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Witaj szkoło!    A. Doba patronem SP nr 2 w Zalasewie
Prosto z budowy    Gruszczyn – historia dworu
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W promoc j i  równ ież  dz ies ią tk i  i nnych  p roduk tów.  Ofe r ta  ważna  do  15 .10 .2022  r.  l ub  do  wyczerpan ia  zapasu .

ul. Kościuszki 32; 62-020 Swarzędz  sklep@pomyslowalazienka.pl  tel.: 726 713 313
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8.00-18.00; sobota 9.00-15.00

WANNA AKRYLOWA PROSTOKĄTNA MODERN 
dostępne rozmiary: 120x70cm, 130x70cm, 140x70cm, 

150x70cm, 160x70cm, 170x70cm, 180x80cm

JUŻ OD:

389,-

KABINA SZKLANA Z POLSKIM BRODZIKIEM profil chrom,  
szkło mrożone lub transparentne, 80x80 cm lub 90x90 cm

JUŻ OD:

749,-

JUŻ OD:

529,-

JUŻ OD:

519,-

MISKA PODWIESZANA 
WC TINOS BIAŁA LUB CZARNA 

BEZKOŁNIERZOWA  
Z DESKĄ WOLNOOPADAJĄCĄ 

DUROPLAST SLIM

529,-

MISKA WISZĄCA WC DESNA 
BEZKOŁNIERZOWA Z DESKĄ 
WOLNOOPADAJĄCĄ  
DUROPLAST SLIM

GRES SZKLIWIONY MCKINLEY POLISHED 60x120 cm

109,- m2

JUŻ OD:

 839,- JUŻ OD:

 919,-

GRES SZKLIWIONY ONYX WHITE LUB ONYX BLACK 
POLISHED 60x120 cm

99,- m2 109,- m2

ZAPROJEKTUJEMY  
TWOJĄ ŁAZIENKĘ

ŚCIANKA PRYSZNICOWA WALK-IN 
Z POWŁOKĄ SHINY-GLASS  
PROFIL CZARNY LUB CHROM
dostępne rozmiary:
80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm

www.pomyslowalaz ienka .p l

BATERIE WANNOWE 
WOLNOSTOJĄCE GLAMOUR 
CHROM, CZARNA, ZŁOTA
W promocji dostępne również  
inne baterie z serii Glamour

BATERIE WANNOWE 
WOLNOSTOJĄCE PAROS 
CHROM LUB CZARNA
W promocji dostępne również inne 
baterie z serii Paros
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Witaj szkoło! 
1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023.  
We wszystkich placówkach oświatowych w naszej gminie pierwsze 
tegoroczne lekcje poprzedzone zostały uroczystościami,  
a szczególnie uroczyście było w Szkole Podstawowej nr 1 w Zalasewie, 
gdzie niedawno zakończyła się niezbędna rozbudowa. 

Zaraz po części oficjalnej i ślubo-
waniu pierwszoklasistów wszyscy 
mogli podziwiać nową część szko-

ły, rozbudowaną i starannie wyposażoną 
w nowiutkie meble, tablice i pozostałe 
wyposażenie, kosztem prawie 5 mln zł 
z budżetu Gminy Swarzędz. W dobu-
dowanym skrzydle urządzono sześć no-
wych sal lekcyjnych, gabinety logopedy 
i pielęgniarki, obszerną świetlicę, dwie 
szatnie i, oczywiście, łazienki oraz toale-
ty. Całość prezentuje się bardzo dobrze, 
o czym właśnie przekonali się uczniowie 
zalasewskiej „Jedynki”. Dobre wrażenie 

robi również starannie uporządkowany 
po budowie teren wokół szkoły, gdzie 
zadbano o nową zieleń. Bardzo przydaje 
się też nowy parking dla uczniów – może 
pomieścić aż 165 rowerów. 

Burmistrz Marian Szkudlarek zwra-
cając się do nauczycieli, uczniów i ich 
rodziców podkreślił, że potrzeby oświaty 
w naszej gminie, wzorem ubiegłych lat, 
cały czas są i pozostaną priorytetem swa-
rzędzkiego samorządu, a szybka, gruntow-
na rozbudowa SP nr 1 w Zalasewie jest 
tego kolejnym potwierdzeniem. Marian 
Szkudlarek podziękował też radnym za 

jednomyślne przyznanie funduszy potrzeb-
nych na rozbudowę i wyposażenie szkoły. 

Dobre wiadomości usłyszeli też 
m.in. uczestnicy inauguracji roku szkol-
nego w Szkole Podstawowej nr 3 na os. 
Czwartaków w Swarzędzu. Jak poinfor-
mował burmistrz Szkudlarek, dla „Trójki” 
na zlecenie Gminy Swarzędz wykonany 
został już projekt budowy wielofunkcyj-
nego boiska sportowego wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą. Szczegóły tej bardzo 
potrzebnej inwestycji przedstawiamy na 
str. 6-7. /mw/ 

z Fot. M.Woliński 

Dwie placówki 
z nowymi 
dyrektorami

1 września dwie placówki oświa-
towe prowadzone przez Gminę 
Swarzędz rozpoczęły działalność 

z nowymi dyrektorami. Przedszkolem 
nr 1 „Żołędziowe Skrzaty” w Swa-
rzędzu kierować będzie Pani Hanna 
Walczak – nauczyciel przedszkola. 
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. 
św. Jana Pawła II w Paczkowie została 
dotychczasowa wicedyrektorka – Pani 
Dorota Jagielska-Ryszczyńska, która 
na tym stanowisku zastąpi Panią Małgo-
rzatę Szomek, od września dyrektorkę 
Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu na 
ul. Podgórnej. /edu/
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Aleksander Doba patronem  
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Zalasewie

We wtorek, 6 września, w Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki otwarta 
została wystawa pt. „Aleksander Doba – podróż przez życie”. Wystawa 
prezentuje zbiór pamiątek, trofeów podróżniczych i sportowych oraz foto-
grafii poświęconych sławnemu podróżnikowi. Na zaproszenie burmistrza 
Swarzędza Mariana Szkudlarka w wernisażu wystawy uczestniczyły m.in. 
żona podróżnika – pani Gabriela Doba i siostra – pani Wanda Kędzia. 

Gospodarzem spotkania był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz 
Marian Szkudlarek. Wśród za-

proszonych m.in. goście honorowi: żona 
podróżnika – pani Gabriela Doba i siostra 
– pani Wanda Kędzia, dyrektor, nauczy-

ciele i uczniowie Szkoły Podstawowej 2 
w Zalasewie oraz koledzy Pana Aleksandra 
ze szkolnych lat. Pani Gabriela Doba opo-
wiedziała o wielkiej pasji swojego męża, 
a zebrani goście obejrzeli ekspozycję. 

Po wernisażu wszyscy udali się do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Zalasewie, 
gdzie w obecności społeczności szkolnej 
burmistrz Marian Szkudlarek uroczyście 
przekazał podjętą 30 sierpnia br. przez 
Radę Miejską w Swarzędzu uchwałę, na 
mocy której szkoła otrzymała imię Alek-
sandra Doby. Jeden egzemplarz otrzymała 
dyrektor Beata Hałas, drugi pani Gabriela 
Doba.

Po zakończeniu oficjalnej części goście 
zwiedzili szkołę. 

Zapraszamy Państwa do zwiedzenia 
wystawy – czynna będzie do 28 września.

/mw/
z Fot. Izabela Paprzycka

Aleksander Doba – urodzony 
w Swarzędzu wielki podróżnik, „po-
gromca” oceanów, Honorowy Obywa-
tel Swarzędza, zmarły 22 lutego 2021 r. 
podczas wspinaczki na szczyt Kiliman-
dżaro, został patronem Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Zalasewie. Uchwałę w tej 
sprawie Rada Miejska w Swarzędzu 
podjęła 30 sierpnia br. 

W Swarzędzkim Centrum Historii 
i Sztuki do 28 września czynna jest 
wystawa pt. „Aleksander Doba – po-
dróż przez życie”...

z F
ot
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XVII Agrobex Memoriał 
Arkadiusza Gołasia 

Do triumfatora siatkarskiej Ligi Mistrzów oraz brązowego medalisty 
PlusLigi dołączyły dwa zagraniczne zespoły. Tym samym poznaliśmy 
wszystkich uczestników XVII Agrobex Memoriału Arkadiusza Gołasia. 
Pamięć o wybitnym reprezentancie Polski uczczą w tym roku zespoły 
z Niemiec, Ukrainy i oczywiście Polski. 

W dniach 24-25 września w Zala-
sewie odbędzie się siedemna-
sta edycja Agrobex Memoriału 

Arkadiusza Gołasia. Podziwiać będziemy 
brązowego medalistę PlusLigi – Aluron 
CMC Wartę Zawiercie oraz dwukrotnego 
triumfatora Ligi Mistrzów – Grupę Azo-
ty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Wystąpią 
też dwie zagraniczne drużyny, które po-
twierdziły swój udział w turnieju. – To 
czwarty Memoriał Arkadiusza Gołasia, 
którego będziemy gospodarzami – mówi 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Ma-
rian Szkudlarek. – Dzięki tej imprezie już 
po raz czwarty gościmy czołowe zespoły 
PlusLigi. Cieszę się, że ponownie w hali 
Szkoły Podstawowej nr 2 będzie można 
podziwiać ekipy zagraniczne – dodaje.

Barkom Każany Lwów  
zadebiutuje na Memoriale Gołasia 

Trzecią ekipą, którą zobaczyć będzie 
można w Zalasewie jest Barkom Każany 
Lwów. Zdobywca Pucharu Ukrainy i wi-
cemistrz tego kraju od najbliższego sezonu 
występować będzie na parkietach PlusLigi. 
Swoje mecze domowe rozgrywać będzie 
w Krakowie. Zanim ekipa ta spróbuje swo-
ich sił w mistrzostwach Polski wystartuje 
w XVII Agrobex Memoriale Arkadiusza 
Gołasia. – Proces dołączania do polskiej 
ligi był długi i skomplikowany. Cieszę się 
bardzo, że będziemy mogli grać w lidze 
mistrzów świata – mówi Dariusz Bier-
nat, wiceprezes Barkom Każany Lwów. 
– W imieniu naszego klubu dziękuję Pani 
Ani Sumelce za zaproszenie na Memoriał 

Gołasia. Cieszymy się, że dzięki występowi 
na turnieju i grze przeciwko tak uznanym 
markom sportowym, możemy cały czas 
tworzyć naszą historię – dodaje. 

Berlin Recycling Volleys  
zamyka skład Memoriału Gołasia 

Ostatnim uczestnikiem XVII Agrobex 
Memoriału Arkadiusza Gołasia będzie 
Berlin Recycling Volleys. To dwunasto-
krotny Mistrz Niemiec (nieprzerwanie od 
sezonu 2015/2016), pięciokrotny zdobyw-
ca Pucharu i trzykrotny triumfator Super-
pucharu Niemiec oraz ćwierćfinalista Ligi 
Mistrzów z zeszłego sezonu. W swojej bo-
gatej kolekcji ma także Puchar CEV (2016) 
oraz brązowy medal Ligi Mistrzów (2015). 
Nasi sąsiedzi gościli już na Memoriale Go-
łasia w 2017 roku. Niespodziewanie zajęli 
wtedy dopiero czwarte miejsce. – Na XVII 
Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia 
zmierzymy się z drużynami z europejskiego 
topu – mówi Adam Kowalski, libero Berlin 
Recycling Volleys. – Miałem już okazję 
grać w tym znakomicie zorganizowanym 
turnieju. Bardzo cieszę się, że będę mógł 
pokazać się w swoim kraju oraz upamiętnić 
wspaniałego człowieka i siatkarza, jakim 
był Arek Gołaś – dodaje. 

Sprzedaż biletów  
na Memoriał Gołasia 

Tradycyjnie wraz z ogłoszeniem 
wszystkich uczestników imprezy, organi-
zatorzy udostępnili możliwość zakupienia 
biletów w serwisie Ticketos.pl pod lin-
kiem – https://ticketos.pl/event/4650/xvii-
-agrobex-memorial-arkadiusza-golasia. 
Proponowane są karnety dwudniowe lub 
na pojedyncze dni. 

– Siatkarze, którzy przyjeżdżają do Za-
lasewa, bardzo chwalą sobie wspaniałą 
atmosferę panującą na trybunach – mówi 
Anna Sumelka, organizatorka XVII Agro-
bex Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Ser-
decznie zapraszam do tego, by w tym roku 
ponownie wspólnie uczcić pamięć o Arku 
– dodaje.  /jk/ 

z Fot. Maximilian Franz i Barkom Każany Lwów 
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Integracyjny 
Ośrodek Rehabilitacji 
i Terapii dla Dzieci 
Niepełnosprawnych – 
jest wykonawca

Firma JACK-BUD Polska Sp. 
z o.o. z Poznania, proponując kwotę 
12.981.977 zł, wygrała przetarg na budo-
wę Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji 
i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Swarzędzu, który do jesieni 2023 r. 
zbudowany zostanie w sąsiedztwie Szkoły 

Podstawowej nr 3. Na realizację tej bardzo 
potrzebnej inwestycji Gmina Swarzędz 
otrzymała 11.034.680,45 zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład. 

Budynek (o powierzchni zabudowy 
1037,25 m2, powierzchnia użytkowa 
852,54 m2) został zaprojektowany jako 
parterowy obiekt z promieniście rozcho-
dzącymi się skrzydłami przewidzianymi 
dla poszczególnych funkcji (administracja, 
terapia dzieci młodszych, zajęcia dzienne 
dla dorosłych, rehabilitacja i fizykoterapia) 
– wszystkie z udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych.

