serwowane z po-
pularnych i lubianych food-truck’ów. Zapraszamy wszystkich 
smakoszy w godzinach 12:00-22:00 na parking przed pływalnią 
„Wodny Raj”. Nie zabraknie sycących dań głównych, przekąsek, 
deserów oraz napojów. 

Serdecznie zapraszamy!

Chłopcy z Placu Broni

Golden Life

Dawid Kwiatkowski Swarzędzka Orkiestra Dęta
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PARTNERZY

PARTNERZY STRATEGICZNI

10th Anniversary
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Paczkowo – chodnik 
i węzeł przesiadkowy 

Niedawno zakończyła się budowa 
chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie, 
na około półkilometrowym odcinku od 
torów kolejowych do granicy z gminą 
Kostrzyn. Chodnik o szer. 1,50-3,00 m 
otrzymał nawierzchnię z kostki brukowej, 
zbudowano też zjazdy do posesji, a przy kra-
wędzi jezdni urządzone zostały przystanki 
autobusowe. Koszt tej inwestycji to ponad 
805 tys. złotych, z czego 735 tys. stanowi 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą była 
firma Budownictwo Drogowe KRUG. 

Oficjalne „otwarcie” nowego chodni-
ka, przygotowane przez sołtys Małgorza-

tę Glabas-Gruszkę wraz z Radą Sołecką 
Paczkowa oraz radnym Ryszardem Dyz-
mą, odbyło się 25 maja. 

Burmistrz Swarzędza Marian Szkudla-
rek, wizytując nową inwestycję, przedsta-
wił też kolejną – trwającą od kilku tygodni 
budowę węzła przesiadkowego przy stacji 
PKP w Paczkowie, gdzie powstał obszerny 
parking typu P&R dla 32 samochodów 
osobowych, wiata na rowery oraz przy-
stanki autobusowe. 

Kolejny krok to gruntowna przebudo-
wa fragmentu ul. Średzkiej od przejazdu 
kolejowego do drogi krajowej nr 92. Po-
wstanie tu wydzielony pas skrętu w lewo 
w kierunku Poznania oraz pas do jazdy 
w prawo i na wprost, ścieżka rowerowa, 
chodniki, oświetlenie, kanalizacja desz-
czowa etc. 

Przypomnijmy, że budowa węzła 
przesiadkowego w Paczkowie stanowi 
część większego projektu pn. „Rozwój 
niskoemisyjnej mobilności miejskiej na 
terenie Gminy Swarzędz – Etap II”, któ-
rego łączna wartość to ponad 41,4 mln 
zł. Na jego realizację Gmina Swarzędz 
otrzymała dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego wyno-
szące 13,8 mln zł. 

Przypomnijmy też, że w naszej gminie 
funkcjonują już dwa węzły przesiadkowe 
– w Kobylnicy i w Swarzędzu. Stanowią 
znaczne udogodnienie dla podróżnych, 
umożliwiając wygodne zmiany środka 
transportu. 

/mw/
z Fot. Tomasz Plenzler
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Przebudowa 
ul. Kowalskiej 
i Ślusarskiej

9 czerwca br. w swarzędzkim ratu-
szu została podpisana umowa dotycząca 
przebudowy ulicy Kowalskiej i Ślusarskiej 
w Swarzędzu.

Wykonawcą inwestycji jest firma 
Budownictwo Drogowe ,,KRUG” Sp. 
z o.o. z Rabowic, a jej koszt wyniesie 
ok. 1 mln zł.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej 
nawierzchni tłuczniowej, a następnie m.in. 
budowę ciągu komunikacyjnego z jezd-
nią o szerokości 5 m i chodnikami o szer. 
1,5 i 2 m oraz budowę sieci kanalizacji 
deszczowej.

W ramach I etapu inwestycji prace 
rozpoczną się od modernizacji ulicy Ślu-
sarskiej. Planuje się, iż prace będą prowa-
dzone postępowo na ul. Ślusarskiej od ul. 
Warzywnej w kierunku ul. Kowalskiej. 

/ip/

Przebudowa 
ul. Gwiaździstej 
i ul. Księżycowej

Rozstrzygnięty został przetarg na 
przebudowę ul. Gwiaździstej i ul. Księ-
życowej w Swarzędzu. Najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma Iveston Sp. z o.o. 
z Obornik. Koszt wyniesie 1.230.000 zł, 
a termin wykonania inwestycji ustalono 
na 100 dni od przekazania placu budowy. 
Umowę w tej sprawie burmistrz Swarzę-
dza Marian Szkudlarek podpisał 14 maja.

Po wykonaniu prac związanych z pod-
ziemną infrastrukturą (odwodnienie, kana-
lizacja, uzupełnienie brakujących przyłą-
czy wodno-kanalizacyjnych), stare płyty 
drogowe zastąpione zostaną nawierzchnią 
z kostki brukowej, powstaną też wygodne 
chodniki oraz oświetlenie. Wszystko to ma 
być gotowe w październiku br. 

/mw/

SZATNIA NA MEDAL 
w Gruszczynie 
i 100 tys. zł 
dofinansowania!

Jak już informowaliśmy, 11 marca 
2021 roku Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego zatwierdził listę rankingową 
dotyczącą wniosków złożonych w ramach 
naboru na dofinansowanie zadań realizo-
wanych w ramach czwartej edycji Progra-
mu „Szatnia na Medal”, przyznając tym 
samym Gminie Swarzędz dofinansowanie 
w wysokości 100 000,00 zł na zadanie pt. 
„Budowa zaplecza szatniowego przy bo-
isku sportowym w Gruszczynie”. 26 maja 
w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu 

burmistrz Marian Szkudlarek podpisał 
umowę w tej sprawie. 

Przedsięwzięcie związane jest z zaku-
pem oraz instalacją modułowej konstruk-
cji (kontenera) przy boisku sportowym 
w Gruszczynie przy ulicy Katarzyńskiej. 
Pomieszczenie będące przedmiotem inwe-
stycji będzie pełnić funkcję zaplecza hi-
gieniczno-sanitarnego boiska sportowego, 
położonego bezpośrednio przy budynku 
świetlicy wiejskiej w Gruszczynie, który 
tę funkcję pełni obecnie. 

Całkowita wartość zadania to prawie 
300 tys. zł, z czego dofinansowanie ze 
środków budżetu Województwa Wielko-
polskiego wyniesie 100 tys. zł. Termin od-
dania szatni do użytkowania zaplanowano 
na koniec lipca 2021 roku. 

/tl/ 
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Budowa ulicy Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, Adama 
Mickiewicza, Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej  
wraz z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i siecią

Ogłoszony został przetarg mający wy-
łonić wykonawcę jednej z największych 
swarzędzkich inwestycji o nazwie „Bu-
dowa ulicy Zamkowej, Placu Powstań-
ców Wielkopolskich, Adama Mickiewicza, 
Nowy Świat, Mylnej, Bramkowej, Gołębiej 
i Krótkiej wraz z siecią wodociągową, ka-
nalizacją sanitarną i siecią gazową”. Bę-
dzie to ogromne, skomplikowane i drogie 
przedsięwzięcie – łączny koszt wstępnie 
szacowany jest na ponad 35 mln zł.

Gmina Swarzędz jako inwestor za-
stępczy spółki Aquanet realizować będzie 
prace związane z budową sieci wodocią-
gowej i sieci kanalizacyjnej. W ramach 
inwestycji nastąpi rozdzielenie kanaliza-
cji ogólnospławnej na kanalizację desz-
czową i kanalizację sanitarną. Spółka 
Aquanet przeznaczyła na realizację tego 
zadania odpowiednio: sieć wodociągowa 
– 3.691.427,93 zł i sieć kanalizacyjna – 
6.015.071,14 zł.

Dodatkowo Gmina Swarzędz uzyska-
ła dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
3.000.000zł, o czym już wcześniej infor-
mowaliśmy.

Podczas budowy zostanie wymieniona 
cała infrastruktura podziemna. W zakres 
robót budowlanych wchodzą: roboty dro-
gowe, budowa kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej, sieci wodociągowej, usunięcie 
kolizji z gazociągiem, budowa oświetlenia 
ulicznego i kanalizacji teletechnicznej, 
usunięcie kolizji elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych, a także roboty 
związane z terenami zieleni.

Długość budowanych odcinków ulic: 
Zamkowa – 271 m, Adama Mickiewicza 
– 117 m, Nowy Świat – 402 m, Gołębia – 
78 m, Mylna – 65 m i Bramkowa – 72 m.

Celem inwestycji jest poprawa wa-
runków komunikacji samochodowej, 
geometrii ulic oraz stanu technicznego 
nawierzchni drogowych. Ponadto zwięk-
szona zostanie ilość miejsc postojowych.

Nawierzchnia jezdni zostanie wykona-
na z mieszanek mineralno-bitumicznych. 
Ze względu na reprezentacyjny charakter 
ulic krawężniki oraz elementy chodników 
zostaną wykonane z granitu.

Termin realizacji określono na 450 do 
550 dni od podpisania umowy, tak więc 
można zakładać, że inwestycja zakończy 
się na początku 2023 r.

/jg, mw/
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Puszczykowo 
Zaborze – przetarg 
na rozbudowę 
ul. Zaborskiej

Ogłoszony został przetarg na roz-
budowę ul. Zaborskiej w Puszczykowie 
Zaborzu. Na odcinku blisko pół kilometra 
zbudowany zostanie chodnik wraz z zato-
kami parkingowymi, a jezdnia zostanie od-
wodniona i poszerzona, po czym otrzyma 
nową asfaltową nawierzchnię. Inwestycja 
ma być wykonana do końca tego roku

Oferty w przetargu złożyło siedmiu 
potencjalnych wykonawców, a najtańszą 
(1.045.877,35 zł) – Zakład Robót Drogo-
wych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy 
Cegłowski z miejscowości Borowo Młyn 
w gminie Pobiedziska. Obecnie trwa wery-
fikacja ofert, a podpisania umowy można 
spodziewać się jeszcze w tym miesiącu.

/mw/

Przebudowa układu 
komunikacyjnego 
przed budynkiem 
OPS w Swarzędzu 
wraz z chodnikiem 
i oświetleniem

Jak już informowaliśmy, rozstrzygnię-
ty został przetarg na przebudowę ukła-
du komunikacyjnego przed budynkiem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzę-
dzu wraz z chodnikiem i oświetleniem. 
Wygrała oferta Przedsiębiorstwa Usługo-

wo-Budowlanego BRUKPOL ze Strzelc 
Wielkich, które podjęło się wykonania tej 
inwestycji za 622,5 tys. zł. Prace budowla-
ne już się zaczęły, a cała przebudowa ma 
być wykonana przed końcem bieżącego 
roku.

W ramach tej inwestycji zmodernizo-
wany zostanie odcinek ulicy od przychodni 
Certus do budynku, w którym siedzibę 
ma OPS, a także przebudowany będzie 
istniejący tam parking. Na przebudowanej 
ulicy wykonane zostaną równoległe zatoki 
parkingowe oraz oświetlenie. 

Po zakończeniu inwestycji wprowa-
dzona zostanie nowa organizacja ruchu 
– od Certusa w kierunku OPS pojedziemy 
ulicą jednokierunkową z wyjazdem przez 
ul. Sienkiewicza. /mw/

Przebudowa 
ul. Krawieckiej

Gmina Swarzędz ogłosiła przetarg 
na przebudowę ponad 200-metrowej ul. 
Krawieckiej w Swarzędzu. Nowa jezdnia 
z kostki brukowej będzie miała szerokość 

5,5 m, a po obydwu jej stronach zbudowa-
ne zostaną chodniki. W zakres inwestycji 
wchodzi też budowa kanalizacji deszczo-
wej, oświetlenia, kanału teletechnicznego, 
uzupełnienie brakujących przyłączy oraz 
usunięcie kolizji instalacji podziemnych. 

Jest szansa, że wszystko to zostanie 
wykonane jeszcze w tym roku.

/mw/

Kanalizacja sanitarna 
– ul. Słowackiego, 
Cybińska 
i Kwaśniewskiego 

Ogłoszony został przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej w ulicach Słowac-
kiego, Cybińskiej i Kwaśniewskiego. 
Inwestycja ta, realizowana przez Gminę 
Swarzędz wspólnie ze spółką AQUANET, 
będzie podzielona na etapy. Na bieżący rok 
zaplanowano realizację I etapu, podczas 
którego powstanie też odcinek kanalizacji 
deszczowej w ul. Słowackiego.

/mw/

Puszczykowo Zaborze – ul. Zaborska

Przebudowa ul. Krawieckiej
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Budowa ul. Górków 
w Swarzędzu

Ogłoszony został także przetarg na 
budowę ul. Górków w Swarzędzu. Jej 
istniejący odcinek zostanie przedłużony do 
ul. Nowy Świat. Jak już informowaliśmy, 
docelowo ul. Zamkowa ma być jednokie-
runkowa (od Rynku do ul. Grudzińskiego), 
a ul. Górków będzie stanowić alternatywne 
połączenie do ul. Cieszkowskiego.

Nowa jezdnia ul. Górków będzie mia-
ła bitumiczną nawierzchnię o szerokości 
5,5 m, a z obydwu stron zbudowane zo-
staną chodniki o szerokości 2 m. W celu 
uspokojenia ruchu w ciągu ul. Górków 
powstanie wyniesione skrzyżowanie. 
Zakres prac obejmuje także budowę ka-
nalizacji deszczowej, sieci wodociągowej 
z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami. Wykonane zostanie również 
oświetlenie uliczne, a dodatkowo doświe-
tlone zostaną dwa przejścia dla pieszych 
na ul. Grudzińskiego. 

