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Kuśnierstwo  
i kaletnictwo
Robert Paweł Mieczyński
Szycie futer, kożuchów, czapek i kołnierzy t Szycie kurtek, płaszczy i wyrobów 
ze skóry licowej t Wymiana zamków błyskawicznych w kurtkach, kożuchach, 
spodniach, plecakach, walizkach, torbach, namiotach i butach t Szycie i na-
prawy toreb i torebek t Dopasowywanie i skracanie spodni t Wszelkie prze-
róbki, naprawy, modyfikacje t Nabijanie nap, oczek i okuć

Tel. 618 709 278 Poznań, ul. Mińska 47 (os. Warszawskie)
Czynne: Pn-Pt 10-18 Sob. 10-14

• ZAGĘSZCZARKI • BETONIARKI • RUSZTOWANIA • WIBRATORY DO BETONU • WIERTNICE • AGREGATY • POMPY • 
NAGRZEWNICE • OSUSZACZE POWIETRZA • SZLIFIERKI DO GIPSU • BRUZDOWNICE • ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE • 
MŁOTY • WIERTARKI • SZLIFIERKI • PIŁY • PILARKI • WYRZYNARKI • PRZECINARKI DO PŁYTEK • ZACISKARKI TECE, PEX 
• MYJKI • NIWELATORY • KOSIARKI • KOSY • WALCE • GLEBOGRYZARKI • WERTYKULATORY • RĘBAKI • I WIELE INNYCH

Swarzędz, ul. Poznańska 29a tel. 731 232 781 biuro@tarbud.net.pl 
Czynne: pn.-pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-12.00

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU 
BUDOWLANEGO i OGRODNICZEGO

TA R B U D  w w w. t a r b u d . n e t . p l

Buderus

Serwis  
i naprawa  
kotłów

tel. 
512 193 302

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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Świąt Bożego Narodzenia
pełnych radości i miłości,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku 

pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia,
a przede wszystkim zdrowia

życzą Państwużyczą Państwu

                     Przewodnicząca                    
Rady Miejskiej w Swarzędzu    

      Barbara Czachura         

                Burmistrz
                Miasta i Gminy Swarzędz

              Marian Szkudlarek
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Oddaj osocze – odbierz podarunek 
Szanowni mieszkańcy Gminy Swarzędz!

Zwracam się do wszystkich osób, które wyzdrowiały 
po przechorowaniu COVID-19 lub przebyły bezobja-
wowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, by pomogły 
innym chorym i oddały osocze! Osocze od takich osób 
zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie 
chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu 
objawami zakażenia.

Każdy mieszkaniec Gminy Swarzędz, który odda 
osocze, otrzyma bon na zakupy u jednego ze swarzędz-
kich handlowców. 

Jak to działa?
Ozdrowieniec – mieszkaniec gminy, który chce od-

dać osocze, musi skontaktować się z Działem Dawców 
Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu telefonicznie pod numerem 61 886 33 54, 
lub mailowo: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie 
Państwo tutaj: www.rckik.poznan.pl

Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu wystawia zaświadczenie o oddaniu osocza. 
Po otrzymaniu zaświadczenia ozdrowieniec zgłasza się po 
odbiór bonu, po uprzednim kontakcie telefonicznym: 
783 299 267 lub 791 690 303, do siedziby swarzędzkiego 
klubu HDK PCK. Aby je otrzymać musi przedstawić do 
wglądu posiadane przez siebie zaświadczenie.

Szanowni Państwo!
Pragnę podziękować wszystkim ozdrowieńcom za 

ich piękny gest, zarówno tym, którzy już to zrobili, jak 
i tym, którzy dopiero zamierzają. Wszyscy jesteście 
bohaterami. Oddając osocze ratujecie czyjeś życie! 

Z wyrazami szacunku,
Marian Szkudlarek 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Powstaje Strategia rozwoju Gminy 
Swarzędz na lata 2021-2030

Gmina Swarzędz wykonała następny krok w opracowaniu  
Strategii rozwoju Gminy Swarzędz na lata 2021-2030 

3 grudnia br. odbyły się już drugie 
warsztaty z Zespołem ds. Strategii. 
Tym razem osoby uczestniczące 

w spotkaniu miały za zadanie wypraco-
wać cele operacyjne oraz działania, które 
zostaną ujęte w dokumencie. Dyskutowano 
również nad misją i wizją gminy – nie-
zbędnymi elementami strategii. 

Misja wskazuje ideę rozwoju gminy. 
Odpowiada na pytanie: Po co jesteśmy? 
Uczestnicy warsztatów, po kreatywnej 

pracy, wspólnie wypracowali następujące 
propozycje misji: 
„Gmina Swarzędz miejscem nowoczesnym 
– otwartym na świat i ludzi.” 
„Gmina przyjazna mieszkańcowi.” 
„Swarzędz dobrze trafiłeś – bądź z nami, 
by tworzyć gminę przyjazną, aktywną 
i bezpieczną.” 

Warsztaty, które ponownie prowadzo-
ne były przez specjalistów z Wielkopol-
skiej Akademii Nauki i Rozwoju z Po-

znania przy współpracy z MOCodajnią, 
odbywają się za pomocą metody DESIGN 
THINKING. 

Następnym krokiem będzie opraco-
wanie całości dokumentu oraz jego kon-
sultacje społeczne, o których mieszkańcy 
zostaną poinformowani w najbliższym 
czasie.  /nad/

Lokalnie Solidarnie 
na święta i nowy rok

Zbliżają się Święta Bożego Narodze-
nia. Czas, kiedy robimy zakupy, szu-
kamy prezentów dla najbliższych, 

planujemy wigilijną kolację, porządkuje-
my i dekorujemy domy... 

Nasza akcja Lokalnie Solidarnie 
w tym szczególnym okresie przybiera 
na sile. Pamiętajmy, że trwający czas 
pandemii, a co za tym idzie spowolnie-
nie gospodarcze, jest dla nas wszystkich 
ogromnym wyzwaniem, zmieniającym 
w znaczny sposób nasze wspólne życie. 
Wielu spośród lokalnych przedsiębiorców 
bardzo odczuwa obecną sytuację. Często 

małe firmy stają przed trudnymi decyzjami. 
W przedświątecznym czasie możemy wes-
przeć lokalnych przedsiębiorców. Korzy-
stajmy z propozycji swarzędzkich sklepów, 
usługodawców i firm, pamiętając, że mają 
szeroki wybór świetnej jakościowo oferty 
z różnych branż. 

Polecajmy „naszych swarzędzkich”. 
Bądźmy lokalni i solidarni. /wpr/

Wypatrując 
zimy, 
żegnamy 
swarzędzką 
jesień...

W listopadzie, na face-
bookowym profilu 
Swarzędza, poprosi-

liśmy Państwa o podzielenie 
się utrwalonymi przez Was 
jesiennymi obrazami z naszej 
gminy. 

Odzew przeszedł ocze-
kiwania – serdecznie dzię-
kujemy!

Wszystkie Państwa zdję-
cia podziwiać można na FB, 
a obok – subiektywny wybór 
i specjalne podziękowania dla 
psa przypominającego wilka, 
który cierpliwie pozował jed-
nej z naszych mieszkanek...

/wpr/
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 Umowa na dofinansowanie przez 
PKP PLK budowy tunelu pod przejazdem 
kolejowym w Kobylnicy podpisana została 
10 lutego 2020 r.

Cztery firmy chcą zbudować 
tunel w Kobylnicy.  
Termin? Przed końcem 2023 r.

Trwa procedura przetargowa mająca wyłonić wykonawcę bardzo 
ważnej dla naszej gminy inwestycji – tunelu pod torami kolejowymi 
w Kobylnicy. W przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Poznaniu oferty złożyły 4 firmy, wśród nich tak znane spółki 
jak STRABAG czy Budimex. Możliwe zatem, że już w styczniu umowa 
na realizację w systemie „projektuj i buduj” zostanie podpisana. 

– Jeśli tak się stanie, to za niespełna 3 
lata, w 2023 roku, będziemy mieli koniec 
korków w Kobylnicy – mówi burmistrz 
Swarzędza Marian Szkudlarek. – Zamiast 
przejazdu kolejowego z rogatkami będziemy 
mieli 70-metrowy tunel pod torami, a za-
miast skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 
– rondo. Takie są założenia budowy bez-
kolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe 
w Kobylnicy – wyjaśnia burmistrz.

Inwestorem jest Powiat Poznański, 
a ponieważ jest to duża i kosztowna inwe-
stycja, kosztami podzielą się PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA, Powiat Poznański, 

Gmina Swarzędz i Urząd Marszałkow-
ski Województwa Wielkopolskiego. Kolej 
zobowiązała się wyłożyć 20,5 mln zł, na-
tomiast  z budżetu Swarzędza przekażemy 
Powiatowi Poznańskiemu na ten cel 11,05 
mln zł. – Przed niespełna rokiem zawar-
liśmy z panem starostą umowę, w myśl 
której Gmina Swarzędz przekaże 2,5 mln 
zł w 2021 r., 5,55 mln zł w 2022 r. oraz 3 
mln zł w roku 2023. Środki te zostały  już 
zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz 
na lata 2020-2023 – informuje Marian 
Szkudlarek.

Tunel powstanie na ulicy Swarzędzkiej 
w Kobylnicy, która jest drogą powiatową. 
Codziennie przejeżdża nią średnio 12,5 
tys. pojazdów. Duże natężenie ruchu 
jest również na trasie kolejowej Poznań-
-Gniezno. Jeżdżą tędy pociągi pasażerskie 
i towarowe. To sprawia, że rogatki czę-
sto są zamknięte. A wtedy korkuje się nie 
tylko ulica Swarzędzka w Kobylnicy, ale 
również droga wojewódzka z Poznania 
w kierunku Pobiedzisk. Dzieje się tak, gdy 
korek kończy się w obrębie skrzyżowania 
i czekające samochody blokują przejazd 
pozostałym pojazdom. 

Jak podkreśla Marian Szkudlarek, in-
westycja znacznie poprawi także bezpie-
czeństwo ruchu w tym rejonie. Uwzględni 
potrzeby zarówno kierowców, jak i ro-
werzystów oraz pieszych. Wpłynie też 
na czas przejazdu w kierunku Poznania, 
Swarzędza oraz Pobiedzisk.

– Będąc jedną z największych gmin, 
z 50 tysiącami mieszkańców, musimy my-
śleć o ciągłej poprawie bezpieczeństwa 
pieszych, rowerzystów, kierowców. Niektó-
re zadania przerastają jednak możliwości 
budżetu gminy. Duża inwestycja drogowa  
w Kobylnicy jest przykładem, że dzięki 
dobrej współpracy Swarzędza z innymi 
zainteresowanymi podmiotami zyskujemy 
szansę na szybszą realizację zamierzeń – 
podkreśla burmistrz. – Aktualnie trwa też 
projektowanie tunelu w ul. Tabaki w Swa-
rzędzu. O postępie prac w obu tematach 
będziemy Państwa informować.

/mw/
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kiWięcej wody 
dla Paczkowa

Gmina Swarzędz rozstrzygnęła prze-
targ nieograniczony na budowę sieci wo-
dociągowej z Łowęcina do Paczkowa. 
Najkorzystniejsza ofertę złożyło Przed-
siębiorstwo Hydro-Gaz Henryk Wojkie-
wicz z Zalasewa. Z kwotę ok. 535 tys. zł 
wybudowana zostanie sieć o średnicy 180 
mm i długości 1200 m. Inwestycja ma 
zakończyć się do wiosny przyszłego roku. 
Jak już informowaliśmy, woda z ujęcia 
w Gortatowie zasili północną część Pacz-
kowa, dzięki czemu powinny skończyć 
się problemy z ciśnieniem w tamtejszej 
sieci, dokuczliwe zwłaszcza w porach 
największego poboru.

Przypomnijmy, że w bieżącym roku, 
kosztem 260 tys. zł, na stacji uzdatniania 
wody w Gortatowie zbudowany został 
nowy zbiornik wody pitnej (na zdjęciu). 
Na rok przyszły planowane jest wykonanie 
tam dodatkowego ujęcia wody. 

/mw/

Będą nowe chodniki
Trwa budowa chodnika w ul. Średz-

kiej w Paczkowie na około półkilome-
trowym odcinku od torów kolejowych do 
granicy z gminą Kostrzyn. Chodnik o szer. 
1,50-3,00 m będzie miał nawierzchnię 
z kostki brukowej, zbudowane zostaną 

też zjazdy do posesji, a przy krawędzi 
jezdni urządzone zostaną przystanki au-
tobusowe. Chodnik zbudowany zostanie 
do końca tego roku. Koszt tej inwestycji 
to ponad 735 tys. złotych. Wykonawcą jest 
Budownictwo Drogowe KRUG.

Na ukończeniu jest też budowa chod-
nika w ul. Zielińskiej w Gruszczynie. 
Chodnik ten będzie miał 650 m długości 
i szerokość ok. 2 m. Nawierzchnia chod-
nika i zjazdy do posesji wykonane zostaną 
z kostki brukowej. Podczas budowy chod-
nika linia teletechniczna poprowadzona 
obecnie na słupach przeniesiona zostanie 
do poziemnego kanału. Wykonawcą jest 
Iveston Sp. z o.o. z Obornik, a koszt bu-
dowy to 750 tys. zł. /mw/

 

Budowa ul. Polskiej 
w Zalasewie – wkrótce 
przetarg

Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu mającego wyłonić wykonawcę 
I etapu budowy ul. Polskiej w Zalasewie. 
Jest to niezwykle ważna inwestycja, której 
realizacja znakomicie poprawi sytuację 
komunikacyjną w tej części naszej gminy. 
Budowa nowej drogi ma się rozpocząć od 
istniejącego już ronda w ul. Planetarnej 
(w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1), skąd 
ulica Polska poprowadzi do ul. Kórnic-
kiej, gdzie również zbudowane zostanie 
rondo. Oprócz jezdni zaplanowana jest 

budowa kanalizacji i całej infrastruktury 
podziemnej, a następnie chodnika, ścieżki 
rowerowej, oświetlenia. Gmina Swarzędz 
stara się o dofinansowanie tej inwesty-
cji ze źródeł zewnętrznych. Jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie, to I etap budowy 
ul. Polskiej mógłby być zrealizowany do 
końca 2021 r. W drugim etapie, plano-
wanym na 2022 rok, przewidziana jest 
budowa odcinka od ul. Kórnickiej aż do 
ul. Średzkiej, gdzie ul. Polska zakończy 
się kolejnym rondem.

/mw/

Ul. Dworcowa 
w Kobylnicy  
– już po przebudowie

Zakończyła się przebudowa ul. Dwor-
cowej w Kobylnicy na prawie kilometro-
wym odcinku od ul. Słonecznikowej do 
ul. Szkolnej. Przypomnijmy, że inwestycja 
ta – o nazwie „Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Ko-
bylnicy Etap II” – obejmowała budowę 
kanalizacji deszczowej, odcinka kanaliza-
cji sanitarnej oraz brakujących przyłączy 
wodociągowych i do kanalizacji sanitar-
nej, kanalizację teletechniczną, chodnik, 
oświetlenie uliczne. Koszt to niespełna 5,2 
mln zł. Na przebudowę ul. Dworcowej 
Gmina Swarzędz otrzymała ponad 3,184 
mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych.  /mw/

Ul. Dworcowa w Kobylnicy
Budowa chodnika 
w ul. Średzkiej w Paczkowie

Budowa chodnika w ul. Zielińskiej w Gruszczynie
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Z prac Rady Miejskiej w Swarzędzu 

W dniu 24 listopada 2020 roku od-
była się XXX Sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu. W obra-

dach, które prowadziła Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Swarzędzu – Barbara 
Czachura – uczestniczyło 21 radnych. 

Podczas obrad sesji podjęto:
► Uchwałę nr XXX/340/2020 w spra-

wie zmiany uchwały budżetowej Miasta 
i Gminy Swarzędz na rok 2020.

► Uchwałę nr XXX/341/2020 w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 
2020-2043.

► Uchwałę nr XXX/342/2020 
w sprawie zmiany uchwały Rady Miej-
skiej w Swarzędzu Nr XXXVII/361/2017 
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przejęcia 
od Powiatu Poznańskiego prowadzenia 
zadania publicznego i udzielenia pomocy 
rzeczowej w zakresie zarządzania publicz-
ną drogą powiatową nr 2439P.

► Uchwałę nr XXX/343/2020 zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XVII/222/2019 z dnia 17 listopada 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poznańskiemu. 

► Uchwałę nr XXX/344/2020 w spra-
wie zmiany uchwały Rady Miejskiej 
w Swarzędzu nr XVI/209/2019 z dnia 
26.11.2019r. w sprawie przyjęcia od Po-
wiatu Poznańskiego zadania publicznego 
w zakresie wykonania dokumentacji dla 
inwestycji „Budowa obwodnicy Swarzę-
dza”.

► Uchwałę nr XXX/345/2020 w spra-
wie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
w miejscowości Gruszczyn – Robiniowa. 

Magdalena Kałek
BRM Swarzędz 

Projekt budżetu Swarzędza 
przekazany radnym

W swarzędzkim UMiG zakończyły się prace nad projektem 
przyszłorocznego budżetu gminy. 13 listopada burmistrz 
Marian Szkudlarek oraz skarbnik Karolina Dziekan prze-

kazali projekt budżetu przewodniczącej Rady Miejskiej Barbarze 
Czachurze. Na 18 grudnia zaplanowana jest sesja Rady Miejskiej po-
święcona uchwaleniu budżetu Miasta i Gminy Swarzędz na 2021 rok.

Projekt zakłada, że przyszłoroczne dochody wyniosą 
333.746.045 zł, natomiast wydatki 346.231.045 zł. Deficyt pokryty 
zostanie przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. 
Na inwestycje w przyszłym roku przeznaczymy 51.158.214,31 zł.

/mw/

W dniu 24 listopada 2020 roku odbyła się XXX sesja Rady 
Miejskiej w Swarzędzu. Obradowaliśmy w trybie zdalnym. 
Głównym tematem posiedzenia była informacja Burmistrza 
o realizacji zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrz-
nych. Prezentację w powyższym temacie przedstawił Z-ca 
Burmistrza Tomasz Zwoliński. Z przedstawionych materiałów 
wynika, że Gmina Swarzędz otrzymała najwyższe bezzwrotne 
dofinansowanie z funduszów unijnych w latach 2018-2019. 
Natomiast w 2020 roku gmina otrzymała dofinansowania ze 
źródeł zewnętrznych takich jak: Samorząd Województwa Wiel-
kopolskiego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Wojewoda 
Wielkopolski, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 8 313 141,00 zł. Środki 
te zostały przeznaczone na następujące instytucje oraz zadania: 
Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki, obiekty sportowe, trzy 
węzły przesiadkowe w Swarzędzu, Kobylnicy oraz Paczkowie, 
216 punktów świetlnych w technologii LED, 11 autobusów 
oraz 4,244 km dróg publicznych. Burmistrz Marian Szkudlarek 
podkreślił, że konkursy ogłaszane były na lata 2014-2020, dla-
tego w bieżącym roku nie było już możliwości udziału w tylu 
konkursach, co w latach wcześniejszych. Dodał, że gmina zgłasza 
wnioski do wszystkich możliwych konkursów. Ponadto Kie-
rownik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Paweł Radzewicz 
poinformował o możliwości skorzystania przez mieszkańców 
z programu „Moja woda” realizowanego w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Następnie radni Rady Miejskiej przystąpili do rozpatrywania 
projektów uchwał. Radni podjęli m.in. uchwały w sprawie zmia-
ny uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XXXVII/361/2017 
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznań-
skiego prowadzenia zadania publicznego i udzielenia pomocy 
rzeczowej w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową 
nr 2439P, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XVII/222/2019 z dnia 17 listopada 2019 r. w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu, w sprawie 
nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gruszczyn 
– Robiniowa. 

Podczas obrad przedstawione zostały także protokoły 
z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną kontroli Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, Swarzędzkiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz Swarzędzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji. 

W wolnych głosach dyskutowano w temacie stanowiska 
klubu Radnych Koalicja Obywatelska w sprawie orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.

Następnie radna Anna Tomicka poruszyła kwestie proble-
mów osób mieszkających na terenach Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych. 

Radny Szymon Kurpisz zabrał głos w sprawie planowanej 
zmiany trasy autobusu nr 323.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu  
Barbara Czachura
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Komisja Gospodarki,  
Środowiska i Rozwoju Wsi 

Posiedzenie Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju 
Wsi odbyło się 2 grudnia 2020 roku o godzinie 14.00. 
Ze względu na panującą pandemię posiedzenie miało 
charakter zdalny. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy 
członkowie komisji.  Porządek obrad komisji był nastę-
pujący:

 » przyjęcie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy 
Swarzędz na 2021 rok,

 » przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2021,
 » sprawy bieżące.

Komisja Komisji Gospodarki, Środowiska i Rozwoju Wsi 
pozytywnie oceniła projekt budżetu na 2021 rok wraz 
z wieloletnią prognozą finansową na lata 2021-2043.
W drugim punkcie radni przyjęli plan pracy Komisji na 
przyszły rok. Komisja zajmie się między innymi nastę-

pującymi tematami:
 » omówienie możliwości zwiększenia retencji, w tym 

przydomowej;
 » ustalenie regulaminu świetlic wiejskich na terenie 

Gminy Swarzędz;
 » stan zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych 

w ramach programu Związku Międzygminnego „Pusz-
cza Zielonka” dla  sołectw objętych IV I V etapem re-
alizacji inwestycji;

 » sprawy oświetlenia miasta i terenów wiejskich gminy 
Swarzędz, koszty oświetlenia za 2019 i po podwyżce 
energii w 2020 roku oraz planowane remonty zwią-
zane z oświetleniem ulicznym w roku 2021;

 » analiza możliwości rozwoju ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Swarzędz, rozważenie propozycji stwo-
rzenia roweru miejskiego w naszej Gminie;

 » ocena czystości stawu w Sokolnikach Gwiazdowskich;   
 » utrzymanie cmentarza komunalnego, sprawozdanie 

z działania, koszty utrzymania itd.;
 » plan zagospodarowania dolin: Głównej i Cybiny;
 » zadania Gminy wynikające z programu ochrony 

powietrza dla strefy wielkopolskiej i tzw. uchwały 
antysmogowej;

 » organizacja zimowego utrzymania dróg w Gminie 
Swarzędz (kolejność odśnieżania, system informacji 
itd.).

W sprawach bieżących radna Anna Tomicka poruszyła 
temat budowy schodów do Jeziora Swarzędzkiego w oko-
licy bazaru. Wnioskowała o uzupełnienie projektu o zjazd 
dla osób niepełnosprawnych. W odpowiedzi zarówno 
Burmistrz Marian Szkudlarek jak i pierwszy Zastępca Grze-
gorz Taterka poinformowali, że z powodów technicznych, 
jak i znaczącej wycinki drzew, z którą mieszkańcy się 
nie zgadzają, inwestycja będzie realizowana według 
pierwotnej koncepcji. 

Tomasz Majchrzak

Punkt wymazowy 
działa w Swarzędzu

Od 30 listopada 2020 r., w Swarzędzu działa punkt 
wymazowy, w którym pobierany jest wymaz na 

obecność wirusa SARS-CoV-2.
adres: Swarzędz ul. Poznańska 14 
wjazd od ul. Jesionowej (Ośrodek Kultury w Swarzędzu) 
godziny otwarcia: 7 dni w tygodniu 8:00-12:00 
tel. kontaktowy: 880 971 109 
miejsce uzyskania wyniku: pacjent.gov.pl lub 
uczelnia.ump.edu.pl/covid/Default

Kilka informacji ogólnych: 
Kto może skorzystać z badania  
w mobilnym punkcie?
Osoby posiadające zlecenie:

 » na badanie wystawione przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ),

 » na badanie wystawione przez lekarza lub felcze-
ra, którzy udzielają świadczeń w ramach nocnej 
i świątecznej opieki zdrowotnej,

 » na badanie wystawione przez lekarza pracującego 
w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 

 » na badanie wystawione przez inspekcję sanitarną, 
 » wystawione przed przyjęciem do zakładu opie-

kuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-
-opiekuńczego,

 » przed przyjęciem do domu pomocy społecznej,
 » przed przyjęciem do hospicjum,
 » przed przyjęciem do stacji dializ.

Pamiętaj, że badanie należy wykonać jak najszybciej 
od uzyskania zlecenia. Od dnia następującego po dniu 
zlecenia testu przez lekarza POZ podlegasz 10 dniowej 
kwarantannie (masz jednak prawo opuścić miejsce jej 
odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu 
do punktu mobilnego i z powrotem do domu). Jeżeli 
wynik testu zleconego przez lekarza POZ będzie ne-
gatywny i laboratorium wpisze go do systemu EWP, 
zostaniesz automatycznie zwolniony z kwarantanny.

Mam zlecenie na badanie finansowane  
przez NFZ, jakich dokumentów potrzebuję?
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty. Jeżeli nie posia-
dasz dowodu osobistego (nie masz nr PESEL), w zleceniu 
zostanie wpisany np. seria i nr Twojego paszportu – podaj 
go następnie w punkcie mobilnym. Nie musisz znać 
numeru zlecenia ani posiadać jego wydruku.

Czy mogę się umówić na test  
na konkretną godzinę?
Pacjenci przyjmowani są według kolejności przybycia. 
Nie ma możliwości umówienia się na konkretną godzi-
nę. Jeżeli jednak podasz swój nr telefonu komórkowego 
na etapie wystawiania zlecenia, możesz otrzymać sms 
z sugerowanym terminem (dzień i godzina) oraz ad-
resem mobilnego punktu w Twojej okolicy, w którym 
będziesz mógł wykonać badanie. System dokona dla 
Ciebie wstępnej rezerwacji tego terminu. Wystarczy, że 
w punkcie mobilnym pokażesz otrzymany sms. Pamię-
taj jednak, że ww. termin ma charakter orientacyjny.
Do punktu mobilnego udaj się najlepiej własnym środ-
kiem transportu lub pieszo. Nie ma rejonizacji, więc 
możesz się udać do tego punktu, który sam wybierzesz. 
W drodze na badanie i z powrotem należy też zachować 
zasady dystansowania społecznego.

Jak się przygotować do badania?
Na badanie zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość (ten, którego 
serię i numer podawałeś osobie wystawiającej skie-
rowanie na badanie).
Minimum 2 godziny przed badaniem:

 » nie spożywaj posiłków 
 » nie pij 
 » nie żuj gumy 
 » nie płucz jamy ustnej i nosa 
 » nie myj zębów 
 » nie przyjmuj leków 
 » nie pal papierosów.

Jak otrzymam wynik?
Twój wynik jest widoczny na Twoim Internetowym 
Koncie Pacjenta. Wynik widzi również twój lekarz POZ. 

O wyniku badania powinna poinformować Cię przy-
chodnia POZ, w której świadczeń udziela Twój lekarz 
POZ. Jeśli podałeś/aś w ustawieniach konta swój tele-
fon, to SMS powiadomi Cię o tym, że na Internetowym 
Koncie Pacjenta masz już informację o wyniku Twojego 
testu. Na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oprócz 
wyniku testu znajdziesz informację o ewentualnym 
podleganiu kwarantannie lub izolacji domowej wraz 
z przewidywaną datą jej trwania.

Czy mogę wynik odebrać osobiście  
w punkcie pobrań?
Nie ma możliwości osobistego odbioru wyników. Są 
one udostępnione na Twoim Internetowym Koncie 
Pacjenta. Informację otrzymasz również od swojej 
placówki POZ.

Mam wynik pozytywny. Co teraz?
Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku te-
stu, powinieneś poddać się izolacji w domu, która 
w przypadku pacjenta bez objawów trwa 10 dni. 
Okres trwania izolacji możesz też sprawdzić na swoim 
Internetowym Koncie Pacjenta.
Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, skon-
taktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić 
Twój stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się obja-
wów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt 
z inspekcji sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad 
epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły 
ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą. Jeżeli jednak 
poczujesz się gorzej, udaj się na oddział zakaźny szpitala 
lub wezwij karetkę, dzwoniąc na nr 112.
Jeżeli jesteś poddany izolacji domowej, nie musisz 
uzyskiwać eZLA. ZUS posiada dostęp do danych w sys-
temie EWP i udostępni je Twojemu pracodawcy, na tej 
podstawie zostanie Ci wypłacone należne świadczenie.

Wynik testu jest nierozstrzygający 
/niediagnostyczny
Kiedy mogę zrobić ponowny test?
Wykonaj test w ciągu 24-48 h, przy czym wcześniej 
poproś lekarza POZ o nowe skierowanie na badanie.

/umig/



Transmisja NA ŻYWO przez Telewizję STK 
oraz na kanale YouTube: Ośrodek Kultury w Swarzędzu

Program:
15:00 - Yorba
16:15 - Sekcja wokalna Ośrodka Kultury w Swarzędzu
  Sekcja tańca Ośrodka Kultury w Swarzędzu
17:15 - B. Capello
18:30 - Kwartet ProForma
19:45 - Turbo

LICYTACJE od 7 XII:
ok-swarzedz.pl/wosp

NIEDZIELA



PROSTO Z RATUSZA  grudzień 2020

11

A
kt

u
al

n
o

śc
i

FINAŁ WOŚP

Gramy 
z radością!

10 stycznia 2021 roku odbędzie 
się 29. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tym ra-

zem pieniądze przeznaczone będą na 
pomoc oddziałom laryngologicznym. 
Będzie to jednak nie tylko laryngologia, 
ale także różne schorzenia umiejscowione 
w naszych głowach.

Mimo obecnej, trudnej sytuacji, Swa-
rzędz najbardziej przyłącza się do akcji 
Jurka Owsiaka. Swarzędzki Sztab WOŚP 
tradycyjnie został zarejestrowany przy 
Ośrodku Kultury. Nie będzie to jednak 
tradycyjny Finał, jaki organizowaliśmy od 
lat… Z uwagi na trwającą obecnie epide-
mię i ze względów bezpieczeństwa, w tym 
roku nie werbujemy wolontariuszy 
kwestujących po ulicach miasta i gminy 
Swarzędz. Postanowiliśmy całe siły prze-
stawić na działania w formie on-line. Stąd 
po raz pierwszy w historii, uruchomimy 
jako Swarzędzki Sztab WOŚP internetowe 

aukcje Allegro. Już dziś zapraszamy osoby 
pragnące wspomóc orkiestrową ideę do 
przekazywania przedmiotów na licytacje. 
Licytacje odbywać się będą na zasadach 
określonych w regulaminie Allegro jednak 
za pośrednictwem Swarzędzkiego Sztabu 
WOŚP. Liczymy zatem na swarzędzkich 
darczyńców i przedsiębiorców, a także 
na hojność mieszkańców naszej gminy 
podczas licytacji.

Nie rezygnujemy również z koncertów 
– odbywać się one będą on-line w formie 
live stream ze sceny Swarzędzkiego Szta-
bu WOŚP. Nie zabraknie dobrej muzyki, 
ciekawych koncertów i występów swa-
rzędzkich artystów.

Cały Finał transmitowany będzie na 
żywo przez Telewizję STK oraz na kanale 
YouTube: Ośrodek Kultury w Swarzędzu.

W zeszłym roku zawiesiliśmy po-
przeczkę bardzo wysoko, ustanawiając 
rekordową kwotę ponad 345 tysięcy zło-
tych. Zdajemy sobie sprawę, jak ogrom-
na jest to kwota i że jednak mało realne 
jest jej pobicie. Jednak nie rekordy są 
najważniejsze.

Hasło tegorocznego finału brzmi „Gra-
my z radością!” Wspólnie pokażmy, że 
nawet w tak trudnych czasach możemy 
przesłać wszystkim jak najbardziej po-

zytywny przekaz, a w serca wlać morze 
optymizmu.

LICYTACJE SWARZĘDZKIEGO SZTABU WOŚP
Uwaga! Ważna informacja dla wszyst-

kich pragnących wziąć udział lub przeka-
zać coś na licytacje!

W związku z obecną sytuacją zmu-
szeni jesteśmy do zmiany dotychczasowej 
formy przeprowadzania licytacji podczas 
swarzędzkich Finałów.

Po raz pierwszy w historii, uruchomi-
my jako Swarzędzki Sztab WOŚP inter-
netowe aukcje Allegro.

Licytacje odbywać się będą na zasa-
dach określonych w regulaminie Allegro 
jednak za pośrednictwem Swarzędzkiego 
Sztabu WOŚP.

Jeśli chcielibyście przekazać na 
aukcje jakiś voucher lub przedmiot, to 
bardzo Was prosimy, żeby dostarczyć 
to do nas jak najszybciej, ponieważ im 
wcześniej ruszymy z licytacjami, tym 
większą kwotę uda się nam zebrać 

Z niecierpliwością czekamy na Wasz 
odzew. Liczymy na Was!

Kontaktujcie się z nami za pośrednic-
twem telefonu 61 65 10 219, mailowo: 
biuro@ok-swarzedz.pl lub za pośrednic-
twem FB. /ok/

10 stycznia, podczas swarzędzkiego 29. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrają:
Yorba

– wrzesiński zespół rockowy serwujący 
solidną dawkę energetycznej i bez kom-
pleksów podanej muzyki rockowej. Zespół 
powstał w roku 2017 i ma na koncie EPkę 
„Raz” (2019) i wydany we wrześniu de-
biutancki album „Yorba”. Wystąpili u boku 
takich artystów jak Akurat, Pidżama Por-
no czy Happysad. Zespół tworzą: Kamil 
Szpecht – wokal , Karina Szpecht – gitara 
solowa, Paweł „Malutki” Wieloch – gitara 
rytmiczna, Henryk Harendarz – bas, Piotr 
„Czaki” Pluciński – perkusja.

B. Capello
– zespół ze Swarzędza kontynuujący 
myśl artystyczną kultowych zespołów 
rockowych, wplatając w to swoje świeże, 
nowoczesne brzmienie. Przyświeca mu 
połączenie dobrego tekstu z krzykiem obu-
rzonego dziecka. Muzycy wywodzą się 
z różnych środowisk muzycznych. Muzyka 
B. Capello to oryginalne brzmienie oraz 
ciekawe aranżacje zawarte we własnych 

kompozycjach. W stacjach radiowych zna-
ne są piosenki Wujek, Wesele, Wracamy 
na tron, Żebyś wpadła na mnie. Fani Kultu 
mogą znać twórczość zespołu z „Pomarań-
czowej Trasy”, podczas której B. Capello 
grało supporty. Zespół zagrał dziesiątki 
koncertów w całej Polsce. Spotykał się 
na jednej scenie z takimi zespołami jak: 
Kult, Perfect, Luxtorpeda, Kobranocka, 
Sztywny Pal Azji, Dawid Podsiadło czy 
Kamil Bednarek.

Kwartet Pro Forma
– to wyjątkowy, pięcioosobowy „kwar-
tet”. W marcu 2012 roku Kwartet zapro-
sił Kazika Staszewskiego do wspólnego 
wykonania kilkunastu piosenek autorstwa 
Stanisława Staszewskiego – Taty Kazika. 
Ten – w zamierzeniu jednorazowy pro-
jekt – zaowocował powstaniem formacji 
Kazik i Kwartet ProForma, nagraniem 
i wydaniem w 2015 roku dwupłytowego 
albumu „Wiwisekcja”. Dwa lata później 
wydana została kolejna płyta, „Tata Kazika 
kontra Hedora” z piosenkami napisany-

mi do odnalezionych po latach wierszy 
Stanisława Staszewskiego. Piosenki z tej 
płyty przez ponad rok gościły w ścisłej 
czołówce Listy Przebojów Programu 3 
Polskiego Radia. Dwie z nich, „Most” 
oraz „Gdybym miał kogoś”, dotarły do 
pierwszego miejsca tego prestiżowego ple-
biscytu. W 2018 roku album „Tata Kazika 
kontra Hedora” uzyskał status złotej płyty.  
Kwartet ProForma zagrał już blisko 1000 
koncertów w Polsce i za granicą (Niemcy, 
Ukraina, Irlandia, Stany Zjednoczone). Ze-
spół regularnie koncertuje na rozmaitych 
festiwalach piosenki autorskiej i nie tylko.

Grupa Turbo 
– powstała w styczniu 1980 roku w Po-
znaniu. Po kilku miesiącach zespół zagrał 
swój pierwszy koncert. Jeszcze w tym sa-
mym roku Turbo zostało zaproszone przez 
organizatorów do udziału w pierwszym 
festiwalu muzyki rockowej „Jarocin 80”. 
Od tamtego czasu zespół zagrał tysiące 
koncertów w Polsce i poza granicami. 
Koncertował na jednej scenie z takimi 
zespołami jak: Helloween, Sepultura, 
Deep Purple itd. Formacja posiada w swo-
im dorobku sporo wydawnictw, w tym 
dwanaście albumów studyjnych.
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Co słychać 
w muzeum?

Fakt, że swarzędzkie muzeum jest nie-
czynne, nie oznacza wcale, że nic się 
w nim nie dzieje. 
Alternatywą do tradycyjnego zwie-

dzania jest wirtualny spacer dostępny pod 
adresem https://www.skanowanie.xyz/mu-
zeum_swarzedz. Jest to bardzo ciekawa 
propozycja pozwalająca na zapoznanie się 
z prawie każdym elementem ekspozycji. 
Zwiedzając wirtualnie wnętrza centrum, 
można przybliżyć i szczegółowo obejrzeć 
wszystkie zbiory, przeczytać informacje 

z posterów oraz skorzystać z niektórych 
atrakcji wirtualnych. A wszystko to bez 
wychodzenia z domu. 

W listopadzie, na stronie internetowej 
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki, 
miała również miejsce premiera drugiej 
części „Swarzędzkiej Kroniki Filmowej”. 
Jest to półgodzinny filmik z archiwum 
Telewizji STK, który prezentuje nasze 

miasto i jego mieszkańców w roku 1993. 
Zapraszamy do obejrzenia i cofnięcia się 
w przeszłość, jest to bowiem sentymental-
na, a zarazem zabawna podróż w czasie: 
https://muzeum-swarzedz.pl/swarzedzka-
-kronika-filmowa. 

Amatorów intelektualnych rozrywek 
oraz wszystkich, którzy pragną sprawdzić 
swoją wiedzę, Swarzędzkie Centrum Hi-
storii i Sztuki zaprasza na swoją stronę 
www w celu rozwiązania kolejnego qu-
izu, który powstał z okazji 102. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości: 
https://muzeum-swarzedz.pl/quiz-2.

SCHiS

Koncert 
w Swarzędzkim 
Centrum Historii 
i Sztuki

Wnętrza Swarzędzkiego Centrum 
Historii i Sztuki stały się chwi-
lowo wnętrzami fabrycznymi. 

A wszystko za sprawą tegorocznej edycji 
OFF OPERY, która odbyła się pod hasłem 
„Głosy miasta”, a jej organizatorzy jeden 
z koncertów postanowili umiejscowić wła-
śnie w swarzędzkim muzeum. Koncert 
„Obrazki z fabryki” w wykonaniu Mi-
chała Rukszy odbył się wprawdzie bez 
widzów, ale można go w całości obejrzeć 
na Youtube. Zapraszamy:

https://youtu.be/qL0f-P1ojE0
(SCHiS)

Zagrał Lenny Is Dead

Ostatni piątek 27 listopada to dla 
Swarzędzkiego Ośrodka Kultury 
dzień z mocnymi dźwiękami mu-

zyki rockowej. To właśnie tego dnia na 
„Swarzędzkiej Scenie Wirusowej” odbył 
się koncert zespołu Lenny Is Dead.

Zespół Lenny Is Dead powstał z ini-
cjatywy byłego gitarzysty Pidżamy Porno 
Bartka Ciepłucha i muzyka, autora tekstów 

Andrzeja Łukaszkiewicza. Wkrótce dołą-
czył do nich Wojtek Łukaszkiewicz (jak 
nazwisko słusznie sugeruje, brat Andrzeja) 
ze swoim wokalem i gitarą basową. Przez 
lata przewinęło się przez kapelę kilku per-
kusistów, a skład ustabilizował się, gdy 
do LiD dołączył Sebastian Nowaczewski.

Klasyczny układ, klasyczny Rock. 
Mocne gitary, świetny wokal i repertuar 
ok. 40 utworów własnego autorstwa. LiD 
występował praktycznie na wszystkich 
liczących się scenach Poznania, łącznie 
z dużą sceną na Placu Wolności w czasie 
Euro 2012, czy sceną przed CK Zamek 
podczas dwóch edycji WOŚP.

W roku 2013 zespół wydał płytę Pri-
mavera!! Love forever!!, która jest wizy-
tówką LiD, jeżeli chodzi o styl grania 
i swoistą różnorodność w sposobie odczy-
tywania rockowych inspiracji. Płytę można 
posłuchać na Spotify oraz na Bandcamp: 

https://lennyisdead.bandcamp.com/album/
primavera-love-forever.

Obecnie zespół przygotowuje się do 
nagrania drugiej płyty, która została po-
przedzona epką Jestem normalny, wydaną 
w roku bieżącym.

Już od pierwszych dźwięków wiadomo 
było, że będzie to dobre, energiczne granie. 
I tak też było. Pomimo braku publiczności 
wyczuwalny był typowy klimat koncer-
towy, który bez najmniejszego problemu 
przeniósł się na drugą stronę obiektywów 
kamer.

Dzięki relacji live przeprowadzonej 
przez załogę Ośrodka Kultury publiczność 
mogła w pełni przeżyć ten koncert i – jak 
pisali w komentarzach – czuli się tak, jakby 
naprawdę tam byli…

Koncert będzie można oglądać na 
kanale STK.

/ok/
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Andrzejkowy  
koncert życzeń

Andrzejki już za nami. W sobotę 21 li-
stopada 2020 roku o godzinie 20:00 
na deskach „Swarzędzkiej Sceny 

Wirusowej” wystartowała wyjątkowa im-
preza – „Andrzejkowy Koncert Życzeń”.

To pierwsza taka impreza Andrzejko-
wa, podczas której to muzyka zagościła 
w Waszych domach. Obecna sytuacja nie 
pozwoliła na czynne uczestnictwo w im-
prezach i zabawach, ale dla Swarzędzkiego 
Ośrodka Kultury to nie stanowiło proble-
mu. Przy konsoletach Dj-skich stanął zna-
komity duet – „MusicBros”,  który w swo-

im zawodowym życiu zagrał niezliczoną 
liczbę imprez. Co ważne, są przykładem 
ludzi, którzy z niebywałą pasją podchodzą 
do tego czym się zajmują, gwarantując 
najwyższą jakość obsługi muzycznej bądź 
konferansjerskiej na każdego rodzaju im-
prezie. Wyróżnia ich nieszablonowa i nie 

zawsze oczywista umiejętność łączenia 
muzyki w spójną całość. Pozwala to na 
zabawę bez wytchnienia, bez wybijających 
z rytmu przerw pomiędzy piosenkami.

Największą atrakcją tego wieczo-
ru była możliwość przesyłania życzeń 
i pozdrowień dla swoich najbliższych. 
Zainteresowanie było ogromne. Setki 
pozdrowień pojawiało się bez przerwy na 
paskach monitorów i telewizorów. Były 
również tradycyjne, wirtualne wróżby 
andrzejkowe przygotowane przez dj-ów, 
które również cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem. Koncert transmitowany był na 
żywo przez Telewizję STK, co pozwoliło 
dotrzeć do tysięcy odbiorców.

/ok/

O rogalach 
świętomarcińskich...

Święto Niepodległości to dla Polski 
i Polaków jeden z najważniejszych 
dni w dziejach naszego kraju. Jednak 

dzień ten to także ważne święto dla nasze-
go regionu oraz miasta Poznania.

Dlaczego? O tym mogliśmy się do-
wiedzieć, oglądając cudowny spektakl 
teatralny, który odbył się na deskach 
„Swarzędzkiej Sceny Wirusowej”.

„O rogalach świętomarcińskich” –  
to niecodzienne spotkanie z poznańską 
legendą. Kto z Was lubi słodkie rogale 
i muzykę? Wierzymy, że wszyscy! Pod-
czas spektaklu przenieśliśmy się w odległe 
czasy, na nie tak odległą ulicę Święty Mar-
cin. Poznaliśmy historię, dzięki której co 
roku w Poznaniu objadamy się rogalami 
świętomarcińskimi. Dowiedzieliśmy się 
też, kim był Marcin i co miał wspólnego 

z pewnym wyjątkowym piekarzem, któ-
ry postanowił zrobić coś bardzo dobrego 
dla innych ludzi. Do zabawy porwała nas 
muzyka, taniec i zupełnie nowe piosenki 
przygotowane specjalnie na tę okazję przez 
Przemka Mazurka.

Transmisja odbyła się na kanale 
YouTube – Ośrodek Kultury w Swarzę-

dzu. Oglądalność tego spektaklu była tak 
duża, że zaskoczyła nawet samych akto-
rów. Spektakl na żywo oglądało kilkaset 
osób, co nas jako organizatorom utwierdza 
w tym, że pomimo obecnej sytuacji warto 
organizować różne wydarzenia i przenosić 
je do internetu.

/ok/

Swarzędz 
dla Niepodległej

11 listopada co roku przypominamy 
sobie o tym, że wolność nigdy 
nie jest dana raz na zawsze i że 

każdego dnia powinniśmy o nią walczyć 
i z całych sił ją pielęgnować.

Tego właśnie dnia roku 2020, na des-

kach „Swarzędzkiej Sceny Wirusowej”, 
odbyło się wyjątkowe wydarzenie upa-
miętniające tamten czas.

„Swarzędz dla Niepodległej” to in-
teraktywny koncert upamiętniający wy-
darzenia w dziejach Polski, które dopro-
wadziły do wolności kraju w 1918 roku. 
Koncert on-line, podczas którego miesz-
kańcy mogli wspólnie z artystami przypo-
mnieć sobie tamte odległe czasy, śpiewając 
najpiękniejsze pieśni niepodległościowe. 

Na ekranach pojawiały się teksty, dzięki 
którym można było w pełni przeżyć ten 
piękny, upamiętniający koncert.

Artystami, którzy przypomnieli nam 
tamten czas, byli:

 » Kinga Kielich – śpiew
 » Michał Wejman – gitara
 » Mateusz Białczyk – bas
Patrycja Borowska Klimaszewska – 

prowadzenie koncertu
/ok/
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Konferencja naukowa 
o Szkole im. Haliny

W sobotę 21 listopada 2020 roku 
przypadała 150. rocznica roz-
poczęcia działalności Szkoły 

Rolniczej im. Haliny w Żabikowie, po-
wstałej dzięki środkom Augusta hr. Ciesz-
kowskiego. Szkoła ta pierwotnie miała 
powstać w Wierzenicy. Po trzech latach 
przekształcona w Wyższą Szkołę Rolniczą 
im. Haliny, była jedyną polską wyższą 
uczelnią na ziemiach zaboru pruskie-
go. Z tej okazji 20 listopada Małgorzata 
Machalska – Burmistrz Miasta Luboń 
(Żabikowo jest dziś jedną z jego dzielnic) 
oraz Jan Maćkowiak – Dyrektor Muzeum 
Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rol-
no-Spożywczego w Szreniawie zaprosili 
na konferencję naukową (ze względu na 
pandemię odbyła się online):
Szkoła im. Haliny - 150-lecie otwarcia 
szkoły rolniczej w Żabikowie
„Dziś już nie może ślepa rutyna prowa-
dzić rolnika”
Patronat honorowy – Uniwersytet Przy-
rodniczy, Poznańskie Towarzystwo Przy-
jaciół Nauk 

Podczas konferencji po referacie wpro-
wadzającym Olafa Bergmana – Rolnicy 
i rolnictwo w wielkopolskiej pracy orga-
nicznej XIX wieku zostało wygłoszonych 
13 referatów zgrupowanych w trzech pa-
nelach.
 I – Rozważania o miejscu: 

 » Janusz Karwat – Związki Augusta 
Cieszkowskiego z Żabikowem

 » Włodzimierz Buczyński – Szkoła Rol-
nicza imienia Haliny miała powstać 
w Wierzenicy

 » Piotr Ruszkowski – Działania Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
„Forum Lubońskie” im. Augusta hr. 
Cieszkowskiego w kierunku ochrony 
spuścizny po Szkole Rolniczej im. 
Haliny

II – Szkoła a wielkopolscy organicznicy:
 » Wiesława Sajdek – Gałęzie tego 
samego drzewa. Filozofia Augusta 

Cieszkowskiego i jego program mo-
dernizacji rolnictwa

 » Monika Nagowska – Filozof twardo 
stąpający po ziemi. Początki rolniczej 
aktywności Augusta Cieszkowskiego 
w powiecie krasnostawskim

 » Ewa Jarosława Buczyńska – Działa-
nia Augusta Cieszkowskiego na rzecz 
rolnictwa i edukacji rolniczej w oczach 
jemu współczesnych

 » Hanna Ignatowicz – Parodia szkoły 
rolniczej czy pożyteczna instytucja dla 
klas średnich? Spór Henryka Szumana 
i Hipolita Cegielskiego o status Szkoły 
Rolniczej w Żabikowie

III – Wkład Szkoły Rolniczej  
im. Haliny w rozwój polskiej nauki: 

 » Michał Senger – Działalność naukowa 
Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny 
w Żabikowie

 » Dorota Molińska – „Pomnik“ żabi-
kowskiej Wyższej Szkoły Rolniczej 
im. Haliny. Wielki sukces wystawy 
o uprawie pszenicy zaprezentowanej 
w Warszawie w 1874 r.

 » Anna Grześkowiak-Przywecka – Ma-
łymi krokami do postępu. O wkładzie 
Szczęsnego Kudelki i Józefa Dembe-
go w rozwój przetwórstwa buraków 
cukrowych

 » Stanisław Gładysiak – Dydaktyka 
w Szkole Rolniczej im. Haliny w Ża-
bikowie

 » Mariusz Niestrawski – Wybitni ucznio-
wie Szkoły Rolniczej im. Haliny

 » Anna Barłóg-Mitmańska – „Zadaniem 
nauki jest złączyć w jeden układ summę 
wszelkiego doświadczenia, jakie tylko 
gdziekolwiek poczyniono” - analiza 
prac napisanych przez absolwentów 
Wyższej Szkoły Rolniczej imienia Ha-
liny w Żabikowie.
Wniosły one niemało nowego, je-

śli chodzi o informacje związane z po-
czątkiem gospodarowania na roli przez 
Augusta Cieszkowskiego w dobrach 
surhowskich na Lubelszczyźnie i ich po-
wierzchnią. Relacjami na linii filozofia – 
rolnictwo w jego działaniach. Wydarze-
niami związanymi z tworzeniem szkoły, 
w tym pierwotnie zakładanej jej lokalizacji 
w Wierzenicy, ochroną spuścizny po niej 
w Luboniu. Wnikliwie i odkrywczo ukaza-
ły słuchaczy, kadrę naukową i dokonania 
żabikowskiej szkoły. 

Obok Augusta hr. Cieszkowskiego 
spośród postaci historycznych związa-
nych z ziemią swarzędzką pojawili się: 
jego syn August Adolf zwany „Guga”, 
Teodor Dembiński – dzierżawca Wierze-
nicy, prof. Józef Rivoli urodzony w Nowej 
Wsi, wówczas koło Swarzędza i bywający 
w Wierzenicy, Henryk Szuman mieszka-
jący w Swarzędzu – poseł do parlamentu 
pruskiego. 

Większość referujących związana jest 
z powiatem poznańskim i Poznaniem, ale 
były też osoby z Krasnegostawu i Czę-
stochowy. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Tablica o Franciszku 
Zawidzkim

Na Swarzędzkim Szlaku Meblowym 
(budynek Urzędu Miasta i Gminy 
Swarzędz, ul. Poznańska 25) została 

zamontowana nowa tablica.
Upamiętnia Franciszka Zawidzkiego, 

założyciela firmy „Tartak Parowy i Obrób-

ka Drewna”, wieloletniego współpracow-
nika swojego teścia – Antoniego Tabaki, 
właściciela „Fabryki Krzeseł i Stołów”. 
Obydwaj panowie wywarli znaczący 
wpływ na rozwój swarzędzkiego prze-
mysłu meblowego.

Tablica stanowi dopełnienie historii 
o swarzędzkim rzemiośle, którą można 
poznać zwiedzając Swarzędzki Szlak 
Meblowy.
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„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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Śladami powstania wielkopolskiego

Powstanie wielkopolskie 1918-1919 
odcisnęło swój trwały ślad w świa-
domości mieszkańców regionu. 

Wokół Poznania znaleźć można wiele 
miejsc, przypominających historię tego 
zwycięskiego zrywu. Obok tradycyjnych 
obiektów jak muzea i pomniki w ostat-
nich latach pojawia się coraz więcej 
pomysłów na upamiętnienie powstania 
w nieszablonowy sposób.

Jedną z alternatywnych form prezen-
tacji powstańczych losów są rekonstrukcje 
historyczne. Regularnie widowiska po-
wstańcze odgrywane są między innymi 
w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie. 
Historia „ożywa” tam dzięki dynamicznej 
opowieści, łączącej inscenizowane sceny 
z przeszłości z edukacyjnym przekazem, 
z wykorzystaniem akrobatyki i efektów 
pirotechnicznych.

Centrum pamięci
Jednym z ważnych ośrodków pamięci 

o powstaniu jest podpoznańskie Lusowo. 
Na tamtejszym cmentarzu spoczywa gene-
rał Józef Dowbor Muśnicki. Dowódcę po-
wstania upamiętnia jego pierwszy w Polsce 
pomnik, a pamiątki związane z generałem 
gromadzi tamtejsze Muzeum Powstańców 
Wielkopolskich. Ekspozycję tworzą też 
zbiory dotyczące innych powstańców: 
oryginalne dokumenty, mapy, zdjęcia, 
sztandary, militaria i modele. Muzealna 
narracja obejmuje okres powstania oraz 
udział Wielkopolan w wojnie polsko-bol-
szewickiej.

W Swarzędzkim Centrum Historii 
i Sztuki eksponatom z epoki towarzyszy 
wirtualna książka prezentująca udział 
mieszkańców miasta w powstaniu. Izba 
Pamiątek Regionalnych w Bninie w swo-
ich zbiorach posiada oryginalne powstań-
cze nosze. Eksponaty z tamtego okresu 
zobaczyć można również w Izbie Muzeal-
nej Ziemi Bukowskiej w Buku, Izbie Re-
gionalnej Ziemi Goślińskiej w Murowanej 
Goślinie oraz w Muzeum Śremskim, które 
przechowuje oryginalną flagę z wizerun-
kiem orła, odmiennym od powszechnie 
znanego symbolu powstania. Takie flagi 
co roku zdobią śremską wieżę ciśnień. 

Wśród pomników
W Śremie, w otoczeniu drzew Parku 

Miejskiego im. Powstańców Wielkopol-
skich stoi Śremski Dobosz. Rzeźba dłuta 
słynnego Władysława Marcinkowskie-
go jest uważana za najładniejszy pomnik 
powstańczy. W Pobiedziskach na rynku 
pomnik ma postać orła zrywającego się do 
lotu spod karabinów ustawionych w tzw. 
kozioł. W Obornikach pamiątkowy głaz 
przypomina entuzjastyczne przywitanie 
Ignacego Jana Paderewskiego w trakcie 
jego brzemiennej w skutki kolejowej 
podróży do Poznania. Zasłużonych dla 
powstania mieszkańców Buku upamięt-
nia pięć płaskorzeźb, rozmieszczonych 
w różnych punktach miasta. W parku 
przy Pałacu Biedrusko odsłonięto oka-
zały Panteon Powstania Wielkopolskie-
go z planszami edukacyjnymi na temat 
walk w poszczególnych częściach regio-
nu. Pomniki powstańcze znaleźć można 
również w Buku, Koziegłowach, Kórniku, 
Mosinie i Trzcielinie. Ciekawa jest historia 
miejsca pamięci blisko Kobylnicy. Pod 
rosnącym tam okazałym dębem organizo-
wano zbiórki skautów. Historię spotkań, 
na których rozpoczęto przygotowania do 
walki o wolność przypomina przewrócony 
pień drzewa oraz pamiątkowa tablica. 

Powstańcze murale
Na fali popularności murali w ostat-

nich latach pojawiło się również wiele 
malowideł o tematyce powstańczej, które 
zdobią ściany w Białężynie, Biedrusku, 

Bninie, Czerwonaku, Koziegłowach, Lu-
sowie, Obornikach, Pobiedziskach, Pusz-
czykowie i Rogalinku. Do najciekawszych 
należy spektakularny mural w Buku, który 
przedstawia scenę rozbrojenia niemieckie-
go pociągu. Warto też odwiedzić Śrem, 
gdzie ściany bloków przy ul. Wojska 
Polskiego upiększyły aż trzy imponujące 
obrazy: Listy – Powstaniec Wielkopolski, 
Mały Ułan oraz Ignacy Jan Paderewski. 

W grze
Wędrówkę śladami powstania umoż-

liwiają również gry turystyczne. Kto dys-
ponuje większą ilością czasu, może się 
zmierzyć z questami Powstanie Wiel-
kopolskie – zapomnianym bohaterom 
(część 1 i 2) albo z grą Pierwsze Iskry, 
w której do odczytania hasła potrzeba 
wizyty w co najmniej trzech z 12 miejsc. 
Akcenty powstańcze znalazły się też na 
kartach gier-questów O zakochanym lot-
niku i niejednym pomniku w Mórce, Orzeł 
i Reszka w Buku oraz Murowana Goślina 
z historią w tle. Niebawem do listy dołączy 
kolejna gra – quest Powstańczym tropem 
żołnierskim krokiem w Śremie.

Piotr Basiński – Poznańska  
Lokalna Organizacja Turystyczna

Mural powstańczy w Buku

W Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie
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Nie pal śmieci – bądź EKO!

Co roku na choroby wywołane złym 
stanem powietrza umiera ok. 28 
tys. Polaków! Toksyczny wpływ 

substancji (powstających podczas spala-
nia śmieci) na zdrowie człowieka może 
objawić się dopiero po kilkunastu czy kil-
kudziesięciu latach, np. w postaci astmy 
oskrzelowej, alergicznego zapalenia skó-
ry, alergii pokarmowych, a nawet chorób 
nowotworowych. Pamiętaj! Szczególnie 
wrażliwe na działanie toksyn są dzieci. 
Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz 
śmieci do pieca lub ogniska.
► Czym palić w piecu?
Paliwami opałowymi:

 » pelletem dowolnego rodzaju;
 » drewnem nieprzetworzonym i nieim-
pregnowanym;

 » brykietem;
 » węglem dowolnego rodzaju;
 » olejem opałowym i gazem.

► Czego nie wrzucać do pieca?
 » drewna z mebli i ram okiennych oraz 
jakiegokolwiek malowanego lub im-
pregnowanego drewna;

 » płyt wiórowych, paździerzowych, 
paneli podłogowych, klepek parkie-
towych, dykt;

 » podkładów kolejowych i słupów drew-
nianych;

 » plastiku, odzieży, opon, pianek tapi-
cerskich;

 » papieru zadrukowanego w kolorze.
(Papieru używaj jedynie do rozpałki, 

najlepiej takiego z gazet codziennych, tj. 
szarego i mało zadrukowanego. Każdy 
inny papier lepiej oddać do recyklingu).
► Spalanie śmieci w domowym piecu 
truje i rujnuje!

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie 
odpadów to najgorsza, najdroższa i naj-
bardziej szkodliwa dla zdrowia „forma 
zagospodarowania” odpadów.

Podczas spalania śmieci powstają 
tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, 
cyjanowodór, metale ciężkie, a także ra-
kotwórcze dioksyny i furany. Substancje te 
zanieczyszczają powietrze, wodę i ziemię 
oraz przyczyniają się do kwaśnych desz-
czy. Dlatego spożywamy zatrute mleko, 
jajka, warzywa i owoce.