W środku budynku zaprojektowano 

szatnie i toalety, a wokół ogólnodostępny 
hol, gdzie będą oczekiwać rodzice i odby-
wać się będą wystawy prac podopiecznych 
i imprezy integracyjne. Jedno ze skrzydeł 
przeznaczone jest na terapię w postaci 
ćwiczeń fizycznych i hydroterapię oraz 
masaży i zostało zaprojektowane tak, aby 
można było wykorzystać je komercyjnie 
nawet, gdy ośrodek jest nieczynny.

Wokół budynku przewidziano teren 
rekreacyjny dla integracyjnych zajęć pod-
opiecznych ośrodka: ogródek warzywny, 
stoły piknikowe, ścieżka sensoryczna, bo-
isko do gry w boule, siłownia dostosowana 
dla osób niepełnosprawnych. /mw/

Wizualizacja Integracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu (autor: NUUA/ARCHITEKCI Poznań)

Boisko 
wielofunkcyjne, 
bieżnia, skocznia, 
plac zabaw – teren 
przy SP nr 3 zyska 
nowe oblicze 

Przygotowując się do budowy Inte-
gracyjnego Ośrodka Rehabilitacji i Tera-
pii dla dzieci niepełnosprawnych na os. 

Czwartaków, Gmina Swarzędz zleciła 
równocześnie przygotowanie projektu 
budowlanego wielofunkcyjnego boiska 
sportowego wraz towarzyszącą infrastruk-
turą na terenie Szkoły Podstawowej nr 3. 
Projekt jest już gotowy, zebrano też kom-
plet wszystkich niezbędnych uzgodnień. 
– Realizacja zacznie się po zakończeniu 
budowy Integracyjnego Ośrodka Rehabi-
litacji i Terapii, co ma nastąpić do jesieni 
przyszłego roku – poinformował burmistrz 
Marian Szkudlarek podczas inauguracji 
nowego roku szkolnego w SP nr 3. Dzięki 

tej decyzji teren przy SP nr 3 zyska nowe 
oblicze. 

Budowa Ośrodka, który powstanie 
w sąsiedztwie szkoły – w miejscu, gdzie 
dziś jest stare, nieużywane asfaltowe bo-
isko, wkrótce się rozpocznie. Co ważne, 
oprócz parterowego budynku zaprojekto-
wano tam teren rekreacyjny. Teren ten nie 
zostanie ogrodzony, będą mogli korzystać 
z niego także uczniowie „Trójki”. 

Wykonawca zadeklarował, że wykona 
całe zadanie w ciągu 370 dni. W następnej 
kolejności pozostała, obszerna przestrzeń 
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II etap budowy ul. Polskiej. Zgodnie z planem przebiega II etap budowy ul. Polskiej w Zalasewie. W II etapie powstaje ok. 1 km nowej drogi od ul. Kórnickiej 
aż do ul. Średzkiej, gdzie ul. Polska zakończy się kolejnym rondem. Bitumiczna jezdnia będzie miała szerokość 7 m, wzdłuż niej powstaną chodniki z kostki betonowej 
o szerokości od 1,5 do 2,0 m oraz bitumiczna ścieżka rowerowa szerokości 2,5 m. Inwestycja obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, 
kanału technologicznego oraz oświetlenia ulicznego. Na jej realizację otrzymaliśmy ponad 8,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 
2022). Wykonawcą jest firma Budownictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o. Inwestycja ta jest kontynuacją zakończonego etapu I pomiędzy ulicą Planetarną a Kórnicką. 
Przypomnijmy, że w ramach I etapu budowy ulicy Polskiej nowa droga zbudowana została na odcinku od ronda w ul. Planetarnej (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1) 
do ul. Kórnickiej, gdzie również zbudowane zostało rondo. Oprócz jezdni wykonana została kanalizacja i cała infrastruktura podziemna, ścieżka rowerowa, oświetlenie. 
Koszt I etapu budowy wyniósł 6,4 mln zł, z czego 2,8 mln zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. /mw/

w otoczeniu szkoły przeznaczona zostanie 
na urządzenie boiska, bieżni i placu zabaw. 
Projekt, który został skonsultowany z dy-
rekcją SP nr 3, wymienia szczegółowo: 
 » boisko wielofunkcyjne o powierzchni 
813,60 m2 z nawierzchnią poliuretano-
wo-gumową, obejmującą pola gry do: 
siatkówki, piłki ręcznej, dwa boiska 
ćwiczebne do koszykówki (projekt za-
wiera również odwodnienie, ogrodzenie, 
oświetlenie, wiatę zawodników rezer-
wowych [12 stanowisk], stanowisko 
trenerskie/sędziowskie), 

 » bieżnię o długości 110 m z nawierzchnią 
syntetyczną poliuretanowo-gumową, 

 » skocznię do skoku w dal o pow. 
87,285 m2, rozbieg skoczni (22,5 m) 
z nawierzchnią syntetyczną poliureta-
nowo-gumową, zeskok (8 m) – zapro-
jektowany w nawierzchni piaskowej, 

 » plac zabaw o pow. 274,83 m2 z na-
wierzchnią syntetyczną poliuretanowo-
-gumową, ogrodzony, z następującymi 
zabawkami: samolot istniejący (prze-
noszony), huśtawka, karuzela, karuzela 
na sprężynach, grzybki na sprężynach, 
huśtawka wagowa, 

 » dziedziniec szkolny po północnej stronie 
szkoły wraz z urządzeniami rekreacji 
dla dzieci takimi jak: konstrukcja wspi-
naczkowa, zjeżdżalnia terenowa, zjazd 

linowy (tyrolka); dodatkowo zaprojek-
towano ogrody deszczowe, 

 » układ chodników i alejek parkowych 
wraz z elementami małej architektury 
(ławki, śmietniki), 

 » tereny zielone. 
Za około dwa lata, po zakończeniu 

wszystkich prac, teren wokół SP nr 3 bę-
dzie wyglądał jak na załączonych ilustra-
cjach.  /mw/

Û
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Rewitalizacja strefy rekreacji 
na os. Raczyńskiego w Swarzędzu

W sierpniu zakończyła się rewitaliza-
cja strefy rekreacji na os. Raczyńskiego 
w Swarzędzu. Cały ten teren został upo-
rządkowany, wykonane zostały nowe, 
dodatkowe nasadzenia drzew oraz krze-

wów i kwiatów. Powstał plac zabaw dla 
najmłodszych. Nie zabrakło również 
ławeczek, na których można odpocząć. 
W upalne dni mieszkańców chłodzić 
może woda ze specjalnie zaprojektowa-

nych zamgławiaczy, jest też miejsce dla 
miłośników rolek i wrotek. 

Wykonawca tej inwestycji to firma 
GARTE Sp. z o.o. ze Swarzędza, a koszt 
to 513.690,46 zł.

Projekt zrealizowany został z Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Swarzędz z 2021 r.

/mw/
z Fot. Aleksandra Pietrzak
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Bogucin  
– ul. Różana jak nowa

Zakończyła się przebudowa ul. Róża-
nej w Bogucinie. Ulica ta (długość nieco 
ponad 180 m) ma 5,5 m szerokości, a po 
obu stronach powstały chodniki z kostki 
brukowej. Podczas przebudowy wykona-
na została kanalizacja deszczowa, kanał 
technologiczny, uzupełniono brakujące 
przyłącza do sieci kanalizacyjnej i wodo-
ciągowej. Wykonawcą było Budownictwo 
Drogowe KRUG Sp. z o.o. Koszt wyniósł 
799.897,01 zł. /mw/

Kobylnica, 
ul. Poprzeczna – prze-
budowa zakończona

Zakończyła się także się przebudowa 
ul. Poprzecznej w Kobylnicy (nieco ponad 
260 m, od ulicy Leśnej do Wiatrakowej). 
W ramach tej inwestycji wybudowana zo-
stała kanalizacja deszczowa, uzupełniono 
brakujące przyłącza do sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej, powstał kanał technolo-
giczny. Ulica Poprzeczna otrzymała na-
wierzchnię z kostki brukowej. Wykonawcą 
była firma KOST-BUD Piotr Druchliński 
z miejscowości Jaroszyn Kolonia, a koszt 
to 1.346.340,60 zł. /mw/

Na zielonym placu 
pojawiły się planety...

Kolejny projekt w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Swarzędz został 
zrealizowany – na zielonym placu w pobli-
żu Szkoły Podstawowej nr 4w Swarzędzu 
pojawiły się... planety. 

To uproszczony model układu słonecz-
nego, który powstał z inicjatywy mieszkań-
ców i został zrealizowany w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz. 
Pomysł łączy w sobie funkcje kształcące 
i poznawcze, z pewnością urozmaica rów-
nież okolicę. Koszt realizacji: 61500 zł. 
Niestety, doszło tam już do aktów wanda-
lizmu, o czym piszemy w dalszej części 
na str. 11. /wpr/

Placówka Wsparcia 
Dziennego – 
umowa podpisana, 
przebudowa budynku 
już trwa

Rozstrzygnięty został przetarg nie-
ograniczony na przebudowę parterowego 
budynku usługowego na potrzeby reali-
zacji w tym miejscu świetlicy socjotera-
peutycznej dla dzieci i młodzieży na os. 
Kościuszkowców 20 w Swarzędzu. Zamó-
wienie zostało udzielone firmie Ekspertis 
Budownictwo Sp. z o.o., Sp.k. Umowa 
została podpisana 30 sierpnia i opiewa na 
kwotę 2.440.051,56 zł. Termin wykonania 
ustalono na 120 dni, przebudowa już trwa. 

Na sfinansowanie tej inwestycji Gmi-
na Swarzędz otrzyma 1.200.000,00 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach 
Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
dla Województwa Wielkopolskiego na lata 
2022-2026. Pozostałe środki na realizację 
inwestycji pochodzić będą z Gminnego 

Bogucin, ul. Różana

Kobylnica, ul. Poprzeczna

dok. na str. 10 Ü
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Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na lata 2022-2025. 

Inwestycja obejmuje generalną prze-
budowę budynku na os. Kościuszkow-
ców 20 (dawna przychodnia Diagter) wraz 
z dostosowaniem do potrzeb działalności 
świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci 
i młodzieży. Po przebudowie w budynku 
powstaną: sale terapeutyczne, pokój po-
rad indywidualnych oraz pomieszczenia 
pomocnicze, techniczne, biurowe i ma-
gazynowe. 

/wpr, wi/

Środowiskowy Dom 
Samopomocy będzie 
miał nową siedzibę

Rozpoczęła się przebudowa i roz-
budowa obiektu usługowego przy ul. 
Działkowej 61A. Nową siedzibę zy-
ska Środowiskowy Dom Samopomocy 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w Swarzędzu. 

Zamówienia w trybie z wolnej ręki 
udzielono wykonawcy – VIC-MAR Sp. 
z o.o. 

Na sfinansowanie tej inwestycji Gmina 
Swarzędz ma otrzymać 1.164.800,00 zł 
z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa na 
Rozwój Ośrodków Wsparcia. 19 sierpnia 
w swarzędzkim ratuszu podpisano umowę 
z wykonawcą na kwotę 1.152.500,00 zł. 
Termin wykonania ustalono na 131 dni. 

W ramach zadania nastąpi general-
na przebudowa i rozbudowa budynku 
znajdującego się w Swarzędzu przy ul. 
Działkowej (dawne Gminne Centrum In-
formacji ) z dostosowaniem do potrzeb 
działalności środowiskowego domu sa-
mopomocy dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi. Ze względu na nową funkcję, 
którą będzie pełnił budynek, po przebu-
dowie i rozbudowie powstaną: w części 
istniejącej sale terapeutyczne, kotłownia, 

węzeł kuchenno-sanitarny oraz pomiesz-
czenie magazynowe. Dzięki rozbudowie 
obiekt zyska dodatkową salę, szatnie oraz 
pomieszczenia administracyjne. Cały bu-
dynek zostanie dostosowany dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

/WID/

Ul. Żwirki i Wigury – 
remont chodnika

Trwa remont chodnika wraz ze zjaz-
dami do posesji po zachodniej stronie ul. 
Żwirki i Wigury w Swarzędzu. Chodnik 
na długości 352 m otrzymać ma porządną 
nawierzchnię z betonowej kostki bruko-
wej, wymienione zostaną też krawężniki. 
Remont ma być zakończony przed końcem 
bieżącego roku. Wykonawcą jest Budow-
nictwo Drogowe KRUG Sp. z o.o., a koszt 
to prawie 308 tys. zł. /mw/

Rozbudowa 
ul. Z. Grudzińskiego 
w Swarzędzu i Jasinie 
oraz ul. Pszennej 
w Łowęcinie

Gdy zamykaliśmy to wydanie „Prosto 
z Ratusza”, znana już była najkorzystniej-
sza oferta w przetargu nieograniczonym 
mającym wyłonić wykonawcę inwesty-

cji. To STRABAG Sp. z o.o. z kwotą 
19.383.573,07 zł. Okres realizacji usta-
lono na 370 dni. 

Rozbudowa ulicy Grudzińskiego 
i Pszennej to bardzo ważna inwestycja, 
w wyniku której sołectwa położone we 
wschodniej części gminy będą o wiele 
lepiej skomunikowane ze Swarzędzem. 
Z Rządowego Funduszu Polski Ład przy-
znano nam na ten cel 17,5 mln zł. 