W przetargu złożono 4 oferty, które są 
obecnie weryfikowane. Jeśli nic nie stanie 
na przeszkodzie to umowa z wybranym 
wykonawcą podpisana zostanie w lipcu, 
a budowa powinna się zakończyć jeszcze 
w tym roku. /mw/

Nowe boisko 
w Uzarzewie

Gmina Swarzędz przygotowuje prze-
targ nieograniczony na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Uzarzewie przy ul. 
Kasztanowej (w sąsiedztwie istniejącego 
boiska do piłki nożnej). Boisko otrzyma 
nawierzchnię poliuretanową i posłuży 
do gry w siatkówkę, tenisa, koszykówkę 
oraz piłkę ręczną, będzie ogrodzone, wy-

posażone w 6-metrowe piłkochwyty oraz 
oświetlenie. Projekt zakłada też posadzenie 
wokół zieleni, ustawienie ławek oraz koszy 
na śmieci, a także urządzenie parkingu 
dla 9 samochodów osobowych (w tym 

1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej). 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z pla-

nem, to z nowego boiska będzie można 
korzystać od wiosny przyszłego roku.

/mw/

Nowe boisko w Uzarzewie

ul. Górków w Swarzędzu

ul. Górków w Swarzędzu – stan obecny
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Andrzej Lucjan 
Fischer 

Andrzej Lucjan Fischer, piłkarz, gra-
jący na pozycji bramkarza, brązowy 
medalista mistrzostw świata w piłce 

nożnej w 1974 r. w RFN. 
Urodził się 15 stycznia 1952 r. w Swa-

rzędzu. W naszym mieście uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej nr 1. Tutaj też zaraził 
się piłką nożną, w którą grał od najmłod-
szych lat. Wychowanek Unii Swarzędz, 
w której występował w latach 1966-1968. 
Następnie przeniósł się do drugoligowej 
Olimpii Poznań, z którą grał w latach 1968-
1971. W trakcie gry w tym zespole miał 
propozycję przeniesienia się do Pogoni 
Szczecin, ale nie zgodził się. Doskonała 
gra zaowocowała tym, że został dostrzeżo-
ny przez działaczy Lecha Poznań. W tym 
czasie Lech występował w drugiej lidze, 
walczył o awans do pierwszej ligi i potrze-
bował dobrego bramkarza. Pan Andrzej 
przeniósł się do tego zespołu, z którym 
wywalczył awans do ekstraklasy. W bar-
wach Lecha zagrał łącznie w 12 meczach 
w drugiej lidze i 22 - w pierwszej lidze. 

W 1973 r. wielokrotny mistrz Pol-
ski – zespół Górnika Zabrze stanął przed 
dylematem. Miał dwóch doskonałych 
bramkarzy – Huberta Kostkę oraz Jana 
Gomolę. Pierwszy z nich zapowiedział, 
że chciałby zakończyć karierę, drugi miał 
ochotę wyjechać za granicę. Działacze za-

częli rozglądać się za dobrym bramkarzem 
i „padło” na Andrzeja Fischera. W tym też 
roku nasz bohater trafił do tego zespołu. 
Dlaczego Pan Andrzej wybrał ten zespół? 
Wydaje się, że są dwa powody. Pierwszy 
taki, że był to w tym czasie doskonały 
zespół, jak wspomniano – wielokrotny 
mistrz Polski. W Górniku Pan Andrzej 
mógł uczyć się rzemiosła od najlepszych 
bramkarzy w kraju. Drugi powód wydaje 
się nie mnie ważny dla naszego bohatera. 
O Pana Andrzeja zaczęło upominać się 
wojsko. Ponoć zespół Śląska Wrocław 
„już zacierał ręce”. Dzięki grze w Górniku 
Zabrze miał zatrudnienie w kopalni, a to 
rozwiązywało „problem wojska”. 

Warto wspomnieć, że podczas nauki 
w szkole podstawowej Andrzej Fischer 
miał zajęcia w ramach „wf-u” z Panią Bar-
barą Hanyżewską (po zamążpójściu Gro-
chowalską), która szkoliła młodzież z piłki 
ręcznej. Również Pan Andrzej próbował 
tej gry. To dzięki tym zajęciom znakomicie 
rozwinął się ruchowo. Posiadał świetne 
wyczucie piłki i pola gry, doskonale radził 
sobie w linii, jak i w polu karnym. Wtedy 
było to rzadkością wśród bramkarzy.

Po przybyciu do Zabrza początkowo 
był bramkarzem „zapasowym”, ale gdy 
w 1973 r. Hubert Kostka zakończył karierę 
zawodniczą, a Jan Gomola wyjechał do 
Meksyku, Andrzej Fischer został bramka-
rzem numer „jeden” w zabrzańskim zespo-
le. Zadebiutował w dniu 14 listopada 1973 
r. w meczu rozegranym w Zabrzu z zespo-
łem Pogoni Szczecin i do końca rozgrywek 
w tym sezonie nie zagrał tylko w jednym 
meczu. W kwietniu 1974 r. Andrzej Fischer 
wyjechał z reprezentacją U-23 na Haiti. 
Zagrał 90 minut w meczu z zespołem z Ha-
iti, przegranym przez Polaków wynikiem 
1:2. Z kolei w maju wyjechał z reprezen-
tacją Polski do Grecji, gdzie grał przez 
pierwsze 45 minut w meczu rozegranym 
15 maja 1974 r. w zespołem tego kraju. 
Polska wówczas wygrała w stosunku 2:0. 
Po doskonałych występach w lidze oraz 
w reprezentacji wiadomo było, że będzie 

kandydatem do gry w trakcie Mundialu. 
Tak też się stało i został mu przydzielony 
numer „22”. Niestety Andrzej Fischer nie 
wystąpił w meczach w trakcie mistrzostw 
świata. W kilku meczach był rezerwowym, 
w kilku siedział na trybunach. 

Jak wynika z zapisków trenera Ka-
zimierza Górskiego, jeszcze na dwa dni 
przed pierwszym meczem reprezentacji 
Polski na Mundialu przeciwko Argentynie 
miał problem kogo postawić w polskiej 
bramce. W grę wchodził słynny polski 
bramkarz, znany z zatrzymania Anglików 
na Wembley – Jan Tomaszewski, powra-
cający do formy po kontuzji, czy Andrzej 
Fischer. Trzecim bramkarzem był jeszcze 
Zygmunt Kalinowski, ale on raczej miał 
mniejsze szanse. 

Według Stanisława Terleckiego – auto-
ra rozdziału z książki „Najlepsze sportowe 
historie” to właśnie Andrzej Fischer „…
przed finałami mistrzostw Świata w 1974 
r. był blisko gry w podstawowym składzie 
reprezentacji. Tak, tak, nie Janek Toma-
szewski, a właśnie Fischer”. Trener Górski 
postawił jednak na Jana Tomaszewskiego.

Trzeba mieć na uwadze, że w tym cza-
sie między zawodnikami nie było przyjaź-
ni. Rywalizacja, w tym również między 
bramkarzami była ogromna. Przecież każdy 
chciał zagrać w meczach tej rangi. Warto 
przytoczyć kolejny fragment z wymienionej 
książki „Najlepsze sportowe historie”. Bo-
haterem tego fragmentu miał być Andrzej 
Fischer, który miał kiedyś powiedzieć do 
Stanisława Terleckiego następujące sło-
wa – „…jak któryś z bramkarzy mówi, iż 
świetnie współpracuje mu się w klubie, czy 
w reprezentacji, z bramkarzem rezerwo-
wym, to znaczy, że kłamie”.

Jak powiedziano wyżej, rywalizacja 
między piłkarzami była ogromna, czasami 
przeradzała się w nienawiść. Przemawia 
za tym następujący fragment z tej książki 
–„Tomaszewski opowiadał mi (dop. Stani-
sławowi Terleckiemu), jak przed meczem 
o trzecie miejsce MŚ z RFN podszedł do 
niego Zygmunt Kalinowski, który właśnie 

Zasłużeni dla „Unii”

Kolejny artykuł poświęcony „Za-
służonym dla Unii Swarzędz”. 
Dzisiaj pochylimy się w sposób 

szczególny nad postacią Andrzeja Fi-
schera oraz Jego braci.
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dowiedział się, że usiądzie na trybunach, 
a że na ławce rezerwowych Górski wy-
znaczył Fischera. – Tomek błagam cię na 
wszystkie świętości, graj do końca, nawet, 
gdyby ci nogę urwało, to nie wpuść tego 
sk…… Fischera do bramki, choćby na mi-
nutę – prosił „Kali”. A „Tomek” nie wpu-
ścił Andrzeja i z Brazylią wygraliśmy”.

Po powrocie z Mundialu Andrzej Fi-
scher był niepocieszony. Dalej grał w Gór-
niku Zabrze, ale już nigdy nie otrzymał 
żadnej propozycji gry w reprezentacji. 
Również stosunki w drużynie zabrzań-
skiej zaczęły się psuć. Spotkaliśmy się 
z poglądem, że szczególnie pogorszyło 
się w 1977 r., po zatrudnieniu w tym ze-
spole jako trenera Huberta Kostki. Praw-
dopodobnie ci dwaj panowie nie pałali do 
siebie sympatią. Na pewno na tę sytuację 
wpływ miał charakter Andrzeja Fischera, 
który „lubił powiedzieć co myśli”. 

W Zabrzu Pan Andrzej grał do 1979 
r. W sumie z tą drużyną zagrał 86 razy 
w meczach ligowych oraz w 13 innych, 
np. pucharowych (łącznie 99 meczy). Pod 
koniec tego okresu Andrzej Fischer czy-
nił starania o przejście do innego zespołu. 
Najpierw chciał grać w zespole z Lubinia, 
ale jego macierzysty zespół zażądał za jego 
przejście zbyt wysokiej ceny. Później miał 
propozycję przenieść się do Wisły Kra-
ków, ale nic z tego nie wyszło. W końcu 
zdecydował się na grę w drużynie grającej 
w lidze okręgowej - GKS Żory. Co kie-
rowało Panem Andrzejem przy wyborze 
tego klubu. Można się domyślać, że chęć 
odejścia z Zabrza, a może też myślał, że 
otrzyma propozycję z innego klubu, ale 
takich propozycji już chyba nie było. 
W Żorach występował w latach 1979-
1983 r. W trakcie występów w tym klubie 
musiał pracować w kopalni, trenował też 
młodych zawodników w klubie. Rozpoczął 
też starania o grę w zespołach zagranicz-
nych. Był dwukrotnie na testach w I ligo-
wej drużynie Eintracht Brunszwik, miał 
gotowy kontrakt, ale gra w tym zespole 
łączyła się z wyjazdem do Niemiec na 
stałe, a na taki wyjazd zgody nie otrzymała 
jego żona z małym dzieckiem. W końcu 
po staraniach, w 1984 r. uzyskał zgodę 
na wyjazd wraz z rodziną do RFN. Grał 
w zespołach niższej klasy SVA Bochum-
-Hoeveln i AfR Aalen. Karierę zawodni-
czą zakończył 1985 r., mając zaledwie 33 
lata. Szkoda, bowiem zdaniem fachowców 
jest to najlepszy czas dla bramkarza, który 
może grać w piłkę jeszcze wiele lat. An-
drzej Fischer nie wrócił do Polski. Pozostał 
w Niemczech, gdzie pracował w klubach 
i szkolił młodzież. Mieszkał w miejsco-

wości Hildesheim koło Hanoweru, gdzie 
zmarł 22 listopada 2018 r.

Niewątpliwie Andrzej Fischer jest naj-
bardziej utytułowanym swarzędzkim pił-
karzem. Był jedynym wychowanek Unii, 
który został powołany do seniorskiej repre-
zentacji Polski na imprezę rangi mistrzostw 
Europy czy świata. Mógł pochwalić się 
brązowym medalem mistrzostw świata. 
Z zespołem Górnika Zabrze zdobył 2 me-
dale mistrzostw Polski – w 1974 – srebrny 
i w 1977 – brązowy.

Warto zauważyć, że w zespole swa-
rzędzkiej Unii bramki bronili dwaj młodsi 
bracia Pana Andrzeja – Panowie Bogdan 
i Ryszard.

Bogdan Fiszer

Bogdan Fiszer, rocznik 1956, urodzo-
ny w Swarzędzu. Tutaj też chodził 
do szkoły i tutaj też zaczęła się Jego 

przygoda ze sportem. Karierę w Unii roz-
począł od zajęć w sekcji zapaśniczej, ale 
szybko „przeniósł się” do piłki nożnej. 
Stało się to za sprawą trenera pierwsze-
go zespołu Unii Edwarda Skowrońskiego, 
który widział w nim potencjał na bram-
karza. Grał w zespole młodzieżowym, 
którego trenerem był Marian Wielgosz. 
Był w kadrze młodzieżowej województwa 
razem z innym zawodnikiem Unii Jerzym 
Majerowiczem. Trenerem tej kadry był 
Jerzy Skolasiński. Następnie występował 
w drużynie seniorskiej Unii, której trene-
rami byli najpierw Edward Skowroński, 
a potem Włodzimierz Kaźmierczak. 12 
września 1974 r. trafił do pierwszoligo-
wego zespołu Polonii Bytom, prawdopo-
dobnie za sprawą byłego bramkarza Lecha 
Poznań Mariana Wilczyńskiego. W tym 
czasie trenerem Polonii był były bramkarz 
reprezentacji Polski Edward Szymkowiak. 
Klub ten jednak borykał się z trudnościami 
finansowymi i nie mógł „wykupić” Pana 
Bogdana, stąd trafił on za sprawą Edwar-
da Szymkowiaka do trzecioligowego ze-

społu CKS Czeladź, gdzie grał w latach 
1975-1981. Zespół ten walczył o awans 
do drugiej ligi. Na zakończenie swojej ka-
riery zawodniczej grał jeszcze w Sarmacji 
Będzin. Trzeba zauważyć, że Pan Bogdan 
grając w zespole normalnie pracował jako 
górnik dołowy w kopalni. Po zakończeniu 
kariery zawodniczej zajmował się trenowa-
niem bramkarzy Górnika Piaski (dzielnica 
Czeladzi). Pan Bogdan nadal interesuje się 
piłką nożną nie tylko krajową Kibicuje 
drużynie, w której występował w trakcie 
swojej kariery, tym bardziej, że jak podał 
„z okna swojego mieszkania widzi boisko, 
na którym rozgrywane są mecze i odby-
wają się treningi”.

