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Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

PRZEDSZKOLE KATOLICKIE
P.W. DZIECIĄTKA JEZUS

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

www.przedszkoleswarzedz.caritaspoznan.pl

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

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

zatrudni na stanowisko:  
KUCHARKA / KUCHARZ
Poszukujemy osoby, która kocha 

gotować, a kuchnia polska  
nie jest jej obca. 

Oferujemy stabilne zatrudnienie: 
– Cały lub część etatu  

– pracę w młodym zespole  
– wypłatę zawsze na czas

KONTAKT: 608 468 941 
biuro@prostesmaki.pl

 JOR-DENT NZOZ Poradnia 
STOMATOLOGICZNA

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

WYCENA NIERUCHOMOŚCI:
• na potrzeby rozliczeń majątkowych, 

podział majątku, spadek, darowizna 
i inne cele prywatne

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

• służebność przesyłu, bezumowne 
korzystanie z nieruchomości

• na potrzeby banków, urzędów, 
instytucji

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY  Elżbieta Szczepańska
Biuro Usług Technicznych 

tel. 604 127 624  esz_wycena@poczta.onet.pl
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Swarzędz dla Ukrainy
Dziękujemy za pomoc – nadal bardzo potrzebna 
jest żywność dla uchodźców

Szanowni Państwo! Uchodźców 
z Ukrainy przybywa w Swarzędzu 
z każdym dniem. To już ponad tysiąc 

osób, głównie matki z dziećmi. Bardzo 
dziękuję za codzienną pomoc mieszkań-
ców naszej gminy i przedsiębiorców. Od 
początku wojny musimy tę pomoc orga-
nizować sami, czekając na wsparcie ze 
strony władz centralnych. Codziennie 
zbiera się Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego, a nasze ustalenia przekazujemy 
w komunikatach zamieszczanych na www.
swarzedz.pl i Facebooku. Wszystkie naj-
ważniejsze informacje związane z pobytem 
uchodźców w Swarzędzu znajdują się pod 
adresem: www.swarzedz.pl/ukraina

Cały czas potrzebna jest zwłaszcza 
żywność. Niezbędne są takie produkty jak: 

 » żywność długoterminowa (prefero-
wane konserwy i słoiki, czekolada, 
batony), 

 » gotowe sosy do makaronu (np. po-
midorowe itp.), 

 » świeże warzywa i owoce, 
 » żywność dla dzieci (słoiczki, soczki), 
 » mleko modyfikowane dla dzieci, 
 » proszki i płyny do prania. 
W godz. 9:00-18:00 przekazywane 

przez Państwa dary przyjmują druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzę-
dzu (ul. Dworcowa 24) i Kobylnicy (ul. 
Poznańska 4). 

► Uprzejmie proszę, aby zgłoszenia 
o możliwości zakwaterowania przesyłać do 
swarzędzkiego „banku ofert pomocy” na 
adres e-mail: pomoc.ukraina@swarzedz.pl 
lub telefonicznie pod numerem nr 512 025 
820. Z góry bardzo Państwu dziękuję!

► Na adres mailowy pomoc.ukraina@

swarzedz.pl prosimy zgłaszać również 
wszelkie inne oferty pomocy – material-
nej, organizacyjnej, dotyczącej transportu 
etc. Wszelkie pytania prosimy kierować 
pod nr tel. 500 250 998. 

► Jeżeli ktoś z Państwa potrzebuje 
pomocy – prosimy zgłaszać się do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, (ul. 
Poznańska 25), dzwoniąc pod nr telefonu: 
512 025 820 – w znalezieniu zakwatero-
wania dla obywateli Ukrainy; 886 485 561 
– w sprawach pomocy żywnościowej 
i odzieżowej 

► Do Państwa dyspozycji jest spe-
cjalny nr konta, na które wpłacać można 
pomoc pieniężną: Stowarzyszenie Na 
Rzecz Aktywizacji Społeczności Lo-
kalnej w Swarzędzu, konto nr 16 1090 
1450 0000 0001 2301 5561 – z dopiskiem 
„UKRAINA”. 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie 
wpłaty! 

► Szanowni Państwo! Uchodźcy chcą 
pracować i móc samodzielnie się utrzy-
mywać. Aby im to ułatwić, tworzymy 
„swarzędzką giełdę pracy”. Apeluję do 
wszystkich przedsiębiorców o nadsyłanie 
aktualnych ofert pracy w Swarzędzu i oko-
licach na adres praca.ukraina@swarzedz.pl

► Szanowni obywatele Ukrainy! 
Wszystkie najważniejsze informacje zwią-
zane z Waszym pobytem u nas znajdziecie 
pod adresem: www.swarzedz.pl/ukraina 

► Шановні громадяни України! 
Всю найважливішу інформацію, пов’я-
зану з вашим перебуванням у нас, мож-
на знайти за адресою: www.swarzedz.
pl/ukraina 

Z wyrazami szacunku,  
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz  

Marian Szkudlarek 

W piątek, 10 marca, do Swarzędza przyjechały 2 transporty z darami dla uchodźców z Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy. 
Otrzymaliśmy je od naszych sąsiadów – przyjaciół ze Szwajcarii i z Niemiec – od naszego partnerskiego Ronnenbergu. Bardzo dziękujemy!

Codziennie zbiera się Zespół Zarządzania Kryzysowego.
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Pamiętamy  
o naszym Patronie

W połowie marca, gdy oddawaliśmy do druku to wydanie 
„Prosto z Ratusza”, trwały ostatnie przygotowania do 
dorocznych obchodów święta Patrona Miasta i Gminy 

Swarzędz św. Józefa, zaplanowanych na 19-20 marca. Relację z tych 
uroczystości przedstawimy na www.swarzedz.pl oraz w następnym 
wydaniu naszego miesięcznika. Już dziś prezentujemy natomiast 
sylwetki „Zasłużonych dla Miasta i Gminy Swarzędz”. Te hono-
rowe wyróżnienia, przyznane na mocy uchwał Rady Miejskiej, 
wręczone zostały 19 marca 2022 r.  podczas uroczystej XLIX Sesji 
w Swarzędzkiej Sali Koncertowej w Zalasewie.

„Zasłużeni dla Miasta i Gminy Swarzędz:

Leszek Staniewski

Pan Leszek Staniewski urodził się 
3 listopada 1950 roku w Garbach. 
W sierpniu 1985 r. założył firmę 

STANBUD, która specjalizuje się w pro-
dukcji betonu, a także wyrobów z tego 
materiału. Firma zatrudnia głownie miesz-
kańców Miasta i Gminy Swarzędz, a w 
swoich działaniach cały czas podkreśla, że 
jest firmą lokalną, mieszczącą się w Gar-
bach w Gminie Swarzędz. Działania firmy 
Pana Leszka Staniewskiego bardzo często 
polegają na wspieraniu społeczności lo-
kalnej oraz aktywnym udziale w akcjach 
społecznych i charytatywnych. Działania 
z tego zakresu są wpisane w sposób zarzą-
dzania firmą i obok ekonomicznych dążeń 
stanowią integralną część polityki firmy.

Od wielu lat firma Pana Leszka 
Staniewskiego wspiera finansowo, ale 
i rzeczowo wiele inwestycji publicznych 
oraz parafialnych. Dzięki Panu Leszkowi 
powstało w Zalasewie pierwsze boisko do 
siatkówki plażowej. Był pomysłodawcą, 

wykonawcą i fundatorem wielu inwestycji 
na terenie sołectwa Garby. Przy pomocy 
Pana Leszka powstał m. in. ogrodzony 
plac zabaw w Garbach, dwie zabudowane 
wiaty z oświetleniem oraz rozbudowany 
został plac przy scenie. Ponadto dzięki 
Panu Leszkowi zostało utwardzonych 
wiele dróg na terenie naszej gminy.

Pan Leszek Staniewski zawsze potrafi 
skutecznie podjąć współpracę w każdym 
działaniu służącym społeczeństwu. Niesie-
nie pomocy potrzebującym jest dla Pana 
Leszka rzeczą oczywistą i naturalną. Jest 
bardzo wrażliwy na potrzeby ludzi, którzy 
znaleźli się w trudnej sytuacji. Pan Leszek 
Staniewski jest przykładem człowieka, dla 
którego wiara w ludzi i dobre serce może 
wiele zdziałać.

Oprócz działalności zawodowej Pan 
Leszek Staniewski realizuje swoje pasje 
również na innych płaszczyznach. Potrafi 
połączyć swoje zainteresowania z działa-
niami na rzecz mieszkańców dla wspól-
nego dobra. Od 1989 r. członkiem sekcji 
strzeleckiej WKS Grunwald Poznań i dalej 
założycielem Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego Grodu Przemysława. Od 2000 
r. jest członkiem Swarzędzkiego Klubu 
Pracodawców. Od 2007 r. działa jako 
członek Zarządu Swarzędzkiego Klubu 
Sportowego Unia. Od wielu lat jest człon-
kiem Rady Sołeckiej wsi Garby. Poprzez 
swoją działalność, organizację różnego 
rodzaju turniejów i imprez szerzy wśród 
mieszkańców naszej gminy nie tylko za-
miłowanie do sportu, ale przede wszystkim 
daje przykład, jak można bezinteresownie 
współpracować dla dobra mieszkańców.

Pan Leszek Staniewski swoją pracą, 
działalnością i zaangażowaniem w licz-
ne działania społeczne, przyczynił się do 

rozwoju naszej gminy, dlatego zasługuje 
na wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz”.

/Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 
XLVIII/524/2022 RADY MIEJSKIEJ 
W SWARZĘDZU z dnia 22 lutego 2022 r./

Wojciech Wietrzyński 

Pan Wojciech Wietrzyński jest wie-
loletnim mieszkańcem Swarzędza. 
Urodził się 25 kwietnia 1959 r. w Po-

znaniu. Od początku swojej zawodowej 
kariery związany jest z działalnością 
muzyczną. Już w roku 1978 r. testował 
pierwsze modele polskich fletów podłuż-
nych (prostych). W latach 1982-1993 pra-
cował w Poznańskich Zakładach Przemy-
słu Muzycznego „Muza” na stanowisku 
samodzielnego konstruktora ds. postępu 
technicznego. Zajmował się elektroaku-
styką, aerofonami wargowymi i prawem 
wynalazczym. Zaprojektował m.in. flety 
podłużne „T. Jorga” sopran i alt oraz „Edu-
cator” i „Junior”. Był współzałożycielem 
Polskiego Towarzystwa Muzyki Dawnej. 
Od początku lat osiemdziesiątych współ-
pracował z Wojewódzkim Ośrodkiem Me-
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todycznym w Poznaniu.
W 1992 roku, podczas Wojewódzkiej 

Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli 
Muzyki, zaproponował flażolet i nutowo-
-tabulatutowy zapis melodii, jako sposób 
umuzykalniania dzieci i młodzieży w szko-
łach podstawowych. Dzięki propagowaniu 
opracowanych metod i narzędzi kształce-
nia, nauczanie gry na flażolecie szybko się 
rozwijało. W dniu 8 czerwca 1996 roku 
w Opalenicy odbył się I Festiwal Amator-
skich Zespołów Flażoletowych z udziałem 
kilkuset młodych wykonawców. W 1998 
roku Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 
w Poznaniu zorganizował Ogólnopolską 
Konferencję Metodyczną „Flażolet – 
instrument łatwy i efektywny”. W tym 
samym roku Pan Wojciech Wietrzyński 
założył wraz z grupą animatorów ruchu 
flażoletowego „Stowarzyszenie Na Rzecz 
Efektywnych Metod Umuzykalniania 
EMU”, który do dzisiaj prowadzi będąc 
jego wiceprezesem. W latach 1999-2004, 
na zlecenie Starostwa Powiatu Poznań-
skiego prowadził kursy flażoletowe dla 
nauczycieli i animatorów. W latach 2000-
2003 na zlecenie prof. A. Grochowalskiego 
prowadził kursy flażoletowe przy Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu w ramach 
studiów podyplomowych. W 2001 roku 
Minister Kultury uhonorował go Nagrodą 
Animatora Kultury.

W ramach działalności Ośrodka 
Kultury w Swarzędzu, w 1996 r. założył 
Swarzędzką Orkiestrę Flażoletową, którą 
prowadzi do dzisiaj. W dniu 3 października 
2016 r. Minister Edukacji Narodowej Anna 
Zalewska powołała go na członka zespo-
łu ekspertów nad tworzeniem podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej. W Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
24 lutego 2017 r. (poz. 356) ukazało się 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 14 lutego 2017 r., na mocy 
którego flażolet został wpisany do podsta-
wy programowej w ciągu całego procesu 
kształcenia w szkole podstawowej.

Aktualnie prowadzi liczne kursy 
i warsztaty flażoletowe na terenie całej 
Polski. Współpracuje m.in. z Ośrodkiem 
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 
oraz Pracownią Pedagogiczną im. prof. 
Ryszarda Więckowskiego. Jest inicjatorem 
i od 20 lat kierownikiem artystycznym 
Międzynarodowych Warsztatów Flażo-
letowych. Jest także inicjatorem i współ-
organizatorem kolędowania flażolecistów 
w Katedrze Poznańskiej, które każdego 
roku, od 23 lat gromadzi od 1.500 do 2.000 
młodych miłośników tego instrumentu. 

Opracował wiele zbiorów melodii na fla-
żolet, w tym: „Flażolety w szkole”, „Flażo-
let – łatwy sposób na miłe muzykowania” 
oraz „Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa 
– wybrany repertuar z lat 1996-2016”. Ruch 
flażoletowy nie jest sformalizowany, ale 
szacuje się, że aktualnie na flażoletach gra 
około 100.000 osób. W sierpniu 2019 r. 
Pan Wojciech otworzył kanał edukacyjny 
„Flażolet – łatwe muzykowanie” w serwisie 
YouTube, który daje możliwości nauki gry 
na tym instrumencie poza szkołą.

Pan Wojciech Wietrzyński znany jest 
w środowisku edukatorów muzyki w całym 
kraju. Dzięki jego zaangażowaniu na rzecz 
tworzenia programów umuzykalniających 
dzieci, młodzież i dorosłych zainteresowani 
mogą uczyć się gry na instrumencie w spo-
sób dostępny i prosty. Poszerza to rzesze 
ludzi, którzy poprzez kształcenie muzycz-
ne zyskują nowe umiejętności, dyspozycje 
i pasje. Wszyscy, którzy kiedykolwiek mie-
li przyjemność poznać warsztat i metody 
pracy Pana Wojciecha Wietrzyńskiego 
zgadzają się, że jego wkład w rozwój 
praktyki umuzykalniania jest ogromny. 
Pan Wojciech Wietrzyński swoją pracą, 
działalnością i zaangażowaniem w liczne 
działania społeczne i kulturalne, przyczy-
nił się do rozwoju naszej gminy, dlatego 
zasługuje na wyróżnienie „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Swarzędz.

/Uzasadnienie do UCHWAŁY NR 
XLVIII/525/2022 RADY MIEJSKIEJ 
W SWARZĘDZU z dnia 22 lutego 2022 r./

Swarzędzki  
Klub Sportowy Unia

Założycielskie zebranie Klubu Spor-
towego Unia przy powołanym przez 
proboszcza parafii św. Marcina ks. 

Tadeusza Mroczkowskiego Stowarzysze-
niu Młodzieży Polskiej odbyło się 15 sierp-

nia 1921 r. Inicjatorem powstania klubu 
był nauczyciel pan Marian Zaporowski. 
W początkowych latach funkcjonowania 
klubu jedyną sekcją była drużyna piłki 
nożnej. W 1923 roku Unia przystąpiła 
do Poznańskiego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej. W kolejnych latach do Unii 
dołączyła sekcja tenisa stołowego i tenisa 
ziemnego. W 1928 roku utworzony został 
drugi klub o nazwie Stowarzyszenie Spor-
towe Swarzędz, rozwijające jedną z naj-
starszych dyscyplin sportowych – zapasy, 
z którym w 1932 roku Unia nawiązała 
bliską współpracę. W okresie międzywo-
jennym utworzono kolejne sekcje: strze-
lecką, gier sportowych (siatkówka i koszy-
kówka) oraz pływacką. Lata 1939-1945 
to okres, w którym klub nie funkcjonował 
ze względu na likwidację przez władze 
niemieckie wszystkich polskich instytucji 
oraz na zakaz uprawiania sportu.

Po zakończeniu II wojny światowej, 
już 10 czerwca 1945 roku, odbyło się 
pierwsze zebranie Unii. Powołano nowe 
władze i reaktywowano działalność sekcji: 
piłki nożnej i zapaśniczej. W 1951 roku po 
włączeniu klubu do zrzeszenia sportowe-
go „Unia” poszerzono działalność o kil-
ka mniejszych sekcji: tenisa stołowego, 
gier sportowych, pływacką i turystyczną. 
W pierwszej połowie lat sześćdziesiątych 
w okresie największego rozwoju organi-
zacyjnego klubu, działały sekcje: zapaśni-
cza, piłki nożnej, lekkoatletyczna, tenisa 
stołowego (1951-1966), turystyki kolar-
skiej (1963-68), szachowa oraz strzelecka. 
Większość z nich stopniowo zakończyła 
swoją działalność.

Obecnie w Swarzędzkim Klubie Spor-
towym Unia czynnie działają cztery sekcje 
sportowe: piłki nożnej, zapasów, lekko-
atletyki oraz gimnastyki, które łącznie 
zrzeszają blisko 500 zawodników.

Swarzędzki Klub Sportowy Unia i jego 
100-letnie funkcjonowanie na terenie 
Swarzędza ma istotny udział w historii 
swarzędzkiego sportu, a to wraz z wielo-
krotnym wyróżnieniem Gminy Swarzędz 
tytułem „Sportowa Gmina” daje spójny 
obraz Gminy świadomej znaczenia sportu 
w wychowaniu dzieci i młodzieży. 

Unia Swarzędz to tradycja i historia. 
To klub, z którego Gmina Swarzędz jest 
dumna.

Swarzędzki Klub Sportowy Unia 
w pełni przyczynił się do rozwoju naszej 
gminy, dlatego zasługuje na wyróżnienie 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Swarzędz.