/mw/

Zamkowa  
wkrótce gotowa

Zgodnie z harmonogramem prze-
biega realizacja jednej z największych 
swarzędzkich inwestycji – budowy ulicy 
Zamkowej, Placu Powstańców Wielkopol-
skich, Adama Mickiewicza, Nowy Świat, 
Mylnej, Bramkowej, Gołębiej i Krótkiej 
wraz z siecią wodociągową, kanalizacją 
sanitarną i siecią gazową. Jest to ogromne, 
skomplikowane i drogie przedsięwzięcie. 
W ramach inwestycji nastąpi rozdzielenie 
kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację 
deszczową i kanalizację sanitarną. Pod-
czas budowy zostanie wymieniona cała 
infrastruktura podziemna. Na zdjęciu (na 
stronie obok) pokazujemy ul. Zamkową 
z początku września, gdzie trwające od 
początku roku prace są już bliskie ukoń-
czenia. Ulica ta ma być przejezdna już 
w połowie listopada. Co ważne – będzie 
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Podpisanie umowy na przebudowę Placówki Wsparcia Dziennego 

Û dok. ze str. 9

ul. Żwirki i Wigury w Swarzędzu

Ü
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jednokierunkowa na całej długości od 
Rynku aż do ul. Grudzińskiego. 

Zakończenie przebudowy wspomnia-
nych ulic w centrum Swarzędza planowane 
jest na połowę 2023 r. Do tego czasu należy 
liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. 
Prosimy wszystkich o wyrozumiałość. 

/mw/

Hala SCSIR  
ma nowy parkiet

23 sierpnia po dwumiesięcznej prze-
rwie spowodowanej wymianą podłogi 
sportowej w hali Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji, obiekt wznowił swoją 
działalność. Tego dnia odbył się trening 
koszykarek pierwszoligowej drużyny 
kobiet Lider Basket Swarzędz, któremu 
przyglądali się Marian Szkudlarek – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz oraz Łu-
kasz Zarzycki – prezes WZKosz, życząc 
zawodniczkom, by treningi na nowym 
parkiecie były efektywne, przynoszące 
sportowe sukcesy. 

Wykonawcą prac remontowych była 
firma ERZET – PODŁOGI Spółka z o.o. 
z Bielska Białej. Zakres prac budowlanych 
polegał na utylizacji i wymianie podłogi 
wraz z konstrukcją oraz wymalowaniu 
linii boisk w hali sportowej. Podłoga 
firmy Junkers zapewni bardzo wysoki 
standard. Wykorzystany system zapewni 
bezpieczeństwo, elastyczność podłogi, ab-
sorpcję energii, tarcia i najwyższy poziom 
dostosowany do rozgrywek koszykarskich 
FIBA. 

Warto dodać, że poprzednia podłoga 
miała ponad 40 lat. 

Dodatkowo zakupione zostały nowe 
kosze najazdowe, maty do przykrycia pod-
łogi na czas imprez, maszyna do czyszcze-

nia podłogi, nowe krzesła dla zawodników 
rezerwowych oraz zastosowane zostały 
nowe zabezpieczenia ścian. 

/nad/

Coraz więcej  
aktów wandalizmu  
w naszym mieście 

W minionych tygodniach na terenie 
naszego miasta doszło do kilku aktów 
bezmyślnego wandalizmu. Przewrócono 
jeden z mebli miejskich, tzw. „Roślino-
dzielnię” – regał stojący przy bibliotece 
na os. Czwartaków. Sprayem pomalowano 
elewację naszego Muzeum – Swarzędzkie-
go Centrum Historii i Sztuki. Najświeższe 
wybryki wandali dotyczą dwóch projektów 

zrealizowanych na podstawie pomysłów 
mieszkańców w ramach Budżetu Obywa-
telskiego Gminy Swarzędz. Rozbito tabli-
cę poświeconą Henrykowi Błachnio, przy 
ścieżce Jego imienia nad Jeziorem Swa-
rzędzkim. Nowopowstały plac edukacyjny 
będący modelem Układu Słonecznego nie 
przetrwał w całości tygodnia... 

Dbajmy wspólnie o naszą przestrzeń 
publiczną i nie pozwalajmy na jej dewasta-
cję! Nie bójmy się reagować! Apelujemy, 
aby w przypadku napotkania na osoby de-
wastujące place zabaw, małą architekturę, 
zieleń itd. niezwłocznie zgłaszali Państwo 
tego typu sytuacje do Straży Miejskiej (61 
65-10-986), na Policję (61 84 148 00) lub 
do Wydziału Infrastruktury Drogowej (61-
651-24-10).  /wpr/ 

Swarzędz, ul. Zamkowa

Hala SCSIR ma nowy parkiet
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Fundusz 
Sołecki 2023

13 i 14 lipca burmistrz Swarzędza, 
Marian Szkudlarek, przekazał 
sołtysom swarzędzkich wsi infor-

mację o wysokości Funduszu Sołeckiego, 
jaki zostanie wyodrębniony w budżecie 
Gminy na 2023 rok. Łączna wartość fun-
duszu na przyszły rok to prawie 1 milion 
złotych, a jego wartość dla konkretnej 
jednostki pomocniczej wynika z docho-
dów budżetowych gminy na mieszkańca 
oraz liczby mieszkańców sołectwa z usta-
wowym ograniczeniem do 10-krotności 
dochodu na mieszkańca. Maksymalna war-
tość funduszu w przyszłym roku wynie-
sie 66 952,90 zł i przysługuje sołectwom 
zamieszkałym przez 800 lub więcej osób.

Poszczególnym sołectwom przyznane 
zostały następujące środki:

 » Bogucin  66 952,90 zł
 » Garby  65 613,89 zł
 » Gortatowo  66 952,90 zł
 » Gruszczyn  66 952,90 zł
 » Janikowo Dolne  34 949,44 zł
 » Janikowo Górne  32 003,51 zł
 » Jasin  66 952,90 zł
 » Karłowice  37 694,51 zł
 » Kobylnica  66 952,90 zł
 » Kruszewnia  58 717,73 zł
 » Łowęcin  53 763,21 zł
 » Paczkowo  66 952,90 zł
 » Puszczykowo Zaborze  15 198,32 zł
 » Rabowice  66 952,90 zł
 » Sarbinowo  24 571,73 zł
 » Sokolniki  
Gwiazdowskie  21 424,94 zł

 » Uzarzewo  47 201,83 zł
 » Wierzenica  28 455,00 zł
 » Wierzonka  37 359,74 zł
 » Zalasewo  66 952,90 zł
 
Środki Funduszu Sołeckiego wyod-

rębniane są w naszej Gminie już 14 rok 
z rzędu. Zgodnie z ustawą o funduszu 
sołeckim, o podziale środków decydują 
sami mieszkańcy, a przyjęte do realizacji 
przedsięwzięcia muszą być zadaniami wła-

snymi gminy, wynikać ze strategii rozwoju 
gminy i służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców.

Podział środków funduszu na przed-
sięwzięcia odbywa się na zebraniach wiej-
skich, które będą odbywać się w sierpniu 
i wrześniu. O konkretnych terminach 
i miejscach zebrań mieszkańcy zostaną 
poinformowani przez sołtysów.

/ms/
z Fot. Mariusz Szrajbrowski

Lekarz rodzinny 
w ramach POZ 
w Swarzędzu 
na os. Raczyńskiego

W związku z licznymi pytaniami 
mieszkańców – byłych pacjen-
tów Centrum Medycznego 

nr 5 w Swarzędzu  na os. Raczyńskiego 
2/23 informujemy, iż od 2 listopada 2022 
w tymże budynku w ramach przychodni 
POZ przyjmować będzie lekarz rodzin-
ny. Jak informuje właściciel budynku, 
nowy najemca jest w trakcie załatwiania 
formalności w Narodowym Funduszu 
Zdrowia.

/nj/

Uczciliśmy  
83. rocznicę Września

1 września uczciliśmy 83. rocznicę wy-
buchu II Wojny Światowej. O godz. 
13:00 na swarzędzkim Rynku przed 

Pomnikiem Bohaterów Poległych za Wol-
ność i Ojczyznę odbyła się patriotyczna 
uroczystość. Na początek zabrzmiał Ma-
zurek Dąbrowskiego. Następnie Filip 
Michalak, nauczyciel historii w SP nr 2 
w Zalasewie, przypomniał w krótkim wy-
stąpieniu tragiczne wydarzenia sprzed 83 
lat. W towarzystwie pocztów sztandaro-
wych wiązanki kwiatów i wieńce złożyli: 
burmistrz Marian Szkudlarek, zastępca 
burmistrza Tomasz Zwoliński, sekretarz 
gminy Agata Kubacka, przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Swarzędzu Barbara 
Czachura. Obecni byli radni, sołtysi, re-
prezentanci organizacji społecznych, ale 
przede wszystkim uczniowie i przedszko-
laki. Wartę honorową przed pomnikiem 
pełnili swarzędzcy harcerze.

Burmistrz Marian Szkudlarek podzię-
kował zebranym za udział w uroczystości 
upamiętniającej czasy, których nigdy nie 
powinniśmy zapomnieć… /mw/
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Gospodarka odpadami – przypominamy...
Szanowni Mieszkańcy! Przypominamy, że w wyniku podpisania  umowy 
dot. odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
zbieranych w sposób selektywny (bioodpady, papier, metale i tworzywa 
sztuczne, szkło, odpady wystawkowe) z nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Swarzędz z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania 
ALBA S.A od lipca br. zmienił się Wykonawca świadczący usługę odbioru 
odpadów komunalnych. 

Mając powyższe na uwadze pragnie-
my przypomnieć, że od lipca br. 
zostało wprowadzone kilka zmian 

w zasadach dotyczących realizacji usługi 
odbioru odpadów komunalnych. Dlatego 
wszystkich serdecznie zachęcamy do za-
poznania się z zasadami systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi na terenie 
naszej gminy, które są dostępne na stronie 
Urzędu w zakładce „GOSPODARKA OD-
PADAMI” pod nazwą „OPIS SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI”. W doku-
mencie tym znajdziecie Państwo niezbęd-
ne informacje dotyczące funkcjonowania 
gospodarki odpadami komunalnymi, m.in. 
dot. pojemników, częstotliwości odbioru 
odpadów, opłaty oraz co najważniejsze za-
sad selektywnego gromadzenia odpadów.

Do najważniejszych zmian zaliczyć 
można:

 » konieczność zgłoszenie chęci skorzy-
stania z możliwości oddania odpadów 
wystawkowych – dotyczy nierucho-
mości jednorodzinnych. Zgłoszenie 
takie należy przekazać w terminie 
do 14 dni przed datą planowanego 
odbioru określoną w harmonogramie;

 » brak odbioru przez Wykonawcę biood-
padów, jeśli właściciel nieruchomości 
zadeklarował posiadanie przydomo-
wego kompostownika oraz z tego ty-
tułu uzyskał ulgę w opłacie za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi;

 » rezygnacja z mycia pojemników przez 
Wykonawcę odbierającego odpady;

 » zmiana częstotliwości odbioru odpa-

dów selektywnie zbieranych (metale 
i tworzywa sztuczne, papier) w zabu-
dowie jednorodzinnej.

Ponadto pragniemy przypomnieć, 
że już od lat na terenie zabudowy jedno-
rodzinnej obowiązuje workowy system 
gromadzenia odpadów selektywnie zbie-
ranych, w związku z czym papier, metale 
i tworzywa sztuczne oraz szkło z terenu 
nieruchomości jednorodzinnych nie będą 
odbierane z pojemników. 

Nie należy zapomnieć też o naszym 
PSZOK-u – czyli Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, który 
zlokalizowany jest w Rabowicach przy 
ul. Świerkowej 17. Do PSZOK można 
bezpłatnie, w ramach wnoszonej opłaty 
za gospodarowanie odpadami, oddawać 
np. nadmiar odpadów selektywnie zbie-
ranych. Wszelkie niezbędne informacje 
związane z zasadami przekazywania od-
padów komunalnych do PSZOK znajdą 
Państwo również w Regulaminie PSZOK 
na stronie www.swarzedz.pl w zakładce 
„GOSPODARKA ODPADAMI” pod 
nazwą „PSZOK”. 

/wgo/

Trzeba zgłosić 
szambo... 

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

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

Przypominamy również, że właściciele 
nieruchomości mają obowiązek posiada-
nia umowy z firmą odbierającą nieczy-
stości ciekłe, posiadającą zezwolenie na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych (lista 
przedsiębiorców znajduje się na stronie 
internetowej w zakładce informator miej-
ski) 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 nieczysto-
ści ciekłych). 

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 
prowadzi wzmożone kontrole dokumen-
tacji będących w posiadaniu właścicieli 
nieruchomości. Za brak odpowiednich do-
kumentów może zostać nałożony mandat 
karny.

/wos/

Adoptuj 
przyjaciela!

Szukasz nie-
wielkiego, 
w e s o ł e g o 

pieska, który potrafi zo-
stawać sam w domu, za-
chowuje czystość i zadowo-
li się kilkoma krótkimi spacerami 
w ciągu dnia, ale też jest towarzyski i lubi się 
pobawić? Brzmi jak ideał? Proszę Państwa, 
ten ideał istnieje i ma na imię FRANIO! 

Franio uwielbia ludzi i cieszy się na spa-
cery z wolontariuszami. Jest bardzo emocjo-

nalny – wszędzie go pełno. Pięknie chodzi na 
smyczy, ładnie przychodzi na zawołanie, potrafi 
też siadać i dawać łapkę. Potrafi zostawać sam 
i dba o czystość nawet we własnym boksie – czeka 
na spacer lub wyjścia na wybieg, żeby załatwić 
swoje potrzeby. Franio ewidentnie miał kiedyś 
dom. Gdzie się ten dom podział? Nie wiemy... 
Prosimy, pomóżcie nam znaleźć dla Franka DOM 
JUŻ NA ZAWSZE!

Jeżeli chcielibyście poznać Frania, prosimy 
o kontakt pod nr tel. 783 552 272 w celu usta-
lenia terminu spotkania. Zapraszamy również 
do odwiedzania strony internetowej schroniska: 
schronisko-skalowo.pl oraz naszego profilu na 
Instagramie: przystanekskalowo. /ab/

z Fot. Karolina Rożek
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Z prac Rady 
Miejskiej 
w Swarzędzu
W dniu 26 lipca 2022 roku odbyła 

się LV 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 LV/586/2022 w sprawie 
zaciągnięcia w latach 2022-2023 pożyczki 
w Banku Gospodarstwa Krajowego dzia-
łającym poprzez pośrednika finansowego, 
z przeznaczeniem na adaptację budynku 
przy ul. Wrzesińskiej 7 w Swarzędzu na 

potrzeby stworzenia przestrzeni terapeu-
tycznej dla podopiecznych Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Swarzędzu.

► Uchwałę nr LV/587/2022 w sprawie 
zmiany porozumienia międzygminnego 
pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem 
Poznań w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego. 

► Uchwałę nr LV/588/2022 w spra-
wie przekazania ponowienia skargi według 
właściwości Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzędz. 

W dniu 10 sierpnia 2022 roku od-
była się LVI Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. W obra-

dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 19 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr LVI/589/2022 w spra-

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

W dniu 30 sierpnia 2022 roku od-
była się LVII Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. W obra-

dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura, uczestniczyło 19 radnych. 
Podczas obrad sesji podjęto:

► Uchwałę nr LVII/590/2022 w spra-
wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2022.

► Uchwałę nr LVII/591/2022 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2022-2043.

► Uchwałę nr LVII/592/2022 w spra-
wie zmiany uchwały nr LIV/398/2006 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 
marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzę-

W dniu 30 sierpnia 2022 roku od-
była się LVII Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. Głównym 

tematem sesji była „Informacja o aktual-
nych i planowanych rozwiązaniach w za-
kresie komunikacji drogowej w gminie 
Swarzędz.” W przedstawionej prezentacji 
Kierownik Wydziału Inwestycji Bartło-
miej Majchrzak szczegółowo przedstawił 
zakres prowadzonych inwestycji w za-
kresie:

 » budowy bezkolizyjnego przejaz-
du kolejowego w ul. Swarzędzkiej 
w Kobylnicy,

 » budowy układu drogowego łączące-
go ul. tabaki z ul. Tysiąclecia wraz 
z budową bezkolizyjnego przejazdu 
pod torami,

 » budowy obwodnicy Swarzędza na 
odcinku od ul. Rabowickiej do ul. 
Średzkiej,

 » budowy ul. Polskiej w Zalasewie,
 » poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w ul. Cieszkowskiego 
i Polnej,

 » przebudowy ul. Zamkowej, Nowy 
Świat, Mickiewicza i Pl. Powstań-
ców Wielkopolskich,

 » budowy ul. Grudzińskiego w Jasinie 
i ul. Pszennej w Łowęcinie,

 » rozbudowy ul. Katarzyńskiej 
w Gruszczynie,

 » budowy ul. królewskiej i Darniowej 
w Gortatowie.
Podczas sesji Rada podjęła uchwały, 

m.in. w sprawie:
 » udzielenia w 2022 roku dotacji na pra-
ce konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków,

 » określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Swarzędz na rok 
szkolny 2022/2023,

 » nadania imienia Szkole Podstawowej 
nr 2 w Zalasewie – Aleksandra Doby.,

 » udzielenia bonifikaty od ceny sprze-

daży nieruchomości położonej 
w Swarzędzu przy ul. Paderewskie-
go przeznaczonej na poprawienie 
warunków zagospodarowania nie-
ruchomości przyległej,

 » nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gruszczyn – ul. Fi-
kusowa.

 » nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Kruszewnia – ul. 
Przyrodnicza,

 » nadania nazwy drodze wewnętrz-
nej w miejscowości Rabowice – ul. 
Barwna, ul. Bordowa, ul. Brązowa, 
ul. Fioletowa, ul. Grafitowa, ul. Gra-
natowa, ul. Szara,

 » miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru u zbie-
gu ulic Transportowej i Kórnickiej 
w Zalasewie.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej w Swarzędzu 

Barbara Czachura
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dowych za usługi przewozowe środkami 
swarzędzkiej komunikacji autobusowej, 
opłat dodatkowych, określenia uprawnień 
do korzystania z bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów środkami transportu zbioro-
wego, a także podziału linii na strefy.

► Uchwałę nr LVII/593/2022 w spra-
wie udzielenia w 2022 roku dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków.

► Uchwałę nr LVII/594/2022 w spra-
wie określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w Gminie Swarzędz na rok szkolny 
2022/2023.

► Uchwałę nr LVII/595/2022 w spra-
wie nadania imienia Szkole Podstawowej 
nr 2 w Zalasewie – Aleksandra Doby. 

► Uchwałę nr LVII/596/2022 w spra-
wie zmiany uchwały nr XVI/170/2015 
z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad 
udzielania i wymiaru obniżek tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół 
oraz nauczycieli pełniących inne stanowi-
ska kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć niektórych nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Swarzędz.

► Uchwałę nr LVII/597/2022 w spra-
wie zmiany uchwały Nr XLIV/405/2013 
Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 
czerwca 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia 
ich przebiegu – ul. Działkowa, Wierzonka. 

► Uchwałę nr LVII/598/2022 w spra-
wie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych – ul. Gminna, Wierzonka. 

► Uchwałę nr LVII/599/2022 w spra-
wie udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda-
ży nieruchomości położonej w Swarzędzu 
przy ul. Paderewskiego przeznaczonej na 
poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.

► Uchwałę nr LVII/600/2022 w spra-

wie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na czas nieoznaczony nierucho-
mości wchodzącej w skład zasobu Gminy 
Swarzędz, tj. części działki nr 9/119 obręb 
Swarzędz na rzecz Fundacji Edukacji Spo-
łecznej EKOS.

► Uchwałę nr LVII/601/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gruszczyn – ul. Fikusowa.

► Uchwałę nr LVII/602/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Kruszewnia – ul. Przy-
rodnicza.

► Uchwałę nr LVII/603/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – ul. Barwna.

► Uchwałę nr LVII/604/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – ul. Bordowa.

► Uchwałę nr LVII/605/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – ul. Brązowa.

► Uchwałę nr LVII/606/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – ul. Fioletowa.

► Uchwałę nr LVII/607/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – ul. Grafitowa.

► Uchwałę nr LVII/608/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – ul. Grana-
towa.

► Uchwałę nr LVII/609/2022 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Rabowice – ul. Szara.

► Uchwałę nr LVII/610/2022 w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru u zbiegu ulic 
Transportowej i Kórnickiej w Zalasewie.

Hanna Mełeń
BRM Swarzędz

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

*  *  *
Komisja Gospodarki, Środowiska 
i Rozwoju Wsi 

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi odbyło się 24 sierpnia o godz. 14.00. W posiedzeniu 
udział wzięło 8 radnych. 
Przed posiedzeniem komisji odbyły się spotkania 
sołtysów:

 » o godz. 12.30 spotkanie sołtysów z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Swarzędz, na którym Burmistrz 
omówił bieżące problemy zgłaszane przez sołtysów;

 » o godz. 13.15 spotkanie sołtysów z przedstawiciela-
mi policji na którym Pan Karol Łuszczek poinformo-
wał zebranych sołtysów o sposobie zrealizowania 
zgłaszanych na poprzednim spotkaniu wniosków 
oraz wysłuchał kolejnych zgłoszeń.

Głównym tematem, zgodnie z planem pracy Komisji 
na 2022 rok, był:
„Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie 
Swarzędz oraz wykorzystanie dróg gminnych 
i powiatowych do połączenia istniejących ścieżek 
rowerowych z nowymi trasami rowerowymi.
Temat przedstawił Kierownik Wydziału Inwestycji, 
Bartłomiej Majchrzak. 
Wywołał on bardzo długą i owocną dyskusję, podczas 
której Radni sformułowali dwa wnioski, które będą 
dalej rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz – Mariana Szkudlarka.
Wniosek o sprawdzenie możliwości przedłużenia ist-
niejącej ścieżki rowerowej do Uzarzewa, pod względem 
stanu prawnego, przeznaczenia terenu oraz wpisa-
nie przebiegu ścieżki do koncepcji rozbudowy dróg 
rowerowych.
Komisja Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi wnio-
skuje o powołanie zespołu roboczego, który zajmie 
się tematem rozwoju ścieżek rowerowych na terenie 
gminy, w szczególności połączenia północnej i połu-
dniowej części miasta. Komisja proponuje powołanie 
4 członków zespołu z ramienia Rady Miejskiej oraz 
członków z ramienia Urzędu Miasta i Gminy.

Następnie radni przystąpili do omówienia materiałów 
sesyjnych, gdzie sporo uwagi poświęcili rozpatrzeniu 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budże-
towej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2022.
W sprawach bieżących radny Włodzimierz Buczyński 
zapytał o zmianę dostawcy wywozu śmieci i o nie-
zgodności z harmonogramem. Wyjaśnień udzielił 
II zastępca Burmistrza – Tomasz Zwoliński. 
Następnie Przewodniczący spytał, jak przygotowu-
jemy się, jako gmina, do oszczędności w związku 
ze wzrostem cen za energię elektryczną i gazową. 
Z-ca Burmistrza poinformował, że nie ma możliwości 
wyłączania pojedynczych lamp. Technicznie jest to 
niemożliwe. W związku z powyższym, na tą chwilę 
nie jest planowane wyłączanie oświetlenia ulic nocą. 
Jednakże zapewnił, iż sytuacja będzie monitorowana 
na bieżąco. 

Tomasz Majchrzakz F
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Dożynki Gminne w Rabowicach
27 sierpnia w Rabowicach odbyło się Gminne Święto Plonów, 
które tradycyjnie ukoronowało całoroczny trud rolników związany 
z zakończeniem najważniejszych prac polowych i zbieraniem zbóż. 

Uroczystości dożynkowe rozpoczął 
korowód wprowadzający piękne 
wieńce dożynkowe. Po polowej 

mszy świętej zaproszeni goście: członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Paulina Stochniałek oraz radni gminni 
i powiatowi wraz z publicznością wzięli 
udział w tradycyjnym obrzędzie dożynko-
wym, przedstawionym przez Zespół Tańca 
Ludowego „Poligrodzianie”. Publiczność 
zobaczyła inscenizację prac polowych – od 
siewu do zbiorów. Starostowie dożynek 
Anna Branicka-Gacka i Marcin Hauser 
wnieśli chleb, którym po poświęceniu bur-
mistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian 
Szkudlarek wraz z przewodniczącą Rady 
Miejskiej Barbarą Czachurą poczęstowali 
przybyłych. 

Po oficjalnym otwarciu przyszedł czas 

na występy. Na scenie mogliśmy zoba-
czyć i wysłuchać Swarzędzką Orkiestrę 
Dętą, Zespół Regionalny Olszyna oraz 
Chór Vivace Canto. Wieczorem odbyły 

się koncerty: Gabi Gold, zespołu Shantel 
oraz Piotra Garwolińskiego. Do późnych 
godzin nocnych zabawę taneczną prowa-
dził DJ ZET. 

Nie tylko scena przyciągała społecz-
ność. Kusiło duże zaplecze gastronomicz-
ne oraz pyszne wypieki Koła Gospodyń 
Wiejskich z Rabowic. Można było rów-
nież postrzelać na strzelnicy Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego. Dzieciom nato-
miast najbardziej przypadł do gustu plac 
zabaw, na którym mogły rozładować swoją 
energię. 

O piękne dożynkowe dekoracje zadba-
ła sołtys Rabowic Katarzyna Szaferska, 
Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiej-
skich w Rabowicach. Wszystkim, którzy 
włączyli się w pomoc przy organizacji 
Dożynek składamy serdeczne podzię-
kowania, szczególnie dla rady sołeckiej 
Rabowic i jego mieszkańców za piękną 
dekorację wsi. 

/WPR, OK/ 
z Fot. M. Łuczak

Piknik strzelecki „Żniwny Król 2022”

4 września na Strzelnicy Myśliwskiej 
Lizawka w Poznaniu odbył się Pik-
nik Strzelecki, wraz z zawodami o ty-

tuł Króla Żniwnego Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Swarzędzu.

Podczas pikniku wyłoniono Króla 
Żniwnego i poczet rycerski: Król Żniw-
ny – Maciej Kapitańczyk; I Rycerz – Filip 
Kopczyński; II Rycerz – Dariusz Droż-
dżyński.

Łańcuchy rycerskie i królewski wrę-
czył zwycięzcom burmistrz Swarzędza 
Marian Szkudlarek.

Najlepszymi strzelcami z sekcji kade-
tów, w konkurencji karabin 5.6mm stojąc, 
okazali się: 1 miejsce – Michał Radzikow-
ski; 2 miejsce – Nikodem Klamrowski; 
3 Miejsce – Mateusz Łyszkiewicz

Odbyły się też liczne konkurencje 
strzeleckie dostępne dla wszystkich go-
ści, m.in. „Tarcza Burmistrza”, pistolet 
kal. 5,6 mm.