Ryszard Fiszer

Ryszard Fiszer (ciekawostka – decy-
zją ówczesnych władz państwowych 
zmieniono nazwisko ojca tych braci 

na Fiszer, stąd Pan Ryszard ma nieco inne 
nazwisko), rocznik 1964, również Swa-
rzędzanin. Uczęszczał do Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Swarzędzu. Dodajmy, że 
wychowawcą klasy, do której uczęszczał 
Pan Ryszard był nie kto inny jak Wiesław 
Zaporowski. To za sprawą tego Wycho-
wawcy i trenera oraz mając na uwadze 
kariery swoich braci, rozpoczął treningi 
w swarzędzkiej Unii, oczywiście na po-
zycji bramkarza. Pan Ryszard przychodził 
na treningi już w wieku 9 lat i występował 
w drużynie trampkarzy. W 1979 r. grał już 
w drużynie juniorskiej, przez cały czas 
pod okiem Wiesława Zaporowskiego. Od 
1980 r. występował w drużynie senior-
skiej, początkowo jako rezerwowy, a po 
dwóch latach już jako bramkarz I zespołu. 
Z zespołem Unii związany był do 1988 r., 
po czym jeszcze kilka lat bronił bramki 
Piasta Kobylnicy.

Przy sporządzeniu tego artykułu wy-
korzystano m.in. wiadomości internetowe.

 /Koło „Unia 100”/
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Z prac Rady 
Miejskiej

25 maja 2021 roku odbyła się 
XXXVII Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. W obra-

dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 21 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XXXVII/414/2021 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Swarzędz wotum zaufania 
2020 rok. 

► Uchwałę nr XXXVII/415/2021 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2020 rok wraz ze spra-
wozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy za 2020 rok.

► Uchwałę nr XXXVII/416/2021 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok. 

► Uchwałę nr XXXVII/417/2021 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2021.

► Uchwałę nr XXXVII/418/2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2021-2043.

► Uchwałę nr XXXVII/419/2021 
w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej 

i Joannitów Poznańskich w Rabowicach, 
Pszczelnej w Zalasewie oraz Rabowickiej 
w Jasinie”. 

► Uchwałę nr XXXVII/420/2021 
w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Rejon ulic: 
Łowieckiej i Myśliwskiej w Jasinie”. 

► Uchwałę nr XXXVII/421/2021 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XLI/381/2017 Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, sposo-
bu i trybu umarzania, odraczania terminu 
lub rozkładania na raty spłaty należności 
pieniężnych, mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Gminie Swarzędz 
lub jej jednostkom organizacyjnym oraz 
wskazania organu do tego uprawnionego.

► Uchwałę nr XXXVII/422/2021 
w sprawie przekazania petycji.

Magdalena Kałek 
BRM Swarzędz

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

*  *  *

Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi 

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi odbyło się 19 maja 2021 roku o godzinie 14.00. 
Posiedzenie, jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, miało 
charakter zdalny. W posiedzeniu udział wzięło 9 rad-
nych – wszyscy członkowie komisji.
Zgodnie z porządkiem obrad Komisja rozpoczęła prace 
od przyjęcia opinii w sprawie sprawozdania finanso-
wego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 
2020. Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy 
- Karolina Dziekan.
Na zadawane pytania odnośnie wykonania budżetu 
odpowiedzi udzielali: Skarbnik - Karolina Dziekan, 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz - Marian Szkudla-
rek, Sekretarz Gminy - Agata Kubacka, Z-cy Burmistrza 
- Grzegorz Taterka oraz Tomasz Zwoliński.
Burmistrz M. Szkudlarek poinformował, że w czasie 
pandemii podjął decyzję o ograniczeniu wydatków 
z obawy przed obniżonymi wpływami do budżetu i aby 
przeciwdziałać zapaści finansowej gminy, ze względu 
na brak informacji czy samorządy otrzymają pomoc 
finansową. Na zakończenie dyskusji, Przewodniczący 
odczytał opinię komisji w sprawie sprawozdanie finan-
sowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 
rok 2020. Za przyjęciem pozytywnej opinii głosowało 
8 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. 
Kolejnym punktem obrad była: 
Analiza możliwości rozwoju ścieżek rowerowych 
na terenie Gminy Swarzędz, rozważenie propozycji 

W dniu 25 maja 2021 roku odbyła się 
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, 
Marian Szkudlarek przedstawił Radzie 
Miejskiej „Raport o stanie Gminy Swa-
rzędz za rok 2020”. Następnie została 
przeprowadzona debata nad ww. rapor-
tem, podczas której poruszano tematy 
dotyczące ochrony środowiska w tym 
głównie potrzeby wymiany źródeł ciepła 
na proekologiczne w gospodarstwach do-
mowych, uwzględnienia rozwoju gminy 
w kontekście wzrostu gęstości zaludnie-
nia w sołectwach, gospodarki odpadami 
po wystąpieniu gminy ze Związku GOAP, 
pozycji gminy w ogólnokrajowych ran-
kingach zrównoważonego rozwoju gmin 
miejsko-wiejskich. Debata zakończona 
została podjęciem uchwały w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz wotum zaufania.

W kolejnym punkcie radni Rady 
Miejskiej rozpatrywali sprawozdania 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
za rok 2020, sprawozdanie finansowe 
– bilans z wykonania budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego za rok 2020 
oraz informację o stanie mienia komu-
nalnego. Podczas Sesji przedstawiono 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o sprawozdaniu z wykonania budże-
tu Gminy Swarzędz za rok 2020 wraz 
z informacją o stanie mienia jednostki 
samorządu terytorialnego i objaśnienia-
mi. Przewodniczący poszczególnych 
Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu 
odczytali opinie dotyczące sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
za rok 2020, a Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej, Joanna Wojtysiak-Tierling 
odczytała opinię Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Swarzędzu w spra-
wie sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu za 
rok 2020, a także wniosek Komisji Re-
wizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu 

w sprawie udzielenia absolutorium Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz za 
rok 2020 oraz opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o wniosku Komisji Re-
wizyjnej w sprawie udzielenia absolu-
torium Burmistrzowi  Miasta i Gminy 
Swarzędz z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2020. Następnie została przepro-
wadzona dyskusja nad sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta i Gminy 
za rok 2020. Po zakończeniu dyskusji 
Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu Miasta i Gminy za 2020 
rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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stworzenia roweru miejskiego w naszej Gminie. Te-
mat przedstawił Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji, 
Janusz Gębarowski. 
W dyskusji poruszone zostały następujące tematy:
1. Braku połączenia rowerowego północ-południe 

oraz z Poznaniem. 
2. Planowanej przebudowy ul. Cieszkowskiego, na 

której nie została zaplanowana droga rowerowa, 
3. Braku drogi rowerowej wzdłuż trasy 92
4. Problem „dzikiego przejście” przez tory kolejowe 

zlokalizowane na Nowej Wsi. Czy istnieje możliwość 
budowy kładki nad torami w tym miejscu?

5. Przedłużenia ścieżki rowerowej z Gortatowa w kie-
runku Uzarzewa. 

W następstwie dyskusji, Przewodniczący sformuło-
wał dwa wnioski z komisji, które zostaną przekazane 
Burmistrzowi: 
Wniosek 1. Komisja wnioskuje o zwrócenie się do rad-
nych Powiatu Poznańskiego z terenu gminy Swarzędz 
o podjęcie działań zmierzających do budowy ścieżek 
rowerowych przy drogach powiatowych na terenie 
gminy Swarzędz. Preferowane drogi rowerowe to 
1. droga rowerowa Paczkowo – Sarbinowo – Łowę-

cin-Jasin, 
2. przedłużenie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Cmen-

tarnej do Uzarzewa, 
3. droga rowerowa Kobylnica - Wierzonka - Karłowice 
4. droga rowerowa wzdłuż ulicy Cieszkowskiego. 
Wniosek 2. Komisja wnioskuje o podjęcie działań 
zmierzających do zaprojektowania i wybudowania 
ścieżki rowerowej prowadzącej od drogi 2407P do 
Wierzenicy i Wierzonki.
Następnie Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka przedsta-
wił założenia funkcjonowania roweru miejskiego. Po-
informował, że gmina zwróciła się z zapytaniem ofer-
towym do firm zajmujących się tym przedsięwzięciem. 
W gminie powinno być min. 4-5 stacji. Koszty jednej 
stacji + obsługa to ok. 150 tysięcy złotych rocznie. 
Byłby to system połączony z siecią rowerów miejskich 
miasta Poznań, zapewniający sprawną komunikację.  
Oferta drugiej firmy to oferta wypożyczenia dla gminy 
ok. 50 rowerów, które są rozstawiane na terenie gmi-
ny Swarzędz. Jest to oferta wypożyczenia rowerów 
bardziej w celach turystycznych. Koszt za cały sezon 
to ok. 160 tys. złotych. Z tych rowerów można by było 
korzystać tylko na terenie gminy. Wg Pana Grzegorza 
Taterki pozostawianie rowerów w różnych miejscach 
nie jest dobrym rozwiązaniem, a koszty utrzymania 
w obu przypadkach są wysokie.
Wygląda na to, że na Swarzędzki Rower Miejski bę-

dziemy musieli jeszcze troszkę poczekać. 
Kolejnym punktem obrad było omówienie materiałów 
sesyjnych. Uwagę radnych zwróciła zaplanowana po-
zycja w budżecie w kwocie: 150 tys. złotych na zakup 
nowego samochodu elektrycznego na potrzeby Gminy 
Swarzędz. 
Skarbnik Karolina Dziekan wyjaśniła, że są to wymogi 
ustawy o elektromobilności. Zgodnie z ustawą organy 
administracji państwowej i jednostki samorządu te-
rytorialnego od stycznia 2022 roku mają obowiązek 
posiadać min 10% taboru z napędem elektrycznym 
lub gazowym.

W sprawach bieżących Przewodniczący Tomasz Maj-
chrzak poinformował, że nowo posadzone drzewa 
przy ul. Średzkiej, bardzo ograniczają widoczność przy 
wyjeździe z ul. Pogodnej. Zaproponował przesadzenie 
drzew albo montaż lustra. Z-ca burmistrza Grzegorz 
Taterka wyjaśnił, że drzewa te posadziła gmina zgodnie 
z planem nasadzeń i rekompensat. Są dobrane tak, aby 
nie wychodziły koronami na teren ulicy, ale sprawdzi 
to i jeżeli rzeczywiście ograniczają widoczność, będzie 
można je przesadzić.

Tomasz Majchrzak

Wspólnie sprzątamy Swarzędz

Przyroda jest naszym wspólnym do-
brem, a zaśmiecanie terenów zielo-
nych jest czynem, który jednocześnie 

oburza i zasmuca. Podczas sprzątania 
lasów w Zalasewie i nad Jeziorem Swa-
rzędzkim, zebraliśmy ponad 100 worków 
odpadów, które nigdy nie powinny znaleźć 
się w tych miejscach. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i ro-
dziców ze Szkół Podstawowych nr 1, 2 
i 5 ze Swarzędza oraz nr 1 i 2 z Zalasewa, 
a także mieszkańcom, którzy spontanicznie 
wzięli udział w akcjach „Wspólnie sprzą-
tamy Swarzędz”, organizowanych przez 

Klub Radnych Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu Koalicja Obywatelska, oczyściliśmy 
część naszej swarzędzkiej przyrody.

Osobiste zaangażowanie w ochronę śro-
dowiska i poświęcenie swojego wolnego 
czasu w szczytnym celu bardzo dobrze 
świadczą o wysokiej świadomości eko-
logicznej naszej swarzędzkiej młodzieży. 
Razem z ponad setką uczniów i dorosłymi 
naprawiliśmy szkody, które wyrządziły oso-
by, które za nic mają dbanie o środowisko. 

Podziękowania należą się również 
Wydziałowi Ochrony Środowiska UMiG 
Swarzędz za dostarczenie worków i rę-

kawiczek jednorazowych pracownikom 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy 
wywieźli worki z odpadami, oraz Swa-
rzędzkiemu Centrum Sportu i Rekreacji 
za udostępnienie terenu przystani nad 
jeziorem na miejsce zakończenia naszej 
akcji w Swarzędzu.

Wszyscy uczestnicy po ciężkiej pracy 
– oprócz worków z mniejszymi, ale i cięż-
kimi „zdobyczami”, znaleźliśmy także sta-
re opony, telewizor czy fotel samochodowy 
– mogli odpocząć. Zaprosiliśmy ich na 
ufundowany przez nas słodki poczęstunek 
i herbatę lub kawę, otrzymali też odblaski 
odblaskowe, aby po zmroku mogli czuć 
się bezpiecznie na drodze.