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdro-
wie, środowisko, piec i komin. Spalanie 
odpadów jest bardzo drogie. Zdrowia i ży-
cia nie da się odkupić, natomiast szyb-
ko czeka nas kosztowna wymiana pieca 
i przewodów kominowych. Niedrożność 
komina może też doprowadzić do zacza-
dzenia, a nawet do pożaru.

Spalając odpady niszczymy świat, 
w którym obecnie żyjemy oraz świat, 
w którym będą żyły nasze dzieci i wnuki.

Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na 
działanie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, 
zanim znowu wrzucisz śmieci do pieca 
lub ogniska.
► Sąsiad pali śmieci. Co robić?

Porozmawiaj. Wyjaśnij palącemu 

śmieci jakie są skutki spalania odpadów. 
Zaangażuj sąsiadów. Porozmawiajcie 
z palącym śmieci większą grupą. Poin-
formujcie go, że takie postępowanie jest 
naganne i nie przymykacie na to oczu, 
a w razie potrzeby powiadomicie odpo-
wiednie służby.

Jeśli rozmowa nie daje efektów, po-
informuj:

 » Straż Miejską (61) 65 10 986
 » Policję (61) 841 48 00
 » Wydział Ochrony Środowiska UMiG 
w Swarzędzu (61) 65 12 403
W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz 

spalania odpadów w urządzeniach nie-
przystosowanych do tego celu. Za spala-
nie odpadów grozi mandat w wysokości 
do 500 zł lub grzywna w wysokości do 
5000 zł.

/wos/

Stan czystości 
powietrza
Na stronie  www.eko.swarzedz.pl w zakładce 

POWIETRZE, mogą Państwo śledzić jakość 
powietrza mierzoną w 6 punktach naszej gminy.
Informujemy również, iż stan czystości powietrza 
jest monitorowany przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Najbliższe 
punkty pomiarowe znajdują się w Poznaniu przy 
ul. Polanka oraz w Borówcu przy ul. Drapałka. Ak-
tualny stan czystości powietrza można sprawdzić 
na stronie www.powietrze.poznan.wios.gov.pl
Wyniki podane dla punktów pomiarowych poza 
Swarzędzem mogą się różnić od rzeczywistego 
stanu powietrza w Swarzędzu, a także w różnych 
częściach naszego miasta i gminy. Wpływ na to 
mają m.in. ruch powietrza (kierunek i siła wiatru) 
oraz lokalne źródła zanieczyszczeń.

/wos/

Nagroda w konkursie ekologicznym

Gmina Swarzędz została jednym 
z laureatów w konkursie ogłoszo-
nym przez Urząd Marszałkow-

ski Województwa Wielkopolskiego pn. 
„Działania proekologiczne i prokulturowe 
w ramach strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego”.

Wniosek konkursowy zgłoszony był 
w kategorii, która obejmowała projek-
ty dotyczące lokalnego oddziaływania 
w zakresie działalności proekologicznej 
– promujące zrównoważony rozwój, m.in. 
w takich dziedzinach jak ochrona wód, 
powietrza, ochrona powierzchni ziemi, 
gospodarka odpadami, ochrona i kształ-
towanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Nasze gminne przedsięwzięcie zostało 
zainicjowane opracowaniem i kolportażem 
komiksu, który porusza tematykę związa-
ną z wciąż aktualnym problemem smogu, 

zanieczyszczeniem powietrza i gospodarki 
odpadami. Książeczka w humorystycz-
ny sposób ukazuje pracę swarzędzkiego 
EKO-PATROLU, który podczas służby 
edukuje mieszkańców, zwracając uwagę 
na szkodliwość oddziaływania na środo-
wisko starych pieców, nadmiernego ruchu 
samochodowego, czy źle składowanych 
odpadów. Akcja adresowana była do dzie-
ci, lecz zyskała również szerokie grono 
odbiorców wśród dorosłych. 

Dzięki pozostałym proekologicznym 
gminnym działaniom, przekonujemy 
swarzędzan również do ekologicznego 
transportu publicznego, wymiany źródeł 
ciepła, a także większego zaangażowania 
w prawidłową segregację odpadów.

Gmina Swarzędz otrzymała nagrodę 
w wysokości 8.000 zł.

/wpr/
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Wyjątkowy Alex potrzebuje pomocy

Alex Nawrot-Ayaba z Zalasewa ma 16 
miesięcy. Bardzo potrzebuje pomo-
cy. Urodził się z licznymi wadami, 

są to ubytki podłużne i poprzeczne koń-
czyn dolnych i górnych. Jedyną szansą dla 
chłopca są operacje ortopedyczne w Paley 
European Institute. Koszty leczenia Alexa 
są bardzo wysokie. Na portalu siepomaga.
pl prowadzona jest zbiórka. Bardzo Pań-
stwa prosimy o pomoc. Liczy się każda 
złotówka.

Pełen opis sytuacji znajdą Państwo 
tutaj: https://www.siepomaga.pl/wy-
jatkowy-alex

Aby pomóc dziecku, można również 
licytować różne fanty poprzez Facebo-
oka: https://www.facebook.com/gro-
ups/589963051771186/?ref=share

Prosimy również o przekazywanie 1% 
podatku: Numer KRS 0000396361
Cel szczegółowy 1%  0094110 Alex

/mw/

Świąteczna zbiórka 
dla podopiecznych 
Schroniska 
w Skałowie

Wprawdzie na razie szkoły nie dzia-
łają, a głównie tam dotychczas 
zbierana była karma dla pod-

opiecznych schroniska w Skałowie, jednak 
schronisko mimo epidemii funkcjonuje 
przecież cały czas. Dlatego kontynuujemy 
świąteczną zbiórkę karmy i wszystkiego 
tego, co niezbędne psom i kotom przeby-
wającym w schronisku. 

Dary zbieramy w siedzibie Straży 
Miejskiej od poniedziałku do piątku w go-

dzinach 6.00-22.00. Aby uniknąć kontak-
tu, wystarczy je pozostawić w wiatrołapie 
i zadzwonić domofonem. Zabierzemy, 
zdezynfekujemy, zabezpieczymy. 

Wszystko to, co zbierzemy, tradycyjnie 
przed wigilią trafi do Skałowa. 

Z góry dziękujemy! 

Świąteczna zbiórka dla podopiecznych 
Schroniska w Skałowie
„LEON DLA KUMPLI SPOD CELI”
Czas trwania: 01.12.2020 r. – 18.12.2020 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-
22:00
Miejsce zbiórki: Straż Miejska w Swarzę-
dzu, ul. Dworcowa 24, Swarzędz 
(Swarzędzkie Centrum Ratunkowe, bu-
dynek PKP)
tel. 61 65 10 986

Dla podopiecznych Schroniska 
w Skałowie zbieramy:

 » RĘCZNIKI KĄPIELOWE,
 » KOCE,
 » KARMY DLA PSÓW Z ALERGIA-
MI,

 » karmy suche i mokre dla psów i kotów,
 » ręczniki papierowe,
 » podkłady chłonne jednorazowe,
 » wyprane niepotrzebne ręczniki, po-
ściele, koce polarowe,

 » żwirek dla kotów,
 » gazety – dzienniki jako wyściółka 
pomieszczeń,

 » gumowe, pełne psie piłki i wszelkie 
zabawki z gamy niezniszczalnych, 

 » dla kotów nowe drapaki, miękkie le-
gowiska, kocie domki.

,,A my się nie dajemy  
– alternatywne formy pracy dla osób 60+’’

Zgodnie z poleceniem Wojewo-
dy Wielkopolskiego działal-
ność Dziennego Domu Pomocy, 

Dziennego Domu ,,Senior-WIGOR’’, 
Centrum Aktywności Seniora oraz 
Klubów Młodych Duchem w Swarzę-
dzu od 20.10.2020 r. została zawieszona 
do odwołania. Aby nie zostawić osób 
korzystających z aktywnych form po-
mocy, wprowadzono rozwiązania, które 
mają na celu zapewnić z jednej strony 
ciągłość działania placówek, a z drugiej 
kontynuację wsparcia ich uczestników. 

W ramach działalności placówek dzien-
nych wspieramy uczestników poprzez co-
dzienne dowożenie ciepłych posiłków oraz 
dostarczamy zadania, ćwiczenia pamięci, 
pogadanki prozdrowotne oraz materiały 
plastyczne do przygotowania prac. 

Szczególnie „Młodzi Duchem” korzy-
stają z ofert aktywności przesyłanej drogą 
mailową. Tematyka jest bardzo różnorod-
na: zdrowie, kulinaria, historia, biografia 

sławnych postaci, podróże, quizy i wiele 
innych. Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 504932301.

W ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020, 
pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację 
m.in. warsztatów online z psychologiem, 
dietetykiem i rehabilitantem. Pierwszy 
warsztat z psychologiem odbędzie się już 
11.12.2020 o godzinie 10.30. Więcej infor-
macji pod numerem telefonu: 505912370. 

Jesteśmy w stałym kontakcie telefo-
nicznym. Osoby w wieku 60+ mogą zwró-
cić się do nas z każdym problemem, jeste-
śmy przygotowani, aby pomóc w trudnych 
sytuacjach, albo po prostu porozmawiać. 
,,Spotkajmy się przy kawie lub herbacie’’ 
pod numerem telefonu 500703276. 

Życzymy wszystkim Państwu zdrowia, 
dbajcie o siebie, pozostańmy w kontakcie.

Bożena Malinowska, Renata Matczak
Dzienny Dom Pomocy w Swarzędzu

Żegnamy Pana 
Josepha Macé...

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiado-
mość o śmierci Pana Josepha Macé – 
naszego przyjaciela, byłego mera part-
nerskiego miasta Duclair we Francji. 
Wszystkim mieszkańcom Duclair, 
a zwłaszcza rodzinie Zmarłego wyra-
zy głębokiego współczucia składają: 
Burmistrz Swarzędza Marian Szkudla-
rek wraz z pracownikami Urzędu Mia-
sta i Gminy w Swarzędzu, Przewod-
nicząca Rady Miejskiej w Swarzędzu 
Barbara Czachura wraz z radnymi, 
mieszkańcy partnerskiego Swarzędza... 
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Louise Candlish 
Na progu zła

Po powrocie z kilkudniowego wyjazdu 
Fiona zastaje przed swoim domem na 
przedmieściach Londynu obcych ludzi, 
którzy właśnie się tam wprowadzają. 
Z pomieszczeń zniknęły wszystkie jej 
rzeczy. W dodatku kobieta nie może 
dodzwonić się do męża, który w cza-
sie jej nieobecności sprawował opiekę 
nad dziećmi. Co wydarzyło się w czasie 
tych kilku dni? Czy Fiona pozna prawdę? 
Narracja prowadzona jest z dwóch per-
spektyw – Fiony, która nagrywa podcast 
jako ofiara oszustwa, oraz Brama, któ-
ry spisuje list pożegnalny. Wciągający 
thriller psychologiczny, od którego nie 
sposób się oderwać. 

Dorota Pająk-Puda
Sonka,  
ostatnia żona Jagiełły

Sonkę, właściwie Zofię Holszańską 
– młodziutką 17-letnią księżniczkę, 
poznajemy, gdy poślubia ponad 70-let-
niego Władysława Jagiełłę. Zostaje 
jego czwartą z kolei  żoną i właściwie 
oczekuje się od niej tylko jednego, by 
urodziła królowi męskiego potomka. 
Towarzyszymy królowej w kolejnych 
latach życia, przekonując się, że nie 
była tylko piękna, ale również odważ-
na, wytrwała i skłonna do największych 
poświęceń dla swoich synów. Dzięki 
autorce możemy poznać mniej znany 
fragment wielkiej legendy Jagiellonów. 

Polecamy nie tylko miłośnikom powie-
ści historycznych. 

Isabel Cooper-Oakley
Hrabia de Saint 
Germain 

Hrabia de Saint Germain zyskał przy-
domek „cudotwórca”. Przepowiadał 
przyszłość, potrafił za pomocą alchemii 
tworzyć kamienie szlachetne i zamieniać 
metale w złoto.  Uznawany był za wiel-
kiego filozofa, uczonego, uzdrowiciela, 
artystę, znał biegle dwanaście języków. 
Rządzący wielu krajów traktowali go 
jak największy autorytet i powierzali 
mu swoje sekrety. Kim był naprawdę? 
Czy był nieśmiertelny? Autorka posta-
nowiła bliżej przyjrzeć się tej budzącej 
kontrowersje postaci, przywołując wiele 
publikacji i źródeł archiwalnych. Ciekawa 
biografia.

Magdalena Witkiewicz
GPS Szczęścia

Czarna D. – nieatrakcyjna miejscowość, 
do której każdy człowiek trafia choć parę 
razy w życiu, zawsze nie z własnej woli, 
zawsze bez ostrzeżenia i przygotowa-
nia. Wydaje nam się wtedy, że już nigdy 
nie będzie dobrze, a tragiczna sytuacja 
nigdy się nie skończy. Autorki w swoim 
nie-poradniku przekonują, że nie ma nic 

złego w tym, że tam trafiamy. Ważne, 
by jak najszybciej stamtąd się wydostać, 
najlepiej silniejszym. Jak piszą: „chcemy, 
czytelniku, dać Ci radość, bo to ona jest 
potrzebna, żeby opuścić to mało tury-
styczne miasto i chcemy pokazać, że 
zawsze jest jakieś wyjście lub przynaj-
mniej jakiś autobus. Bohaterem bajki 
może być każdy z nas. Chcemy pokazać 
perspektywę drogi, a nie dawać bilet”.

Shulem Deen
Kto odejdzie,  
już nie wróci

Najnowsza książka poruszający popu-
larny temat życia ortodoksyjnych ży-
dów. Shulem Deen dorastał w Nowym 
Jorku wśród skwerczyków – jednego 
z najbardziej ortodoksyjnych odłamów 
chasydów. Mając osiemnaście lat, po-
ślubił dziewczynę, z którą rozmawiał 
parę minut, a kilka lat później był już 
ojcem kilkorga dzieci. Dni spędzał na 
studiowaniu Talmudu i modlitwie. Gdy 
w pewnym momencie życia, zaczął za-
dawać sobie pytanie o sens ortodok-
syjnych zasad, wszedł na drogę, która 
w końcu doprowadziła go do porzucenia 
chasydów. Nie tylko religii, ale i całej 
społeczności.  By odnaleźć własną drogę, 
musiał odrzucić wszystko, co znał do 
tej pory i zmierzyć się z samotnością.

Charlie N. Holmberg
Papierowy mag
Ceony Twill całe życie marzyła o tym, 
aby zostać Wytapiaczem – specjalistką 
od magii metalu. W tym celu ukończyła 
Szkołę Magów. Okazuje się jednak, że 
brakuje magów papieru. Szkoła wyzna-
cza jedną osobę, która będzie musiała 
kontynuować specjalizację pod okiem 
papierowego maga. Wybór pada na 

Ceony. Kiedy dziewczyna trafia do 
ekscentrycznego Emery’ego Thane’a, 
dzięki jego niezwykłej osobowości 
przekonuje się do narzuconej jej profesji. 
Sprawy jednak komplikują się jeszcze 
bardziej, gdy jej nowy mistrz pada ofia-
rą Wycinacza. Odtąd bohaterka zdana 
tylko na siebie będzie musiała walczyć 
z ciemnym mocami. Wciągająca książka 
w stylu steampunkowego fantasy. 

Monika Śliwińska
Panny z „Wesela”.  
Siostry 
Mikołajczykówny  
i ich świat

Monika Śliwińska portretuje siostry 
Mikołajczykówny uwiecznione w „We-
selu” Wyspiańskiego. Anna została 
żoną malarza i polityka Włodzimierza 
Tetmajera, Jadwiga – Panna Młoda 
z „Wesela” – wyszła za Lucjana Rydla, 
a Maria była miłością życia zmarłego 
przedwcześnie malarza Ludwika de 
Laveaux uwiecznionego przez Wyspiań-
skiego jako Widmo. Autorka pokazuje, 
jak wychowane do uległości dziewczęta 
nie tylko zachowały swoją niezależność, 
ale istotnie wpłynęły na biografię mę-
żów. Monika Śliwińska przywołuje wiele 
dokumentów i pamiętników – również 
tych wcześniej niepublikowanych z pry-
watnych archiwów potomków Lucjana 
Rydla i Włodzimierza Tetmajera.

Anna Walkowiak-Osowska

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 
30 listopada Biblioteka Publiczna w Swarzędzu 

wypożycza zbiory! Godziny otwarcia pozostają te 
same.

Zasady działania biblioteki w związku z wdro-
żeniem procedur dotyczących ochrony przeciwwi-
rusowej:
► W bibliotece może przebywać tylko 1 czytelnik 
(nie dotyczy osób małoletnich z opiekunem).
► Oddawanie: Czytelnik podchodzi do stanowiska 
bibliotecznego i wkłada książki do pojemnika z napi-
sem: „zwroty”. Zostaną one zdjęte z konta do końca 
dnia i poddane 3-dniowej kwarantannie.
► Wypożyczanie: czytelnik odbiera książki za-
mówione wcześniej telefonicznie, osobiście, przez 
katalog on-line lub e-mail. Zamówione książki będą 
do odbioru po zaakceptowaniu przez bibliotekarza. 
Książki są na koncie czytelnika przez 7 dni. Nieode-
brane wracają na półkę.
► Czytelnik jest zobowiązany do przestrzegania 
ogólnych zasad wdrożonych w kraju, tj. musi mieć 
zakryte usta i nos, zachować odstęp od innych czy-
telników co najmniej 2 m.
► Nie wolno dezynfekować książek we własnym 
zakresie.

MK

Z pamiętnika Covida 
Covidowicza von Sars

„13.10. 2020, poniedziałek
Nareszcie udało mi się znaleźć faj-

ną metę. Mam już dosyć snucia się po 
dworcach, autobusach i przydrożnych 
hotelikach. Od wczoraj zadomowiłem 
się w bibliotece i odkryłem tu wiele moż-
liwości osobistego rozwoju. Mam dostęp 
do codziennej prasy i księgozbioru, jakiego 
nie miał nawet mój chorobliwie oczytany 
dziadek. Przeglądałem książki przez całą 
noc i nawet oka nie zmrużyłem. Najpierw 
przewertowałem parę stron „Krzyżaków”, 
potem przeskoczyłem do „Komu bije 

dzwon”, ale najbardziej zainteresowała 
mnie książka Ann Napolitano pt. „Drogi 
Edwardzie”. Ten Edward to dziwny gość. 
Jako jedyny ze stu osiemdziesięciu siedmiu 
pasażerów przeżył katastrofę samolotu, 
ale zamiast się cieszyć i celebrować ten 
fakt do końca życia, to popadł w depresję. 
Zupełnie nie rozumiem braku afirmacji ży-
cia. Ja myślę tylko o prokreacji i chciałbym 
pomnażać mój genotyp wszędzie, gdzie 
się da. W bibliotece miałbym super możli-
wości, bo przychodzi tu wielu czytelników 
z cudownym białkiem komórkowym, ale 
niestety na drodze stanęły mi wredne bi-
bliotekarki. Myślę, że te kobiety są uzależ-
nione od alkoholu. Od rana do wieczora 
oblewają wszystko spirytusem, począwszy 

od klamek, stołów i klawiatury komputera, 
a skończywszy na własnych rękach. W bi-
bliotece śmierdzi jak w gorzelni! Skandal! 
Ktoś powinien zawiadomić media. Kręci mi 
się w głowie od tych oparów, więc muszę 
kryć się po kątach. Na szczęście mam co 
czytać. Wczoraj znalazłem taką cieniutką 
książeczkę z napisem Kon…konstytu… nie 
pamiętam dokładnie. Za kilka dni napiszę 
więcej. cdn” Agata Widzowska

„Swarzędzkie zapiski” 
– nowe czasopismo 
o Swarzędzu i okolicach

Już w połowie grudnia możemy się spodziewać 
pierwszego numeru czasopisma o charakterze 
historyczno-kulturalnym poświęconego pro-

blematyce „naszej małej Ojczyzny”: ludziom, miej-
scom i wydarzeniom. „Swarzędzkie zapiski” powstały 
w wyniku wspólnej inicjatywy  Biblioteki Publicznej 
w Swarzędzu oraz Swarzędzkiego Centrum Historii 
i Sztuki. Będą informowały o wydarzeniach mających 
miejsce w obu tych instytucjach. Jednak przede 
wszystkim mają przybliżać historię, opowiadać 

o zbiorach swarzędzkiego muzeum 
i biblioteki oraz informować o wy-
darzeniach kulturalnych. Na łamach 
„Zapisków” będą również ukazywały 
się wspomnienia i opowieści miesz-
kańców Swarzędza oraz ich twór-
czość literacka. Redakcja zaprasza 
Swarzędzan do współpracy. 

Czasopismo będzie się ukazy-
wało cztery razy w roku. Z powodu 
obostrzeń związanych z sytuacją 
epidemiologiczną, grudniowy nu-
mer będzie dostępny tylko w biblio-
tece. W przyszłości przewidywana 
jest szersza dystrybucja w różnych 
punktach miasta. /red/

Biblioteka 
Publiczna 
w Swarzędzu 
otwarta!

Bibliotekarze, tak samo 
jak czytelnicy, nie mogli się do-
czekać otwarcia wypożyczalni. Co 

prawda pracy im nie brakowało w czasie 
zamknięcia: zrobili inwenturę w filii w Ko-
bylnicy, ubytkowali zniszczone książki, 
przyjmowali nowości, porządkowali 
księgozbiór, wyszukiwali najciekawszych 
wydarzeń kulturalnych on-line i pisali 
o tym na Facebooku i Instagramie. Jed-
nak największą radością dla bibliotekarza 
jest kontakt z czytelnikiem. Gdyby zapi-
sać całą korespondencję, którą prowa-
dzili ze stałymi i nowymi mieszkańcami 
gminy, zajęłaby ładnych kilka Gb. Przez 
telefon można było porozmawiać nie 
tylko o wypożyczaniu. Prowadzili długie 
rozmowy o literaturze, doradzali gdzie 

zdobyć coś do poczytania, jak 
zachęcać dzieci do sięgania po 
słowo pisane. Czasem po pro-
stu wysłuchali, pocieszyli. Bo 
dla wielu ludzi biblioteka to nie 
tylko punkt odbioru książek, ale 
miejsce, gdzie można spotkać 
człowieka o podobnych zainte-
resowaniach, któremu można się 

zwierzyć z kłopotów i trosk.
I nareszcie nadszedł dzień ponowne-

go otwarcia. W poniedziałek 30.11.2020 
bibliotekę odwiedziło 4 razy więcej czy-
telników niż przeciętnie. W wypożyczalni 
jest bezpiecznie. Książki od razu trafiają 
na kwarantannę, tak więc czytelnik otrzy-
muje egzemplarze wolne od ewentual-
nych wirusów i bakterii, które mogłyby 
osiąść na nich u poprzednika. Dostępne 
są dozowniki ze środkami dezynfekują-
cymi, a pracownicy podają tomy, zacho-
wując dystans oddzieleni pleksi.

Godziny pracy poszczególnych filii 
i szczegółowe zasady wypożyczeń można 
znaleźć na stronie internetowej: 

www.biblioteka.swarzedz.pl
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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/

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

Swarzędzki Bieg WOŚP

Stałym punktem każdego Finału 
WOŚP jest „ Swarzędzki Bieg WOŚP”. 
To już VI edycja tego szlachetnego 

biegu w Swarzędzu. Ze względu na pan-
demię zasady biegu uległy zmianom.

Oto główne zmiany:
1. Bieg WOŚP odbędzie się w formie 

wirtualnej – sam uczestnik zdecyduje 
o miejscu i trasie biegu.

2. Przebiec lub przemaszerować dowol-
ny dystans będzie można po odebra-
niu medalu oraz numeru startowego 
w okresie 4-10.01.2021.

3. Zgłoszenia do biegu będą przyjmo-
wane elektronicznie poprzez wypeł-
nienie formularza znajdującego się 
na stronie:

http://www.swarzedz.pl/bieg_wosp
4. Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 

stycznia 2021 roku.
5. Limit uczestników Biegu WOŚP wy-

nosi 500 osób. Organizator zastrzega 
sobie prawo wcześniejszego zamknię-
cia zapisów w przypadku wypełnienia 
się limitu zgłoszeń.

6. Opłata startowa za udział w biegu jest 
całkowicie dobrowolna. Będzie moż-
na ją uiścić przy okazji odbioru pa-
kietu startowego w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu w dniach 3-9.01.2021.

7. Każdy uczestnik biegu otrzymuje:
a) Numer startowy wraz z agrafkami
b) Medal

Szczegółowy regulamin biegu na stronie 
ok-swarzedz.pl/regulamin-vi-swarzedzki-
-bieg-wosp /ok/

Lodowisko przy 
pływalni Wodny Raj

Serdecznie zapraszamy na lodowisko 
przy pływalni Wodny Raj.
Na lodowisku obowiązują poniższe 

obostrzenia, opracowane na podstawie 
zasad bezpieczeństwa, zamieszczonych 
na stronie internetowej Rady Ministrów 
/gov.pl/.
1. Lodowisko otwarte jest: od ponie-
działku do piątku od godziny 16:00 do 
21:00, w soboty, niedziele i święta od 
10:00-21:00.
2. Obowiązują sesje 1 godzinne.
3. Na całym obiekcie obowiązuje za-
chowanie dystansu społecznego 1,5 m.
4. Na całym obiekcie obowiązują ma-
seczki ochronne, w tym na lodowisku.
5. Każdy klient zobowiązany jest do 
dezynfekcji rąk przed wejściem i przy 
opuszczaniu lodowiska.
6. Zaleca się unikanie skupisk w prze-
strzeniach wspólnych (kasa, szatnia, 
ostrzalnia).
7. Na lodowisku może przebywać w jed-
nym czasie nie więcej niż 60 osób.
8. Istnieje możliwość korzystania z szatni 
(max 5 osób jednocześnie, korzystanie 
z wypożyczalni/ostrzalni max 3 osoby 

jednocześnie).
9. Klienci lodowiska wchodzą na obiekt 
bramą oznaczoną „wejście na lodowisko”.
10. Nie ma możliwości obserwacji dla 
publiczności (za wyjątkiem opiekunów 
dzieci do 10 lat).
11. Obowiązuje harmonogram lodowi-
ska przygotowany przez SCSiR.

Sesje na lodowisku trwają 1 godzinę 
i rozpoczynają się co 2 godziny:
Poniedziałek-piątek
16:00-17:00; 18:00-19:00; 20:00-21:00
Sobota, niedziela i święta
10:00-11:00; 12:00-13:00; 14:00-15:00
16:00-17:00; 18:00-19:00; 20:00-21:00

Harmonogram sesji może ulec zmia-
nie. Prosimy o śledzenie naszej strony 
internetowej scsir.swarzedz.pl

Bilet wstępu umożliwia korzystanie 
z lodowiska przez okres 1 sesji, tj. 1 go-
dziny. Opłaty:
od poniedziałku do piątku
12 zł - normalny; 10 zł - ulgowy
soboty, niedziele i święta
15 zł - normalny; 13 zł - ulgowy
Wypożyczenie łyżew – 10 zł
Ostrzenie łyżew – 12 zł
Bilety można nabyć w kasie lodowiska 
nie wcześniej niż pół godziny przed sesją. 
Prosimy o przestrzeganie zasad sanitar-
nych i bezpieczną jazdę na lodowisku.
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Kolędowanie flażolecistów, 
czyli „Śladami Trzech Króli”

Przez 24 lata, w pierwszą sobotę po 
święcie Objawienia Pańskiego, mi-
łośnicy gry na flażolecie z całej Pol-

ski podążali „Śladami Trzech Króli” do 
Poznańskiej Bazyliki Archikatedralnej. 
Punktualnie o godzinie 11:00 wszyscy 
flażoleciści rozpoczynali wspólne kolę-
dowanie, wykonując podczas uroczyste-
go Nabożeństwa 10 najpopularniejszych 
polskich kolęd. W zależności od danego 
roku, jednocześnie muzykowało od 1.500 
do 2.000 (nie tylko młodych) amatorów 
tego instrumentu. Każdego roku dźwięk 
flażoletów wzbogacały organy katedral-
ne, dudy i śpiew, nadając wykonywanym 
utworom niezwykły i bardzo podniosły 
charakter. Swarzędzka Orkiestra Flażo-
letowa uczestniczyła w tych uroczystoś-
ciach od samego początku, a od 2010 
roku Ośrodek Kultury w Swarzędzu był 
współorganizatorem tych wyjątkowych 
wydarzeń.

Nie wiemy w jakiej formie i czy 
w ogóle odbędzie się kolędowanie flażo-
lecistów w 2021 roku. Jednak w naszych 
domach nie powinno zabraknąć kolęd cho-
ciażby dlatego, że są ostatnią żywą polską 
tradycją muzyczną. W polskim dorobku 
kulturalnym zachowało się ponad 500 ko-
lęd i pastorałek. Jestem szczęśliwym posia-
daczem dużego zbioru takich utworów pt. 
„Kantyczki z nutami” wydanego w 1911 
roku pod redakcją Feliksa Nowowiejskie-
go, który związał swoje życie i twórczość 
z Poznaniem, pisząc m.in. „Marsyliankę 
Wielkopolską – pieśń ku czci Powstania 

Wielkopolskiego. Autorami kolęd i pasto-
rałek byli nie tylko anonimowi artyści, ale 
także znani i wybitni polscy kompozytorzy, 
m.in. Zygmunt Noskowski i wspomnia-
ny wyżej Feliks Nowowiejski. Natomiast 
Fryderyk Chopin w Scherzo h-moll op. 
20 zacytował „Lulajże, Jezuniu”. Słowa 
tych pieśni i piosenek pisali także wybitni 
twórcy wśród których można wymienić ks. 
Piotra Skargę i Franciszka Karpińskiego.

Zapraszamy do nauki i domowego ko-
lędowania na flecikach polskich. Teraz jest 
to wyjątkowo bardzo proste. W serwisie 
internetowym YT utworzyłem bezpłatny 
kanał „Flażolet – łatwe muzykowanie”, 
który ma formę „karaoke flażoletowego”. 
Odtwarzany jest akompaniament i wyświe-
tlana tabulatura – czyli ile dziurek nale-
ży zakryć w danej chwili, aby wydobyć 
właściwy dźwięk. Wyświetlane są także 
nuty oraz nazwy akordów. Dodatkowo, 
w prawym dolnym narożniku odtwarzacza 
znajduje się symbol kółka zębatego – są 
to „ustawienia”, które umożliwiają zmia-
nę prędkości odtwarzania w zakresie od 
x0,5 do x2. Na kanale „Flażolet – łatwe 
muzykowanie” znajduje się ponad 80 
animacji, w tym 11 kolęd. Wybierając 
zakładkę „wideo” uzyskujemy widok 
i dostęp do całej biblioteki. Pod odtwa-
rzaczem, w opisie każdego filmu/animacji 
z odtwarzaną kolędą znajduje się link do 
pobrania kompletnego śpiewnika, a więc 
tabulatur, nut, słów i chwytów na gitarę, 
co może stanowić dodatkową motywację 
do domowego, rodzinnego kolędowania. 

Na marginesie dodam, że na okładce tego 
śpiewnika znajduje się polski drzeworyt 
ludowy z początku XVIII wieku zatytu-
łowany „Pokłon Trzech Króli” pocho-
dzący ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

Muzycy Swarzędzkiej Orkiestry Fla-
żoletowej mają nadzieję, że uda się po-
konać groźnego wirusa i życie powróci 
do normalności, a w przyszłym roku, gdy 
znów nadejdą Święta Bożego Narodzenia, 
będziemy mogli bez żadnych przeszkód 
cieszyć się wspólnym muzykowaniem, 
kontynuując piękną polską tradycję.

Teraz czekamy, aż restrykcje sanitarne 
zelżeją i znowu będziemy mogli spoty-
kać się na próbach w Ośrodku Kultury 
w Swarzędzu, jednocześnie zachęcając do 
muzykowania razem z nami. Tymczasem 
zapraszamy do odwiedzania kanału inter-
netowego „Flażolet – łatwe muzykowanie” 
i nauki kolęd.

Wojciech Wietrzyński

„Pokłon Trzech Króli”, autor nieznany, początek 
XVIII w. – Muzeum Narodowe w Warszawie
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Przydatne adresy i telefony

	z Urząd	Miasta	i	Gminy	
w	Swarzędzu

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

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

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

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

	z Komisariat	Policji		
w	Swarzędzu

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

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Swarzędzu	

ul. Dworcowa 24
zarzad@osp-swarzedz.pl

	z Ochotnicza	Straż		
Pożarna	w	Kobylnicy	

Kobylnica, ul. Poznańska 4
straz@ospkobylnica.pl

	z Centrum	Informacji		
Medycznej	Tel-Med

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

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

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

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

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

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

	z Centrum	Medyczne		
Lecznicy	„Certus”

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

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

	z Centrum	Medyczne	–	
Przychodnia	w	Swarzędzu

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

	z Dyżury	całodobowe	
aptek

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

	z Ośrodek		
Pomocy	Społecznej

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

	z Gminne		
Centrum	Informacji

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

	z Zakład		
Gospodarki	Komunalnej	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Historii	i	Sztuki	

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

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

	z Swarzędzkie	Centrum	
Sportu	i	Rekreacji

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

	z Skansen	i	Muzeum	
Pszczelarstwa	

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

	z Muzeum	Przyrodniczo-	
Łowieckie	w	Uzarzewie

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

	z Cech	Stolarzy		
Swarzędzkich

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

	z Starostwo	Powiatowe	
w	Poznaniu

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

	z Ośrodek	Interwencji	
Kryzysowej	

Kobylnica, ul. Poznańska 91
tel. 61 8150363, tel./ fax 61 8150369
oikkobylnica@powiat.poznan.pl
www.oikkobylnica.powiat.poznan.pl
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 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

Wo r e c z k i  z  s i a t e c z k i  n a warzywa i owoce •
 W

orki z grubego  lnu na chleb • Etui na sztućce • Worki na sprzęt sportowy • Plecako-work
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 F a
r t u c h y  k u c h e n n e Szycia Szal

szyciaszal@gmail.comszyciaszal

Praktyczne
Ekologiczne

Estetyczne

Hand-Made

tel. 607 566 555
mn@kreator.com.pl

katalogi

katalogi
ulotkiulotki

strony 
strony wwwwww

czasopismaczasopisma

itp.itp.
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reklamowe



24

R
ek

la
m

y
PROSTO Z RATUSZA  grudzień 2020

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)

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

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

 

Stomatologia Miszkiel 

 

lek. stom. Zbigniew Miszkiel            lek. dent. Mateusz Miszkiel 

  Pon. i Śr. 13-18, Wt. 9-14                 Czw. 12-18, Pt. 10-14 

 

Możliwe inne terminy po uzgodnieniu telefonicznym. 
Proponujemy kompleksowe leczenie dzieci i dorosłych również w ramach NFZ. 

Krótkie terminy wykonania protez refundowanych.  

62-020 Swarzędz, ul. Kaczorowskiego 25 

tel. 618-172-242 lub 603-335-285 

Produkcja – montaż  
ogrodzeń betonowych

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

ZAKŁAD BETONIARSKI
MARIUSZ KOWALCZYK 604 377 950604 377 950

KUPNO, SPRZEDAŻ, 
WYNAJEM 
NIERUCHOMOŚCI
•	Działki,	mieszkania,	

domy,	obiekty
•	Profesjonalna	

obsługa	transakcji	
nieruchomościami

•	Przekształcanie	gruntów
•	Uzbrajanie	działek
•	Procedury	

administracyjne

SWARZĘDZ	–	RYNEK	
UL.	WRZESIŃSKA	2/1

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

Zaufany partner 

w nieruchomościach

Z nami sprzedasz swoją nieruchomość!