Nasz piknik cieszył się dużą frekwen-
cją, oprócz mieszkańców Swarzędza 
i okolic gościnnie pojawili się także bracia 
i siostry kurkowe z Wejherowa, Skoków 
i Szamotuł.

Bardzo dziękujemy naszym przyja-
ciołom i wszystkim sponsorom, firmie 
SZPOT, Panu Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Swarzędz Marianowi Szkudlar-
kowi i mamy nadzieję, że w jeszcze więk-
szym gronie spotkamy się na następnych 
strzelaniach brackich.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Swarzędzu
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Szachowe 
mistrzostwa 
Swarzędza

Ośrodek Kultury w Swarzędzu 
zaprasza miłośników szachów, 
mieszkańców gminy Swarzędz, 

na Mistrzostwa Gminy. Turniej szachowy 
odbędzie się w dniach 8 i 9 października 
2022.

Rozegrane zostaną dwa turnieje sza-
chowe w dwóch kategoriach wiekowych. 
Miejscem zawodów będzie Ośrodek Kul-
tury w Swarzędzu. Turnieje rozpoczną się 
o godzinie 10.00.

W sobotę, 8 października, zaprasza-
my juniorów i juniorki do 18 roku życia. 
W niedzielę, 9 października, zagrają do-
rośli i seniorzy.

Zapisy do obu turniejów przez stro-

nę chessmanager.com. Wpisowe wynosi 
40 zł. Płatne w dniu zawodów. Turniej 
będzie sędziował Michał Szymenderski. 
Organizatorzy zapewniają atrakcyjne 
nagrody.  /ok/

Wakacje  
z Ośrodkiem Kultury

Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej podczas tegorocz-
nych wakacji zaprosiliśmy dzieci 

na animacje i zabawy, które odbyły się na 
terenie Ośrodka Kultury. Dzieci codziennie 
brały udział w zabawach, twórczych „sza-
leństwach”, grach i konkursach. Animacje 
prowadziła Kompania artystyczna Mo-
zaika. Dziękujemy dzieciom za wspólnie 
spędzony czas. /ok/

Muzyczna Jesień 
w Puszczy 
Zielonce 2022

Muzyczna Jesień w Puszczy Zielon-
ce to cykl muzycznych spotkań 
w świątyniach na terenie gmin 

członkowskich Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”. Organizatorem jest 
ZM „Puszcza Zielonka” we współpracy 
z gminami członkowskimi Czerwonak, 
Skoki i Swarzędz, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury „Sokół” oraz parafiami: pw. św. 
Jana Chrzciciela w Owińskach, pw. św. 
Mikołaja w Wierzenicy i pw. św. Mikołaja 
Biskupa w Skokach. Wstęp na wszystkie 
koncerty jest bezpłatny.

► 30 września (w ramach Międzyna-
rodowego Dnia Muzyki) cykl zainaugu-
ruje kameralny koncert Janusza Radka, 
który wystąpi w towarzystwie Adama 
Drzewieckiego w  Kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela w Owińskach. Na program 
koncertu, który rozpocznie się o godz. 
19:00, złożą się utwory aranżowane na 

żywo przy użyciu instrumentów elektro-
nicznych i klawiszowych. 

Janusz Radek to niekwestionowany 
król liryki, nie tylko krakowskiej, a także 
mistrz charakterystycznych i wyjątkowych 
interpretacji. Od 30 lat obecny na scenie, 
na której nie tylko muzyką i unikalnym 
głosem, ale także inteligentnym dialogiem 
i pełnym dystansu żartem tworzy wyjąt-
kową i pełną emocji atmosferę. 

► 9 października o godz. 12:15 
w kościele pw. św. Mikołaja w Wierze-
nicy wystąpi wokalista jazzowy, pianista 
i kompozytor Stanisław Soyka. To artysta 
z charyzmą performera. „Nie gram dla 
fajerwerków, nie śpiewam by się popisać. 

Moją ambicją i pragnieniem jest, by mój 
śpiew, moje pieśni dodawały otuchy, pod-
nosiły na duchu tych, którzy przychodzą 
mnie słuchać. Chcę by wychodzili z koncer-
tu pogodni i umocnieni”. I tego życzymy 
widzom koncertu w Wierzenicy.

► 14 października o godz. 19:00, 
w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa 
w Skokach zagra Michał Zator – harfi-
sta, najprawdopodobniej jeden z niewielu 
na świecie, który grając na harfie autorski 
repertuar, akompaniuje sobie do śpiewu.  
Wielokrotnie zapraszany do współpracy 
przez polskie filharmonie. Obecnie współ-
tworzy duet min. z Edytą Górniak i Natalią 
Niemen.  /wpr/
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Dodatek węglowy
W gminie Swarzędz wniosek o przy-

znanie dodatku węglowego składa 
się w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25. 

 » Dodatek węglowy przeznaczony 
jest dla gospodarstw domowych, 
w których głównym źródłem 
ogrzewania jest węgiel.

 » Dodatek węglowy przysługuje tym 
gospodarstwom domowym, które 
węgiel spalają w kotle, kominku, ko-
zie, ogrzewaczu powietrza, trzonie 
kuchennym, piecokuchni, kuchni 
węglowej lub piecu kaflowym. Urzą-
dzenia te muszą być zasilane węglem 
kamiennym, brykietem lub pelletem 
zawierającymi co najmniej 85% wę-
gla kamiennego.

 » Warunkiem przyznania dodatku 
węglowego jest wpis lub zgłosze-
nie ww. urządzeń i źródeł ogrze-
wania do centralnej ewidencji emi-
syjności budynków, o której mowa 
w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emi-
syjności budynków (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 438).

Dodatek węglowy przysługuje oso-
bie w gospodarstwie domowym. Przez 
gospodarstwo domowe rozumie się: 

1. osobę fizyczną samotnie zamiesz-
kującą i gospodarującą – gospo-
darstwo domowe jednoosobo-
we;

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią 
spokrewnione lub niespokrew-
nione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie z nią zamieszku-
jące i gospodarujące – gospodar-
stwo domowe wieloosobowe.

Gdy wniosek o wypłatę dodatku wę-
glowego dla gospodarstwa domowego 
wieloosobowego złożyła więcej niż jed-
na osoba dodatek ten przyznawany jest 
wnioskodawcy, który złożył taki wniosek 
jako pierwszy. 

Na potrzeby składania wniosków 
o wypłatę dodatku węglowego przyjęto, 
że jedna osoba może wchodzić w skład 
tylko jednego gospodarstwa domowego.

 » Dodatek węglowy przysługuje dla 
gospodarstwa domowego w wy-
sokości 3 000zł.
Wniosek o wypłatę dodatku węglo-

wego składa się w gminie właściwej ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby 
składającej wniosek.

W gminie Swarzędz wniosek 
o przyznanie dodatku węglowego 

składa się w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Swarzędzu, ul. Poznań-
ska 25. 

Wniosek o wypłatę dodatku węglo-
wego składa się na piśmie lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wniosek o wypłatę dodatku wę-
glowego składa się w terminie do 30 
listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglo-
wego złożone po 30 listopada 2022 r. 
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyznanie dodatku węglowego nie 
wymaga wydania przez wójta, burmi-
strza czy prezydenta decyzji. Informacja 
o przyznaniu dodatku zostanie przesłana 
na wskazany przez wnioskodawcę adres 
poczty elektronicznej, a w przypadku 
nie wskazania tego adresu, informację 
można odebrać bezpośrednio w siedzibie 
organu. Dopiero odmowa przyznania do-
datku węglowego, uchylenie lub zmiana 
tego prawa następuje w formie decyzji.

Dodatek węglowy wypłaca się w ter-
minie do miesiąca od dnia złożenia wnio-
sku o jego wypłatę.

Agnieszka Fabiś
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Swarzędzu

Piknikowo-klockowy 
zawrót głowy

W niedzielę, 31 lipca, Ośrodek 
Pomocy Społecznej zaprosił 
wszystkich mieszkańców mia-

sta i gminy Swarzędz oraz gości do wspól-
nej zabawy. Scena nad Jeziorem znów 
ożyła i była miejscem spotkania z mu-
zyką, śpiewem i kreatywną zabawą. Jak 
sama nazwa wskazuje, impreza była ad-
resowana do osób z trzech pokoleń: dzie-
ci, rodziców i dziadków. Zarówno przed 
sceną, jak i w jej najbliższym otoczeniu, 
mogli oni skorzystać z różnych atrakcji. 
Wielką radość sprawiły dzieciom klocki 
Lego oraz drewniane klocki Lindenwood, 
z których całe rodziny budowały przeróż-
ne budowle. Był konkurs na najwyższą 
wieżę i na najciekawszą budowlę. Przez 
cały czas pikniku działały: mobilne plane-
tarium, do którego ustawiały się długie 
kolejki, mobilne laboratorium żywiołów 
i warsztaty „najpiękniejszy gwiazdozbiór”. 
Wielu chętnych przyciągało stanowisko 
z okularami VR – tam uczestnicy warsz-
tatów mogli się wybrać na wycieczkę 

w odległą galaktykę. 
Tym, co każdego roku dodaje pikni-

kom wyjątkowego charakteru, są wystę-
py artystów. Tym razem rozrywkę mu-
zyczną wszystkim przybyłym na piknik 
zapewnili: coverowy zespół Roxenne, 

który wykonywał przeboje znanego 
w latach 80 i 90 słynnego duetu Roxette 
oraz przeurocza i bardzo zdolna artystka 
młodego pokolenia Wolska. 

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Swarzędzu



19

P
ro

st
o

 z
 O

P
S

PROSTO Z RATUSZA  wrzesień 2022

Bieg Poland 
Business Run 
w Swarzędzu

W niedzielny poranek, 
4 września, rozpo-
czął się największy 

bieg charytatywny w Polsce, 
który w tym roku zgromadził 
ponad 32 tys. osób. W biegu 
Poland Business Run już po 
raz siódmy wzięli udział pra-
cownicy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Swarzędzu. W tym 
roku łącznie z przedstawicielami 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy wystartowało 75 osób repre-
zentujących 15 drużyn.

Przy wsparciu młodych wo-
lontariuszy z rodzin oraz dzięki 
dyrekcji mogliśmy cieszyć się zna-
komicie zorganizowanym biegiem 
oraz pysznym poczęstunkiem na 
towarzyszącym wydarzeniu pikni-
ku. Dziękujemy i chcemy spotkać 
się za rok!

Organizatorzy:  
Ośrodek Pomocy Społecznej

Wycieczka w tropiki 
– do Palmiarni

30 sierpnia 2022 roku seniorki 
i seniorzy z Dziennego Domu 
„Senior-WIGOR” oraz z Cen-

trum Aktywności Seniora pojechali na 
wycieczkę w… tropiki. Odwiedzili Pal-
miarnię Poznańską, która jest największą 
w kraju i jedną z większych w Europie. 
Palmiarnia od ponad 110 lat znajduje 
się w Parku Wilsona w centrum Pozna-
nia. W kolekcji Palmiarni prezentowanych 
jest około 1100 gatunków roślin z krajów 
o klimacie śródziemnomorskim, subtropi-
kalnym, tropikalnym a także tych z sawan-
ny i pustyni. W obiekcie mieści się także 
pierwsze publiczne akwarium w Polsce, 

a w nim można oglądać 170 gatunków 
ryb i około 50 gatunków roślin wodnych. 
Po wygodnym przyjeździe autokarem do 
Poznania, seniorzy zostali podzieleni na 
dwie mniejsze grupy tak, aby przewod-
niczki były lepiej słyszane i mogły dotrzeć 
do każdego. Uczestnicy wycieczki mogli 
poznawać  obiekt wszystkimi zmysłami: 
oglądać, dotykać, słuchać (krzykliwe 
papugi), wąchać i smakować.  W trakcie 
zwiedzania przewodniczki częstowały 
egzotycznymi specjałami np.: ziarnem 
kakaowca, cukrem palmowym, kwaśnym 
proszkiem z baobaba, cynamonem. Na 
zakończenie spaceru był pobyt w kawiar-
ni, gdzie odpoczynek połączony został  
z możliwością delektowania się kawą 
i pysznymi ciastami.

Renata Ś., Beata Sz. 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Już tyle lat 
razem!

Państwo Leokadia i Zdzisław Koł-
ton ze Swarzędza wzięli ślub 20 
lipca 1957 r. i przeżyli razem 65 lat! 

Z kolei Państwo Stefania i Józef Przy-

bylscy, również ze Swarzędza, którzy 
ślub wzięli 18 sierpnia 1962 r., mają za 
sobą już 60 wspólnie przeżytych lat. 
Z tej niezwykłej okazji jubilaci gościli 
w swarzędzkim ratuszu, dokąd na uro-
czyste spotkania zaprosił ich burmistrz 
Marian Szkudlarek w towarzystwie sekre-
tarz gminy Agaty Kubackiej i kierownik 
USC Anny Wiśniowieckiej-Gronowskiej.

Wyjątkowi goście, oprócz mnóstwa 
gratulacji i życzeń otrzymali kwiaty i ko-
sze słodkości. Piękne jubileusze były 
obydwu małżeńskich par były okazją 
do wspomnień i rozmów o tym, jak 
w zgodzie i miłości przeżyć razem tyle 
wspólnych lat...
 /mw/

z Fot. Maciej Woliński
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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 

Do zobaczenia, Ági!
Dziesięć miesięcy wolontariatu Węgierki Ágnes Cseh minęło jak jeden dzień. 