Wojciech Kmieciak
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Dzień Dziecka w Ośrodku Kultury

1 czerwca to najbardziej radosny 
i uśmiechnięty dzień ze wszystkich 
365 dni w roku. Dzień wszystkich 

dzieci: tych najmniejszych i tych trochę 
większych. Jak co roku Swarzędz świętuje 
razem z naszymi pociechami. Niestety pa-
nująca pandemia nie pozwoliła na huczne 
obchody tego cudownego dnia. 

Mimo wszystko w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu dzieci mogły poczuć, że ten 
dzień należy do nich. W Sali Kameralnej 
odbyły się interaktywne spektakle mu-

zyczne: „O muzyce między drzewami”. 
Zaproszone przedszkolaki z ochotą włą-
czały się do gry z aktorami, ciesząc się, że 
mają wpływ na losy bohaterów. 

Swoim pojawieniem na jednym ze 
spektakli nie lada niespodziankę sprawił 
burmistrz Marian Szkudlarek. Z radosnym 
uśmiechem rozdawał naszym milusińskim 
drobne upominki. 

Po spektaklu wszystkie dzieci zostały 
zaproszone na kolorowe lody. 

Michał Klimaszewski

Pracownia Działań Twórczych STOLARNIA 
– półkolonie dla dzieci i młodzieży

Pracownia Działań Twórczych STO-
LARNIA zaprasza na artystyczne 
w półkolonie w Swarzędzu dla dzieci 

od 4 lat i młodzieży, również tej dorosłej.
W programie: ceramika i rzeźba, ry-

sunek, malarstwo, grafika, koło garncar-
skie; szkliwienie prac,warsztaty kulinarne, 
plenery, gry i zabawy

Daty turnusów: 28.06-02.07; 05.07-
09.07; 12.07-16.07; 19.07-23.07; 26.07-
30.07; 02.08-06.08; 09.08-13.08; 16.08-
20.08; 23.08-27.08

Warianty:
WARSZTATY TWÓRCZE 8H:
- całodniowe od godziny 08:00-16:00
- posiłki: śniadanie/obiad/podwieczorek
- dyżury od godziny 07:00-17:00 
cena pakiet 5 dni – 680zł
cena za 1 dzień – 160zł
WAKACYJNE PORANKI ZE SZTUKĄ 
4H:
- od 8.00 do 12.00 lub 12.00-16.00
- mieszane zajęcia
cena pakiet 5 dni – 450 zł (w cenie wy-
brane posiłki)
cena za 1 dzień – 110 zł 
GLINIANKOWE SPOTKANIA 1,15H:

- od 9.30 do 10:45 
- zajęcia ceramiczne
cena za 5 dni – 200 zł
cena za 1 wejście – 45 zł

Profesjonalne materiały – podobrazia, 
glina i szkliwa, farby, wypał prac oraz 
wszystkie niezbędne materiały i narzędzia 
zapewniamy w cenie warsztatów!

Miejsce zajęć: Pracownia Działań 
Twórczych, ul. Rynek 21, Swarzędz.

Zapisy dzieci na turnusy do 20 czerw-
ca! Ograniczona liczba miejsc. Liczy się 
kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod 
adresem – ceramikawanat@poczta.onet.pl 
lub na miejscu w biurze OSK Auto-Start 
ul. Rynek 21 w Swarzędzu.

Informacje pod numerem telefonu:
501-428-903 Ewa Wanat

/ew/

„Maj Family” – dzię-
kujemy i gratulujemy

Dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział 
w konkursie „Maj Family” ,oraz gratulujemy 

zwycięzcom.
Konkurs polegał na pokazaniu nam jak rodzinnie 
można spędzić majowe dni.
Zadaniem konkursowym było wykonanie pla-
katu/kolażu zawierającego zdjęcia lub rysunki 
uwieczniające rodzinę podczas wspólnego, ak-
tywnego spędzania czasu w maju.

/ok/
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Półkolonie 
z przyrodą – 
w muzeum 
w Uzarzewie

Zapraszamy na PÓŁKOLONIE 
w Muzeum Przyrodniczo Łowiec-
kim w Uzarzewie. Jednym z moty-

wów przewodnich tegorocznych spotkań 
będzie:

„MAGIA PRZYRODY W ZWY-
CZAJACH LUDOWYCH”

Zajęcia odbywać się będą od 26.06. 
do 31.08.2021 r., adresowane są do dzieci 
i młodzieży ze szkół podstawowych.

Podczas spotkania dzieci poznają 
barwne, pełne magii oraz tajemnic zwy-
czaje naszych przodków, które w przeszło-
ści tak ściśle powiązane były ze światem 
przyrody. 

Zapraszamy także na warsztaty:
„PTASI ZEGAR – CZYLI JAKI 

PTAK NAS BUDZI”
Termin trwania warsztatów: 29.06-

27.08.2021 r.
Miejsce realizacji warsztatów: Mu-

zeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uza-
rzewie

Warsztaty adresowane są do dzie-
ci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
(uczestnicy półkolonii). Muzeum w Uza-
rzewie to miejsce gdzie można posłuchać 
śpiewu wielu ciekawych gatunków ptaków. 
O tym czy potrafimy je rozpoznać możemy 

się przekonać uczestnicząc w przygotowa-
nych warsztatach edukacyjnych.

Koszt warsztatów to 6 zł od osoby – 
bilet wstępu i 100 zł dla grup do 25 osób. 
W związku z pandemią COVID-19, zajęcia 
będą realizowane w dwóch podgrupach. 
Podczas pobytu zapewniamy dwóch 
przewodników gratis. Istnieje możliwość 
zorganizowania ogniska na terenie parku 
– koszt 100 zł.

Czas trwania zajęć półkolonijnych to 
ok.2,5-3 godziny.

Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. 
61 818 12 11 lub 503 173 980

 /nad/

Letnie półkolonie

Zapraszamy najmłodszych mieszkań-
ców gminy na półkolonie letnie or-
ganizowane przez Ośrodek Kultury 

w Swarzędzu.
 » I turnus 05-09.07.2021
 » II turnus 12-16.07.2021
 » III turnus 09-13.08.2021
 » IV turnus 16-20.08.2021
Koszt jednego turnusu wynosi 300 zł.
Półkolonie przeznaczone dla dzieci 

w wieku 6-10 lat.
W tym roku zapisy tylko i wyłącz-

nie telefonicznie pod numerem telefonu: 
61 65 10 219

Zapisy od 14.06.2021

Program półkolonii:  
Olimpiada przygód z mozaiką  
– półkolonie 2021 OK Swarzędz

Zapraszamy na tydzień pełen wrażeń. 
Każdego dnia - nowa niezapomniana przy-
goda. Jako  detektywi, przyrodnicy czy 
podróżnicy będziemy wzmacniać naszą 
kreatywność oraz zdolności poprzez wiele 

wartościowych zabaw i zadań. Czekają nas 
zajęcia sensoryczne, plastyczne, sportowe 
oraz wiele niespodzianek. Gotowi na po-
dróż w nieznane? Ahoj przygodo!
PONIEDZIAŁEK

PRZYGODA ODKRYWCY
Poznajemy siebie, odkrywamy co 
lubimy robić
Warsztaty taneczne

WTOREK
PRZYGODA DETEKTYWA
Czytamy fragmenty książki „biuro 
detektywistyczne Leassego i Mai”, 
zagadki do rozwiązania, Escape room,
Wspólne oglądanie filmu

ŚRODA
PRZYGODA Z EMOCJAMI
Spacer nad jezioro, po drodze zabawa 
z rodzajami emocji.
Warsztaty: kule do kąpieli

CZWARTEK
PRZYGODA PODRÓŻNIKA
Wyjazd do Parku linowego
Po powrocie warsztaty plastyczne

PIĄTEK
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE! 
Igrzyska olimpijskie: wspólne ani-
macje i olimpijskie zmagania. 
Na koniec: medale lub dyplom z kół-
kami olimpijskimi

Zagrała  
WIZJA LOKALNA

W niedzielę 9 maja o godz. 17:00 
odbył się koncert zespołu WI-
ZJA LOKALNA. Jest to poz-

nański zespół grający skojarzenie kla-
sycznego rocka z gitarowym brzmieniem 
lat 90-tych. Artyści przyciągnęli przed 
ekrany rzeszę widzów z całej Polski. Za-
pis z transmisji koncertu online dostępny 
jest na kanale YouTube: Ośrodek Kultury 
w Swarzędzu. /ok/
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Świadczenie 
wychowawcze 500+

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

że od 1 lutego 2021r. rozpoczęto przyjmowanie 
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego na nowy okres zasiłkowy trwający 
od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski są rozpatrywane według daty 
złożenia, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie 
złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wnio-
sek o świadczenie wychowawcze na nowy okres 
w terminie do 30 kwietnia 2021  r., przyznanie 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przy-
znanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi 
najpóźniej do 30 czerwca 2021r. – co gwarantuje 
ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego mie-
siąca nowego okresu.

Ważne! Aby nie stracić prawa do świadczenia 
za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego 
wnioski należy bezwzględnie złożyć do 30 czerwca 
2021r.
Agnieszka Fabiś Kierownik Sekcji 

Świadczeń Wychowawczych

Zmiany w dodatkach 
mieszkaniowych 
od 1 lipca 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
informuje, że od 1 lipca 2021 roku zmianie 

ulega Ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Zgod-
nie nowymi zasadami dodatek mieszkaniowy może 
przysługiwać na podstawie więcej niż jednego ty-
tułu prawnego.

Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy będzie 
przysługiwał, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprze-
dzających datę złożenia wniosku średni miesięczny 
dochód przypadający na jednego członka gospo-
darstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczy 
w gospodarstwie: 1) jednoosobowym 40%; 2) wie-
loosobowym 30% – przeciętnego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu 
złożenia wniosku.

Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód 
w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopa-
da 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Nowe wzory wniosków będzie można pobrać 
od 1 lipca 2021 roku ze strony internetowej lub bez-
pośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu. Niezbędne informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 61 651 26 50.

/ops/

100 lat  
Pani Ireny!

Dziś wyjątkowe urodziny obchodzi 
Pani Irena Zandrowicz ze Swarzę-
dza. 100 lat to wiek, o którym ma-

rzymy wszyscy i którego życzymy sobie 
wzajemnie w uroczystych dla nas chwi-
lach. Pani Irena to kolejna swarzędzanka, 

która świętuje w tym roku swoje setne 
urodziny. 

Jubilatka, jest pełna pogody ducha 
i optymizmu. 

Uradował Ją list z gratulacjami od 
burmistrza Mariana Szkudlarka, serdecz-
ne słowa, kwiaty i kosz pełen słodkości. 

Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia 
i wielu jeszcze lat w dobrej formie! 

/WPR/ 
z Fot. Izabela Paprzycka

Zapraszamy do placówek dziennych oraz 
do Centrum Aktywności Seniora w Swarzędzu

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” 
w Swarzędzu ul. Sienkiewicza 21 
funkcjonuje od 2015 roku, pro-

wadzony jest w ramach Wieloletniego 
Programu „Senior+” na lata 2021-2025 
współfinansowanego ze środków Mini-
sterstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ze 
świadczeń Domu mogą korzystać osoby 
nieaktywne zawodowo w wieku 60+ za-
równo kobiety, jak i mężczyźni, będący 
mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz. 
Więcej informacji: 61 622 73 57.

Dzienny Dom Pomocy w Swarzę-
dzu ul. Sienkiewicza 21 funkcjonuje od 
2019 roku, prowadzony jest w ramach 
projektu pt.: „Nowoczesne usługi asy-
stenckie i opiekuńcze w Gminie Swa-
rzędz” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Wielkopolskiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. 
Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usłu-
gi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 
7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – pro-
jekty konkursowe. Celem projektu jest 
zwiększenie świadczonych usług opie-
kuńczych w formie miejsc stacjonarnej 
opieki dziennej realizowanej właśnie 
przez Dzienny Dom Pomocy. Więcej 
informacji: 500 703 276.

W ramach pobytu uczestnicy mają 
zapewniony 8-godzinny dzień zajęć, 
ciepły posiłek oraz transport.

Centrum Aktywności Seniora (CAS) 
ul. Piaski 4 (I piętro): działalność nakie-

rowana jest na aktywizację osób 60+ za-
mieszkujących miasto i gminę Swarzędz. 
Więcej informacji: 504 932 301 oraz 
505 912 370. W chwili obecnej nie pro-
wadzimy zajęć w Klubach Młodych Du-
chem, ale zapraszamy na zajęcia w CAS. 
Poniedziałek: 

10.00-12.00 Spacery pod chmurką
10.00-12.00 Spotkanie z kulturą
15.00-17.00 Spotkania muzyczne 

Wtorek: 
10.00-12.00 Zajęcia plastyczne
10.00-13.00 Nordic Walking
12.00-14.00 Warsztaty malarskie 
15.00-16.00 oraz 16.00-17.00 Zajęcia 

ruchowe na powietrzu, na terenie Świetli-
cy Wiejskiej w Jasinie, ul. Wrzesińska 152. 
Środa: 

10.00-12.00 Spotkajmy się…
10.00-12.00 Brydż 

Czwartek: 
10.00-12.00 Siłownia dla mózgu

Piątek:
9.30-12.30 Rozrywka na piątek (film)

Aktualne informacje znajdują się na 
stronie internetowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu www.opsswa-
rzedz.pl, na stronie www.swarzedzkise-
nior.pl oraz na portalu społecznościowym 
facebook. 

Magdalena Tyblewska
Dzienny Dom „Senior – WIGOR” 

w Swarzędzu
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Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Wnioski w sprawie ustalenia pra-
wa do zasiłku rodzinnego, spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego 

(okres zasiłkowy trwający od 2021/11/01 
do 2022/10/31) oraz do funduszu ali-
mentacyjnego (okres świadczeniowy 
trwający od 2021/10/01do 2022/09/30 
można składać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem Portalu Informacyjno-
-Usługowego Emp@tia od 01.07.2021r.

WNIOSKI PAPIEROWE w sprawie usta-
lenia prawa do świadczeń rodzinnych 
i specjalnego zasiłku opiekuńczego na 
nowy okres zasiłkowy będą wydawane 
i przyjmowane od 02 sierpnia 2021 r. 
w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 
W SWARZĘDZU - STANOWISKO OBSŁU-
GI KLIENTA NR 3

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata przysługujących świadczeń 
następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne złoży wniosek 
wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 
września do dnia 31 października, usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata przysługujących świadczeń 
następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 

się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od dnia 1 listopada 
do dnia 31 grudnia danego roku, usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata przysługujących świadczeń 
następuje do ostatniego dnia lutego na-
stępnego roku.

WNIOSKI PAPIEROWE w sprawie usta-
lenia prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świad-
czeniowy będą wydawane i przyjmowa-
ne od 02 sierpnia 2021 r. w OŚRODKU 
POMOCY SPOŁECZNEJ W SWARZĘDZU 
- STANOWISKO OBSŁUGI KLIENTA NR 3.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z wymaga-
nymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata przysługu-
jących świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 września do dnia 30 września danego 
roku, ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego oraz wypłata 
przysługujących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego następuje do dnia 30 
listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z wymaga-
nymi dokumentami w okresie od dnia 1 
października do dnia 31 października da-
nego roku, ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
przysługujących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego następuje do dnia 31 
grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 listopada do dnia 30 listopada dane-
go roku ustalenie prawa do świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata 
przysługujących świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego następuje do dnia 31 
stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia na nowy okres świad-
czeniowy złoży wniosek wraz z wymaga-
nymi dokumentami w okresie od dnia 1 
grudnia danego roku do dnia 31 stycznia 
następnego roku ustalenie prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
oraz wypłata przysługujących świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego następuje 
do dnia lutego następnego roku.

Beata Pacholczak 
Kierownik Sekcji Świadczeń 

Rodzinnych i Funduszu 
Alimentacyjnego  

OPS w Swarzędzu

Tutaj wstaw zdjęcie 

klikając na ikonę 

pośrodku pola obrazu

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Tutaj wstaw zdjęcie 

klikając na ikonę 

pośrodku pola obrazu

Marian Szkudlarek

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Ja już się spisałem

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

Fabryka mocy

W kwietniu br. Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu apli-
kował o pozyskanie środków 

finansowych na realizację projektu Fa-
bryka mocy przeciwko przemocy w ra-
mach programu osłonowego „Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie”. Z radością infor-
mujemy, że opracowany przez pracow-
ników tutejszego Ośrodka projekt, po 
dokonaniu przez organizatorów oceny 
formalnej i merytorycznej, pomyślnie 
przeszedł proces weryfikacji i gmina 
Swarzędz otrzyma dofinansowanie.  

Beneficjentami Projektu będą młodzi 
mieszkańcy gminy Swarzędz. W ramach 
działań zaplanowano cykl zajęć, stano-
wiących nie tylko możliwość rozwijania 
zainteresowań i poznawania nowych ak-
tywności, ale także szansę nabycia nowych 
umiejętności społecznych oraz konstruk-
tywnych sposobów radzenia sobie z emo-
cjami czy trudnymi doświadczeniami.  

Zajęcia odbywać się będą m. in. w  
grupach: ZAWIROWANI-ZWARIOWANI 
– rozwijającej pasje taneczne, umożli-
wiającej aktywny udział w tworzeniu 
autorskiego układu choreograficznego 
i poprawę kondycji psychofizycznej, PRA-
WA LEWA GŁÓWKA – GOL – pozwalającej 
na nabywanie  i pogłębianie umiejętno-
ści gry w piłkę nożną z wykorzystaniem 
ćwiczeń koordynacyjno-ruchowych i pre-
dyspozycji psychofizycznych, ARCYAR-
TYWNI – mającej charakter twórczych 
zajęć, opartych na założeniach arteterapii 
wykorzystującej formy dramy, filmotera-
pii, wizualizacji czy muzykoterapii, NO 
TO JAZDA – umożliwiającej naukę jazdy 
konnej, nawiązywanie i podtrzymywa-
nie relacji z rówieśnikami, zwierzętami, 
przyrodą, z wykorzystaniem elementów 
integracji sensorycznej,  WOJNY PO-
DWÓRKOWE -  proponującej kreatywne 
zajęcia wakacyjne zawierające w pro-
gramie ciekawe gry, zabawy, atrakcyjne 
wycieczki i aktywności, a także NIEBIESKI 
PARASOL – poczta mailowa i telefon dla 
dzieci i młodzieży z trudnościami oso-
bistymi, poczuciem bezradności osa-

motniania, niepotrafiącymi uporać się 
z negatywnymi emocjami,  szukającymi 
wsparcia i realnej pomocy. W propono-
wane działaniach wplecione zostaną 
elementy terapeutyczne, wspierające 
i edukacyjne.

Do udziału w Fabryce Mocy zapro-
siliśmy doświadczonych i kreatywnych 
specjalistów – psychologów, pedago-
gów, trenerów, instruktorów, artystów 
- przygotowanych do pracy z dziećmi, 
zauważających oraz podejmujących dzia-
łania pomocowe i wspierające w sposób 
przystępny dla dzieci. 

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do kontaktu i zaglądania na naszą 
stronę internetową.

Katarzyna Zaremba
Ośrodek Pomocy Społecznej

tel. 61 651 26 50

Jak dbamy o zdrowie 
w Dziennym Domu 
„Senior-WIGOR”?

„Powróciliśmy do zajęć! Nareszcie 
możemy cieszyć się swoim to-
warzystwem!” - mówią seniorzy 

korzystający z ciekawej oferty Dziennego 
Domu.  

W ostatnich dniach maja uczestnicy 
wybrali się na seans do groty solnej, która 
pozwoliła połączyć przyjemne z poży-
tecznym: dbałość o zdrowie z relaksem 
w oczyszczonym powietrzu. 

Grota solna to wyjątkowe miejsce, 

w którym panuje nadmorski klimat. Dzię-
ki temu, że w jaskini podłoga wysypana 
jest gruboziarnistą solą kłodawską, a ścia-
ny pokryte solnymi cegłami można czer-
pać z dobroczynnych, prozdrowotnych 
właściwości soli. Takie warunki sprzyjają 
wchłanianiu zbawiennych na ludzki or-
ganizm pierwiastków. Spokojne, przy-
ciemnione światło i przyjemna muzyka to 
kolejne atuty komory solnej. Uczestnicy 
przekonali się, że przebywanie w grocie 
korzystnie wpływa na samopoczucie, po-
dobnie, jak dzień spędzony nad morzem.

Z wiosennym zaangażowaniem 
seniorzy uczestniczyli w zajęciach ru-
chowych z rehabilitantem i spotkali się 
z dietetykiem. Zajęcia z psychologiem 

oraz treningi pamięci i ćwiczenia logiczne 
pozwoliły zaktywizować się i wspierać 
zdolności poznawcze. Warsztaty z cera-
miki umożliwiły poszukiwania własnej 
kreatywności i dodatkowo usprawniały 
motorykę dłoni. Wyjścia do placówek kul-
turalnych i zajęcia muzyczne dopełniają 
ofertę, z której korzystają na co dzień 
uczestnicy Dziennego Domu „Senior-
-WIGOR”. 

W czerwcu czeka nas konkurs lite-
racki – zapraszamy do udziału wszyst-
kie osoby 60+ z terenu gminy Swarzędz. 
Zapraszamy do śledzenia aktualności na 
stronie internetowej i na Facebooku. 

Anna Szpakowska 
Dzienny Dom „Senior-WIGOR”

Na tropie 
dawnych czasów

Korzystając z ponownego otwarcia 
muzeów uczestnicy Środowiskowe-
go Domu Samopomocy udali się do 

Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki 
w celu obejrzenia wystawy dotyczącej 
unikatowej kolekcji aparatów i akcesoriów 
fotograficznych. Zbiór oglądanych ekspo-
natów należy do kolekcjonera i pasjonaty,  
p. Karola Wilczyńskiego, twórcy Małego 
Objazdowego Muzeum Fotografii.

Po wysłuchaniu prelekcji gospodarza 

muzeum na temat wystawy podziwiali-
śmy kolekcję dawnych aparatów foto-
graficznych oraz fotografii wykonanych 
przy użyciu oglądanego sprzętu. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się aparat do 
robienia zdjęć osobom podejrzanym 

o dokonanie przestępstwa oraz urzą-
dzenie do retuszu fotografii. W trakcie 
wystawy obejrzeliśmy m.in. wielkofor-
matowy aparat studyjny, dwufunkcyjną 
latarnię magiczną wykorzystywaną do 
objazdowych pokazów, stykową kopiar-
kę fotograficzną, aparat mikroskopowy.  
Dowiedzieliśmy się również, że w naszym 
mieście istniała kiedyś fabryka płyt foto-
graficznych. Na zakończenie zwiedzania 
obejrzeliśmy film o dziejach Swarzędza, 
zapamiętując słynne powiedzenie „przy-
szła nędza do Swarzędza”.

Klaudia Zarzyńska 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Swarzędzu
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Adam W. Chałupski
Dżongło. Niech będzie, 
jak chce woda

Adam Chałupski wyjechał z Polski, by 
wyruszyć w rowerową podróż dookoła 
świata. Jednym z jego przystanków 
były Chiny, gdzie spędził sześć lat, 
pracując w pekińskiej korporacji Central 
Business District. Autor zrezygnował 
z tej posady przez tytułowe dżon-
gło. Dość szybko okazuje się, że nie 
jest to wytwór chiński, a diagnoza 
współczesnego globalnego społeczeń-
stwa. Które niszczy naturę, zabytki, by 
wznosić kolejne betonowe biurowce. 
Ludzi prostodusznych i nieskażonych 
dżongłem podróżnik spotkał tylko na 
Wyżynie Tybetańskiej.  Książka zawiera 
również wiele ciekawostek dotyczących 
Chin, np. kulisy przyznania temu kra-
jowi prawa do organizacji Olimpiady. 
Autor pisząc książkę, czerpał prawie 
z 70 źródeł. 

Julian Assange
Cypherpunks. Wolność 
i przyszłość Internetu

Julian Assange to australijski aktywista 
internetowy, dziennikarz oraz progra-
mista, założyciel, rzecznik i redaktor 
naczelny serwisu WikiLeaks. W książce 
wiele miejsca poświęca temu serwisowi 
będącemu dziełem jego życia. Wyjaśnia 
również przyczyny ataków na portal 
i próby narzucania mu cenzury. Autor 
zajmuje się również kwestią Inter-
netu jako narzędzia kontroli, wska-

zuje zjawisko coraz powszechniejszej 
inwigilacji za pomocą sieci. Zachęca 
do tytułowego cypherpunku, czyli 
szyfrowania danych, który jest we-
dług niego i jego rozmówców jedyną 
gwarancją bezpieczeństwa  Internecie. 
Książa warta jest przeczytania, mimo 
że chwilami trudno zrozumieć typowo 
specjalistyczne słownictwo.

Monika Witkowska
Lhotse. Lodowa 
siostra Everestu

Autorka, zdobywczyni między innymi 
trzech ośmiotysięczników i Korony Zie-
mi, opisuje swoją wyprawę na Lhotse, 
która miała miejsce wiosną 2019 roku. 
Szczyt ten nazywany jest siostrą Eve-
restu – trzy czwarte drogi, aż do 7700 
metrów jest wspólna; wspólna jest też 
baza i trzy obozy. Lhotse jest górą mniej 
popularną, ale co za tym idzie i tańszą. 
Z książki dowiemy się, jaka jest historia 
zdobywania Lhotse i kim byli Polacy, 
którzy na niej zginęli, kto montuje 
słynne drabinki dla alpinistów oraz do 
którego psa należy rekord wysokości 
wśród czworonogów. Wszystko wzbo-
gacone jest zachwycającymi zdjęciami.

Max Czornyj
Sezon drugi

Ewa i Michał zostają bohaterami 

drugiego sezonu popularnego reali-
ty show. Przez rok mają mieszkać ze 
sobą w domu na odludziu i udawać 
małżeństwo. Ze względu na liczne 
problemy osobiste obojgu zależy na 
dużej wygranej i rozpoczęciu nowego 
życia, toteż  nie przeszkadza im podpi-
sanie dość rozbudowanego a przy tym 
enigmatycznego regulaminu oraz fakt, 
że Sara – uczestniczka sezonu pierw-
szego – zginęła na oczach publiczności. 
Czy naprawdę dla pieniędzy Ewa i Mi-
chał będą w stanie zrobić wszystko? 
Czy można zdradzać wszystkie swoje 
tajemnice? Trzymający w napięciu 
thriller, z zaskakującym zakończeniem. 
Naprawdę warto przeczytać.

Agata Komorowska
Czy mogę ci mówić 
MAMO?

Agata Komorowska 21 maja 2018 roku 
adoptowała nastoletniego Michała. Au-
torka pisze o swoich doświadczeniach 
z urzędami, biurokracją – ale głos od-
daje także Michałowi, który komentuje 
kolejne etapy ich wspólnego życia. Au-
torka zwraca uwagę na problem, jakim 
jest często nieuregulowana sytuacja 
prawna dzieci w placówkach opiekuń-
czo-wychowawczych i zastępczych. 
Publikacja wzbogacona jest o część 
poradnikową, przydatną zwłaszcza dla 
osób rozważających adopcję, przygoto-
waną przy współpracy z Wojewódzkim 
Ośrodkiem Adopcyjnym w Warszawie 
oraz Towarzystwem „Nasz Dom” wspie-
rającym rodzinną opiekę zastępczą.

Mira Marcinów
Bezmatek
Tytułowy bezmatek  to  stan w ulu, 
w którym nie ma pszczelej matki, co 
oczywiście jest zagrożenie dla roju, 

stanem osłabiającym rodzinę. Taki 
stan dotknął narratorkę, poznajemy 
ją, gdy umiera jej matka, a później to-
warzyszymy jej w przeżywaniu żałoby. 
Krótkie rozdziały, a nawet pojedyncze 
zdania, którymi posługuje się autorka – 
dobrze oddają emocje i sposób myślenia 
o śmierci. Autorka kreśli wiele obra-
zów swojej matki, ich trudnych relacji.  
Książkę mimo trudnego, smutnego  
tematu, czyta się dobrze; choć autorka 
chce też konserwatywnego czytelnika 
szokować i wprowadza temat coming-
-outu. Dobra propozycja dla czytelni-
ków szukających ambitniejszej lektury.

Tomasz Grzywaczewski
Wymazana 
granica. Śladami 
II Rzeczpospolitej

Po II wojnie światowej Polska odrodziła 
się w zupełnie innym kształcie, niż mia-
ła przed 1 września 1939 roku. Zmiana 
granic nieodwołalnie zmieniła życie 
wielu ludzi. W podróż śladami granic 
II RP zabiera nas Tomasz Grzywaczewski 
– reporter i analityk specjalizujący się 
w sprawach Europy Środkowo-Wschod-
niej. Rozmawia z ludźmi, którzy pa-
miętają lub zamieszkują dawne tereny 
przygraniczne. Opowiadają więc Polacy, 
Mazurzy, Ślązacy, Łemkowie, Białoru-
sini, Ukraińcy, Litwini, mówiąc o swojej 
historii, snują zarazem historię Polski. 
Dobrze napisany, interesujący reportaż.

Anna Walkowiak-Osowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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Dębogóra (fragmenty)

Nazwa Dębogóra  ma pochodzenie to-
pograficzne i wzięła się od góry porośniętej 
lasem z przewagą dębów. W tym jednak 
przypadku wieś nie leży na górze, lecz 
u jej stóp, a właściwie u stóp morenowego 
pagórka porośniętego lasem. W dokumen-
tach odnotowana po raz pierwszy w 1335 r. 
jako Dambagora, w 1479 r. zapisana była 
jako Dąmbno Gora, w 1501 ponownie jako 
Dambagora. Występuje też w przeszłości 
nazwa Dębagóra, ale już od XVI w. (1580 
r.) w dokumentach utrwaliła się forma Dę-
bogóra. ....

Dębogóra, pierwotnie wieś książęca, 
stała się własnością klasztoru w Owińskach 
dzięki nadaniu jej przez księcia Przemysła 
I panującego w Wielkopolsce do 1257 r. Do 
wsi obok ziemi uprawnej należało także 
jezioro bez nazwy oraz bagna położone 
w pobliżu: Chechol i Kobyle Błoto. ...

Istniejącą wcześniej wieś, cysterki lo-
kowały od nowa w 1335 r. według prawa 
niemieckiego, sprzedając sołectwo dwóm 
braciom: Siestrzkowi i Piotrowi – synom 
Racława Noska. W dokumencie lokacyjnym 
zapisano, że sołtysi otrzymają wolne 4 łany 
oraz karczmę i jatki: piekarską, rzeźnicką 
i szewską; łąkę na 8 wozów siana, prawo 
połowu ryb...

Natomiast mieszkańcy wsi, otrzymali 
zwolnienie z podatku królewskiego na 3 lata, 

a na 6 lat z czynszu dla klasztoru. ...
Znane jest imię tylko jednego, piętna-

stowiecznego sołtysa Dębogóry, a był nim 
Mikołaj zapisany pod datą 1410 r. Natomiast 
imiona jego następców urzędujących aż do 
XIX wieku nie zostały utrwalone (lub jeszcze 
nie odszukane). ...

Wieś należała do parafii Wierzenica 
razem z Barcinkiem, Kobylnicą, Zakrze-
wem, Skorzęcinem i Wierzonką i płaciła 
proboszczowi meszne t.j. mszowe, które 
było podatkiem w postaci gotówki lub ziarna 
płacone księdzu za odprawianie mszy. Nie 
odnotowano tu istnienia folwarku...

Przed uwłaszczeniem chłopów, obok 
pewnej ilości chałupników i komorników, 
w Dębogórze mieszkało dwunastu gospoda-
rzy. Siedmiu z nich trzymało gospodarstwa 
nadane im wcześniej według prawa emfiteu-
tycznego. Oznaczało ono, że chłopi dzier-
żawili cudzy grunt z prawem korzystania 
z niego, z prawem  wznoszenia budynków, 
itp., ale bez prawa własności gruntu ... Go-
spodarzami emfiteutycznymi byli: 

- wcześniej Szymon Goderski, a podczas 
przeprowadzania regulacji i separacji Jakub 
Mikołajewski i Maciej Okupnik; 

- wcześniej Feliks Kosmowski, a pod-

Z okazji jubileuszu 380-lecia Swarzę-
dza na łamach miesięcznika „Prosto 
z Ratusza” zamieściliśmy cykl artyku-
łów o historii ziemi swarzędzkiej. Ich 
autorem jest znawca naszej historii, 
pan Antoni Kobza. Artykuły o dzie-
jach poszczególnych miejscowości 
są fragmentami obszernego opra-
cowania pt. „Dzieje wsi okolic Swa-
rzędza. Szkice do historii powiatu 
poznańskiego” (kto chciałby kupić tę 
książkę – prosimy o kontakt z redak-
cją „Prosto z Ratusza”, przekażemy 
informację Autorowi).
Dotychczas przedstawiliśmy historię 
następujących miejscowości: Bogu-
cin, Garby, Gortatowo, Gruszczyn, 
Janikowo, Jasin, Karłowice, Katarzyn-
ki, Kobylnica, Kruszewnia, Łowęcin, 
Mechowo, Paczkowo, Puszczykowo-
-Zaborze, Rabowice, Sarbinowo, So-
kolniki Gwiazdowskie, Wierzenica, 
Wierzonka i Zalasewo. 
Kontynuujemy ten cykl tego. Niektó-
re, przedstawiane w nim wsie znaj-
dują się, co prawda, poza granicami 
gminy Swarzędz, ale w swej historii 
posiadały ze Swarzędzem różnorod-
ne powiązania gospodarcze, kultu-
ralne, społeczne i administracyjne. 
Stąd wliczane są do tak zwanej ziemi 
swarzędzkiej.
Przedstawiliśmy już Barcinek, teraz 
pora na Dębogórę...

Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy

„Złote wesele” Mikołaja i Magdaleny 
Mikołajewskich, około 1946 r. (album 
rodzinny Rybarczyków, fotograf nieznany)

Dom Mikołajewskich wybudowany w latach trzydziestych XX wieku, stan w 2014 r. 
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czas przeprowadzania uwłaszczenia jego 
syn Antoni Kosmowski; 

- spadkobiercy Gottfrieda Kelma tj. wdo-
wa Anna Zuzanna z d. Jeske i małoletnie 
dzieci: Jan Bogumił, Jan Samuel i August 
pod opieką prawnego opiekuna Szymona 
Ratajczaka; 

- Wojciech Bochyński; 
- Mikołaj Mikołajewski; ...
Następnie, gospodarze emfiteutyczni 

otrzymali na własność całe uprawiane do tej 
pory grunty, a zaciężni 2/3 trzymanej ziemi. 
Pozostałą część (1/3) otrzymał właściciel wsi.
Umowa regulacyjna przewidywała, że:

1. Jakub Mikołajewski i Maciej Okupnik 
następcy Szymona Goderskiego otrzymają 
185 mórg 159 pr. kw. (ok. 47 ha);

2. Antoni Kosmowski – 126 m. 18 pr. 
kw. (ok. 32 ha);

3. spadkobiercy Gottfrieda Kelma – 113 
m. 64 pr. kw. (ok. 28 ha);...

Dla sołtysa również wydzielono w użyt-
kowanie 4 morgi 148 pr. kw. (ok. 1 ha) i ob-
ciążono go obowiązkiem założenia na 30 
pr. kw. szkółki drzew do obsadzania dróg 
we wsi. ...

W trakcie regulacji i separacji miały 
miejsce nieporozumienia i zatargi o gra-
nice posiadłości pomiędzy gospodarzami 
oraz między dworem a niektórymi gospo-
darzami. ...  

Na podstawie podpisanych umów i pro-
tokółów można stwierdzić, że uwłaszczenie 
w Dębogórze dokonało się w czasie: od zło-
żenia wniosku przez włościan w 1824 r. do 
marca 1849 r. ...

Gospodarze po pewnym czasie unieza-
leżnili się od dominium w Wierzonce wy-
kupując obowiązujący czynsz i Dębogórę 
przestano zaliczać do majątku Wierzonka.1

W 1885 r. ... Domów było 17, a wszyst-
kich mieszkańców 139, w tym katolików 114, 
a ewangelików 25. Ewangelicy należeli do 
zboru w Swarzędzu, a katolicy do parafii 
w Kicinie.

Niewiele wiadomości o ówczesnych 
mieszkańcach Dębogóry przetrwało do 
dzisiaj. Gospodarstwa zmieniały właści-
cieli, a niektórzy mieli problemy finansowe 
i ich majątki licytowano na przymusowych 
sprzedażach. Już w 1850 r. subhastacja do-
tknęła Jakuba Mikołajewskiego i jego żonę 
Mariannę z Gorczyków (po pierwszym mężu 
Goderskiej). Subhastowaną nieruchomość 
wyceniono na kwotę 1752 tal. 27 sgr. 6 fen. ...

W grudniu 1912 r. ukazało się ogłoszenie 
w prasie codziennej dotyczące sprzedaży 
gospodarstwa należącego do rybaka Waw-
rzyna i Józefy (z domu Wachowiak) Aniołów 
w Dębogórze. ...

W lipcu 1909 r. Dębogóra pojawiła się 

na szpaltach gazet wielkopolskich z po-
wodu domniemanych planów sprzedaży 
miejscowego, dużego gospodarstwa rolne-
go pruskiej komisji kolonizacyjnej lub v. 
Treskowowi, właścicielowi pobliskiej ma-
jętności w Wierzonce. Prasa alarmowała, 
że swój majątek chcą sprzedać zamożni 
gospodarze Mikołajewscy, którzy planowali 
odkupić od Florentyny Andrzejewskiej fol-
wark w Garbach. W stosunkowo obszernym 
artykule korespondent gazety podpisujący 
się pseudonimem „Dąb”, pomylił Dębogórę 
z Kicinem i z nostalgią przypominał czytel-
nikom, że Dębogóra była wsią słynącą z za-
możności. Niestety, cyt.: „Lud bez oświaty, 
puszczony bez opieki bardzo szybko popadł 
w ręce lichwiarzy żydowskich... i po niejakim 
czasie poszedł z torbami, zniszczał. Z tego 
pogromu dotychczas wyszły zwycięsko dwie 
familie...” – koniec cytatu. W rzeczywistości, 
ta smutna sytuacja dotyczyła Kicina, a nie 
Dębogóry. ...

Podczas I wojny światowej do niemiec-
kiego wojska zmobilizowano 14 mężczyzn. 
Byli to: Gąska Mikołaj, Hoffka Jakub, Hoffka 
Wincenty, Jankowski Franciszek, Kosmow-
ski Józef, Kosmowski Stanisław, Kosmow-
ski Wincenty, Mikołajewski Teofil, Skąpski 
Michał, ...

W zwycięskim powstaniu wielkopol-
skim 1918-1919 r. uczestniczył Franciszek 
Beger (1894 -?) urodzony w Dębogórze.2...

W wyniku wyborów w styczniu 1922 r. 
Wincenty Gołaski został reprezentantem 
Sejmiku Powiatowego Powiatu Wschodnio-
-Poznańskiego. Wybrano go także do peł-
nienia funkcji kasjera szkoły w Wierzonce, 
do której uczęszczały dzieci z Dębogóry. ...

W odrodzonej Polsce także miały miej-
sce we wsi wydarzenia odnotowane przez 
prasę. Na przykład w 1925 r. głośny był 
we wsi konflikt między dwoma młodymi 

mężczyznami o dziewczynę. Rywalizacja 
zakończyła się krwawą bójką, w której zginął 
jeden z uczestników -Antoni Zawadzki. Jego 
przeciwnik dobrowolnie oddał się w ręce 
policji. ...

Po klęsce Polski w kampanii wrześnio-
wej 1939 r. okupanci zmienili nazwę Dębogó-
ry na Eichenhöhe. Gospodarzom odebrano 
majątki, niektórych wypędzono, a innych 
pozostawiono we wsi i zatrudniano jako 
robotników rolnych, zdarzało się, że w ich 
własnych gospodarstwach. ...

Jan Mikołajewski, syn Mikołaja i Marii (z 
d. Kubiak), podporucznik Wojska Polskiego 
dostał się do niewoli radzieckiej w 1939 r. 
Zginął w 1940 r. zamordowany w siedzibie 
NKWD w Charkowie i został pochowany 
w zbiorowej mogile w Piatichatkach. ...