/uzasadnienie do UCHWAŁY NR 
XLVIII/526/2022 RADY MIEJSKIEJ 
W SWARZĘDZU z dnia 22 lutego 2022 r./
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Ponad 9 mln zł 
dofinansowania na 
ulice w Zalasewie 
i Paczkowie

W wyniku rozstrzygniętego konkursu 
dotyczącego wsparcia lokalnych inwe-
stycji drogowych w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2022) 
otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę 
ul. Polskiej w Zalasewie (II etap obejmu-
jący połączenie ul. Kórnickiej z ul. Średz-
ką). Na ten cel przyznano nam ponad 8,2 
mln zł i jest to najwyższe dofinansowanie 
w tegorocznej edycji w województwie 
wielkopolskim. Zadanie będzie obejmo-
wało m.in. budowę jezdni o szerokości 
7,0 m wraz ze ścieżką rowerową o sze-
rokości 2,0 m, obustronnym chodnikiem 
oraz 4 przystankami komunikacji miej-

skiej. Powstaną również skrzyżowania 
zwykłe z ulicą Niemiecką, Szwajcarską 
i Węgierska, a skrzyżowanie ul. Polskiej 
z ul. Średzką (2410P) zaprojektowano 
jako rondo. Inwestycja jest kontynuacją 
zakończonego etapu I pomiędzy ulicą 
Planetarną a Kórnicką. 

W przetargu na wykonawstwo wpły-
nęło 5 ofert; najtańszą (11.878.308,12 zł) 
złożyła firma Budownictwo Drogowe 
KRUG Sp. z o.o.

Drugie zadanie, na które udało nam 
się uzyskać dofinansowanie, to ulica 
Wiosenna w Paczkowie. Dofinansowa-
nie w wysokości ponad 1 mln zł zostanie 
przeznaczone na budowę 0,5 km ulicy 
o szerokości 5,3 m z jednostronnym chod-
nikiem. Przetarg mający wyłonić wyko-
nawcę został już ogłoszony. Inwestycja 
ma być wykonana jeszcze w tym roku.

W staraniach o dofinansowanie tych 
inwestycji wsparcie okazali nam posłowie 

Jadwiga Emilewicz, Szymon Szynkowski 
vel Sęk i Bartłomiej Wróblewski oraz rad-
ny Rady Miejskiej w Swarzędzu Szymon 
Kurpisz, za co dziękujemy. 

/tl, mw/ 

Polski Ład – Swarzędz 
złożył kolejne wnioski

Korzystając z możliwości ubiegania 
się o znaczne dofinansowania inwestycji 
w ramach II i III edycji Rządowego Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych (tzw. 
Polski Ład), Gmina Swarzędz złożyła 
kolejne wnioski o dofinansowanie stra-
tegicznych swarzędzkich zadań:

Rondo ul. Kórnicka – wizualizacja

Integracyjny Ośrodek Rehabilitacji i Terapii na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Swarzędzu (autor: NUUA/ARCHITEKCI Poznań).
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► Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego 
w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej 
w Łowęcinie – kwota wnioskowanych 
środków: 17.500.000 zł;

► Budowa integracyjnego Ośrodka 
Rehabilitacji i Terapii dla dzieci niepełno-
sprawnych w Swarzędzu – kwota wnio-

skowanych środków: 12.500.000 zł;
► Przebudowa ul. Botanicznej i He-

banowej w Zalasewie – kwota wniosko-
wanych środków: 5.000.000 zł;

► Rewitalizacja popegeerowskiego 
terenu w Uzarzewie dla potrzeb społecz-
nych, kulturalnych i sportowych mieszkań-

ców poprzez budowę Centrum Integracji 
Wiejskiej – kwota wnioskowanych środ-
ków: 5.000.000 zł; 

► Budowa chodników w Wierzon-
ce i Wierzenicy – kwota wnioskowanych 
środków: 2.000.000 zł.

Koncepcja kompleksu w Uzarzewie (Architekt Paweł Konieczny - Biuro Architektoniczne ARCHMADE 74 w Luboniu).

Nowe boisko w Uzarzewie. W Uzarzewie przy ul. Kasztanowej (w sąsiedztwie istniejącego boiska do piłki nożnej) zbudowane zostało wielofunkcyjne 
boisko sportowe. Boisko otrzymało nawierzchnię poliuretanową i posłuży do gry w siatkówkę, tenisa, koszykówkę oraz piłkę ręczną, zostało ogrodzone i wyposażone 
w 6-metrowe piłkochwyty oraz oświetlenie. Wykonawca (Matejko Development Sp. z o.o. z Czapur) posadził wokół zieleń, ustawił ławki oraz kosze na śmieci, a także 
urządził parking dla 9 samochodów osobowych (w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej). Koszt wyniósł 927.075,60 zł. /mw/

Początek budowy - widok z początku września Tak wygląda nowe boisko w marcu br.
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Nowe proekologiczne 
miejsce na mapie 
Swarzędza – ponad 
100 tys. zł z UE

Przy świetlicy wiejskiej w Rabowicach 
powstaje innowacyjna zielona infrastruk-
tura, służąca kształtowaniu proekologicz-
nych postaw mieszkańców naszej gminy. 
Na ukończeniu jest już ogród edukacji 
ekologicznej. Wykonano instalację dopro-
wadzającą wodę deszczową z budynku 
świetlicy na teren ogrodu, zamontowano 
małą architekturę związaną m.in. z eko-
logią i retencją wody, powstała ścieżka 
sensoryczna, nasadzono rośliny. Dzięki do-
finansowaniu w wysokości ponad 100 tys. 
zł ze środków Unii Europejskiej na terenie 
obiektu znajdą się m.in. takie urządzenia, 
jak: zestaw „zabawa z wodą”, „kuchnia 
błotna”, wierzbowy szałas, stacja meteoro-
logiczna czy sensoryczna ścieżka z natu-
ralnych materiałów. Obiekt będzie pełnił 
funkcję edukacyjnego, ogólnodostępnego 
placu zabaw o charakterze niekomercyj-
nym, dla dzieci w różnym wieku. Wkrótce 
zostanie oddany do użytku.

Operacja realizowana w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” 
w ramach działania: „Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

/wpr/

Kanalizacja gotowa: 
Gruszczyn – ul. Na 
Stoku, Ku Dolinie oraz 
Jasin – ul. Cmentarna, 
Krokusowa, Szafirowa, 
Żonkilowa, Malwowa

Informujemy, że mieszkańcy i użyt-
kownicy nieruchomości położonych 
w miejscowościach: Gruszczyn – ul. Na 
Stoku i ul. Ku Dolinie oraz Jasin – ul. 
Cmentarna, Krokusowa, Szafirowa, Żon-
kilowa, Malwowa, mogą rozpocząć zrzut 
ścieków do kanalizacji wybudowanej w ra-
mach zadania inwestycyjnego pn.: „Ka-
nalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic – etap IV”.

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ście-
ków jest podpisana umowa na odbiór ście-
ków z AQUANET S.A. Osoby spełniające 
ten warunek mogą dokonać przełączenia 
instalacji wewnętrznej z budynku do stu-
dzienki przyłączeniowej znajdującej się na 
terenie posesji, wybudowanej w ramach 
Projektu lub wybudowanej we własnym 
zakresie przez mieszkańca (studzienka 
wybudowana we własnym zakresie musi 
być odebrana przez służby Aquanet S.A.).

Prace związane z instalacją wewnętrz-
ną należy wykonać własnym staraniem 
i na koszt własny, prace te nie podlegają 
odbiorowi technicznemu.

Po dokonaniu przełączenia należy nie-
zwłocznie dokonać pisemnego zgłoszenia 
stanu wodomierza. W przypadku braku 
wodomierza zadeklarować ilość osób za-
mieszkałych na dzień rozpoczęcia zrzutu, 
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powiadamiając spółkę AQUANET S.A. 
Osoby, które nie posiadają podpisanej 

umowy, mogą uzyskać wyczerpujące in-
formacje na ten temat oraz otrzymać druki 
wniosków w Związku Międzygminnym 
„Puszcza Zielonka” w Murowanej Gośli-
nie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi, 
albo od numerem telefonu 61 81 14 142.

UWAGA: Informujemy, że prowadzo-
ne będą kontrole legalności podłączeń do 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

/ZMPZ/

100 tys. zł 
ze środków UE na 
cyberbezpieczeństwo

Pandemia COVID-19 pokazała, że 
sprawne wykorzystywanie technologii 
cyfrowych przez samorządy ma kluczowe 
znaczenie dla zaspokojenia potrzeb miesz-
kańców. Chcąc realizować zadania zwią-
zane z tymi potrzebami, postanowiliśmy 
poszerzyć kompetencje cyfrowe urzędni-
ków oraz uzupełnić braki sprzętowe urzędu 
i szkół na terenie naszej gminy. Dlatego też 
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pro-
cesu wdrożenia zabezpieczeń systemów 
informatycznych poprzez modernizację 
systemu backup-u, archiwizacji i odzy-
skiwania utraconych danych. Wniosek 
został pozytywnie oceniony i uzyskaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. 

W ramach realizowanego grantu 
przeprowadzona zostanie diagnoza cy-
berbezpieczeństwa oraz podatności sys-

temów i sieci informatycznej urzędu na 
ataki. Zastosowane zabezpieczenia będą 
chronić zasoby informacyjne Gminy Swa-
rzędz przed coraz częściej pojawiającymi 
się atakami wirusów szyfrujących pliki na 
dyskach komputerów i serwerów. 

Dodatkowo w ramach grantu, pracow-
nicy UMiG zostaną przeszkoleni z bez-
pieczeństwa teleinformatycznego, a także 
rozbudowana zostanie wewnętrzna sieć 
teleinformatyczna szkół na terenie naszej 
gminy poprzez zakup i wdrożenie nowych 
urządzeń sieciowych w celu poprawy bez-
pieczeństwa i efektywności prowadzenia 
zajęć lekcyjnych, w tym pracy i nauki 
zdalnej. Dodatkowo serwerownie szkół 
zostaną doposażone w urządzania UPS 
w technologii On-Line. 

Projekt realizowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V 
„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia RE-
ACT-EU” działania 5.1: „Rozwój cyfrowy 
JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia”. /tl/

Winda zdemolowana 
przez wandali

Podczas gdy wszystkie służby zmagały 
się ze skutkami wichury, która nawiedziła 
Polskę i wyrządziła znaczne szkody także 
w naszej gminie, wandale dewastowali na-
sze wspólne mienie. W piątkowy wieczór 
18 lutego zdemolowali windę na nowej 
kładce nad ul. Poznańską. Straż Miejska 
i policjanci ujęli trzech sprawców. Staną 
przed sądem. /wpr/
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Stypendia sportowe na 2022 rok 
W tym roku do Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu wpłynęło ponad 
60 wniosków o przyznanie stypendiów sportowych.  
Jest to rekordowa liczba, w porównaniu do lat poprzednich. 
Burmistrz Marian Szkudlarek, po zasięgnięciu opinii Komisji do 
spraw Stypendiów Sportowych, przyznał 26 stypendiów na rok 2022 
za wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzednim. Z budżetu 
Swarzędza przeznaczono na ten cel 60 tys. zł. 

Wśród wyróżnionych znaleźli się 
zarówno mieszkańcy Swarzędza, 
jak i młodzi ludzie trenujący na 

co dzień w swarzędzkich klubach – aż 17 
z 26 stypendystów. 

Młodzi sportowcy osiągnęli znaczące 
wyniki na arenach krajowych i między-
narodowych. Są wśród nich medaliści 
mistrzostw Polski, członkowie kadr wo-
jewódzkich i narodowych oraz uczestnicy 
dużych sportowych imprez międzynaro-
dowych.

Tegoroczni wyróżnieni sportowcy są 
przedstawicielami takich dyscyplin jak: 
koszykówka, hokej na trawie, kajakarstwo, 
wioślarstwo, kanadyjkarstwo, zapasy, ka-

rate, pływanie, piłka nożna, taekwondo 
olimpijskie, kolarstwo i taniec.

Stypendystami sportowymi na rok 
2022 zostali (w kolejności alfabetycznej): 

 » Chełek Piotr – zapasy;
 » Czerniak Dagmara – hokej na trawie;
 » Czujewicz Marta – hokej na trawie;
 » Drozda Maria – hokej na trawie;
 » Flaszak Wiktoria – koszykówka
 » Frąckiewicz Gabriela – taniec i akro-
batyka powietrzna;

 » Greser Zuzanna – piłka nożna;
 » Kaczmarek Hubert – karate WKF;
 » Kaspruk Emilia – taekwondo olim-
pijskie; 

 » Kujawa Piotr – kanadyjkarstwo;

 » Kwaśniewski Arkadiusz – karate 
WKF; 

 » Malinowski Dastin – kajakarstwo;
 » Mikołajczak Jakub – hokej na trawie;
 » Nowicki Sebastian – zapasy;
 » Pawlaczyk Tomasz – karate WKF;
 » Pawlak Maksymilian – hokej na 
trawie;

 » Plackowska Wiktoria – koszykówka
 » Prusinowski Oskar – karate WKF;
 » Rozkres Karolina – hokej na trawie;
 » Siemiński Jakub – zapasy;
 » Wanat Przemysław – wioślarstwo;
 » Wermiński Jan – pływanie;
 » Wika-Czarnowski Dawid – kolar-
stwo;

 » Woronkiewicz-Kaczmarek Aleksan-
der – kajakarz;

 » Woźniak Jakub – wioślarstwo;
 » Żukowska Aleksandra – koszyków-
ka.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, 

życząc wytrwałości i determinacji w po-
dejmowaniu nowych sportowych wyzwań 
oraz kolejnych sukcesów!

/WPR/
z Fot. I.Paprzycka

Na zdjęciu: Pierwsza grupa stypendystów 
na spotkaniu z burmistrzem Marianem 

Szkudlarkiem – 10 marca 2022.
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Nowy sołtys 
Sokolnik 
Gwiazdowskich

12 lutego 2022 roku 
w Szkole Podsta-
wowej w Paczko-

wie odbyło się zebranie wiej-
skie mieszkańców sołectwa 
Sokolniki Gwiazdowskie. 

Przedmiotem zebrania był wybór 
nowego sołtysa, w związku z rezygnacją 
wieloletniej pani sołtys, Gabrieli Iglińskiej. 

Przypomnijmy, że władze naszej gminy 
w osobach burmistrza Mariana Szkudlar-
ka oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej 
Barbary Czachury podziękowały ustępu-
jącej pani Sołtys na sesji Rady Miejskiej 
w Swarzędzu, która odbyła się 31.01.2022.

Licznie przybyli na zebranie mieszkań-
cy na wstępie brawami podziękowali pani 

Gabrieli za 20 lat służby 
na ich rzecz, a następnie 
przystąpiono do wyboru 
nowego sołtysa. 

Zgłoszono dwie kan-
dydatury: panów Pawła 
Stawika i Jacka Kociury.

W wyniku tajnego 
głosowania, stosunkiem 
głosów 38 do 16 przy 9 
głosach nieważnych, 
sołtysem Sołectwa So-

kolniki Gwiazdowskie został wybrany 
pan Paweł Stawik.

Nowo wybranemu sołtysowi serdecznie 
gratulujemy i życzymy samych sukcesów 
w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.

Mieszkańcom Sokolnik Gwiazdow-
skich dziękujemy za bardzo wysoką fre-
kwencję (ponad 65%) i życzymy dobrej 
współpracy z nowym sołtysem.

/ms/
z Fot. M.Szrajbrowski

Wizyta gości z Ronnenbergu

9 lutego Swarzędz odwiedzili goście 
z naszego partnerskiego miasta – 
Ronnenbergu. Pan Marlo Kratzke, 

nowy burmistrz Ronnenbergu, wybrany 
na to stanowisko jesienią ubiegłego roku, 
przyjechał w towarzystwie Torstena Junga, 
który w tamtejszym ratuszu odpowiada 
m.in za kontakty zagraniczne. 

Goście spotkali się z burmistrzem 
Marianem Szkudlarkiem i jego zastęp-
cami – Grzegorzem Taterką i Tomaszem 
Zwolińskim oraz przewodniczącą Rady 
Miejskiej Barbarą Czachurą, sekretarz 
gminy Agatą Kubacką, skarbnik Karoliną 
Dziekan i zastępcą skarbnika Szymonem 

Pieniowskim. W swarzędzkim ratuszu – po 
mulimedialnej prezentacji naszej gminy 
– rozmawiano o kontynuacji wieloletniej 
współpracy. Następnie w Swarzędzkim 
Centrum Historii i Sztuki goście zapoznali 
się z bogatą historią Swarzędza, z naszymi 
tradycjami, wielokulturowością i etapami 
rozwoju. 

Wizyta gości z Ronnenbergu – pod-
kreślano – to kolejny krok, by kontakty 
władz i mieszkańców naszych gmin były 
zawsze tak dobre, ciepłe i serdeczne jak 
dotychczas. 

/mw/ 
z Fot. I.Paprzycka

Pracownicy 
Volkswagen Poznań 
wspierają Fundację 
Dzieciaki Czwórki 
ze Swarzędza 

Pracownicy Volkswagen Poznań od wielu lat 
wspierają różne przedsięwzięcia i organiza-

cje charytatywne. Czynią to za pośrednictwem 
zakładowego programu „1+1=3. Razem zna-
czy więcej.” W jego ramach co roku w drodze 
głosowania wybierają organizację z regionu 
Wielkopolski, która otrzymuje wsparcie przez 
kolejnych 12 miesięcy. Pracownicy przystępują 
do programu dobrowolnie, deklarując zgodę 
na comiesięczne potrącanie z ich wynagrodze-
nia składki, która przekazywana jest na konto 
wybranej większością głosów organizacji. Be-
neficjentem tegorocznej, trzynastej już edycji 
programu została Fundacja Dzieciaki Czwórki 
działająca przy Szkole Podstawowej nr 4 w Swa-
rzędzu. Fundacja na co dzień pomaga dzieciom 
z niepełnosprawnościami i ich rodzinom w walce 
o lepsze jutro.
 „W imieniu zarządu Fundacji Dzieciaki Czwórki 
i naszych podopiecznych, chciałabym serdecznie 
podziękować za wyróżnienie i zaufanie, jakim 
obdarzyli nas pracownicy Volkswagen Poznań. Je-
steśmy Fundacją, która otacza opieką uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Swarzędzu. W naszej 
placówce uczą się dzieci z bardzo różną niepeł-
nosprawnością, wymagający specjalistycznych 
metod, form pracy i przede wszystkim sprzętu 
rehabilitacyjnego. Celem naszej Fundacji jest 
tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju 
i nauki naszych podopiecznych. Zależy nam, żeby 
dzieci w szkole czuły się szczęśliwe, rozwijały się 
i miały odpowiednie zaplecze do swojego roz-
woju, ale też i wypoczynku. Państwa decyzja 
dotycząca wyboru Fundacji Dzieciaki Czwórki to 
ogromna radość i wdzięczność, którą zobaczyć 
będzie można na twarzach naszych podopiecz-
nych” – mówi Maja Szwanka, prezes fundacji.
W sumie, w trzynastu edycjach programu pra-
cownicy spółki przekazali na rzecz różnych orga-
nizacji i fundacji 869 019 złotych. Wśród najcie-
kawszych projektów wspomaganych z zebranych 
środków znaleźć można m.in. wsparcie programu 
„W szpitalu chcę być z mamą”, możliwość do-
kończenia remontu w Domu Pomocy Społecznej 
w Mielżynie, budowa centrum rehabilitacyjnego 
dla podopiecznych „Stowarzyszenia Równy Start” 
w Poznaniu, czy program umożliwiający wejście 
w dorosłe życie byłym wychowankom Ośrodka 
Wsparcia Dzieci i Rodziny w Kołaczkowie z po-
mocą Fundacji Chcemisię – wynajem i częściowe 
utrzymanie mieszkań treningowych.

Volkswagen Poznań
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Podatki płaćmy  
u siebie. Warto!
Podatek PIT jest zasadniczym źródłem dochodu gmi-
ny, na terenie której Państwo mieszkają. We własnym 
interesie podatki płaćmy tam, gdzie mieszkamy. 
Wystarczy w składanym w roku bieżącym zeznaniu 
podatkowym za rok 2021 wskazać faktyczny adres 
zamieszkania na terenie naszej gminy. 

Szanowni Mieszkańcy! Budżet każdej gmi-
ny służy realizacji potrzeb i oczekiwań jej 
mieszkańców. Jednym z podstawowych zadań Burmi-

strza jest efektywne gospodarowanie naszym wspólnym dobrem 
oraz dbanie o to, aby środki do dyspozycji były jak największe. 
Jednym z głównych źródeł dochodów budżetu gmin jest udział 
w podatku dochodowym od osób fizycznych – tzw. PIT. 

Jeśli, przykładowo, płacicie Państwo 1000 zł podatku docho-
dowego, to do budżetu gminy lub miasta, które Państwo wskażecie 
w PIT, trafia około 400 zł. Jest to kwota, którą można przeznaczyć 
na kształtowanie najbliższego otoczenia i finansowanie usług 
publicznych, z których Państwo na co dzień korzystają, m.in. 
na: oświatę, sport, budowę dróg czy też wsparcie działalności 
kulturalno-oświatowej gminy. 

Niestety, wiele osób zamieszkałych na terenie naszej gminy 

posiada zameldowanie w innej miejscowości lub nie wskazuje 
w zeznaniu podatkowym faktycznego miejsca zamieszkania na 
terenie gminy Swarzędz. W takim przypadku część płaconego 
przez tych mieszkańców podatku (PIT) zasila budżet innych gmin 
i miast, a nie budżet Swarzędza. 

Aby to zmienić, naprawdę niewiele trzeba zrobić!!! Wystar-
czy, aby w składanym do końca kwietnia 2022 roku zeznaniu 
podatkowym wskazać faktyczny adres zamieszkania na terenie 
naszej gminy. Dokument taki, złożony w Pierwszym Urzędzie 
Skarbowym w Poznaniu, umożliwi przekazanie prawie 40% 
Państwa podatku dochodowego do budżetu naszej gminy! 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Marian Szkudlarek 

1% Twojego podatku 
może komuś pomóc!

Pamiętajmy, 
że sami 
możemy 

decydować 
o tym, dla 
kogo prze-
znaczymy 1% 
naszego podatku 
dochodowego. 
Poniżej zamieszczamy listę uprawnio-
nych do jego otrzymywania organizacji 
pożytku publicznego, działających na rzecz 
mieszkańców miasta i gminy Swarzędz, 
które z pewnością będą bardzo wdzięczne 
za Państwa wsparcie (kolejność według 
numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym 
– KRS): 

 ► STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI  
 SPECJALNEJ TROSKI IM. LESZKA GRAJKA  
 W SWARZĘDZU: . . . . . . . . .KRS 0000021128

 ► TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 
W POLSCE: cel szczegółowy 1%: Oddział w Swarzędzu 

 ʱ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000154454
 ► FUNDACJA POMOCY OSOBOM  

 NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”:
 ʱ cel szczegółowy 1%: 587/G Wojciech Gajęcki 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000186434
 ► CARITAS POZNAŃSKA:. . . .KRS 0000224658

 ► ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO  
 – CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA: 

 ʱ cel szczegółowy 1%: Harcerski Klub Turystyczny 
„Azymut” w Swarzędzu . . .KRS 0000266321 

 ʱ cel szczegółowy 1%: Ośrodek Kobylnica  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000266321 

 ʱ cel szczegółowy 1%: 9 Swarzędzka Środowi-
skowa Drużyna Harcerska „Dąbrowa”  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000266321 

 ► SWARZĘDZKI KLUB SPORTOWY „UNIA”:
 ʱ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000281903 
 ► FUNDACJA AVALON – BEZPOŚREDNIA  

 POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM: 
 ʱ cel szczegółowy 1%: Jędro, 9627 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS: 0000270809
 ► TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI  

 WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ REGIONALNY: 
 ʱ cel szczegółowy 1%: TPD Oddział Miejski w Swa-

rzędzu  . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000322302 
 ► STOWARZYSZENIE „RAZEM PONAD  

 GRANICAMI”: . . . . . . . . . . .KRS 0000346071 
 ► FUNDACJA SIEPOMAGA
 ʱ cel szczegółowy: 0094110 Nawrot-Ayaba Alex 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000396361
 ► FUNDACJA POCZĄTEK ŚWIATA: 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000647661
 ► FUNDACJA DZIECIAKI I ZWIERZAKI: 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000764747,
 ► FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”: 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 12826 Józefowski Kacper  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000037904 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 33434 Walda Kacper  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000037904
 ʱ cel szczegółowy 1%: 33511 Tomaszewska Joanna 

Kobylnica  . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000037904 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 7839 Karpińska Martyna 

Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000037904 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 14479 Szczepanek Antoni  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000037904 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 19952 Wierzbicka Gabriela  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000037904 
 ʱ cel szczegółowy 1%: 20936 Kubiak Nikola  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .KRS 0000037904 
 ʱ cel szczegółowy: 32392 Kościelska Marianna  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRS 0000037904.

Pełną listę organizacji pożytku pu-
blicznego uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób fi-
zycznych za rok 2021 znajdą Państwo 
na stronie Narodowego Instytutu Wolno-
ści – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego: https://www.niw.gov.
pl/opp/wykaz-opp/

Uprawnione organizacje pożytku 
publicznego, które działają na rzecz 
mieszkańców miasta i gminy Swarzędz, 
a chciałyby bezpłatnie umieścić wpis 
o możliwości przekazywania 1% podat-
ku, prosimy o wysłanie informacji na 
adres poczty elektronicznej: rzecznik@
swarzedz.pl 

przygotował:  
Wojciech Dobczyński
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Czy można odebrać psa 
właścicielowi, który go źle traktuje? 

Czy można odebrać psa właścicielowi, który go źle traktuje?  
Tak, jest taka możliwość i jest ona zawarta w art. 7 ustawy o ochronie 
zwierząt. Są dwa trybu czasowego odebrania zwierzęcia  
– tryb zwykły (art. 7 ust. 1) i tryb interwencyjny (art. 7 ust. 3).

Ten pierwszy stosowany jest, gdy, 
mimo podejrzenia przestępstwa 
znęcania się nad zwierzęciem, jego 

sytuacja nie jest dramatyczna na tyle, 
że trzeba działać niezwłocznie, wów-
czas burmistrz, który uzyska informa-
cję o takim zwierzęciu, może (ale nie 
musi) wydać decyzję o jego czasowym 
odebraniu „właścicielowi” lub opieku-
nowi. Zatem – najpierw są załatwiane 
formalności, potem dopiero zwierzę-
ciu zostaje udzielona faktyczna pomoc. 
W decyzji wskazuje się właściciela lub 
opiekuna zwierzęcia, od którego zwierzę 
jest odbierane, oraz podmiot, do którego 
ma zostać przekazane. Nie wskazuje się 
czasu obowiązywania decyzji, albowiem 
okres, na jaki zwierzę zostaje odebrane, 
pozostaje w związku z toczącym się po-
stępowaniem karnym. Decyzji z urzędu 
nadaje się rygor natychmiastowej wyko-
nalności. Można także spróbować zale-
cić właścicielowi niezwłoczne polepsze-
nie warunków utrzymania i w przypadku 
zastosowania się do nich odstąpić od dal-
szej procedury.

 Ponieważ jednak realia wygląda-
ją najczęściej tak, że jeśli zwierzę jest 
trzymane w warunkach wskazujących 

na znęcanie się nad nim, pomocy po-
trzebuje od zaraz, najczęściej wdrażany 
jest „tryb interwencyjny”. Przeciwnie do 
„zwykłego” – najpierw się działa, by ra-
tować zwierzę, a potem załatwia kwestie 
związane z dokumentami. Żeby urucho-
mić tryb interwencyjny, uprawniający do 
niezwłocznego odebrania zwierzęcia (na 
tym etapie jeszcze nie ma decyzji burmi-
strza musi zostać spełniona dodatkowo 
przesłanka „zagrożenia dla zdrowia lub 
życia zwierzęcia”. 

W trybie interwencyjnym liczy się 
dobro zwierzęcia i udzielenie mu pomo-
cy w możliwie szybkim czasie. Zwierzę 
bowiem znajduje się w stanie zagrożenia 
zdrowia lub życia. Co to znaczy? Wszystko 
zależy od danej sytuacji, ale np. może być 
to stan, w którym zwierzę ma zapalenie 
płuc, a „właściciel” odmawia zapewnienia 
mu opieki weterynaryjnej, stwierdzając, że 
„to tylko zwierzę”. Utrzymywanie zwie-
rzęcia w stanie nieleczonej choroby wypeł-
nia przesłanki do jego odebrania, bowiem 
jest to przykład znęcania się (z art. 6 ust. 2 
pkt 10 i art. 4 pkt 11 u.o.z. ), a jednocześnie 
wiąże się z dodatkową przesłanką z art. 7 
ust. 3 u.o.z., czyli stanem zagrożenia dla 
zdrowia a nawet życia w związku z roz-

wojem choroby. Inny przykład: pies na 
łańcuchu pozostawiony w prowizorycz-
nej budzie w nocy przy dużych mrozach 
– zagrożony jest zamarznięciem. Trzeba 
przy tym pamiętać, że chodzi o stan za-
grożenia, a zatem nie trzeba udowodnić, 
że to zagrożenie się zrealizowało, ale, że 
istnieje. Zagrożenie to stan ryzyka, a nie 
konkretnie stwierdzonego skutku.

Uprawnionym do natychmiastowego 
odebrania zwierzęcia jest policjant, straż-
nik gminny lub upoważniony przedsta-
wiciel organizacji społecznej, której 
statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt. Dobrze, gdyby podczas interwen-
cji był inspektor powiatowego inspektoratu 
weterynaryjnego. 

Odebranie może nastąpić po wcze-
śniejszej zgodzie na przyjęcie psa do 
schroniska dla zwierząt, które obejmuje 
swym działaniem miejscowość, któ-
rej dotyczy interwencja. Po odebraniu 
zwierzęcia właścicielowi podmiot, który 
zwierzę odebrał, zawiadamia o tym fak-
cie niezwłocznie burmistrza, który wy-
daje decyzję o charakterze następczym. 
Organ ma przy tym obowiązek ocenić 
stan zwierzęcia w dacie jego odebrania 
na podstawie opinii weterynarza. Ko-
niecznym jest również sporządzenie pro-
tokołu z czynności czasowego odebrania 
zwierzęcia, którego kopię musi otrzymać 
właściciel zwierzęcia. Właściciel miesz-
kania lub posesji, jeżeli jest to interwencja 
bez udziału policji, oczywiście ma prawo 
odmówienia wpuszczenia osób biorących 
udział w interwencji.

Paweł Kubiak
Schronisko dla Zwierząt 

w Skałowie

Adoptuj 
przyjaciela!

Dziś przedstawia-
my Państwu KU-
RANA. Zawsze 

kiedy wychodzimy z nim 
na spacer, nie możemy się 
nadziwić, DLACZEGO TEN 
PIES JESZCZE NIE MA DOMU? Jest 
w Skałowie już całkiem długo, a prze-
cież to superfajny, radosny, przepiękny 
i praktycznie bezproblemowy psiak! Kuran 
ma około 10 lat, jest niezbyt duży – taki 
szczupły piesek przed kolanko, po prostu 
w sam raz! Pięknie chodzi na smyczy, na 
spacerze nie ciągnie, nie w głowie mu już 
szczeniackie wariowanie, za to na wybie-
gu chętnie pobiega i pobawi się piłeczką. 

Przy pierwszym spotkaniu potrzebuje 
chwili, żeby nabrać śmiałości, ale 

bardzo szybko przełamuje lody 
i okazuje się wielkim pieszczo-
chem, który najchętniej nie od-
stępowałby człowieka na krok. 

Jedyną jego wadą jest to, że nie 
przepada za innymi psami, więc 

w domu powinien być psim jedy-
nakiem. Kuran nie jest już najmłodszy, 

więc powinien jak najszybciej opuścić 
schronisko – jest tu już o wiele za długo! 
Zapraszamy do castingu na nową rodzinę 
dla tego wspaniałego psa!

Osoby zainteresowane adopcją Kurana 
prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 
783 552 272. Zapraszamy również do od-
wiedzania strony internetowej schroniska: 
schronisko-skalowo.pl oraz naszego pro-
filu na Instagramie: przystanekskalowo.  Fo

t. D
zik

a F
ot

a
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Z prac Rady 
Miejskiej

22 lutego 2022 roku odbyła się 
XLVIII Sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. W obradach, 

które prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Cza-
chura, uczestniczyło 21 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr XLVIII/524/2022 
w sprawie nadania wyróżnienia hono-
rowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” – Leszek Staniewski.

► Uchwałę nr XLVIII/525/2022 
w sprawie nadania wyróżnienia hono-
rowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” – Wojciech Wietrzyński. 

► Uchwałę nr XLVIII/526/2022 
w sprawie nadania wyróżnienia hono-
rowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” – Swarzędzki Klub Sportowy 
Unia. 

► Uchwałę nr XLVIII/527/2022 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2022.

► Uchwałę nr XLVIII/528/2022 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na 
lata 2022-2043.

► Uchwałę nr XLVIII/529/2022 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miej-

skiej w Swarzędzu Nr XVII/222/2019 
z dnia 17.12.2019 r. w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu zmienionej uchwałą Nr 
XXX/343/2020 z dnia 24.11.2020 r. 
oraz uchwałą Nr XLV/491/2021 z dnia 
30.11.2021 r.

► Uchwałę nr XLVIII/530/2022 
w sprawie ustalenia wysokości opłat 

W dniu 22 lutego 2021 roku odbyła 
się XLVIII sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. W posiedzeniu 

wzięło udział 21 radnych. Posiedzenie 
odbyło się w formie zdalnej. 

Głównym tematem posiedzenia 
była „Informacja o realizacji zadań 
prowadzonych przez Związki Mię-
dzygminne, do których należy Gmina 
Swarzędz – Schronisko dla zwierząt 
w Skałowie oraz Puszcza Zielonka”. 
W zaprezentowanych sprawozdaniach 
przedstawiono działalność Związków 
w 2021 roku oraz zapoznano radnych 
z bieżącymi pracami i planami na 
kolejne lata. Kierownik Działu Tech-
nicznego Związki Międzygminnego 
Puszcza Zielonka, Jarosław Beszter-
da przedstawił zakres wykonywanych 
przez Związek zadań z zakresu kana-
lizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Swarzędz. Podczas dyskusji poru-
szono tematy dotyczące możliwości 
przepustowych dla nowych odcinków 
kanalizacji, kosztów realizacji zadań 
kanalizacyjnych oraz możliwości re-
alizacji zadań kanalizacyjnych w ul. 
Średzkiej. Dyrektor Biura Związku 
Międzygminnego Schronisko dla 
Zwierząt w Skałowie, Piotr Kubiak 
przedstawił sytuację w Związku w cza-
sie pandemii oraz przedstawił działania 
i prace Związku, które odbywały się 
w pełnym reżimie sanitarnym. Podczas 

dyskusji poruszano tematy dotyczące 
działalności hotelu dla psów, procedur 
adopcyjnych dla zwierząt, kondycji 
finansowej Schroniska, działalności 
wolontariuszy oraz obecności Schro-
niska w mediach społecznościowych. 
Poruszono również kwestie możliwo-
ści prawnych dotyczących działalności 
fundacji chroniących prawa zwierząt.

Podczas sesji Rada Miejska w Swa-
rzędzu podjęła uchwały m.in. w sprawie:

 » nadania wyróżnienia honorowego 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” Panu Leszkowi Sta-
niewskiemu.

 » nadania wyróżnienia honorowego 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” Panu Wojciechowi Wie-
trzyńskiemu.

 » nadania wyróżnienia honorowego 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz” Swarzędzkiemu Klu-
bowi Sportowemu UNIA. 

 » ustalenia wysokości opłat za pobyt 
dziecka w Żłobku Miejskim „Ma-
ciuś” w Swarzędzu, maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie oraz 
warunków częściowego zwolnienia 
od ponoszenia opłat. 

 » ustalenia planu sieci oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Swarzędz od dnia 1 września 
2022 r. 

 » zmiany Uchwały Nr XVIII/182/2016 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
26 stycznia 2016 r. w sprawie przy-
jęcia „Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej Miasta i Gminy Swarzędz”.