Pamiętamy świetnie, jak w październiku zeszłego roku po raz pierwszy 
wchodziła do siedziby i poszczególnych placówek Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, przedstawiając się pracownikom i uczestnikom zajęć. To był moment 
pierwszego spotkania, pierwszego dialogu, który naturalnie przerodził się 
we wspólną pracę, naukę i zabawę trwające dokładnie 304 dni. 

Trzeba powiedzieć, że dzięki swo-
jemu charakterowi i talentom, Ági 
bardzo szybko zyskała sympatię 

kadry i podopiecznych, i bez większych 
problemów zaczęła budować pozytywne 
relacje zarówno z seniorami, jak i dziećmi. 

W ciągu 10 miesięcy pobytu w Polsce 
Ági zdobyła naprawdę wiele życiowych 
doświadczeń. Na co dzień pracowała 
w świetlicach i placówkach senioralnych 
pomagając kadrze w organizowaniu za-
jęć dla dzieci i dla osób w wieku powyżej 
60 lat. Oprócz zwykłych aktywności przy-
gotowywała dla uczestników prezentacje 
multimedialne o nauce języków obcych, 
o kulturze, tradycjach i zabytkach Węgier, 
przekazywała im również wiedzę z języka 
angielskiego i węgierskiego. 

Przeszła kilka ważnych szkoleń, 
przede wszystkim dwa zorganizowane 
przez Narodową Agencję Europejskiego 
Korpusu Solidarności – On-arrival tra-
ining i Mid-term evaluation. Ukończyła 
dwa kursy języka polskiego – pierwszy, 
dwusemestralny, na Uniwersytecie Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu i drugi na 
platformie Wsparcia Językowego Online, 
przygotowany przez twórców programu.

Ági nie próżnowała również  w cza-
sie wolnym od pracy i wykorzystywała 
go w dużym stopniu na wzbogacanie 
swojej wiedzy językowej i rozwijanie 
osobistych zainteresowań. Uczęszczała 
na próby chóru studenckiego w Pozna-
niu i występowała z nim na różnych sce-
nach, często uprawiała laserowy paintball 
z grupą polskich znajomych i aktywnie 
poznawała kulturę Polski. W czasie swoje-
go wolontariatu odwiedziła Świebodzin, 
Kórnik, Śrem, Szamotuły, Margonin, Lesz-
no, Wrocław, Szklarską Porębę, Warszawę, 
Toruń, Szczecin, Gniezno, Mosinę i Pusz-

czykowo. Jednocześnie w każdym z tych 
miast zwiedziła najważniejsze atrakcje 
turystyczne. 

To wszystko nie wydarzyłoby się, gdy-
by nie Europejski Korpus Solidarności 
i projekt Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Warto w tym miejscu wspomnieć, że 
każdy wolontariusz Korpusu pracują-
cy w Ośrodku, na zakończenie swojej 
mobilności, otrzymuje międzynaro-
dowy certyfikat Youthpass stanowiący 
oficjalne potwierdzenie i szczegółowy 
opis kompetencji zdobytych lub roz-
winiętych przez niego w czasie poby-
tu i pracy w Polsce. Treść certyfikatu 
uświadamia wolontariuszom, jak wiele 
dobrych, wartościowych i pożytecznych 
rzeczy zrobili dla siebie i dla innych ludzi 
podczas projektu. Jednocześnie doku-
ment może być wykorzystany przez nich 
w przyszłości, szczególnie w procesie re-
krutacji do pracy.  

W ostatnim dniu wolontariatu Ági, 
w środę 3 sierpnia, w Dziennym Domu 
„Senior-Wigor” odbyło się uroczyste po-
żegnanie młodej Węgierki. Serdeczne 
podziękowania i życzenia złożyli jej: pani 
Agnieszka Maciejowicz, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Swarzędzu oraz 
przedstawiciele kadry i seniorów. Ági 
otrzymała na pamiątkę bardzo miły, 
praktyczny i wielofunkcyjny prezent, 
który będzie przypominał jej o Swarzę-
dzu i Poznaniu – dwóch polskich mia-
stach, z którymi zżyła się najbardziej.  
W czasie uroczystości nie zabrakło rów-
nież smacznego tortu z ognistą fontanną 
oraz gromkiego śpiewu „Sto lat”. 

Jeszcze raz dziękujemy Ági za wspól-
nie spędzony czas, za Jej zaangażowanie 
i dobro, które dała nam wszystkim. Na-
szej świetnej Wolontariuszce życzymy 

pomyślności w życiu prywatnym i zawo-
dowym, tym bardziej, że swoją najbliższą 
przyszłość postanowiła związać z Polską, 
gdzie zamierza mieszkać i pracować. Po-
wodzenia, Ági! 

Dariusz Bugajski
Koordynator projektu  

„ESC – Nowe Horyzonty”  

Bezpłatne warsztaty 
w Klubie Integracji 
Społecznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłat-
ne spotkania w Klubie Integracji 
Społecznej przy ul. Piaski 4:

 » Warsztaty komputerowe od 
podstaw – wtorek, godz. 10:00 (za-
jęcia w kameralnej, 4-os. grupie),

 » Warsztaty dla osób poszukują-
cych pracy KOMFORTOWO-ZA-
WODOWO – środa, godz. 10:00,

 » Grupa zabawowa dla rodziców/
opiekunów z dziećmi do lat 3 – 
czwartek, godz. 10:00,

 » Język polski dla cudzoziemców 
– czwartek, godz. 12:00,

 » Warsztaty kreatywne „TwórzMy” 
(rękodzieło) – piątek, godz. 10:00, 
tu m. in. warsztaty hobbystyczne, 
współfinansowane ze środków 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej:

 » „Naturalne mydła w trzech 
odsłonach” – 30.09.2022. godz. 
10:00,

 » „Kosmetyki naturalne”  – 
07.10.2022, godz. 10:00,

 » „Boho świeca z solnymi krysz-
tałami” – 25.11.2022, godz. 10:00,

Dodatkowe informacje i zapisy: tel. 
505 912 340 lub 61 818 17 30.

/ops/



21

P
ro

st
o

 z
 B

ib
li

o
te

k
i

PROSTO Z RATUSZA  wrzesień 2022

Iwona Kienzler
Wazowie  
na polskim tronie

Iwona Kienzler w najnowszej książce 
przybliża polską dynastię Wazów, sporo 
dowiemy się oczywiście o królu Zyg-
muncie III i jego synach, Władysławie 
IV i Janie Kazimierzu, którym przyszło 
panować w wyjątkowych dla Rzecz-
pospolitej czasach. Ale autorka wiele 
uwagi poświęca również kobietom, 
które były z nimi w związkach, a które 
nierzadko miały wpływ na wydarzenia 
historyczne. Jak zawsze w publikacjach 
tej autorki historia polski jest przybliżo-
na w łatwy sposób, a książkę czyta się 
niczym wciągającą powieść. Polecamy 
wszystkim, którzy chcą poszerzyć wie-
dzę o polskich władcach. 

Paulina Łopatniuk
Patolodzy. Panie 
doktorze, czy to rak?

Paulina Łopatniuk blogerka (nagradza-
ny blog Patolodzy na klatce) lekarka 
i patomorfolożka w swojej debiutanc-
kiej książce przybliża sekrety swojej 
specjalizacji. W krótkich medycznych 
opowieściach wyjaśnia, czym się 
zajmuje się na co dzień w pracy, ale 
sporo uwagi poświęca też chorobom 
(nowotwory, gruźlice, choroby wene-
ryczne, mięśniaki). Choć fragmentami 
książka jest trudna dla osób bez spe-
cjalistycznego przygotowania, to i tak 

jest warta polecenia zwłaszcza dla 
zainteresowanych medycyną i tajem-
nicą ludzkiego ciała. Książkę zawiera 
również zdjęcia, niestety nie są one 
odpowiednie dla ludzi, którym robi 
się słabo na widok krwi. 

Paulina Młynarska
Okrutna jak Polka

Paulina Młynarska podobnie jak 
w poprzednich książkach rozprawiała 
się z patriarchatem, ale tym razem 
pokazuje, że doskonale ranić kobiety 
potrafią również inne kobiety. Robią 
to za pomocą sarkazmu, ironii, hejtu, 
udzielaniem dobrych a zarazem niepo-
trzebnych rad, komentarzami, przekra-
czaniem granice. Według Młynarskiej 
dopóki kobiety nie zjednoczą się, nie 
będą dążyć do idei siostrzeństwa ich 
sytuacja w społeczeństwie nie poprawi 
się. Wciąż będą doświadczać przemocy. 
Ciekawa, potrzebna książka nie tylko 
dla kobiet. 

Bartłomiej Kuraś
Niech to szlak

 Dziennikarz Bartłomiej Kuraś zdecy-
dował się opowiedzieć historię Tatr 
poprzez pryzmat najgłośniejszych tra-
gedii i zaginięć, do jakich doszło w gó-

rach. Autor apeluje do ludzi o rozwagę, 
odpowiedni strój oraz o dostosowy-
wanie się do warunków pogodowych 
i co ważniejsze nie ignorowanie ich. 
Największa tragedia w tatrach, czyli 
uderzenie pioruna w Giewont w 2019 
doprowadziło do śmierci 5 osób, ran-
nych zostało 157. Ofiar z pewnością 
byłoby mniej, gdyby część osób zaczęła 
zawracać już wcześniej, kiedy zaczęło 
być słychać nadchodzącą burzę. Książka 
skłania do refleksji, pokory wobec przy-
rody, ale również wdzięczności wobec 
TOPR-owców. 

Ulrich Hub
Lisy nie kłamią 

Ulrich Hub to jeden z najoryginal-
niejszych pisarzy na świecie. Nie ma 
w poprzednim zdaniu przesady! „Lisy 
nie kłamią” jest wesołą opowiastką 
dla dzieci, dorosły czytelnik też się 
ubawi. A po przewróceniu ostatniej 
strony stwierdzi – nic dodać nic ująć. 
Z niewyjaśnionych przyczyn opóźniły 
się wszystkie loty, więc grupa zwierząt 
utknęła w poczekalni. Miło spędzają 
czas, poznając współpasażerów, gdy 
nagle pojawia się lis. Nie ma się czego 
bać, bo przecież lisy nie kłamią. A inne 
zwierzęta zawsze mówią prawdę? Za-
wsze widzą siebie i innych w pełnym 
świetle? Mądra, naprawdę mądra 
książka dla każdego.

Przemysław Słowiński
Bracia Kliczko
Świetnie napisana biografia, po którą 
warto sięgnąć nie tylko ze względu 
na obecną sytuację geopolityczną. 
Autor nie ukrywa trudnej prawdy, nie 
gloryfikuje Witalija i Wołodymyra. 
Pokazuje ich dzieciństwo: dom rzą-

dzony twardą ręką ojca – zawodowego 
żołnierza Armii Czerwonej, radosne 
wakacje u ukochanej babci Jedwdokii, 
dorastanie do zdobycia wszystkiego, co 
możliwe w amatorskim i zawodowym 
boksie. Ale też błędy młodości oraz 
brudy świata biznesu i polityki. Książka 
odpowiada na pytania, dlaczego bracia 
Kliczko zaangażowali się w walkę o wol-
ną Ukrainę. Atutem książki jest oddanie 
głosu bohaterom, w każdym rozdziale 
oni sami komentują wydarzenia ze 
swojego życia, przedstawiają własny 
punkt widzenia. Pozycja będzie ciekawa 
również dla czytelników, którzy nie 
są fanami boksu, kulisy sportu poka-
zane są tak, że nawet bez znajomości 
zasad panujących na ringu czyta się ją 
znakomicie.

Naruki Nagakawa, Makoto Shinkai
Ona i jej kot

Powieść łatwo pomylić z jednotomową 
mangą pod tym samym tytułem tego 
samego autora. Różni je gatunek, war-
stwa rysunkowa i treść. Manga skupia 
się na losach Myiu i jej kota Chobbiego, 
a niniejsza powieść zawiera w sobie 4 
różne splatające się ze sobą historie. 
Piękna, nastrojowa, niebanalna książka. 
Króciutka, ale świetna do kilkukrotnego 
czytania. Warto ją mieć.

Anna Walkowiak-Osowska
Magdalena Kozłowska

Biblioteka Publiczna poleca:
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Swarzędzki alfabet historyczny  Antoniego Kobzy
Siedziby właścicieli ziemskich na ziemi swarzędzkiej  
oraz właściciele dworów i folwarków w okolicy Swarzędza

Gruszczyn
Gruszczyn położony jest nad rzeczką 

Cybiną, prawym dopływem Warty, 
i swoimi południowymi granicami 

graniczy ze Swarzędzem.
Po raz pierwszy wymieniono właścicieli 

Gruszczyna – braci Jana i Tomisława – w do-
kumentach z drugiej połowy XIV wieku, ale 
wieś jest znacznie starsza i wcześniej także 
była prawdopodobnie własnością rycerską. 
Po wspomnianych braciach następuje długi 
szereg właścicieli, aż do końca XVIII wieku 
– z tym, że niektórzy trzymali ten majątek 
tylko jeden rok lub parę lat.

