
maj 2022

nr 5 (389) bezpłatne pismo informacyjne

Budżet Obywatelski na 2023 r.    Piknik na Szlaku Meblowym
Marian Linkowski – wspomnienie    Historia dworu w Bogucinie

IS
SN

 1
73

2-
24

80

Codziennie nowe informacje: www.swarzedz.pl



2

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  maj 2022

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

 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

PEDICURE  
DLA  
SENIORÓW
w przystępnej cenie

tel. 532 253 951
dojazd do klienta

Pokochaj swoje stopy

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

ostatnie wolne miejsca  
w związku z otwarciem  

od 1 września 2022 r. 
nowego oddziału

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

ZATRUDNI 
PRACOWNIKÓW 

NA STANOWISKO:
•	MECHANIK 

SAMOCHODOWY
lokalizacja Swarzędz i Poznań

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

kontakt telefoniczny: 61 65 44 316

ul. Wrzesińska 191, Swarzędz-Jasin
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Budżet Obywatelski Gminy 
Swarzędz na rok 2023

Szanowni Mieszkańcy! Już ósmy 
rok w ramach Swarzędzkiego 
Budżetu Obywatelskiego mamy 

możliwość zdecydować, na realizację 
jakich projektów zostanie przeznaczona 
kwota 1 500 000 zł. Podobnie jak w latach 
poprzednich, Budżet Obywatelski został 
podzielony na trzy części. Głosy oddać 
możemy na projekt główny, na który 
zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na 
projekty lokalne, których suma nie prze-
kroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 
100 000 zł i projekty dodatkowe, których 
suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość 
jednostkowa 50 000 zł.

Powodów do zaangażowania się 
w gminny Budżet Obywatelski i współ-
decydowania o przyszłorocznych projek-
tach jest wiele, jednak najważniejszymi są 
możliwość współuczestnictwa i współde-
cydowania, przejawiająca się w: 

 » dbałości o wspólne otoczenie i szansie 
na zwiększanie jego atrakcyjności, 

 » wpływie na decyzję (poprzez oddanie 
głosu), co będzie realizowane w najbliż-
szym otoczeniu ze środków publicznych, 

 » integracji z najbliższym otoczeniem 
i sąsiadami podczas generowania pomy-
słów, tworzenia koncepcji, a następnie 
promocji projektu podczas głosowania. 

Regulamin oraz szczegółowy Harmo-
nogram Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Swarzędz zawarte zostały w Uchwale Rady 
Miejskiej w Swarzędzu, dostępnej tutaj: 
swarzedz.esesja.pl/zalaczniki/171896/544-
-dzu-poz-2482_1690478.pdf 

Najważniejszymi dla mieszkańców 
datami są: 

► od 01 do 31.05.2022 r. – zgłaszanie 
propozycji projektów wnioskowanych do 
zrealizowania w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Swarzędz;

► od 01.06.2022 r. do 30.06.2022 r. 
– weryfikacja złożonych propozycji przez 
Komisję odpowiedzialną za przeprowa-
dzenie konsultacji;

► od 20.07.2022 r. do 07.09.2022 r. 
– głosowanie;

► do 28.09.2022 r. – ogłoszenie 
wyników.

Możliwość łatwego zgłaszania pro-
jektów, a następnie głosowania, zapewnia 
strona: https://swarzedz.budzet-obywa-
telski.org

Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
do udziału w Budżecie Obywatelskim 
Gminy Swarzędz, do wspólnego działania 
i poczucia odpowiedzialności za wspólną 
przestrzeń. Każdy projekt się liczy i każdy 
głos ma znaczenie! 

/WPR/ 

17 czerwca UMiG 
będzie nieczynny

Informujemy, że 17 czerwca 2022 r. Urząd Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu będzie nieczynny. 

W przypadku konieczności zgłoszenia aktu zgonu 
prosimy o kontakt z Urzędem Stany Cywilnego 
pod nr tel. 510-031-955, 505-105-939. 

/ms/

Swarzędzkie 
obchody świąt 
majowych

► 29 kwietnia na swarzędzkim Rynku, 
przed pomnikiem Bohaterów Poległych 
za Wolność i Ojczyznę, zgromadzili się 
uczniowie naszych szkół, mieszkańcy 
miasta, reprezentanci różnych organizacji, 
stowarzyszeń, służb publicznych, przed-
stawiciele swarzędzkiego samorządu: bur-
mistrz Marian Szkudlarek, zastępca bur-
mistrza Grzegorz Taterka, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Barbara Czachura, radni. 
Wspólnie uczczono trzy majowe święta 
państwowe: Międzynarodowe Święto 
Pracy – przypadające 1 maja, Dzień Fla-
gi Narodowej przypadający 2 maja oraz 
Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone 
3 maja. Historię i rangę majowych świąt 
przybliżyła Agata Kosmowaska, nauczy-
cielka historii ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Zalasewie.

Całą uroczystość prowadził komen-
dant Ochotniczej Straży Pożarnej Sławo-
mir Kaźmierczak. Wartę honorową pod 
pomnikiem pełnili swarzędzcy harcerze. 
Złożono wiązanki kwiatów, przemasze-
rowały poczty sztandarowe. 

Występy Chóru Męskiego „Akord” 

oraz sekcji wokalnej Ośrodka Kultury 
uświetniły uroczyste spotkanie. Burmistrz 
Swarzędza podziękował wszystkim za 
udział w uroczystości, po czym zaproszo-
no zgromadzonych do wspólnego zdjęcia 
z wielką, biało-czerwoną flagą...

► Z okazji Dnia Zwycięstwa upamięt-
niającego zakończenie II wojny światowej, 
8 maja na swarzędzkim Rynku burmistrz 
Marian Szkudlarek wraz z II zastępcą To-
maszem Zwolińskim, sekretarz gminy 
Agatą Kubacką oraz przewodniczącą Rady 
Miejskiej w Swarzędzu Barbarą Czachurą 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Bohaterów 

Poległych za Wolność i Ojczyznę. Zapa-
lone zostały znicze... /wpr/

z Fot. M.Woliński
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Piknik na Swarzędzkim Szlaku Meblowym

W sobotę, 5 czerwca, zapraszam  
na Piknik na Swarzędzkim 
Szlaku Meblowym, który od-

będzie się w Pawilonie Cechu Stolarzy 
Swarzędzkich, ul. Wrzesińska 41. Podczas 
pikniku zobaczyć będzie można stare tech-
niki stolarskie używane w tym rzemiośle, 
dowiedzieć się wielu praktycznych porad 
dotyczących meblarstwa, a także popró-
bować swoich sił w zmaganiach nie tylko 
stolarskich.

Na dziedzińcu pawilonu pojawią 
się różnorodne stanowiska pokazowe, 
warsztatowe i konkursowe. Wśród nich 
zobaczymy m.in:

 » Stoisko Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki, gdzie będzie moż-
na m.in. wziąć udział w warsztatach  
stolarskich, poznać ciekawe fragmen-
ty historii Swarzędza i swarzędzkiego 
rzemiosła, odbyć wirtualny spacer po 
swarzędzkim rynku.

 » Stoisko Cechu Stolarzy Swarzędz-
kich zaprezentuje m.in. narzędzia 
stolarskie, pokaże, jak poddać meble 
renowacji oraz jak wykonać intarsję.

 » Stoiska z konkursami i zabawami: 
drewniane mega puzzle, mega jenga, 
mega bierki, wbijanie gwoździ na czas, 
piłowanie drewna, narty wieloosobo-
we, kredka współpracy i inne.
Główną atrakcją pikniku będzie budo-

wa Maszyny Goldberga – gigantycznego 
urządzenia, którego wprawienie w ruch 
wyniknie z zespołowej współpracy. Do 
udziału w zabawie zostanie zaproszonych 
10 drużyn co najmniej 10-cio osobowych. 
Każda z nich otrzyma do zbudowania swój 
element układanki. Po ich ukończeniu ze-
społy połączą stanowiska, by utworzyć 
jedną wspólną maszynę. Wprawienie 
maszyny w ruch stanowić będzie Wielki 
Finał. Oczywiście budowaniu maszyny 
towarzyszy publiczność.

Rodzinna atmosfera, odrobina wiedzy 
i emocji połączone ze szczyptą historii 
gwarantują doskonałą zabawę podczas 
pierwszego pikniku stolarskiego. Weź 
w nim udział. 

Serdecznie zapraszam!

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Marian Szkudlarek

Partnerzy strategiczni:

Partnerzy:
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Zagospodarowanie 
terenu na strefę 
rekreacyjną  
na os. Raczyńskiego – 
umowa z wykonawcą

Teren rekreacyjny na os. Raczyńskiego 
w Swarzędzu zostanie na nowo zagospoda-
rowany. Wykonawcą tej inwestycji została 
firma GARTE Sp. z o.o. ze Swarzędza. 
Umowę w tej sprawie burmistrz Marian 
Szkudlarek podpisał 28 kwietnia. 

Na początek zdemontowane zostanie 
dotychczasowe, zniszczone wyposażenie. 
Po uporządkowaniu terenu stworzony 
zostanie piaskowo-wodny plac zabaw 
dla najmłodszych, a obok m.in. urzą-
dzenia zamgławiające wodą, co przyda 
się zwłaszcza w upalne dni. Będzie też  
miejsce dla miłośników rolek i wrotek, 
posadzone zostaną drzewa liściaste chro-
niące przed słońcem, krzewy i byliny. Plac 
zostanie wyposażonyw w ławki i kosze 
na śmieci.

Koszt wyniesie 513.690,46 zł, a termin 
zakończenia wszystkich prac określono na 
99 dni, co oznacza, że w połowie lata teren 
zostanie na nowo udostępniony mieszkań-
com. /wpr/ 

z Fot. M.Woliński 

Przebudowa 
ul. Poprzecznej 
w Kobylnicy – umowa 
z wykonawcą

Rozstrzygnięty został przetarg na 
przebudowę ul. Poprzecznej w Kobylni-
cy (nieco ponad 260 m, od ulicy Leśnej 
do Wiatrakowej). W ramach tej inwe-
stycji wybudowana zostanie kanalizacja 
deszczowa, uzupełnione będą brakujące 
przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej, powstanie kanał technologiczny. 
Ulica Poprzeczna otrzyma nawierzchnię 
z kostki brukowej. Wykonawcą będzie fir-
ma KOST-BUD Piotr Druchliński z miej-
scowości Jaroszyn Kolonia, której oferta 
okazała się lepsza od siedmiu innych. Za 
przebudowę ul. Poprzecznej zapłacimy 

1.346.340,60 zł. Termin wykonania usta-
lono na 150 dni, tak więc budowa powin-
na być zakończona do jesieni br. Umowę 
w tej sprawie burmistrz Swarzędza Marian 
Szkudlarek podpisał 5 maja.

Przypomnijmy, że w poprzednich 
latach w tym rejonie przebudowane już 
zostały ulice Brzozowa, Wiatrakowa 
i Szkolna.

 /mw/
z Fot. Maciej Woliński

Ul. Wiosenna 
w Paczkowie – rusza 
budowa z milionowym 
dofinansowaniem

Zakończyła się procedura przetargo-
wa dotycząca przebudowy ul. Wiosennej 
w Paczkowie. Wpłynęło 7 ofert, a najko-
rzystniejszą – 2.074.041,55 zł – złożyła 
firma Budownictwo Drogowe KRUG 
Sp. z o.o. Powstanie tam porządna uli-
ca o długości 0,5 km i szerokości 5,3 m, 
z jednostronnym chodnikiem. Umowę 

Strefa rekreacyjna 
na os. Raczyńskiego – 11 maja 2022 r.
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z wykonawcą burmistrz Marian Szku-
dlarek podpisał 14 kwietnia. 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. Przypomnijmy, że 
na przebudowę ulicy Wiosennej otrzymali-
śmy ponad 1 mln zł Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (edycja 2022).

/mw/
z Fot. Maciej Woliński

Bogucin, ul. Różana – 
będzie przebudowa

Rozstrzygnięty został przetarg na 
przebudowę ul. Różanej w Bogucinie. 
Ulica ta (długość nieco ponad 180 m) 
będzie miała 5,5 m szerokości, a po obu 
stronach powstaną chodniki z kostki bru-

kowej. W ramach inwestycji wybudowana 
zostanie kanalizacja deszczowa, powstanie 
kanał technologiczny, uzupełnione zostaną 
brakujące przyłącza do sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej. 

Wszystko to gotowe będzie do je-
sieni br. – zapewnia wykonawca, firma 
Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. 
z Rabowic. Koszt wyniesie 799.897,01 zł. 

Umowę w tej sprawie burmistrz Swa-
rzędza Marian Szkudlarek, w obecności 
sołtysa Bogucina Adama Borówczaka, 
podpisał 6 maja. 

/mw/ 
z Fot. Maciej Woliński 

Przebudowa centrum 
– zmiany w organizacji 
ruchu

Szanowni Państwo! W związku 
z trwającą przebudową ulic w centrum 
Swarzędza, 4 maja nastąpiło zamknięcie 
fragmentu ul. Nowy Świat, od Górków do 

Cieszkowskiego. Przepraszamy za niedo-
godności i prosimy o stosowanie się do 
nowego, tymczasowego oznakowania. 