 » ustalenia Regulaminu korzystania 
z obiektu rekreacyjnego „Park Edu-
kacji Ekologicznej” w Rabowicach.

 » ustanowienia pomnika przyrody.
 » wyrażenia zgody na nabycie na rzecz 
Gminy Swarzędz prawa użytkowania 
wieczystego oraz prawa własności 
nieruchomości położonych w Swa-
rzędzu.

 » Rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie nadania nazwy drodze 
wewnętrznej w miejscowości Ło-
węcin – ul. Śliwkowa. 

W sprawach bieżących radny Tomasz 
Lewandowski poinformował o przepro-
wadzonym z dużym powodzeniem Mię-
dzynarodowym Tygodniu Małżeństw. Po-
dziękował wszystkim, którzy włączyli się 
w pomoc w organizację tych obchodów. 

Burmistrz Marian Szkudlarek przy-
pomniał o rocznicy śmierci Honorowego 
Obywatela Gminy Swarzędz, Aleksandra 
Doby. 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim 
„Maciuś” w Swarzędzu, maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie oraz 
warunków częściowego zwolnienia od 
ponoszenia opłat. 

► Uchwałę nr XLVIII/531/2022 
w sprawie ustalenia planu sieci oraz 
określenia granic obwodów publicz-
nych szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Swarzędz od dnia 1 
września 2022 r. 

► Uchwałę nr XLVIII/532/2022 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XVIII/182/2016 Rady Miejskiej w Swa-
rzędzu z dnia 26 stycznia 2016 r. w spra-
wie przyjęcia „Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz”.

► Uchwałę nr XLVIII/533/2022 
w sprawie ustalenia Regulaminu ko-
rzystania z obiektu rekreacyjnego „Park 
Edukacji Ekologicznej” w Rabowicach.

► Uchwałę nr XLVIII/534/2022 
w sprawie ustanowienia pomnika przy-
rody.

► Uchwałę nr XLVIII/535/2022 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy użyczenia z dotychcza-
sowym biorącym w użyczenie nieru-
chomości wchodzących w skład zasobu 
Gminy Swarzędz.

► Uchwałę nr XLVIII/536/2022 
w sprawie wyrażenia zgody na naby-
cie na rzecz Gminy Swarzędz prawa 
użytkowania wieczystego oraz prawa 
własności nieruchomości położonych 
w Swarzędzu.

► Uchwałę nr XLVIII/537/2022 
w sprawie nadania nazwy drodze we-
wnętrznej w miejscowości Łowęcin – ul. 
Śliwkowa. 

► Uchwałę nr XLVIII/538/2022 
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii 
dróg gminnych.

► Uchwałę nr XLVIII/539/2022 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
VII/112/2019 Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso dla inkasentów z tytułu poboru 
podatków stanowiących dochody gmi-
ny Swarzędz.

► Uchwałę nr XLVIII/540/2022 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Bur-
mistrza Miasta i Gminy Swarzędz.

Hanna Mełeń
/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 Rady Miejskiej w Swarzędzu odbyło się 16 lutego 
o godz. 14.00. Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, 
posiedzenie miało charakter zdalny. W posiedzeniu 
udział wzięło 9 radnych. Głównymi tematami które 
zostały omówione na Komisji były:
1) Przedstawienie i omówienie wykazu nie-
ruchomości gminnych przeznaczonych do 
sprzedaży.
Prezentację przedstawiła i temat omówiła Kierownik 
Wydziału Geodezji i Nieruchomości Anna Domasiewicz.
2) Plan nasadzeń i zagospodarowania terenów 
zielonych w Gminie Swarzędzu. 
Prezentację przedstawiła i omówiła temat Kierownik 
Wydziału Infrastruktury Drogowej – Alicja Smelka. 
W dyskusji głos zabrali: radny W. Kmieciak który za-
pytał, czy gmina korzystała z dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego odnośnie nasadzeń drzew miodo-
dajnych i czy gmina będzie starała się o uzyskanie 
takiego dofinansowania w tym roku, 
- o plany nasadzeń i miejsca które można zagospoda-
rować wspólnie np. z organizacjami pozarządowymi. 
Kierownik A. Smelka poinformowała, że gmina brała 
udział w konkursie i takie drzewa zostały nasadzone 
wzdłuż ul. Sokolnickiej w Paczkowie. Dodała, że gmina 
jest otwarta na dialog i inicjatywy. W zeszłym roku 
na 100 lecie Unii Swarzędz zostało posadzonych 100 
drzew w dolinie Cybiny, została również stworzona 
rabata roślin miododajnych w okolicach Jeziora Swa-
rzędzkiego. 
Burmistrz M. Szkudlarek przypomniał o akcji sadze-
nia drzew na 380-lecie Swarzędza. Poinformował, 
że w przyszłym roku być może taka akcja również 
zostanie powielona. 
Radny R. Słupiński poprosił o podanie szacunkowej 
powierzchni terenu nasadzeń oraz porównanie kosz-
tów utrzymania zieleni rok do roku. 
Radny S. Kurpisz zapytał o koszty związane z nasadze-
niami wzdłuż zrealizowanej inwestycji ul. Polskiej i czy 
nasadzenia nie znalazły się w realizowanej inwestycji. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że nasadzenia 
nie wchodzą w projekt inwestycji, być może można by 
było to zrobić, lecz nie wiadomo czy nie wygenero-
wało by to zbyt dużych kosztów inwestycji. Poza tym 
nasadzenia prawdopodobnie nie mogą być kosztem 
kwalifikowanym. 
Radna A. Tomicka zapytała o ul. Grudzińskiego i ul. 
Ziołową oraz cały ten teren, czy zostały tam zaplano-
wane tereny zielone dla mieszkańców lub przestrzeń 
publiczną jak w innych rejonach gminy. 
Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że w planach 
nasadzeń na ten rok nie ma takiego zadania. Sołtys 
Paczkowa M. Glabas- Gruszka poprosiła o obsadzenie 
na ul. Średzkiej drzew w zamian za wycinkę dokonaną 
na węźle przesiadkowym
3) Aktualna sytuacja związana z gospodarką 

odpadami.
Z-ca Burmistrza Tomasz Zwoliński przedstawił naj-
nowsze informacje dot. realizacji przetargu.
Kierownik Wydziału Obsługi Gospodarki Odpadami, 
Agnieszka Kania, poinformowała o aktualnym stanie 
realizacji zadań przypisanych do Wydziału. 
Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami, Natalia 
Stodolna poinformowała, że aktualnie trwa wery-
fikacja świadczonych usług, rozliczenia pierwszych 
raportów, realizacja zgłoszeń mieszkańców. 
Radny R. Słupiński zapytał, w jaki sposób weryfikujemy 
zgłoszonych mieszkańców oraz ile osób faktycznie 
zgłosiło deklaracje. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że gmi-
na posiada bazę mieszkańców w ewidencji ludności, 
ewidencji nieruchomości i gmina przystąpi do porów-
nywania i weryfikacji. Dodał, że gmina szacuje, że ok. 
500 mieszkańców nie jest zgłoszonych. 
Radna A. Tomicka poprosiła o podanie kosztów or-
ganizacji gospodarki odpadami w gminie po wyjściu 
z GOAP. 
Przewodniczący zapytał, czy na zakończenie dzia-
łalności GOAP-u wpłacane kwoty zostaną zwrócone 
i rozliczone. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że na 
pewno jako gmina będziemy ponosić koszt likwidacji. 
Następnie radni przystąpili do omówienia materiałów 
sesyjnych. 
Kolejnym punktem obrad były sprawy bieżące, gdzie 
Przewodniczący Tomasz Majchrzak poinformował, 
że do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo 
w sprawie drastycznego podniesienia opłat za wy-
wóz odpadów komunalnych od właścicieli i najem-
ców lokali niezamieszkałych, będących w zasobach 
wspólnotowych i spółdzielczych. Poinformował, że 
z uzyskanych informacji wynika, że Burmistrz będzie 
organizował spotkanie w tej sprawie, dlatego poprosił 
o przedstawienie informacji po spotkaniu. 
Radny W. Buczyński zapytał, czy wszystkie osoby, 
które złożyły wniosek w programie Cyfrowa Gmina 
otrzymają komputery. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński odpowiedział, że trwa 
analiza, ile laptopów będzie można zakupić z otrzy-
manego dofinansowania. 
Następnie radny W. Buczyński zapytał o wzrost opłaty 
targowej na miejskim targowisku Bazar, gdyż zgodnie 
z obowiązującymi przepisami rolnicy nie powinni pod-
nosić kosztów działalności handlowej sprzedając towar 
pochodzący z prowadzonego gospodarstwa rolnego 
i gmina ma obowiązek wyznaczyć miejsca sprzedaży. 
Z-ca Burmistrza T. Zwoliński powiedział, że podwyż-
ki cen dla handlujących są konieczne ze względu na 
wzrost kosztów funkcjonowania targowiska. Przepis, 
o którym wspomina radny dotyczy tylko rolników, 
którzy sami towar wytworzyli. Gmina prowadzi ne-
gocjacje z firmą Piórex, która jest właścicielem terenu.

Następne spotkanie Komisji Gospodarki Środowiska 
i Rozwoju Wsi zostało zaplanowane na 16 marca 
2022 roku.

Tomasz Majchrzak
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Koncert 
karnawałowy

W niedzielę 27 lutego br. w Hali 
Sportowej Swarzędzkiego Cen-
trum Sportu i Rekreacji odbył 

się Koncert Karnawałowy w wykonaniu 
Swarzędzkiej Orkiestry Dętej.

Koncert przyciągnął liczne grono słu-
chaczy, a sala wypełniła się do ostatniego 
miejsca. 

W obliczu wojny na Ukrainie, koncert 
rozpoczął się od wyrazu jedności i solidar-
ności z narodem Ukraińskim. Mażoretki 
w rytm marsza granego przez Orkiestrę 
Dętą pojawiły się przed sceną, trzyma-
jąc w rękach flagi Ukrainy, a w związku 
z trwającą wojną wszyscy uczestnicy mi-
nutą ciszy połączyli się w bólu z narodem 
ukraińskim. 

Jako pierwszy zabrzmiał utwór „The 
Stars & Stripes Forever”. W bogatym 
programie mogliśmy usłyszeć przeboje 
polskiej i światowej muzyki rozrywkowej, 
m.in. „Take me on”, „The Lion King”, 
„Z kopyta kulig rwie” czy „I love rock’n 
roll”. 

Podczas koncertów karnawałowych 
główni bohaterowie starają się ubarwić 
swoje występy poprzez różnego typu 
niespodzianki. Nie inaczej było w tym 
roku, gdzie prezes Orkiestry Dętej Ja-
nusz Walewski wcielił się w postać ś.p. 
Krzysztofa Krawczyka i zaśpiewał utwór 
„Parostatek”. 

Solo na klarnecie zaprezentował 
Krzysztof Cecuła w temacie z filmu „Mi-
sja”, a na pianinie podczas m.in. „Bohe-
mian rapsody” akompaniowała zaprzyjaź-
niona z Orkiestrą Dętą Julia Bieńkowska. 

W trakcie utworu „French Horns – 
Country Style” orkiestra przeniosła nas 
na Dziki Zachód, gdzie na waltorniach 
zadebiutowały Milena Szwedziak i Mar-
ta Przybylak, a debiutantki wspierali do-

świadczeni waltorniści Bernard Gronowski 
i Laszlo Kajan.

Tegoroczny Koncert Karnawałowy 
to również wspaniała okazja do zapre-
zentowania nowych, pięknych orkiestro-
wych mundurów. Mundury symbolicznie 
w imieniu Burmistrza Mariana Szkudlarka 
przekazał Pierwszy Zastępca Burmistrza 
Grzegorz Taterka. 

Podczas przerwy niespodzianką dla 
wszystkich był występ grupy tanecznej 
„Born to dance”.

Koncert zakończył się utworem 
„I need a hero”, a publiczność podzięko-
wała za koncert owacją na stojąco.

Dziękujemy za liczny udział i zapra-
szamy za rok!

/ok/

Czworo po 
czterdziestce...

19 lutego br. w Swarzędzkiej Sali 
Koncertowej w Zalasewie go-
ściliśmy znakomitych aktorów 

znanych ze sceny i ekranu. Z przedsta-
wieniem „Winda do Nieba czyli czworo 
po czterdziestce” przybyli do nas Sylwia 
Gliwa, Ewa Lorska, Agnieszka Darkowska 
Dariusz Kordek oraz Jacek Kawalec. 

Ta muzyczna komedia romantyczna 
spotkała się z bardzo entuzjastycznym 
przyjęciem przez publiczność, która wy-
stęp nagrodziła gromkimi brawami i owa-
cją na stojąco.  /ok/

Pamiętamy  
o „żołnierzach wyklętych”

1 marca w Swarzędzu oddaliśmy hołd 
„Żołnierzom Wyklętym”, zwanym 
inaczej „Niezłomnymi”. W południe 

na Rynku pod pomnikiem Poległych za 
Wolność i Ojczyznę na Rynku złożone 

zostały kwiaty. Ich pamięć w wolnej 
Polsce honorujemy 1 marca, podczas 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. /wpr/

z Fot. I.Paprzycka
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70 lat razem!

Państwo Irena i Marian Stachelek 23 
lutego 1952 r. zawarli związek mał-
żeński. 23 lutego 2022 burmistrz Ma-

rian Szkudlarek odwiedził mieszkańców 
Swarzędza z okazji ich jubileuszu 70-lecia 
zawarcia ślubu. Jubilatów ucieszyły kwiaty 
i serdeczne gratulacje, a przede wszystkim 
pamięć i mnóstwo ciepłych słów... Raz 
jeszcze serdecznie gratulujemy!

/wpr/

Symbolika jabłka

Kolejna wystawa w Swarzędzkim 
Centrum Historii i Sztuki prezentuje 
abstrakcyjne malarstwo Katarzyny 

Słowek, którego głównym motywem jest 
martwa natura, a w szczególności jabłko 
jako symbol owocu zakazanego, obfitości 
i sukcesu. Tematem przewodnim ekspozy-
cji „Pejzaż codzienny” są również krajo-
brazy i architektura. Często w trakcie ma-
lowania rodzą się pomysły, otwierają się 
nowe przestrzenie świadomości. Czasami 
lubię w nią zajrzeć, przeniknąć, zachwy-
cić się – mówi pani Katarzyna o procesie 
powstawania swoich obrazów. Na płót-
nach znaleźć można ślady codzienności, 
a pomimo tytułów prac, autorka zostawia 
odbiorcy dowolność interpretacji.

/hj/

Bajki dla maluchów 
z Ukrainy

Niezmiernie nam miło zaprosić naj-
młodsze dzieci z Ukrainy na spe-
cjalnie przygotowane pasmo bajek 

udostępnione nam przez Festiwal Kinolub 
z Rzeszowa. Bajki nie posiadają dialogów, 
są neutralne kulturowo, odpowiednie dla 
dzieci w wieku 2-6 lat. Na pasmo składa 
się 15 krótkich filmów. Całość trwa 81 min. 
Seanse zaplanowaliśmy na kolejne trzy 
niedziele – 13, 20 i 27 marca o godzinie 
14:00. Zapraszamy mamy z maluchami do 
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki 
w Swarzędzu przy ulicy Bramkowej 6. 

Dwujęzyczną informację o inicjatywie 
Festiwalu Kinolub można znaleźć pod po-
niższym linkiem:

https://www.facebook.com/festiwal-
kinolub/posts/4993915427391065 

/schis/

Teatr dla dzieci

Ośrodek Kultury zaprasza na cykl 
przedstawień teatralnych dla 
dzieci, które odbędą się w Sali 

Kameralnej Ośrodka Kultury przy ul. 
Poznańskiej 14. 

 » niedziela 20 marca br. „Małpka Fiki”
 » niedziela 3 kwietnia br. „Żółw i zając”
 » niedziela 8 maja br. „Bocian i żabka”
 » niedziela 19 czerwca br. „Kwiat pa-
proci”.
W niedzielę 20 marca br. o godzinie 

10.00 i o godzinie 11.00 odbędą się dwa 
przedstawienia teatralne pt. „Małpka Fiki”. 

Przedstawienie teatralne oparte na 
książce „Awantury i wybryki małej 
małpki Fiki Miki” autorstwa Kornela 
Makuszyńskiego. Główna bohaterka, 
małpka Fiki, przyjeżdża na polską wieś, 
by poznać nowych przyjaciół. Napotyka 
na swej drodze kotka, któremu postanawia 
zrobić psikus i oblewa go wodą. Niestety 
nie każde zwierzątko lubi być mokre…

Przedstawienia przeznaczone są dla 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Wstęp 20 zł – płatne gotówką przed 
rozpoczęciem spektaklu. 

Ze względu na ograniczoną liczbę 
miejsc obowiązują zapisy pod nr tel. 61 
65 10 219.

Koncert VOO VOO

Koncert odbędzie się 23 kwietnia 2022 
roku o godzinie 19:00 w Swarzędz-
kiej Sali Koncertowej w Zalasewie, 

ul. Jana Heweliusza 26.

Zespół VOO VOO
Grupa prowadzona przez Wojciecha 

Waglewskiego, aktywna od połowy lat 80. 
Jedna z najbardziej oryginalnych, twór-
czych i zarazem popularnych polskich 
formacji bazujących na muzyce rockowej. 
Trudno o zespół z równie imponującym 
dorobkiem i równie szerokimi horyzontami 
muzycznymi.

Koncert upłynie pod znakiem obcho-
dów 35-lecia zespołu i będziemy mieli 
okazję posłuchać przekrojowego programu 
Voo Voo. 

Bilety w cenie 80 zł dostępne  na por-
talu www.kupbilecik.pl

„Ławeczka w słońcu” 

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

wej w Zalasewie na premierową komedię 
wielkiego przeboju amerykańskiej sceny 
teatralnej. Dwóch takich, co się czubią, ale 
lubią, regularnie przesiaduje na ławeczce 
w uroczym parku. I choć różni ich niemal 
wszystko, to łączy wieloletnia przyjaźń. 
Szorstkie relacje Harolda i Alfreda są źró-
dłem przekomicznych scen i zabawnych 
puent. Jeden to rozmemłany księgowy, któ-
ry na wszystko narzeka, drugi – podstarza-
ły lowelas kochający życie. Obaj marzą, by 
jakiś promyk słońca odmienił ich los, więc 
kiedy pewnego dnia na ławeczkę przysiada 
się Adrienne, w facetów wstępuje nowy 
duch. Adrienne tryska energią i pomysła-
mi, wprowadza ożywczy ferment i burzy 
skostniały system. Czy zostanie z nimi 
na dłużej? Ta serdeczna komedia z happy 
endem jest radosną opowieścią o życiu 
i sposobach jego smakowania. Obsada: 
Maria Gładkowska, Wojciech Wysocki, 
Sylwester Maciejewski. Reżyseria: Da-
riusz Taraszkiewicz.

Bilety w cenie 95 zł do nabycia na 
www.kupbilecik.pl /ok/
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Usuń azbest! Ruszył 
nabór wniosków 
na rok 2022

Zachęcamy mieszkańców Miasta 
i Gminy Swarzędz do wzięcia udzia-
łu w programie likwidacji wyrobów 

zawierających azbest na terenie Powia-
tu Poznańskiego na 2022 rok, który ma 
na celu pomoc w usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest, polegającą na 
demontażu i odbiorze tych wyrobów 
z terenu nieruchomości. 

Do wzięcia udziału w programie 
uprawnione są podmioty nieprowadzące 
działalności gospodarczej, w przypadku 
nie wykorzystania limitów finansowych 
uprawnione stają się również rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne.

Dofinansowanie w ramach progra-
mu pokrywa 100% kosztów demontażu 
i unieszkodliwiania wyrobów zawierają-
cych azbest. W ramach akcji NIE BĘDĄ 
finansowane koszty związane z zakupem 
i montażem nowych pokryć dachowych 
i elewacji oraz z zabezpieczeniem kon-
strukcji dachu po demontażu pokrycia 
azbestowego.

Podstawą uzyskania dofinansowania 
jest wypełnienie wniosku i złożenie go 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu 
do dnia 12 sierpnia 2022 roku.

O zakwalifikowaniu wniosku do 
programu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Do wniosku obowiązkowo należy 
dołączyć:

 » dokument potwierdzający posiadanie 
tytułu prawnego do nieruchomości, na 
której znajdują się wyroby zawierające 
azbest,

 » zgodę właściciela nieruchomości na 
wykonanie prac związanych z usuwa-
niem azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest – w przypadku posiadania 
innego tytułu prawnego niż własność 
lub użytkowanie wieczyste,

 » w przypadku nieruchomości będących 
przedmiotem współwłasności – zgodę 
poszczególnych współwłaścicieli na 
wykonanie prac związanych z usuwa-
niem azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest.
W przypadku, gdy o dofinansowanie 

będzie starał się przedsiębiorca rolny, 
pomoc będzie udzielana jako pomoc de 
minimis w sektorze rolnym.

Wnioski w wersji elektronicznej do-
stępne są na stronie www.swarzedz.pl w za-
kładce ochrona środowiska oraz bip.swa-
rzedz.eu w zakładce eURZĄD / „WOS” 
Wydział Ochrony Środowiska. /wos/

„Dzikie wysypiska” to poważny problem!

Pomimo, że ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach na-
kłada na właścicieli nieruchomości 

oraz zarządców terenu obowiązek dbania 
o czystość i porządek na terenie nierucho-
mości, to proceder nieustannie powsta-
jących nowych dzikich wysypisk śmieci 

istnieje nadal i stanowi poważny problem. 
Niedawno strażnicy miejscy znów ujawnili 
na terenach leśnych w pobliżu Kobylnicy 
dużą ilość porzuconych odpadów.

Tylko w ostatnim roku z terenu miasta 
i gminy Swarzędz na zlecenie Wydziału 
Ochrony Środowiska zostało uprzątnię-

tych 20 dzikich wysypisk śmieci, a ciągle 
pojawiają się nowe.

Trudno zrozumieć takie nieodpo-
wiedzialne działanie mieszkańców, tym 
bardziej, że jest możliwość bezpłatnego 
oddania odpadów problemowych do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) znajdującego się 
przy ul. Świerkowej 17 w Rabowicach 
https://spk.swarzedz.pl/pszok/

Nielegalne pozbywanie się odpadów 
stanowi wykroczenie, za które kodeks 
wykroczeń przewiduje karę grzywny. 
Ponadto, osobie której zostanie udowod-
nione nielegalne pozbywanie się odpadów 
grozi administracyjny nakaz usunięcia tych 
śmieci. /sm/

Strażnik 
na medal!

Pan  Marc in 
Rożniakowski 
– swarzędzki 

Strażnik Miejski, 
w czasie prywat-
nym, nie będąc na 
służbie, zatrzymał 
pasażera autobusu, 
który w agresywny 
sposób potraktował 
kontrolerkę biletów. Zajście miało miejsce w jednym z pojaz-
dów Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej, na szczęście 
nikomu nic złego się nie stało. Zachowanie Pana Marcina jest 
postawą godną naśladowania, za co serdecznie dziękujemy. 21 
lutego w swarzędzkim ratuszu burmistrz Marian Szkudlarek 
spotkał się z bohaterskim straznikiem i osobiście Mu pogra-
tulował.   /wpr/

W Paczkowie nic  
się nie zmarnuje

Kto z nas nie ma tzw. „przyda-
siów”, rzeczy czy sprzętów, 
które trzymamy w szafie na strychu czy w piwnicy? Trzymamy 

je tam miesiąc, rok, a może i 5 czy więcej lat, a później robimy 
wielkie porządki i najzwyczajniej je wyrzucamy. 

A może warto pomyśleć o drugim życiu dla tych wszystkich 
przydasiów? Do takich właśnie działań próbuje zaangażować pomy-
słodawca Paczkowskiej grupy Zero Waste, członek Rady Sołeckiej 
Tomasz Plenzler, który zainicjował pod koniec 2021 roku grupę 
na portalu Facebook pod nazwą „Paczkowo – Zero Waste”, gdzie 
każdy może oddać lokalnie, za darmo to, co nie jest mu potrzebne. 
Na grupie zachęcamy także do zgłaszania swoich potrzeb. Część 
z nas posiada sprzęty czy umiejętności, których inni nie posiadają, 
dlatego grupa ta ma zbliżyć mieszkańców Paczkowa i okolicznych 
wiosek do tzw. pomocy sąsiedzkiej. Do tego właśnie służy grupa 
„Paczkowo – Zero Waste”, na którą gorąco zapraszamy!

Jacek Bura / grafika: Tomasz Plenzler
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Sala Doświadczania Świata
Pierwsza w gminie Swarzędz Sala Doświadczania Świata  
powstała w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Brzechwy.

Przez wiele lat myśleliśmy o tym, 
rozmawialiśmy, szukaliśmy środ-
ków i pomieszczenia na stworzenie 

wyjątkowego miejsca w naszej szkole 
dla podopiecznych, którzy potrzebują 
specjalistycznej sali, sprzyjającego ich 
rozwojowi, nabywaniu nowych doświad-
czeń, poznawaniu świata w niecodzienny 
sposób. I udało się. Kluczowym w tych 
działaniach było miejsce. W zeszłym roku, 
dzięki przychylności Pani Dyrektor Elżbie-
cie Wieczorek udało się wygospodarować 
w szkole pomieszczenie, gdzie powsta-
nie Sala Doświadczania Świata. Miejsce 
wyjątkowe, bajeczne, z ogromną ilością 
interaktywnych pomocy skupiających na 
sobie wzrok, słuch, czucie tych osób, dla 
których to są nadrzędne kanały doświad-
czania świata – dla uczniów z przeróżny-
mi deficytami, gdzie rozwijać będą swoją 
wrażliwość zmysłową po to, by uczyć się 
świata i odbierać go zmysłami.

Sala Doświadczania Świata to nie tylko 
miejsce, to metoda pracy z osobami z nie-
pełnosprawnościami, zwana Snoezelen. Jej 

początki sięgają siedemdziesiątych lat XX 
wieku. Wywodzi się z Holandii. Jej twórcy 
Ada Verheula i Jan Hulsegge proponują 
bezzadaniową i niedyrektywną stymula-
cję polisensoryczną. Celem tej metody 
jest poszukiwanie dróg dotarcia do osób, 
z którymi kontakt jest utrudniony, którzy 
inaczej percepują otaczającą ich rzeczywi-
stość, mają problem z odbiorem otoczenia 
i identyfikowaniem się z nim. Miejsce, 
które stworzyliśmy w naszej szkole, to 
odpowiednio zaangażowana przestrzeń 
wyposażona w specjalistyczne sprzęty, 
z wykorzystaniem których realizowane 
będą sesje terapeutyczne o unikalnym po-
dwójnym efekcie – relaksacji i aktywizacji.

Polisensoryczna terapia realizowana 
metodą Snoezelen w Sali Doświadcza-
nia Świata aktywizuje wszystkie zmysły 
– wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, stymu-
luje przedsionkowo, wycisza układ nerwo-
wy. Daje też ogromne poczucie szczęścia, 
uwalniając takie hormony jak serotonina, 
dopamina, oksytocyny czy endorfiny.

Udało nam się stworzyć miejsce, które 

uczy, bawi, relaksuje, wycisza.
Za pomoc w tym wielkim przedsię-

wzięciu dziękujemy wszystkim, którzy się 
do tego przyczynili. Wszystkim, którzy 
obserwowali nasze działania w FB, stronie 
szkoły, włączali się w kiermasze, aukcje, 
sponsorowali nas i wspierali mentalnie. 
Powstanie tego miejsca w naszej szkole 
to zasługa wielu osób, którym BARDZO 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Maja Szwanka
z Fot. Jerzy Kot

Spotkanie 
psychoedukacyjne 
i konsultacje 
psychologiczne 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu 
zaprasza 6.04.2022 r. o godzinie 16:00, ul. 

Piaski 4 w Swarzędzu na spotkanie psychoedu-
kacyjne pt. „Psychospołeczne aspekty kryzysu 
- radzenie sobie w sytuacji zagrożenia”. Spotkanie 
będzie miało charakter psychoedukacyjny, skie-
rowane do osób bliskich i rodzin osób doświad-
czających kryzysów zdrowia psychicznego. Po 
spotkaniu będzie istniała możliwość zadawania 
pytań w tym zakresie i rozmowy z psychologiem. 
Spotkanie przewidziane jest dla 20 osób. Prosimy 
o zgłoszenie chęci uczestnictwa telefonicznie  pod 
numerem telefonu 61 651 05 84 lub na adres 
e-mail kontakt@sds-swarzedz.pl. 
Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Swarzędzu oferuje możliwość odbycia darmo-
wej konsultacji psychologicznej lub konsultacji 
online w zakresie radzenia sobie z kryzysem 
zdrowia psychicznego i profilaktyki zdrowia 
psychicznego po uprzednim umówieniu się na 
rozmowę dzwoniąc na numer telefonu 61 651  05 
84. Zapisy będą odbywać się w każdy czwartek 
w godzinach 9:00-11:00.

D. Joźwiak, ŚDS
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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/

Gratulacje dla naszych Liderek!
Połączone siły koszykarek Lidera Swarzędz oraz ENEA AZS Poznań zdobyły 

tytuł Mistrza Polski Juniorek Starszych U19K. 

Mistrzostwa rozgrywane były 
w Gdańsku w dniach 9-13 lute-
go. W finale zespół ENEA AZS - Li-

der Szkoła Gortata Poznań pokonał 73:65 
gospodynie z zespołu Szkoła Gortata 
Politechnika Gdańsk. Zespół prowadzony 
był przez swarzędzki duet trenerski Anna 
Talarczyk i Magdalena Dedio. W jego skła-
dzie znalazło się sześć Liderek: Wiktoria 
Plackowska, Aleksandra Żukowska, Anna 
Majchrzak, Martyna Fabianowska, Bianka 
Napierała oraz Karolina Maj. Wiktoria 
Plackowska została wybrana MVP całego 

turnieju, a Ola Żukowska – najlepszą 
zawodniczką zespołu. 

Burmistrz Marian Szkudlarek oso-
biście pogratulował koszykarkom i tre-
nerkom sukcesu, a sam otrzymał jeden 
ze złotych medali zwycięskiego meczu. 

W spotkaniu uczestniczyli również 
Łukasz Zarzycki – prezes Wielkopolskiego 
Związku Koszykówki i Marcin Madanow-
ski – kierownik sekcji koszykówki UKS 
Lider Swarzędz 

Serdecznie gratulujemy, jesteśmy 
dumni!  /wpr/

Bieżnia dostępna 
dla wszystkich

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
biegaczy do korzystania z bieżni 
przy Swarzędzkim Centrum Sportu 

i Rekreacji. Czynna codziennie od 6:30 do 
22:00. Wejście od strony pływalni, furtka 
przy kortach tenisowych. Bieżnia jest 
niedostępna podczas przeprowadzanych 
eventów sportowych. /cs/

Sauna – kwietniowa 

Chcesz wzmocnić swoją odporność? 
Zredukować stres i zmęczenie? Za-
praszamy do sauny. Idealna terapia 

dla Twojego ciała i umysłu. Do dyspozycji 
mamy sauny: suchą i parową.

Przez cały kwiecień w cenie 10 zł 
można będzie korzystać z sauny aż do 
40 minut (za każdą przekroczoną minutę 
pobytu należy dokonać opłaty zgodnie 
z cennikiem 0,40 zł za minutę).

Drogi użytkowniku – pamiętaj, że 
istnieją również przeciwwskazania do 
przebywania w saunie, dlatego przed 
skorzystaniem zapoznaj się z regulami-
nem sauny. Ulotki informacyjne o prawi-
dłowym korzystaniu z sauny dostępne 
będą w kasie pływalni. Zapraszamy.

/cs/

Zajęcia fitness

Zapraszamy na zajęcia fitness. Oferta 
jest różnorodna i bez wątpienia 
każdy znajdzie coś dla siebie.

Koszt zajęć
18 zł – opłata za jedne zajęcia w karnecie 
miesięcznym;
25 zł – jednorazowy wstęp na zajęcia;
15 zł – opłata za ZDROWY KRĘGOSŁUP.

Harmonogram zajęć dostępny jest 
na stronie internetowej scsir.swarzedz.pl

Informacje o wolnych miejscach pod 
numerem telefonu 61 65 09 520 lub 
marketing@scsir.swarzedz.pl

 /cs/
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180 lat temu August Cieszkowski 
osiadł w Wierzenicy

W roku 2022 przypada szereg mniej czy bardziej „okrągłych” rocznic 
związanych z życiem i działalnością Augusta Cieszkowskiego. Niewątpliwie 
najważniejsza z nich to 180. rocznica zakupu Wierzenicy. 

Nabył ją 2 lipca 1842 roku od Alek-
sandra Brause-Brudzewskiego 
(uprzednio – 28 czerwca 1842 r. 

sprzedawszy Debrzno Wieś i Trudną 
– swoje pierwsze dobra w granicach 
dzisiejszej Wielkopolski rodzinie Go-
etzendorf-Grabowskich) i osiadł w niej 
na stałe. Wierzenica od tego czasu była 
jego najważniejszą siedzibą, jako że miał 
ich kilka. Stała się jego Tusculum, czyli 
wiejskim schronieniem nadającym się 
do spokojnej pracy. August Cieszkowski 
przywędrował do Wierzenicy – na Ziemię 
Swarzędzką jako Polak, obywatel rosyjski, 
uznany pisarz i naukowiec, Europejczyk 
w najlepszym znaczeniu tego słowa. Na-
bywając ją, rozpoczął swoją drogę do tego, 
by stać się Wielkopolaninem z wyboru 
i zasług. One sprawiły, że znalazł się 
w panteonie wybitnych Wielkopolan XIX 
wieku zapisanych w dziejach regionu i kra-
ju, z takimi postaciami jak doktor Karol 
Marcinkowski, Hipolit Cegielski, generał 
Dezydery Chłapowski, Karol Libelt. Przy 
kolejnych wydarzeniach podajemy rok i w 
nawiasie ile lat temu miało ono miejsce.

 W tym samym 1842 r. (180) wydał 
w Berlinie, po niemiecku; Gott und Palin-
genesie (Bóg i Palingeneza). Na łamach 
pisma „Biblioteka Warszawska” opubli-
kował artykuły: O ochronach wiejskich, 
Uwagi nad obecnym stanem finansów 
angielskich, Kilka wrażeń z Rzymu, Uwagi 
na temat mowy Schellinga.

Dekadę przed nabyciem Wierzenicy 
w 1832 r. (190) po zdaniu 10 lutego matury 
w krakowskim liceum św. Barbary, już 16 
lutego rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Na liście studentów był do 7 

kwietnia. Dlaczego tak krótko? Podawane 
są dwie przyczyny. Pierwsza – dosięgnął go 
zakaz studiowania na UJ przez poddanych 
cara rosyjskiego, druga – choroba oczu. 
W życiorysie dla uniwersytetu w Heidel-
bergu gdzie uzyskał doktorat napisał, że 
w Krakowie studiował przez dwa semestry, 
być może chodziło o to by oficjalnie nie 
figurował na liście studentów.

Przed 175 laty uczestniczył w kongre-
sie rolniczym w Paryżu. Wygłosił referat 
o organizacji kredytu hipotecznego we 
Francji. W tamtym roku w Paryżu ukazały 
się jego autorstwa lub współautorstwa 
artykuły: Rapport sur l’organisation du 
crédit foncier, Du crédit agricole mobilier 
et immobilier (z J. Duvalem). Także II 
wydanie obszernej książki Du credit et de 
la circulation (O kredycie i obiegu) – prace 
te sprawiły, że był wówczas w Europie, 
a tym samym na świecie równie znany jako 
ekonomista i filozof. Do tego II wydanie 
De la pairie et de l‘aristocratie moderne. 
Prace po francusku nie były przypadkiem, 
był to język światowy tamtych lat. Angiel-
ski swojej dominującej pozycji doczekał 
się dopiero w drugiej połowie XX wieku. 
Kiedy w grudniu pojechał do Warszawy 
na święta do ojca, został kolejny raz aresz-
towany i na krótko osadzony w Cytadeli 
Warszawskiej. W szybkim uwolnieniu 
pomogło też obywatelstwo pruskie, które 
uzyskał w tymże 1847 roku.

Obywatelstwo pruskie umożliwiło mu 
kandydowanie do parlamentu. Jego kariera 
polityczna trwała od 1848 do 1866 roku, 
z przerwą w latach 1855-1859. W 1851 
roku w sejmie pruskim po raz pierwszy 
wystąpił z wnioskiem w sprawie powięk-

szenia liczby szkół średnich dla Polaków 
i założenia w Poznaniu uniwersytetu z pol-
skim językiem wykładowym. Ponowił go 
w następnym – 1852 roku (170) – Wniosek 
o założeniu Szkoły Głównej (Uniwersytetu) 
w Poznaniu Augusta hr. Cieszkowskiego 
posła z Wielkiego Księstwa Poznańskiego 
na Sejmie w Berlinie. Mimo znakomitego 
uzasadnienia wniosku, opublikowania jego 
treści po niemiecku – Zwei Anträge des 
Abgeordneten Grafen August Cieszkowski 
die Posener Universitäts und Unterrichts-
Frage betreffend wszak adresowany był do 
posłów w parlamencie gdzie obowiązywał 
język niemiecki, nie przyniósł on skutku. 
Do końca swojej pracy parlamentarnej 
przy każdej nadarzającej się sposobności, 
w latach: 1853, 1854, 1855, 1861 ponawiał 
swój wniosek.

13 lutego 1857 r. (165) powstało To-
warzystwo Przyjaciół Nauk Poznańskie 
obecnie Poznańskie Towarzystwo Przyja-
ciół Nauk. Pozycja naukowa i wcześniejsze 
działania związane z powstawaniem tej 
organizacji, w tym opublikowanie w 1843 
r. artykułu – O skojarzeniu dążeń i prac 
umysłowych w W.[wielkim] Księstwie 
Poznańskiem i sprawiły, że został wybrany 
pierwszym jego prezesem. Jako jedyny 
w dziejach PTPN pełnił tę funkcję jeszcze 
dwukrotnie, 1861-1868, 1885-1894 (do 
śmierci). 19 kwietnia 1957 r., w kościele 
w Jeruzalu (Wilkowyje z serialu Ranczo) 
poślubił swoją stryjeczną siostrę Helenę, 
Na co dzień używane było inne imię wy-
branki serca Augusta – Halina.

26 marca 1862 r. (160) w Berlinie 
zmarł Paweł Cieszkowski – ojciec Augu-
sta, poseł na sejmy Królestwa Polskiego. 
Został pochowany w kościele św. Jadwigi 
(od 1927 r. katedra). W latach trzydziestych 
XX wieku trumna została przeniesiona 
z Berlina do kościoła w Wierzenicy. 

dok. na str. 23 Ü

Cieszkowski w młodości – litografia M. Fajansa

Wierzenica – dwór od strony doliny rzeki Głównej, lata 30-te XX w.
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Święcinek (fragmenty)

Wsie, które zostały wchłonięte przez 
większych „sąsiadów”... Przedstawi-
liśmy już dzieje Nowej Wsi, Nowego 
Dworu. Swarzędza Wsi. Na koniec 
cyklu – Święcinek.

Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy

Położenie, nazwa, najdawniejsze 
ślady życia ludzi

	Święcinek	leży	na	północny	wschód	
od	Swarzędza,	przy	drodze	z	Gortatowa	do	
Jankowa,	nad	bezimiennym	strumieniem,	
lewym	dopływem	Cybiny.	...

Do	XV	w.	Święcinek	był	osadą	i	folwar-
kiem	należącym	do	kościoła.	Potwierdzają	
tę	tezę	nazwy	występujące	w	przeszłości:	
Świączyn, Świączyny, Świączyno, Święcin, 
Święcinko, Swięcinek	-		nadawane	przez	ludzi	
tym	miejscom,	które	należąc	do	kościoła	
stanowiły	„świętą”	własność.	...

Osada	została	założona	na	polodow-
cowych	urodzajnych	glinach	zwałowych	
moreny	dennej.

Na	północ	i	zachód	od	Święcinka	odkry-
to	ślady	życia	ludności	neolitycznej	(5500	
-	2300	p.n.e.)	oraz	ludności	łużyckiej	(1400	
–	400	p.n.e.),	a	także	z	okresu	wczesnego	
i	późnego	średniowiecza	(550	–	1492	r.).	...

Właściciele	wsi
Pierwotnie	Święcinek	był	uposażeniem	

kościoła	w	Uzarzewie,	który	założono	w	XIII	
wieku.	Od	XV	wieku	Święcinek	wymieniany	
jest	w	dokumentach	jako	część	majętności	
uzarzewskiej,	która	znajdowała	się	w	rękach	
świeckich.	Pierwszym	znanym	właścicielem	
majątku	był	syn	Święchny	Andrzej	Gry-
żyński,	który	w	1455	r.	spłacił	z	Uzarzewa	
i	Święcinka	Dobroszkę	z	Łowęcina.	...	Przed	
1486	r.	właścicielami	Święcinka	(i	Uzarzewa)	
byli	synowie	Piotra:	Piotr	z	Opalenicy	i	jego	

brat	Mikołaj	z	Opalenicy,	którzy	w	tymże	
roku	sprzedali	wspomniane	wsie	za	1040	
grzywien	swojemu	szwagrowi	Wojciecho-
wi	Potulickiemu,	który	poślubił	ich	siostrę	
Katarzynę	Opalińską.	...

W	1580	r.	właścicielem	Święcinka	był	
Krzysztof	Iwiński	z	rodu	Łodziów.	Święcinek	
był	wówczas	wsią	nieodbiegającą	wielko-
ścią	od	innych	w	okolicy	i	miał	rozległość	
5	i	pół	łanów	osiadłych	i	7	łanów	opusto-
szałych.	Każdy	kmieć	płacił	proboszczowi	
w	Uzarzewie	meszne	w	postaci		2	korczy-
ków	obojga	zbóż	(pszenica	i	żyto),	a	folwark	
dziesięcinę.	...

W	dokumencie	z	1645	r.	zawarty	jest	opis	
folwarku	w	Święcinku,	z	którego	wynika,	że	
mieszkał	i	pracował	w	nim	na	stałe	jeden	
rataj	(robotnik	folwarczny).

Doglądał	kilkanaście	sztuk	bydła,	w	tym:	
osiem	wołów	do	orki,	jedenaście	dojnych	
krów,	cztery	jałówki	i	jednego	stadnika	(bu-
haja).	Hodował	także	dla	dworu	niewielkie	
ilości	drobiu:	cztery	gęsi	z	gąsiorem	i	kilka-
naście	kur	z	kogutem.	Znajdowały	się	tu	dwie	
stodoły.	Niewielki	dom	mieszkalny	posiadał	
sień,	komorę	z	jednym	oknem,	izbę	oraz	
schody	na	strych.	

...	W	XVII	wieku	Święcinek	z	Uzarze-
wem	należał	kolejno	do	(patrz	rozdział	
„Uzarzewo”)	Mielżyńskich,	Morawskich,	a	w	
XVIII	wieku	do	Działyńskich,	Napruszew-
skich	i	od	końca	XVIII	wieku	do	1827	r.	do	
Kurcewskich.	W	1827	r.	rotmistrz	Józef	Otto	
Lipski	kupił	od	nich	Święcinek	z	Uzarzewem	

i	Katarzynkami.	W	1824	r.	rozległość	pól	
należących	do	folwarku	Święcinek	wynosiła	
949	mórg	72	pr.	kw.	(ok.	239	ha).	...

Uwłaszczenie chłopów
We	wsi,	oprócz	folwarku	znajdowały	

się	 jeszcze	dwa	gospodarstwa	zaciężne	
(pańszczyźniane).	Gospodarzami	zacięż-
nymi,	którzy	użytkowali	ziemię	i	budynki	
byli	Marcin	Michalak	i	Wojciech	Michalasz-
czak,	a	nieco	później	dołączyła	do	nich	Józefa	
Skibińska	z	domu	Bakoś.	...	Oprócz	nich,	
przejściowo,	jeszcze	przed	uwłaszczeniem	
uprawiali	pańską	ziemię	także	Wojciech	Pa-
lacz	i	Marcin	Myszkowiak,	nie	nabywając	
jednak		prawa	do	regulacji	i	separacji	(czyli	
uwłaszczenia).	Myszkowiak	wyprowadził	
się	ze	Święcinka	w	1831	r.	Palacz	próbował	
sądownie	wywalczyć	prawo	do	uwłaszczenia,	
ale	sprawę	przegrał	i	także	prawdopodobnie	
opuścił	Święcinek.	...

W	wyniku	regulacji	przeprowadzonej	
przez	powiatową	Komisję	Specjalną	w	latach	
1833-1835	dotychczasowi	gospodarze	zacięż-
ni	otrzymali:	Wojciech	Michalaszczak	(w	
dziale	nr	III)	–	57	mórg	14	pr.	kw.	(ok.	14	ha),	
Józefa	Skibińska	(w	dziale	nr	I)	–	36	m.	(ok.	
9	ha),	Marcin	Michalak	alias	Włodarczyk	
(w	dziale	nr	II)	–	30	m.	90	pr.	kw.	(ok.	7	ha).	

Gospodarze	otrzymali	ziemię	w	innej	
lokalizacji,	niż	w	tej,	uprawianej	do	czasu	
uwłaszczenia	i	w	związku	z	tym,	należało	
przenieść	ich	domy	mieszkalne	i	budynki	
gospodarcze	na	nowe	miejsca.	Umowa	prze-
widywała,	że	do	1839	r.	dziedzic	wybuduje	na	
własny	koszt	dla	Michalaszczaka	i	Michalaka	
domy	mieszkalne	długości	30,	szerokości	
15	i	wysokości	7	stóp	(odpowiednio,	około:	
9,9	m;	4,5	m	i		2,30	m).	Miały	to	być	budyn-
ki	kryte	słomą,	o	ścianach	szachulcowych		
wypełnionych	gliną.

Józefa	Skibińska	zobowiązana	została	do	
budowy	domu	oraz	przeniesienia	budynków	
gospodarczych	na	własny	koszt	do	dnia	św.	
Wojciecha	1835	r.			

Do	czasu	pobudowania	nowych	siedlisk	
gospodarze	mieli	prawo	mieszkać	w	starych	
domach,	użytkowanych	wcześniej.	Nowe	
siedliska	utworzyły	przy	drodze	z	Uzarze-
wa	do	Święcinka	osadę	nazwaną	Święcinek	
Huby.	...

Drogowskaz między Uzarzewem a Święcinkiem, 2011 r. (fot. Antoni Kobza).
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...Ponadto,	mieli	obowiązek	płacić	stały,	
roczny	czynsz	w	następującej	wysokości:	
Wojciech	Michalaszczak	-	10	tal.,	Józefa	
Skibińska	–	5	tal.	i	Marcin	Michalak	–	5	
tal.	Czynsz	miał	być	płacony	dziedzicowi	
w	dwóch	równych	ratach:	pierwsza	rata	na	
św.	Marcina,	a	druga	na	św.	Wojciecha.	Tak	
jak	wszędzie,	tak	i	w	Święcinku	gospodarze	
mieli	prawo	czynsz	wykupić	płacąc	za	jeden	
talar	czynszu	25	tal.	...

...Jedną	trzecią	kosztów	regulacji	i	sepa-
racji	pokryli	gospodarze.	Dziedzic	–	wów-
czas	J.O.	Lipski	-	miał	pokryć	pozostałe	dwie	
trzecie.	Prawdopodobnie	jakieś	problemy	
nie	pozwoliły	mu	na	punktualną	regulację	
tego	długu,	bowiem	w	październiku	1843	
r.	(może	w	czasie	nękającej	go	choroby	lub	
już	po	śmierci)	do	Uzarzewa	zjechał	egze-
kutor	i	zajął	w	folwarku	krowę	na	poczet	
zaległości.	Po	śmierci	Lipskiego	w	1843	r.	
majątek	uzarzewski	(w	tym	także	Święcinek)	
odziedziczyła	jego	córka	Zenobia.	...

W	statystykach	nie	wymieniano	Świę-
cinka	oddzielnie,	ale	z	reguły	wymieniano	go,	
jako	jedną	z	części	dóbr	Uzarzewo.	W	1845	
r.	wieś	liczyła	8	domów	i	59	mieszkańców,	
w	tym	6	ewangelików,	a		znajdowała	się		
razem	z	Uzarzewem	w	rękach	Lipskich.	...

Około	połowy	XIX	w.	Kordula	Zenobia	
Lipska	c.	Józefa	wyszła	za	mąż	za	Żychliń-
skiego,	ale	w	dalszym	ciągu,	to	ona	figuro-
wała	jako	właścicielka	majętności	uzarzew-
skiej	najpierw	jako	Lipska,	a	po	ślubie	jako	
Żychlińska.

Nieliczne	informacje	zamieszczane	
w	czasopismach	urzędowych	(1869,	1870)	
wymieniają	mieszkańców	Święcinka:	Micha-
ła	Kaczmarka	z	żoną	Franciszką	z	d.	Gąsiorek	
oraz	Tomasza	i	Piotra	Włodarczaków	(1872).	
Gąsiorkowie	zmuszeni	byli	za	długi	oddać	
na	licytację	w	ramach	koniecznej	sprzeda-
ży	(subhastacja)	grunty	o	powierzchni	33	
mórg	oraz	stajnię,	połowę	stodoły	i	część	
sieni	domu	mieszkalnego.	...

W	polskojęzycznej	prasie	poznańskiej	
ukazywały	się	bardzo	skąpe	wiadomości	
dotyczące	z	reguły		smutnych	wydarzeń	
we	wsi.	W	1866	r.	opisano	przypadek	dzie-

ciobójstwa....	W	1910	r.	podczas	burzy	piorun	
uderzył	w	dom	i	zabił	włodarza	Jóźwiaka	
przebywającego	w	mieszkaniu,	przy	czym	
sam	dom	pozostał	nieuszkodzony.	...

Na	mapach	od	końca	XIX	wieku	do	II	
wojny	światowej,	przy	drodze	ze	Świecinka	
do	Uzarzewa	również	zaznaczane	są	wspo-
mniane	Święcinek Huby	(w	1893	i	1900	r.	
Swiencinek Hufen;	w	1911	r.	Swiencinek Hufen 
zu Talfeld;	w	1944	r.	Swiencinek Huben).	...

W	zwycięskim	powstaniu	wielkopol-
skim	walczyli	urodzeni	w	Święcinku	Paw-
łowski	Józef	(1900-?)	s.	Walentego	i	Rybar-
czyk	Jan	(1896-1976)	s.	Macieja.

W	marcu	1922	r.	Franciszek	Kamiński	
ze	Święcinka	wszedł	w	skład	Sejmiku	Po-
wiatowego	w	miejsce	zmarłego	Wincente-
go	Gołaskiego	z	Dębogóry,		jako	następny	
z	kandydatów	na	liście	wyborczej.	...	Po	
odzyskaniu	niepodległości	wywalczonej	
dzięki	powstaniu	wielkopolskiemu	1918-
1919,	w	Urzędowym	spisie	nazw	miejsco-
wości	ustalono	pisownię	w	postaci	Święcinek 
Wybudowanie).

Kolejny	raz	nazwa	wsi	została	zmienio-
na	przez	hitlerowskie	władze	okupacyjne	
w	1939	r.	na	Vorwerk Soldan	i	obowiązywała	
do	wyzwolenia	z	pod	okupacji	niemieckiej	
w	1945	r.	

Soldan	był	Niemcem,	który	mieszkał	
w	okolicy	Uzarzewa	w	pierwszej	połowie	XIX	
wieku	i	posiadał	m.in.	papiernię	w	pobliżu	
Jaru	Uzarzewskiego.		Okupant	chciał	w	ten	
sposób	upamiętnić	jego	zasługi	dla	germani-
zacji	polskiej	ziemi.	Po	wojnie	wróciła	stara	
nazwa	Święcinek.		

Pod	koniec	XX	w.	włączono	Święcinek	
do	Uzarzewa	nadając	mu	nazwę	Uzarzewo-
-Święcinek, a	drogę, przy	której	znajdują	się	
domy	mieszkańców	i	pofolwarczne	gospo-
darstwo	rolne	nazwano	ulicą Jankowską gdyż	
wiedzie	ona	z	Uzarzewa	do	Jankowa.

W	1992	r.	Wojewódzki	Konserwator	Za-
bytków	wpisał	do	rejestru	zabytków	oborę	
folwarczną	z	pocz.	XX	wieku	znajdującą	się	
w	Święcinku.

Antoni Kobza

Ulica Jankowska, 2011 r. (fot. Antoni Kobza).

W niedzielę 26 maja 1867 r. (155) 
w jego wierzenickim dworze zawiązało się 
Kółko Rolniczo-Włościańskie Wierzenica 
– Kicin. Powstało ono jako dziewiąte, rok 
po pierwszych w Wielkopolsce kółkach 
rolniczych w Miłosławiu i Dolsku. Do 
Kółka zapisało się 16 osób z obu parafii. 
Został zaocznie wybrany jego prezesem, 
funkcję tę sprawował przez 25 lat. Bez 
jego zaangażowania i wsparcia nie do-
szło by do powołania Kółka mającego 
na celu zatrzymanie ziemi w rękach 
polskich i prowadzenie nowoczesnego 
gospodarowania.

 Na jego zlecenie w 1872 r. (150) 
poeta i rzeźbiarz Teofil Lenartowicz 
wykonał drzwi do pomnika nagrobnego 
matki – Zofii z Kickich Cieszkowskiej 
w bazylice Santa Croce we Florencji. 
Odlew wysłany na wystawę światową do 
Wiednia w 1873 r. zaginął. Lenartowicz 
wykonał drugi – z datą 1873, i ostatecznie 
to on został umieszczony we florenckiej 
świątyni. Ten pierwszy, lepiej dopraco-
wany trafił do Wierzenicy i po ponad 
półwieczu został zamontowany w po-
mniku nagrobnym samego Augusta. Jest 
określany mianem najcenniejszego dzieła 
polskiej romantycznej sztuki nagrobnej.

Uniwersytet Jagielloński w 1887 r. 
(135) przyznał Cieszkowskiemu tytuł 
doktora honoris causa z zakresu prawa. 
Biorąc pod uwagę jego dokonania można 
by spodziewać się go z zakresu filozofii 
lub ekonomii. W „Roczniki Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk Poznańskiego” opubliko-
wał pierwszą cześć; Materyały do historii 
Jagiellonów z archiwów weneckich.

W 1892 r. (130) po 25 latach zakończył 
prezesurę w założonym przez siebie kółku 
rolniczym. Opublikował trzecią, ostatnią 
cześć; Materyały do historii Jagiellonów 
z archiwów weneckich. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Û dok. ze str. 21

Cieszkowski u schyłku życia
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Zabytki 
techniki
Stare fabryki, młyny, kuźnie, wieże ciśnień. 
Czas ich świetności już minął, ale pozostają 
świadkami dawnej myśli technicznej i dzie-
jów miejscowości. Nie wszystkie są dostępne 
do zwiedzania, ale nieustannie fascynują 
i zachęcają, by poznawać ich tajemnice.

Zanim na dobre rozwinęła się mecha-
nizacja większość prac wykonywa-
no przy pomocy prostych narzędzi. 

Pamiątką tamtych czasów są elementy 
warsztatów różnych rzemieślników: 
szewca, zduna, rymarza czy stolarza, które 
zgromadzono w Kórnickim Wehikule Cza-
su. Zabytkowe warsztaty stolarskie pre-
zentowane są w Izbie Regionalnej Ziemi 
Goślińskiej oraz Swarzędzkim Centrum 
Historii i Sztuki. Swarzędz jako miasto 
stolarzy może się też pochwalić budyn-
kiem dawnego Rzemieślniczego Pawilonu 
Meblowego, który powstał jako pawilon 
ekspozycyjny na targi meblowe i do dziś 
pełni podobną funkcję. Z czasem pojawiły 
się tak skomplikowane urządzenia jak wagi 
i przyrządy metrologiczne, prezentowane 
w Muzeum Wag i Miar w Sadach.

Na wsi
Spośród gości Pałacu w Rogalinie mało 

kto zdaje sobie sprawę z istnienia gospo-
darczego zaplecza rezydencji Raczyńskich. 
Mowa o historycznych zabudowaniach Ma-
jątku Rogalin. Zabytkowy folwark oferuje 
grupom zorganizowanym zwiedzanie oraz 
organizację imprez w okazałym spichlerzu. 
W Wierzonce znajduje się historyczny fol-
wark założony przez rodzinę von Treskov 
z zachowanymi zabudowaniami gospo-
darczymi (stajnie, obory, gorzelnia) oraz 
dworem i oficyną. Kolejny folwark, w Ob-
jezierzu, warto odwiedzić przede wszyst-
kim ze względu na murowany spichlerz. 
Jego pięknie zdobione ściany szczytowe 
przypominają fasadę romańskiego kościo-
ła. Zabytki techniki wiejskiej przetrwały 
też w Owińskach (dawny browar) oraz 
w Golęczewie – niemieckiej wsi wzorco-
wej. Wędrując szlakiem tamtejszego questu 
można zobaczyć dawną piekarnię, budy-
nek obok szkoły – dawny warsztat tkacki, 
zbudowany na kształt domów łużyckich, 
oraz sztuczne wzniesienie – pamiątkę po 
wiatraku. W Kórniku przetrwała stuletnia 
Kuźnia na Piaskach, gdzie niekiedy odby-
wają się pokazy pracy kowala.

Wieże ciśnień

Choć nie pełnią już swej pierwotnej 
roli, wieże ciśnień pozostały charaktery-
stycznym elementem krajobrazu wielu 
miast. Takimi dominantami architekto-
nicznymi są choćby wieża w Buku czy 
zaprojektowana przez Xavera Geislera 
wieża w Swarzędzu. Na liście jego pro-
jektów znalazły się też wieża w Śremie 
i jej bliźniaczy odpowiednik w Kościanie, 
architekturą nawiązujące do londyńskiego 
Tower Bridge. Ciekawą formą bez ścian 
bocznych wyróżnia się wieża w obrębie 
folwarku w Objezierzu. W Biedrusku wie-
ża ciśnień przeszła niedawno gruntowną 
modernizację, podczas której odnowiono 
oryginalny mechanizm czterostronnego 
zegara. Udana rewitalizacja zaowocowała 
zwycięstwem w ogólnopolskim konkursie 
Zabytek Zadbany. 

Niezły młyn
Drewniany działający młyn wodny to 

dziś prawdziwa rzadkość. Takim unikatem 
jest Łysy Młyn koło Biedruska, który obec-
nie funkcjonuje jako Ośrodek Edukacji 
Leśnej. Po dawnym młynie w Wierzenicy 
(niegdyś również fabryce… musztardy!) 
pozostały ruiny, natomiast jego wyposa-
żenie trafiło do Wielkopolskiego Parku 
Etnograficznego w Dziekanowicach. 
W Obornikach warto zobaczyć Młyn 
Dahlmanna przypominający warowną 
twierdzę. Wnętrza, w których znalazła się 
restauracja Kuchnia & Strych, docelowo 
mają pomieścić hotel i salę koncertową. 
W Murowanej Goślinie młyn na Trojan-
ce jest popularnym miejscem spacerów. 
Zdecydowanie trudniej dotrzeć do tajemni-
czych ruin Ruks-Młyna w lesie w rejonie 

ujścia Samicy Kierskiej do Warty. Zanim 
ziarno trafi do młyna trzeba je wcześniej 
przechować – i do tego służyły olbrzymie 
elewatory zbożowe w Czerwonaku, obok 
których zachowały się pozostałości nad-
warciańskiego portu.

Fabryki sprzed lat
Do najbardziej spektakularnych za-

bytków techniki należą fabryki. Z biegiem 
lat najczęściej zmieniały swoją pierwotną 
funkcję, jak dawna Fabryka Wyrobów Sło-
dowych i Cukierniczych „Malto” w Śremie 
przejęta później przez Spółdzielnię Inwa-
lidów Warta. W Mosinie zakład Stefana 
Kałamajskiego, czyli farbiarnia Barwa zy-
skał niedawno drugie życie jako dyskont. 
Przy rynku stoi dawny hotel i restauracja, 
gdzie funkcjonują dziś punkty usługowe 
Galerii Szwalnia, której nazwa pochodzi 
od wieloletniej działalności zakładu kra-
wieckiego. Na Lubońskim Szlaku Archi-
tektury Przemysłowej uwagę przykuwa 
hala zaprojektowana przez znamienitego 
Hansa Poelziga. Monumentalny obiekt 
zachował zarówno swój pierwotny cha-
rakter, jak i funkcję przemysłową. Wśród 
pozostałych obiektów szlaku wyróżniają 
się imponujące budynki dawnej fabryki 
drożdży, przypominające średniowieczny 
zamek i katedrę. Nie mniej interesujące 
wydają się osiedla przyfabryczne, których 
architektura przywodzi na myśl krajobrazy 
Łodzi czy Śląska. Prawdziwą perełką jest 
Park Siewcy i rozplanowane wokół niego 
osiedle domów przeznaczonych dla kadry 
zarządzającej miejscowej fabryki chemicz-
nej. Luboński szlak można zwiedzać samo-
dzielnie, korzystając z tablic edukacyjnych 
oraz aplikacji, ale najlepiej wybrać się na 
jedną z cyklicznych wycieczek z przewod-
nikiem, które są rzadką okazją, by zajrzeć 
do środka zabytkowych fabryk.

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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Zabytkowa wieża ciśnień w Biedrusku
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Mazanie 
po ścianie
Kiedyś graffiti kojarzyło się przede wszyst-
kim z nieestetycznymi bazgrołami. Później 
rozwinęła się sztuka ulicy, a twórcy zamiast 
farb w sprayu zaczęli chwytać za pędzle. 
Z czasem mazanie po ścianie stało się modne 
i trafiło na salony. Wśród podpoznańskich 
miejscowości powstało ostatnio sporo 
nowych murali, które stały się istotnym 
elementem krajobrazu.

Z uwagi na duże rozmiary i lokalizację 
w często odwiedzanych punktach 
miast murale przypominają nie-

co billboardy. Różnica tkwi w estetyce, 
a przede wszystkim w przekazie. Murale 
zaskakują, przypominają o ważnych wy-
darzeniach, zachęcają do działania albo 
po prostu upiększają przestrzeń.

Kolorowy świat
Targowisko miejskie w Mosinie od 

niedawna nabrało kolorów! Najpierw 
w efekcie współpracy Mosińskiego Ośrod-
ka Kultury i grupy JadłodzielniaMosina 
powstał ECO_MUR_ALL, w którego po-
wstaniu maczało pędzel kilkuset miesz-
kańców miasta. Malowidło prezentuje 
sceny związane z naturą, ruchem zero 
waste i zdrowym trybem życia. Nieco 
później pojawił się mural Kupuj eleganc-
ko, promujący produkty lokalne. Ozdobą 
centrum Lubonia stał się Dzień w Lubo-
niu – prezentacja przemijania w formie 
obrazów ujętych w filmowe klatki. W tle 
pojawiają się sylwetki charakterystycznych 
budynków. W Suchym Lesie niezwykłą 
kompozycję malarską można podziwiać 
na 400 m2 ścian zewnętrznych prywatnego 
domu BEAty Pflanz. Projekt Mieszkam 
w swoim obrazie  rozpoczął się w 2009 
roku, a obecnie artystka tworzy już czwartą 
odsłonę swojego imponującego dzieła.

Zielono mi!
Zadaniem murali jest upiększanie zur-

banizowanej przestrzeni. Często pojawiają 
się na nich motywy związane z naturą, 

stąd też piękne drzewa, które „wyrosły” na 
ścianach domu w Zalasewie i  przychodni 
w Swarzędzu. Przy Obornickich Łazien-
kach powstało malowidło przedstawiające 
zwierzęta w leśnej scenerii. Obok nama-
lowano pociąg ciągnięty przez parowóz, 
jaki kursował po pobliskim moście. Leśne 
akcenty pojawiają się również na ścianie 
bloku na Osiedlu – nomen omen – Le-
śnym w Koziegłowach. Mural prezentuje 
sójkę i inne ptaki, jakie można obserwo-
wać w pobliskiej Puszczy Zielonce. Inna 
skrzydlata piękność – bajecznie kolorowa 
żołna przelatująca nad ogrodem pełnym 
kwiatów – dzięki uczniom Szkoły Podsta-
wowej Nr 4 w Luboniu ozdobiła ścianę 
tej placówki. 

Kolorowe szkoły
Szkolne mury wydają się idealnym 

miejscem na prezentację murali. W Pusz-
czykowie uczniowie szkoły podstawowej 
mogą oglądać na ścianie wiersz Krystyny 
Miłobędzkiej – poetki i mieszkanki miasta. 
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Luboniu 
nauczyciele stworzyli mural, który służy 
im za… pomoc naukową podczas lekcji 
pod chmurką. W Skórzewie kopię nieist-
niejącego muralu przedstawiającego pa-
trona Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Fryde-
ryka Chopina w Skórzewie prezentowana 
jest w szkolnym holu. Wizerunek patronki 
szkoły umieszczono też na fasadzie Szko-
ły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konop-
nickiej w Śremie. Najbardziej kolorowa 
jest bez wątpienia Szkoła Podstawowa im. 
Kawalerów Uśmiechu w Śremie, gdzie 

na ścianach możemy zobaczyć Małego 
Księcia, baśniowe postaci i nuty pewnej 
znanej piosenki.

Na sportowo
Popularnym wątkiem eksponowanym 

na ścianach są zmagania sportowe. Prze-
gląd najróżniejszych dyscyplin prezentuje 
malowidło na ścianie Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Swarzędzu. Pamiątką po Mistrzo-
stwach Świata w Kręglarstwie Klasycz-
nym, które w 2021 roku odbyły się w Tar-
nowie Podgórnym, jest efektowny mural 
na ścianie tamtejszego urzędu gminy. 
W ramach akcji Stowarzyszenia CREO, 
promującej aktywność osób z niepełno-
sprawnościami, wizerunki sportowców na 
wózkach zdobią ściany w Czerwonaku 
i Obornikach, a w Śremie namalowano 
postać niepełnosprawnej mamy z dziec-
kiem na rękach.

Powstanie na ścianie
W ostatnich latach murale stały się 

popularną formą upamiętnienia powsta-
nia wielkopolskiego. Wizerunki ważnych 
postaci, historyczne wydarzenia i powstań-
cze symbole pojawiły się w Białężynie, 
Bninie, Czerwonaku, Koziegłowach, 
Lusowie, Obornikach, Pobiedziskach, 
Puszczykowie, Rogalinku i Swarzędzu. 
W Śremie ściany bloków upiększyły 
aż trzy imponujące obrazy. Niekiedy, 
jak w Biedrusku, Buku czy Kostrzynie, 
powstańczym symbolom towarzyszą 
wizerunki miejscowych zabytków. Cha-
rakterystyczne elementy panoramy miasta 
zawiera też mural w Swarzędzu oraz praca, 
która powstała w Luboniu z okazji setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna
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Mural w obrębie Obornickich Łazienek

Mieszkam w swoim obrazie – mural BEAty Pflanz w Suchym Lesie
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Tomasz Gorazdowski
Obietnica Tiaki

Tomasz Gorazdowski, dziennikarz 
i podróżnik, tym razem zabiera 
czytelników na sam koniec świata 
- do Nowej Zelandii i na wyspy Pa-
cyfiku. Autor pokazuje nam atrakcje 
turystyczne, interesujące miejsca, 
przekazuje ciekawostki, ale i oddaje 
głos mieszkańcom zdradzającym 
sekrety tego miejsca, których nie 
znajdziemy w zwykłych przewod-
nikach. Sam tytuł książki odnosi się 
do obietnicy, którą nakłada się już 
na dzieci – obowiązku opiekowanie 
się krajem dla siebie i przyszłych 
pokoleń. Do złożenia tej obietnicy 
zachęcani są też turyści. Książka 
wzbogacona jest zachwycającymi 
zdjęciami. 

Jordi Bayarri, Dani Seijas 
seria komiksów: 
„Najwybitniejsi 
Naukowcy”

Seria dla dzieci w wieku 7-12 lat. 
W humorystyczny sposób przed-
stawia nie tylko najwybitniejsze 
osiągnięcia naukowe, ale pokazuje 
sławnych ludzi prywatnie. Dlacze-
go Darwin nie słuchał taty? Cze-
mu Newton miał zostać księdzem 
wbrew swojej woli? Jakich egzami-
nów nie zdał Einstein, gdy próbował 
dostać się na studia? Na te i wiele 
innych pytań odpowiedzą krótkie 
książeczki z nowej serii wydaw-
nictwa Egmont. Można zapewnić, 
że wielu dorosłych też sporo się 
z nich dowie. Strona graficzna wręcz 
zachwyca!

Nina Czarnecka
Ciepło

Nina Czarnecka autorka bloga Blim-
sien, która zachęca nas do zaopie-
kowania się sobą i tak zwanego 
„osiędbania”. W pierwszej części 
książki dużo uwagi poświęca ajur-
wedzie i holistycznemu podejściu do 
życia. W drugiej podaje przepisy na 
celebrowanie jesieni i zimy. Autorka 
zachęca, by ten czas stał się okazją 
do zachwytu nad przyrodą, a nie 
tylko przeczekiwaniem do wiosny. 
Znajdziemy więc tu przepisy (np. 
na ajurwerdyjską wodę, rustykal-
ną tartę), pomysły na akty dobroci 
i praktykowanie wdzięczności oraz 
tratakę – medytację polegającą na 
wpatrywaniu się w ogień.

Joanna Papuzińska 
Macierzanek

Joanna Papuzińska w najlepszej od-
słonie.  Autorka „Rokisia” i „Skrzy-
dlatka” zaprasza do tajemniczego 
świata łąki i lasu. W starej puszce 
mieszka niezwykły KTOŚ: „człowie-
czek – to stanowczo za skromne 
słowo, aby mogło powiedzieć nam 
wszystko o Macierzanku”. Jest 
leśnym lekarzem, aptekarzem, 
ośrodkiem zdrowia. Pewnego dnia 
zauważa, że zwierzęta chorują, bo 

zatruta została rzeka. Czy będzie 
umiał znaleźć pomoc dla całej oko-
licy? Odpowiedź nie jest jednoznacz-
na, zakończenie jest nieoczywiste. 
Książka (jak wszystkie Papuzińskiej) 
napisana jest pięknym, stylowym 
językiem, warto pochylić się nad tą 
króciutką historią choćby dla samego 
zachwytu nad polszczyzną pisarki.

Paulina Tyczkowska, Jakub 
Kuza
Krótka historia 
jednego zdjęcia – 
kobiety

Książka to w rzeczywistości zbiór 
zdjęć i krótkich opisów wyjaśniają-
cych, kto jest na fotografii i jak po-
toczyły się dalsze losy jej bohaterów. 
Autorzy do każdego zdjęcia starali 
się podejść w ten sam obiektywny 
sposób, nie zwracając uwagi, czy 
przedstawia ona bohaterki godne 
uwagi czy potępienia. Publikację 
trzeba uznać za jedną z ciekawszych 
propozycji zeszłego roku – niezwykle 
interesująca, pozwala w dość krótkim 
czasie poznać biografię wielu kobiet, 
które odcisnęły swe piętno w historii 
świata. Serdecznie polecamy. 

Paulina Tyczkowska
Opowieści z trzepaka
Tę książkę warto czytać głośno 
z dziećmi. One dowiedzą się, jak żyli 
na co dzień ich dziadkowie i rodzice, 
a starsi przypomną sobie stare dobre 
czasy, gdy po szkole chodziło się na 
trzepak, by prowadzić bogate życie 
towarzyskie. Gra w gumę, handel 
wymienny historyjkami z Kaczorem 
Donaldem, przewijanie na ołówku 
kasety magnetofonowej… Któż 
tego nie pamięta. A jeszcze letnie 

kolonie nad morzem, wieczorne 
przytulanie podczas lektury serii 
„Poczytaj mi mamo”. Książka Pauliny 
Tyczkowskiej wręcz zachęca do się-
gnięcia po własne archiwa, zdjęcia, 
pamiętniki, by przy nich snuć ciąg 
dalszy opowieści zapoczątkowanej 
przez autorkę.

Łukasz Garbal
Wedlowie. 
Czekoladowe 
imperium

Autor opisał trzy pokolenia Wedlów, 
poczynając od pierwszej cukierni 
założonej w Warszawie w 1851 roku 
przez Karola Wedla, który w 1872 roku 
podarował fabrykę swojemu synowi 
Emilowi. Jan Wedel przejął firmę 
w 1923 roku, niestety po II wojnie 
władze komunistyczne odebrały 
fabrykę i upaństwowiły ją. Rodzina 
Wedlów angażowała się jednak nie 
tylko w fabrykę, ale w życie Warszawy 
i swoich pracowników, np. wspierając 
akcje charytatywne. W czasie II wojny 
światowej Jan Wedel utrzymywał 
miejsca pracy, by pracowników nie 
wywieziono do Niemiec; wiele osób 
uratował także przed śmiercią w obo-
zach. Dzięki książce wiele możemy 
się także dowiedzieć o przemianach 
społecznych, jakie zachodziły w  XIX 
i XX wieku. 

Anna Walkowiak-Osowska
Magdalena Kozłowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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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, 
sekretariat@opsswarzedz.pl 
www.opsswarzedz.pl

	z Gminne		
Centrum	Informacji

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

	z Zakład		
Gospodarki	Komunalnej	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Historii	i	Sztuki	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Sportu	i	Rekreacji

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

	z Skansen	i	Muzeum	
Pszczelarstwa	

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

	z Muzeum	Przyrodniczo-	
Łowieckie	w	Uzarzewie

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

	z Cech	Stolarzy		
Swarzędzkich

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

	z Starostwo	Powiatowe	
w	Poznaniu

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

	z Ośrodek	Interwencji	
Kryzysowej	

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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Podatki płaćmy u siebie. Warto!    Święcinek – historia

Piotr Chełek 
zapasy

Aleksandra Żukowska
koszykówka

Marta Czujewicz 

hokej na trawie

Arkadiusz Kwaśniewski 

karate

Hubert Kaczmarek 

karate

Maria Drozda 

hokej na trawie

Dagmara Czerniak 
hokej na trawie

Oskar Prusinowski 

karate

Emilia Kaspruk 
taekwondo olimijskie

Dastin Malinowski 
kajakarstwo

Maksymilian Pawlak hokej na trawie

Jakub Siemiński 
zapasy

Jakub Mikołajczak hokej na trawie

Sebastian Nowicki 
zapasy

Karolina Rozkres 
hokej na trawie

Piotr Kujawa kanadyjkarstwo

Gabriela Frąckiewicz taniec, akrobatyka powietrzna

Wiktoria Plackowska

koszykówka

Przemysław Wanat
wioślarstwo

Wiktoria Flaszak
koszykówkaZuzanna Greser 

piłka nożna

Aleksander Woronkiewicz-

-Kaczmarek kajakarstwo

Stypendyści sportowi
Swarzędz 2022

Dawid Wika-Czarnowski  

kolarstwo

Jan Wermiński 
pływanie Jakub Woźniak 

wioślarstwo

Tomasz Pawlaczyk 
karate
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Z miłości do zimy... 
w Wiedniu
Przyjemny spacer po jarmarkach 
bożonarodzeniowych

W okresie przedświątecznym Wie-
deń prezentuje się szczególnie bajkowo. 
Warto zwiedzić miasto w ciepłym ubraniu 
na piechotę lub dorożką. Najpiękniejsze 
place, alejki, a nawet parki zamieniają się 
wtedy w kolorowe jarmarki bożonarodze-
niowe. Ten przed ratuszem jest jednym 
z największych. Wokół placu i w parku 
ratuszowym drzewa lśnią przystrojone 
kolorowymi światłami. Stałym punktem 
świątecznej dekoracji jest zawsze „drze-
wo z serduszkami”, stanowiące popularne 
miejsce spotkań zakochanych. 

Ale także na straganach w alejkach 
z okresu Biedermeier na Spittelberg, przed 
Muzeum Historii Sztuki, na Freyung, na 
placu katedralnym Stephansplatz, na Karl-
splatz i na tle wspaniałej scenerii pałaców 
Schönbrunn i Belvedere oferowane są 

praktyczne prezenty, rękodzieło, rozgrze-
wające napoje i wyborne smakołyki. Poza 
centrum miasta popularnym miejscem stał 
się jarmark bożonarodzeniowy w parku 
Türkenschanzpark. 

Wiedeń znany jest również z kunsz-
townego oświetlenia świątecznego na wie-
lu ulicach handlowych. Ogromne krysz-
tałowe żyrandole rozświetlają deptak Am 
Graben w centrum miasta. Tuż obok, na 
Kohlmarkt, nad głowami spacerowiczów 
unoszą się delikatne złote kropelki desz-
czu. Nad ulicą Rotenturmstrasse błyszczą 
duże czerwone kule. A wszystkie drzewa 
wzdłuż promenady Ringstrasse zdobią 
subtelne girlandy świateł. 

Wiedeńska kultura zimowa
W ciągu dnia wybierz się na zakupy 

lub po prostu się porozglądaj: w eleganc-
kich sklepach flagowych międzynarodo-
wych marek, w sklepach z artykułami od 
młodych projektantów, czy w manufaktu-
rach, lub zajrzyj do jednego z dostawców 
zaopatrujących niegdyś dwór habsburski. 

Na przykład firma Mühlbauer wyrabia 
eleganckie kapelusze. Piękną porcelanę 
znajdziesz w Augarten, słodycze zaś w cu-
kierni u Sachera lub w Demel. U jubilera 
i złotnika Köchert dostępne są błyszczące 
gwiazdki cesarzowej Sisi w różnych wer-
sjach, a manufaktura Lobmeyr produkuje 
artystyczne szkło nieprzerwanie od 1823 
roku. Dobrym pomysłem jest odwiedzenie 
którejś z typowych wiedeńskich kawiarni, 
aby skosztować wybornych kaw i ciast 
oraz rozgrzać się podczas czytania gazety.

Natomiast wieczorem warto wybrać 
się do Opery Wiedeńskiej, sal koncerto-
wych Konzerthaus czy Musikverein lub 
teatru. Dla miłośników kultury w Wiedniu 
zima to ważny okres. Przed Bożym Naro-

ÖW – Pokochaj  
zimę w Austrii

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

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

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

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

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

Biuro Promocji Austrii)
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Muzeum Albertina w Wiedniu
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dzeniem koncert „Christmas in Vienna” 
wprowadza miłośników muzyki klasycznej 
w świąteczny nastrój. Cała Austria wita 
Nowy Rok Koncertem Noworocznym Fil-
harmoników Wiedeńskich. Zainteresowani 
mogą wygodnie obejrzeć koncert, który 

odbywa się w gmachu stowarzyszenia 
Musikverein i na który bilety są co roku 
losowane ze względu na duże zaintere-
sowanie, np. przy śniadaniu w pokoju na 
hotelowym telewizorze. Kto ma ochotę 
się poruszać, powinien koniecznie iść na 

łyżwy. Dwupiętrowe lodowisko przed wie-
deńskim ratuszem ma powierzchnię około 
9000 m². Fani lodowych akrobacji mogą 
śmigać po lodzie także obok Konzerthaus. 

z miłości do zimy. #winterlove

Z miłości do zimy... 
w Ziemi Salzburskiej
Narty i karnet SuperSkiCard

Jednego dnia szusowanie po trasach 
rodzinnego ośrodka narciarskiego, kolej-
nego na lodowcu, a jeszcze następnego na 
stokach Pucharu Świata? Nieograniczona 
frajda z jazdy na nartach i zimowe przy-
jemności są na porządku dziennym w zróż-
nicowanych ośrodkach narciarskich Ziemi 
Salzburskiej. Z widokiem na fascynujące 
góry, jeziora i wioski narciarze i snowbo-
ardziści szusują po trasach narciarskich 
i zboczach z głębokim śniegiem. Zimą 
można się też do woli nacieszyć ofertą 
kulinarną regionu: w schroniskach i gór-
skich restauracjach podniebienia fanów 
białego szaleństwa rozpieszczają regio-
nalne przysmaki, od zupy z pierożkami 
serowymi po puszysty omlet cesarski 
Kaiserschmarrn. Tak zwane „szlaki do-
brego smaku” w niektórych ośrodkach 
narciarskich są gwarancją dodatkowych 
rozkoszy dla kubków smakowych. Na Zie-
mi Salzburskiej czasu na jazdę na nartach 
jest mnóstwo, ponieważ sezon narciarski 
jest wyjątkowo długi. Stoki na lodowcu 
Kitzsteinhorn w Kaprun są otwarte już 
od połowy października 2021 roku. Do 
1 maja 2022 roku będzie można z pew-
nością znaleźć idealny ośrodek narciarski 
na każde warunki śniegowe i pogodowe. 

Najlepszym wyborem dla zapalonych 
narciarzy jest karnet SuperSkiCard. Naj-
bardziej wszechstronny karnet narciarski 

Dane i fakty o Wiedniu

Wiedeń to stolica muzyki: Opera Wiedeńska, Kon-
zerthaus i Wiener Musikverein należą do instytucji 
muzycznych o międzynarodowym znaczeniu. W tej 
ostatniej co roku odbywa się Koncert Noworoczny Fil-
harmoników Wiedeńskich, który podziwiają miliony 
telewidzów w około 90 krajach.
Wiedeń to metropolia sztuki: w wiedeńskich 
muzeach znajdują się światowej klasy kolekcje. 

 y Muzeum Belvedere: największa na świecie kolekcja 
obrazów Gustava Klimta

 y Muzeum Leopoldów: największa na świecie kolekcja 
obrazów i rysunków Egona Schiele 

 y Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu: największa na 

świecie kolekcja obrazów Pietera Bruegla Starszego 
i malarzy flamandzkich. Największy i najważniej-
szy na świecie gabinet osobliwości, Kunstkammer, 
z około 2200 obiektami

Wiedeń to stolica przyjemności: czeka tu około 
8150 lokali gastronomicznych – od restauracji po 
kawiarnie (miejsc, gdzie można napić się kawy, jest 
tu ok. 2250) – od tych tradycyjnych po bary espresso. 
13 restauracji zostało wyróżnionych przez przewodnik 
Michelin. 153 restauracje zostały nagrodzone przez 
przewodnik Gault Millau.
Krajowy rejestr niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO w Austrii: 

 y Śpiew Dudler, jodłowanie w wiedeńskim stylu 

(od 2010 r.)
 y Kultura wiedeńskich kawiarni (od 2011 r.) 
 y Klasyczne jeździectwo i Hiszpańska Szkoła Jazdy 

Konnej w Wiedniu (od 2015 r.)
 y Kultura wiedeńskich winiarni Heuriger (od 2019 r.) 

Wiedeń to miasto ruchu: 
 y Około 1650 km sieci ścieżek rowerowych
 y Liczne trasy biegowe i miejskie szlaki piesze
 y Lodowisko o powierzchni 9000 m² w ramach Wiener 

Eistraum przed ratuszem
 y Duże lodowisko Wiedeńskiego Klubu Łyżwiarstwa 

obok Konzerthaus
 y Jazda na łyżwach ponad dachami Wiednia na 

sztucznym lodowisku Engelmann

Region narciarski Ziemi Salzburskiej jest przyjazny dla rodzin z dziećmi
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Ziemia Salzburska, panorama Zell am See – zimowy raj
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na świecie obowiązuje w 86 ośrodkach 
narciarskich na Ziemi Salzburskiej oraz 
w sąsiednich krajach związkowych, Ty-
rolu i Styrii. 

Narciarze biegowi, na nartach turo-
wych, miłośnicy zimowych szlaków pie-
szych i wędrowania na rakietach śnież-
nych poznają zimę od jej cichej strony 
w szczególnie zróżnicowany sposób. 
Kursy i wycieczki z przewodnikiem odby-
wają się w wielu regionach Ziemi Salzbur-
skiej, na przykład w Parku Narodowym 
Wysokich Taurów, gdzie strażnicy m.in. 
towarzyszą gościom podczas obserwacji 
dzikiej przyrody. 

Po pełnym wrażeń zimowym dniu na 
łonie natury idealnym miejscem na relaks 
będzie jedno z 6 kąpielisk termalnych, ale 
także wiele hoteli z dobrze wyposażonym 
zapleczem odnowy biologicznej.

Zwyczaje i kultura
Znana na całym świecie kolęda „Cicha 

noc, święta noc”, która po raz pierwszy 
zabrzmiała ponad 200 lat temu w kościele 
w Oberndorf koło Salzburga, do dziś roz-
brzmiewa w wielu miejscach Ziemi Sal-
zburskiej. Na nastrojowych jarmarkach bo-

żonarodzeniowych w miastach i w innych 
zakątkach Ziemi Salzburskiej, podczas ad-
wentowego kolędowania w Salzburgu czy 
też na uroczystych koncertach. Adwent to 
także dobry czas na poznanie regionalnych 
tradycji Alp. W kuchni pachnie kruchymi 
ciasteczkami waniliowymi i chlebkiem 
z suszonymi gruszkami. 6 grudnia świę-
ty Mikołaj wraz z Krampusem chodzą od 
domu do domu, a w okresie po Bożym 

Narodzeniu można spotkać złe i dobre 
duchy chcące przegnać zimę tańcem i do-
nośnym brzęczeniem dzwonków. Kultura 
jest integralną częścią tożsamości Ziemi 
Salzburskiej. Coroczny cykl festiwalowy 
w Salzburgu rozpoczyna w nowym roku 
najwyższej klasy Tydzień Mozartowski, 
tym razem pod dyrekcją Rolando Villazóna 
(27 stycznia do 6 lutego 2022). 

z miłości do zimy. #winterlove

Dane i fakty  
o Ziemi Salzburskiej

 y Liczba ośrodków narciarskich: 22 regiony narciar-
skie w 70 ośrodkach sportów zimowych

 y Największe ośrodki narciarskie: Saalbach-Hin-
terglemm 70 wyciągów / 270 km, Snow Space 
Salzburg (Flachau – Wagrain – St. Johann) 45 
wyciągów / 120 km, Hochkönig (Maria Alm – 
Dienten – Mühlbach) 34 wyciągi / 120 km

 y Największe karnety narciarskie: SuperSkiCard Sal-
zburg & Kitzbüheler Alpen (Tyrol) 934 wyciągi / 
2780 km tras, Ski amadé (Salzburg i Styria) 270 
wyciągów / 760 km tras, Ski ALPIN CARD (Skicir-
cus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, 
Schmittenhöhe Zell am See, Gletscherskigebiet 

Kitzsteinhorn) 121 wyciągów / 408 km tras
 y Łączna długość stoków narciarskich: ok. 2000 km
 y Szkółki narciarskie: około 120 z około 6000 instruk-

torów narciarskich
 y Snow Space Ski Shuttle – autobus narciarski 

z Salzburga do Flachau
 y Przygotowane trasy na narty biegowe: ok. 2000 km
 y Zimowe szlaki piesze: ponad 2400 km 
 y Tory saneczkowe: około 100, w tym najdłuższy 

oświetlony tor saneczkowy na świecie (Bramberg 
/ Wildkogel Arena)

 y Lodowiska: prawie 70
 y 6 łaźni termalnych: Alpentherme Gastein, Felsen-

therme Bad Gastein, Tauern SPA Kaprun, Aqua Salza 
w Golling, Heiltherme Bad Vigaun, Erlebnistherme 
Amadé w Altenmarkt

 y Park Narodowy Wysokich Taurów z programem 
wędrówek w towarzystwie strażników, w tym 
z obserwacją dzikiej przyrody w dolinie Habachtal

 y Via Culinaria – dziesięć szlaków dla koneserów 
na Ziemi Salzburskiej z ponad 330 punktami 
gastronomicznymi; ścieżka kulinarna dla fanów 
schronisk: 26 propozycji najlepszych lokali w re-
gionach narciarskich

 y Tydzień Mozartowski w Salzburgu: 27 stycznia do 6 
lutego 2022, Wielkanocny Festiwal Teatralny 9-18 
kwietnia 2022

 y Muzeum Bożego Narodzenia w Salzburgu: wyjąt-
kowa kolekcja kulturalna i historyczna

 y Wybierz się do krainy kolędy „Stille Nacht Land“: 
www.stillenacht.com
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Ziemia Salzburska – górska panorama

Jazda na nartach w regionie Ziemi Salzburskiej
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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

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

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)

Spokojne miejsce na odpoczynek w zdrowym, morskim kli-
macie. Dom położony w południowo-zachodniej części koło-
brzeskiego kurortu, ok. 2 km od szerokich plaż ciągnących się 
w kierunku Grzybowa i Dźwirzyna, do których można dostać 
się z pominięciem zatłoczonego centrum miasta.

Morze! Plaża! Morze! Plaża! 
KołoKołobrzeg!brzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

Duże pokoje gościnne z łazienkami (prysznic, WC, umywal-
ka), dostęp do kuchenki elektrycznej, czajnika, sprzętów ku-
chennych. Dla dzieci trawnik i huśtawki. Grill. 
Blisko turystycznych i kolarskich tras rowerowych we wszyst-
kich kierunkach: nad morze, do eko-parku, poza miasto. 
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Swarzędz, ul. Grunwaldzka 13 tel. 61 817 26 72 
bok@ammigo.com.pl

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

FARBY • LAKIERY • KLEJE 
MATERIAŁY  
BUDOWLANE  
hurt-detal

POŚREDNIK POŻYCZKOWY

szybka decyzja
proste zasady
profesjonalna obsługa

POMOCNA DŁOŃ W KAŻDYM MOMENCIE ŻYCIA

Potrzebujesz 
gotówki?

573 573 573

Strona internetowa: www.groskapital.pl

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

Krok 1

Krok 2

14

Krok 3

Zadzwoń 

Wybierz datę spotkania

To już ostatnia prosta!

Zadzwoń!

 
 
 

 

 

 

Kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych. 

CHIRURGIA       ORTODONCJA     PROTETYKA          
 

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

USZKODZONE | BEZ OPŁAT
DOJEŻDŻAMY | ODBIERAMY  

AUTO LAWETĄ

SKUP AUT
KASACJA POJAZDÓW

  782 653 981782 653 981