W 1941 r. Niemcy wysadzili w powietrze 
Figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Grupka 
Polaków: Szwajkowski, Krobski i Kaźmier-
czak, przy udziale Niemca Betkiera ukryła 
figurę...

W 1952 r. figura wróciła na swoje miejsce, 
a na cokole widnieją dwie daty: 1923 i 1952.

Po wojnie wróciła także stara nazwa 
wsi – Dębogóra. ...

Antoni Kobza

Dom Rybarczyków z 1946 r., stan w 2014 r. (fot. Antoni Kobza)

1 Współcześni potomkowie dziedziców ma-
jętności Wierzonka stwierdzają wręcz, że Dę-
bogóra nigdy nie należała do Treskowów (List 
Rüdigiera v. Treskow z 2.01.2014 r. do autora). 
Jednak umowa regulacyjno separacyjna  wy-
raźnie wymienia v. Treskowa jako właściciela 
Dębogóry w latach przeprowadzania uwłasz-
czenia.
2 Wyd. zbior., Udział mieszkańców Swarzędza 
i okolic w powstaniu wielkopolskim 1918-1919, 
Swarzędz 2015, s. 21 (w opracowaniu widnieje 
nazwisko Begier).
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Czeka rzeka
„Lato, lato, lato czeka/ Razem 
z latem czeka rzeka/ Razem 
z rzeką czeka las/ A tam ciągle 
nie ma nas.” Popularna wakacyjna piosenka sprzed lat to idealny wstęp 
do opowieści o tym, jak to pod Poznaniem można nieźle… popłynąć.

Latem temperatura sprzyja pływaniu, 
a oferta rzecznych atrakcji jest zde-
cydowanie największa. Liczni amato-

rzy wypoczynku nad wodą pojawiają się 
wtedy nie tylko na rzekach, ale i w wielu 
miejscach nad Wartą: na plaży miejskiej 

w Luboniu, marinie w Czerwonaku czy na 
Przystani Kowale w Obornikach.

Wartą warto
Warta, która stanowi wodny kręgosłup 

okolic Poznania, jest jednocześnie czę-
ścią szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolski. 
Na trasie znalazł się cały szereg przystani 
i marin: od Kotowa, przez Marinę Śrem, 
Jaszkowo, Rogalinek, Puszczykowo, 
przystanie w Poznaniu, AKWEN Mari-
nę w Czerwonaku, nowo otwartą Przy-
stań Owińska, Bindugę w Mściszewie 
po przystanie w Obornikach i Stobnicy. 
A czym można pływać? Najpopularniejsze 
są kajaki. Długość spływów można pla-
nować elastycznie, wykorzystując dostęp-
ne przystanie. Popularną propozycją jest 
trasa z Puszczykowa do Poznania, zwana 
Kajakową Linią Turystyczną. Do końca 
września na chętnych czekają cykliczne 
spływy, organizowane  w ramach Aktyw-
nego Lata w Czerwonaku. W Poznaniu 
jedną z ciekawszych letnich atrakcji jest 
wodny tramwaj. Rejsy podobnej, lecz nie-
co mniejszej jednostki planuje się w waka-
cyjne soboty na trasie Czerwonak-Owiń-
ska-Czerwonak. Dodatkową atrakcją tych 
wycieczek będą spacery z przewodnikiem 
po Owińskach. Niezwykłych wrażeń 
dostarcza też tygodniowy rejs po Warcie 
mieszkalną łodzią motorową. Prowadze-
nie takiej „łódki” nie wymaga specjalnych 
uprawnień, potrzebne jest jedynie krótkie 
przeszkolenie. Wiele różnych wodnych 
aktywności oferują Oborniki. Miasto 
u ujścia Wełny do Warty może pretendo-
wać do tytułu wodnej stolicy aglomeracji 
poznańskiej. Na miejscu można wynająć 
galary, czyli płaskodenne jednostki sil-
nikowe z miejscem na kilkanaście osób, 
wzorowane na historycznych łodziach 
rzecznych, oraz równie atrakcyjne War-
totratwy. Lokalną specjalnością są tratwy 
kajakowe – kajaki połączone platformą, 
na której można się opalać, uciąć sobie 
drzemkę albo zorganizować grilla. Można 
też odbyć wyprawę tratwiano-rowerową, 
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płynąc Wartą do Stobnicy, a wracając bez-
pieczną drogą rowerową skrajem Puszczy 
Noteckiej.

Górsko na nizinach
Podpoznańską rzeką numer dwa jest 

Wełna. Jej dolina słynie z malowniczych 
krajobrazów. Meandrująca wśród lasów 
rzeka tworzy naturalne spiętrzenia i płytkie 
rozlewiska. Miejscami Wełna przypomina 
rasową rzekę górską, więc w czasie spływu 
emocji nie brakuje. Pod koniec trasy na 
kajakarzy czekają dodatkowe atrakcje, gdy 
nad ich głowami przelatują goście Parku 
Linowego Adrenalina, którzy odważyli 
się na zjazd tyrolski na drugi brzeg. Nie-
co dalej można odpocząć w Łazienkach 
Obornickich. W kierunku wyspy rzecz-
nej prowadzi stamtąd ścieżka poznawcza 
„Woda i ryby”. Na jej trasie znalazły się 
gry i plansze edukacyjne, prezentujące 
mieszkańców rzeki, którzy głosu nie mają. 
Ujściowy odcinek Wełny to dla nich ważne 
miejsce – jeden z nielicznych rezerwatów 
ichtiologicznych w Polsce.  

Małe jest piękne
Tegoroczna mokra wiosna  sprzy-

jała kajakarzom, którzy pojawili się na 
rzadziej wykorzystywanych rzekach – 
Głównej, Cybinie czy Wirynce. W ofer-
cie lokalnych firm kajakowych częściej 
pojawiają się inne trasy, na przykład 
spływ Samicą Stęszewską ze Starego 
Dymaczewa do Warty, z widokami na 
mosińskie kamienice, Wieżę Obrabad 
i Galerię Sztuki w dawnej synagodze. 
Można również płynąć całą trasę Kana-
łem Mosińskim rozpoczynając wycieczkę 
w rejonie Borkowic, a nawet Kościana. 
Szczególnie atrakcyjny jest odcinek po-
niżej Mosiny, gdzie w wodzie zalegają 
liczne powalone drzewa. Na kilkugodzin-
ne spływy nadają się też rzeczki Kopel 
(Kopla) i Głuszynka. Najwytrwalsi mogą 
wystartować nawet w Zaniemyślu, wtedy 
najpierw popłyną przez ciąg jezior, a cała 
trasa może zająć nawet dwa dni. Spływ 
można też rozpocząć od miejsca połą-
czenia obu rzeczek w rejonie Kamionek. 
Mimo, że trasa wiedzie w pobliżu gęsto 

zabudowanych miejscowości, to dolina 
pozostała tu prawdziwą enklawą dzikiej 
przyrody. Kopel, podobnie jak Kanał 
Mosiński, kończy swój bieg w Warcie, 
więc spływ można kontynuować dokąd 
nas tylko rzeka, kajak i fantazja poniosą.

Piotr Basiński 
Poznańska Lokalna Organizacja 

Turystyczna

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

(PLOT) przybliżamy nasze atrakcje 
i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić 
do mikroturystyki – samodzielnego 
zwiedzania najbliższej okolicy i po-
znawania mniej lub bardziej znanych 
turystycznych perełek okolic Poznania. 

Kolejne teksty cyklu ukażą się 
równolegle na łamach informatorów 
samorządowych 12 gmin członkowskich 
PLOT, w Naszym Głosie Poznańskim 
oraz w Prasowej Powiatowej 17.
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Nad Wartą

Plaża miejska w Luboniu Przystań AKWEN Marina w Czerwonaku

Ścieżka Woda i Ryby w Obornikach Tramwaj wodny w Czerwonaku

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

Karty honorowane  
w SCSiR:

Kup karnet SCSiR – 
zyskasz duży rabat

Szanowni Państwo! Karnet 
upoważnia do korzystania 

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

Półkolonie na Pływalni 
Wodny Raj

Serdecznie zapraszamy na półkolo-
nie letnie w Swarzędzkim Centrum 
Sportu i Rekreacji.

Plan półkolonii
Wyjazdy: Muzeum Pyry, Stary Rynek, Cy-
tadela, ścianka wspinaczkowa, Nowe Zoo. 
Na miejscu: warsztaty, zajęcia rekre-
acyjno-sportowe, codzienna zabawa 
na basenie .
Koszt 420 zł /1os./5 dni (w tym drugie 
śniadanie i obiad). 
Zapisy pod nr telefonu 61 65 09 520.

 » I TURNUS 2-6 sierpnia
 » II TURNUS 9-13 sierpnia
 » III TURNUS 16-20 sierpnia
 » IV TURNUS 23-27 sierpnia

Więcej informacji na www.scsir.swa-
rzedz.pl /cs/

Wakacyjna szkoła 
pływania

Oferta zajęć wakacyjnych obejmu-
je oswajanie z wodą dla dzieci 
w wieku 3-5 lat z rodzicem w wo-

dzie, naukę pływania od podstaw dla 
dzieci od 5-6 roku życia oraz doskona-
lenie nabytych już umiejętności pływac-
kich dla dzieci i młodzieży. 

Kursy wakacyjne to krótkie, inten-
sywne, tygodniowe zajęcia odbywające 
się w godzinach popołudniowych od 
poniedziałku do piątku (5 zajęć) w gru-
pach dobranych ze względu na wiek oraz 
umiejętności uczestników.
TERMINY ZAJĘĆ

 » LIPIEC 5-9.07; 12-17.07; 19-23.07; 
26-30.07

 » SIERPIEŃ 9-13.08; 16-20.08; 23-27.08
GODZINY ZAJĘĆ

 » 16:30-17:15 - nauka pływania
 » 17:15-18:00 - nauka pływania
 » 18:00 - 18:45 - nauka pływania
 » 18:50-19:35 - doskonalenie pływania 

(basen sportowy)
Zajęcia są prowadzone przez AKADE-

MIĘ PŁYWANIA OPTIMUM SPORT.

Zapisy ONLINE na stronie www.opti-
mumsport.pl

Przy zgłoszeniu należy podać wiek 
uczestnika, informację o poziomie pły-
wania (nauka lub doskonalenie pływania) 
oraz preferowaną godzinę i termin zajęć.

Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy 
się kolejność zgłoszeń!

 /cs/

Korty tenisowe

Cztery korty tenisowe o nawierzchni 
ceglastej usytuowane przy Pływal-
ni Wodny Raj cieszą się ogromną 

popularnością wśród mieszkańców Swa-
rzędza oraz okolicznych miejscowości. 
Odbywają się tu zajęcia z nauki gry w te-
nisa oraz małe turnieje tenisowe. W 2018 
roku powstała amatorska liga tenisowa 
zrzeszająca fanów tej gry z całej Gminy. 

Korty czynne codziennie od 9:00 
do 21:00 (uzależnione od warunków 
atmosferycznych).

UWAGA: opłata za korty w kasie  pły-
walni Wodny Raj.

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

/cs/

Bowling dla każdego!

Serdecznie zapraszamy na bowling. 
Czeka Was niepowtarzalna atmos-
fera i dobra zabawa. Gra dostosowa-

na dla osób w każdym wieku. Bowling 
znajduje się na drugim piętrze pływalni 
Wodny Raj, zaraz obok kawiarenki Fo-
odface, w której można przekąsić coś 
słodkiego lub napić się kawy. W  ofercie 
kawiarenki każdy znajdzie coś dla siebie.

Rezerwacja telefoniczna toru bow-
lingowego pod numerem  61 65 09 527. 
Opłaty w kasie pływalni przed rozpo-
częciem gry: od poniedziałku do piątku 
1 tor – 35 zł/60 minut, soboty, niedziele 
i święta 1 tor – 45 zł/60 minut. Obowią-
zuje własne obuwie na zmianę, z jasną 
podeszwą. Obuwie zewnętrzne należy 
pozostawić  we własnym worku w szatni 
na parterze budynku Pływalni.

/sc/
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Przydatne adresy i telefony

	z Urząd	Miasta	i	Gminy	
w	Swarzędzu

Rynek 1
tel. 61 65 12 000, fax: 61 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: pon. 8.00-16.00, 
wt.-pt. 7.30-15.30  (w pon. kancelaria - 
biuro podawcze do 17.00)

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

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

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

	z Komisariat	Policji		
w	Swarzędzu

ul. Grudzińskiego 30a
tel. 997 i 47 77 148 00 (czynny 24h) 
oraz tel. alarmowy 112

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Swarzędzu	

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Kobylnicy	

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

	z Centrum	Informacji		
Medycznej	Tel-Med

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

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

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

W konkursie ogłoszonym przez NFZ wyło-
niona została Przychodnia „Gaudium”, 
która od 1 sierpnia 2020 r. świadczy miesz-
kańcom gminy Swarzędz pomoc doraźną 
w godzinach nocnych i w dni świąteczne 
w Zalasewie przy ul. Serdecznej 21G, 
telefon 61 307 73 07.

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

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

	z Centrum	Medyczne		
Lecznicy	„Certus”

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

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

	z Centrum	Medyczne	–	
Przychodnia	w	Swarzędzu

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

	z Dyżury	całodobowe	
aptek

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

	z Ośrodek		
Pomocy	Społecznej

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

	z Gminne		
Centrum	Informacji

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

	z Zakład		
Gospodarki	Komunalnej	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Historii	i	Sztuki	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Sportu	i	Rekreacji

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

	z Skansen	i	Muzeum	
Pszczelarstwa	

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

	z Muzeum	Przyrodniczo-	
Łowieckie	w	Uzarzewie

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

	z Cech	Stolarzy		
Swarzędzkich

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

	z Starostwo	Powiatowe	
w	Poznaniu

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

	z Ośrodek	Interwencji	
Kryzysowej	

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Najlepsze eko-miasto do życia 
i do zwiedzania. Wiedeń i jego 
oryginalne, zielone oblicza.

Wiedeń wielokrotnie wyróżniany był w rankingach jako najlepsze 
miasto do życia na świecie. Jest ku temu wiele powodów – a jeden 
z nich to fakt, że ponad połowa jego powierzchni to tereny zielone. 
Jest jednak coś jeszcze ciekawszego: liczba ekologicznych inicjatyw 
oraz projektów, która może zaskoczyć nawet… niejednego rolnika.

Niezależnie od tego, w którym punk-
cie miasta akurat się znajdujemy, 
najbliższy park na pewno jest nieda-

leko. Rozległe parki i obszary chronionej 
przyrody, Las Wiedeński, winnice  i ma-
lownicze tereny nad brzegami Dunaju 
zachwycają miłośników przyrody.

Nic więc dziwnego, że w Wiedniu żyje 
aż 456 gatunków pszczół – to więcej, niż 
w jakimkolwiek innymi mieście Europy. 
Warto również wiedzieć, że wiedeńska 
woda, również ta płynąca z miejskich 
kranów i fontann to najczystsza źródlana 
woda z Alp – a to zdecydowanie wyczuwa 
się w jej smaku. 

Nowatorskie „zielone inicjatywy” 
w Wiedniu

Wiedeń to nie tylko rozległe parki 
i ukwiecone ogrody, łąki i winnice, lasy 
i pola, ale to także wiele ekologicznych 
oraz nowatorskich inicjatyw, które tutaj 
powstają i z sukcesem funkcjonują. Jedną 
z nich jest blün, czyli założone w 2016 roku 
w 22. dzielnicy Wiednia gospodarstwo, 
które specjalizuje się w produkcji z za-
stosowaniem ekologicznej metody upra-
wy roślin (pomidory, cukinie, bakłażany, 
ogórki) oraz hodowli ryb (sumy i okonie), 
zwanej akwaponiką.

„Jesteśmy głęboko przekonani, że ja-
kość w połączeniu z ochroną mórz i troską 

o klimat, a także z myśleniem o naszych 
wnukach, stanowi klucz do przyszłości.”  
Tak brzmi motto, którym kierują się czterej 
założyciele blün: Gregor Hoffmann, Mi-
chael Berlin, Bernhard Zehetbauer oraz 
Stefan Bauer.

Akwaponika  
– klucz do zrównoważonej gospodarki

Choć akwaponika wydaje się być 
metodą skomplikowaną, co sugerować 
może jej dość „tajemnicza” nazwa, to 
w rzeczywistości jest to metoda, którą 
rolnicy stosują w jakiejś formie od lat. 
Kiedy hodowla ryb i uprawa warzyw są 
połączone w zamkniętym obiegu, mówi-
my o akwaponice. Jest to zrównoważona, 
innowacyjna technologia, która nie powo-
duje strat wody. Wiedeńska woda źródlana, 
w której pływają ryby, staje się płynnym 
pokarmem dla roślin w szklarni, na którym 
bujnie rosną warzywa.

Woda jest wypełniona naturalnym na-
wozem rybnym, który wspomaga wzrost 
roślin, ale nie zawiera ani metali ciężkich, 
ani substancji szkodliwych dla środowi-
ska, ponieważ ryby – sum i okoń – są 
hodowane w zamkniętym środowisku. 
Dzięki temu produkty są wolne od tych 
szkodliwych substancji. W zamkniętym 
obiegu nie ma żadnych strat, wszystko jest 
wykorzystywane.

Lokalne produkty i wyborne smaki  
bez zbędnych dodatków

W myśl idei lokalnej, ekologicznej żyw-
ności uprawianej z wykorzystaniem zrów-
noważonej metody jaką jest akwaponika, 
rezygnuje się z dystrybucji tych produktów 
do wielkich supermarketów. Można je za 
to nabyć w małych sklepikach lub na uro-
kliwych targach. Albo skosztować w jednej 
z licznych wiedeńskich restauracji.

Thomas Hahn, właściciel restaura-
cji Labstelle w dzielnicy Innenstadt, ma 
w swojej karcie dań ryby i warzywa pro-
dukowane przez blün: „Pomidory, sumy 
i okonie absolutnie mnie przekonały swoją 
jakością i wybornym smakiem.” To zdanie, 
choć krótkie, wystarcza za cenną reko-
mendację.

„Jedzenie bez (zbędnych) dodatków” 
tak właśnie określa swoją kuchnię i dania 
z menu wspomniana restauracja. Podsta-
wę dla jej kulinarnych kreacji stanowią 
wysokiej jakości regionalne i sezonowe 
produkty. Labstelle jest jedną z wielu re-
stauracji wyższej kategorii, które doceniają 
ryby i warzywa z blün.

Uczta na talerzu i w sercu.  
W tle piękny krajobraz

Kulinarna scena Wiednia jest niezwy-
kle bogata i zróżnicowana. Bezwzględnie 
kojarzy się z produktami najwyższej ja-
kości. Mówiąc jednak o zielonym obliczu 
miasta, warto wspomnieć też o gastrono-
micznych lokalach, które serwują nie tylko 
znakomite dania, ale też stanowią ucztę 
dla duszy tych, którym piękne widoki, 
zielone krajobrazy, po prostu przyroda, 
nie są obojętne. Takimi bez wątpienia są:

Winiarnie na Wzgórzu Nussberg. 
Niemal w całości przykryte winnicami 
wzgórze Nussberg jest jednym z najbar-
dziej atrakcyjnych obszarów winiarskich 
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miasta ze wspaniałą panoramą Wiednia. 
Znajdująca się tu Winiarnia Wieninger 
oprócz malowniczych widoków serwuje 
także wiedeńskie wino i smaczne jedzenie.

Schronisko na Schafbergu. Trady-
cyjna, wiedeńska kuchnia, zawsze dosto-
sowana do aktualnej pory roku. Zapewnia 
kulinarne doznania w miłej atmosferze na 
wzgórzu Schafberg.

 Landtmann’s Bootshaus. Tuż nad 
brzegiem Starego Dunaju znajduje się 
rodzinna restauracja, w której podaje się 
smaczną rybę, przekąski i drinki. Najlep-
sza pora na odwiedziny to zachód słońca.

Steirerstöckl. To kulinarny skarb na 
skraju lasu w 18. dzielnicy Wiednia, gdzie 
w zielonym ogródku i w salach restauracji 
podaje się specjalności styryjskiej kuchni, 
takie jak sznycel wieprzowy w panierce 
dyniowej.

Zielony Wiedeń zaprasza turystów. 
Pomysły na wycieczki

Jak już zostało wspomniane, Wiedeń 
jest jednym z najbardziej zielonych miast 
na świecie. To nie tylko frazes czy meta-
fora, ale konkretne liczby. Niemal 50% 
powierzchni miasta to tereny zajmowane 
przez parki, ogrody, łąki, pola, lasy. To 
wpływa nie tylko na jakość życia miesz-
kańców, ale też stanowi o atrakcyjności 
turystycznej stolicy Austrii. 

A jak w pełni wykorzystać zielony, 
turystyczny potencjał Wiednia? Oto 

10 pomysłów na zwiedzanie zielonego 
Wiednia:

Wędrówki w Ogrodzie Zoologicz-
nym w Lainz (Lainzer Tiergarten). 
Obszar chronionej przyrody w zachod-
niej części Wiednia zaprasza na spotkanie 
z naturą na prawie 2500 hektarach. Spotkać 
tu można żyjące na wolności dziki, jelenie 
czy sarny. Znajduje się tu także piękny 
punkt widokowy na Wiedeń.

Wycieczka nad Stary Dunaj. Stary 
Dunaj to wypoczynkowa oaza, szczególnie 
dla miłośników wody – z widokiem na 
panoramę Wiednia.

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego. 
Założony przez Marię Teresę w 1754 roku 
Ogród Botaniczny w parku pałacowym 
przy Belweder prezentuje moc ciekawych 
rodzajów i gatunków roślin z sześciu kon-
tynentów. Co ciekawe, mieszka tu także 
ponad 130 gatunków dzikich pszczół.

Rowerowe wycieczki w Lobau. Kto 
lubi jeździć na dwóch kółkach, ma do dys-
pozycji setki kilometrów tras rowerowych 
nad brzegami Dunaju – także na obszarze 
Lobau w Wiedniu, który stanowi część 
Parku Narodowego Łęgów Naddunajskich. 
I znów ciekawostka – spotkać tu można 
nawet zimorodki. W sumie w Wiedniu 
wytyczono 1400 kilometrów ścieżek, tras 
i pasów rowerowych.

Wędrówki przez Cobenzl. Wśród 
wiedeńskich winnic Cobenzl biegnie 
kilka szlaków, z których roztaczają się 
przepiękne widoki.

Piknik w wiedeńskim Praterze. Prze-
kąsić kiełbaskę w cieniu drzew z widokiem 
na Diabelski Młyn? To kuszące i jak naj-
bardziej możliwe, bo w najsłynniejszym 
wiedeńskim parku rozrywki znajduje się 
specjalna piknikowa łączka.

 Park przy Pałacu Schönbrunn. Do 
parku najlepiej wejść przez bramę Hiet-

zinger Tor, minąć ogród zoologiczny 
i powędrować aż do pawilonu – Gloriety. 
Stamtąd rozciąga się fantastyczny widok 
na rezydencję cesarską oraz Wiedeń.

Widok na Dunaj ze wzgórza Le-
opoldsberg. Na wzgórze Leopoldsberg 
prowadzi szlak o nazwie „Nasenweg”. 
Przerwy w wędrówce to nie tylko możli-
wość odpoczynku, ale też doskonała okazja 
do podziwiania niezwykłych widoków na 
Dunaj.

Steinhofgründe. To teren rekreacyjny 
na zachodzie miasta w 14. Dzielnicy – ma-
lownicze miejsce idealne na spacer i wypo-
czynek. Znajdujący się tu kościół projektu 
Otto Wagnera jest niekwestionowanym 
architektonicznym majstersztykiem.

Spacery po Parku Miejskim. Najstar-
szy park w mieście leży nad rzeką Wien 
niedaleko śródmiejskiej dzielnicy Innen-
stadt. Jest tu wiele pomników (między 
innymi słynny pomnik Johanna Straussa) 
i rzeźb – a także stawy, a na nich kaczki.

Sporo tego, prawda? Wystarczy nie 
tylko na jeden weekend, ale cały aktywnie 
spędzony tydzień w stolicy Austrii i jej 
okolicach. Czy jeszcze ktoś ma wątpliwo-
ści dlaczego Wiedeń zasługuje na najwyż-
szą pozycję w rankingu na najlepsze miasto 
do życia? Czy ktoś wciąż jeszcze uważa, 
że miasto nie jest zielone? I jak zostało 
zaprezentowane, wcale nie chodzi tylko 
o parki miejskie (choć tak na marginesie, 
w sumie jest ich tu około 990), ale też inne 
zielone obszary oraz „zielone inicjatywy”, 
które w Wiedniu powstają i z sukcesem 
funkcjonują. Po prostu przyjedź, wędruj 
i sprawdź to wszystkimi zmysłami.

Tekst: austria.info Sp. z o.o.  
(Narodowe Biuro Promocji Austrii)
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 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

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

Szpot Sp z o.o.
Autoryzowany Dealer i Serwis Samochodowy

ZATRUDNI NA STANOWISKA:
•	 KONSULTANT DS. SPRZEDAŻY 

SAMOCHODÓW
•	 SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY 

FLOTOWEJ
•	 MAGAZYNIER – SPRZEDAWCA 

CZĘŚCI
•	 MECHANIK SAMOCHODOWY
•	 POMOCNIK LAKIERNIKA
•	 POMOCNIK BLACHARZA

Oferty proszę przesyłać na adres: 
h.stawowy@szpot.pl 

kontakt telefoniczny: 61 65 44 316

ul. Wrzesińska 191, Swarzędz-Jasin

Integracyjny 
Klub Sportowy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

Kontakt: iks2017poznan@gmail.com, tel. 883 967 701, 501 196 658
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Kolonoskopia,  
gastroskopia  
oraz inne  
zabiegi endoskopowe
Bezboleśnie w znieczuleniu ogólnym

Swarzędz ul. Cieszkowskiego 100/102
Rejestracja telefoniczna 501 44 88 62
w w w . k o l o n o s k o p i a . c o m

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki)

WIELKOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

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

l PRACA SOCJALNA l INFORMATYKA l DIETETYKA l FILOLOGIA
ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wlkp.  tel.: 784-950-640;   798-192-687  e-mail: info@wwsse.pl

NAJNIŻSZE  
CZESNE  

W REGIONIE

PASJA
WIEDZA

PRZYSZŁOŚĆ

www.wwsse.pl
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KUPNO, SPRZEDAŻ, 
WYNAJEM 
NIERUCHOMOŚCI
•	Działki,	mieszkania,	

domy,	obiekty
•	Profesjonalna	

obsługa	transakcji	
nieruchomościami

•	Przekształcanie	gruntów
•	Uzbrajanie	działek
•	Procedury	

administracyjne

SWARZĘDZ	–	RYNEK	
UL.	WRZESIŃSKA	2/1

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

Zaufany partner 

w nieruchomościach

Z nami sprzedasz swoją nieruchomość!

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

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

FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

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

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny: tel. 662 698 422

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