Najdłużej Gruszczyn był w posiadaniu 
rodu Górków, a pierwszym jego przedstawi-
cielem był Mikołaj, który objął wieś w 1406 
roku. Ostatni z rodu, Stanisław Górka, zmarł 
bezpotomnie w 1592 roku, więc Górkowie 
trzymali Gruszczyn blisko dwa wieki. Po 
nich dziedziczyli majątek Czarnkowscy, od 
których w 1610 roku Zygmunt Grudziński 
kupił Gruszczyn z całym „kluczem swa-
rzędzkim”. Po Grudzińskich dziedziczyli 
Opalińscy, z których wywodziła się Anna, 
żona Zygmunta Grudzińskiego. Następni 
to Garczyńscy, którzy odsprzedali cały ten 
majątek Koźmińskim z Iwanowic. Od nich, 
w 1791 roku, Gruszczyn kupił bogaty bankier 
Jan Klug, któremu Sejm Czteroletni zwany 
Wielkim nadał szlachectwo i herb (Kotwica). 
Klug krótko trzymał majątek, bowiem zban-
krutował już w 1796 roku, ale był niezwykle 
aktywnym właścicielem ziemskim, kupcem 
i przemysłowcem. Łożył środki finansowe na 

kościół ewangelicki, kościół katolicki i roz-
począł rozbudowę swarzędzkiego ratusza. 
Nie wiadomo w jakim stopniu, ale do jego 
bankructwa prawdopodobnie przyczynił 
się jego pośredni udział w insurekcji ko-
ściuszkowskiej w 1794 roku. Polacy niestety 
przegrali wojnę, a władze zaborcze wyszuki-
wały uczestników i zwolenników insurekcji. 
Między innymi władze pruskie poszukiwały 
księgowego, którego zatrudniał Jan Klug, 
a który podpisywał dokumenty związane 
z finansowaniem narodowo-wyzwoleńczego 
powstania Polaków.

Majątek Kluga sprzedano na subhasta-
cji, czyli sprzedaży przymusowej, a nabywcą 
był Aleksander Bojanowski, który około 1805 
roku, także na subhastacji, pozbył się mająt-
ku. Cały klucz swarzędzki (z Gruszczynem) 
trafił do Ekonomii poznańskiej, i najpierw 
dzierżawcą, a później właścicielem został 
Leopold Wildegans. 

Po nim majątek wykupił (1822 r.) Insty-
tut Wdów w Berlinie zwany „kasą wdów”, 
wydzierżawiający indywidualnym osobom 
poszczególne części klucza.

Cały XIX wiek to ponownie szereg 
zmieniających się właścicieli i dzierżawców 
majątku gruszczyńskiego, składającego się 
z rozległych, folwarcznych ziem uprawnych, 
zabudowań gospodarczych i dworu.

Od „kasy wdów” majątek odkupiła eko-
nomia swarzędzka, która oddała Gruszczyn 
w wieczystą dzierżawę Johannowi Busse. 
Prawdopodobnie od niego przejął Grusz-
czyn Potocki, ale na krótko, ponieważ 
już w 1852 r. nabył go Weldber. Następnie 
źródła z 1859 roku wymieniają Hermanna 

Utza, Hermanna Nernsta i Gabrielę Koń-
cza z hrabiów Mielżyńskich, która posiadała 
folwark w latach 1877 do 1899. W 1899 lub 
w 1900 roku dobra nabył Wadyński, a już 
w 1902 roku właścicielem został Stefański, 
który ziemię rozparcelował i sprzedał nie-
mieckim kolonistom oraz pruskiej komisji 
kolonizacyjnej. 

Dwór
Właściwie podtytuł powinien brzmieć: 

„Dwory”, bowiem w Gruszczynie były dwa 
dworki. Jeden przy dużym szlacheckim fol-
warku, a przy mniejszym drugi, należący 
do wolnego (okupnego) sołtysa. Obydwa 
folwarki znajdowały się w bliskim sąsiedz-
twie. Szlachecki rozłożony był na wschód od 
drogi ze Swarzędza do Kobylnicy, a sołtysi 
po drugiej, zachodniej stronie drogi.

Dwór szlachecki nie przetrwał do cza-
sów współczesnych, a nawet nie przetrwał 
w pamięci ludzkiej. Prawdopodobnie został 
rozebrany jeszcze przed II wojną światową, 
a może jeszcze wcześniej. 

Niemniej istniał na pewno. Potwierdzają 
to przynajmniej dwa źródła: pierwszym jest 
plan zabudowań folwarcznych z lat 1824-
1833, który w legendzie wymienia „dom 
pański” oznaczony na planie literą „a”1, oraz 
ogłoszenie o przetargu z grudnia 1820 roku 
na budowę dworu i nowej stodoły w Grusz-
czynie2 należącym do majątku spadkobier-
ców Wildegansa, a dzierżawionego przez 
„kasę wdów”. Może to się wydawać dziwne, 
ale aby uczynić ofertę bardziej atrakcyjną dla 
potencjalnego nabywcy, właściciele decy-
dowali się na doposażenie sprzedawanego 
1	 	Archiwum	Państwowe	w	Poznaniu,	Plan	
von	der	Hofflage	der	Vorwerk...,	1824.
2	 	Oeffentlicher	Anzeiger	nr	1	z	1821	r.	(Wiel-
kopolska	Biblioteka	Cyfrowa).

Dom z zabudowaniami gospodarczymi z początku XX wieku,  
przy ul. Zielińskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku (fotograf	nieznany)

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 Gruszczynie.
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majątku. Sprzedaż majątku ziemskiego nie 
była wówczas łatwa. Niemieckiego nabyw-
cę – a tylko o takiego chodziło władzy pru-
skiej – zniechęcał zły stan majątku widoczny 
szczególnie po walących się zabudowaniach 
folwarcznych oraz, jak w tym przypadku, 
walącym się dworku mającym być przecież 
siedzibą przyszłego właściciela.

Wspomniany plan folwarku ukazuje 
kształt podwórza folwarcznego i położe-
nie starej zabudowy gospodarczej z dwo-
rem w 1820 roku, zaznacza nowe obiekty 
wybudowane między 1821 a 1833 rokiem 
oraz wskazuje, które stare budynki zostały 
wyburzone, a które pozostały do dalszego 
użytkowania. 

Dwór rozlokowany był w południo-
wo zachodnim narożniku podwórza, nad 
krawędzią doliny Cybiny, a jego położenie 
gwarantowało malownicze widoki, między 
innymi na rozległy odcinek doliny z rzeką 
Cybiną, przeciwległą, południową skarpę, 
wschodnią część Jeziora Swarzędzkiego oraz 
drogę prowadzącą do Swarzędza. Do dworu, 
od strony południowej i zachodniej przyle-
gał ogród warzywny i sad schodzący w dół, 
do doliny. Można stwierdzić, że pierwszym 
mieszkańcem dworu był wieczysty dzierżaw-
ca Johann Busse, a potem kolejni, oprócz 
tych osób, które oprócz Gruszczyna posia-
dały jeszcze inne, wielkie dobra ziemskie. 
W ich imieniu folwarkiem gruszczyńskim 
zajmowali się dzierżawcy lub zarządcy.

Z planu wynika również informacja, że 
przed budową nowego dworu na początku 
lat dwudziestych XIX wieku, w Gruszczynie 
przy folwarku był stary dwór, który wyma-
gał przebudowy. Jest on dość niewyraźnie 
zaznaczony na planie, a położony był nie-
co dalej na południe od nowego budynku, 
w stronę doliny rzeki.

Oprócz dworu postawiono nową stajnię, 
oborę i owczarnię, a rozebrano szopę, sta-
rą owczarnię i stodołę oraz kurnik. Główny 
wjazd na folwarczne podwórze znajdował się 
od strony północnej przy drodze wiodącej 
na wschód do starego browaru. 

Jedyną pamiątką po podwórzu folwarcz-
nym jest współcześnie gospodarstwo, sąsia-
dujące z Placem Gruszczyńskim od południa. 

Prawdopodobnie do dworu należał ja-
kiś niewielki park dworski, bowiem w 1868 
roku ówczesny właściciel folwarku Hermann 
Nernst (lub jego następca), poprzez ogłosze-
nia w prasie poszukiwał ogrodnika3. Niestety 
nic nie wiadomo o miejscu i efektach pracy 
zatrudnionego. 

Do czasów współczesnych zachował się 
dworek sołtysi. Budowla postawiona praw-
dopodobnie około 1852 r. ostała się po familii 
Scheske, która była właścicielem okupnego, 
czyli wolnego sołectwa i związanego z tą 
funkcją folwarku. Przez długi czas – praw-
dopodobnie ponad sto lat – kolejni człon-
kowie rodziny trzymali funkcję wolnego 
sołtysa i związaną z nią ziemią. Rozległość 
folwarku Schesków w 1833 roku wynosiła 
około 59 ha, ale już w 1857 roku osiągnęła 
145 ha – prawdopodobnie w wyniku naby-
wania ziemi licytowanych (subhastacje), 
miejscowych rolników. Potomkowie rodziny 
Schesków sprzedali swoją ziemię pruskiej 
komisji kolonizacyjnej w 1907 roku i wyje-
chali z Gruszczyna. 

Budynek będący siedzibą wspomnia-
nej rodziny, przypomina dwór Hoffmeyera 

3	 	Dziennik	Poznański	nr	53	z	marca	1868	r.	
oraz	inne	numery	(Wielkopolska	Biblioteka	
Cyfrowa).

w Swarzędzu wsi i został postawiony mniej 
więcej w tym samym czasie. Od frontu 
również znajduje się trzyosiowy ryzalit 
i pomieszczenie mieszkalne na piętrze, do 
którego wchodziło się przez strych. Do ry-
zalitu symetrycznie przylegają dwuosiowe 
„skrzydła” (a nie trzyosiowe jak w Swarzę-
dzu). Do głównego wejścia znajdującego się 
pośrodku ryzalitu, wchodzi się z niewielkie-
go tarasu, na który prowadzą schody. Ściany 
budynku są obecnie gładkie, pozbawione 
ozdobnych elementów. W dostępnych, nad 
wyraz skąpych źródłach, nie ma informa-
cji o przebudowach czy choćby remontach 
obiektu.

W Kronice Szkoły autorka (Aniela Po-
dolak), pod datą roczną 1968 r., odnotowała 
informację, że w lipcu wichura zerwała część 
dachu, który wyremontowano przed rozpo-
częciem roku szkolnego.

Dwór, od czasu przekazania go pruskiej 
komisji kolonizacyjnej, spełniał różne funk-
cje: oddawano go w dzierżawę, a w niepodle-
głej Polsce, latach 1921–1926 funkcjonowała 
w nim szkoła jednoklasowa z nauczycielką 
panną Capikówną. Po likwidacji szkoły, jako 
własność skarbu państwa, ponownie był od-
dawany w dzierżawę razem z należącymi 
do niej zabudowaniami gospodarczymi. 
Podczas II wojny światowej i niemieckiej 
okupacji, w budynkach gospodarczych 
i prawdopodobnie w piwnicy dworu, ulo-
kowano więźniów narodowości żydowskiej 
lokalnego obozu pracy, który funkcjonował 
do połowy1943 roku i zajmował się budową 
drogi ze Swarzędza do Gortatowa.

Po wojnie przez kilka lat w jednym z po-
mieszczeń dworu przetrzymywano do czasu 
pogrzebu, zwłoki zmarłych mieszkańców 
wsi.

W latach 1952–1975 ponownie otwarto 
w nim jednoklasową szkołę z mieszkaniem 
dla nauczyciela, a po likwidacji placówki po-
mieszczenia przeznaczono na mieszkania. 

Antoni Kobza

Widok domu przy ul. Zielińskiej od strony południowo-
wschodniej, stan w 2014 roku (fot.	Antoni	Kobza)

Dwór, prawdopodobnie z początku lat pięćdziesiątych XIX wieku, należący 
do rodziny Scheske, trzymających wolne sołectwo i folwark związany z tym 
urzędem	(fot.	Antoni	Kobza)
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Rozbiegany Swarzędz
Po 3 latach, 2 miesiącach i 26 dniach przerwy spowodowanej 
pandemią Covid-19 Swarzędz stał się w niedzielę, 28 sierpnia 2022 
roku, po raz kolejny stolicą ulicznych biegów długodystansowych.  
Stało się tak za sprawą organizacji 9. Biegu 10 km Szpot Swarzędz 
oraz 2. Biegu Rodzinnego. W obydwu imprezach wystartowało łącznie 
niemal 1 500 biegaczek i biegaczy z całego kraju, a także z zagranicy. 

Jako pierwsi rozpoczęli rywalizację naj-
młodsi wraz z rodzicami i dziadkami 
pokonując trasę ze swarzędzkiego 

Ryku na Stadion Miejski. Dla większości 

najmłodszych był to zapewne pierwszy 
poważny start w życiu zakończony wrę-
czeniem pięknego, specjalnie wykonanego 
na tę okazję medalu.

Następnie do biegu przyjaźni, tym ra-
zem na dystansie jednego okrążenia wo-
kół swarzędzkiego Rynku, wystartowali 
uczestnicy tradycyjnego Biegu VIP. Po 
nich, punktualnie o godzinie 11-tej wy-
strzał z armaty swarzędzkiego Bractwa 
Kurkowego rozpoczął zmagania ponad 
1 200 biegaczek i biegaczy na dystansie 
10 kilometrów.

Dokładnie po 30 minutach i 11 sekun-
dach na mecie pojawił się zwycięzca – My-
kola Mevsha z Charkowa. Pięć sekund po 
nim linię mety minął Dmytro Didovodiuk 
z Leszna, a na miejscu trzecim zameldował 
się z czasem 30:45 Szymon Kulka. Wśród 
pań najlepszą okazała się Sviatlana Sanko 
z Grudziądza z czasem 34:53 przed Maryną 
Nemchenko z Charkowa – wynik 35:03 oraz 
Olgą Ochal z Bydgoszczy, wynik 35:22.

W klasyfikacji na Najlepszego Wiel-
kopolanina i Wielkopolankę zwyciężyli 
Marcin Fehlau z Chomęcic oraz Monika 
Brzozowska z Czerwonaka. Natomiast 
Najlepszą Swarzędzanką okazała się Jo-
wita Kruczkowska-Otto, a najlepszym 
Swarzędzaninem Radosław Pluciński. 
Ważnym wydarzeniem dla organizato-
rów było powitanie na mecie zawodnika, 
który zajął 507 miejsce. Był to bowiem 
20-tysięczny uczestnik biegów pod nazwą 
10 km Szpot Swarzędz.

Tuż po zakończeniu rywalizacji w am-
fiteatrze odbyła się aukcja charytatywna na 
rzecz Joasi Tomaszewskiej z Kobylnicy, 
od 4 lat zmagającej się z nowotworem 
złośliwym. Licytowano upominki od naj-
ważniejszych osób w państwie, od olimpij-
czyków. Dokładne obliczenia potrwają do 
wtorku włącznie, ale na pewno udało się 
zebrać kilka tysięcy złotych, które jeszcze 
w tym tygodniu trafią do fundacji, której 
podopieczną jest Joasia.

Mnóstwo atrakcji dla najmłodszych 
i ich rodziców przygotowane podczas 
Rodzinnego Pikniku były dopełnieniem 
tej wyjątkowej pod wieloma względami 
niedzieli. Jak zapowiedzieli organizatorzy 
i współorganizatorzy, niebawem powinny 
ruszyć przygotowania do organizacji ju-
bileuszowego, 10-go biegu 10 km Szpot 
Swarzędz.  /maw/

z Fot. M. Łuczak
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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.

/cs/

Aqua-aerobik

Aqua-aerobik to ćwiczenia w wo-
dzie, stosowane od dawna jako 
forma ćwiczeń odchudzających. 

Właściwości wody sprawiają, że jest to 

trening bezpieczny i efektywny oraz do-
stępny dla wszystkich. Dodatkowo aqua-
-aerobik to okazja do świetnej zabawy.

Zajęcia odbywają się we wtorki 
o godzinie 19:10 i 20:00 oraz w czwartki 
o godz. 19:15.

Serdecznie zapraszamy!
/cs/

Joga dla każdego

Zapraszamy na zajęcia, które ba-
zują na HATA JODZE, tradycyjnej 
indyjskiej jodze. Ucząc się pozycji 

asan wzmacniamy ciało, uruchamiamy 
procesy oczyszczania organizmu, także 
w oparciu o kontrolę oddechu (prana-
jama). Podczas praktyki używamy róż-
nych pomocy opierając się na szkole 
jogi według IYENGARA. Wprowadzane 
są również elementy ASHTANGA JOGA, 
skupiające się między innymi na uspoko-
jeniu umysłu i przywróceniu równowagi 
między ciałem, oddechem i umysłem.

Zajęcia odbywają się w środy na 
godzinę 19:00. Zapisy pod nr tel. 61 65 
09 520 /cs/

IX Rekreacyjne Regaty Żeglarskie 

4 września na Jeziorze Swarzędzkim 
odbyły się IX Rekreacyjne Regaty 
Żeglarskie im. kpt. Tomasza Adam-

czyka, organizowane przez Wielkopol-
ski Okręgowy Związek Żeglarski pod 
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz Mariana Szkudlarka.

Impreza miała charakter rekreacyjno-
-sportowy, a biegi odbywały się w nastę-
pujących klasach: jachty klasy Omega 
oraz jachty klasy Open.

Zwycięska załoga: Aleksandra Muga-
-Bartkowiak, Tomasz Bartkowiak, Justyna 
Wichtowska. Gratulujemy!

Pełne wyniki znajdą Państwo na stro-
nie internetowej upwind24.pl 

W trakcie oczekiwania załóg na start, 
na brzegu odbywał się piknik oraz wyścig 
na desce SUP.

Dziękujemy wszystkim bardzo za 
rywalizację, świetną atmosferę i zabawę.

/cs/
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Na rower
„Rower to jest świat” śpiewał swego czasu Lech Lanerka. I coś w tym 
jest: dla wielu jednoślad to nie tylko jeden ze środków transportu, ale po 
prostu sposób na życie. Sprawdźmy zatem, co okolice Poznania oferują 
tym, którzy złapali bakcyla bicykla.

Na długich dystansach
Przez aglomerację poznańską prze-

biega kilka długodystansowych szlaków 
rowerowych. Najdłuższe wycieczki można 
zaplanować korzystając z międzynarodo-
wego szlaku EuroVelo 9 zwanego Bursz-
tynowym, prowadzącego znad Bałtyku po 
Adriatyk. Poznański Węzeł Rowerowy nad 
Jeziorem Maltańskim jest miejscem, gdzie 
zbiegają się szlaki regionalne: Szlak Stu 
Jezior, Piastowski Trakt Rowerowy i Zie-
miański Szlak Rowerowy. Cały powiat 
poznański (i nie tylko) można przejechać 
na szagę Nadwarciańskim Szlakiem Ro-
werowym albo okrążyć, korzystając z Pier-
ścienia Rowerowego dookoła Poznania: 
szlaku w kształcie koła z siedmioma 
„szprychami” – szlakami łącznikowymi. 

Żadnej konkretnej trasy nie narzuca na-
tomiast gra turystyczna Rowerem wokół 
Poznania, jednak wskazówki do odczy-
tania jej hasła końcowego rozsiane są aż 
w 14 gminach.

W Puszczy Zielonce
Wśród lasów i jezior Puszczy Zielonki 

wytyczono dwa pierścienie rowerowe wraz 
z 12 szlakami łącznikowymi. Uwzględ-
niając jeszcze Cysterski Szlak Rowerowy 
otrzymujemy gęstą sieć, umożliwiającą 
elastyczne planowanie eskapad na dwóch 
kółkach. Miłośnicy kolarstwa górskiego 
od niedawna mogą też skorzystać z 16 
kilometrów tras Maximus Singletrack 
między Annowem i Mielnem. Do miej-
sca startu od strony Owińsk dojeżdża się 

obok białego roweru Ryszarda Walery-
cha, upamiętniającego tragicznie zmarłego 
wytrawnego rowerzystę i krajoznawcę. 
Listę wybranych rowerowych akcentów 
w rejonie Puszczy Zielonki zamyka mural 
na ścianie hali sportowej w Czerwonaku, 
promujący aktywność osób z niepełno-
sprawnościami jeżdżących rowerowymi 
wózkami.

Wokół Wielkopolskiego  
Parku Narodowego

Na terenie Lubonia, sąsiednich Ko-
mornik i Poznania funkcjonują kom-
patybilne systemy rowerów miejskich, 
które umożliwiają przejazdy przy użyciu 
jednego konta. Na ulicach sąsiedniego 
Puszczykowa i Mosiny można z kolei spo-
tkać żółto-czarne rowery funkcjonującego 

„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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Droga rowerowa z Obornik do StobnicPierścień Rowerowy wokół Poznania

Rowerem przez Gminę Dopiewo



27

Tu
ry

st
yc

zn
e 

P
LO

Tk
i

PROSTO Z RATUSZA  wrzesień 2022

tam z powodzeniem społecznego projek-
tu Darmowy Rower Małomiasteczkowy. 
Popularne DRooMy przydają się choćby 
na szlakach Nadleśnictwa Babki: Roga-
lińskim, Łabędzim i Szlaku Warty albo na 
trasie rowerowej gry turystycznej TRInO 
Rogaliński Park Krajobrazowy. Szlakiem 
majestatycznych dębów. Rowerzyści mogą 
też skorzystać z oferty… Mosińskiej Kolei 
Drezynowej, by drezyną rowerową doje-
chać do samego serca Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. Północnymi obrzeża-
mi parku przebiega Pierścień Rowerowy 
dookoła Gminy Dopiewo – najdłuższy 
z tamtejszych szlaków rowerowych, li-
czących łącznie ponad 60 km. Co istot-
ne, szlaki łączą się również z podobnym 
systemem czterech oznakowanych tras 
w sąsiedniej gminie Tarnowo Podgórne, 
o długości nieco przekraczającej 100 km.

Komfortowo i bezpiecznie
Asfaltowe drogi rowerowe, wolne od 

ruchu samochodowego, to świetna opcja 
na bezpieczną wycieczkę rowerową, szcze-
gólnie dla najmłodszych. Taką przejażdżkę 
umożliwia droga Słonawy-Stobnica. Trasę 
o długości 12 km z wygodnymi miejscami 
postoju poprowadzono śladem dawnej linii 
kolejowej wzdłuż południowych obrze-
ży Puszczy Noteckiej. Wycieczkę można 
również odbyć w wariancie rowerowo… 
wodnym: najpierw spływ tratwą kajako-

wą z Przystani Kowale w Obornikach, 
a powrót rowerem. Bardzo komforto-
wo jeździ się również drogą rowerową 
Biedrusko-Radojewo prowadzącą obok 
Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn. Od 
przyszłego roku wycieczkę będzie można 
przedłużyć wykorzystując nową kładkę 
pieszo-rowerową w Owińskach. 

W Kórniku i w Śremie
W Kórniku wśród rowerzystów po-

pularna jest promenada imienia Wisławy 
Szymborskiej. Przejeżdżając tą trasą nad 
Jeziorem Kórnickim, koniecznie trzeba 
zobaczyć efektowną instalację Czerwo-
ny Peleton, ustawioną na Prowencie. 
Na terenie gminy na rowerzystów czeka 
Borówiecki Ring Rekreacyjny i Kórnicki 
Pierścień Rowerowy. Nie ma też problemu, 

by za znakami jednego ze szlaków doje-
chać na liczne Szlaki Rowerowe Regionu 
Śremskiego. Na dwóch kółkach można też 
przemierzać trasy tamtejszych Questów 
Regionu Śremskiego (szczególnie quest 
Z narodowym akcentem!), które rower 
mają nawet w swoim logo. W samym 
mieście działa Śremski Rower Miejski 
(prowadzony przez tego samego operatora, 
co Sucholeski Rower Gminny). Miejskie 
bicykle doskonale sprawdzą się na leniwej 
przejażdżce nadwarciańską promenadą 
albo dogodny środek transportu na plażę 
nad Jeziorem Grzymisławskim.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna  

Organizacja Turystyczna
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Promenada nadwarciańska w Śremie Rowerowa drezyna Mosińskiej Kolei Drezynowej

Sucholeski Rower Gminny Wyprawa tratwiano-rowerowa z Przystani Kowale w Obornikach
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Droga rowerowa Słonawy-Stobnica
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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. Piaski 4, 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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KOMPLEKSOWE 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

•  NOWE INSTALACJE
•  MODERNIZACJE

•  AWARIE
•  FIBARO, SOMFY
•  DORADZTWO

•  DOZÓR, POMIARY

 790 361 261
WWW.TKTEL.PL

TK EL
automatics

POGOTOWIE	TECHNICZNE
– udrażnianie kanalizacji  

– wymiana zaworów  
– wymiana baterii – montaż 

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

– wymiana silikonu, regulacja 
okien, drzwi PCV-ALU

 575 391 291

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

Morze! Plaża! Kołobrzeg!

Szczegóły i ceny:  
tel. 662 698 422

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

Integracyjny 
Klub Sportowy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zapraszamy na nasz fanpage: 
facebook.com/ikspoznan

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

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

Stomatologia – protetyka

lek. stom.  
Dorota Łukaszyk

kompleksowe leczenie zębów
bezpłatne przeglądy

profilaktyka fluorkowa
bezpłatne protezy zębowe

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

Swarzędz, os. Działyńskiego 38 
(pawilon obok apteki) Produkcja – montaż  

ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

WYCENA NIERUCHOMOŚCI:
• na potrzeby rozliczeń majątkowych, 

podział majątku, spadek, darowizna 
i inne cele prywatne

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

• służebność przesyłu, bezumowne 
korzystanie z nieruchomości

• na potrzeby banków, urzędów, 
instytucji

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY  Elżbieta Szczepańska
Biuro Usług Technicznych 

tel. 604 127 624  esz_wycena@poczta.onet.pl
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 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

PEDICURE  
DLA  
SENIORÓW
w przystępnej cenie

tel. 532 253 951
dojazd do klienta

Pokochaj swoje stopy

SPRAWNE | POWYPADKOWE 
USZKODZONE | BEZ OPŁAT

DOJEŻDŻAMY | ODBIERAMY  
AUTO LAWETĄ

SKUP AUT
KASACJA POJAZDÓW

  782 653 981782 653 981

Akcja profilaktyczna obowiązuje wyżej wymienionych Punktach Pobrań do 30.09.2022 r. 

ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW POBRAŃ 
DIAGNOSTYKI  W SWARZĘDZIU

  

- ul. Kupiecka 29, 
- ul. Tysiąclecia 11 (przy przychodni Dar Medicum)

 

W ramach akcji profilaktycznej, każdy Pacjent otrzyma:

Morfologia krwi   5,00 zł 

TSH 15,00 zł 

PSA całkowity 25,00 zł 

www.diagnostyka.pl

- Swarzędz, ul. Tysiąclecia 11 (przy przychodni Dar Medicum), 
  pn.-pt. 7:30-11:00
- Swarzędz, ul. Kupiecka 29 
  pn.-pt. 8:00-14:00, pobranie mat. do 13:30
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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 