/bm/ 

Średzka i Kórnicka – 
remont wykonany 

Zakończył się remont dużego fragmen-
tu ul. Średzkiej (od ronda do skrzyżowania 
z ul. Kórnicką – 240 m) oraz Kórnickiej 
(od tego skrzyżowania do ul. Granicznej 
– 560 m) w Swarzędzu. Podczas remontu 
wymieniono nawierzchnię jezdni, chod-
ników, zjazdów do posesji i zatok par-
kingowych. Aby zapobiec zapadaniu się 
włazów studni kanalizacyjnych, obudo-
wano je płytami betonowymi. 

Koszt remontu wykonanego na zlece-
nie Zarządu Dróg Powiatowych wyniósł 
ok. 3 mln zł, z czego 1,47 mln pokrył 
budżet Gminy Swarzędz.

/mw/
z Fot. Bartłomiej Majchrzak

Tak teraz wygląda ulica Wiosenna w  Paczkowie. Podpisanie umowy na przebudowę ul. Różanej w Bogucinie
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Ogród Deszczowy w Rabowicach 
oficjalnie otwarty!

W słoneczną sobotę 23 kwietnia w Ra-
bowicach został otwarty nowy ekologiczny 
obiekt edukacyjny – Ogród Deszczowy. 
Symboliczną wstęgę, w towarzystwie 
najmłodszych mieszkańców Rabowic, 
przecięli: II zastępca burmistrza Tomasz 
Zwoliński, sołtys Rabowic Katarzyna 
Szaferska oraz przedstawicielka Rady 
Sołeckiej – Eleonora Niechciałkowska.

Ogród deszczowy to ciekawe i inspi-
rujące miejsce, wspierające kształtowa-
nie postaw proekologicznych wśród naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy. 
Na jego terenie znajdują się m.in. takie 
urządzenia, jak: zestaw „zabawa z wodą”, 
kuchnia błotna, wierzbowy szałas, stacja 
meteorologiczna czy sensoryczna ścież-
ka wykonana z naturalnych materiałów. 

Na realizację tego przedsięwzięcia gmina 
Swarzędz otrzymała prawie 110 tys. zł 
z funduszy Unii Europejskiej. 

W dzień otwarcia dla najmłodszych 
przygotowano warsztaty ekologiczne, 
podczas których dzieci poznały, czym jest 
bioróżnorodność, wysłuchały opowieści 
o ptakach i owadach i ich roli w przyrodzie. 
Pod okiem instruktorów uczyły się, jak 
wykonać kule nasienne i sadzić roślinki. 
Ciekawym doświadczeniem było dla nich 
poznawanie świata za pomocą zmysłów: 
dotyku, węchu, wzroku i słuchu. Space-
rowały boso po ścieżce o zróżnicowanym 
podłożu, patrzyły na świat oczami pszczoły 
i jaszczurki, czy wąchały naturalne olejki 
aromatyczne.

Wszyscy uczestnicy otrzymali także 
broszurkę edukacyjną, z której mogą samo-
dzielnie skorzystać, czy zagrać z rodzicami 
w grę edukacyjną. 

Warsztaty promowały projekt Roz-
wój innowacyjnej zielonej infrastruktury 
w kształtowaniu proekologicznych postaw 
mieszkańców obszaru Gminy Swarzędz, 
LGD „Trakt Piastów”.

/ip/
z Fot. Izabela Paprzycka
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Zalasewie
– rozbudowa zakończona

Zakończyła się rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Zalasewie. W do-
budowanym skrzydle powstało sześć no-
wych sal lekcyjnych. Ustawiono już w nich 
meble, zamontowano tablice i pozostałe 
wyposażenie. Z nowych pomieszczeń wy-
mienić trzeba jeszcze gabinety logopedy 
i pielęgniarki, obszerną świetlicę, dwie 
szatnie i, oczywiście, łazienki oraz toale-
ty. Całość prezentuje się bardzo dobrze, 
o czym wkrótce przekonają się uczniowie 
zalasewskiej „jedynki”. 

Teren wokół szkoły został uporząd-
kowany, zadbano o nową zieleń. Bardzo 
przydaje się nowy parking dla uczniów 
– może pomieścić aż 165 rowerów. 

/mw/ 
z Fot. Maciej Woliński
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Nowe boisko w Uzarzewie  
– nic tylko grać!

Jak już informowaliśmy, w Uzarzewie 
przy ul. Kasztanowej zbudowane zostało 
wielofunkcyjne boisko sportowe. Obiekt 
został oficjalnie odebrany i oddany do 
użytku w czwartek, 14 kwietnia. Zaraz 
po tym jak burmistrz Marian Szkudlarek 

przekazał sołtysowi Adrianowi Suchom-
skiemu klucze do boiska (plus kilka piłek, 
w tym jedna Lecha Poznań), boisko zostało 
wypróbowane przez młodych mieszkań-
ców sołectwa. Zgodnie potwierdzili, że 
„o to właśnie chodziło”...

Boisko otrzymało nawierzchnię poli-
uretanową i posłuży do gry w siatkówkę, 
tenisa, koszykówkę oraz piłkę ręczną, zo-
stało ogrodzone i wyposażone w 6-metro-
we piłkochwyty oraz oświetlenie. Wokół 
posadzono wokół zieleń, ustawiono ławki 
i kosze na śmieci, powstał też parking dla 
9 samochodów osobowych (w tym 1 miej-
sce dla osoby niepełnosprawnej). Koszt 
wyniósł 927.075,60 zł.  /mw/

z Fot. Izabela Paprzycka
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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 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/

Adoptuj 
przyjaciela!

KUSIA to wesoła, 
radosna suczka 
w wieku około 4 lat. 

Ta nieduża psica to ulubie-
nica wielu wolontariuszy. 
Kusia jest bardzo przyjaźnie 
nastawiona do ludzi, uwielbia 
spacery, spędzanie czasu na zewnątrz, 
a także wycieczki do lasu, gdzie może 
do woli tropić i węszyć. Jest prawdziwą 
mistrzynią zabawek węchowych – nie zna-
leźliśmy takiej, która okazałaby się dla 
niej trudna! Kusia bardzo potrzebuje kon-

taktu z człowiekiem – potrafi nawet 
przejść przez ogrodzenie, by przy-

witać się z ludźmi. Kusia nie 
toleruje niestety czworonożnej 
konkurencji, więc w nowym 
domu powinna zostać psią 

jedynaczką. Suczka jest psem 
z alergiami, wymaga specjali-

stycznej karmy.
Jeżeli chcielibyście poznać Ku-

się, prosimy o kontakt pod nr tel. 783 552 
272 w celu ustalenia terminu spotkania. 
Zapraszamy również do odwiedzania 
strony internetowej schroniska: schroni-
sko-skalowo.pl oraz naszego profilu na 
Instagramie: przystanekskalowo

/ab/  Fo
t. K

aro
lin

a R
oż

ek
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16. Przyjaciel Wierzenicy
...Została nim Izabela Król z Warszawy, pomysłodawczyni i koordynatorka 
ogólnopolskiej akcji „Gwiazdor”. To program przygotowany z myślą o spra-
wianiu radości dzieciom zamieszkałym w niezamożnych środowiskach. 

Jego początki przed ponad 18 laty, jak 
to zwykle bywa, były skromne, z ma-
łym zasięgiem. Wkrótce jednak dzięki 

jej osobistemu zaangażowaniu, szerokim 
kontaktom zawodowym i zdolnościom or-
ganizacyjnym, akcja nabrała tak szerokie-
go rozmachu, że objęła na terenie całego 
kraju kilka tysięcy dzieci. Wśród nich 
w akcję włączone zostały uczęszczające 
przed wielu laty do świetlic w Wierzonce, 
Karłowicach i Wierzenicy. 

Wyróżnienie przyznane zostało przez 
redakcję „Wierzeniczeń” oraz zarząd 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. 
Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce. 
Drewnianą statuetkę św. Mikołaja wręczyli 
rzeźbiarz Piotr Woliński – Przyjaciel Wie-
rzenicy 2017 wraz z  Ewą J. Buczyńską 
i ks. Przemysławem Kompfem, którzy 
przekazali jej egzemplarze „Wierzeniczeń” 
i album Hr. August Cieszkowski.

Laureatce towarzyszyła córka Ola. 
Dziękując za wyróżnienie podkreśliła 
wkład obecnych w świątyni, wspomaga-
jących ją w akcji zaprzyjaźnionych osób 
z Poznania – Marty Chojnackiej i Elżbiety 
Wołuckiej, z mężem Krzysztofem. Spo-
śród Przyjaciół Wierzenicy obecni byli: 
Stanisław Witecki, który został nim jako 
pierwszy w 2007 roku, żona Teresa i cór-

ka Małgorzata śp. Kazimierza Okupnika 
(2011), Zbigniew Kundzewicz (2014), 
Piotr Woliński (2017), Elżbieta Mazur 
(2020).  

Po mszy, po dwuletniej przerwie spo-
wodowanej pandemią, pod wiatą odbyła 
się agapa, a znakiem czasu na niej były 
osoby z Ukrainy i ukraiński barszcz.

Ewa J. Włodzimierz Buczyńscy
z Fot. Włodzimierz Buczyński

LGD Trakt Piastów zaprasza:

Konkurs 
fotograficzny

LGD Trakt Piastów zapra-
sza do udziału w kon-
kursie fotograficznym 

w ramach projektu „Kulinarno-owoco-
wa promocja regionu”. Celem konkursu 
jest promocja sadów i owoców z obszaru 
LGD „Trakt Piastów” poprzez wyłonie-
nie najciekawszych nadesłanych fotografii 
w poniższych kategoriach tematycznych:

 » Drzewo w sadzie – zdjęcie przedsta-
wiające drzewa owocowe w sadzie

 » Portret z jabłkiem – zdjęcie portre-
towe
Konkurs skierowany jest do osób 

pełnoletnich, mieszkających na terenie 
LGD Trakt Piastów, oraz zajmujących 
się amatorsko fotografią. 

Termin składania prac: 13 czerwca 
2022 r. (włącznie) 

Więcej informacji znajdą Państwo 
tutaj: https://www.lgdtraktpiastow.pl/

/nad/ 

40 lat Cukierni „Magdalenka”

„Dokładnie 40 lat temu, 1.05.1982 
roku, Mistrzyni Cukiernictwa 
– Małgorzata Nowak – otwo-

rzyła Cukiernię Magdalenkę. Wcześniej 
w tym budynku działała cukiernia Pani 

Dubickiej. Przez lata nasza firma roz-
wijała się i otwieraliśmy kolejne punk-
ty – pl. Handlowy, os. Kościuszkowców, 
Bumerang Park Zalasewo. Nasze wyroby 
można znaleźć również w wielu wielko-

polskich sklepach, hotelach, restaura-
cjach i placówkach szkolnictwa, które 
nam zaufały. Od 40 lat nasze słodkości 
towarzyszą Wam podczas najważniejszych 
okazji i uroczystości. Bardzo dziękujemy 
naszym kochanym klientom za wsparcie 
i wybieranie naszej cukierni – bez Was 
nie byłoby nas tu, gdzie jesteśmy...” – 
czytamy na fb znanej chyba wszystkim 
swarzędzanom cukierni. 

O pięknym jubileuszu pamiętali także 
burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek 
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Bar-
bara Czachura. 9 maja w swarzędzkim 
ratuszu gościli panią Małgorzatę Nowak 
wraz z jej córką, Magdaleną. W okolicz-
nościowym liście gratulacyjnym znalazło 
się wiele ciepłych słów, podziękowań i gra-
tulacji, co wraz z bukietem wiosennych 
kwiatów wzruszyło Jubilatkę...

/mw/
z Fot. Maciej Woliński
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Marian Linkowski
 – wspomnienie

8 kwietnia 2022 r. na poznańskim 
cmentarzu przy ul. Nowina poże-
gnaliśmy wybitnego zawodnika 

i trenera sekcji podnoszenia ciężarów Unii 
Swarzędz - Mariana Linkowskiego. Przy-
bliżmy sylwetkę tego człowieka, wielce 
zasłużonego dla naszego klubu, a raczej 
mało znanego szerszemu ogółowi społecz-
ności Swarzędza.

Urodził się w dniu 25 lipca 1934 r. 
w Poznaniu. Przez całe swoje życie miesz-
kał i pracował zawodowo w Poznaniu. 
Swoją przygodę ze sportem rozpoczął 
w 1954 r. podczas pełnienia służby woj-
skowej w Elblągu. Wówczas zgłosił się do 
sekcji boksu (dodajmy, że jeszcze przed 
wojskiem chciał uprawiać tę dyscyplinę 
w klubie Warta Poznań, ale w tym czasie 
było zbyt dużo chętnych i praktycznie nie 
został dopuszczony do treningów). Szybko 
jednak zmienił swoje zainteresowanie na 
podnoszenie ciężarów, której to konku-
rencji był wierny praktycznie do końca 
swojego życia.

Po zakończeniu służby wojskowej tre-
nował w klubie Grunwald Poznań. Jego 
trenerami byli Panowie Pięta i Waligóra. 

Odnosił sukcesy na szczeblu okręgu po-
znańskiego. Był mistrzem i rekordzistą 
w wadze lekkiej. Startował również na 
mistrzostwach Polski, m.in. z Waldema-
rem Baszanowskim, ale bez większych 
sukcesów. W tym czasie był notowany 
w tabelach w drugiej dziesiątce w Polsce. 

Do Swarzędza trafił w 1969 r. jako tre-
ner podnoszenia ciężarów. Sam też dalej 
startował w tej konkurencji jako zawod-
nik. Spotkaliśmy się ze stwierdzeniem, że 
w Swarzędzu jego trenerem był Zbigniew 
Jonczyk (wybitny zawodnik i trener sekcji 
zapaśniczej Unii Swarzędz, który startował 
również w podnoszeniu ciężarów). A za-
tem Pan Marian był trenerem, ale również 
„kształcił się” pod okiem innego doświad-
czonego trenera. Podopiecznymi naszego 
bohatera byli m.in. Stanisław Kowalski. Jan 
i Marcin Suleja, Jerzy i Kazimierz Sław-
czyńscy, Henryk Bylebył, Andrzej i Marek 
Kapturscy, Tadeusz Meller, Józef Gałanik, 
Henryk Ślatała, Zdzisław Zieliński, Kazi-
mierz Renda, Ryszard Meysner, Henryk 
Szczepański, Kazimierz Kudzin, Czesław 
Kortz, Janusz Mucha, a także medaliści mi-
strzostw Polski w konkurencjach lekkoatle-

tycznych Mieczysław Bręczewski i Ireneusz 
Golda. W Swarzędzu przepracował 6 lat 
do 1975 r., chociaż kontakt z klubem Unia 
miał do końca swojego życia.

Jednak największe sukcesy sportowe 
dzisiejszy nasz bohater odniósł będąc już 
w wieku senioralnym. Był wówczas pra-
cownikiem technicznym Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Mieszkał na terenie uniwersyteckiego 
kampusu Wydziału Nauk Społecznych na 
Ogrodach. Władze Uczelni udostępniły mu 
małe pomieszczenie, które przystosował 
do uprawiania kochanej przez siebie kon-
kurencji. Co najmniej trzy razy w tygodniu 
trenował podnoszenie ciężarów, zazwyczaj 
sam. Ale nie tylko zajmował się tą konku-
rencją, bowiem wszelkiego rodzaju ruch 
był mu bliski. Uwielbiał jazdę rowerem, 
pływanie, grę w piłkę i bieganie z wnu-
kami. Wygrywał również na zawodach 
weteranów w lekkiej atletyce. Startował 
wówczas w konkursie rzutu piłką lekar-
ską. Często jeździł tramwajem z Ogrodów 
nad Maltę i wracał do domu pieszo. To 
wszystko przyczyniło się do zdobywania 
przez niego laurów. Pierwszy sukces na 
arenie międzynarodowej odniósł w 1992 
r. Wówczas startował w Mistrzostwach 
Świata Weteranów w Oksfordzie. Potem 
przyszły kolejne starty na najważniejszych 
zawodach weteranów w Europie i na świe-
cie. Praktycznie brał udział w zawodach 
we wszystkich krajach europejskich. Star-
tował m.in. w Niemczech, Austrii, Grecji, 
Francji, Czechach, Szwecji, Wielkiej Bry-
tanii, na Węgrzech i Cyprze. Występował 
również na zawodach w Stanach Zjed-
noczonych oraz Kanadzie. Był 7-krotnie 
mistrzem Europy i kilkukrotnie mistrzem 
świata, rekordzistą Europy. Nie miał sobie 
równych. Zdarzało się, że jego konkurenci, 
gdy dowiadywali się, że będzie startował, 
nie przyjeżdżali na zawody lub „uciekali” 
do innych kategorii wagowych. Oczywi-

dok. na str. 14 Ü
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ście startował również na zawodach w Pol-
sce. Międzynarodową karierę zawodniczą 
zakończył w 2012 r. po zdobyciu trzy razy 
z rzędu tytułu mistrza świata. Warto od-
notować, że na tych ostatnich zawodach 
podniósł ciężar o wadze 66 kg w rwaniu 
i 80 kg w podrzucie, a miał wówczas 
78 lat. Trzeba również zaznaczyć, że ze 
względów materialnych nasz bohater nie 
uczestniczył we wszystkich zawodach na 
arenie europejskiej czy światowej. Nie-
stety większość swoich wyjazdów pokry-
wał z własnej kieszeni, a jako emeryt nie 
mógł sobie pozwolić na dalekie, a co za 
tym idzie, drogie wyjazdy. Pan Marian 
udzielał się również jako sędzia na zawo-
dach w podnoszeniu ciężarów. Głównie 
sędziował zawody w okręgu poznańskim, 
ale czasami był również wyznaczany na 

zawody ogólnopolskie. W 2012 r. był 
nominowany przez Gazetę Wyborczą do 
tytułu sportowca roku w województwie 
wielkopolskim.

Jak wspomniano, ze Swarzędzem, 
konkretnie z klubem „Unia” Swarzędz, 
bohater niniejszego artykułu związał się 
w 1969 r. i był wierny naszemu klubowi 
do końca. Startował w koszulce „Unii”, 
a w przypadku startu w koszulce „z orłem 
na piersi”, to pod nią miał naszą klubo-
wą koszulkę. Jak podkreślał, była to jego 
szczęśliwa koszulka.

Pan Marian Linkowski był członkiem 
Koła „Unia-100”. Nie brał czynnego udzia-
łu w naszych spotkaniach z uwagi na wiek 
i miejsce zamieszkania, ale żywo intere-
sował się klubem i naszą działalności. 
W 2019 r. członkowie Koła odwiedzili 
Pana Mariana w jego miejscu zamieszka-

nia i wówczas w trakcie rozmowy wypy-
tywał nas o osiągnięcia klubu. Również 
jego byli podopieczni mieli z nim kontakt 
praktycznie do końca jego dni. Jakiś czas 
temu Pan Marian był „gościem” na spo-
tkaniu naszego Koła i wówczas opowiadał 
o swojej karierze i sukcesach. Kilka medali 
z jego dorobku można było również zoba-
czyć na wystawie zorganizowanej z okazji 
100-lecia Unii Swarzędz.

Dodajmy, że Pan Marian ożenił się 
w 1965 r. z Marią Muszyńską. Jego dzieć-
mi są Beata. Jacek i Grzegorz.

Marian Linkowski zmarł 30 marca 
2022 r. Na pogrzebie pojawiło się kilku 
jego zawodników. W ostatniej drodze to-
warzyszył mu sztandar klubowy. Spoczął 
obok swojej żony na cmentarzu przy ul. 
Nowina w Poznaniu. 

 Koło „Unia-100”

Z prac Rady 
Miejskiej

26 kwietnia 2022 roku odbyła 
się LII Sesja Rady Miejskiej 
w Swarzędzu. W obradach, 

które prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Swarzędzu – Barbara Cza-
chura, uczestniczyło 19 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr LII/561/2022 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2022.

► Uchwałę nr LII/562/2022 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2022-2043.

►Uchwałę nr LII/563/2022 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLIV/422/2017 Rady 
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 
2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Swarzędza na lata 
2017-2023. 

► Uchwałę nr LII/564/2022 w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie z dotych-
czasowymi dzierżawcami kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości wchodzących 
w skład zasobu Gminy Swarzędz. 

►Uchwałę nr LII/565/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gortatowo – Razowa. 

► Uchwałę nr LII/566/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gortatowo – Sienna. 

► Uchwałę nr LII/567/2022 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 

W dniu 26 kwietnia 2022 roku od-
była się LII Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. Głównym 

tematem sesji była „Polityka mieszka-
niowa w Gminie Swarzędz”. Informację 
w temacie przedstawił Prezes Swarzędz-
kiego Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego, Piotr Kijek. W przedstawionej 
informacji znalazły się zagadnienia do-
tyczące wykonanych w 2021 roku prac 
remontowych w budynkach komunalnych 
oraz prac związanych ze zmianą sposobu 
ogrzewania lokali. Dzięki wykonanym 
pracom uzyskano 8 wyremontowanych 
mieszkań, 2 wyremontowane klatki scho-
dowe, 1 lokal usługowy dla Biura Ob-
sługi Klienta oraz 9 wyremontowanych 
dachów. Ponadto zamontowano 22 nowe 
kotły gazowe do centralnego ogrzewania, 
wymieniono 4 kotły gazowe centralnego 
ogrzewania oraz zlikwidowano 28 pieców 
kaflowych. Prezes Kijek przedstawił po-
nadto zakres prac jakie zostały wykonane 
dzięki dofinansowaniu projektu termomo-
dernizacji i wymiany źródeł ogrzewania 
z programu Jasicca2 w budynkach przy 

ul. Wrzesińskiej 7, Piaski 2, Strzelecka 
3 oraz Rynek 29. Na zakończenie pre-
zentacji przedstawił informacje na te-
mat przyznawanych lokali, liczby osób 
oczekujących na przydział lokalu oraz 
informacje w zakresie przyznawanych 
dodatków mieszkaniowych w zasobach 
mieszkaniowych gminy. Podczas dyskusji 
poruszono kwestie dotyczące wymiany 
pieców, występujących awarii w lokalach 
komunalnych oraz zasad przyznawania 
dodatków mieszkaniowych. Radni pytali 
również o możliwości powstania kolej-
nych mieszkań chronionych. 

Na posiedzeniu Rada podjęła m.in. 
uchwały w sprawie zmiany uchwały 
dotyczącej przyjęcia Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji Swarzędza na lata 
2017-2023, w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie z dotychczasowymi dzier-
żawcami kolejnych umów dzierżawy 
nieruchomości wchodzących w skład 
zasobu Gminy Swarzędz, w sprawie 
nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gortatowo – ul. Razowa 
i ul. Sienna oraz w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rejon ulic Dolnej i Na Skarpie w Kobyl-
nicy” i „Tereny rolnicze w Sokolnikach 
Gwiazdowskich”. Rada przyjęła również 
zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Swarzędzu na rok 2022 
w zakresie przeprowadzenia dodatkowej 
kontroli wydatkowania środków finan-
sowych z budżetu Gminy Swarzędz na 
Schronisko dla zwierząt w Skałowie. 
Ponadto podczas posiedzenia, Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka 
Maciejowicz przedstawiła Sprawozdanie 
dotyczące działań wspierających rodzinę, 
podejmowanych na terenie Miasta i Gmi-
ny Swarzędz w 2021 r., Raport z wyko-
nania postanowień Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych w gminie 
Swarzędz na lata 2016-2022 oraz Roczną 
ocenę realizacji Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych w gminie 
Swarzędz na lata 2016-2022.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura

Û dok. ze str. 13
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przestrzennego „Rejon ulic Dolnej i Na 
Skarpie w Kobylnicy”. 

► Uchwałę nr LII/568/2022 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Tereny rolnicze w Sokol-
nikach Gwiazdow

► Uchwałę nr LII/569/2022 w spra-
wie zmiany uchwały nr L/547/2022 z dnia 
22 marca 2022 r. w sprawie: przyjęcia do 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na lata 2022-2025.

Hanna Mełeń
BRM Swarzędz

Od redakcji: Pełne teksty wszystkich 

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

*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi 
Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Roz-
woju Wsi Rady Miejskiej w Swarzędzu odbyło się 20 
kwietnia o godz. 14.00. Przed posiedzeniem Komisji, 
odbyło się spotkanie sołtysów z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Swarzędz.
Głównymi tematami obrad Komisji były:
► Gospodarka wodno-ściekowa oraz oczyszcza-
nie rowów melioracyjnych w Gminie Swarzędz, 
raport Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej.

Temat dotyczący gospodarki wodno-ściekowej oraz 
oczyszczania rowów melioracyjnych przedstawiła Z-ca 
Kierownika Wydziału Infrastruktury Drogowej - Sandra 
Wichłacz. Radni dyskutowali m.in.: 

 » o możliwości wprowadzenia przez gminę opłat za 
wodę deszczową, 

 » o opłatach stałych i zmiennych za usługi wodne, 
oraz za zmniejszoną retencję terenową,

 » o wyznaczonych miejscach pod zbiorniki retencyjne, 
do kogo należy teren wyznaczony pod ich budowę 
oraz o procent skanalizowania sołectw

 » o koncepcji odwodnienia terenów Gminy Swarzędz
Następnie głos zabrał kierownik Gminnej Spółki 
Wodno-Ściekowej – Marek Brylski, który przedstawił 
informację na temat wykonanych przez spółkę prac. 
► Projekty ulic przewidzianych do realizacji.
Temat omówił kierownik Wydziału Inwestycji – Bar-
tłomiej Majchrzak.
Kolejnym punktem obrad było omówienie materiałów 
sesyjnych, a następnie sprawy bieżące, gdzie radny 
Wojciech Kmieciak zapytał, czy uregulowana została 
kwestia opłat za gaz w mieszkaniach komunalnych 
przy ul. Jesionowej, a radny Ryszard Dyzma zgłosił 
problem powalonych drzew na ul. Dworskiej w Pacz-
kowie. Do pytań odniósł się z-ca burmistrza Tomasz 
Zwoliński oraz Grzegorz Taterka.
Na tym posiedzenie zakończono.

Tomasz Majchrzak

Z prac Rady 
Seniorów

12.01.2022 r. oraz 23.03.2022 r. 
w Centrum Inicjatyw Senio-
ralnych w Swarzędzu przy ul. 

Piaski 4 odbyły się sesje Rady Seniorów.
Otwarcia sesji dokonała przewodni-

cząca Rady Seniorów Hanna Grabowska. 
Głównym tematem obu posiedzeń była 
ochrona środowiska w gminie Swarzędz. 
Zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. spo-
łeczeństwo ma zagwarantowany udział 
w ocenie oddziaływania na środowisko 
różnych podmiotów. Przewodnicząca po-
stawiła pytanie „Czy mam na cokolwiek 
wpływ”, które stało się sentencją obrad. 
Na sesję 12 stycznia zaproszono kierow-
nik Katarzynę Lewandowską z Wydziału 
Ochrony Środowiska UMiG w Swarzędzu, 
by przedstawiła nam główne działania, ja-
kie podejmuje się w jej wydziale.

Pani kierownik mówiła o wydawaniu 
decyzji środowiskowych dotyczących 
zakładów przemysłowych, wymianie 
pieców, likwidowaniu azbestu z naszych 
budynków, nielegalnych wysypiskach 
śmieci, o sprawach wycinki drzew oraz 
działaniach edukacyjnych.

My, jako miejscowa społeczność, po-
winniśmy dzwonić do Straży Miejskiej 
i zgłaszać palenie odpadów w piecach, 
wywóz śmieci do lasu.

Jeśli chodzi o drzewa, to możemy 
przyciąć bez specjalnego zezwolenia 
30% objętości korony. Wycięcie drzewa, 
nawet suchego, wymaga zgody Wydziału 
Ochrony Środowiska.

W sprawie wymiany azbestowych 
dachów trzeba złożyć wniosek do gminy 
i można otrzymać dotację na jego likwida-
cję i utylizację, ale nie otrzymamy wspar-
cia finansowego na nowy dach.

Na sesji 23 marca 2022 r. Joanna 
Jakubowicz z Wydziału Ochrony Środo-
wiska w Swarzędzu przedstawiła zasady 
wymiany pieców zgodnie z uchwałą 
antysmogową z 8.12.2017 r. W Polsce 
wprowadzono program „Czyste powie-
trze” i w ramach tego programu, dbając 
o środowisko, powinniśmy przeprowadzić 
termomodernizację naszych domów (wy-
miana okien i drzwi oraz ocieplanie) i, co 
najważniejsze, wymienić piece CO. Do 
końca 2023 r. trzeba złomować wszystkie 
kotły pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”. Na 
wymianę pieca oraz ocieplanie budynku 
można otrzymać dotację. Trzeba złożyć 
wniosek.

Kotły na paliwa stałe klasy V i eko-

projekt (ekogroszek, pellet-masa drew-
niana) można używać do końca używal-
ności. Kotły kl. III i IV trzeba wymienić 
do końca 2027 r. Miejscowe ogrzewacze 
pomieszczeń piece – kominki, tzw. „kozy” 
powinny być złomowane do końca 2025 r.

Do końca czerwca 2022 r. trzeba zło-
żyć deklarację do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Deklarację może-
my złożyć w ratuszu w Swarzędzu, gdzie 
również dostępne są odpowiednie druki.

Kolejnym punktem poruszonym na 
sesji była pomoc uchodźcom z Ukrainy, 
który podjęła zaproszona kierownik OPS 
Magdalena Tyblewska. 

Do chwili obecnej:
 » na terenie gminy Swarzędz przyjęto  
ok. 2000 osób z Ukrainy tj. 600 rodzin

 » przy ul. Poznańskiej 25 wydawane są 
numery PESEL

 » ok. 230 dzieci trafiło do szkół i przed-
szkoli

 » OPS wypłaca jednorazowo 300 zł, 
a ZUS 500+
Problemem jest ciągle brak dostatecz-

nej ilości żywności, środków czystości itd. 
Można je przynosić do OPS przy dworcu 
kolejowym. 

Na tym obrady zakończono.
Przewodnicząca Rady Seniorów

Hanna Grabowska  
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Olszyna  
dla Ukrainy 

Smutek oraz wściekłość – to emocje, 
które towarzyszą nam ostatnio na co 
dzień. Smutek, kiedy widzimy nagra-

nia ofiar wojny, oraz wściekłość, kiedy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie 
cierpią ze względu na ambicje jednego 
człowieka. 9 kwietnia br. w murach Ośrod-
ka Kultury odbył się koncert – Olszyna 
dla Ukrainy. Poza osobistym udziałem 
na widowni, w koncercie można było 
uczestniczyć online oglądając Telewizję 
STK czy kanał YouTube Ośrodka Kultury. 
Podczas koncertu Zespół Olszyna wykonał 
między innymi utwory takie jak „Podaj 
rękę Ukrainie” czy „Alleluja”. Koncert 
Olszyn był więc dobrą okazją do prze-

myśleń i refleksji. Każdy z nas mógł dać 
potrzebującym cząstkę siebie, zarówno 
pod względem artystycznym, jak i ma-
terialnym. 

Dziękujemy Olszynie za piękny kon-
cert – a wszystkim, którzy zechcieli do-
łożyć „finansową cegiełkę”, za wsparcie.

/ok/

Powspominamy 
i zaśpiewamy…  
nad jeziorem 

W sobotę, 4 czerwca 2022 r., na 
Scenie Nad Jeziorem w Swarzę-
dzu przy Pływalni Wodny Raj, 

odbędzie się XIII Spotkanie Zespołów 
Seniorskich „Powspominamy i zaśpie-
wamy… z Olszyną”. 

Swarzędzkie Spotkania Zespołów Se-
niorskich są od wielu lat wielkim świętem 
piosenki zarówno dla organizatorów, jak 
i zaproszonych gości. Celem spotkania 
jest zaprezentowanie dorobku artystycz-
nego zespołów, pielęgnowanie tradycji 
ludowych i wspólne śpiewanie seniorów 
z całego regionu.

Seniorzy rozpoczną biesiadowanie 
przy Jeziorze Swarzędzkim od godz. 
13:00.
Wstęp wolny. Zapraszamy! /ok/

Voo Voo 
to mieszanka 
wybuchowa...

W sobotni wieczór, 23 kwietnia 
2022 r., na deskach Swarzędzkiej 
Sali Koncertowej w Zalasewie, 

wystąpił zespół Voo Voo z Wojtkiem Wa-
glewskim na czele. 

Koncert upłynął pod znakiem obcho-
dów 35-lecia działalności zespołu. Różno-
rodność stylistyczna w połączeniu z wybit-
nym kunsztem wykonawczym sprawiają, 
że Voo Voo to mieszanka wybuchowa, któ-
ra eksplodowała od pierwszych dźwięków, 
a opadający dym unosił się jeszcze długo 
po zakończeniu koncertu. 

Znakomite kompozycje przeplatane 
improwizacjami saksofonu Mateusza 
Pospieszalskiego przeniosły słuchaczy 

do świata muzyki, w którym czas nie od-
grywał żadnej roli, czego skutkiem były 
utwory trwające nawet 10 minut, a sam 
koncert trwał niemalże dwie godziny. 

Niesamowita gra świateł w połączeniu 

z niebagatelnymi aranżacjami złożyły się 
na wspaniały „spektakl muzyczny”.

Publiczność była zachwycona, doma-
gając się bisów owacją na stojąco.

/ok/
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Wystawa malarstwa 
Lidii Sieczkowskiej

W Swarzędzkim Centrum Histo-
rii i Sztuki można obejrzeć od 
7 maja ekspozycję, na której 

zaprezentowana została twórczość Lidii 
Sieczkowskiej, artystki o wielu talentach, 
zarówno malarskich, jak i muzycznych. 

Artystka na stałe związana jest z Orkiestrą 
Państwową Filharmonii w Poznaniu, a tak-
że założyła Classic Jazz Quartet i prowadzi 
zespoły kameralne, grając jako flecistka 
i pianistka. Jej pasją jest również malar-
stwo, czego dowodem jest namalowanie 
przeszło 140 obrazów. W SCHiS zgro-
madzono  kilkanaście prac malowanych 
farbą akrylową i olejną, między innymi: 
„Domek z kart”, „Lody przełamane” czy 
„Psalm 131”. 

Zapraszamy do zwiedzania wystawy 
do 29 maja. Wstęp bezpłatny! /SCHiS/

Co się dzieje 
na drugiej stronie 
kuli ziemskiej?

Ośrodek Kultury zaprasza 29 maja 
o godz. 11.00 na przedstawienie 
teatralne dla dzieci pt. „Co się 

dzieje na drugiej stronie kuli ziemskiej”. 
Będzie to opowieść oparta na baśniach 

hinduskich. Baśnie pochodzą z wielu re-
gionów Indii i pokazują mało znany, ale 
fascynujący świat hinduskich książąt, 
księżniczek i egzotycznych zwierząt: ty-

grysów, słoni, papug, węży i szakali. Za-
bawne i pouczające opowieści, działające 
na zmysły wzroku i słuchu, są cennym 
źródłem poznania indyjskiej kultury.

Na przedstawienie zapraszamy do 
Sali Kameralnej Ośrodka Kultury przy 
ul. Poznańskiej 14. Wstęp wolny!

Spektakl prezentowany będzie przez 
Fundację Barak Kultury w ramach zada-
nia publicznego „Spotkania z Teatrem”, 
współfinansowanego ze środków Powiatu 
Poznańskiego. /ok/

Dzień Dziecka  
– zapraszamy!

W sobotę, 4 czerwca, od godz. 14:00, 
zapraszamy na festyn rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka, który 

tym razem odbędzie się na Polanie przy 
ul. Strzeleckiej.

Wśród wielu darmowych atrakcji, przy-
gotowanych specjalnie dla najmłodszych, 
znajdą się dmuchany plac zabaw z zamka-
mi do skakania i zjeżdżalniami, eurobungy, 
trampolina oraz kolejka samojezdna. Po-
wstaną także specjalne stanowiska z warsz-
tatami plastycznymi, malowaniem twarzy, 
gigantycznymi bańkami oraz wyplataniem 
balonów. Doświadczeni animatorzy zadbają 
o kondycję naszych pociech podczas zabaw 
grupowych i indywidualnych.

Niewątpliwie ciekawą atrakcją będzie 
FESTIWAL KOLORÓW! Wyrzuty Ko-
lorów Holi, które stworzą wielką chmurę 
barw odbędą się o godz. 15.00, 16.00, 17.00 
i 18.00!

Serdecznie zapraszamy!
/ok/
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„Rodzinny Maj” 
– dla każdego!

Serdecznie zapraszamy na  „Rodzin-
ny Maj” od 14 do 30 maja. Podczas 
dwóch tygodni będzie można wziąć 

udział m.in. w potańcówce, pokazie kina 
plenerowego i atrakcjach dla fanów 
podróży... Pod znakiem wielu atrakcji 
zapowiada się Dzień Dziecka w Zalase-
wie. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, 
zapraszamy!

► 19 maja od 19:00 – Potańcówka 
(Plac Niezłomnych w Swarzędzu)

► 21 maja od godz. 21:00 – Kino let-
nie w Zalasewie (przy świetlicy wiejskiej)

► 25 maja w godz. 11:00-14:00 – 
Piknik dla dzieci (Ośrodek Kultury, ul. 
Poznańska 14 w Swarzędzu)

► 29 maja w godz. 12:00-19:00 
– Dzień Dziecka w Zalasewie (przy 
świetlicy wiejskiej)

► 30 maja od godz. 18:00 – Islan-
dia – podróż życia, pokaz slajdów 
(Biblioteka Publiczna, os. Czwartaków 
1 w Swarzędzu)

/ops/

Swarzędzka 
Jadłodzielnia

Od 4 miesięcy na terenie gminy 
Swarzędz, w sąsiedztwie Ośrod-
ka Pomocy Społecznej przy ul. 

Poznańskiej 25, działa „Swarzędzka Ja-
dłodzielnia”.

Celem „Swarzędzkiej Jadłodzielni” 
jest wsparcie inicjatyw mieszkańców  na 
rzecz ograniczania marnotrawstwa i strat 
żywności w gminie Swarzędz. Realizacja 
projektu służy promocji niemarnowa-
nia żywności, kreowaniu społeczeństwa, 
które w sposób zrównoważony korzysta 
z zasobów żywności.

 „Swarzędzka Jadłodzielnia” to kon-
tener, w którym znajdują się chłodziar-
ka oraz regał. Każdy może zostawić tu 
żywność, którą ma w nadmiarze, której 
nie jest w stanie sam spożytkować, oraz 
każdy może poczęstować się pozosta-
wioną żywnością.

Produkty można zostawiać i zabierać 
7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Zachęcamy Państwa do dzielenia się 
żywnością. Zapraszamy lokalnych przed-
siębiorców, restauratorów, właścicieli 
sklepów oraz wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy Swarzędz.

Dodatkowe informacje:
tel. 505 912 340
fb: Swarzędzka Jadłodzielnia

Wielkanoc Polsce i w Ukrainie

5 kwietnia piątka gości z Ukrainy 
(obecnie mieszkająca w Gruszczy-
nie) przyjechała do swarzędzkiego 

Centrum Międzypokoleniowego przy ul. 
Pogodnej 33. Tam czekała już na nich 
grupa polskich seniorów, by wspólnie 
obejrzeć i wysłuchać prezentacji o zwy-
czajach wielkanocnych w obu krajach. 
A warto było uważnie słuchać, bo tekst 
był (także) czytany przez sympatycznego 
Żenię, 15-latka z Ukrainy. Po polsku! Pre-
zentacja dotyczyła podobieństw i różnic 
w świętowaniu Wielkanocy u nas i na-
szych gości z Ukrainy. Jak się okazuje, 
więcej nas łączy, niż dzieli.

Po części teoretycznej wszyscy 
uczestnicy udali się na piętro, by wziąć 
udział w części praktycznej – kulinarnej. 
Co tam się działo! Każdy znalazł miej-
sce dla siebie: jedni zasiedli wygodnie 
w fotelach, inni zajęli się zabawą, jeszcze 
inni odnaleźli swoje miejsca w kuchni. 
Obiekt posiada wspaniałe warunki do 
spotkań - były więc pogawędki, biesiada, 
zabawa, wspólna praca, wymiana prze-

pisów kulinarnych. A język nie stanowił 
żadnej bariery. 

Pani Alona przywiozła gotowy zaczyn 
na Paskę (ukraiński chleb wielkanocny) 
przygotowany jeszcze w domu, w Grusz-
czynie. Kiedy tylko Paski podrosły, trzeba 
je było „pomaścić”. Chętnych osób do 
malowania było wiele, wygrała jedna. 
W końcu ciasto wylądowało w piecu. Co 
pewien czas należało rzucić okiem, czy 
ładnie rośnie. Okazało się, że Paski rumie-
niły się pięknie. Upieczone ciasto nale-
żało teraz pięknie ozdobić. Oczywiście, 
prace odbywały się pod czujnym okiem 
instruktorki - Pani Alony. Paski były tak 
samo smaczne, jak piękne. Zapewniam! 

Paska - tradycyjny ukraiński chleb 
wielkanocny - przepis Pani Alony:

Składniki: 1 kg mąki, 40 g drożdży, 
1 szklanka cukru, 5 jajek, 1/2 łyżeczki 
soli, 1/2 l ciepłego mleka, 60 g masła, 
1/3 szklanki oleju, 1 cukier waniliowy, ro-
dzynki. Do dekoracji (przed pieczeniem): 
„mazidło” z 2 żółtek i odrobiny wody. 

Do dekoracji (po upieczeniu): ubi-

ta piana z 2 białek i 8 łyżeczek cukru 
+ kolorowa posypka. Aaa.. i uśmiech:) 
Następny etap warsztatów kulinarnych 
to przygotowanie sałatki Oliwier. Było 
wspólne gotowanie, studzenie, krojenie, 
gadanie, krojenie, próbowanie. Znowu 
magia!… Sałatka Oliwier szybko znikała 
z talerzyków. Wieść niesie, że była pyszna!

Beata Szczepaniak  
– CMP Pogodna
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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 

Wakacje 
w STOLARNI
Pracownia Działań Twórczych  
zaprasza dzieci i młodzież

Fundacja ARTiFAKT wraz z Pracownią 
Ceramiki i Rzeźby zaprasza do STO-
LARNI – Pracowni Działań Twórczych 

w Swarzędzu, ul. Rynek 21.
To już tradycja. Jak co roku zapra-

szamy dzieci od 5 do 17 lat do wspólnej 
zabawy i spędzenia czasu w twórczej 
atmosferze. Zajęcia dają radość oraz 
wspaniały relaks, pozwalają dzieciom 
na uwolnienie wyobraźni i artystyczne 
spełnienie. Podczas zajęć będziemy 
odkrywać talenty i rozwijać umiejętno-
ści dzieci z wykorzystaniem ciekawych 
technik plastycznych w profesjonalnie 
wyposażonych pracowniach. 

Przygotowaliśmy podróże po świe-
cie i egzotycznych krainach poznając 
ich kulturę oraz tradycje. Pracownia od 
lat słynie z zajęć ceramicznych i rzeź-
biarskich, na które dzieci maja zawsze 
ochotę. Dlatego dużo czasu spędzimy 
w pracowni ceramicznej poznając różne 
ciekawe techniki. 

W programie również zajęcia z ma-
larstwa i rysunku, grafiki a także warsz-

taty kulinarne. A wszystko w oryginalnej 
oprawie z ciekawą fabułą. 

PÓŁKOLONIE 
I OPCJA: 8.00-16.00 (możliwość po-

zostawienia dziecka od 7.00 do 17.00) 
- cena 760 zł (dzieci mają zapewnione 
śniadanie, obiad, podwieczorek i owoce).

II OPCJA: 12.00-16.00 – cena 580 zł 
(dzieci mają zapewnione obiad, podwie-
czorek i owoce).

WARSZTATY :
,,Gliniankowe spotkania’’ – 8.00-9.30 

lub 14.30-16.00 – zajęcia ceramiczne. 
Cena 70 zł / 5 wejść - 300 zł.

,,Rysowanki, malowanki’’ – 9.30-11.00 
– zajęcia plastyczne. Cena 60 zł / 5 wejść 
250 zł 

,,Podróże po smakach‘’ – 10.30-13.00 
– zajęcia kulinarne. Cena 70 zł / 5 wejść 
300 zł.

Terminy półkolonii i zajęć :
I TURNUS:  27.06-01.07. 2022

II TURNUS:  4.07-8. 07.2022
III TURNUS:  11.07-15.07.2022
IV TURNUS: 18.07-22.07.2022
V TURNUS:  25.07-29.07.2022
VI TURNUS:  01.08-05.08.2022
VII TURNUS:  8.08-12.08.2022
VIII TURNUS:  22.08-26.08.2022

Warsztaty prowadzić będzie Ewa 
Wanat oraz zaproszeni goście: Xsenia 
Starzyńska i Michał Woliński.

5% rabatu dla osób, które zapiszą się 
do dnia 22.05.2022.

Wszystkie proponowane zajęcia są 
dostosowane do wieku i możliwości 
uczestników z podziałem na grupy. Pra-
cownia dysponuje fartuszkami ochron-
nymi oraz zapewnia potrzebne materiały.

Zapisy: Rynek 21, kom. 501 428 903, 
ceramiakawnat@poczta.onet.pl
www.ceramikawanat.pl
https://www.facebook.com/ceramika.
wanat

Zgłoszenie sms: imię i nazwisko 
dziecka oraz wiek. Zaliczka 200 zł.

Joga i pilates - 
bezpłatne zajęcia 
sportowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu za-
prasza na bezpłatne zajęcia sportowe – joga 

i pilates:
 » Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu, ul. Dział-

kowa 61a – poniedziałki, godz. 11:00;
 » Świetlica Wiejska w Rabowicach, ul. Bukowa 2/20 

– piątki, godz. 18:00.
Zajęcia realizowane w ramach projektu „Klub In-

tegracji Społecznej – ciekawiej i efektywniej”, współfi-
nansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. /ops/

Świadczenie 
wychowawcze 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu Sekcja 
Świadczeń Wychowawczych informuje, że  od 

1 czerwca 2022r. całkowitą obsługą programu 

„Rodzina 500 plus” zajmuje się Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych.

Od 1 lutego 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych przyjmuje wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego  na nowy okres 
świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 
2022 r. do 31 maja 2023 r. 

Rodzice mogą składać wnioski wyłącznie drogą 
elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego 
odbywa się tylko bezgotówkowo, na wskazany przez 
rodziców numer rachunku bankowego.

Agnieszka Fabiś

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

Mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy zapew-
nili zakwaterowanie i wyżywienie oby-

watelom Ukrainy, przybyłym od 24 lutego 2022 r. na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio 
z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wo-
jennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa 

oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Pola-
ka, 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 Swa-
rzędzu przy ul. Poznańska 25. 

Wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie za 
osobę. 

Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za 
okres 120 dni i jest wypłacane z dołu - pieniądze będą 
przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła 
pod swój dach uchodźców do dnia zakończenia pobytu 
tych osób.

We wniosku o przyznanie świadczenia ko-
nieczne jest wskazanie imienia i nazwiska osoby 
przyjętej do zakwaterowania oraz jej nr PESEL.

Przyznanie i wypłata świadczenia może być uza-
leżniona od weryfikacji warunków zakwaterowania 
i wyżywienia.

Agnieszka Fabiś
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Tomasz Duszyński
Fenomen z Warszawy 

Autor przenosi nas do międzywojennej 
Warszawy, w której komisarz Antoni 
Wróbel zajmuje się sprawą brutalnych 
morderstw młodych kobiet. Kiedy ofia-
rą pada córka jednego z ważniejszych 
obywateli miasta, przełożony komisa-
rza każe mu zwrócić się o pomoc do Ste-
fana Ossowieckiego, znanego medium. 
Współpraca, początkowo niechętna 
z perspektywy twardo stąpającego 
po ziemi komisarza, szybko zaczyna 
przynosić pierwsze efekty. Warty po-
lecenia kryminał retro, który przybliża 
nam dodatkowo jedną z ciekawszych 
postaci międzywojennej Warszawy, 
jaką był niewątpliwie Ossowiecki. Epi-
zodycznie pojawią się także Piłsudski, 
Witkacy, Wedel. 

John Glatt
Rodzina z domu obok

Dziennikarz śledczy John Glatt opisuje 
dramatyczną historię rodziny Turpinów. 
Trzynaścioro dzieci było latami więzio-
nych w domu przez swoich rodziców. 
Dzieci były głodzone, bite, mogły się 
myć tylko raz na rok. Co jeszcze bar-
dziej przeraża, rodzina ta nie żyła na 
odludziu. W oczach sąsiadów ucho-
dziła za szczęśliwą i zamożną (wakacje 
w Disneylandzie, coraz nowsze domy), 
a ojciec dzieci założył prywatną szkołę, 
której nikt przez lata nie kontrolował. 
W książce wypowiadają się zarówno 
specjaliści, członkowie rodzin, jak sami 
poszkodowani. 

Maria Apolejko
Psie sucharki. Wszyst-
ko, co powiedziałby 
twój pies, gdyby umiał 
mówić. Psie sucharki. 
Wszystkie słowa, któ-
re musisz znać, żeby 
obsłużyć swojego psa

Właśnie ukazała się druga część „Psich 
sucharków”. Miłośnicy psów, którzy 
choć trochę korzystają z Internetu, 
na pewno znają autorkę zabawnych 
rysunków umieszczanych na Facebo-
oku i Instagramie. Dowcipne ilustracje 
oddają sedno życia z psem – radości 
i troski bycia razem. Obie książki mają 
niewątpliwie walory edukacyjne, po-
magają zrozumieć naturę psa, motywy 
jego działania i potrzeby. Część druga 
jest bardziej opisowa, poważniejsza. 
Wielbiciele minikomiksów mogą się 
czuć wręcz zawiedzeni małą ich licz-
bą we „Wszystkich słowach…”. Ale 
i tak warto sięgnąć po obie książki. Na 
pewno poprawią humor!

Barbara Gawryluk
Teraz tu jest nasz dom

Książka została wydana ponownie, tym 
razem z tłumaczeniem na język ukraiń-
ski. Jest oparta na prawdziwych wyda-
rzeniach z życia rodziny, która uciekła 

przed wojną w Doniecku i znalazła 
schronienie w Polsce. Opowieść warto 
przeczytać polskim dzieciom, które 
mają coraz większy kontakt z uchodź-
cami w szkole i w sąsiedztwie. Historia 
Romka uczy empatii; dzięki poznaniu 
losów Ukraińców młody czytelnik lepiej 
zrozumie, co przeżywają jego koledzy 
i jak im można w prosty sposób pomóc 
w zadomowieniu się. 

Adam Stower 
Kuku król

Zabawna, pełna zaskakujących zwro-
tów akcji książka dla czytelników w wie-
ku 6-10 lat. Benek jest prześladowany 
przez bandę znajomych, ale jego życie 
zmienia się, gdy poznaje niezwykłego 
króla z długą brodą. Broda jest „chłodna 
latem, ciepła zimą, łatwo ją umyć i sama 
rośnie”; rośnie osobie, której byśmy 
o to nie podejrzewali. Ale o tym ciii. 
Przeczytajcie sami, a dowiecie się, jak 
Benek poradził sobie z gangiem Mund-
ka Draba i wyprowadził w pole kilku 
innych typów spod ciemnej gwiazdy.

Agnieszka Frączek 
A to feler! O tym, jak 
Jan Brzechwa został 
bajkopisarzem

Ostatnio ukazuje się coraz więcej ksią-

żek biograficznych o sławnych ludziach 
pisanych z myślą o młodym czytelniku. 
Większość jest ładnie ilustrowana, cie-
kawie napisana, z anegdotami doty-
czącymi bohatera. Pozycja Agnieszki 
Frączek spełnia wszystkie te kryteria. 
A jednak jest inna, lepsza. Czym się wy-
różnia? Obok opowieści o dzieciństwie 
poety zawiera oryginalne wierszyki 
autorstwa samej Frączek, które na-
wiązują do twórczości Brzechwy. Na 
szczęście nie są to proste parafrazy, 
świetnie spinają wydarzenia z życia 
bohatera z jego twórczością; zachęcają 
do poszukiwań oryginalnych tytułów 
Brzechwy i zabawy poezją – tworzenia 
i odkrywania.

Tomáš Forró 
Apartament w hotelu 
Wojna. Reportaż 
z Donbasu

Książka wydana w listopadzie 2021, 
opisuje wydarzenia z lat 2014-2018. 
Autor przebywał po obu stronach 
konfliktu, obiektywnie pokazuje racje 
Ukraińców i Rosjan. Dzięki tej książce 
można dobrze zrozumieć mechani-
zmy obecnej wojny i kolejne jej etapy. 
Świetnie są przedstawieni konkretni 
ludzie  – uwikłani w skomplikowany 
system zależności lokalni oligarchowie, 
wysłannicy Kremla, separatyści, bo-
jownicy o wolność Donbasu. Dlaczego 
niektórzy Ukraińcy nienawidzili władzy 
Kijowa? Dlaczego popierali Putina? Jak 
wyglądało referendum? Książka nie 
napawa optymizmem, autor repor-
tażu przewidział wojnę, którą dzięki 
takim jak on dziennikarzom oglądamy 
na ekranach telewizorów i śledzimy 
w internecie. Po lekturze nasuwa się 
jednak nowa myśl – Ukraińcy w cią-
gu zaledwie 4 lat zrobili krok milowy 
w stronę niezależności i budowania 
tożsamości narodowej.

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

Wystawa 
fotografii Ireny 
Wojciechowskiej
W maju można oglądać w holu Biblio-

teki Publicznej na os. Czwartaków 
pierwszą publiczną wystawę foto-
grafii Pani Ireny Wojciechowskiej. 

Za zdjęciami tworzącymi wystawę 
kryje się ich autorka Irena Wojcie-
chowska, wspaniała mama i babcia, 

rodowita swarzędzanka, która urozma-
icenie swojej codzienności znalazła w fo-
tografowaniu przyrody.

Irena była bibliotekarką w latach 
1973-1981, później pracowała w Archi-

wum Swarzędzkich Fabryk Mebli. Od 
zawsze natura była jej największą pasją, 
ze starannością pielęgnuje swój piękny 
ogród i przyjmuje w nim skrzydlatych 
gości – ptaki najróżniejszych gatunków. 

Kiedy przeszła na emeryturę, wolny 
czas poświęciła doskonaleniu umiejętno-
ści fotografowania telefonem. Z pomo-
cą bliskich założyła instagramowy profil 
irena.sojka (@inez_foto_swar). Odtąd 
pokazuje „instaprzyjaciołom” codzien-
ne wschody i zachody słońca. Każdego 
dnia jej oko przyciągają rozmaite owady 
i kwiaty. Nawet chmury w jej obiektywie 
stają się najpiękniejszymi fotomodelami.

Irena pokazuje, że wiek nie stawia 
granic i zawsze jest odpowiedni czas, by 
oddać się nowej pasji i doskonalić swoje 
umiejętności. /bibl/

IV Biesiada poetycka  
„Swarzędz wierszami rozkwita”

Dwa lata czekaliśmy! Święto bi-
bliotekarzy, święto poezji, święto 
kultury. W poniedziałek, 9 maja, 

nareszcie mogliśmy się spotkać na Bie-
siadzie poetyckiej. Poprowadziła ją Kalina 
Izabela Zioła, a nastrój tworzyła poezja 

śpiewana w wykonaniu Tomasza Bateń-
czuka. Swoje wiersze czytali poeci zwią-
zani ze Swarzędzem. Niektórzy mieszkają 
tu od lat, inni pokochali naszą gminę od 
pierwszego wejrzenia całkiem niedawno. 
W ich twórczości przebija wrażliwość na 
piękno okolicznej przyrody, uważność 
w relacjach międzyludzkich i autentyczne 
zainteresowanie sprawami świata. 

Po prezentacji wierszy był czas na 
zwiedzanie wystawy fotografii Ireny Woj-
ciechowskiej w holu biblioteki, rozmo-
wy, dyskusje o sztuce. Aż trudno się było 
rozstać. Ten wieczór na długo pozostanie 
w pamięci uczestników i gości.  /bibl/

ABOLICJA
CHCESZ UNIKNĄĆ KARY

ZA PRZETRZYMANIE
KSIĄŻEK?

Oddaj je w maju, 
a nie poniesiesz konsekwencji. 

 
Dyskretnie i bez wypytywania ;)
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Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy

W tym cyklu artykułów przybliża-
jących naszą historię autor – Pan 
Antoni Kobza – opowiada Państwu 
o siedzibach właścicieli ziemskich 
na ziemi swarzędzkiej. Poznajmy 
zarówno historię samych budowli, 
jak i losy dawnych mieszkańców dwo-
rów i folwarków w okolicy Swarzędza. 
Dziś dzieje dworu w Bogucinie.

Siedziby właścicieli ziemskich na ziemi swarzędzkiej  
oraz właściciele dworów i folwarków w okolicy Swarzędza

Bogucin
Bogucin – położony jest na lewym 

brzegu rzeki Głównej, przy zachodniej 
granicy gminy Swarzędz, przy drodze 
wojewódzkiej nr 194.

Pierwotnie, osadę stanowił młyn 
rzeczny oraz założone w XVIII wieku,  
kuźnia oraz folwark. Do 1921 roku 
miejscowość nosiła nazwę Hammer (Hu-
mer, Hamer) wywodzącą się od kuźni, 
w której topiono i przekuwano miedź 
wydobywaną podobno z miejscowego, 
niewielkiego złoża.1 

Właściciele Bogucina
Wieś, obok Janikowa oraz karczmy 

Darmosz, wchodziła w skład klucza kiciń-
skiego, będącego w posiadaniu każdego, 
kolejnego proboszcza kapitulnego katedry 
poznańskiej. Źródła z początku XIX wieku 
wymieniają w Hammer: młyn, folwark, 
staw młyński oraz tartak, o którym w  
późniejszym czasie nie ma już wzmianki.

W wyniku drugiego rozbioru Rzeczy-
pospolitej w 1793 roku, cała Wielkopolska 
stała się prowincją królestwa pruskiego, 

1	 	Niektórzy	badacze	dziejów	wywodzą	po-
czątki	wsi	od	wczesnego	średniowiecza.

a parę lat później niemal wszystkie majątki 
ziemskie kościoła przeszły na własność 
króla Prus.

Bogucin/Hummer, razem z innymi 
skonfiskowanymi dobrami ziemskimi 
był zarządzany w imieniu państwa przez 
tzw. domenę poznańską. Domena poznań-
ska zwana również ekonomią poznańską, 
obok innych domen, została utworzona do 
zarządzania skonfiskowanymi majątkami 
w powiecie poznańskim. Potem wieś zna-
lazła się w zarządzie domeny swarzędzkiej, 
utworzonej w 1836 r. Przez cały minio-
ny okres majątek oddawano w dzierżawę 
w całości lub w częściach. Pomijając sam 
młyn, przed 1840 rokiem właścicielami 
gospodarstw o powierzchni kilkudziesię-

ciu hektarów byli w Hummer: Staniewski, 
Johann Wetzel, Maria Espenner i jej ojciec 
August. Po 1857 roku właścicielami młyna 
i folwarku było małżeństwo Seeligerów. 
W 1879 r. najpierw młyn, a jakiś czas póź-
niej także folwark, zakupił na subhastacji 
(tzn. sprzedaży koniecznej) poznański pie-
karz Franciszek Chwałkowski i trzymał je 
do 1896 r. W tym czasie, kazał postawić 
opodal młyna swoją siedzibę otoczoną 
parkiem. W 1896 roku majątek sprzeda-
no Józefowi Magerowi z Jeżyc, a w 1913 
r. po wcześniejszych kilku transakcjach, 
majątek nabył Tadeusz Kałapczyński, 
który trzymał go do 1919 roku.

Potem, nowymi właścicielami zostali 
Stanisław i Flora Krokowscy z Gorzyc 
(pow. Chrzanów). Byli to właściciele – nie 
licząc kolejnych proboszczów katedral-
nych w Poznaniu z okresu II Rzeczypo-
spolitej - którzy najdłużej trzymali młyn 
i folwark w Bogucinie, bo aż do 1949 roku, 
to jest do konfiskaty majątku (młyna i fol-
warku) przez państwo polskie.

W okresie PRL-u (Polska Rzeczypo-
spolita Ludowa od 1944 do 1989 r.) ziemia 
folwarczna przeszła na własność najpierw 
PGR Naramowice, a potem PGR Owińska 

Bogucin. Dom młynarza (dwór) z końca XIX wieku przebudowywany 
w XX wieku, stan w 2016 r. Obecnie siedziba Gospodarstwa Rybackiego Bogucin 
Sp. z o.o. (fot.	Antoni	Kobza)

Bogucin. Fragment mapy z 1893 r.	(Karte	des	Deutschen	Reiches.	Posen	1893)
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Z historii szkolnictwa zawodowego w Swarzędzu

Ocalić od zapomnienia...
Powszechnie wiadomo, że pamięć ludzka jest zawodna, w związku z tym 
niektóre rzeczy należy spisać, aby ocalić od zapomnienia i przekazać 
potomnym. W niniejszym opisie chcę się odnieść do osobistych moich przeżyć 
w Swarzędzu związanych z pracą zawodową. 

Do Swarzędza przyjechałem z końcem 
lat pięćdziesiątych. Był to mroźny 
styczniowy ranek, miasto pokryte 

było białym śnieżnym dywanem, wyglą-
dało bajkowo. Buty moje skrzypiały, gdy 
szedłem ze stacji do Fabryki Mebli na ul. 
Poznańską. Po załatwieniu formalności 
w zakładzie udałem się piechotą do Urzę-

du Zatrudnienia w Poznaniu, bo nie było 
żadnego pociągu do godz. 13. W połowie 
drogi zabrał mnie wozak na wóz konny, 
z którym zajechałem na plac Bernardyński. 
Życzliwy wozak wiózł tam zboże na sprze-
daż i wskazał mi gdzie jest Urząd Pracy. 
W urzędzie załatwiłem potrzebne formal-
ności i pociągiem wróciłem do Swarzędza. 

Dnia następnego rozpocząłem pracę. 
Od pierwszych dni zacząłem poznawać 
ludzi i miasto, które wówczas liczyło około 
10 tysięcy mieszkańców. Sercem miasta 
był Ratusz i skromny Rynek, wokół któ-
rego były różne sklepy i restauracje. Spa-
cerując ulicami miasta doznałem pewnego 
zdziwienia, że na każdej ulicy znajdowały 
się szyldy, informujące o warsztatach sto-
larskich - wówczas uświadomiłem sobie, 
że znalazłem się w znaczącym ośrodku 
stolarstwa. 

Czas mijał nieubłaganie i moja świa-
domość rosła. Poznawałem coraz więcej 
różnych ludzi i z czasem swarzędzkie rze-
miosło. Dyrektorem naczelnym fabryki 
mebli na ul. Poznańskiej był pan Józef 
Chołoniewski, a dyrektorem technicznym 

i ostatecznie Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej w Janikowie.

Młyn z dworkiem i parkiem przeka-
zano Gromadzkiej Radzie Narodowej 
w Kobylnicy, a od 1975 r. całość przeszła 
na własność Gminnej Rady Narodowej 
w Swarzędzu. W 1978 roku nastąpiła 
zmiana właściciela i majątek młyński 
stał się własnością Fabryki Samochodów 
Rolniczych „Polmo” w Antoninku koło 
Poznania. W 1985 roku młyn ze stawem 
i dworem przekazano Państwowemu Go-
spodarstwu Rybnemu, potem zaś Gospo-
darstwu Rybnemu Skarbu Państwa. 

Wreszcie w 2000 roku na jego bazie 
powstało Gospodarstwo Rybackie „Bo-
gucin” Sp. z o.o. działające tu do dzisiaj 
(styczeń 2022 rok).

Dwór – siedziba właścicieli 
młyna i folwarku

Pierwotnie była to po prostu młyna-
rzówka czyli dom w którym mieszkał wła-
ściciel młyna. Dworkiem stał się wówczas, 
gdy stał się siedzibą właściciela folwarku.

Dom wystawił zamożny piekarz Fran-
ciszek Chwałkowski, w latach osiemdzie-
siątych XIX wieku, parę lat po zakupie 
młyna od Józefa Magera w 1879 r. Okre-
ślenie czasu powstania dworu oparte jest na 
określeniu wieku drzew w parku dworskim 
na wspomniane lata osiemdziesiąte XIX 

wieku2. Obiekt wydaje się dzisiaj skromny, 
ale należy pamiętać, że w tamtych czasach, 
na wsiach zdecydowanie dominowały nie-
wielkie domy parterowe z dwoma lub trze-
ma izbami, z klepiskiem zamiast podłóg, 
o ścianach szachulcowych wypełnianych 
gliną, kryte strzechą. Pomijając brak por-
tyku towarzyszącego polskim dworom, 
w tym przypadku architekt zachował dobre 
proporcje w siedmioosiowym obiekcie. 
Budynek jest jednopiętrowy z nieco wysu-
niętym do przodu wejściem głównym. Po-
nad oknami na pierwszym piętrze znajduje 
się trójkątne zwieńczenie frontu wystawki, 
z okrągłym okienkiem.

Budynek posiada dach kopertowy 
przykryty papą. Z lewej strony znajduje 
się parterowa przybudówka. 

Można przypuszczać, że dwór remon-
towany i ulepszany był przez Stanisława 
Krokowskiego lub/i nieco później przez 
jego syna Tadeusza.

Kapitalny remont dworu miał miejsce 
w latach 1971-1972 i dopiero wówczas za-

2	 	E.	Weydmann,	Ewidencja	parku	dworskie-
go	w	Bogucinie.	Krótka	analiza	historyczna,	
Poznań	1980.

montowano kanalizację, założono łazienki 
i ubikacje, wymieniono podłogi i schody.

 Na uwagę zasługuje położenie budyn-
ku, postawionego tyłem do południowej 
skarpy doliny rzeczki Głównej. Dzięki 
temu, z okien dworu rozciągają się ładne 
widoki sięgające północnej skarpy doliny, 
na dwie piękne aleje nad stawem, staw 
młyński i na gospodarcze zbudowania 
folwarku (rozebrane w latach pięćdzie-
siątych XX wieku).

 Młyn i krajobrazowy park podworski 
(bez dworu) wpisano do rejestru zabyt-
ków województwa poznańskiego w 1985 
roku3, zaś dwór wpisano do tego rejestru 
w 1992 r.4

Antoni Kobza

3	 	Wydział	Kultury	i	Sztuki,	Wojewódzki	
Konserwator	Zabytków,	L.dz.	Kl.III-5340/11/85,	
Decyzja	w	sprawie
		wpisania	dobra	kultury	do	rejestru	zabytków.

4	 	Państwowa	Służba	Ochrony	Zabytków	
Oddział	Wojewódzki	w	Poznaniu,	Wojewódzki	
Konserwator	
		Zabytków,	Decyzja	w	sprawie	wpisania	dobra	
kultury	do	rejestru	zabytków,	Poznań	1992.

Bogucin. Młyn z początku XIX 
wieku, wielokrotnie remontowany 
i przebudowywany. Z prawej strony 
budynku widoczne nowsze skrzydło 
dobudowane do głównego korpusu 
w latach siedemdziesiątych XX wieku, 
stan w 2015 r. (fot.	Antoni	Kobza)
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Józef Kaliszan. W fabryce produkowano 
wówczas szafy 2-3 drzwiowe i tapczany. 
W styczniu 1960 r. zmieniła się dyrekcja 
– dyrektorem naczelnym został inż. Stefan 
Maniecki, a jego zastępca był inż. Andrzej 
Pawlak. Nowe władze wprowadziły zmia-
ny zapewniające dalszy rozwój fabryki, 
nowe inwestycje. Byłem świadkiem tych 
przemian. Nowa dyrekcja zmieniła rodzaj 
produkcji, nacisk położyła na młode kadry 
i szkolnictwo zawodowe. Zacieśniły się 
kontakty ze Szkołą Zawodową w Swa-
rzędzu, której dyrektorem był Franciszek 
Leciejewski. Nauczycielami przedmio-
tów zawodowych byli również pracujący 
w zakładzie w osobach inż. Władysław 
Ziemniak, inż. Mariusz Kołodziejczak, 
inż. Wiesław Szumiński, Henryk Anto-
szewski i Feliks Staszak. Szkolnictwo 
zakładowe systematycznie się rozwijało 
i powiększało, oprócz stolarzy i tapicerów 
szkolono również mechaników, tokarzy 
i elektryków.

Po kilku latach pracy w Szkole Za-
wodowej związałem się z rzemiosłem 
stolarskim. Pracując tam na stanowisku 
inspektora miałem kontakt z zakładami 
zrzeszonymi w Cechu Stolarzy. W związku 
z tym chcę przypomnieć, jak wyglądało 
swarzędzkie rzemiosło, ile było wówczas 
zakładów stolarskich zrzeszonych w Cechu 
Stolarzy, ilu było uczniów w zawodzie 
stolarza i tapicera. Myślę, że ta informacja 
może kogoś zainteresować. 

Oto tabela informująca, ile kiedyś 
w Swarzędzu było zakładów stolarskich 
zrzeszonych w Cechu i kształcących sto-
larzy oraz tapicerów:

rok liczba 
zakładów

liczba 
zatrudnionych

liczba  
uczniów

1983 417 1283 187
1984 445 1419 215
1985 457 1469 376
1986 472 1368 312
1987 478 1269 295
1988 480 1452 310
1989 488 1633 331
1999 307 826 345
1991 253 1049 364
1992 234 670 382
1993 234 502 302
1994 236 789 476
1995 232 640 182
1996 152 602 128
1997 141 581 132
1998 142 612 114
1999 142 600 92
2000 109 525 75
2001 101 482 63

2002 94 387 33
2003 78 372 14
2004 78 360 13
2005 72 358 14
2006 72 338 14
2007 72 382 12

- - - -
2020 32 126 11

Patrząc na te liczby można stwierdzić, 
że nad rzemiosłem stolarsko-tapicerskim 
w Swarzędzu pojawiły się czarne chmury. 
Od roku 1994 systematycznie zaczęła ma-
leć liczba zakładów oraz uczniów.

Szkoła Zawodowa nosiła kiedyś nazwę 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracu-
jących w Swarzędzu, obowiązywał 3-letni 
okres nauki. Szkoła mieściła się w różnych 
budynkach, np. przy Placu Niezłomnych. 
Od roku 1961 szkoła zlokalizowana była 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy 
ul. Polnej. Wówczas jej dyrektorem był 
Franciszek Leciejewski. Kolejnym dyrek-
torem szkoły zawodowej na Polnej przez 
kilkanaście lat, do roku 1984, był mgr Ka-
zimierz Kulczak. Następnym dyrektorem 
w roku 1985, ale bardzo krótko, był An-
drzej Szlachciak. Za jego krótkiej kadencji 
powołano komitet budowy nowej szkoły, 
ponieważ systematycznie wzrastała liczba 
uczniów w różnych zawodach. Z braku 
funduszy szkoły jednak nie wybudowano. 

W roku 1986 kolejnym dyrektorem, 
urzędującym do dziś, został młody nauczy-
ciel mgr inż. Przemysław Jankiewicz. Jego 
pierwsze działania zmierzały, między inny-
mi, w kierunku uzyskania samodzielnego 
budynku szkolnego. 

W roku 1987 szkołę zawodową prze-
niesiono na Plac Niezłomnych. Nowy dy-
rektor, z uwagi na to, że do szkoły zgła-
sza się coraz więcej uczniów w różnych 
zawodach, postanowił szukać nowego, 
znacznie większego budynku. W tym dzia-
łaniu pomogły mu władze naszego miasta. 
Konsekwencją było kupno w roku 1991 
budynku Swarzędzkich Fabryk Mebli na 
ul. Podgórnej 12, który był kiedyś hote-
lem robotniczym. Młodzież szkolna, której 
stale przybywało, znalazła się wreszcie 

w nowych realiach. W niedługim czasie 
obok szkoły na Podgórnej wybudowano 
piękną halę sportową – był to rok 1994. 
Ambicje dyrekcji nie wygasły. Czyniono 
w następnych latach starania o wybudo-
wanie nowej, większej szkoły z prawdzi-
wego zdarzenia, gdyż poszerzał się profil 
kształcenia. W szkole w roku 1998 utwo-
rzone zostało Technikum Handlowe, rok 
później powstało Technikum Technologii 
Drewna, a w kolejnym roku – Technikum 
Mechaniczne dla Dorosłych i Policealne 
Studium Informatyczne.

Od roku 1996 zaczęło zmniejszać się 
kształcenie stolarzy i tapicerów – te zawo-
dy stały się mało atrakcyjne, spadała liczba 
zakładów stolarskich i tapicerskich. Szkoła 
mocno się jednak rozrastała, przybywało 
uczniów i nauczycieli. W roku 2002 zmie-
niła szyld i stała się Zespołem Szkół nr 1 
im. Powstańców Wielkopolskich. W sta-
raniach o nowy budynek szkoły pomo-
gły władze naszej gminy, władze powiatu 
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Wiosną Zespół Szkół nr 1 swą działalność 
rozpoczął w nowym miejscu – na os. Miel-
żyńskiego w Swarzędzu. Obecnie jest to 
najnowocześniejsza placówka oświatowa 
w Wielkopolsce. W jej murach kształci 
się w różnych zawodach 1300 uczniów, 
a grono nauczycieli pod wodzą dyrektora P. 
Jankiewicza liczy 120 osób – specjalistów 
z różnych dziedzin.

Mimo, że jestem emerytem, to szkoła 
jest bliska memu sercu. Dwaj moi wnu-
kowie są jej absolwentami. Znam wielu 
wspaniałych, mądrych nauczycieli. Nie-
dawno, dzięki uprzejmości dyr. Jankie-
wicza, miałem możliwość zwiedzić całą 
szkołę i podziwiać jej wyposażenie – pełne 
najnowszych zdobyczy nauki i techniki. 
Szkoła cały czas kształci liczne rzesze 
różnych fachowców dla całej naszej go-
spodarki. Tak jak w minionym stuleciu 
przez 60 lat naszą dumą były Swarzędzkie 
Fabryki Mebli to według mnie dziś ich 
miejsce zajmuje Zespół Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich.

Marian Kaliszan

Na zdjęciu: Rok szkolny 1981/82 – grono nauczycielskie z dyr. Kazimierzem Kulczakiem.
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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/

Zapraszamy na korty

Zapraszamy na korty tenisowe przy 
pływalni Wodny Raj w Swarzędzu, 
czynne codziennie od 9:00 do 21:00 

(w zależności od warunków atmosferycz-
nych). Rezerwacja kortów tel. 515 320 194 
– w godzinach funkcjonowania kortów.
OPŁATY:

 » Poniedziałek-Piątek  
9:00-15:00  25 zł/60min

 » Poniedziałek-Piątek  
15:00-21:00  30 zł/60min

 » Sobota, Niedziela i Święta  
9:00-21:00  30 zł/60min
Płatność należy dokonać w kasie 

pływalni przed rozpoczęciem gry. 
PRZYPOMINAMY: 

 » na kortach obowiązują odpowiednie 
buty z płaską podeszwą,

 » parking przed pływalnią Wodny Raj.
/cs/

Przystań wodna 
w Swarzędzu

Wszystkich miłośników rekreacji 
wodnej informujemy, że przy-
stań wodną wraz z wypoży-

czalnią sprzętu pływającego oddaliśmy 
w dobre ręce. Od tego sezonu opieku-
nem przystani jest firma DOBRO (Bike 
Cafe) tel. 698 499 913.

Zachęcamy do pobrania aplikacji 
#bikecafefreinds, w której wyświetla się, 
w jakich godzinach jest czynna przystań. 
Wszelkie informacje można znaleźć na 
facebooku: Wypożyczalnia sprzętów 
wodnych Swarzędz.
OPŁATY:

 » kajak rodzinny 15 zł / godzina i każda 
kolejna rozpoczęta, 50 zł / dzień*

 » łódź wiosłowa 25 zł / godzina i każda 
rozpoczęta, 100 zł / dzień*

 » rower wodny 20 zł / godzina i każda 
rozpoczęta, 75 zł / dzień*

* w godzinach otwarcia przystani wodnej
Zapraszamy!
 /cs/

Zapisy na kursy 
pływania na rok 
2022/2023

Zapisy nowych kursantów przyj-
mujemy od 1 czerwca, od godziny 
8:00 do 15:00, pod nr telefonu 61 

65 09 520/523. Nauka i doskonalenie 
pływania w grupach przeznaczone są dla 
dzieci od 6 roku życia oraz dla dorosłych.

Obecni uczestnicy kursów, którzy 
chcieliby kontynuować zajęcia od wrze-
śnia, proszeni są o wypełnienie i złożenie 
deklaracji kontynuacji w kasie pływalni 
do 24 czerwca.

/cs/

Piotr Chełek z Unii 
Swarzędz mistrzem 
Polski juniorów 

Podczas rozegranych w Raciborzu 
zawodów Piotr Chełek z Unii Swa-
rzędz wywalczył tytuł mistrza Polski 

juniorów w zapasach klasycznych! Przez 
całe zawody Piotrek przeszedł jak bu-
rza, wygrywając wszystkie walki przed 
czasem. W finale, po pięknym rzucie 
biodrowym przez położenie na plecy, 
w pierwszej rundzie pokonał Klaudiusza 
Matyję z Olimpijczyka Radom. Ogromna 
ambicja, ciężka praca, determinacja – to 
cechy Piotra, które poprowadziły go do 

sukcesu. Ten złoty medal to – jak do tej 
pory – największy sukces Piotra. Wielkie 
gratulacje!

Grzegorz Mazurek



26

Tu
ry

st
yc

zn
e 

P
LO

Tk
i

PROSTO Z RATUSZA  maj 2022

Rezydencje
W Polsce wraz z końcem II wojny światowej ostatecznie odszedł w niebyt 
barwny świat szlachty i arystokracji. Pamiątką, która pozostała po wyższych 
warstwach społecznych, są ich rodowe siedziby. Choć czas nie zawsze 
był dla nich łaskawy, to szczęśliwie część dworów, pałaców i zamków 
przetrwała do dziś, nierzadko zyskując zupełnie nowe funkcje.

Pałace – muzea
Dawne siedziby arystokracji czy 

szlachty często zyskują drugie życie jako 
muzea. Tak stało się w przypadku jedy-
nych dwóch pomników historii na terenie 
powiatu poznańskiego. Założenie parko-
wo-pałacowe Raczyńskich w Rogalinie 
funkcjonuje obecnie jako jedna z placówek 
Muzeum Narodowego w Poznaniu, a za-
mek w Kórniku – historyczna rezydencja 
Górków i Działyńskich – jest dziś muzeum 
i siedzibą Biblioteki Kórnickiej. W pałacu 
Żychlińskich w Uzarzewie można oglądać 
zbiory Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie-
go, a pałac Greisera w Jeziorach odwie-
dzają dziś goście Muzeum Przyrodniczego 
Wielkopolskiego Parku Narodowego. Na 
wyspie pobliskiego Jeziora Góreckiego 
zobaczyć można zachowany w formie 
trwałej ruiny zameczek Klaudyny Po-
tockiej. Listę zamków okolic Poznania 
zamyka betonowy obiekt na poligonie 
Biedrusko, zbudowany jako scenografia 
filmu „Kazimierz Wielki”.

Nowe funkcje
Właściciele zabytkowych pałaców 

i dworów szukają nowych sposobów na 
ich wykorzystanie. W ten sposób pałac 
Larsa von Engeströma w Jankowicach stał 
się popularnym miejscem wydarzeń kultu-
ralnych – od spotkań poetyckich po ogól-
nopolski festiwal piosenki. Dwór w pobli-
skim Sierosławiu pełni funkcję świetlicy 
wiejskiej. Gospodarzem pałacu Bnińskich 
w Gułtowach jest obecnie Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, a pałac 
Mielżyńskich w Iwnie jest użytkowany 
przez tamtejszą stadninę koni. Oba obiekty 
są dostępne do zwiedzania po wcześniej-

„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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szym umówieniu. Wnętrza efektownego 
pałacu Szołdrskich w Psarskim koło Śremu 
służą obecnie podopiecznym Domu Pomo-
cy Społecznej. Objezierski pałac Turnów 
zasłynął jako jeden z najznakomitszych 
salonów literackich Wielkopolski, a dziś 
służy uczniom tamtejszej szkoły, podobnie 
jak pałac Tempelhoffów w Dąbrówce (o 
dawnych właścicielach przypomina tablica 
przy ruinach parkowej kaplicy). Dwory 
Hoffmeyerów w Swarzędzu oraz Carla von 
Winterfelda w Przebędowie zaadaptowano 
na przedszkola. Ciekawa jest historia pała-
cu w Chludowie, który został zbudowany 
dla rodziny von Treskov, później należał 
do Romana Dmowskiego, a obecnie służy 
jako dom misyjny księży werbistów. Tuż 
obok powstała nowa siedziba Muzeum 
im. Ojca Mariana Żelazka. Podobną rolę 
spełnia okazały pałac Dobrzyckich w Bą-
blinie – dziś znany ośrodek rekolekcyjny 
Misjonarzy Świętej Rodziny. Kościelną 
własnością był dawniej również pałac 
biskupów poznańskich w Buku, obecnie 
budynek mieszkalny. 

Dobre miejsce odpoczynku
Zabytkowe rezydencje często służą 

jako hotele i restauracje. Tak funkcjonuje 
Pałac Biedrusko, zbudowany dla rodziny 
von Treskovów. Dodatkową atrakcją dla 
gości obiektu jest  Panteon Powstania 
Wielkopolskiego i zbiory Muzeum Woj-
skowego i Architektury Wnętrz. W Trza-
skowie w dworze Szułdrzyńskich działa 
restauracja, stanowiąca część kompleksu 
rekreacyjnego Oskoma Trzaskowo Golf. 
Jako obiekty noclegowo-gastronomiczne 
funkcjonują też dwór Augusta Cieszkow-
skiego w Wierzenicy, pałac Plucińskich 
w Swadzimiu, Pałacyk pod Lipami 
w Swarzędzu i Dworek Katarzynki, a w 
dworze w Niemieczkowie zorganizowano 
agroturystykę. W tym roku nową funkcję 
zyska też dwór Infflandów w Skrzynkach, 
przyszła siedziba szlaku kulinarnego 
Smaki Powiatu Poznańskiego. Niekiedy 
również współcześnie powstają obiekty 
wzorowane na tradycyjnych formach 
architektonicznych jak Pałac Jaśminowy 
w Batorowie z jedną z największych sal 
balowych w regionie. 

W rękach prywatnych
Część pałaców i dworów stanowi wła-

sność prywatną, co często sprzyja ich suk-
cesywnemu remontowi, ale jednocześnie 
niekiedy utrudnia lub uniemożliwia ich 
zwiedzanie. Wśród obiektów należących 
do tej grupy na uwagę zasługują pałace 
Radomickich w Konarzewie, Fredericie-

go w Czerlejnie, Krzyckich w Siedlcu, 
Kęszyckich w Błociszewie, von Reussów 
w Niepruszewie, książąt von Sachsen-Al-
tenburg w Boduszewie oraz pałac w Lu-
sowie, dawna własność generała Józefa 
Dowbora Muśnickiego. Do listy trzeba 
dodać dwory: Gronowskich w Ocieszynie, 
Broel-Platerów w Górze oraz dwór Bieliń-
skich w Więckowicach. O czasach dawnej 
świetności przypominają postaci w histo-
rycznych strojach, namalowane w oknach 
pałacu von Treskovów w Owińskach.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna
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Pałac w Rogalinie

Park w Chludowie
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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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Wiosna w Dolomitach
Nadeszła wyczekiwana wiosna, którą mieszkańcy południowej Europy 
mogą się cieszyć wcześniej niż pozostali. Niezapomniane widoki, 
jedyne w swoim rodzaju spotkanie alpejskiego śniegu z włoskim 
słońcem, feeria kolorów, zapachów, dźwięków i smaków  
– tak wygląda wiosna w Dolomitach i Południowym Tyrolu.  
Zobacz, jak na północy Włoch przyroda budzi się do życia.  

Niezwykłe spotkanie wiosny i zimy
Klimat Południowego Tyrolu sprzy-

ja łagodnemu przejściu zimy w wiosnę. 
W dolinach temperatury sięgają już 20 
stopni, dzięki czemu, spacerując lub jeż-
dżąc po lokalnych szlakach można zoba-
czyć zielone, pełne życia kwitnące łąki, 
które na horyzoncie zamykają ośnieżone 
Alpy. Jednak w wyższych partiach śnieg 
jest jeszcze obecny, co w zderzeniu ze 
słońcem i budzącą się zielenią daje nie-
samowity efekt. Na szczytach gór może 
on leżeć nawet do maja czy czerwca, co 
jednak nie przeszkadza w przebijaniu się 
młodych roślin na dolnych terenach. Ma-
jestat gór i łany zielonych łąk oprószonych 
pierwszymi kwiatami – czy może być coś 
piękniejszego? 

Takie spotkanie wiosny z zimą można 
podziwiać m.in. w miasteczku Meran/Me-
rano. To miasto-ogród z 18 kilometrami 
ścieżek do spacerowania i 16 hektarami 
przestrzeni parkowych, pełne środkowo-
europejskiego uroku. Rosnące tu palmy, 
oleandry, kaktusy i kolorowe ukwiecone 

rabaty podkreślają przyjemny charakter 
miasta. W jednym kadrze możemy po-
dziwiać roślinność, charakterystyczną dla 
południowego klimatu i ośnieżone górskie 
szczyty. 

W bliskiej okolicy Meran znajduje się 
jedyny w swoim rodzaju ogród botaniczny 

Trauttmansdorff, pełen stawów, promenad 
oraz niezliczonych kwiatów i roślin z całe-
go świata. A na jego środku króluje zamek. 
Jeśli chcemy poczuć wiosenną aurę, wizyta 
w tym miejscu jest obowiązkowa – widok 
budzących się do życia roślin z całego 
świata, nieśmiało wyglądających pąków 
i rozwijających się liści z pewnością wpra-
wi nas w cudowny nastrój. A te zapachy 
i kolory! 

Jeśli jeszcze nie czujesz, że wiosna 
w Południowym Tyrolu jest jedyna w swo-
im rodzaju, wyobraź sobie, że spacerując 
po dolomickich szlakach i obserwując za-
pierające dech w piersiach widoki, możesz 
się natknąć na piękne brązowe krowy, które 
też zaczęły korzystać z kwitnących łąk. 
Potwierdzona informacja: bardzo chętnie 
pozują do zdjęć.

Południowy Tyrol – Dolina Vinschgau / Val Venosta

Ogrody Trauttmansdorff

Dolina Vinschgau / Val VenostaSzparagi to jedna ze specjalności Południowego Tyrolu
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W sercu kwitnących jabłoni
W niektórych częściach Południo-

wego Tyrolu widok kwitnących jabłoni 
można podziwiać już pod koniec marca. 
Niepowtarzalny, przywołujący w myślach 
wiosnę zapach i delikatny różowy kolor są 
wpisane w południowotyrolski krajobraz. 
Sadownicy rozpoczynają przygotowania 
do sezonu, który w tym regionie jest nie-
zwykle intensywny. Południowy Tyrol to 
jeden z największych dostawców jabłek 
na świecie – hoduje się tam aż 20 odmian. 
Na stronie Południowotyrolskiego Kon-
sorcjum Jabłek (Südtiroler Apfelkonsor-
tium), za pomocą specjalnego algorytmu, 
można poznać odmiany, które będą nam 
najbardziej smakować.

Nic tylko wsiąść na rower i jeździć po 
trasach wijących się wśród kwitnących 
sadów.

Wino –  duma Południowego Tyrolu
Wiosną to też moment kiedy do ży-

cia budzą się także południowotyrolskie 
winorośle – a jest ich 5,5 tysiąca hekta-
rów, na których uprawia się 20 szczepów. 
Jeszcze trochę czasu minie do momentu 
owocowania i zbiorów, jednak już teraz 
rozpoczyna się cały proces produkcji wina. 
Jest to niezwykle ważny element życia 
mieszkańców, zarówno ze względu na ich 
miłość do dobrego smaku, lecz także na 
gospodarkę – jest jedna z głównych branży 
w regionie, a południowotyrolskie wina są 

cenione na całym świecie, co potwierdzają 
liczne nagrody. W biodynamicznej winnicy 
Manincor znajdującej się w pobliżu jeziora 
Kalterersee / Lago di Caldaro, o tej po-
rze roku zbierane są tzw. „łzy winorośli”. 
Drogocenna woda winogronowa, której 
lecznicze właściwości cenione są już od 
starożytności, pobierana jest z głębi ziemi 
na przecięte łączniki i starannie zamykana 
w butelkach. Unikalne substancje witalne 
południowotyrolskiej wody winogrono-
wej, która dostarcza młodym pędom anty-
oksydantów, są podstawą kosmetyków do 
twarzy Acqua Vinea Nobilis, które zapew-
niają skórze naturalną ochronę, nawilżenie 
i zdrowy blask.

A gdy wino już na stole…
Kwiecień i maj sprawiają, że serca 

miłośników szparagów biją szybciej – 
w Południowym Tyrolu istnieje miejsce, 
które nazywa się szparagowym trójkątem 
i znajduje się pomiędzy miejscowościami 
Terlan, Vilpian, Siebeneich. Szparagi są 
objęte znakiem „Qualität Südtirol”. Jest 
on przyznawany produktom rolnym i spo-
żywczym, które pochodzą z Południowego 
Tyrolu i zostały poddane ścisłej kontroli ja-
kości. Szparagi Terlan znane są ze swojego 
eleganckiego wyglądu i łagodnego smaku, 
szparagi Kastelbeller są nieco mniejsze, 
ale mają bardziej intensywny smak. W se-
zonie szparagowym wszystkie restauracje 
mają je w swoim menu. A dopełnieniem 
doznań podniebienia jest pasujące wino 
np. Sauvignon blanc. 

Bzzzz… nie tylko flora się budzi
W Południowym Tyrolu jest aż 6 tysię-

cy kolonii pszczół, produkujących jeden ze 
sztandarowych produktów tego regionu. 
Miód z południowotyrolskim znakiem ja-
kości „Südtirol Qualität” można rozpoznać 
po złotym kolorze etykiety i wyjątkowej 
różnorodności aromatów. Rocznie pszczo-
ły produkują ponad 90 tysięcy kilogramów 
miodu – to około 15 kilogramów na jedną 
kolonię pszczół. 

Tekst i zdjęcia: 
biuro prasowe IDM Südtirol

Oficjalna strona regionu: www.suedtirol.info
Facebook: www.facebook.com/poludniowytyrol 

#PoludniowyTyrol #Dolomity
Instagram: www.instagram.com/visitsouthtyrol 

@ visitsouthtyrol #PoludniowyTyrol #Dolomity
   www.instagram.com/tastesouthtyrol 

@ tastesouthtyrol #TasteSouthTyrol
Twitter: www.twitter.com/visitsouthtyrol 

#PoludniowyTyrol #Dolomity

Ratschings/Racines

Droga rowerowa wśród kwitnących sadów okolicach Bolzano

Jezioro Karersee / Lago di Carezza u stóp masywu górskiego Latemar
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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

KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics


