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PROSTO Z RATUSZA  kwiecień 2022

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

 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

Zatrudni  
KELNERÓW  
KELNERKI
do obsługi imprez  
zorganizowanych. 

Gwarantujemy:
– pracę w  

zgranym zespole
– elastyczny grafik  

pracy w oparciu  
o Twoją dostępność

– atrakcyjne  
wynagrodzenie  
zawsze terminowo  
wypłacane

– możliwość pracy  
we wszystkie  
lub wybrane  
weekendy

Zachęcamy do kontaktu – 795 467 984
www.eurohotel.swarzedz.pl
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DNI SWARZĘDZA 2022
Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!  
Z dużą radością informujemy, że tegoroczne Dni Swarzędza 
odbędą się podczas drugiego weekendu lipca,  
w dniach 9-10.07.2022 r., na Polanie przy ul. Strzeleckiej.  
Będziemy świętować przez dwa dni! 

Dni Swarzędza – święto miasta 
i gminy Swarzędz. Największa 
impreza plenerowa w ciągu roku, 

przyciągająca wielotysięczną publicz-
ność... Na Dniach Swarzędza pojawiają 
się największe gwiazdy polskiej estrady, 
reprezentujące różne gatunki muzyczne. 
Koncertom towarzyszą pikniki, wystawy, 
turnieje sportowe, lunapark oraz bogata 
strefa gastronomiczna. 

– Jaki jest tegorocznych program Dni 
Swarzędza? – Kogo będziemy gościć? – 
Kto będzie Gwiazdą Specjalną sobotniego 
wieczoru, 9 lipca, a kto wystąpi dla Pań-
stwa w niedzielę, 10 lipca? – Jakie atrakcje 
towarzyszące przygotowujemy dla Was? 
– O tym wszystkim burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek opowiedział 25 marca, 
podczas oficjalnej prezentacji, którą udo-
stępniliśmy na www.swarzedz.pl

Dziś natomiast, na stronach 16-17 
przedstawiamy artystów, których bę-
dziemy gościć podczas tegorocznych 
Dni Swarzędza. 

/wpr/

30 lat Zakładu 
Gospodarki 
Komunalnej 
w Swarzędzu

1 kwietnia 1992 utworzony został 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Swarzędzu. Jako samorządowy 

zakład budżetowy Gminy Swarzędz 
już od 30 lat realizuje na terenie Gminy 
Swarzędz zadania o charakterze użytecz-
ności publicznej. Przez lata przeobrażeń 
gospodarczych Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Swarzędzu zmieniał zakres 
świadczonych usług. Do 31 grudnia 2013 
roku zajmował się eksploatacją składowi-
ska odpadów komunalnych mieszczącego 
się w Rabowicach przy ul. Świerkowej. 
W latach 2010 do 2016 prowadził obsługę 
lokali komunalnych w Swarzędzu przy ul. 
Sienkiewicza 19 i Staniewskiego 11. Od 
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2016 
roku był operatorem Swarzędzkiej Komu-
nikacji Miejskiej. Od stycznia 2005 roku 
zajmuje się eksploatacją i utrzymaniem 
gminnych ujęć wody, wodociągów, sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na 
terenach wiejskich. Na co dzień pracow-
nicy ZGK dbają o cmentarz komunalny, 
zajmują się oczyszczaniem miasta i gmi-
ny, pielęgnują zieleń i utrzymują tereny 

sportowe i rekreacyjne. To ważna praca. 
Dziękujemy za nią!

W piątkowe popołudnie, 1 kwietnia, 
burmistrz Marian Szkudlarek wraz z I 
zastępcą Grzegorzem Taterką odwiedził 

pracowników ZGK, przekazując na ręce 
dyrektor Izabeli Gruszczewskiej-Go-
net serdeczne życzenia, podziękowania 
i gratulacje...

 /wpr/

Ważna 
informacja!

U
przejmie informujemy, że 
2 maja oraz 17 czerwca 
2022 r. Urząd Miasta i Gmi-

ny w Swarzędzu będzie nieczynny.

/-/
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Polana przy ul. Strzeleckiej
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Ul. Katarzyńska i II etap ul. Polskiej – 
umowy z wykonawcami

W marcu burmistrz Marian Szku-
dlarek podpisał umowy z wykonawcami 
dwóch dużych inwestycji drogowych, na 
które nasza gmina otrzymała dofinan-
sowanie - rozbudowy ul. Katarzyńskiej 
oraz II etapu budowy ul. Polskiej.

► Wkrótce rozpocznie się pierw-
szy etap rozbudowy ul. Katarzyńskiej 
(od ul. Swarzędzkiej do ul. Promyk) 
w Gruszczynie. Przetarg na wykonaw-
stwo wygrała firma Infradrog Chodzież 
Sp. z o.o. Na sfinansowanie tej inwestycji 
Gmina Swarzędz ma otrzymać 13.693.000 
zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Cała 
inwestycja obejmuje przebudowę drogi 
o długości 1087,77 m. Powstanie tam as-
faltowa jezdnia o szerokości 6 m, ścieżka 
rowerowa o szerokości 2,5 m (nawierzch-
nia asfaltowa), chodnik o szerokości 1,5 m 

do 2,0 m o nawierzchni z kostki betonowej, 
kanał deszczowy, oświetlenie typu LED, 
nowa sieć wodociągowa z przyłączami, 
zbudowane zostaną brakujące przyłącza do 
kanalizacji sanitarnej oraz usunięte kolizje 
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. 
Umowa z wykonawcą została już pod-
pisana, a termin wykonania ustalono na 
370 dni.

► W wyniku rozstrzygniętego kon-
kursu dotyczącego wsparcia lokalnych 
inwestycji drogowych w ramach Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 
2022) otrzymaliśmy dofinansowanie na 
budowę ul. Polskiej w Zalasewie (II etap 
obejmujący połączenie ul. Kórnickiej 
z ul. Średzką). Na ten cel przyznano nam 
ponad 8,2 mln zł i jest to najwyższe dofi-
nansowanie w tegorocznej edycji w woje-
wództwie wielkopolskim. Zadanie będzie 

obejmowało m.in. budowę jezdni o sze-
rokości 7,0 m wraz ze ścieżką rowerową 
o szerokości 2,0 m, obustronnym chod-
nikiem oraz 4 przystankami komunikacji 
miejskiej. 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. i to ona będzie wyko-
nawcą. Umowa określa termin wykonania 
inwestycji na 210 dni. 

Na zdjęciach: Tak prezentuje się nowe, niedawno 
oddane do użytku, rondo u zbiegu ulic Polskiej 
i Kórnickiej. Nadano mu imię: Rondo Powstań-
ców Wielkopolskich Ziemi Swarzędzkiej. 

/mw/
z Fot. J.Murek
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Zalasewo – szkoła 
rozbudowana

Na ukończeniu jest rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Zalasewie. Trwają 

już tylko ostatnie prace wykończeniowe. 
W sześciu nowych salach lekcyjnych usta-
wiane są meble, montowane tablice i pozo-
stałe wyposażenie. Z nowych pomieszczeń 
wymienić trzeba jeszcze gabinety logope-
dy i pielęgniarki, obszerną świetlicę, dwie 

szatnie i, oczywiście, łazienki oraz toalety.
Teren wokół został uporządkowany, 

zadbano o nową zieleń. Bardzo przydaje 
się nowy parking dla uczniów – może 
pomieścić aż 165 rowerów.

/mw/



PROSTO Z RATUSZA  kwiecień 2022

6

P
ro

st
o

 z
 b

u
d

o
w

y

Ul. Wiosenna 
w Paczkowie – 
budowa z milionowym 
dofinansowaniem

Na ukończeniu jest procedura przetar-
gowa na budowę ul. Wiosennej w Pacz-
kowie. Powstanie tam porządna ulica 
o długości 0,5 km i szerokości 5,3 m 
z jednostronnym chodnikiem. Na ten cel 
otrzymaliśmy ponad 1 mln zł Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2022). 
W przetargu wpłynęło 7 ofert, a najko-
rzystniejszą złożyła firma Budownictwo 
Drogowe Krug. Jeśli nic nie stanie na prze-
szkodzie, to do jesieni inwestycja będzie 
gotowa, gdyż termin wykonania określono 
na 150 dni od daty podpisania umowy.

Mieszkańców Paczkowa powinna 
ucieszyć też wiadomość, że płyty drogowe, 
które leżą dziś na około 300-metrowym 
odcinku ulicy Wiosennej, ułożone zostaną 
na sąsiedniej ul. Rolnej.

/mw/

Pozyskaliśmy środki 
na budowę drogi 
dojazdowej do 
gruntów rolnych

W tym roku Gminie Swarzędz po raz 
kolejny udało się pozyskać środki na budo-
wę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. 
W ubiegłych latach takie dodatkowe środki 
otrzymaliśmy na ulicę Chlebową i Ziołową 
w Gortatowie. Tym razem dofinansowanie 

zostanie przeznaczone na realizację części 
ulicy Katarzyńskiej w Gruszczynie i Szkol-
nej w Kobylnicy, dzięki czemu powstanie 
asfaltowa droga o szerokości 5 metrów 
i łącznej długości ponad 2 kilometrów.

Dofinansowanie pochodzi ze środków 
budżetu Województwa Wielkopolskie-
go przeznaczonych na prace związane 
z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości 
gruntów rolnych i przydzielane jest w ra-
mach programu budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

/WPF/

Nowe boisko w Uzarzewie – nic tylko grać! W Uzarzewie przy ul. Kasztanowej zbudowane zostało wielofunkcyjne boisko sportowe, o czym informo-
waliśmy m.in. w poprzednim wydaniu PzR. Dziś, na nowych zdjęciach, chcemy pokazać Państwu, jak ten nowoczesny obiekt prezentuje się obecnie.
Przypomnijmy, że 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. Wokół posadzono zieleń, ustawiono ławki i kosze na śmieci, powstał też parking dla 9 samochodów osobowych (w tym 1 
miejsce dla osoby niepełnosprawnej). Koszt wyniósł 927.075,60 zł. /mw/

z Fot. https://www.facebook.com/Uzarzewo-i-My
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Górków – nowa ulica już gotowa. Zakończyła się budowa ul. Górków w Swarzędzu. Jej istniejący wcześniej odcinek został przedłużony do ul. Nowy 
Świat. Docelowo ul. Zamkowa ma być jednokierunkowa (od Rynku do ul. Grudzińskiego), a ul. Górków będzie stanowić alternatywne połączenie do ul. Cieszkowskiego.
Nowa jezdnia ul. Górków ma bitumiczną nawierzchnię o szerokości 5,5 m, a z obydwu stron zbudowane zostały chodniki o szerokości 2 m. W celu uspokojenia ruchu 
w ciągu ul. Górków zbudowano wyniesione skrzyżowanie. Zakres prac obejmował także budowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami. Wykonane zostało również oświetlenie uliczne.
Wykonawcą tej inwestycji była firma Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Sp. k., a koszt wyniósł blisko 2,2 mln zł. /mw/
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Trwa przebudowa 
centrum Swarzędza

Zgodnie z harmonogramem prze-
biega realizacja jednej z największych 
swarzędzkich inwestycji – budowy ulicy 
Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopol-
skich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, 
Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej 
wraz z siecią wodociągową, kanalizacją 
sanitarną i siecią gazową. 

Jest to ogromne, skomplikowane 
i drogie przedsięwzięcie. W ramach in-
westycji nastąpi rozdzielenie kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację deszczową 
i kanalizację sanitarną. 

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

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

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

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

Termin realizacji określono na 480 dni 
od podpisania umowy, tak więc można 
zakładać, że inwestycja zakończy się 
w połowie 2023 r. Do tego czasu należy 
liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. 
Prosimy wszystkich o wyrozumiałość. 

Wykonawcą jest firma STRABAG, 
która podjęła się wykonać zadanie za 
33.917.212,19 zł. 

Gmina Swarzędz jako inwestor zastęp-
czy spółki Aquanet realizuje prace związa-
ne z budową sieci wodociągowej i sieci ka-

nalizacyjnej. Spółka Aquanet przeznaczyła 
na realizację tego zadania odpowiednio: 
sieć wodociągowa – 3.203.757,81 zł i sieć 
kanalizacyjna – 5.956.327,53 zł. Roboty 
związane z usunięciem kolizji z gazo-
ciągiem, których koszt oszacowano na 
3.514.611,49 zł, sfinansuje firma PSG sp. 
z o.o. (porozumienie w tej sprawie jest 
w trakcie przygotowania).

Dodatkowo Gmina Swarzędz uzyska-
ła dofinansowanie z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w wysokości 
3.000.000zł. 

/mw/
 Fot. M.Woliński
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Kobylnica – 
w budynku dworca 
jest świetlica

W Kobylnicy zakończyła się już adap-
tacja i wyposażanie pomieszczeń nowej 
świetlicy urządzonej w budynku dworca 
kolejowego. Wcześniej PKP wykonały 
gruntowny remont zabytkowego, ponad 
stuletniego obiektu. Podróżni będą tam 
mogli korzystać z porządnej poczekal-
ni, kasy i sanitariatów. Pozostałe po-
mieszczenia, znajdujące się na dwóch 
kondygnacjach o powierzchni ok. 240 
m kw. znalazły się w dyspozycji naszej 
gminy. Została w nich urządzona świe-
tlica – znacznie obszerniejsza i bardziej 
funkcjonalna niż „stara”, znajdująca się 
w budynku remizy OSP. 

Na parterze urządzono przestronną 
salę ze sceną, jest tam też kuchnia, zaple-
cze gospodarcze i sanitariaty, na piętrze 
natomiast (co ważne – w świetlicy jest 
winda) ulokowano salki przeznaczone 
m.in. na zajęcia dla dzieci i seniorów.

Łączny koszt wyniósł 665 tys. zł.
/mw/

Bogucin, ul. Różana – 
będzie przebudowa

Trwa przetarg na przebudowę ul. Ró-
żanej w Bogucinie. Ulica ta (długość nieco 
ponad 180 m) będzie miała 5,5 m szeroko-
ści, a po obu stronach powstaną chodniki 
z kostki brukowej. W ramach inwestycji 
wybudowana zostanie kanalizacja desz-
czowa, powstanie kanał technologiczny, 
uzupełnione zostaną brakujące przyłącza 
do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 

Jest szansa, że wszystko to gotowe 
będzie do jesieni br.

/mw/

Kobylnica, 
ul. Poprzeczna – 
przetarg ogłoszony

Ogłoszony został również przetarg na 
przebudowę ul. Poprzecznej w Kobylnicy 
(nieco ponad 260 m, od ulicy Leśnej do 
Wiatrakowej). W ramach tej inwestycji 
wybudowana zostanie kanalizacja desz-
czowa, uzupełnione zostaną brakujące 
przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej, powstanie kanał technologiczny. 
Ulica Poprzeczna została zaprojektowana 

jako pieszojezdnia o nawierzchni z kostki 
brukowej. Budowa ma być zakończona 
do jesieni br.

/mw/

Zalasewo – ul. Space-
rowa z chodnikiem 
i asfaltem

W przygotowaniu jest przetarg nie-
ograniczony na budowę ul. Spacerowej (od 
Kórnickiej do ul. Równej) w Zalasewie. 
Ulica o długości 250 m będzie miała asfal-
tową nawierzchnię o szerokości 5 m oraz 
chodnik z kostki brukowej. Zbudowana 
zostanie kanalizacja deszczowa i nowe 
oświetlenie, usunięte zostaną kolizje sieci 
elektroenergetycznej i gazowej.

/mw/

Rozpoczęcie zrzutu 
ścieków w Paczkowie 
– ul. Budowlana, 
Sokolnicka, Betonowa, 
Folwarczna, 
Zagrodnicza, Parkowa, 
Altanowa, Nad Koplą

Paczkowo, ul. Budowlana, Sokol-
nicka, Betonowa, Folwarczna, Za-
grodnicza, Parkowa, Altanowa, Nad 
Koplą (patrz rysunek poniej) mogą 
rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji 
wybudowanej w ramach realizowanego 

przez Związek Międzygminny Puszcza 
Zielonka zadania inwestycyjnego pn.: 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazo-
wego Puszcza Zielonka i okolic – etap 
IV”. Warunkiem rozpoczęcia zrzutu jest 
podpisana umowa na odbiór ścieków 
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 wewnętrzną 
należy wykonać własnym staraniem i na 
koszt własny, prace te nie podlegają od-
biorowi technicznemu.

Po dokonaniu przełączenia należy nie-
zwłocznie dokonać pisemnego zgłoszenia 
stanu wodomierza, a w przypadku jego 
braku zadeklarować ilość osób zamiesz-
kałych na dzień rozpoczęcia zrzutu, 
powiadamiając spółkę AQUANET S.A. 

Osoby, które nie posiadają podpisa-
nej umowy, mogą uzyskać wyczerpującej 
informacje na ten temat oraz otrzymać 
druki wniosków w ZM Puszcza Zielonka 
w Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8 
w Biurze Obsługi albo pod numerem te-
lefonu 61 81 14 142. 

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

opr. Elżbieta Kaniecka /ZMPZ/
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Święto Patrona Miasta 
i Gminy Swarzędz – św. Józefa 

Z okazji obchodów Święta Patrona Miasta i Gminy Swarzędz – św. Józefa 
– 19 marca w Swarzędzkiej Sali Koncertowej odbyła się uroczysta XLIX 
sesja Rady Miejskiej. Również w drugim dniu obchodów święta Patrona 
Swarzędza św. Józefa odbyło się kilka ważnych uroczystości.

► Uroczystą sesję rozpoczęła prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Barbara 
Czachura, która wraz z burmistrzem Swa-
rzędza Marianem Szkudlarkiem powitała 
zaproszonych gości. Serdecznie powitani 

zostali: Starosta Powiatu Poznańskiego 
Jan Grabkowski, wójtowie i burmistrzo-
wie gmin ościennych, Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek, 
wiceburmistrzowie Grzegorz Taterka i To-

masz Zwoliński, Sekretarz Gminy Agata 
Kubacka, skarbnik gminy Karolina Dzie-
kan, radni Rady Miejskiej w Swarzędzu, 
radni Powiatu Poznańskiego, reprezentan-
ci nauki, duchowieństwa, Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej – Antoni Odzimek, 
Cechmistrz Cechu Stolarzy Swarzędzkich 
Piotr Kasprzak i przedstawiciele Cechu 
Stolarzy, wyróżnieni w latach poprzednich 
tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Swarzędz”, swarzędzcy przedsiębiorcy, 
sołtysi gminy Swarzędz, komendanci Po-
licji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
gminy Swarzędz, kierownicy wydziałów 
Urzędu Miasta i Gminy.

Brawami nagrodzono występ swa-
rzędzkiego Chóru Męskiego Akord. 

Nie zabrakło zadumy oraz refleksji nad 
aktualną, dramatyczną sytuacją dziejącą 
się za naszą wschodnią granicą. Szcze-
gólnego znaczenia nabrała dziś wspólnie 
odsłuchana piosenka Chłopców z Placu 
Broni pt. ,,Kocham Wolność”... 

Następnie wysłuchano okolicznościo-
wych wystąpień: Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, Burmistrza Mia-
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sta i Gminy Swarzędz, Cechmistrza Cechu 
Stolarzy Swarzędzkich i innych. Zebrani 
z uwagą obejrzeli film podsumowujący pra-
ce naszego samorządu w minionym roku. 

Podczas sesji wręczono również tego-
roczne wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Swarzędz”. Otrzymali je: Leszek 
Staniewski, Wojciech Wietrzyński oraz 
Swarzędzki Klub Sportowy Unia. Wrę-
czono także inne wyróżnienia okoliczno-
ściowe oraz odznaczenia przyznane przez 
Cech Stolarzy Swarzędzkich. Pięknym 
dopełnieniem uroczystego spotkania był 
występ artystyczny znanej polskiej wo-
kalistki Anny Wyszkoni. 

► W niedzielę, 20 marca, w dru-
gim dniu obchodów Święta Patrona 
Swarzędza św. Józefa, odbyło się kilka 
ważnych uroczystości. O godz. 11.00 
w Zalasewie nastąpiło oficjalne otwar-
cie ronda u zbiegu ulic Polskiej i Kór-
nickiej. Udział wzięli: poseł na sejm RP 
Bartłomiej Wróblewski, burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek 
wraz z zastępcami Grzegorzem Taterką 
i Tomaszem Zwolińskim, sekretarz Agata 
Kubacka, przewodnicząca Rady Miej-
skiej Barbara Czachura wraz z radnymi: 
Adrianem Senykiem, Szymonem Kurpi-
szem, Tomaszem Majchrzakiem, ksiądz 

proboszcz Marek Frąszczak, wykonawca 
inwestycji Tadeusz Krug.

Rondu nadano imię: Rondo Powstań-
ców Wielkopolskich Ziemi Swarzędzkiej. 

Tradycyjnie, w towarzystwie pocztów 
sztandarowych, w samo południe złożono 
kwiaty pod figurą św. Józefa przy skrzy-
żowaniu ulic Polnej i Wrzesińskiej. 

Następnie uczestnicy obchodów udali 
się na swarzędzki rynek, gdzie przed wej-

ściem do ratusza odsłonięto kolejną – dru-
gą już figurkę „swarzędzkiego stolarza”. 
Wydarzenie uświetnił krótki występ Chóru 
Męskiego „Akord”, który wykonał trady-
cyjną pieśń o św. Józefie. Burmistrz Marian 
Szkudlarek wraz z cechmistrzem Piotrem 
Kasprzakiem odsłonili rzeźbę ,,wchodzą-
cą” po schodach miejskiego ratusza.

/wpr/ 
 Fot. Aldona Młynarczak  
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Azbest  
– 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 zawiera-
jących 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. 

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

/wos/

Uwaga! Informacja dla właścicieli nieruchomości, którzy 
posiadają na posesji zbiornik bezodpływowy lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

Przypominamy o obowiązku zgło-
szenia zbiornika bezodpływowego 
(szamba) lub przydomowej oczysz-

czalni ścieków, do gminnej ewidencji 
(druk zgłoszenia dostępny na stronie 
internetowej lub w Wydziele Ochrony 
Środowiska, ul. Poznańska 25). 

Przypominamy również, że właści-
ciele nieruchomości mają obowiązek 
posiadania umowy z firmą odbierającą 
nieczystości ciekłe, posiadającą ze-
zwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczy-
stości ciekłych (lista przedsiębiorców 
znajduje się na stronie internetowej 

w zakładce informator miejski) oraz 
dowodów uiszczenia opłat za wywóz 
nieczystości ciekłych lub osadów (tj. 
rachunki, faktury vat, które zawierają 
informacje takie jak: dane przedsiębior-
stwa, dane właściciela nieruchomości 
oraz informacje o ilości odebranych 
nieczystości ciekłych). 

Od kwietnia 2022 r. Urząd Miasta 
i Gminy w Swarzędzu będzie prowadził 
wzmożone kontrole dokumentacji będą-
cych w posiadaniu właścicieli nierucho-
mości. Za brak odpowiednich dokumen-
tów może zostać nałożony mandat karny. 

/wos/

Rejestracja  
źródeł ciepła

Wydział Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu informuje, że do 30 

czerwca 2022 roku (w przypadku starych 
już istniejących źródeł ciepła lub spalania 
paliw) każdy właściciel lub zarządca nie-
ruchomości ma obowiązek złożenia dekla-
racji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB). W przypadku nowo 
powstałych źródeł ciepła lub spalania pa-
liw – 14 dni od uruchomienia.

Niniejszą deklarację można złożyć 
drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.
gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie 
miasta/gminy właściwym dla umiejsco-
wienia budynku. /wos/

Nowy czujnik 
jakości powietrza 
w gminie 
Swarzędz

Na terenie gminy Swarzędz, a dokład-
niej w Sarbinowie, UMiG Swarzędz 
zamontował kolejny czujnik jako-

ści powietrza. Pomiary ze wspomnianego 
czujnika dostępne są cały czas on-line na 
stronie producenta: https://panel.synge-
os.pl/sensor/pm10?device=8107 a tak-
że w aplikacji Kanarek, która dostępna 
jest na platformie Android i iOS, czy na 
stronie: www.smogstop.infoswarzedz.pl 
Wspomniany czujnik jest 15 urządzeniem, 
które UMiG zakupił. Dla przypomnienia 
w gminie funkcjonują także inne, „społecz-
ne” czujniki. Łącznie z nowopowstałym 
pracuje dziś 25 różnego rodzaju urządzeń. 

Lokalizacja miernika w Sarbinowie 
nie jest przypadkowa, ponieważ jako jedna 

z niewielu miejscowości była poza zasię-
giem innych czujników. Nadal niektóre 
miejscowości jak Puszczykowo-Zaborze, 
Garby czy Janikowo nie są monitorowane. 
Mam ogromną nadzieję, że to się zmieni. 
Niestety, wraz z rozwojem sieci czujni-

ków powietrza, nadal otrzymuję sygna-
ły, że jest to niepotrzebne i nikt z tego 
nie korzysta... Ci sami ludzie wcześniej, 
zanim powstał pierwszy czujnik w gmi-
nie, negowali w ogóle fakt złej jakości 
powietrza. Faktycznie, czujnik – poza 
badaniem powietrza 24h na dobę, 7 dni 
w tygodniu – nic więcej nie robi. Nato-
miast my, mieszkańcy, mamy możliwość 
sprawdzenia aktualnej jakości powietrza 
i np. możemy podjąć właściwą decyzję 
o aktywności na zewnątrz. 

Czujniki jakości powietrza to także 
ogromny argument dla naszych sąsiadów, 
którzy nadal użytkują zwykłe kopciuchy 
i trudno z nimi rozmawiać o ekologii. Przy 
okazji należy przypomnieć, że pozostało 
niewiele czasu, bo około 650 dni, na wy-
mianę starego pieca: kopciucha czy zwy-
kłego pieca bezklasowego. Po 1 stycznia 
2024 roku użytkowanie takich pieców, 
które generują ogromne ilości pyłów 
zawieszonych PM10 i PM2,5, będzie 
NIELEGALNE.

Jacek Bura
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Adoptuj 
przyjaciela!

Cześć, jestem 
Baloo, ale 
mówią też na 

mnie Bilbo. Wy możecie 
mówić na mnie jak tylko ze-
chcecie, tylko pomóżcie mi zna-
leźć dom! Chyba trochę się zasiedziałem 
w Skałowie – moi koledzy z sąsiednich 
boksów jeden po drugim znajdują nowe 
domy, a ja nadal tu siedzę i czekam, aż 
uśmiechnie się do mnie los… Nie jest mi tu 
źle, opiekują się mną ciocie i wujkowie, ale 
mój całkiem własny Człowiek i Dom – to 
by było coś… Bo przecież świetny ze mnie 
gość! Nie dość że przystojny jak nie wiem 
(no spójrzcie na te oczy, a jaką mam cudną 
szorstką sierść!), to jeszcze sympatyczny. 
Szybko nawiązuję kontakt z człowiekiem, 
nie ma we mnie agresji, a moim marze-
niem jest aktywny dom z ogródkiem, bo 
jestem sporym psem i mam mnóóóóóstwo 
energii. Mam około 6 lat. Mogę zostać 
kumplem większych dzieci. Niestety nie 
toleruję kotów, ale kto nie ma żadnych 
wad, niech pierwszy rzuci smaczkiem! 

Osoby zainteresowane adopcją 
Bilbo, zwanego również Baloo, 

prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu 783 552 272. Zapra-
szamy również do odwiedzania 
strony internetowej schroniska: 

schronisko-skalowo.pl oraz na-
szego profilu na Instagramie: przy-

stanekskalowo 
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Bezpłatna 
sterylizacja 
i kastracja kotów 
wolno żyjących 

Gmina Swarzędz w dniu 14 kwietnia 
2022 roku rozpoczyna realizację 
programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz 
w 2022 roku, który ma na celu zapobie-
ganie bezdomności zwierząt oraz ogra-
niczenie ich niekontrolowanego rozrodu. 
Wolno żyjące koty i kotki z terenu naszej 
gminy mogą zostać poddane sterylizacji 
lub kastracji w jednej ze wskazanych przez 
Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu lecz-
nic. Osoby, które chciałyby się podjąć tego 
zadania i stać się społecznym opiekunem 
zwierzęcia muszą w pierwszej kolejno-
ści zgłosić się do Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Swarzędzu oraz wypełnić wniosek 
o uzyskanie skierowania na zabieg kastra-
cji/sterylizacji. Następnie, wraz z otrzyma-
nym z urzędu skierowaniem, należy udać 
się do wybranej lecznicy (jednej z wska-
zanych na skierowaniu), gdzie zwierzę 
zostanie poddane zabiegowi. Po krótkiej 

rekonwalescencji, opiekun wypuszcza kota 
lub kotkę w miejscu ich pochwycenia. 

Opiekunowie społeczni mogą również 
składać wnioski o wydanie karmy prze-
znaczonej na dokarmianie kotów wolno 
żyjących w okresie zimowym (tj. od paź-
dziernika do marca). Wnioski o wydanie 
karmy należy złożyć w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu w terminie do 30 
czerwca bieżącego roku.

Ponadto właściciele psów i kotów 
mogą bezpłatnie wykonać zabieg elek-
tronicznego znakowania zwierząt (tzw. 
czipowania) bez skierowania u jednego 
z weterynarzy wskazanych w „Programie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Swarzędz w 2022 roku”. 
Ilość bezpłatnych czipowań jest limito-
wana ilością środków zabezpieczonych 
w budżecie Miasta i Gminy Swarzędz.

Całość akcji finansowana jest z bu-
dżetu Miasta i Gminy Swarzędz.  

/wos/

Nie pal śmieci!
Co roku na choroby wywołane złym stanem po-

wietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! Toksyczny 
wpływ substancji powstających podczas spalania 
śmieci na zdrowie człowieka może objawić się 
dopiero po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach, 
np. w postaci astmy oskrzelowej, alergicznego 
zapalenia skóry, alergii pokarmowych, a nawet 
chorób nowotworowych. Pamiętaj! Szczególnie 
wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. Pomyśl 
o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca 
lub ogniska. 

► Spalanie śmieci w domowym piecu 
truje i rujnuje! 
Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to 
najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla 
zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów. 
Podczas spalania śmieci powstają tlenki węgla 
i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale 
ciężkie, a także rakotwórcze dioksyny i furany. 
Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę 
i ziemię oraz przyczyniają się do kwaśnych desz-
czy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, jajka, 
warzywa i owoce. 
Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, śro-
dowisko, piec i komin. Spalanie odpadów jest 
bardzo drogie. Zdrowia i życia nie da się odkupić, 
natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana 
pieca i przewodów kominowych. Niedrożność 
komina może też doprowadzić do zaczadzenia, 
a nawet do pożaru. 
Spalając odpady niszczymy świat, w którym 
obecnie żyjemy oraz świat, w którym będą żyły 
nasze dzieci i wnuki. 

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na 
działanie toksyn są dzieci. Pomyśl 
o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci 
do pieca lub ogniska. 

Co roku na choroby wywołane złym stanem po-
wietrza umiera ok. 28 tys. Polaków! 

► Sąsiad pali śmieci. Co robić? 
Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu śmieci, jakie 
są skutki spalania odpadów. 
Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie z palącym 
śmieci większą grupą. Poinformujcie go, że takie 
postępowanie jest naganne i nie przymykacie 
na to oczu, a w razie potrzeby powiadomicie 
odpowiednie służby. 

Jeśli rozmowa nie daje efektów, poinformuj: 
 » Straż Miejską (61) 65 10 986 
 » Policję (61) 841 48 00 
 » Wydział Ochrony Środowiska UMiG w Swarzę-

dzu (61) 65 12 403 
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania 
odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych 
do tego celu. Za spalanie odpadów grozi mandat 
w wysokości do 500 zł lub grzywna w wysokości 
do 5000 zł. /wos/
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Z prac Rady 
Miejskiej

W dniu 22 marca 2022 roku od-
była się L Sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. W obradach, 

które prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Cza-
chura, uczestniczyło 20 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr L/541/2022 w spra-

wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2022.

► Uchwałę nr L/542/2022 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2022 
– 2043.

► Uchwałę nr L/543/2022 w sprawie 
emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz za-
sad ich zbywania, nabywania i wykupu.

► Uchwałę nr L/544/2022 w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Swarzędz na rok 2023.

► Uchwałę nr L/545/2022 w sprawie 
Programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Swarzędz 
w 2022 roku.

► Uchwałę nr L/546/2022 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Osłono-
wego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 
rok 2022. 

► Uchwałę nr L/547/2022 w sprawie 
przyjęcia do realizacji Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022-2025.

► Uchwałę nr L/548/2022 w sprawie 
wyznaczenia miejsc do prowadzenia han-
dlu w piątki i soboty przez rolników i ich 
domowników oraz wprowadzenia regula-
minu określającego zasady prowadzenia 
handlu w piątki i soboty przez rolników 
i ich domowników.

► Uchwałę nr L/549/2022 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/34/2018 w sprawie 
przyjęcia regulaminu targowiska miejskie-
go w Swarzędzu.

► Uchwałę nr L/550/2022 w sprawie 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin-
nych – Gruszczyn, ul. Katarzyńska.

► Uchwałę nr L/551/2022 w  sprawie  
zaliczenia drogi do kategorii dróg gmin-
nych – Jasin, ul. Rutkowskiego. 

► Uchwałę nr L/552/2022  w  spra-

wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Łowęcin – ul. Cytrynowa. 

► Uchwałę nr L/553/2022  w  sprawie 
nadania nazwy dla ronda w miejscowości 
Zalasewo – Ofiar napaści na Ukrainę 2022. 

► Uchwałę nr L/554/2022 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego wschodniej części wsi Uzarzewo. 

► Uchwałę nr L/555/2022 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Keplera w Zalasewie.

► Uchwałę nr L/556/2022 w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Paczkowa 
– część A3.

► Uchwałę nr L/557/2022 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wschodniej części obrę-
bu Zalasewo. 

Sporządziła:
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/

W dniu 22 marca 2022 roku od-
była się L Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. Głównym 

tematem sesji była „Informacja o stanie 
ochrony przeciwpożarowej na terenie 
Gminy Swarzędz oraz o stanie porządku 
i bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Gminy Swarzędz w 2021 r.” 

Komendant Komisariatu Policji 
w Swarzędzu, Eugeniusz Sierański, 
przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa 
na terenie działania Komisariatu Policji 
w Swarzędzu w 2021 roku. Omówił za-
kres podejmowanych czynności i wykry-
wanych przestępstw oraz wyniki pionu 
kryminalnego Komisariatu Policji. Ko-
mendant poinformował o działaniach po-
dejmowanych przez policję w związku ze 
stanem trwającej w 2021 roku pandemii 
koronawirusa. Komendant podziękował 
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy 
Swarzędz, którzy stosowali się do prze-
pisów, w szczególności obowiązujących 
w okresie zastosowanej kwarantanny. Na 
zakończenie omówił przeprowadzone 
przedsięwzięcia modernizacyjne na swa-
rzędzkim komisariacie oraz serdecznie 
podziękował za współpracę z władzami 
miasta i służbami mundurowymi Gminy 
Swarzędz.

Komendant Gminny Ochrony Prze-
ciwpożarowej w Swarzędzu, Sławomir 
Kaźmierczak przedstawił Informację 
o stanie ochrony przeciwpożarowej na 
terenie Gminy Swarzędz. Komendant 
zaprezentował analizę działań ratowni-
czych w 2021 roku, przedstawił Infor-
mację o działaniach Gminy Swarzędz 
w 2021 r. w związku z zagrożeniem wi-
rusem SARS-COV-2 oraz poinformował 
o podejmowanych aktualnie działaniach 
pomocowych dla uchodźców wojennych 
z Ukrainy.

Następnie informację o stanie bezpie-
czeństwa publicznego przedstawił Ko-
mendant Straży Miejskiej Piotr Kubczak. 
W prezentacji omówił zakres interwencji 
podejmowanych przez strażników. Naj-
częstsze interwencje dotyczą spalania od-
padów, interwencji w ruchu drogowym, 
a także niszczenia zieleni, zaśmiecania 
i uszkadzania mienia. Komendant Kub-
czak podkreślił dobrą współpracę z Po-
licją i Strażą Pożarną. 

Podczas dyskusji poruszono także 
kwestie ilości wyjazdów służb ratun-
kowych, które są efektem fałszywych 
alarmów, wykorzystania dronów w pracy 
Straży Miejskiej. Ponadto radni zgłaszali 
bieżące problemy mieszkańców w zakre-

sie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
spalania i gospodarowania odpadów. 

Podczas sesji Rada podjęła uchwały 
m.in. w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 
2023, zapobieganiu bezdomności zwie-
rząt, Gminnego Programu Osłonowego 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022, wyznaczenia miejsc do prowa-
dzenia handlu w piątki i w soboty przez 
rolników i ich domowników, uchwalenia 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go Paczkowa – część A3, uchwalenia 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go wschodniej części obrębu Zalasewo 
oraz nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Łowęcin. Nowa ulica 
będzie nosiła nazwę ul. Cytrynowa. 

Rada Miejska w Swarzędzu, chcąc 
wyrazić solidarność z narodem Ukraiń-
skim doświadczającym okrucieństwa 
wojennego, podjęła również uchwałę 
o nadaniu nazwy rondu w Zalasewie. 
Rondo otrzymało nazwę „Ofiar Napaści 
na Ukrainę 2022” 

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi 

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Roz-
woju Wsi Rady Miejskiej w Swarzędzu odbyło się 16 
marca. Było to pierwsze spotkanie od bardzo długiego 
czasu, które mogło odbyć się w trybie stacjonarnym. 
W posiedzeniu udział wzięło 8 radnych. 
Głównym tematem przedstawionym na Komisji był:
Przegląd planów inwestycyjnych w sołectwach oraz 
w ramach realizacji funduszu sołeckiego.
Plany inwestycyjne w sołectwach przedstawił Kie-
rownik Wydziału Inwestycji, Bartłomiej Majchrzak, 
natomiast sposób realizacji funduszu sołeckiego przed-
stawił Kierownik wydziału Nadzoru Właścicielskiego 
i Transportu, Mariusz Szrajbrowski. 
W dyskusji poruszono następujące tematy: 

 » podłączenie do kanalizacji sanitarnej w ul. Tuleckiej. 
Z-ca Burmistrza Grzegorz Taterka wyjaśnił, że ka-
nalizacja została wykonana już w I-szym etapie ZM 
Puszcza Zielonka, natomiast do tej pory nie została 
podłączona ze względu na to, że musiałaby przechodzić 
przez prywatne grunty. Gmina Swarzędz wywołała 
dokumentację techniczną na rozbudowę ul. Opłotki 
i jeżeli zostanie wydana decyzja umożliwi to podłą-
czenie kanalizacji. 

 » realizację inwestycji tunelu w Kobylnicy, czy przesu-
nięcie w czasie stanowi zagrożenia dla otrzymania 
dofinansowania tej inwestycji oraz czy wykonanie 
ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką jest 
oddzielną inwestycją. 

W wyjaśnieniu Kierownik Wydziału Inwestycji Bar-
tłomiej Majchrzak odpowiedział, że aby inwestycja 
w Kobylnicy nie utraciła dofinansowania, odbiór 
inwestycji musi nastąpić w 2024 roku. Gmina nie 
otrzymała żadnych informacji o zagrożeniu finan-
sowania tej inwestycji. Natomiast budowa ronda 
na połączeniu z drogą wojewódzką jest realizowana 
przez WZDW w Poznaniu i Gmina nie zna dokładne-
go terminu zakończenia prac projektowych oraz daty 
realizacji zadania. 

 » dokumentację dla ronda u zbiegu ul. Kwaśniew-
skiego, Cmentarnej i Cieszkowskiego. 

Z-ca Burmistrza G. Taterka odpowiedział, że Gmina 
zwróciła się do Starosty z ofertą partycypacji w kosz-
tach i czeka na odpowiedź. 

 » inwestycję związaną z  ustawieniem radarowych 
wyświetlaczy prędkości w newralgicznych punktach 
Sołectwa Paczkowa. 

Kierownik M. Szrajbrowski poinformował, że zostaną 
zakupione 2 wyświetlacze. 

Następnie radni przystąpili do omówienia materiałów 
sesyjnych gdzie dyskutowano m.in. przy:

 » projekcie uchwały w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2023.

Projekt uchwały przedstawiła Z-ca Kierownika Wy-
działu Teleinformatyki, Aleksandra Pietrzak. 

Radny Wojciech Kmieciak zasugerował aby w §6 
uchwały wydłużyć okres na odwołanie do 7 dni.
Ponadto Radny Ryszard Dyzma wniósł o przedłuże-
nie terminu głosowania do września, oraz o zapis, 
że jeżeli wygrany projekt nie zostanie w danym roku 
zrealizowany, to gmina zrealizuje go w ciągu 3 lat. 
Sołtys Irena Prokop  zgłosiła problemy techniczne z gło-
sowaniem do budżetu obywatelskiego w zeszłym roku. 
Z-ca Kierownika A.Pietrzak zadeklarowała, że wszyst-
kie sugestie zostaną rozważone.

 » oraz przy projekcie uchwały w sprawie wyzna-
czenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki 
i soboty przez rolników i ich domowników oraz 
wprowadzenia regulaminu określającego zasady 
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rol-
ników i ich domowników.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału 
Nadzoru Właścicielskiego i Transportu, Mariusz 
Szrajbrowski. Dyskutowano na temat liczby wyzna-
czonych miejsc, ich przeznaczenia oraz wysokości 
opłat targowych.
Radny Włodzimierz Buczyński powiedział, że w jego 
odczuciu tych miejsc będzie za mało, a ustawa w do-
myśle mówi o miejscu dla każdego rolnika. 
Radna Barbara Czachura zwróciła uwagę, że rolni-
kom drastycznie wzrosła od stycznia 2022 roku opłata 
eksploatacyjna na targowisku i prosi o wyznaczenie 
większej liczby miejsc na terenie gminy.

Kolejnym punktem obrad były sprawy bieżące, gdzie: 
Radny Ryszard Dyzma poruszył kwestie realizacji drogi 
serwisowej przy nowo powstałej hali w Paczkowie. 
Poinformował, że mieszkańcy obawiają się, że dojazd 
odbywał się będzie od ul. Kościelonki. 
Z-ca Burmistrza wyjaśnił, że główny zjazd wyznaczony 
jest od drogi serwisowej, ul. Kościelonka nie może być 
wykorzystywana.
Radna Anna Tomicka zapytała o przedsiębiorców 
prowadzących działalność na modernizowanej i za-
mkniętej ul. Zamkowa, dokładnie czy można ubiegać 
się o umorzenie podatku i na jakie ulgi może liczyć 
przedsiębiorca. 
Z-ca Burmistrza G. Tatrka poprosił, aby przedsiębiorcy 
zwrócili się do Urzędu z pismem, na które otrzymają 
odpowiedź. 
Radny Dawid Książkiewicz zapytał czy i jakie alter-
natywne drogi wyjazdu z Gortatowa są planowane. 
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza G. Taterka poinformo-
wał, że projektowana jest ul. Królewska i Darniowa. 
Gmina ubiega się o dofinansowania ul. Grudzińskiego 
i Pszennej. Jest projektowana ul. Sołecka. 
Z-ca Burmistrza poinformował również Radnych , że 
ze względu na trudności techniczne termin realizacji 
inwestycji - modernizacji przejścia pod torami na ul. 
Dworcowej zostanie wydłużony o 6 miesięcy.

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

Tomasz Majchrzak

Pomoc finansowa 
dla pszczelarzy

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się 
nabór wniosków o przyznanie pomocy dla 

pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi 
działalność nadzorowaną w zakresie utrzymy-
wania pszczół wpisanych do rejestru, o którym 
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt. 
Wnioski o udzielenie pomocy należy składać 
na formularzu opracowanym i udostępnionym 
przez Agencję na jej stronie internetowej do 
Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczela-
rza, w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 
31.05.2022 r. Więcej informacji na ten temat na 
stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-
-dla-pszczelarzy---nabor-2022

„Lokalny 
Animator Sportu” 
i dofinansowanie 
32,4 tys. zł

W bieżącym roku, po raz kolejny Gmina Swa-
rzędz uzyskała dofinansowanie w ramach 

projektu „Lokalny Animator Sportu”, którego 
operatorem jest Instytut Sportu – Państwowy 
Instytut Badawczy.  Prowadzenie zajęć przez 
animatorów na boiskach w Bogucinie, Paczko-
wie i Swarzędzu (przy Szkole Podstawowej nr 5) 
zostanie w połowie sfinansowane ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

 » Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie 
zajęć i imprez sportowych dla różnych grup 
społecznych, w tym w szczególności dla dzie-
ci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  
i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

 » współpraca ze szkołami i innymi placówkami 
oświatowo-wychowawczymi w celu promo-
wania aktywności fizycznej,

 » współpraca z klubami sportowymi i innymi 
organizacjami pozarządowymi,

 » organizowanie i współorganizowanie imprez 
sportowych oraz innych wydarzeń promują-
cych zdrowy styl życia, sprzyjających włącze-
niu społecznemu poprzez sport,

 » organizowanie, promowanie i rozwijanie 
wolontariatu oraz aktywnej postawy oby-
watelskiej;

ANIMATORZY:
 » BOGUCIN - Mirosław Wyrwas, tel. 503 067 425
 » PACZKOWO - Robert Dopta, tel. 792 080 235
 » SWARZĘDZ - Wojciech Michał Niklaus, tel. 

602 774 780
/tl/
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DNI SWARZĘDZA 2022
Oto artyści, których będziemy gościć podczas 
tegorocznych Dni Swarzędza 9-10 lipca 
na Polanie przy ul. Strzeleckiej.

Tommy Guns
Tommy Guns to kwintet napędza-

ny energią rockowej klasyki. Założony 
w Swarzędzu zespół wykonuje przeboje 
wielkich rockowych sław takich jak Nirva-
na, Pearl Jam, Mick Jagger, Lenny Kravitz 
czy Alice In Chains

B. Capello
Zespół ze Swarzędza kontynuujący 

myśl artystyczną kultowych zespołów 

rockowych, wplatając w to swoje świe-
że, nowoczesne brzmienie. Przyświeca 
mu połączenie dobrego tekstu z krzykiem 
oburzonego dziecka. Muzycy wywodzą 
się z różnych środowisk muzycznych. 
Muzyka B. Capello to oryginalne brzmie-
nie oraz ciekawe aranżacje zawarte we 
własnych kompozycjach. W stacjach 
radiowych znane są piosenki Wujek, 
Wesele, Wracamy na tron, Żebyś wpa-
dła na mnie.

KULT
Żywa legenda polskiej muzyki rocko-

wej. Zespół powstał w 1982 roku z ini-
cjatywy Kazika Staszewskiego i Piotra 
Wieteski. Od wielu lat należy do grona 
najbardziej znanych zespołów rockowych 
w Polsce. Od samego początku antysys-
temowe teksty Kazika Staszewskiego 
poruszały ważne problemy związane 
z tożsamością, wiarą czy porządkiem spo-
łecznym. Wylansowali takie przeboje jak: 
Arahja, Czarne słońca, Baranek, Gdy nie 
ma dzieci i wiele wiele innych utworów.

Nina Suerte
Nina Suerte to polska dj-ka, która 

występowała w najlepszych klubach i na 
największych festiwalach. Od 5 lat jest 
stałą bywalczynią w Azji, gdzie podpisuje 
kolejne kontrakty i występuje na najwięk-
szych scenach. Obecnie w jej setach moż-
na usłyszeć dużą dawkę hardstylowych 
brzmień.

DJ HAZEL
DJ Hazel – należący do absolutnej 

polskiej czołówki Dj-ów. Żywa legenda 
muzyki klubowej, laureat wielu nagród 
i wyróżnień, w tym 2-go miejsca na mi-
strzostwach Europy DJ`ów w Niemczech. 
Występował z takimi gwiazdami jak DJ 
Tiesto, DJ Tonka czy ATB. Brał również 
udział w takich wydarzeniach jak Amster-
dam Dance Mission czy też Sunrise With 
Ekwador.

Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa 

powstała w lutym 1996 roku z inicjaty-

Tommy Guns B. Capello

KULT

Nina Suerte

DJ HAZEL

Sylwia Grzeszczak
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wy Wojciecha Wietrzyńskiego, animatora 
Ogólnopolskiego Ruchu Flażoletowego. 
Od początku istnienia jest związana ze 
Swarzędzkim Ośrodkiem Kultury. W re-
pertuarze zespołu znajdują się pochodzące 
jeszcze ze średniowiecza melodie z Irlan-
dii, Bretanii, Francji, Hiszpanii i Polski 
oraz utwory współczesnych kompozy-
torów.

RH BLUES 1986
Zespół RHBlues powstał w Swa-

rzędzu w 1986 roku. Po krótkim czasie 
występował na licznych przeglądach, 
odbierając wyróżnienia ze strony jury. 

Zespół w ciągu niespełna dwóch pierw-
szych lat zagrał sporo koncertów, suppor-
tując znane zespoły z całej Polski. W 1988 
swarzędzka grupa RHBlues przestała ist-
nieć, a większość muzyków brała udział 
w innych zespołach muzycznych. Po 32 
latach – w 2018 roku – byli członkowie 
RHBlues postanowili reaktywować ze-
spół pod tą samą nazwą, dodając do niej 
rok powstania 1986.

Sylwia Grzeszczak
Wokalistka, kompozytorka i autorka 

tekstów. Artystka o niebagatelnym głosie. 
Utwory takie jak: „Tamta dziewczyna”, 

„Małe rzeczy”, „Pożyczony”, czy też 
„Prawda o nas” słyszał niemalże każdy. 
Sylwia Grzeszczak jest laureatką wielu 
prestiżowych nagród, m.in. Eska Music 
Awards, Superjedynki, TOPtrendy. Czeka 
nas wyjątkowy koncert, z największymi 
przebojami oraz mnóstwo pozytywnej 
energii.

Oprócz ww. zespołów usłyszymy 
popisy wokalne podopiecznych 
Sekcji Piosenki oraz zobaczymy 

pokazy taneczne Sekcji Tańca Ośrodka 
Kultury!

ZAPRASZAMY!

Wielkie damy 
piosenki...

W środowy wieczór 9 marca w Pa-
łacyku pod Lipami zebrał się 
tłum koneserów dobrej muzyki. 

Wszystko za sprawą koncertu pt.: „Wielkie 
Damy Piosenki”.

Dla swarzędzkiej publiczności zagrał 
duet muzyków – Lucy & Tom. Swoją 
muzyką opowiedzieli o wielkich damach 
światowej i polskiej estrady – kobietach, 
które w poszukiwaniu miłości gotowe były 
zrezygnować ze sceny. Usłyszeliśmy takie 
hity jak: „Besame Mucho”, czy „Miłość Ci 
wszystko wybaczy”… Pojawił się repertuar 

Edith Piaf, Marleny Diet rich, Violetty Vil-
las i Miry Kubasińskiej. Wszystkie utwory 
wykonywane były w siedmiu oryginalnych 

językach: angielskim, niemieckim, francu-
skim, hiszpańskim, włoskim, japońskim 
i oczywiście polskim.

Wspaniały mezzosopranowy głos 
w towarzystwie zasłuchanej w niego gi-
tary wywoływał w słuchaczach zachwyt, 
i każdy mógł choć na chwilę zapomnieć 
o ciężkiej, otaczającej nas rzeczywisto-
ści. Sama zaś Lucy sprawiła, że wszystkie 
wielkie, nieżyjące już artystki na chwilę 
zagościły w Pałacyku pod Lipami…

Koncert kobiecy – i dla kobiet – za-
kończyła wspólnie wykonana piosenka 
i kwiaty, wręczone wszystkim Paniom 
z okazji Ich święta przez organizatorów: 
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz wraz ze 
Swarzędzkim Ośrodkiem Kultury.

/ok/

Wielkie brawa dla Anny Wyszkoni

W niedzielę 20 marca br. w Swa-
rzędzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie odbył się Recital 

Anny Wyszkoni, która jest jedną z naj-
bardziej doświadczonych i cenionych 
wokalistek polskiej sceny muzycznej. 
Ma w swoim dorobku imponującą licz-
bę przebojów, nagród i wyróżnień. Ania 
Wyszkoni i jej zespół pokazali, że nie trze-
ba robić wielkiego show, by zaczarować 
publiczność. Wystarczy scena, czysty 
dźwięk, pasja i osobowość. Artystka na-

wiązała świetny kontakt ze swarzędzką 
publicznością, wielokrotnie angażując 
fanów do wspólnego śpiewu. Podczas 
koncertu nie zabrakło utworów takich jak: 
„Z ciszą pośród czterech ścian”, „Wiem, 
że jesteś tam”, „Czy ten pan i pani” czy 
„Agnieszka”. Owacjom na stojąco nie 
było końca, a Ania Wyszkoni zakończyła 
to eleganckie i pełne emocji wydarzenie 
potrójnym bisem. Dziękujemy publicz-
ności za wspaniałą frekwencję. 

/ok/

RH BLUES 1986

Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa
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Ławeczka w słońcu...

26 marca br. scena Swarzędzkiej Sali Koncertowej 
zamieniła się w piękny park, a to za sprawą przed-
stawienia teatralnego „Ławeczka w słońcu”. Cała 

opowieść rozgrywa się w pensjonacie dla seniorów, gdzie 
dwaj starzy przyjaciele  przesiadujący na ławeczce w parku 
czekają, aby promyk słońca odmienił ich los. Udaje się to 
za sprawą uroczej Adrienne, która pewnego dnia przysiada 
się do nich na ławeczkę. W rolę bohaterów sztuki wcielili 
się znakomici znani aktorzy: Maria Gładkowska, Wojciech 
Wysocki i Sylwester Maciejewski. Ta radosna opowieść 
o życiu nie ma nic wspólnego z lirycznym podsumowaniem 
egzystencji, wręcz przeciwnie – jest obfitującą w zabaw-
ne puenty, radosną opowieścią o życiu i sposobach jego 
doświadczania. Swarzędzka publiczność z uśmiechem 
nagrodziła aktorów gromkimi brawami.  /ok/

Otwarty turniej 
szachowy 

W dniach 12-13 marca 2022 w Swa-
rzędzkim Ośrodku Kultury od-
był się otwarty turniej szacho-

wy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz. W turnieju uczestniczyło 53 
zawodników z całej Polski i 1 z Irlandii. 

W pierwszym dniu do szachownic za-
siedli juniorzy do 18 roku życia. Zacięta 
rywalizacja trwała wiele godzin i wyłoniła 
zwycięzców:

 » I miejsce – Michał Głuszyński 
 » II miejsce – Patryk Brożyński 
 » III miejsce – Kacper Roj 
 » Najlepszy zawodnik do lat 10  
– Marcel Wojtach 

 » Najlepszy zawodnik do lat 14  
– Stanisław Piechota 

 » Najlepszy zawodnik do lat 18  
– Michał Głuszyński 

 » Najlepsza juniorka – Anna Kilarska 
 » Najmłodszy zawodnik  
– Maksymilian Kucza 
Dzień drugi to zmagania dorosłych 

i seniorów. Wielogodzinna batalia na 
szachownicy wykreowała zwycięzców:
Kategoria dorosłych:

 » I miejsce – Dominika Stochniałek 
 » II miejsce – Krzysztof Mądrawski 
 » III miejsce – Piotr Jędras 

Kategoria seniorów:
 » I miejsce – Włodzimierz Garbarek 
 » II miejsce – Ryszard Dyzma
Oprócz atrakcyjnych nagród osobi-

ście wręczanych przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Swarzędz Mariana Szkudlarka, 
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
dyplom.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy na kolejne tur-
nieje szachowe do Swarzędzkiego Ośrodka 
Kultury. /ok/
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ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz
tel.  61 651 26 50, 51, 52, 53 fax. 61 651 26 54
ops@swarzedz.pl www.opsswarzedz.pl 

Świadczenie pieniężne dla osób,  
które zapewniły zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy 
zapewnili zakwaterowanie i wy-
żywienie obywatelom Ukrainy, 

przybyłym od 24 lutego 2022 r. na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej bezpo-
średnio z terytorium Ukrainy, w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium tego państwa oraz obywa-

telom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, 
którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu 
działań wojennych przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać 
się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. 
Wnioski o przyznanie świadczenia można 
składać w Ośrodku pomocy Społecznej 
w Swarzędzu przy ul. Poznańska 25. 

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł 
dziennie za osobę. 

Świadczenie jest przyznawane nie 
dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane 
z dołu – pieniądze będą przekazywane 
wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła 
pod swój dach uchodźców do dnia za-
kończenia pobytu tych osób.

Przyznanie i wypłata świadczenia 
może być uzależniona od weryfikacji 
warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Agnieszka Fabiś
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu

W Swarzędzu działa 
Klub Integracji 
Społecznej

Klub Integracji Społecznej to miejsce, 
w którym mieszkańcy mogą bez-
płatnie skorzystać z bogatej oferty 

wsparcia. Bazuje na potrzebach i zainte-
resowaniach mieszkańców. Elastycznie 
dostosowuje swoją ofertę i odpowiada 
na zgłaszane pomysły.

Obecnie w Klubie Integracji Społecz-
nej odbywają się następujące zajęcia:

►„Warsztaty dla Mamy” (ponie-
działek, godz. 10:00) – spotkania relak-
sacyjno-edukacyjne przy kawie, podczas 
których poruszamy ważne dla nas – mam, 
tematy (m. in. bajki – co oglądają nasze 
dzieci?, dlaczego czytanie dzieciom jest 
ważne?, zabawy na niepogodę, dieta ma-
lucha – czy słodycze mogą być zdrowe?),

►warsztaty komputerowe (wto-
rek, godz. 10:00) – przygotowujące do 
pracy z komputerem i do poruszania się 
w świecie Internetu,

►warsztaty z doradcą zawodo-
wym „KOMFORTOWO-ZAWODOWO” 
(środa, godz. 10:00) – warsztaty grupowe 
w zakresie metod poszukiwania pracy, 

tworzenia dokumentów aplikacyjnych, 
przygotowania do spotkania z praco-
dawcą,

►warsztaty kreatywne „Twórz-
-My” (piątek, godz. 10:00) – warsztaty 
hobbystyczne (m. in. decoupage, kuli-
narne, makrama, las w szkle).

►grupa zabawowa dla rodziców/
opiekunów z dziećmi do lat 3 (czwartek, 
godz. 10:00) – spotkania są dobrą okazją 
do budowania bliskiej relacji z dzieckiem 

oraz doświadczania wspólnych zabaw 
w gronie innych małych dzieci i ich ro-
dziców/opiekunów,
Serdecznie zapraszamy!

Miejsce: Klub Integracji Społecznej 
w Swarzędzu, ul. Działkowa 61a
Dodatkowe informacje i zapisy: 
tel. 505 912 340.

Monika Podgórniak
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu

Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna

Informujemy, że Ośrodek Profilaktyki 
i Epidemiologii Nowotworów w Pozna-
niu realizuje na terenie województwa 

wielkopolskiego projekt pod nazwą „Re-
habilitacja pacjentów onkologicznych 
w wieku 18-64 lata z terenu Wielkopol-
ski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 
2021-2023”. Pacjenci onkologiczni z wo-
jewództwa wielkopolskiego w chwili 
obecnej mają problem z dostępem do 
fachowej, specjalistycznej rehabilita-
cji, która umożliwiłaby im powrót do 
pełnej sprawności po ciężkim i obcią-

żającym leczeniu. Projekt realizowany 
przez OPEN wychodzi naprzeciw owym 
problemom. Projekt zakłada dostęp do 
nowoczesnej, kompleksowej rehabilita-
cji dla osób w wieku 18-64 lata, które 
są w trakcie leczenia onkologicznego 
lub przebyły chorobę nowotworową 
i mieszkają, pracują lub uczą się na te-
renie Wielkopolski. Program zapewnia 
uczestnikom udział w bezpłatnej fizjote-
rapii oraz pomoc psychologa i dietety-
ka. Uczestnik projektu ma zapewniony 
indywidualny kontakt z każdym ze spe-

cjalistów, a o kwalifikacji do programu 
decyduje lekarz onkolog z OPEN. Projekt 
rehabilitacji onkologicznej realizowany 
jest w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie 
i Lesznie. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem telefonu 601 
061 848 lub mailowo – rehabilitacja@
open.poznan.pl 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Klub Integracji 
Społecznej – ciekawiej i efektywniej”

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
w Swarzędzu, ul. Działkowa 61a, oferuje:

 » Job coaching 
 » Kursy zawodowe
 » Pięknie wracam – metamorfozy 

dla osób powracających na rynek 
pracy (m. in.  kosmetyczka, fryzjer, 
dietetyk, stylista)

 » Kurs języka polskiego dla cudzo-
ziemców 

 » Grupa wsparcia dla młodzieży Je-
steśmy ważni

 » Warsztaty hobbystyczne 
 » Aerobic

W projekcie mogą wziąć udział 
w szczególności:

 » osoby bezrobotne/bierne zawo-
dowo

 » osoby korzystające ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej

 » kobiety powracające na rynek pracy 
po przerwie spowodowanej uro-
dzeniem dziecka

 » cudzoziemcy przebywający na te-
renie gminy Swarzędz

Udział w projekcie jest bezpłatny!
Dodatkowe informacje i zapisy: tel. 
505 912 340
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Dawn Huebne
Stało się coś 
złego. Jak sobie 
radzić ze złymi 
wiadomościami

Książka jest aktualna jak nigdy do-
tąd. Kierowana głównie do dzieci 
(do czytania wspólnego z rodzica-
mi), ale dorośli również mogą na 
niej pracować, aby obniżyć w sobie 
poziom lęku. Uczy jak sobie radzić 
z atakami paniki i zamartwianiem 
się. Jest przewodnikiem dla rodziców 
i nauczycieli, jak rozmawiać z dziećmi 
o trudnych wydarzeniach, na ile i kie-
dy chronić je przed napływem złych 
wiadomości. Sugestywne ilustracje 
nie tylko ułatwiają zapamiętanie 
wskazówek, ale również w kon-
kretnej sytuacji kryzysowej pomogą 
odtworzyć wiedzę zaczerpniętą z tej 
wartościowej książki.

Katarzyna Wierzbicka
Nikt nie widzi słoni

„Nikt nie widzi słoni” to prosta, 
krótka historyjka, która może się 
stać jedną z najważniejszych w życiu 
młodego czytelnika. Jeśli sięgnie po 
nią dziecko, które czuje się odrzucone 
przez rówieśników z powodu swojej 
odmienności (choroby, niepełno-
sprawności, inności), to znajdzie 
tu podpowiedź, jak szukać swoich 
mocnych stron, jak się nie poddawać 
w poszukiwaniach przyjaźni. Warto 

przeczytać tę niewielką książeczkę 
dzieciom o silnej osobowości. One 
często popełniają błąd odrzucania 
„innego”. Historyjka uczy, że taki 
błąd można naprawić z pożytkiem 
dla obu stron.

Asa Gilland
Tu jest nasz dom

Pięknie ilustrowana książka z nie-
wielką ilością tekstu. Przybliża dzie-
ciom życie codzienne dzieci z różnych 
stron świata. To jak i gdzie mieszka-
my determinuje całe nasze życie: 
nasze zachowanie, spędzanie czasu 
wolnego, a nawet sposoby dotar-
cia do szkoły. Młody czytelnik ma 
szansę poznać, jak żyją rówieśnicy 
w różnych zakątkach globu: m. in. na 
wyspach Vanuatu, w środkowej Au-
stralii, na japońskiej wsi, w północnej 
Norwegii. Po przeczytaniu (i obejrze-
niu!) książki odbiorca dochodzi do 
ważnego wniosku – bez względu 
na miejsce zamieszkania jesteśmy 
takimi samymi ludźmi; wszędzie 
dzieci lubią się bawić i spędzać czas 
z przyjaciółmi na świeżym powietrzu 
w otoczeniu przyrody.

Janet Tashjian
Moje życie jako…

Bohaterem nowej serii dla młodych 
czytelników jest Derek, niepokor-

ny, myślący niekonwencjonalnie 
uczeń podstawówki, który potrafi 
zirytować do granic wytrzymałości 
zarówno mamę, jak i nauczycieli. 
Wiele zrozumienia ma dla niego tata, 
z zawodu grafik. To on wspiera jego 
pasję rysowania, poznawania świata 
w niesztampowy sposób. Derek 
nie lubi czytać książek, za to kocha 
rysować i w ten sposób opisywać 
swój świat. Nauczycielka każe mu 
wzbogacać swoje słownictwo – 
nic bardziej nudnego. No chyba, że 
można to robić, ilustrując trudne 
słowa. Książka powinna spodobać 
się urwisom lubiącym płatać figle, 
ale dorosłym również, ponieważ 
zakończenie jest zawsze pozytywne 
i bohater (trochę wbrew woli) jednak 
uczy się tego, co miał zadane. 

Marek Górlikowski: 
Państwo Gucwińscy. 
Zwierzęta i ich ludzie

Autor bezstronnie pokazuje blaski 
i cienie życia tytułowej pary. Hanna 
i Antoni Gucwińscy – uwielbiani 
w latach `70, `80 i `90 za ciepłe, 
otwarte podejście do zwierząt, stali 
się czarnymi charakterami na prze-
łomie wieków, oskarżani o znęcanie 
się nad podopiecznymi. Bohaterowie 
odpowiadają na wiele niewygod-
nych pytań. Górlikowski nie owija 
w bawełnę, pyta wprost i wymaga 
jasnych odpowiedzi. A rozmówcy nie 
robią uników. Książkę można polecić 
zarówno zwolennikom, jak i przeciw-
nikom państwa Gucwińskich. Brawa 
dla autora, wykonał naprawdę dużą 
pracę, docierając do świadków wyda-
rzeń i niepublikowanych dotychczas 
dokumentów. 

Michał Rusinek 
Niedorajda, czyli co 
nam radzą poradniki

Najbardziej znany polski językoznaw-
ca tym razem wziął na warsztat róż-
nego rodzaju poradniki. Przy czym, 
jak sam mówi, nie chce wyśmiewać 
samego z nich korzystania, a raczej 
przyjrzeć się sposobowi, w jaki zo-
stały napisane. Znajdziemy tu za-
tem analizę językową poradników, 
pogrupowanych według tematyki : 
jak podrywać, jak sprzedawać, jak być 
inteligentnym, jak zostać pisarzem, 
jak być paryżanką, jak się leczyć, 
jak korzystać z poczty, jak czytać 
nagłówki. Wszystko to z właściwą dla 
Michała Rusinka ironią i humorem. 
Dobra zabawa gwarantowana. 

John Eliot Gardiner
Muzyka w zamku 
niebios

Autor najnowszej biografii Jana Se-
bastiana Bacha skupia się nie tylko na 
jego życiu osobistym, ale także chce 
dać czytelnikowi poczucie, czym dla ar-
tysty mógł być akt twórczy. Pokaźnych 
rozmiarów publikacja wzbogacona 
została o zdjęcia, ryciny i fragmenty 
dokumentów. Książka została już 
doceniona na świecie, otrzymując 
nagrodę we Francji. Co ciekawe, autor 
również jest muzykiem – uznawany 
jest za jednego z najwybitniejszych 
współczesnych dyrygentów. Polecamy 
wszystkim fanom biografii.

Anna Walkowiak-Osowska
Magdalena Kozłowska

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

Spotkanie 
z podróżnikiem

Wielu naszych Czytelników, 
a zwłaszcza Czytelniczek lubi 
książki przedstawiające kulturę 

egzotycznych krajów oraz powieści, któ-
rych akcja toczy się gdzieś daleko od nas. 
W poniedziałek 14 marca 2022 r mieliśmy 
okazję spotkać się i porozmawiać z po-
dróżnikiem, który przybliżył nam Iran. 
Zaskoczyło nas wiele ciekawostek, które 
podał nam autor przewodnika po kraju 
Ajatollahów. Oczywiście wiedzieliśmy 
o podziale na strefy męskie i kobiece 
w autobusach czy szkołach, ale zasko-
czyło nas, że to samo dotyczy na przykład 

plaży; w morze wbijane są specjalne para-
wany odgradzające części przeznaczone 
dla danej płci. Do zasad obowiązujących 
w przestrzeni publicznej (np. konieczność 
zakrywania głowy przez kobiety) muszą 
się stosować nie tylko Iranki, ale również 
turystki i to bez wyjątku. Spotkanie moc-
no się przedłużyło ponad zaplanowany 
czas, ponieważ czytelnicy po prostu nie 
chcieli wypuścić prelegenta, tyle było 
pytań i dyskusji.

Przedszkolaki 
w bibliotece

Bardzo się cieszymy, że przedszkolaki 
znów mogą nas odwiedzać. Grafik 
mamy napięty, bo mali czytelnicy 

są spragnieni kontaktu z książką. Ba-
wią się tekstami, poznają kulisy pracy 
bibliotekarza, przekonują się, że nie 
trzeba umieć czytać, by móc korzystać 
z literatury, oglądają ciekawie wydane 
książki (harmonijki, rozkładanki, malut-
kie, olbrzymie itp.). Mamy dowody, że 
po takich zajęciach czytelnictwo wśród 
najmłodszych rośnie. /bibl/

Kobieta i kwiaty na obrazach Teresy Jasiak

W marcu w bibliotece na os. 
Czwartaków można było oglą-
dać bardzo ciekawą wystawę 

obrazów pani Teresy Jasiak. Malarka jest 
swarzędzanką z urodzenia i wyboru. Pasja 

zaczęła się od prezentu, który podarował 
jej tata – zestawu farb, jakich nie miał 
żaden jej rówieśnik. W bibliotece mogli-
śmy oglądać wybór Jej prac o tematyce: 
kobieta i kwiaty. /bibl/

Dla uczniów o Afryce

Uczniowie z SP 2 i SP 4 w Swarzę-
dzu mieli okazję przenieść się na 
chwilę do Afryki. Pan Robert Gon-

dek opowiedział o zwyczajach zwierząt 
oraz o sposobach podróżowania po tym 
kontynencie. Mogli nawet nauczyć się 
trochę mówić w języku suahili!

/bibl/

„Przyjaciółka-
przyjaciółce”

W Bibliotece Pu-
blicznej w Swa-
rzędzu na os. Czwartaków i os. 

Raczyńskiego zostały utworzone oficjalne 
punkty odbioru paczek w ramach akcji 
„Przyjaciółka-przyjaciółce”. Na czym to 
polega? Każdy chętny (może to być kilka 
rodzin, sąsiedzi) przynosi do punktu torbę 
wypełnioną najpotrzebniejszymi artyku-
łami, które są wymienione na plakacie. 
Kobietom czasem wstyd prosić o pod-
stawowe rzeczy, z których każda z nas 
korzysta na co dzień. Niektóre uchodź-
czynie trafiają do Swarzędza w jednej 
zmianie bielizny, bez najniezbędniejszych 
przedmiotów. Aby poczuły wsparcie i bez 
skrępowania mogły dostać najpilniej 
potrzebne rzeczy, mogą się zgłosić do 
OPS i Sky Camp w Kobylnicy, a tam już 
będzie na nie czekać kobieca wyprawka. 
Bibliotekarki ze swej strony zobowiązały 
się przewieźć dary do swarzędzkiego OPS. 
Szczegóły na FB akcji oraz w bibliotece. 

/bibl/
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Siedziby właścicieli ziemskich 
na ziemi swarzędzkiej oraz 
właściciele dworów i folwarków 
w okolicy Swarzędza (wstęp)

Siedziby właścicieli ziemskich 
na ziemi swarzędzkiej

W	Swarzędzu	i	jego	okolicach,	zwanymi	
umownie	ziemią	swarzędzką,	nie	było	i	nie	
ma	zamków,	choć	mieszkańcy	niektórych	
wsi,	często	określali	miejscowy,	„zwykły”	
dworek	mianem	zamku	lub	pałacu.	Za-
chowały	się	jednak	ślady	po	XIII	wiecznych	
fortalicjach	obronnych	w	postaci	grodzisk	
stożkowatych	na	terenie	Jaru	Uzarzewskiego	
(sołectwo	Kobylnica)	czy	też	w	pobliżu	za-
nikłej	wsi	Skorzęcin	(gmina	Pobiedziska).	
Nie	były	to	jednak	zamki,	lecz	drewniane	
wieże	mieszkalno-obronne	usytuowane	na	
szczytach	nasypów	ziemnych,	otaczanych	
fosą	i	wałem	drewniano	ziemnym	z	palisadą.	
Najczęściej,	rycerstwo	budowało	je	w	pobliżu	
swoich	włości.

Właściwie	na	ziemi	swarzędzkiej	nie	
ma	też	pałaców,	ponieważ	nawet	obszer-
na	siedziba	Żychlińskich	w	Uzarzewie	nie	
spełnia	koniecznych	warunków,	które	kla-
syfikowałyby	ten	obiekt	do	budowli	określa-
nych	mianem	pałacu1.	Jest	to	willa	będąca	
siedzibą	właścicieli	ziemskich	i	nic	ponad	

1	 	Patrz	Libicki	M.,	Libicki	P.,	Dwory	i	pałace	
wiejskie	w	Wielkopolsce,	Poznań	2010.

to.	Niemniej,	mieszkańcy	miasta	i	gminy	
Swarzędz,	a	także	większość	autorów	publi-
kacji	o	Uzarzewie,	mówią	i	piszą	o	„pałacu”.	

Dodajmy,	że	nie	jest	to	jakiś	zasadni-
czy	błąd	i	nie	ma	powodu	do	rozdzierania	
szat	nad	określeniami	stosowanymi	niezbyt	
precyzyjnie.

Nie	ma	także	na	ziemi	swarzędzkiej	
typowego	polskiego	dworu,	choć	niektóre	
obiekty	posiadają	jego	pewne	cechy	(Wierze-
nica,	Puszczykowo	Zaborze).	Nie	wszystkie	
siedziby	właścicieli	ziemskich	przetrwały	do	
czasów	współczesnych,	ale	mieszkańcy	pa-
miętają,	że	takowe	były	–	stąd	także	tym,	już	
nieistniejącym,	będzie	poświęcona	uwaga	
(Sarbinowo,	Garby,	Gortatowo,	Gruszczyn).

Niektóre	dworki	nie	przypominają	
siedzib	zamożnych	właścicieli	ziemskich.	
Są	podobne	do	sąsiednich	domów,	które	
zamieszkiwały	chłopskie,	gospodarskie	
rodziny.	Wyróżniała	je	tylko	ich	funkcja	–	
to	jest:	mieszkali	w	nich	właściciele	dóbr	
ziemskich.	Miano	dworu	przysługiwało	na-
wet	niepozornej	chałupie,	w	której	mieszkał	
właściciel	folwarku.	Dodać	jeszcze	należy,	
że	w	prezentowanym	cyklu	brany	jest	pod	
uwagę	okres	XIX	i	początku	XX	wieku.	

Niestety	ziemia	swarzędzka	nie	ma	wy-
bitnych	i	cennych	zabytków	architektonicz-

nych.	Niektóre	zabytkowe	dworki	i	budowle	
pofolwarczne	niszczeją,	a	niektóre	są	wręcz	
wyburzane	przez	nowych	właścicieli,	któ-
rzy	prowadzą	działalność	gospodarczą.	Inne	
zaś	są	tak	gruntownie	przebudowywane,	że	
przestają	być	zabytkami.

W	tym	miejscu	warto	wymienić	te,	które	
są	zmienione	w	niewielkim	stopniu	i	o	które	
dbają	wzorowo	ich	właściciele	bądź	użyt-
kownicy,	a	są	to	obiekty:	dwór	Hoffmeyera	
w	Swarzędzu,	dworek	w	Swarzędzu-Nowej	
Wsi,	siedziba	Żychlińskich	w	Uzarzewie	
i	dwór	w	Puszczykowie	Zaborzu.	

Właściciele dworów i folwarków 
w okolicy Swarzędza

Właściciele	ziemscy	rezydujący	w	ma-
jątkach	na	ziemi	swarzędzkiej	w	czasach	
zaborów,	podobnie	jak	w	całej	Wielkopol-
sce,	byli	wewnętrznie	bardzo	zróżnicowani.	
Najważniejszą	płaszczyzną	podziału	była	
ich	narodowość,	a	kolejną,	podział	na	grupy	

Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy
Rozpoczynamy nowy cykl artyku-
łów przybliżających naszą historię. 
Autor – Pan Antoni Kobza – opowie 
Państwu o siedzibach właścicieli 
ziemskich na ziemi swarzędzkiej. 
Poznamy zarówno historię samych 
budowli, jak i losy dawnych miesz-
kańców dworów i folwarków w okolicy 
Swarzędza. Dziś wprowadzenie, a w 
kolejnych wydaniach poznamy dzieje 
dworów m.in. w Bogucinie, Garbach, 
Gortatowie, Gruszczynie, Karłowi-
cach, Katarzynkach, Kowalskiem 
i Kruszewni...

Herb Cieszkowskich – 
Wierzenica

Herb Gabrieli Kończa z domu 
Mielżyńska - Gruszczyn

Herb hrabiego Schack v. Wittenau 
- Karłowice
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związane	z	pochodzeniem	społecznym.	
Na	terenie	współczesnej	gminy	Swarzędz	

majątki	trzymali	właściciele	narodowości	
polskiej	i	niemieckiej	oraz,	sporadycznie,	
żydowskiej.	Niezależnie	od	tego	podziału,	
właścicielami	ziemskimi	była	szlachta,	klasa	
średnia	(zamożni	rzemieślnicy,	prawnicy,	
lekarze)	oraz	niektórzy	chłopi.

Wśród	właścicieli	dóbr	ziemskich	po-
chodzenia	szlacheckiego	znajdowali	się	–	
choć	niezbyt	często	–	ludzie	z	tytułami	ary-
stokratycznymi.	Na	przykład	właścicielem	
Wierzenicy	był	hrabia	August	Cieszkowski	
(1814-1894),	a	przez	16	lat	dzierżawcą	tych	
dóbr	(lub	ich	części)	był	jego	bliski	krewny,	
książę	Lucjan	Woroniecki	z	Królestwa	Pol-
skiego	(zabór	rosyjski).	Po	śmierci	hrabiego	
Adolfa	Cieszkowskiego	w	1932	roku,	dobra	
w	Wierzenicy	z	przyległościami,	odziedzi-
czył	usynowiony	przyjaciel	Cieszkowskiego,	
hrabia	Edward	Raczyński	(1892-1993)2.

W	drugiej	połowie	XIX	wieku,	właści-
cielką	folwarku	w	Gruszczynie	była	hra-

2	 	Po	usynowieniu,	nowy	dziedzic	miał	nosić	
nazwisko	Cieszkowski-Raczyński.	W	latach	
1979-1986	był	on	Prezydentem	Rzeczypospolitej	
Polskiej	na	emigracji.

bianka	Gabriela	Kończa,	wywodząca	się	
z	hrabiowskiej	rodziny	Mielżyńskich.

Z	kolei	w	Rabowicach,	w	latach	sześć-
dziesiątych	XIX	wieku,	właścicielem	gospo-
darstwa	rolnego	o	rozmiarach	folwarku,	
był	baron	Fryderyk	von	Reitzenstein,	a	w	
latach	1874-1885,	właścicielem	dóbr	rycer-
skich	w	Łowęcinie	był	(domniemany)	baron	
Hans	Carl	von	Winterfield,	który	posiadał	
także	Przebędowo	koło	Murowanej	Gośliny3.

W	Karłowicach,	współwłaścicielem	
i	zarządcą	folwarku	był	krewny	Tresko-
wów	po	kądzieli,	Magnus	hrabia	Schack	
von	Wittenau.4 

3	 	Tytułu	baronowskiego	Winterfieldta	nie	
potwierdzają	niemieckie	opracowania,	na-
tomiast	tym	tytułem	obdarzają	go	gazety	
polskojęzyczne	w	Wielkopolsce.	Tylko	jedna	
gałąź	rodu	mieszkającego	w	Kurlandii	posiadała	
tytuł	barona,	ale	tytuł	ten	nie	przechodził	na	
inne	odgałęzienia	rodu.	Ponadto,	w	państwach	
niemieckich	zjednoczonych	pod	berłem	Prus,	
tytuł	barona	nie	był	tytułem	arystokratycznym	
i	baronów	zaliczano	do	szlachty	niższej.

4	 	W	1937	r.	hrabia	zginął	w	wypadku	samocho-
dowym,	między	Swarzędzem	a	Gruszczynem.

Od	końca	XIX	wieku,	wśród	polskich	
chłopów,	pojawiają	się	właściciele	dużych	
gospodarstw	rolnych,	które	faktycznie	były	
folwarkami	zatrudniającymi	pracowników	
rolnych.	Należeli	do	nich	m.in.:	Waliszka,	
Krych,	Pielucha,	Surdyk.	Wielko	chłopi	wy-
różniali	się	w	swoim	otoczeniu	zdolnościami	
organizacyjnymi,	pracowitością	i	wiedzą,	
zarówno	zawodową	jak	i	ogólną.	Z	reguły	
swój	styl	i	poziom	życia	oraz	rozrywki	wzo-
rowali	na	szlachcie.	Niektórzy	sprzedawali	
swoje	chłopskie	gospodarstwa	i	kupowali	
poszlacheckie	dobra	ziemskie	z	dworami.

Kolejną	grupą	właścicieli	większej	wła-
sności	ziemskiej,	która	pojawiła	się	wcześniej	
niż	wielko	chłopi	–	zarówno	wśród	Niemców	
jak	i	Polaków	–	była	rozwijająca	się	klasa	
średnia.

Na	ziemi	swarzędzkiej	wśród	Niemców	
należeli	do	tej	grupy	na	przykład:	Gottwald,	
Hoffmeyer,	Jeske	w	Paczkowie,	czy	wielko	
chłopi	(Niemcy)	w	Jasinie	i	Rabowicach.

Przedstawicielami	polskiej	klasy	śred-
niej	byli	m.in.:	Andrzejewski	 (Garby),	
Chwałkowski	(Bogucin),	Żuromski	(Gor-
tatowo)	i	Tomaszkiewicz	(Garby	Małe).

Antoni Kobza

Herb hrabiego Raczyńskiego – 
Wierzenica

Herb barona (Frei herr) v. 
Reitzeinsteina – Rabowice

Herb v. Winterfielda – 
Łowęcin

Z Augustem Cieszkowskim 
i Ziemią Wierzenicką w tle

Ukazało się 
w 2021 roku 

Rok 2021 był zdecydowanie uboższy 
jeśli chodzi o interesujące nas pu-
blikacje. Natrafiliśmy tylko na jed-

ną książkę związaną z postacią Augusta 
Cieszkowskiego – Poza substancją dzie-
jów. O wczesnej myśli Augusta Cieszkow-
skiego autorstwa Krystiana Pawlaczyka. 
Jest w całości poświęcona kwestiom fi-
lozoficznym.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Siennicy Różanej wydał 
folder Edukacja i rozwój perspektywa za-
wodowego sukcesu. W nim przypomnienie 
nadania w 2014 r. szkołom wchodzącym 
w jego skład imienia Augusta Cieszkow-
skiego, informacje o Dniu Patrona czyli 
„Siennickich Augustynkach”.

Kwartalnik Towarzystwa Uniwer-
sytetów Ludowych. „Polski Uniwersy-
tet Ludowy. młodzież-kultura-wieś” nr 
1-2/111/2021 zawiera artykuł Mikołaja 
Kwiatkowskiego Patriotyzm w ujęciu 
Augusta Cieszkowskiego (1814-1894. 
Koncentruje się on w nim na dokonaniach 
Augusta, Sam jego patriotyzm określa 
jako chrześcijański i uniwersalistyczny, 
bez egoizmu narodowego i szowinizmu.

Na łamach „Wieści Akademickich” 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
(UPP), obecnie kwartalnika, w numerze 
czerwiec 2021/2 (262) artykuł naszego 
autorstwa: O Auguście Cieszkowskim me-
dale i medaliony. W numerze specjalnym 
XXVIII 2021 zatytułowanym Pro memoria 
wspominającym zmarłych pracowników 
UPP nasze wspomnienia o Ewie Stryc-
kiej, która od 2008 r. aż do swojej śmierci 
kierowała „Wieściami”, a ukierunkowa-
ne na to, co wiązało Ją z Cieszkowskimi 
i Wierzenicą. 

W czasopiśmie artystycznym „Nestor” 
ukazującym się w Krasnymstawie w nu-
merze 2 (56) artykuł Moniki Nagowskiej 
Rękopis znaleziony w… Poznaniu. Nowe 

dok. na str. 24 Ü
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tropy w życiorysie Augusta Cieszkowskie-
go - część I1. Tym razem autorka sięgnęła 
do lakonicznych zapisków Augusta jego 
o udziale w życiu towarzyskim w war-
szawskich salonach. Także o bliskich jego 
związkach z Woronieckimi i podobień-
stwie ich pałacu w Huszlewie do surhow-
skiego. W kolejnym numerze – 3(57) ta 
sama autorka przedstawia Podsumowanie 
III Konkursu Fotograficznego im. Augusta 
Cieszkowskiego „Leśny album”. Jest on 
ilustrowany barwnymi fotografiami wy-
konanymi przez laureatów. 

Na łamach Czasopisma Społeczno-
-Kulturalnego „Ziarno” ukazującego się 
w gminie Siennica Różana, Monika Na-
gowska kontynuowała w numerze 1(49) 
Spacerek z Augustem, cz. 8. Przybliża w nim 
kwestie własności dóbr surhowskich, które 
stanowiły posag Zofii z Kickich – matki 
Augusta Cieszkowskiego po jej śmierci 
w 1818 r., a następnie po śmierci Gabrieli 
– siostry Augusta w 1820 r. Zamiary Au-
gusta związane pomysłami ich rozbudowy 
o cukrownię czy hodowlę jedwabników 
po tym jak w 1836 r. jako osoba pełno-
letnia i po ukończeniu studiów w Berlinie 
samodzielnie zajął się gospodarowaniem 
w Surhowie. W tym numerze odnotowany 

szereg wydarzeń w Zespole Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 
noszących imię Augusta Cieszkowskiego. 

Ukazały się też dwa teksty interne-
towe. Michała Dachtery; Wierzenickie 
spotkania, opublikowany 28 stycznia 
przedstawia gości wierzenickiego dworu 
w czasach Augusta Adolfa „Gugi”. Przy-
pomina ich opisy wsi i samego dworu. Na 
stronie wydawnictwa Moc Media 2 maja 
Urszula Chrabałowska zamieściła artykuł; 
Historiozofia Cieszkowskiego, czyli o wyż-
szości ewolucji nad rewolucją odnoszący 
się do jego polemiki z Georgiem Hegelem 
i przypominający zaproponowany przez 
Augusta podział dziejów trzy epoki: prze-
szłość, teraźniejszość i przyszłość.

Jak od lat jesteśmy świadomi, że mo-
gliśmy nie natrafić na wszystkie ubiegło-
roczne publikacje związane z Augustem 
Cieszkowskim i Ziemią Wierzenicką. 
Zdarza się też, że datowane na dany rok 
ukazują się w następnym, już po naszych 
artykułach. W 2020 roku było ich kilka.

Dzieje wierzenickiech i florenckich 
drzwi w pomnikach nagrobnych Augusta 
Cieszkowskiego i Zofii z Kickich Ciesz-
kowskiej przedstawiła Magdalena Bartni-
kowska-Biernat w książce; Teka florencka 
Teofila Lenartowicza.

W kwartalniku „Kronika Wielkopol-
ski”, nr 3-4 (174) ukazał się artykuł Zbi-
gniewa Pilarczyka; 100 lat szkolnictwa 
wyższego w Poznaniu (część 2) w nim 
rozdział Uniwersytet Przyrodniczy im. 
Augusta Cieszkowskiego. Wielka szko-
da, że druga część tytułu tego rozdziału 
mija się ze stanem faktycznym. Michał 
Boksa napisał artykuł; Kolebka wielko-
polskich studiów rolniczych W 150-lecie 
utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej im. 
Haliny w Żabikowie tytuł dobrze oddający 
jego treść, choć nie pozbawiony potknięć. 
Swarzędzanin Antoni Kobza w tym sa-
mym numerze zamieścił artykuł; Karczmy 
w okolicach Swarzędza. Wśród opisanych 
tego rodzaju obiektów dawna karczma na 
(niestety zanikłym) Pawłówku, w Wierze-
nicy, oberża w Wierzonce. 

Przywołane periodyki, z wyjątkiem 
„Kroniki Wielkopolski” są dostępne 
w wersji elektronicznej. Tradycyjnie nie 
przedstawiamy tekstów opublikowanych 
na łamach dość powszechnie dostępnych 
periodyków ukazujących się w gminie 
Swarzędz oraz w wersji elektronicznej 
na stronie www.swarzedz.pl. 

Dziękujemy Monice Nagowskiej za 
pomoc w naszych poszukiwaniach. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy 

Û dok. ze str. 23
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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/

Kwietniowa  
promocja sauny

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekre-
acji przygotowało specjalną promo-
cję dla wszystkich, którzy chcieliby 

skorzystać z dobroczynnych właściwości 
sauny.

Przez cały kwiecień w cenie 10 zł 
będzie można korzystać z sauny aż do 40 
minut (po przekroczonym czasie dopłata 
za każdą minutę 40 gr).

Przed wybraniem się na saunę war-
to jednak przypomnieć sobie o kilku 
zasadach dotyczących prawidłowego 
saunowania.

Poprawne saunowanie to nic inne-
go jak zespół zachowań pożądanych 
w urządzeniach saunowych, w których 
zażywamy kąpieli, niezależnie czy jeste-
śmy we własnej saunie, czy też w jakimś 
ośrodku saunowym. Są to zachowania, 
które dotyczą wpływu na nasze zdrowie 
i osiągnięcie maksymalnych korzyści 
wynikających  z kąpieli saunowych. 
Przed skorzystaniem z kąpieli sauno-
wych należy bezwzględnie upewnić się, 
że nie mamy do nich przeciwwskazań 
zdrowotnych.

Promocja trwa do 3 maja 2022 
(włącznie). /cs/

Korty od maja

Już w maju zapraszamy na korty teni-
sowe położone przy Pływalni Wodny 
Raj w Swarzędzu. Do dyspozycji są 

cztery korty o nawierzchni ceglastej, 
czynne codziennie od 9:00 do 21:00. 
Przy sprzyjającej pogodzie i planowo 
przebiegających pracach renowacyj-
nych, otwarcie kortów planujemy na 
początek maja.

Więcej informacji pod numerem 
telefonu 61 65 09 523 lub na stronie 
internetowej Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji.
Rezerwacja kortów – tel. 515 320 194.

Opłatę za korty tenisowe należy do-
konać przed rozpoczęciem gry w kasie 
pływalni Wodny Raj. /cs/

Zapisy na półkolonie 
letnie 2022

Zapisy na półkolonie letnie rozpoczy-
namy od 4 maja 2022. Telefonicznie 
(od poniedziałku do piątku w go-

dzinach od 8:00 do 15:00) pod nr tel. 61 
65 09 520/523. Szczegółowe informacje 
na www.scsir.swarzedz.pl

 /cs/

Skatepark 
po renowacji

Dziękujemy wszystkim korzystają-
cym ze skateparku za dostosowa-
nie się do zakazu wchodzenia na 

obiekt przez dwa dni, w których prze-
prowadziliśmy renowacje nawierzchni 
i usunęliśmy niecenzuralne graffiti.

Prosimy nie umieszczać na obiekcie 
napisów i rysunków oraz nie niszczyć 
płotu – do skateparku są dwie furtki.

Pamiętajcie o kaskach. Życzymy bez-
piecznej jazdy! /cs/



26

Tu
ry

st
yc

zn
e 

P
LO

Tk
i

PROSTO Z RATUSZA  kwiecień 2022

O drzewach
Buk, Dopiewo, Komorniki, Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las. Aż sześć 
gmin powiatu poznańskiego ma na swoich herbach wizerunek drzew 
lub liści. Nic w tym dziwnego, skoro wiekowe drzewa to ważny element 
krajobrazu regionu – zarówno drzewiej, jak i dziś. Owiane legendą

Nazwa miasta Buku wywodzi się od 
okazałego drzewa, pod którym po 
udanym polowaniu zasnął snem 

wiecznym książę Mieszko I. Z innym 
władcą kojarzy się dąb Bartek w Owiń-
skach, zasadzony przez rycerza o tym 
imieniu na rozkaz Władysława Jagiełły. 
Ponoć drzewo podziwiał później sam 
Napoleon, któremu zawdzięcza swe imię 
lipa niedaleko Osowej Góry. Ze sławną 
postacią związana jest też martwa sosna 
przy Alei Filozofów. Niegdyś siadywał pod 
nią sam Zygmunt Krasiński, czytając tam 
listy od ukochanej. Z Wierzenicy blisko na 
ścieżkę Kraina Modrej Przygody, do osa-

„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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Sosny nad Wartą w Puszczykowie

 Fo
t. A

rch
iw

um
 U

rzę
du

 Gm
iny

 Cz
er

wo
na

k
 Fo

t. A
rch

iw
um

 U
rzę

du
 M

iej
sk

ieg
o w

 M
os

ini
e
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Las żywotników w Puszczy ZielonceDęby Rogalińskie
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dy Odrzykożuch. Ciekawe, komu uda się 
odnaleźć łupy zbójców zakopane tam pod 
okazałym dębem? Wśród dendrologicz-
nych ciekawostek wyróżnia się rezerwat 
Klasztorne Modrzewie koło Dąbrówki Ko-
ścielnej. Tamtejsze 200-letnie modrzewie 
wyrosły ponoć z nasion przywiezionych 
przez cystersów z Wągrowca z klasztoru 
na Świętym Krzyżu. Niezwykłym miej-
scem jest też Polana Zabytkowego Dębu 
niedaleko Kobylnicy. Tam, gdzie dziś stoi 
pamiątkowy kamień, ćwiczyli niegdyś 
skauci, a wcześniej wisiał cudowny obraz 
Matki Boskiej.

Rogalińska dąbrowa 
Najsłynniejsze drzewa regionu to 

oczywiście sędziwe dęby Lech, Czech 
i Rus. Ten ostatni, 800-letni najstarszy okaz 
w Polsce został sklonowany i w efekcie 
w Rogalinie zasadzono jego młodszego 
„brata”. Na terenie całego Rogalińskie-
go Parku Krajobrazowego doliczono się 
ponad 1400 pomnikowych dębów. Ma-
lownicze drzewa znalazły się na płótnach 
Michała Wywiórskiego w Galerii Obrazów 
w Rogalinie. Przyciągają też fotografów, 
którzy szczególnie upodobali sobie dąb 
zwany Orłem, ale fotografują też kapliczkę 
wewnątrz wielkiego, pustego pnia koło Ro-
galina. Sędziwe olbrzymy można oglądać 
na trasach nowych szlaków pielgrzymko-
wych – Rogalińskich Dróg Ducha Święte-
go – oraz w ramach gry TRInO Szlakiem 
majestatycznych dębów.

Rekordziści
Założone przez Tytusa Działyńskiego 

Arboretum Kórnickie to najstarsza i naj-
większa tego typu placówka w Polsce. 
Obiekt można zwiedzać, korzystając z apli-
kacji, gier turystycznych (quest, TRInO, 
Odkrywca Zdobywca) albo ścieżki Drzewa 
świata. W arboretum rośnie najokazalszy 
w Polsce cypryśnik błotny oraz najgrubsze 
buk i wiąz w powiecie poznańskim. Do 

tej listy można dopisać rekordowe okazy 
kasztanowca, tulipanowca i platana w par-
ku przy Pałacu Jankowice, od niedawna 
opisane na dendrologicznych tablicach. 
Listę rekordzistów uzupełnia cis o pię-
ciu pniach w Murowanej Goślinie oraz 
okazały modrzew na terenie Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie. 
Tamtejsze drzewa można poznać na trasie 
questu-gry terenowej. 

Zabytkowe aleje
Efektowną aleję w Obornikach tworzą 

piękne okazy igliczni trójcierniowej. Ozdo-
bą Parku Orientacji Przestrzennej w Owiń-
skach jest pomnikowa aleja grabowa. Po 
drugiej stronie Warty ścieżka biegowa Łysy 
Młyn przebiega obok grupy wiekowych 
Dębów Marianowskich. Inna ścieżka, 
przez Dolinę Kończaka pozwala dotrzeć 
do Stobnickich Babek, czyli… okazałych 
sosen. Wśród sosen wyróżniają się okazy 
o efektownie powyginanych korzeniach, 
rosnące nad Wartą w Puszczykowie i nad 
Jeziorem Miejskim w Puszczy Zielonce. 
Na terenie tego kompleksu ciekawych 
drzew nie brakuje. Rowerzyści na trakcie 
bednarskim mijają aleję dorodnych kasz-
tanowców, a w rejonie Tuczna rośnie las 
żywotników – efekt eksperymentu nie-
mieckich leśników. Drzewa Arboretum 
Leśnego w Zielonce najlepiej poznawać na 

trasie nowego questu W sercu Puszczy. 
Szczególnie wyróżniają się metasekwoje 
chińskie – żywe skamieniałości. Na terenie 
gminy Śrem drzewa pomnikowe noszą 
własne imiona, jak Kartograf, Łężek czy 
Synergia. Olsze i jesiony przy promenadzie 
nadwarciańskiej w Śremie nazwano od 
najpopularniejszych imion w gminie. Naj-
grubszym z drzew w okolicy jest rosnący 
na Łęgach Mechlińskich Dąb Śremiak.

Drzewa w roli głównej
Typy lasów, tworzące je drzewa 

i owady żyjące w drewnie można poznać 
w Muzeum Przyrodniczym Wielkopol-
skiego Parku Narodowego. Na wystawie 
w Jeziorach uwagę zwraca pień olbrzy-
miego dębu. Spojrzenie na żywe drzewa, 
ale z nieco innej perspektywy zapewnia 
Podniebna Eko-Wioska w DELI Parku na 
obrzeżach parku. Tematem wiodącym eks-
pozycji Ośrodka Edukacji Przyrodniczej 
Łysy Młyn jest z kolei martwe drewno 
i zasiedlające je organizmy – od najrozma-
itszych owadów po grzyby. Drzewa w roli 
głównej występują też w Lesie Nowożeń-
ców i Drzew Okolicznościowych, gdzie 
można posadzić dąb, by uczcić szczególną 
okazję w zupełnie nietuzinkowy sposób.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna
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Metasekwoje chińskie w Arboretum Leśnym w Zielonce
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Muzeum Przyrodnicze w Jeziorach Ekspozycja Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn
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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

	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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Julian Scharfetter  
– młody kreatywny z Bad Hofgastein

Łączy regionalność z otwartością na świat: w wieku zaledwie 26 lat Julian 
Scharfetter w Austrii objął u boku swojego ojca zarządzanie restauracjami 
Weit moser Schlossalm i Weitmoserin w Bad Hofgastein na Ziemi Salzbur-
skiej. Julian Scharfetter niewątpliwie ma talent i w swych kreatywnych 
koncepcjach zręcznie łączy regionalność z otwartością na świat.

Twórczy umysł Juliana Scharfettera
„Mój ojciec dotychczas wspierał mnie 

w realizacji wszystkich moich szalonych 
pomysłów, nawet jeżeli się spodziewał, 
że nie uda się ich zrealizować w 100%” 
– śmieje się Julian Scharfetter – „Za to 
jestem mu naprawdę wdzięczny.” A kre-
atywnych pomysłów młodszemu szefo-
wi Weitmoser Schlossalm i Weitmoserin 
w Bad Hofgastein na pewno nie brakuje. 
Kilka z nich „młody kreatywny” wcielił już 
w życie wspólnie z dobrymi przyjaciółmi 
ze szkoły: od pojawiającego się i znikają-
cego schroniska „Pop-up-Alm“ na daw-
nej stacji wyciągu wysoko w górach, po 
plenerowy „Food:Moakt“ w centrum Bad 
Hofgastein, gdzie można było się zapoznać 
z kreacjami miejscowych i światowych 
kucharzy, którzy, korzystając z produktów 
od lokalnych producentów, okraszali regio-
nalną kuchnię nowymi ideami. Co prawda 
ani Pop-up-Alm, ani Food:Moakt już nie 
istnieją, jednak Julian Scharfetter ma już 
nowe „dziecko”: Weitmoserin, eleganc-
ki lokal après ski u podnóża Schlossalm. 
„Jest to taki trochę inny lokal après ski, 
który łączy regionalne produkty z młodą 
i nowoczesną kuchnią” – podkreśla Julian 
Scharfetter.

Wyrafinowane potrawy Scharfettera 
zamiast śmieciowego jedzenia

Kiedy Julian Scharfetter obmyśli jakiś 
plan, to bierze się za jego realizację z peł-
nym zaangażowaniem. Tak jak to było na 

przykład z serwowaniem wyrafinowanych 
potraw u podnóża kolejki Schlossalmbahn 
w Bad Hofgastein czy ręcznie siekanego 
tatara w schronisku narciarskim. „Panuje 
opinia, że w schroniskach jest tylko śmie-
ciowe jedzenie, a après ski to głównie 
wszelkiego rodzaju wódki” – śmieje się 
Julian Scharfetter – „Chciałem udowodnić, 
że jest inaczej.”

Doskonale mu się to udało. Młody 
kucharz z Londynu, Julian Scharfetter, 
tworzy w restauracji Weitmoserin przy 
dolnej stacji kolejki w Bad Hofgastein 
fantazyjne kulinarne kreacje z regional-
nych produktów, takie jak na przykład 
wrap nadziewany wędzonym pstrągiem 

czy świeże pierożki z mięsem. Podaje się 
do nich nie tylko wina od producentów, 
którzy prowadzą swoje gospodarstwa 
w sposób zrównoważony i przykładają 
dużą wagę do jakości, ale również piwa 
z browaru Trumer Privatbrauerei. Swoimi 
potrawami w restauracji Julian Scharfetter 
chciałby trafić zarówno do turystów, jak 
i mieszkańców: „Zawsze się cieszę, kiedy 
również młodzi ludzie z 20 euro w kie-
szeni znajdą w Weitmoserin coś dobrego 
dla siebie i chętnie do nas wracają.” Od 
czasu otwarcia gastronomii Weitmoserin 
znów zaprasza gości od środy do niedzieli 
w godzinach od 14:00 do 23:00.

W położonym na poziomie 1970 m 
n.p.m. schronisku Weitmoser Schlossalm 
podaje się głodnym narciarzom takie po-
trawy jak alpejski burger czy świeży tatar 
z wołowiny z Pinzgau, a także schronisko-
we klasyki, jak kiełbaski po berneńsku. 
„Ważne jest przy tym, aby nieustannie 
poddawać tradycyjne potrawy nowej in-
terpretacji i zaskakiwać gości” – twierdzi 
Julian Scharfetter – „Choć przykładamy 
dużą wagę do jakości, to twardo stąpamy 
po ziemi. Chcemy, aby wszyscy goście 

Weitmoser Schlossalm – Bad Hofgastein
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Weitmoserin w Bad Schandau
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znaleźli w naszej karcie coś dla siebie i do-
brze się u nas czuli.” W ramach realizacji 
tej zasady, a także praktyki wykorzysty-
wania przede wszystkim regionalnych 
produktów kucharz kieruje się jasnymi 
kryteriami jakościowymi. Dlatego też 
restauracja Juliana Scharfettera otrzymała 
znak jakości AMA GENUSS REGION, 
który gwarantuje kontrolowaną jakość 
i regionalne pochodzenie. Schronisko 
Weitmoser Schlossalm jest otwarte od 
początku grudnia do świąt wielkanocnych.

Regionalność z kosmopolityczną aurą
Wyluzowany i swobodny, ale też 

bardzo przywiązany do ojczyzny młody 
człowiek – takie wrażenie sprawia 26-letni 
Julian Scharfetter. Ma już za sobą kilka 
pobytów za granicą, podczas których ze-
brał wiele doświadczenia.  W wiejskim 
gospodarstwie w górach po włoskiej 
stronie granicy przekonał się, jakie zna-
czenie ma regionalność i zobaczył, jak 
jego właściciele zrobili ze swojego go-
spodarstwa małe uniwersum z restauracją, 
masarnią, serowarnią i sprzedażą wina. 
„Byłem pod wrażeniem i pełen podziwu 
stwierdziłem, że jeśli ma się wizję i dobrą 
koncepcję, z gospodarstwa można zrobić 
wszystko” – wspomina Julian Scharfetter. 
Swoich kulinarnych umiejętności dowiódł 
w wyróżnionej 2 gwiazdkami Michelina 
restauracji w Amsterdamie.

Mimo lat nauki spędzonych w kraju 
i poza granicą Austrii Scharfetter nigdy 
nie zapomniał, gdzie są jego korzenie. 
Z dużym bagażem doświadczeń, przywią-
zany do ojczyzny obieżyświat, po licz-
nych pobytach we Włoszech, Niemczech, 
Holandii, a także w różnych miejscach 
w Austrii – ostatnio w winnicy w Bur-
genlandzie – zawsze wracał do doliny 
Gastein. „W końcu przychodzi czas na 
realizację własnych pomysłów” – mówi 
Julian Scharfetter. Wizja, która towarzyszy 
szefowi-juniorowi przy realizacji zawodo-
wych przedsięwzięć, to połączenie regio-
nalnych produktów i tradycyjnej kuchni 
z przepisami z innych krajów – dobrym 
przykładem takich odważnych kulinarnych 

kreacji będzie sushi z ryb z regionu czy 
wrapy z wędzonym pstrągiem. Nie ule-
ga też wątpliwości, że Julian Scharfetter 
w Austrii już pracuje nad czymś nowym.

Rodzinna firma z długą tradycją
Bogate doświadczenie mimo młodego 

wieku Julian Scharfetter zawdzięcza naj-
prawdopodobniej wielowiekowej praktyce 
jego rodziny w branży gastronomicznej. 
Weitmoser Schlössl w dolinie Gastein wraz 
z należącym do niego gospodarstwem 
znajduje się w rękach tej samej rodziny 
od 1752 roku. „To klasyczny, bardzo tra-
dycyjny lokal z długą historią” – opowiada 
Julian Scharfetter. „Miałem szczęście, że 
mogłem czerpać z takiego bogactwa do-
świadczeń.” Julian Scharfetter wie, co za-
wdzięcza swojej rodzinie. „Jestem dumny 
z tego, że moja rodzina trzyma się razem 
i że angażuje się w pracę z taką pasją. 
Mój ojciec, matka, wuj i ciotka – wszyscy 
pracują w rodzinnej firmie i to właśnie 
dzięki temu wszystko tak dobrze działa” – 
podkreśla kucharz. Julian Scharfetter jest 
nieskończenie wdzięczny swojej rodzinie 
za to, że dzieli się wiedzą, nie narzucając 
mu przy tym, co i jak ma robić. „To daje 
mi dużo wolności, która pozwala mi re-
alizować moje pomysły tak, jak to sobie 
wyobrażam” – mówi Julian Scharfetter.

Tekst i zdjęcia: austria.info Sp. z o.o. 
(Narodowe Biuro Promocji Austrii)

Siedem przyrodniczych atrakcji  
na Ziemi Salzburskiej

 » Gletscherwelt Weißsee
Gondolki unoszą turystów wysoko 

w górę, do Parku Narodowego Wy-
sokich Taurów, nad jezioro Weißsee, 
do hotelu Rudolfshütte, skąd rozciąga 
się niesamowita panorama lodowców.
 » Wodospady Krimml
Gdy skórę muskają kropelki wody 

unoszące się znad wodospadów 
Krimml, czujemy niezwykłą moc 
natury.
 » Eisriesenwelt
W górach Tennengebirge kryje się 

mierząca 42 km największa na świecie 
udostępniona lodowa jaskinia. A w niej 
ogromne formacje z lodu we wszyst-
kich możliwych odcieniach turkusu.
 » Kopalnia soli w Hallein
Do kopalni soli w Hallein niedaleko 

Salzburga zwiedzający zjeżdżają do 
sztolni kopalnianym wagonikiem, 
a następnie na zjeżdżalni dają nura 
jeszcze dalej w jej głąb.
 » Kitzsteinhorn
Kitzsteinhorn to góra z najwyżej 

położonym punktem widokowym 
i najwyżej sięgającym ośrodkiem 
narciarskim na Ziemi Salzburskiej. 
 » Untersbergbahn
Kolejką Untersbergbahn łatwo 

i wygodnie jedzie się na Untersberg 
- najwyższą górę w pobliżu miasta 
Salzburga. Widok 360 stopni gwa-
rantowany.
 » Zamek Hohenwerfen
Jak wyglądało życie w średniowie-

czu, można się przekonać na górują-
cym nad doliną rzeki Salzach Zam-
ku Hohenwerfen. Dawną myśliwską 
rezydencję w twierdzy przypominają 
także hodowla sokołów i pokazy pta-
ków szponiastych.
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Weitmoser Schlössl w dolinie Gastein
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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

 
 
 

 

 

 

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

POGOTOWIE	TECHNICZNE
– udrażnianie kanalizacji  

– wymiana zaworów  
– wymiana baterii – montaż 

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

– wymiana silikonu, regulacja 
okien, drzwi PCV-ALU

 575 391 291

KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics


