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Bud¿et 2010 uchwalony
- o inwestycjach na str. 12-15
Miliony pozyskane dla Swarzêdza
- str. 18-19
WOŒP – rekordowe 77.093,13 z³!
- str. 3

Juz 42.797 osób wybralo Swarzedz

?

aktualnosci www.swarzedz.pl

NAJTAÑSZE CIEP£O W TWOIM DOMU
Kot³y na paliwo sta³e – wêgiel groszek
Cechuje je automatyczna praca – mechaniczne dozowanie paliwa,
sterowane elektronicznie programatorem, prosta i szybka obs³uga,
ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja, wysoka sprawnoœæ,
posiadaj¹ 36-miesi¹czn¹ gwarancjê na niezawodnoœæ grzania.

Salon ³azienek, techniki grzewczej
HURTOWNIA INSTALACYJNA
Niech mieszkanie Pañstwa daje poczucie
elegancji i przyjemnoœci odpoczynku

JESIENNA PROMOCJA
- grzejniki grzejniki ³azienkowe i pokojowe,
meble ³azienkowe,
- kabiny prysznicowe i parowe,
wanny z hydromasa¿em i zwyk³e,
- baterie i ceramika ³azienkowa
- termokominki z p³aszczem wodnym
- jednostki do centralnego odkurzanie
wraz z osprzêtem
- kot³y olejowe
- kot³y kondensacyjne oraz jedno
i dwufunkcyjne Viessmann, Vailant,
Immergas i inne
- kot³y na wêgiel groszek /automatyczne
dozowanie wêgla/
- wk³ady kominowe Spiroflex
- wêgiel ekogroszek workowany
(worek 25kg za jedyne 19,50 z³otych brutto)

ZAPRASZAMY
Salon - Swarzêdz, ul. GwiaŸdzistej 3
(przed³u¿enie S³onecznej)
tel. 061 897 50 95, tel. kom 0 660 678 401
w godz. od 7 do 17 w soboty od 7 do 14
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PEKA Sp. z o.o. Jasin

ul. Wrzesinska 183

62-020 Swarzedz

tel. 061 81 86 376
fax 061 81 86 377
e-mail: office@peka.pl
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XVIII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
w Swarzêdzu
Serduszka i wielkie serce

Centrum akcji w godz. od
11 do 22 stanowi³a jak zwykle
hala Swarzêdzkiego Centrum
Sporu i Rekreacji przy ul. Œw.

konn¹ od firmy Atrium,
- 30 minut do dyspozycji w
Swarzêdzkiej Telewizji Kablowej,
- kurs jêzyka angielskiego od
firmy Leader School,
- rower od PTHU Brodex,
- gad¿ety od WOŒP, w tym
monety,
- p³yta kabaretu „Neonówka” z
autografami od przewodnicz¹cego M³odzie¿owej rady
Miejskiej
- …. i wiele, wiele innych.
Kulminacyjnym punktem
dnia by³a licytacja dwóch
z³otych serduszek – daru
swarzêdzkich z³otników.
Najwy¿sz¹ cenê zaproponowa³a firma Szpot, która za 3,5
tys. z³otych sta³a siê w³aœcicielem serduszka nr 1.
Rozpoczynaj¹ca o godz.
11.00 swarzêdzki XVIII Fina³
WOŒP Burmistrz Anna Tomicka ¿yczy³a wszystkim mi³ego dnia i wyrazi³a nadziejê, ¿e
bêdzie on finansowym sukcesem dla dobra chorych dzieci.

Rzeczywistoœæ przeros³a
najœmielsze oczekiwania!
Podliczona póŸnym wieczorem kwota 77.093,13 z³otych
to swarzêdzki rekord, lepszy
od zesz³orocznego a¿ o 20 tys.
z³otych. Bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziêkujemy za okazane wielkie serce.
/tr, mw/

Fot. (4x) H.B³achnio

XVIII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
10 stycznia 2010 roku w
Swarzêdzu skonsolidowa³
dla dobra dzieci z chorobami onkologicznymi
naprawdê wszystkich swarzêdzan!
Zebraliœmy rekordow¹
sumê a¿ 77.093,13 z³otych!

Marcin. Tu w³aœnie koncertowa³y swarzêdzkie zespo³y m³odzie¿owe, tu odbywa³y siê
licytacje, loterie, tu zziêbniêci
uczestnicy Orkiestry posilali siê
smakowit¹ grochówk¹ (z jej
sprzeda¿y 1300 z³) przygotowan¹ przez RSP Kruszewnia,
tu wreszcie punktualnie o godz.
20 rozb³ys³o „Œwiate³ko do
nieba”. Po ulicach naszego
miasta wêdrowa³o ponad 500
m³odych wolontariuszy ze 170
puszkami. Uda³o im siê w tej
niesprzyjaj¹cej pogodzie zebraæ 48 tys. z³otych! Na loteriach, w których uczestniczy³a
tak¿e Burmistrz Anna Tomicka,
zgromadzono ponad 13 tys.
z³otych.
Du¿e emocje, jak co roku,
budzi³y licytacje. Czego tam
nie by³o:
- od stolarzy i tapicerów - kanapy, sofy, pufy i szafki,
- torty od firm cukierniczych
Magdalenka, Elite, Hoffmann,
Gruszecki,
- karnety na aerobik i jazdê

W pi¹tek 8 stycznia 2010 w
swarzêdzkim „EuroHotelu”
odby³o siê uroczyste spotkanie
noworoczne. Goœæmi burmistrz
Anny Tomickiej oraz przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Piotra Choryñskiego byli przedsiêbiorcy, przedstawiciele
œrodowisk gospodarczych,
oœwiatowych, kulturalnych,
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reprezentanci instytucji i urzêdów wspó³pracuj¹cych z samorz¹dem Swarzêdza. Przybyli
marsza³ek Województwa Wielkopolskiego Marek WoŸniak,
starosta Jan Grabkowski, radni
Rady Powiatu i Rady Miejskiej
Swarzêdza oraz przedstawiciele duchowieñstwa.
Burmistrz Anna Tomicka po

powitaniu goœci dokona³a podsumowania osi¹gniêæ minionego roku i przedstawi³a plany
na rok bie¿¹cy i kolejne. Uwagê
zebranych skupi³a profesjonalnie przygotowana multimedialna prezentacja, któr¹ w
swoim wyst¹pieniu pos³u¿y³a
siê pani burmistrz. Nowoczesna
metoda prezentacji pozwoli³a
zobrazowaæ ogrom wykonanej
w 2009 roku pracy we wszystkich najwa¿niejszych dla swarzêdzkiej spo³ecznoœci dziedzinach. Wra¿enie na zebranych
zrobi³y precyzyjnie okreœlone i
merytorycznie opracowane
plany na przysz³oœæ.
Burmistrz Anna Tomicka
podziêkowa³a za dobr¹ wspó³pracê radnym Rady Miejskiej i Powiatu, wyra¿aj¹c przekonanie,
¿e w przysz³oœci potoczy siê

Fot. (3x) H.B³achnio

O przysz³oœci Swarzêdza
- uroczyste spotkanie noworoczne

ona równie dobrze, z korzyœci¹
dla wszystkich swarzêdzan.
Zarówno marsza³ek Marek
WoŸniak jak i starosta Jan
Grabkowski dokonali w³asnych podsumowañ w zakresie
wspó³pracy ze Swarzêdzem
gratuluj¹c nam osi¹gniêæ i deklaruj¹c dalsz¹ przychylnoœæ.
Spotkanie sta³o siê, jak
zwyczaj nakazuje, okazj¹ do
sk³adanie serdecznych ¿yczeñ
na ca³y 2010 rok, wa¿nych
rozmów i integracji swarzêdzkich œrodowisk, a atmosferê wieczoru umili³ goœciom
Chór „Niebo” z Gimnazjum nr
2 w Swarzêdzu .
/MW, IE/
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Wigilia na Rynku
– dziêkujemy!
W bardzo mroŸne niedzielne popo³udnie 20
grudnia 2009 r. na swarzêdzkim Rynku odby³o siê
uroczyste Spotkanie Wigilijne. Zaproszenie na tê
szczególn¹ uroczystoœæ burmistrz Anna Tomicka
skierowa³a do wszystkich mieszkañców.
Swarzêdzanie, nie bacz¹c na mróz, skorzystali z
okazji do wspólnego podzielenia siê op³atkiem i
z³o¿enia ¿yczeñ. Przed ratuszem panowa³
œwi¹teczny nastrój. W pobli¿u wielkiej, piêknie
oœwietlonej choinki ustawiono sto³y ze
œwi¹tecznymi potrawami - rybami podanymi na
wiele sposobów, barszczem wigilijnym, ciastami.
Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitali
przedstawiciele w³adz Miasta – Burmistrz
Swarzêdza Anna Tomicka i przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Piotr Choryñski, a tak¿e ksi¹dz
dziekan Eugeniusz GuŸdzio³. Dziel¹c siê
op³atkiem sk³adano sobie wzajemnie ¿yczenia
zdrowych i szczêœliwych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyœlnoœci.
Czas mija³ nastrojowo i, niestety, zbyt szybko,
przy dobrym jedzeniu i piêknych kolêdach w
wykonaniu szefa Swarzêdzkiej Orkiestry
Fla¿oletowej Wojciecha Wietrzyñskiego z
towarzysz¹cym mu akompaniamentem.
Swarzêdzkie Spotkanie Wigilijne odby³o siê na
Rynku ju¿ po raz drugi, ku zadowoleniu
wszystkich jego uczestników. Mo¿emy mieæ
nadziejê, ¿e na sta³e wpisze siê ono w grudniowy
pejza¿ naszego miasta.
Warto nadmieniæ, ¿e tê piêkn¹ kolacjê wigilijn¹
ufundowa³o 11 swarzêdzkich firm: Zak³ady
Miêsne Andrzej Bystry, RSP Kruszewnia, DAGMET Ma³gorzata Ciborek, EuroHotel, Mabor –
Pa³acyk pod Lipami, Cukiernia „Magdalenka”,
Cukiernia „Elite”, Cukiernia Hoffmann z
Kobylnicy, Cukiernia Jankowscy, piekarnie
Dopiek, producent s³odyczy „Dromader”.
/tr, mw/
.....................................

Szanowni Pañstwo!
Gor¹co dziêkujê wszystkim fundatorom
tegorocznego Swarzêdzkiego Spotkania
Wigilijnego. To dziêki Wam, Drodzy
Pañstwo, mogliœmy wspólnie œwiêtowaæ
przy wspania³ych wigilijnych potrawach! Jest mi ogromnie mi³o, ¿e zawsze
liczyæ mo¿emy na ¿yczliwoœæ i wsparcie
Przyjació³ naszego miasta.
Fot. (6x) H.B³achnio

Z serdecznymi pozdrowieniami
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Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz
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Jarmark Œwi¹teczny
Œwiêty Miko³aj
w roli g³ównej
W dniach 6-12 grudnia 2009 r. na p³ycie
swarzêdzkiego Rynku odby³ siê Jarmark Œwi¹teczny.
Rozpoczê³a go burmistrz Anna Tomicka uroczystym
zapaleniem lampek na ogromnej choince przed
budynkiem Urzêdu Miasta i Gminy. W chwilê po tym
uwagê zgromadzonych skupi³ wje¿d¿aj¹cy na Rynek
Œwiêty Miko³aj. Wyczekiwany przez ca³y rok goœæ
serdecznie powita³ wszystkie dzieci, wys³ucha³ ¿yczeñ i
przyj¹³ listy z dzieciêcymi marzeniami.... Obieca³, ¿e
postara siê wszystkie je zrealizowaæ jeszcze w tym roku.
W kolejnych dniach jarmarku swarzêdzanie
podziwiali i oklaskiwali najró¿niejsze propozycje
artystyczne i kulinarne. Czegó¿ tam nie by³o! Pokazy
wokalno-teatralne swarzêdzkich szkó³ i przedszkoli,
œwi¹teczny spektakl Teatru Animacji, popisy szczudlarzy, wystêpy swarzêdzkich chórów i fla¿olecistów…
Na pierwszym piêtrze Ratusza goœci³a wystawa prac
plastycznych dzieci bior¹cych udzia³ w konkursie na
Maskotkê Swarzêdza. Wiêcej o konkursie piszemy na
stronie 8.
Wyj¹tkow¹ atrakcj¹ ostatniego dnia jarmarku
okaza³y siê pokazy kulinarne w wykonaniu kucharza z
restauracji „Jedenastka”. Wszystkim smakowa³y jego
œwi¹teczne pierogi i barszcz.
Jarmark Œwi¹teczny okaza³ siê tak¿e œwietn¹ okazj¹
do rozstrzygniêcia wczeœniej og³oszonych konkursów.
Poznaliœmy laureatów konkursu plastycznego na
Maskotkê Swarzêdza, na naj³adniejsze listy do Œwiêtego
Miko³aja, na najpiêkniejszy œwi¹teczny wystrój szkó³ i
przedszkoli oraz na najpiêkniej udekorowane stoisko
handlowe.
Rozbrzmiewa³y kolêdy w wykonaniu Swarzêdzkiej
Orkiestry Dêtej, maluchy fotografowa³y siê ze Œwiêtym
Miko³ajem. Jarmark zakoñczy³ bardzo efektowny Teatr
Ognia - wspania³y pokaz taneczny w wykonaniu grupy
/M.W., T.R./
artystów Doll In Art.
-----------------------

Drodzy Pañstwo,

Fot. (7x) H.B³achnio

W dniach od 6 do 12 grudnia 2009 odbywa³ siê na
swarzêdzkim Rynku Œwi¹teczny Jarmark. Cieszê siê, ¿e
mieszkañcy naszego miasta chêtnie korzystali z
przygotowanej oferty handlowej i artystycznej. Wierzê,
¿e Œwi¹teczny Jarmark staje siê trwa³¹, piêkn¹ tradycj¹
Swarzêdza.
Serdecznie dziêkujê wszystkim osobom bior¹cym udzia³
w przygotowaniach i przebiegu tych uroczystoœci:
swarzêdzkiemu Oœrodkowi Kultury, Referatowi
Promocji Urzêdu Miasta i Gminy, Zak³adom Miêsnym
A. Bystry, Stowarzyszeniu Dzieci Specjalnej Troski im.
L. Grajka, wystawcom i handlowcom. Szczególne
podziêkowania za aktywne uczestnictwo podczas tych
dni nale¿¹ siê dzieciom i m³odzie¿y ze szkó³ i przedszkoli
swarzêdzkich.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Do zobaczenia za rok!
Anna Tomicka
Styczeñ 2010
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Bezp³atne badania mammograficzne:

Lecznica „Certus”
w przychodni przy
ul. Poznañskiej
Od pocz¹tku stycznia,
oczywiœcie bezp³atnie
Jak ju¿ informowaliœmy,
od pocz¹tku stycznia 2010
w przychodni lekarskiej
przy ul. Poznañskiej 15 w
Swarzêdzu rozpoczê³a dzia³alnoœæ Lecznica „Certus”,
która uruchomi³a tam
swoj¹ now¹ placówkê –
Centrum Medyczne nr 3.

ramach poradni lekarza rodzinnego.
Zespó³ Przychodni „Diagter”,
który dotychczas zajmowa³ ten
budynek, funkcjonuje teraz
przy ul. Piaski 8 w Swarzêdzu
(na przeciwko poczty). M.W.

Fot. M.Woliñski

W budynku przy Poznañskiej, nale¿¹cym do Gminy
Swarzêdz, na ukoñczeniu s¹
prace remontowe. Od 4 stycznia lekarze „Certusa” przyjmuj¹ ju¿ pacjentów, œwiadcz¹c
bezp³atne us³ugi medyczne w

Oddaliœmy ho³d
Powstañcom

26-30 stycznia
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzêdz zaprasza na bezp³atne
badania mammograficzne sfinansowane przez NFZ dla
kobiet w wieku 50-69 lat (z
roczników 1941 do 1960), które
w ci¹gu ostatnich dwóch lat nie
korzysta³y z profilaktycznej
mammografii op³acanej przez
NFZ, a tak¿e dla kobiet z tego
przedzia³u wiekowego, które
bêd¹ wykonywa³y badania po
raz pierwszy.
Badania zostan¹ przeprowadzone w ambulansie medycznym w dniach 26 - 30 stycznia
(wtorek - sobota), w godzinach
9:30-13:00 i 14:00-19:00 przy
Urzêdzie Miasta i Gminy, ul.
Rynek 1 w Swarzêdzu.
Rejestracja telefoniczna do
badañ (wymagany PESEL) od
dnia 10 grudnia 2009 r. w godz.
8:00 - 16:00 (od poniedzia³ku do
pi¹tku) pod numerem telefonu:
061 844 27 27.
Na badania proszê zg³osiæ
siê z dowodem osobistym i
wynikiem (zdjêcie i opis) ostatniego badania mammograficznego.
Dla pañ powy¿ej 35 roku
¿ycia, niespe³niaj¹cych kryteriów badañ bezp³atnych, koszt
mammografi wynosi 80 z³.
Niezbêdne jest skierowanie
od lekarza rodzinnego lub
lekarza specjalisty (ginekolog,
onkolog).

Badania przeprowadzi:
Centrum Medyczne Œw.
Jerzego 60-476 Poznañ ul.
Jasielska 14.
… i 9 lutego 2010 roku
Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzêdz zaprasza na bezp³atne badania mammograficzne sfinansowane przez
NFZ dla kobiet w wieku 50-69
lat (z roczników 1941 do
1960), które w ci¹gu ostatnich
dwóch lat nie korzysta³y z
profilaktycznej mammografii
op³acanej przez NFZ, a tak¿e
dla kobiet z tego przedzia³u
wiekowego, które bêd¹ wykonywa³y badania po raz
pierwszy. Badania zostan¹
przeprowadzone w ambulansie
medycznym 9 lutego 2010
roku (wtorek) o godzinie 9.00
na ty³ach budynku Urzêdu
Miasta i Gminy w Swarzêdzu.
Zapisy pod bezp³atnym numerem telefonu 0800 160 168
lub 061/ 855 75 28 (niezbêdne
podanie numeru PESEL).
Podstaw¹ wykonania badania
jest dowód osobisty oraz
wa¿ny dokument ubezpieczenia. Wyniki badañ zostan¹
przes³ane na adres domowy.
Badania przeprowadza Oœrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.
/edu/

Fot. T.Radziszewska

Usuwajmy œnieg i sople lodu
Przypominamy w³aœcicielom nieruchomoœci o obowi¹zku
usuwania œniegu zalegaj¹cego na dachach oraz sopli lodu
zagra¿aj¹cych przechodniom.

W poniedzia³ek 28 grudnia
o godz. 9.00 na swarzêdzkim
Rynku odby³a siê uroczystoœæ
poœwiêcona 91. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przy tablicy upamiêtniaj¹cej udzia³ mieszkañców
naszego miasta w walkach
1918 r. zgromadzili siê przedstawiciele w³adz Swarzêdza z
Pani¹ Burmistrz Ann¹ Tomick¹, radni Rady Miejskiej,
pamiêtaj¹cy tamte czasy
cz³onkowie ZBOWID, pracownicy oœwiaty, harcerze, Bract-

wo Kurkowe, Klub Swarzêdzan. Przewodnicz¹cy Klubu
Swarzêdzan Ryszard Karolczak przypomnia³ uwarunkowania polityczne i historyczne
Powstania Wielkopolskiego,
opowiedzia³ o zas³ugach swarzêdzan, ich odwadze i poœwiêceniu w narodowej sprawie.
Oddaj¹c ho³d poleg³ym
zapalono znicze i z³o¿ono pod
tablic¹ pami¹tkow¹ wi¹zanki
kwiatów. Bractwo Kurkowe
uhonorowa³o uroczystoœæ
dwukrotn¹ salw¹ armatni¹.

DOWODY OSOBISTE ZA DARMO
Uprzejmie informujemy, ¿e w zwi¹zku z decyzj¹ Sejmu RP
od 1 stycznia 2010 r. dowody osobiste wydawane s¹ bez op³at.
Przypominamy, ¿e Referat Spraw Obywatelskich UMiG w Swarzêdzu,
który zajmuje siê m.in. wydawaniem dowodów osobistych,
od czerwca 2009 r. mieœci siê przy ul. Poznañskiej 25.
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Powiatowy Lekarz Weterynarii
zamyka schronisko dla zwierz¹t
W grudniu 2009 Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Poznaniu
wyda³ decyzjê, nakazuj¹c¹
Towarzystwu Opieki nad Zwierzêtami wstrzymaæ dzia³alnoœæ schroniska dla zwierz¹t
przy ul. Dworcowej 3 w
Swarzêdzu, w terminie do
30.09.2010r. Osobnym pismem Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformowa³, ¿e „jest
to równoznaczne z zakazem
przyjmowania zwierz¹t do
schroniska oraz podpisywaniem jakichkolwiek umów na
przyjmowanie psów przez to
schronisko.” W zwi¹zku z tym
bezdomne zwierzêta z terenu
naszej gminy bêd¹ przewo¿one

do przytuliska w Ruœcu, z
którym Gmina Swarzêdz
podpisa³a umowê na prowadzenie opieki nad bezdomnymi zwierzêtami. Jest to
rozwi¹zanie doraŸne. Poszukuj¹c docelowego, Gmina
Swarzêdz usilnie zabiega o
sfinalizownie projektu wybudowania miêdzygminnego
schroniska dla zwierz¹t. W tym
celu zaproszono wójtów i
burmistrzów s¹siednich gmin
(które wyrazi³y chêæ uczestniczenia w Zwi¹zku Miêdzygminnym Schronisko dla
zwierz¹t – SCHRONISKO) na
spotkanie w Swarzêdzu 11
stycznia 2010 roku. /as, mw/
Styczeñ 2010
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„Zeszyty Swarzêdzkie”
- pierwszy numer gotowy
14 grudnia 2009 w
„Pa³acyku pod lipami” w
Swarzêdzu odby³a siê uroczysta promocja pierwszego numeru „Zeszytów Swarzêdzkich”. Ten nowy na
wielkopolskim rynku wydawniczym rocznik regionalny jest czasopismem
popularnonaukowym, które
sfinansowa³y w³adze samorz¹dowe Swarzêdza.
Redaktor naczelny „Zeszytów” Arkadiusz Ma³yszka
we s³owie wstêpnym napisa³:
„Po prawie dwudziestu latach
funkcjonowania samorz¹du w
wolnej Polsce Gmina Swarzêdz
ma wreszcie wydawnictwo
dokumentuj¹ce jej „wczoraj i
dziœ”. Nowy rocznik przy
zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego ma
s³u¿yæ popularyzacji wiedzy o
„swarzêdzkiej ma³ej ojczyŸnie” wœród jej mieszkañców,
których jest ju¿ ponad 40
tysiêcy, w tym wielu mieszkaj¹cych tutaj od niedawna.
Poza tym „Zeszyty Swarzêdzkie” maj¹ promowaæ gminê
Swarzêdz zarówno w Wielkopolsce, jak i w ca³ym kraju.
Czasopismo podzielone
jest na trzy dzia³y: Artyku³y,
Varia oraz Kronika. Tematyka
dzia³u Artyku³y w du¿ej mierze
koncentruje siê na przesz³oœci
ziemi swarzêdzkiej, g³ównie tej
dwudziesto-wiecznej. Zamieszczono tam m.in. dwa artyku³y spinaj¹ce klamr¹ dzieje
Polski pod w³adz¹ komunistów, oba dotycz¹ce wyborów
na poziomie gminy Swarzêdz.
Jeden przypomina wybory z
1947 r., po sfa³szowaniu
których nowa w³adza ostatecznie zniewoli³a Polskê, drugi
mówi o powstaniu Komitetu
Obywatelskiego i wyborach z 4
czerwca 1989 r., które zapo-

cz¹tkowa³y wychodzenia z
komunizmu.
W dziale Varia kilku autorów zaproponowa³o bardzo
ró¿norodn¹ tematykê - od
zapomnianej legendy dotycz¹cej czasów piastowskich,
opisuj¹cej aktywnoœæ mieszkañców na polu kultury, dzia³alnoœci spo³ecznej czy walki
zbrojnej w czasach zaborów, po
interesuj¹ce pokazanie walorów turystycznych ziemi swarzêdzkiej.
Najwiêcej materia³ów dotycz¹cych wspó³czesnoœci znajduje w dziale Kronika. W
tekœcie Vademecum znalaz³y siê
podstawowe dane statystyczne
o gminie i jej mieszkañcach.
Natomiast w Kalendarium
Gminy Swarzêdz zamieszczono
informacje o wydarzeniach,
które mia³y miejsce na terenie
gminy w okresie od wrzeœnia
2008 r. do sierpnia 2009 r.
Z nowym czasopismem,
bêd¹ mogli zapoznaæ siê tak¿e
mieszkañcy powiatu poznañskiego oraz Poznania. Egzemplarze pierwszego numeru
„Zeszytów Swarzêdzkich” zostan¹ przekazane bibliotekom
publicznym wszystkich gmin
powiatu oraz najwa¿niejszym
bibliotekom publicznym i
naukowym dzia³aj¹cym na
M.
trenie Poznania.

Najlepsi sportowcy
nagrodzeni!
28 grudnia 2009 r. w ratuszu
uhonorowano swarzêdzkich
sportowców, którzy w roku
2009 odznaczyli siê wybitnymi
osi¹gniêciami. Wnioski, które
nale¿a³o z³o¿yæ do 30 listopada,
opiniowa³a Komisja ds. Nagród
Sportowych w sk³adzie: Agata
Kubacka – II zastêpca burmistrza, Gra¿yna KurkowiakSocha – dyrektor ds. organizacyjnych UMiG w Swarzêdzu,
Mariusz Bia³kowski i Eugeniusz
Gensler - cz³onkowie Komisji
Kultury i Sportu Rady Miejskiej, Grzegorz Taterka – radny
Rady Miejskiej.
Z r¹k burmistrz Anny Tomickiej gratulacje i nagrody
finansowe przyjê³o 18 sportowców. Piêciu zawodników otrzyma³o wyró¿nienia. Po uroczystoœci sportowcy zostali zaproszeni na poczêstunek, podczas
którego mogli podzieliæ siê
doœwiadczeniami i opowiedzieæ Pani Burmistrz oraz
przedstawicielom Komisji o
swoich sportowych zmaganiach. Gratulujemy i ¿yczymy
kolejnych sukcesów!
Nagrodê Sportow¹ Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz za rok 2009 otrzymali:
Edyta Kierzek (lekka atletyka),

Maciej Kobyliñski (wioœlarstwo), Micha³ Kowalczyk
(kolarstwo górskie), Barbara
Knade (kajak polo), £ukasz
Kuzemko (karate), Bartosz
Kuzemko (karate), Agnieszka
Lipiecka (lekka atletyka),
Angelika Lipiecka (lekka
atletyka), Kacper Majchrzak
(p³ywanie), Krzysztof Paterka (p³ywanie), Katarzyna Pic
(¿eglarstwo), Magdalena Pic
(¿eglarstwo), Olga Rusinek
(p³ywanie synchroniczne),
Jakub Sobol (pi³ka no¿na),
Angelika Stefañska (lekka
atletyka), Monika Wieczorkiewicz (lekka atletyka),
Joanna Wittke (hokej na
trawie), Zyta Zydorczak
(kajakarstwo).
Wyró¿nienie Sportowe
Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzêdz za rok 2009 otrzymali: Piotr Frysiak (karate),
Blanka Pugaczewska (karate),
Miko³aj Szaferski (taekwondo), Andrzej Urjasz (tenis
ziemny), Jakub Wawrzyniak
(pi³ka no¿na, koszykówka,
unihokej, p³ywanie).
Gratulujemy i ¿yczymy
kolejnych sukcesów!

Wnioski o stypendium sportowe
Zawodnicy, osi¹gaj¹cy wysokie wyniki we wspó³zawodnictwie
sportowym miêdzynarodowym lub krajowym mog¹ ju¿ sk³adaæ
wnioski o przyznanie stypendium sportowego. Wnioski wraz z
wymaganymi dokumentami nale¿y sk³adaæ do 30 stycznia 2010
w Urzêdzie Miasta i Gminy w Swarzêdzu.
Formularze wniosków o stypendia mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie
Miasta i Gminy w Swarzêdzu (w Biurze Obs³ugi Interesanta),
mo¿na je te¿ pobraæ ze strony www.swarzedz.pl

Oferta na ferie

> Na ferie zimowe Oœrodek Kultury w tym roku przygotowa³ dla
dzieci z naszej gminy wiele atrakcji. Oto one:
Zajêcia cykliczne:
- warsztaty plastyczne w ka¿dy poniedzia³ek od 10.00
- zajêcia wokalne w ka¿dy wtorek od 10.00, projekcje filmów i bajek
dla dzieci i m³odzie¿y od 13.00- 16.00
- przedstawienia teatralne dla dzieci pt. „Muzykanci z Bremy”(20.01
2010) oraz „Rubinowy Ksi¹¿ê” (27.01.2010) godz. 10.00 i 11.00
- muzyczne czwartki - warsztaty fla¿oletowe
- taneczne pi¹tki- zajêcia taneczne dla dzieci i m³odzie¿y
Zajêcia dodatkowe:
- 20.01.2010 - warsztaty GOSPEL poprowadzi instruktor muzyki
GOSPEL Piotr Pawlicki
- 22.01.2010 - warsztaty muzyczne pt „Problematyka wykonawcza
Od redakcji:
na stronie www.swarzedz.pl (w muzyki dawnej” poprowadzi ks. dr Mariusz Bia³kowski
zak³adce „Nasze wydawnictwa”) - Balik przebierañców dla dzieci - 29.01.2010 godz.16.00.
umieœciliœmy pierwsze wydanie
„Zeszytów Swarzêdzkich” w wersji > Swarzêdzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na
elektronicznej.
pó³kolonie podczas ferii zimowych. Szczegó³owe informacje na

temat tej oferty zamieszczamy na str. 25.
Styczeñ 2010
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Józio, Sêkuœ czy Trocinka?
Józefem oraz z produkcj¹
mebli, czyli dzia³alnoœci¹, z
której Swarzêdz s³ynie w ca³ej
Polsce i nie tylko.
Najciekawsze prace zosta³y
wystawione na I piêtrze Ratusza.
Laureatami konkursu zostali:
- Klaudia Baranowska, SP nr
5, kl. V d – wyró¿nienie za
nazwê „JÓZEK”
- Zbyszko Cieœliñski, SP nr 5,
kl. IV d – wyró¿nienie za nazwê
„SÊKUŒ”
- £ukasz Æwikliñski, Gimnazjum nr 3, kl. III c –
wyró¿nienie za pomys³
- Daniel Giuliodori, SP nr 4, kl.
III e – wyró¿nienie za nazwê
„SWAREK TROCINKA” i
wykonanie
- Marta Jachna, SP nr 5, kl. VI f
– wyró¿nienie za pomys³ i
nazwê „SWARENKA”
- Ewa Kolecka, Gimnazjum w
Zalasewie, kl. III c – wyró¿nienie za pomys³ i wykonanie
- Bartosz Opioka, SP nr 1, kl. V
b – wyró¿nienie za nazwê „PAN
SZAFA”
- Daniel Pi¹tek, SP nr 5, kl. VI e
– wyró¿nienie za pomys³
- Olgierd Podalak-Laskowski,
SP nr 4, kl. III e – wyró¿nienie
za nazwê „SWARKOR” i
wykonanie

Witamy w Swarzêdzu,
Szanowny Noworodku ….
Mi³ym obyczajem w Gminie Swarzêdz, wprowadzonym
przez Burmistrz Annê Tomick¹, jest wrêczanie listów
gratulacyjnych dla mieszkañców z okazji wa¿nych w ich
¿yciu wydarzeñ. Pisemne gratulacje od Burmistrza otrzy-

8

muj¹ m.in. wszyscy seniorzy z
okazji rocznicy urodzin, 18latkowie z okazji uzyskania
pe³noletnoœci, a od niedawna
tak¿e rodzice nowonarodzonych dzieci. Przy okazji
odbierania w Referacie Spraw
Obywatelskich Urzêdu Miasta i Gminy numeru PESEL
na nowych, najm³odszych
mieszkañców naszej Gminy
czeka list z serdecznymi
¿yczeniami. W okresie poprzedzaj¹cym œwiêta Bo¿ego
Narodzenia, w duchu œwi¹tecznych obyczajów, mi³¹
niespodziank¹ dla rodziców
noworodków sta³ siê drobny
upominek – posiadaj¹cy

wszelkie atesty smoczek z logo
naszego miasta.
Zapewniamy wszystkich
Rodziców, ¿e pami¹tkowy
smoczek czekaæ bêdzie na ich
pociechy tak¿e w nastêpnych
miesi¹cach. Serdecznie zapraszamy do Referatu Spraw
Obywatelskich, ul. Poznañska
25 w Swarzêdzu.
Z przyjemnoœci¹ informujemy równie¿, ¿e ka¿da osoba,
która zostaje zameldowana w
Swarzêdzu, wraz z ciep³ym
listem powitalnym od Burmistrza otrzymuje aktualn¹,
szczegó³ow¹ mapê miasta i
gminy.
/mw, tr/

- Daniel Szmudziñski, Gimnazjum w Zalasewie, kl. I e –
wyró¿nienie za nazwê „JÓZEFINKA” i wykonanie
W sk³ad komisji pod przewodnictwem Pani Burmistrz
wesz³o szeœæ osób, poœród
których znaleŸli siê pomys³odawcy konkursu: radny
Swarzêdza Eugeniusz Gensler
i przedstawiciel swarzêdzkiej
policji Karol £uszczek. /mm/

Telewizory
w nagrodê

Fot. T.Radziszewska

Konkurs na maskotkê Swarzêdza, og³oszony w paŸdzierniku pod patronatem Pani
Burmistrz Anny Tomickiej,
zosta³ podsumowany w pierwszym dniu Jarmarku Œwi¹tecznego na swarzêdzkim rynku.
W niedzielê 6 grudnia, w
miko³ajkowej atmosferze,
wrêczono wyró¿nienia dla
m³odych autorów najciekawszych pomys³ów.
Konkurs spotka³ siê z bardzo
dobrym przyjêciem wœród
dzieci ze swarzêdzkich szkó³
podstawowych i gimnazjalnych. Do 23 listopada do
Organizatorów wp³ynê³o mnóstwo zg³oszeñ ze szkó³ z ca³ej
gminy. W takim bogactwie
komisja mia³a naprawdê trudne

zadanie, aby wy³oniæ najlepszy
pomys³.
Wiêkszoœæ prac przedstawia³a pszczó³ki, misie i ule.
Drugim motywem, który pojawi³ siê w konkursie by³o
szeroko rozumiane meblarstwo.
Chocia¿ g³ównej nagrody nie
przyznano, jednak nagrodzono
prace wyró¿niaj¹ce siê szczególn¹ oryginalnoœci¹.
Przyznano a¿ 10 wyró¿nieñ.
Wy³oniono nazwy, które pos³u¿¹ do profesjonalnego opracowania postaci. Wiemy zatem, ¿e
swarzêdzk¹ maskotk¹ mo¿e
zostaæ Józek, Sêkuœ i Trocinka.
Mo¿liwe jest te¿ imiê i nazwisko
dla nowej postaci, np. Józek
Trocinka. Organizatorzy postawili na skojarzenia zwi¹zane z
patronem miasta, œwiêtym

Fot. (3x) M.Woliñski

Wyró¿nienia za maskotkê Swarzêdza rozdane

W okresie przedœwi¹tecznym mia³y miejsce w
Swarzêdzu dwie mi³e uroczystoœci dotycz¹ce placówek
oœwiatowych. Rozstrzygniêty
zosta³ konkurs na najpiêkniejszy wystrój œwi¹teczny
szkó³ i przedszkoli.
W kategorii przedszkolnej
I miejsce zajê³o Przedszkole nr
3 „Pod Kasztanami” przy ul.
Kórnickiej. Wœród szkó³ naj³adniej udekorowan¹ okaza³a
siê Szko³a Podstawowa nr 1
przy ul. Zamkowej. Obie
wyró¿nione placówki otrzyma³y od burmistrz Anny
Tomickiej piêkne nagrody –
nowoczesne telewizory.
Radoœæ by³a ogromna!
Dzieci w podziêkowaniu przygotowa³y dla goœci programy
artystyczne – œwi¹teczne
jase³ka. Gratulujemy pomys³ów, twórczej inwencji i
wspania³ych nagród.
/tr, mw/
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Sylwestrowa noc 2009/2010
w Swarzêdzu mia³a wyj¹tkowy
charakter. Oœrodek Kultury
przygotowa³ imprezê rozrywkow¹ na Rynku.
Rozbrzmiewa³y rytmy latynoskie w wykonaniu DJ. Baster.
S³uchaliœmy salsy, samby,
merengê. MroŸna aura powodowa³a, ¿e w³aœnie taka gor¹ca
muzyka œwietnie siê sprawdzi³a, zachêcaj¹c do tañca i
wspólnego œwiêtowania. Wielu
swarzêdzan skorzysta³o z zaproszenia na Rynek, zainteresowaniem cieszy³y siê konkursy z nagrodami, a tak¿e
efektowny pokaz fajerwerków.
Burmistrz Anna Tomicka,
zastêpca burmistrza Agata
Kubacka oraz przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Piotr Choryñski
z³o¿yli mieszkañcom naszego
miasta serdeczne, noworoczne
¿yczenia, a nastêpnie udali siê
do hali Unii Swarzêdz. Tam
bowiem od godz. 23.00 odbywa³o siê nocne Spotkanie
Modlitewne organizowane
przez TAIZE Poznañ w ramach
Europejskiego Spotkania M³o-

dych. Takie uroczystoœci odbywaj¹ siê co roku w innym
europejskim mieœcie. Swarzêdz
goœci³ w dniach od 29 grudnia
do 2 stycznia ponad 500
m³odych ludzi z ca³ej Europy.
Wszyscy oni znaleŸli sympatyczn¹ i pe³n¹ ¿yczliwoœci
goœcinê w domach mieszkañców Swarzêdza.
Sylwestrowe Spotkanie Modlitewne w hali Unii organizowa³y dwie swarzêdzkie parafie: Œw. Józefa i Matki Bo¿ej
Wspomo¿ycielki Wiernych.
Warunki lokalowe tych koœcio³ów przy tak du¿ej liczbie
uczestników (ponad 300 osób)
uczyni³y niezbêdnym wynajêcie obszernego pomieszczenia. O pó³nocy m³odzi
goœcie z Europy i ich swarzêdzcy opiekunowie z³o¿yli
sobie ¿yczenia noworoczne,
skorzystali z przygotowanego
przez parafie poczêstunku, a
nastêpnie 8 grup narodowych
przedstawi³o widowiska muzyczno-taneczne „Œwiêto Narodów”.
M.W., T.R.

Spotkanie op³atkowe
w „Pa³acyku pod Lipami”
Na kilka dni przed Bo¿ym
Narodzeniem, 17 grudnia 2009
burmistrz Anna Tomicka oraz
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Swarzêdza Piotr Choryñski, zaprosili do „Pa³acyku
pod Lipami” na Spotkanie
Op³atkowe radnych Rady
Miejskiej i Rady Powiatu,
dyrektorów swarzêdzkich szkó³

i przedszkoli, przedstawicieli
Urzêdu Miasta i Gminy, ksiê¿y i
wielu innych znamienitych
goœci. Zgodnie z tradycj¹ dzielono siê op³atkiem, sk³adano
sobie œwi¹teczne ¿yczenia, w
nastroju sprzyjaj¹cym refleksji
wspominano wydarzenia koñcz¹cego siê roku…
/red/

Wigilia dla 160 dzieci
w EuroHotelu – dziêkujemy!
23 grudnia 2009 r. w
swarzêdzkim EuroHotelu
odby³a siê piêkna i niezwykle wzruszaj¹ca uroczystoœæ. W³aœciciele EuroHotelu – El¿bieta i Zbigniew Zawada ju¿ po raz
drugi zaprosili grupê 160
dzieci na uroczyste, wigilijne œniadanie.
Radna Rady Powiatu
Barbara Antoniewicz zwróci³a
siê z proœb¹ do pedagogów
szkolnych o wskazanie uczniów, których ucieszy takie
œwi¹teczne spotkanie. Panie
pedagog z czterech swarzêdzStyczeñ 2010

kich szkó³: Anna Weso³owska SP nr 1, El¿bieta Maciejak - SP
nr 4, Barbara Jankowska - SP nr
5, Bo¿ena Meller - Gimnazjum
nr 2 do³o¿y³y wielu starañ, aby
wszystko wypad³o znakomicie.
O godz. 10.00 m³odzi goœcie
wraz z opiekunami oraz
burmistrzem Swarzêdza Ann¹
Tomick¹ i ksiêdzem proboszczem Eugeniuszem GuŸdzio³em zasiedli do sto³ów ze
œwi¹tecznymi potrawami. By³o
tam wiele smako³yków, które
bardzo przypad³y do gustu
dzieciom, podoba³ siê uroczysty

Piêcioro swarzêdzkich
wspania³ych

Fot. T.Radziszewska

Wyj¹tkowy Sylwester
Z zabaw¹ lub modlitw¹

30 grudnia 2009 odby³a siê
ostatnia ubieg³oroczna sesja
Rady Miejskiej. Niezwykle
mi³ym akcentem pierwszej
czêœci obrad by³o uhonorowanie piêciorga zas³u¿onych
swarzêdzan. Listy gratulacyjne
od Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzêdz Anny Tomickiej
otrzymali:
> przechodz¹cy po wielu
latach pracy na emeryturê, by³y
dyrektor Schroniska M³odzie¿owego „Sarenka” w Kobylnicy
pan Marian Pokrywka,
> so³tys z najd³u¿szym sta¿em
w naszej Gminie – pani Maria
Drozda z Jasina,
> zdobywca tytu³u Mistrza
Œwiata Seniorów w P³ywaniu –
IPC w Brazylii oraz jednoczeœnie rekordzista œwiata pan
Krzysztof Paterka,
> zdobywca presti¿owej nagrody Srebrnego Medalu Omnia

Vincit przyznanego przez
Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego, za³o¿yciel i
dyrygent Swarzêdzkiej Orkiestry Fla¿oletowej pan Wojciech Wietrzyñski,
> za³o¿ycielka i prowadz¹ca
Chór „Niebo” z Gimnazjum nr
2 w Swarzêdzu pani Patrycja
Borowska-Klimaszewska.
Chór „Niebo” zdoby³ w
listopadzie 2009 II miejsce w
Konkursie Chórów Szkolnych
„Œpiewaj¹ca Wielkopolska”.
Nagrodzeni us³yszeli wiele
gor¹cych s³ów podziêkowañ i
gratulacji. Opowiedzieli o
swojej drodze do sukcesu i
podziêkowali za piêkne kwiaty
i upominki, wœród których by³
nawet rower dla mi³oœniczki
rowerowych wypraw pani
so³tys Marii Drozdy.
/mw, tr/

wystrój sali i choinka. Przy
œniadaniu czas p³yn¹³ weso³o,
rozmawiano o szkole, o
marzeniach a nawet listach do
œw. Miko³aja. Z tego te¿
powodu prawdziwy entuzjazm
wywo³a³y paczki z prezentami
ufundowane przez sponsorów:
Lidiê i Andrzeja Antoniewicz –
firma ANDERS, Ludmi³ê i
Aleksandra Weso³owskich –
firma ALWES, Jadwigê i
Edwarda Baczewskich – firma
BEMARC. Dzieci uzna³y, ¿e to
œwietny pomys³ - taka wizyta
œw. Miko³aja ju¿ od rana!
Nauczycielka ze SP nr 4 Jolanta
Dêbska zadba³a o to, aby
wigilijny nastrój uroczystoœci
mia³ tak¿e swój artystyczny

wymiar. Zaprezentowane
przez jej wychowanków œwi¹teczne Jase³ka zas³ugiwa³y
naprawdê na s³owa najwy¿szego uznania. Szkolny spektakl wzrusza³, uruchamia³
wyobraŸniê, imponowa³ dopracowaniem ka¿dego szczegó³u.
Przedpo³udnie w goœcinnym EUROHOTELU minê³o
niepostrze¿enie, pozosta³y
ciep³e wspomnienia oraz
zabrane do domów upominki.
W imieniu dzieci, które by³y
goœæmi na wigilijnym, uroczystym œniadaniu serdecznie
dziêkujemy organizatorom i
ofiarodawcom!
/tr/
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Prosto z OPS
Wigilia dla samotnych
starszych osób

20 grudnia 2009 r. o
godzinie 14.00, jak co roku, w
swarzêdzkim EuroHotelu
odby³o siê uroczyste Spotkanie
Wigilijne dla samotnych
starszych osób z terenu naszej
gminy. Wigilia zorganizowana
zosta³a przez Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy.

Rady Miejskiej Piotr Choryñski, ksi¹dz Dziekan Eugeniusz GuŸdzio³ oraz dyrektor
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
Anna Renda.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp aktorów Teatru Muzycznego z Poznania, którzy we
wzruszaj¹cy sposób przypomnieli o tradycjach œwi¹tecznych oraz wspólnie ze
wszystkimi goœæmi œpiewali
przepiêkne polskie kolêdy.
Po podzieleniu siê op³atkiem i ¿yczeniach wszyscy
zasiedli do wspólnego sto³u, na
którym pojawi³y siê tradycyjne,
wigilijne i œwi¹teczne potrawy.
Na zakoñczenie spotkania
ka¿dy jego uczestnik otrzyma³
„od Gwiazdora” s³odki upo¯yczenia pogody ducha, minek.
spokoju i zdrowia wszystkim
osobom uczestnicz¹cym w
Agnieszka Chróœcik
spotkaniu z³o¿yli: Burmistrz
z-ca Dyrektora Oœrodka
Miasta i Gminy Swarzêdz Anna
Pomocy Spo³ecznej w
Tomicka, przewodnicz¹cy
Swarzêdzu
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„Zachowaj TrzeŸwy Umys³”
- podsumowanie kampanii 2009
Zakoñczy³a siê ósma
edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj TrzeŸwy
Umys³” pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Uroczyste
podsumowanie kampanii
odby³o siê 9 grudnia 2009 w
goœcinnych progach Œwietlicy „Nasza Dziupla”.
Kampania „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” to realizowana od
2001 roku ogólnopolska akcja
obejmuj¹ca problem profilaktyki uzale¿nieñ. Jednym z
jej najwa¿niejszych celów jest
promowanie konstruktywnych
postaw, zdrowego stylu ¿ycia
oraz atrakcyjnych dla dzieci i
m³odzie¿y zachowañ prospo³ecznych jako alternatywy
wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, za¿ywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
Na pocz¹tku kwietnia szko³y
podstawowe i gimnazjalne z
terenu gminy Swarzêdz otrzyma³y materia³y i pomoce
edukacyjne potrzebne do realizacji kampanii. Szko³y wnios³y do kampanii wiele ciekawych inicjatyw.
Najciekawsze dzia³ania
przeprowadzone przez szko³y w
ramach kampanii zosta³y
nagrodzone przez komisje
konkursow¹.
Pierwsze miejsce zajê³a
Szko³a Podstawowa nr 1, drugie
miejsce zajê³o Gimnazjum nr 2
a trzecie miejsce Szko³a Podstawowa nr 4. Oprócz nagród
wrêczanych dla szkó³, nagrody
dla indywidualnych uczestników przyzna³o równie¿ Stowarzyszenie Dziennikarzy i Radiowców. Wœród laureatów z

terenu naszej gminy znaleŸli
siê: Karolina Maækowiak z
Gimnazjum im Miko³aja
Kopernika w Zalasewie, która
wziê³a udzia³ w konkursie
„Formu³a na trzeŸwoœæ”,
Bart³omiej Korcz z Gimnazjum nr 2, który bra³ udzia³
w konkursie „Formu³a na
trzeŸwoœæ”, Paulina Woliñska z Zespo³u Szkó³ w
Paczkowie, która bra³a udzia³
w Konkursie „Ping? Pong!”,
Jakub Dobrowolski ze Szko³y
Podstawowej nr 4, który bra³
udzia³ w konkursie „Przygoda
tu¿ za progiem”, Ada Szymañska z Gimnazjum nr 2,
która bra³a udzia³ w konkursie
„Moja pasja-moja tarcza”, Krzysztof Porz¹dak z Zespo³u
Szkó³ w Paczkowie, który bra³
udzia³ w konkursie „Przygoda
tu¿ za progiem”, Paulina
Pasiewicz z Gimnazjum nr 2,
która otrzyma³a nagrodê w
konkursie „Moja pasja-moja
tarcza”.
Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy i zapraszamy do
kolejnej edycji kampanii
„Zachowaj TrzeŸwy Umys³”.
Lidia Cha³asiak
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
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Œwiêty Miko³aj w Uzarzewie

W pi¹tkowe popo³udnie 18
grudnia do Uzarzewa zawita³
Œwiêty Miko³aj. Tym razem
przyjecha³ nie z Laponii, a z
Holandii, aby odwiedziæ i
spêdziæ czas z dzieæmi uczêszczaj¹cymi do œwietlic w
Uzarzewie, Wierzonce i Kar³owicach. Ten niecodzienny
goœæ, jak przysta³o na prawdziwego Miko³aja przywióz³
ze sob¹ wór prezentów, które
otrzyma³ od anonimowego
sponsora, czyli zespo³u pracowników jednej z poznañskich firm. Dzieci bior¹ce
udzia³ w spotkaniu, po wspania³ej zabawie i wielu konkursach, aby otrzymaæ od
Œwiêtego Miko³aja prezent
musia³y zaœpiewaæ piêkne
polskie kolêdy. Kolêdy roz-
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brzmia³y jeszcze przy stole,
który uroczyœcie nakryty i
zastawiony (przy tym pomaga³a
m.in. wolontariuszka z Austrii –
Esther Schonauer) przypomina³
nasze polskie tradycje wigilijne.
Bardzo dziêkujemy naszym sponsorom i oczywiœcie
Œwiêtemu Miko³ajowi, za to, ¿e
uda³o siê w tak œnie¿ne i mroŸne
popo³udnie stworzyæ mi³¹ i
ciep³¹ atmosferê, a uœmiech
wszystkich dzieci jest za to
najwiêksz¹ nagrod¹.
Dziêkujemy!
Agnieszka Chróœcik
z – ca dyrektora Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej
w Swarzêdzu

FABRYKA UMIEJÊTNOŒCI
zwalnia na chwilê...
28 grudnia 2009 roku w Gminnym Centrum
Informacji odby³o siê spotkanie podsumowuj¹ce
realizacjê projektu systemowego, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
2007 – 2013, pt. FABRYKA UMIEJÊTNOŒCI,
wspó³finanso-wanego przez Uniê Europejsk¹ w
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Na
spotkanie dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Swarzêdzu
oraz pracownicy socjalni zaprosili
w³adze Miasta i Gminy Swarzêdz, a tak¿e
dwudziestu dwóch beneficjentów projektu. W
ramach projektu, wsparciem objête by³y osoby
bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, z terenu
miasta i gminy Swarzêdz.
Celem nadrzêdnym projektu rozpoczêtego w kwietniu
2009 roku by³a: aktywizacja
spo³eczna i zawodowa osób
zagro¿onych zjawiskiem marginalizacji, integracja spo³eczna osób niepe³nosprawnych, zaburzonych psychicznie
i nieaktywnych zawodowo
poprzez wyposa¿enie w umiejêtnoœci i mo¿liwoœci zaistnienia na rynku pracy.
W ramach projektu realizowane by³y warsztaty: psychologiczne, komputerowe, promocji
zdrowego stylu ¿ycia, aktywizacji zawodowej, wiza¿u i
autoprezentacji, trening bud¿etowy, a tak¿e kursy: obs³ugi kas
fiskalnych, gospodyni domowej, ogrodnika, spawacza.
Odby³y siê równie¿ warsztaty
dla dzieci i rodziców w ramach
wspó³pracy z Instytutem Ma³ego Dziecka w Poznaniu, który
prowadzi³ grupy zabawowe dla
18 dzieci do 4 roku ¿ycia i ich
rodziców. Dzia³ania te mia³y na
celu poprawê jakoœci funkcjonowania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych tak, by lepiej radzi³y
sobie z wyzwaniami dnia
codziennego.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej uruchomi³ tak¿e Lokalny
Punkt Wsparcia, w którym w
soboty dy¿urowali: radca prawny, pracownik socjalny,
psycholog oraz policjant. W
czerwcu i grudniu 2009 odby³y
siê spotkania edukacyjne i
wspieraj¹ce najbli¿sze otocze-

nie osób z zaburzeniami psychicznymi, które prowadzi³
lekarz psychiatra. Udziela³
porad i wskazówek jak postêpowaæ z osobami chorymi,
aby poprawiaæ i ulepszaæ
jakoœæ opieki psychiatrycznej.
We wrzeœniu 2009 zorganizowane zosta³y dla 100
uczniów szkó³ gimnazjalnych
w Swarzêdzu warsztaty dramowe pt. ”Na krawêdzi” w
zakresie problematyki zdrowia
psychicznego.
Wymiernym sukcesem
projektu jest odkrycie przez
beneficjentów nowych umiejêtnoœci praktycznych w zakresie kwalifikacji zawodowych,
nieuœwiadamianych wczeœniej
zdolnoœci motywacyjnych,
prze³amanie niechêci do pracy
i poczucia bezradnoœci.
Fabryka Umiejêtnoœci to
tak¿e edukacja dla pracowników socjalnych. Uczymy
siê nowych, skuteczniejszych i
bardziej efektywnych form
pracy „z” i „dla” klientów
pomocy spo³ecznej, zagro¿onych marginalizacj¹ i wykluczeniem spo³ecznym.
Fabryka Umiejêtnoœci zakoñczy³a sw¹ dzia³alnoœæ w
2009 roku, po to aby wznowiæ
j¹ i kontynuowaæ ju¿ w 2010, z
nowymi pomys³ami i produkcj¹ nowych umiejêtnoœci.
Jolanta Osada
Koordynator projektu
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Aktualnoœci

BUD¯ET 2010 w rekordowej wysokoœci
Do ostatnich dni ubieg³ego roku
trwa³y prace nad bud¿etem Swarzêdza na 2010 rok. Uchwa³a w tej
sprawie zosta³a podjêta 30 grudnia,
podczas ostatniej zesz³orocznej sesji
Rady Miejskiej.
Dochody bud¿etu Swarzêdza na rok
2010 zosta³y skalkulowane w wysokoœci 117.741.037 z³ z³, natomiast
wydatki maj¹ wynieœæ 147.784.931 z³.
Planowany deficyt bud¿etu w kwocie
30.043.894 z³ zostanie pokryty z
kredytów bankowych i po¿yczek.
Uchwa³a ustala limit wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne
na lata 2010-2012 w wysokoœci
111.397.000 z³, w tym na rok 2010 w
wysokoœci 43.867.000 z³ oraz wydatki
maj¹tkowe na rok 2010 w wysokoœci
6.635.520 z³.

Wykaz zadañ
maj¹tkowych
- zgodnie z
Wieloletnim
Programem
Inwestycyjnym
na lata 2010-2012
? Budowa wodoci¹gu wraz z przy³¹czami w ulicy Pszczelnej w Zalasewie –
WPI, nr zad. 68 – zadanie realizowane w
latach 2008-2010. Do koñca roku 2009
zakoñczone zostan¹ prace projektowe wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na

budowê. Na wykonanie inwestycji w roku ? Zakup nowego taboru w ramach
2010 planuje siê kwotê 450.000 z³.
miejskiego systemu transportu publicznego – WPI nr 2-60004 – na rok 2010
? Budowa sieci wodoci¹gowej z wpisuje siê kwotê 6.250.000 z³, na zakup 5
przy³¹czami w Wierzenicy - WPI, nr zad. szt. autobusów, z czego kwota 5.000.000 z³
82 –zadanie wieloletnie realizowane w stanowi dofinansowanie z Europejskiego
latach 2008-2013. Do koñca roku 2009 Funduszu Rozwoju Regionalnego
zakoñczone zostan¹ prace projektowe wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na ? Modernizacja i remont odcinka ulicy
budowê. Na realizacjê przedsiêwziêcia w Cieszkowskiego w obrêbie ulic: Kwa2012 planuje siê kwotê 20.000 z³ na œniewskiego, S³owackiego i Cmentarnej
rozpoczêcie realizacji, która bêdzie – WPI nr 1-60014. Zadanie wieloletnie,
obejmuj¹ce lata 2008-2011. Na realizacjê
kontynuowana w roku 2013.
zadania wprowadza siê kwoty .po
? Budowa kanalizacji sanitarnej w 3.000.000 z³ na rok 2010 i 2011.
ulicy Polnej w Kobylnicy na odcinku od
ulicy Krótkiej do ulicy S³onecznikowej- ? Przebudowa ulicy Cieszkowskiego w
WPI – nr zadania 83- inwestycja Swarzêdzu oraz ulicy Swarzêdzkiej w
wieloletnia, obejmuj¹ca lata 2008-2011. Gruszczynie/droga nr 2407P/ - WPI nr 2Do koñca roku 2009 zakoñczone zostan¹ 60014 – Zadanie realizowane przez
prace projektowe wraz z uzyskaniem Starostwo Powiatowe, do planu na 2010
decyzji pozwolenia na budowê. Na rok wprowadza siê kwotê 2.550.000 z³,
realizacje inwestycji w roku 2011 planuje jako udzia³ Gminy Swarzêdz w realizacji
zadania.
siê kwotê 300.000 z³.
? Budowa kanalizacji sanitarnej w
Wierzonce – WPI nr 2-01010 –zadanie
wieloletnie, obejmuje realizacjê w latach
2010-2015. Wprowadza siê plan na rok
2010 – w wysokoœci 35.000 z³. Zadanie
obejmuje budowê przy³¹cza do Szko³y
Podstawowej w Wierzonce. Dalsza czeœæ
zadania bêdzie realizowana w latach 20142015.
? Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Wiejskiej w Jasiniu - WPI, nr 3-01010realizacja zadania w latach 2012-2013. W
roku 2012 planuje siê kwotê 80.000 z³. co
pozwoli na opracowanie dokumentacji
technicznej oraz uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowê. Realizacja zadania
planowana na rok 2013.
? Budowa peronu zewnêtrznego dla
szynobusu na stacji kolejowej w
Swarzêdzu - WPI, nr zad. 58 – na 2011 i
2012 rok wpisuje siê kwotê na realizacje
zadania w wysokoœci po 100.000 z³. Œrodki
te zostan¹ przeznaczone jako udzia³ Gminy
Swarzêdz w realizacji zadania. Zadanie
wieloletnie realizowane w latach 20072012.
? Przebudowa pêtli autobusowej na os.
Koœciuszkowców przy ul. Kwaœniewskiego - WPI nr 1-60004 - na wykonanie
zadania zaplanowano w bud¿ecie na 2010
rok kwotê 720.000 z³, w ramach którego
powstan¹ dwa perony dla autobusów, nowy
obiekt (kiosk, toalety).

? Budowa chodników i zatok autobusowych przy drogach powiatowych WPI
nr 3-60014 – na realizacjê zadania
wprowadza siê kwoty po 100.000 z³ na rok
2 0 1 0 , 2 0 11 o r a z 2 0 1 2 Z a d a n i e
realizowane w latach 2010-2015. Z uwagi
na z³y stan techniczny chodników w ci¹gu
dróg powiatowych corocznie Gmina
Swarzêdz bêdzie przeprowadza³a remonty
chodników. Powy¿sze pozwoli równie¿ na
wyst¹pienie do Starosty Poznañskiego z
wnioskiem o dofinansowanie.
? Budowa chodnika w ulicy Œredzkiej
w Swarzêdzu i Zalasewie – WPI nr 460014 –zadanie realizowane w latach
2009-2012. Na 2010 rok wpisuje siê kwotê
w wysokoœci 86.000, która przeznaczona
zostanie na zakoñczenie prac projektowych. Natomiast na rok 2011 planuje siê
kwotê 200.000 z³ a na rok 2012 2.000.000 z³. Takie roz³o¿enie œrodków
pozwoli na og³oszenie przetargu nieograniczonego w roku 2011.
? Przebudowa ulicy Wrzesiñskiej
wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
projekt oraz przebudowa ul. Wrzesiñskiej,
projekt oraz budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Szklarniowej i So³eckiejWPI nr 5-60014- zadanie realizowane w
latach 2008-2015. Na 2010 rok wpisuje siê
kwotê 900.000 z³ na zakoñczenie prac
projektowych oraz rozpoczêcie realizacji
zadania.
? Budowa nawierzchni wraz z odwo-
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dnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy
- WPI, nr zad. 4 – zadanie realizowane w
latach 2006-2014. Zaplanowano na rok
2010 kwotê 10.000 z³ na zakoñczenie prac
projektowych. Na rozpoczêcie realizacji
zadania w 2012 planuje siê kwotê
2.000.000 z³.
Realizacjê zadania przeniesiono na lata
2012-2014 ze wzglêdu na koniecznoœæ
zakoñczenia formalnoœci prawnych
zwi¹zanych z przejêciem gruntu od PKP
? Budowa drogi - przed³u¿enie ulicy
Planetarnej - WPI, nr zad. 21 –zadanie
realizowane w latach 2006-2013. W roku
2010 zaplanowano kwotê 800.000 z³.
Na realizacje zadania w latach 2011 i 2012
wprowadza siê odpowiednio po 3.500.000
z³ na ka¿dy rok.
Termin realizacji zadania wyd³u¿ono do
roku 2012 ze wzglêdu na mo¿liwoœci
bud¿etowe w roku 2010.

Aktualnoœci

? Budowa ci¹gu pieszo-rowerowego od
os. Czwartaków do os. Koœciuszkowców
przy skarpie jeziora Swarzêdzkiego,
modernizacja placu targowego - WPI, nr
zad. 53 – realizacja zadania w latach 20072010. W bud¿ecie na 2010 rok wprowadza
siê kwotê 800.000 z³, jako œrodki na
zakoñczenie realizowanej inwestycji.

2012. Wprowadza siê kwotê 1.000.000 z³
w 2011 roku, natomiast kwotê 1.500.000 z³
na rok 2012.

? Przebudowa skrzy¿owania drogi
krajowej nr 92 (ul. Poznañska) z ul.
Kirkora w Swarzêdzu - WPI, nr zad. 79 –
realizacja inwestycji w latach 2008-2010.
W bud¿ecie na 2010 rok wprowadza siê
? Budowa parkingu w rejonie p³ywalni kwotê 385.000 z³.
Wodny Raj oraz w rejonie skrzy¿owania
ulic Œw. Marcin i Kosynierów w ? Budowa drogi ³¹cz¹cej ul. Rabowick¹
Swarzêdzu - WPI, nr zad. 55 – zadanie z drog¹ krajow¹ nr 92 w Jasiniu - WPI, nr
wieloletnie obejmuj¹ce lata 2007-2011. W zad. 1-60016 – realizacja zadania przyjêta
bud¿ecie na 2011 wprowadza siê kwotê na lata 2008-2015. W 2010 roku
800.000 z³.
wprowadza siê kwotê 280.000 z³, w 2011
roku kwotê 1.000.000 z³ oraz w 2012 kwotê
? Budowa nawierzchni w ul. Topolowej 2.000.000 z³. Maj¹c na uwadze mo¿liwoœci
w Kar³owicach – WPI, nr zad. 62 – zadanie bud¿etowe oraz planowan¹ szacunkow¹
wieloletnie obejmuj¹ce lata 2008-2011. Na wartoœæ zadania w wysokoœci 50 mln z³
realizacjê zadania w roku 2010 wprowadza realizacjê zadania podzielono na dwa
siê kwotê 630.000 z³, natomiast na rok 2011 etapy. W etapie I wykonanie w roku 2010
projektu budowlanego oraz przygotowanie
kwotê 1.000.000 z³.
wniosku o dofinansowanie, w etapie II
? Budowa nawierzchni wraz z odwo- obejmuj¹cej lata 2011-2015 budowa
dnieniem w ul. Pieprzyka i na Palcu wiaduktu i towarzysz¹cej infrastruktury
Handlowym w Swarzêdzu – WPI, nr drogowej. Zaplanowane w latach 2009zadania 63 – realizacja zadania w latach 2013 wydatki pozwalaj¹ na z³o¿enie
2008-2010. Zabezpiecza siê w bud¿ecie na wniosku o dofinansowanie z funduszy
2010 kwotê 350.000 z³, jako œrodki na pomocowych, co w konsekwencji po
otrzymaniu ewentualnego dofinansowania
zakoñczenie realizowanej inwestycji.
pozwoli na realizacjê zadania do koñca
? Przebudowa skrzy¿owania ulic: roku 2013 oraz zmniejszenie wydatków
Polnej, Œredzkiej, Rabowickiej - WPI, nr w³asnych.

? Budowa chodnika oraz ci¹gu pieszojezdnego w miejscowoœci Kobylnica od
ulicy Swarzêdzkiej do przystanku
autobusowego w rejonie ulicy Leœnej WPI, nr zad. 34 – inwestycja realizowana
przez GDDKiA w Poznaniu. W zwi¹zku z
wycofaniem inwestycji przez Generaln¹
Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad w
Poznaniu w 2009 roku, uzgodnione
wczeœniej dofinansowanie Gminy
Swarzêdz w wysokoœci 600.000 z³
wprowadza siê do planu na 2010 rok.
zad. 67 – Inwestycja wieloletnia,
obejmuj¹ca lata 2008-2012. Kwotê
? Przebudowa Placu Niez³omnych 800.000 z³ wprowadza siê do bud¿etu na
wraz z ul. Ma³a Rybacka - WPI, nr zad. 39 2011 rok, na 2012 planuje siê kwotê
– na realizacje inwestycji w roku 2010 2.700.000 z³. Rozpoczêcie realizacji
wprowadza siê kwotê 1.500.000 z³ na inwestycji w roku 2011, kontynuacja oraz
kontynuacjê zadania w roku 2011 planuje zakoñczenie w roku 2012.
siê kwotê 1.800.000 z³. Zadanie
wieloletnie, obejmuj¹ce lata 2006-2011.
? Budowa nawierzchni wraz z odwo? Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wie¿owej oraz czêœci ul.
Zieliñskiej w Gruszczynie - WPI, nr zad.
48 – zadanie wieloletnie obejmuj¹ce lata
2007-2011. Wpisuje siê kwotê 2.500.000 z³
na rok 2010, natomiast na rok 2011
wprowadza siê kwotê 2.000.000 z³.

? Przebudowa ul. Spadochronowej w
Gruszczynie - WPI, nr zad. 2-60016 –
inwestycja wieloletnia, realizacja zadania
w latach 2009-2012. w bud¿ecie na 2010
rok wprowadza siê kwotê 80.000 z³ na
zakoñczenie prac zwi¹zanych z opracowaniem dokumentacji technicznej, natomiast 2.000.000 z³ w 2012 rok na realizacjê
dnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, inwestycji.
Skargi, Sienkiewicza i Krêtej w
Swarzêdzu - WPI, nr zad. 69 – zadanie ? Przebudowa ul. Warzywnej w Swawieloletnie obejmuj¹ce lata 2008-2010. W rzêdzu – WPI nr 4-60016- zadanie
bud¿ecie na roku 2010 wprowadza siê wieloletnie realizowane w latach 20092012. Wprowadza siê kwotê 500.000 na
kwotê 1.600.000 z³ na realizacjê zadania.
rok 2010, 1.000.000 z³ na 2011 rok,
? Przebudowa skrzy¿owania ulic 500.000 z³ na 2012 rok. Z uwagi na
Granicznej, Kupieckiej i Rolnej - WPI, nr ograniczenia bud¿etowe inwestycja
zad. 73 –zadanie wieloletnie obejmuj¹ce podzielona na etapy, realizowana w roku
lata 2008-2012. Na rok 2010 zabezpiecza 2010 i 2011. Koñcowe rozliczenie
siê kwotê 30.000 z³ oraz kwotê 1.500.000 inwestycji w roku 2012.

? Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Leœnej w GruszczynieWPI, nr zad. 49. Inwestycja wieloletnia,
obejmuj¹ca lata 2007-2010. W roku 2010 z³ na rok 2012.
wprowadza siê kwotê 900.000 z³, na
zakoñczenie realizowanej inwestycji.
? Przebudowa skrzy¿owania ulic
Granicznej i Kirkora – WPI, nr zad 74
? Budowa nawierzchni wraz z odwo- –zadanie wieloletnie realizowane w latach
dnieniem w ul. £¹kowej w Gruszczynie – 2008-2012. Na rok 2011 wprowadza siê
WPI, nr zad. 50 – zadanie wieloletnie kwotê 1.500.000 z³ na realizacjê
obejmuj¹ce lata 2008-2012, na realizacjê inwestycji.
inwestycji w roku 2011 wpisuje siê kwotê
800.000 z³, natomiast na rok 2012 planuje ? Budowa nawierzchni wraz z odwosiê kwotê 2.000.000 z³.
dnieniem w ulicy Napoleoñskiej – WPI,

? Przed³u¿enie œcie¿ki nad jeziorem w
kierunku P³ywalni ,,Wodny Raj”- WPI,
nr zad. 5-60016 –zadanie obejmuj¹ce lata
realizacji w 2009-2010. Zaplanowano w
bud¿ecie na 2010 rok kwotê 700.000 z³.

? Budowa chodnika w ul. Zap³ocie,
Dworskiej i Sokolnickiej w PaczkowieWPI nr 8-60016, inwestycja wieloletnia,
realizacja zadania w latach 2009-2011. W
nr zad. 77 – realizacja zadania latach 2008- bud¿ecie na 2010 rok wprowadza siê kwotê
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31.000, na kontynuacje zadania w 2011
roku planuje siê kwotê 480.000 z³.
Realizacjê zadania podzielono na dwa
etapy, w etapie I w roku 2010 planuje siê
wykonanie dokumentacji projektowej ,
etap II obejmowa³ bêdzie budowê
chodnika w roku 2011.

Aktualnoœci

2010 zabezpiecza siê w bud¿ecie kwotê
100.000 z³, na zakoñczenie prac
projektowych, natomiast w roku 2012
kwotê 2.500.000 z³ na realizacjê zadania.

? Remont Ratusza z wyposa¿eniem WPI, nr zad. 60 – inwestycja wieloletnia
obejmuj¹ca lata 2007-2012. Na realizacje
? Budowa alei spacerowej ze œcie¿k¹ zadanie w 2011 roku zaplanowano kwotê
rowerow¹ wraz z infrastruktur¹ towa- 100.000 z³, na wykonanie kolejnego etapu
rzysz¹c¹ w rejonie jeziora swarzêdz- remontu.
kiego wraz z przystani¹ – WPI 9-60016,
zadanie realizowane w latach 2009-2011. ? Ochrona najbiedniejszych mieszkañNa 2010 rok planuje siê kwotê 650.000 z³ ców Gminy Swarzêdz przed wykluna realizacje zadania, natomiast na 2011 czeniem cyfrowym – WPI, nr zadania 1rok - 150.000 z³ na koñcowe rozliczenie 75095. W zwi¹zku z zamiarem kontynuacji
inwestycji. W ramach zadania planuje siê przedsiêwziêcia, do planu na 2010 rok
budowê œcie¿ki pieszo-rowerowej wzd³u¿ wprowadza siê kwotê 120.000 z³,
jeziora swarzêdzkiego, która komu- stanowi¹c¹ udzia³ w³asny Gminy w
nikacyjnie po³¹czy p³ywalniê „Wodny projekcie unijnym w powy¿szym zakresie.
Raj".
? Budowa dróg i kanalizacji deszczowej na os. Wielkopolskim /porozumienie/ - WPI 10-60016, wartoœæ zadania
opiewa na kwotê 3.000.000 z³, realizacja w
latach 2010 – 2012, wprowadza siê
odpowiednio po 1.000.000 z³ na ka¿dy rok.
Zadanie realizowane jest na podstawie
porozumienia z komitetem mieszkañców,
który przygotowa³ i przekaza³ czeœæ
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Pozosta³a czêœæ dokumentacji zostanie przekazana w roku 2010,
na podstawie której Gmina rozpocznie
realizacjê zadania z kontynuacj¹ w roku
2011 oraz koñcowym rozliczeniem w roku
2012.
? Rewitalizacja Starówki w Swarzêdzu
(inwentaryzacja, oznakowanie miejsc
zabytkowych, organizacja przestrzeni
publicznej) - WPI nr zadania 11-60016,
zadanie obejmuj¹ce lata 2012-2015. W
bud¿ecie na rok 2012 planuje siê kwotê
100.000 z³, na opracowanie koncepcji.
? Budowa uk³adu komunikacyjnego
³¹cz¹cego dworzec, budynek socjalny
przy ul. Sienkiewicza oraz przebudowa
skrzy¿owania drogi krajowej nr 92 z ul.
Stawn¹ – WPI, nr zadania 12-60016,
realizacja zadania obejmuje lata 20122015. Zabezpiecza siê w bud¿ecie œrodki w
wysokoœci 100.000 z³ na 2012 rok, na
opracowanie dokumentacji.
? Budowa sieci parkingów na terenach
osiedli w Swarzêdzu – WPI, nr zadania
13-60016, zadanie wieloletnie obejmuj¹ce
lata 2012-2015. na rok 2012 planuje siê
kwotê 300.000 z³, na opracowanie
koncepcji obejmuj¹cej wszystkie osiedla
mieszkaniowe na terenie Swarzêdza.
? Budowa i renowacja mieszkañ - WPI,
nr zad. 1-70005, inwestycja wieloletnia
realizowana w latach 2007-2014. Na rok
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? Rozbudowa remizy stra¿ackiej w
Kobylnicy o wozowniê z wykorzystaniem piêtra nad wozowni¹ na
œwietlicê wiejsk¹ - WPI, nr zad. 56
–Za³o¿ono wykonanie zadania w latach
2007-2012. Na realizacje zadania w 2010
roku wprowadza siê kwotê 60.000 z³, w
2011 kwotê 300.000 z³, natomiast kwotê
200.000 planuje siê w 2012 roku.
? Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzêdza - WPI, nr zad.
30, zadanie inwestycyjne obejmuj¹ce lata
2005-2010. W bud¿ecie na 2010 r.
wprowadza siê kwotê 850.000 z³.
? Budowa centrum powiadamiania
ratunkowego: Stra¿ Miejska, Stra¿
Po¿arna i Pogotowie Ratunkowe - WPI,
nr zad. 1-75495 –realizacja inwestycji w
latach 2009-2014. Zaplanowano œrodki w
bud¿ecie w wysokoœci 60.000 na 2010 rok,
Kwotê 1.000.000 z³ planuje siê w 2012 na
wykonanie adaptacji.
Ze wzglêdu na koniecznoœæ zakoñczenia
prac zwi¹zanych z uregulowaniem stanu
prawnego budynków PKP, realizacjê
zadania podzielono na dwa etapy. W etapie
pierwszym zaplanowano w roku 2010
opracowanie dokumentacji projektowej w
etapie drugim wraz z zadaniem zwi¹zanym
z budow¹ drogi dojazdowej /zadanie ujête
w dziale drogi gminne/ zaplanowano
przebudowê budynku po PKP na Centrum
Powiadamiania Kryzysowego.

oœwiatowych w ramach programu
rewitalizacji placówek oœwiatowych na
terenie Gminy Swarzêdz /termomodernizacja/ - WPI, nr zad. 1-80101 –
zadanie wieloletnie obejmuj¹ce lata 20102015. £¹cznie planowane œrodki opiewaj¹
na kwotê 20.000.000 z³. W 2010 roku
zabezpiecza siê kwotê 3.500.000 z³ oraz w
latach 2011 - 2012 po 3.300.000 z³.
W wyniku wykonanego audytu placówek
oœwiatowych przyjêto program realizacji
zadañ, zwi¹zanych z doprowadzeniem
placówek oœwiatowych do zak³adanego
standardu do roku 2013 oraz realizacjê
zadañ ponadstandardowych w latach 20142015.
? Rewitalizacja ¿³obka i placówek
przedszkolnych - WPI, nr zad. 2-80104 –
inwestycja wieloletnia realizowana w
latach 2011-2015. Planowana wartoœæ
zadania wynosi 1.600.000 z³. Do planu na
rok 2011 wprowadza siê kwotê 200.000 z³.
Przeprowadzony audyt nie wykaza³
koniecznoœci wykonania prac w roku
2010. Prace niezbêdne do realizacji
zaplanowano do roku 2015, przeznaczaj¹c
na ten cel po 200.000 z³ w latach 2011-2012
oraz w latach 2013-2015 corocznie kwotê
400.000 z³.
? Remont przychodni w Kobylnicy i w
Swarzêdzu (lata 2011-2012 – przychodnia w Kobylnicy) – WPI, nr zad. 45 –
realizacja inwestycji w latach 2007-2012.
W 2010 roku zabezpieczono kwotê
1.000.000 z³, na 2011 rok - 500.000 z³
natomiast w roku 2012 planuje siê kwotê
200.000 z³.
Ze wzglêdu na koniecznoœæ uregulowania
stanu prawnego budynków w Kobylnicy
realizacjê zadania zaplanowano na lata
2011-2012.
? Budowa kolektora deszczowego Swarzêdz po³udnie do Stawów Antoniñskich- WPI, zadanie nr 24 – inwestycja
wieloletnia realizowana latach 2004-2010.
W bud¿ecie na 2010 rok wprowadzono
kwotê 7.500.000 z³ na kontynuacje
inwestycji i jej zakoñczenie.

? Budowa kanalizacji sanitarnej z
przy³¹czami w ul. Okrê¿nej w Swarzêdzu - WPI, nr zad. 84 –zadanie
wieloletnie obejmuj¹ce lata 2008-2011. Na
kontynuacje inwestycji w 2011 zapla? Rozbudowa Zespo³u Szkó³ w Pacz- nowano kwotê 300.000 z³.
kowie - WPI, nr zad. 40 – realizacja
inwestycji obejmuje lata 2006-2013. ? Budowa kanalizacji deszczowej w
Zabezpiecza siê w bud¿ecie œrodki w ulicy Szumana wraz z pod³¹czeniem
wysokoœci 80.000 z³ na rok 2010 na ulicy Œniadeckich i Tortunia do kolezakoñczenie prac projektowych, natomiast ktora deszczowego – WPI Nr 1-90001.
na 2011 kwotê 500.000 z³ oraz 2.000.000 Zadanie realizowane w latach 2010-2012,
plan na 2010 rok ustala siê w kwocie
na 2012 rok na realizacje zadania.
60.000 z³ na opracowanie dokumentacji
? Remont i modernizacja placówek technicznej oraz 300.000 z³ na realizacjê
zadania w 2011 roku, natomiast kwotê
Styczeñ 2010

Aktualnoœci

Prosto z Ratusza

400.000 z³ na rok 2012 na kontynuacje
inwestycji.
Realizacja zadania pozwoli na pod³¹czenie, do realizowanego kolektora
deszczowego do Stawów Antoniñskich,
kanalizacji deszczowej w ulicy Œniadeckich i Tortunia.

kwocie 1.200.000 z³ , z czego na ka¿dy rok
planuje siê po 200.000 z³. Celem zadania
jest budowa infrastruktury, pozwalaj¹cej
na usprawnianie turystyki pieszej i
rowerowej wzd³u¿ Doliny Cybiny oraz
rozbudowa infrastruktury turystycznej
przy istniej¹cych szlakach turystycznych.

? Budowa i modernizacja oœwietlenia
ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzêdz
– WPI, nr zad. 26 –inwestycja wieloletnia,
realizowana w latach 2003-2015. W
bud¿ecie na 2010 rok zaplanowano kwotê
1.000.000, natomiast po 600.000 z³ na lata
2011-2012.
Ze wzglêdu na mo¿liwoœci bud¿etowe na
lata 2011-2015 planuje siê realizowaæ
zadanie przy kwocie 600.000 z³ rocznie.

? Budowa placów zabaw i miejsc
rekreacji dla dzieci i m³odzie¿y – WPI nr
5-92601. Inwestycja wieloletnia, obejmuj¹ca lata 2010-2015. Ca³kowita wartoœæ
zadania wynosi 1.200.000 z³. Na realizacjê
zadania w latach 2010 – 2012 wprowadza
siê odpowiednio po 200.000 z³ na ka¿dy
rok, zadanie bêdzie realizowane sukcesywnie wg. potrzeb.

Wykaz zadañ
inwestycyjnych
jednorocznych
na 2010 rok:

? Budowa centrum kulturalno-integracyjnego - WPI, nr zad. 1-92109
–inwestycja wieloletnia obejmuj¹ca lata
2009-2013. W bud¿ecie na rok 2010
wprowadza siê kwotê 200.000 z³.
Natomiast na rok 2011 kwotê 3.000.000 z³,
z kolei na 2012 - 4.000.000 z³.
Bior¹c pod uwagê planowan¹ kubaturê ? Dostawa i monta¿ wiat przystanbudynku planowany koszt projektu kowych – w 2010 roku zaplanowano kwotê
20.000 z³ na zakup 4 nowych wiat
wyniesie ok. 250.000 z³
przystankowych na terenie miasta i gminy,
? Remont œwietlic – WPI, nr zad. 2- konkretne lokalizacje bêd¹ wynikaæ z
92109 – inwestycja wieloletnia obejmuj¹ca potrzeb mieszkañców.
lata 2010-2013. Ca³kowita wartoœæ zadania
wynosi 200.000 z³. Do planu na lata 2010 - ? Dostawa i monta¿ wiat przystan2012 wprowadza siê kwoty 50.000 z³, na kowych w Paczkowie - zadanie realizowane w ramach Funduszu So³eckiego –
ka¿dy rok.
w 2010 roku zaplanowano kwotê 7.638 z³.
Rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alnoœæ
? Budowa sieci œcie¿ek rowerowych i ? Dostawa i monta¿ wiaty przystanpunktów widokowych w Dolinie Cybiny kowej w Wierzenicy – zadanie reali– WPI, nr zadania 1-92195, zadanie zowane w ramach Funduszu So³eckiego –
wieloletnie obejmuj¹ce lata 2012-2015. w 2010 roku zaplanowano kwotê 5.000 z³.
Ca³kowita wartoœæ zadania wynosi
400.000 z³. W bud¿ecie na 2012 planuje siê ? Utwardzenie kostk¹ brukow¹ terenu
kwotê 100.000 z³.
wokó³ œwietlicy w Uzarzewie – zadanie
realizowane w ramach Funduszu So³eckiego.
W bud¿ecie na 2010 rok
? Zagospodarowanie terenu na os.
Miel¿yñskiego w Swarzêdzu pomiêdzy zabezpiecza siê kwotê 19.311 z³.
drog¹ dojazdow¹ do Zespo³u Szkó³ a
ulic¹ Graniczn¹ – WPI nr 2-92601. Na ? Zmiana sposobu u¿ytkowania wraz z
realizacjê zadania w 2010 wprowadza siê remontem budynku przy ul. Sienkiekwotê 450.000 z³. Zadanie obejmuje wicza 15 w Swarzêdzu- Na przystobudowê placu zabaw, budowê œcie¿ki, sowanie budynku poprodukcyjnego do
oœwietlenia parkowego oraz nowych celów mieszkaniowych w bud¿ecie na
nasadzeñ zieleni.
2010 rok zabezpiecza siê kwotê 6.000.000
z³.
? Moje boisko Orlik 2012 – WPI nr zad.
3-92601 – zadanie wieloletnie, obejmuj¹ce ? Zakup sprzêtu komputerowego oraz
lata 2009-2011. Ustala siê plan finansowy licencji oprogramowania dla UMIG –
na realizacje zadania w latach 2010 – 2011 Z uwagi na koniecznoœæ wymiany sprzêtu,
w wysokoœci 2.000.000 z³, odpowiednio na który nie spe³nia wymogów do nowych
ka¿dy rok po 1.000.000 z³.
programów oraz zakupu zestawów
komputerowych dla nowo utworzonych
? Budowa infrastruktury turystyczno- stanowisk pracy, w bud¿ecie na 2010 rok
rekreacyjnej – WPI nr 4-92601, na zabezpiecza siê kwotê 100.000 z³.
realizacjê zadania w latach 2010-2015
zaplanowano œrodki finansowe w ³¹cznej ? Budowa systemu informatycznego w
Styczeñ 2010

ramach strategii informatyzacji Urzêdu
- W bud¿ecie na 2010 rok wprowadza siê
kwotê 100.000 z³.
? Rozbudowa systemu bezprzewodowego Internetu na terenie Miasta
Swarzêdz - W celu zwiêkszenia zasiêgu
sieci bezprzewodowego Internetu i objêcia
nowych rejonów miasta, wymagana jest
budowa nowych punktów dostêpowych. W
roku 2010 na powy¿sze zadanie przeznacza siê kwotê 30.000 z³.
? Budowa systemu informatycznego w
ramach wsparcia rzemios³a stolarskiego
Gminy Swarzêdz - na realizacje zadania
przeznacza siê kwotê 100.000 z³
stanowi¹c¹ udzia³ w³asny Gminy w
projekcie unijnym „innowacyjna gospodarka”.
? Zakup sprzêtu po¿arniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzêdzu i
Kobylnicy- w bud¿ecie na 2010 rok
zabezpiecza siê kwotê 25.000 z³.
? Zakup fotoradaru dla Stra¿y
Miejskiej – w bud¿ecie na 2010 rok
zaplanowano kwotê 130.000 z³.
? Zakup kontenera z przeznaczeniem
na pomieszczenie magazynowe przy
œwietlicy w Gortatowie – zadanie realizowane w ramach Funduszu So³eckiego.
W bud¿ecie na 2010 rok zabezpieczono
kwotê 5.000 z³.
? Budowa mini boiska sportowego w
Gruszczynie – zadanie realizowane w
ramach Funduszu So³eckiego. Na wykonanie zadania planuje siê w 2010 roku
kwotê 24.638 z³.
? Wykonanie ogrodzenia wokó³ boiska
sportowego w Kar³owicach – zadanie
realizowane w ramach Funduszu So³eckiego. W bud¿ecie na 2010 zaplanowano
kwotê 14.266 z³.
? Remont ogrodzenia oraz doposa¿enia
ogólnodostêpnego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Kobylnicy zadanie inwestycyjne realizowane w
ramach Fundusz So³eckiego. W bud¿ecie
na 2010 rok zaplanowano kwotê 24.638 z³.
? Budowa ogólnodostêpnego placu
zabaw w Paczkowie – zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu
So³eckiego. W bud¿ecie na 2010 rok
zabezpieczono kwotê 15.000 z³.
? Budowa boiska sportowego w
Wierzonce - zadanie realizowane w
ramach Funduszu So³eckiego. Na
wykonanie zadania planuje siê w bud¿ecie
na 2010 rok kwotê 15.029 z³. /opr. MW/
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Wielki Projekt Kanalizacyjny:

Przedstawiamy zakres inwestycji
w po³udniowej czêœci
gminy Swarzêdz.

Ca³y projekt obejmuje budowê na
terenie gmin: Swarzêdz, Murowana Goœlina, Czerwonak, Pobiedziska i Skoki
kanalizacji sanitarnej, w tym:
? kanalizacji grawitacyjnej na d³ugoœci
214,8 km,
? przy³¹czeñ kanalizacyjnych na d³ugoœci
35,2 km,

Jak niedawno informowaliœmy, 15 paŸdziernika 2009 r. w
siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie pomiêdzy Zwi¹zkiem
Miêdzygminnym „Puszcza Zielonka”, a Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zosta³a
podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu pod nazw¹
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic” ze œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko.
Swarzêdz od pocz¹tku jest cz³onkiem Zwi¹zku Miêdzygminnego Puszcza Zielonka, a podpisanie tej umowy oznacza
dla naszej Gminy ogromne korzyœci.
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? ruroci¹gów t³ocznych na d³ugoœci 118,7
km,
? przepompowni œcieków w liczbie 151
sztuk.
Zlikwidowane zostan¹ przestarza³e
oczyszczalnie œcieków w Skokach i Pobiedziskach - bêd¹ przystosowane do funkcjonowania wy³¹cznie jako przepompownie
œcieków.
W ramach tej inwestycji przygotowane
s¹ dwa projekty Gminy Swarzêdz - budowa
kanalizacji sanitarnej w po³udniowej czêœci
gminy i pó³nocnej czêœci gminy. Wartoœæ
inwestycji Swarzêdza to kilkadziesi¹t mln
Styczeñ 2010
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Swarzêdz, Zalasewo, Paczkowo
Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach
Programu Infrastruktura i Œrodowisko

lizowanie wszystkich ulic na obszarach
objêtych projektem mo¿liwe bêdzie w
kolejnych etapach, gdy¿ ca³y projekt
opracowany zosta³ tak, aby umo¿liwiæ
rozbudowê sieci kanalizacyjnej zgoW poprzednim wydaniu „Prosto z
dnie z potrzebami.
Ratusza” przedstawiliœmy Pañstwu
Nowa sieæ kanalizacyjna zosta³a
zakres projektu, który bêdzie realizowany w pó³nocnej czêœci gminy zaprojektowana w oparciu o najnowsze
(Bugucin, Janikowo, Kobylnica i rozwi¹zania techniczne, co powinno
zapewniæ jej sprawne i bezawaryjne
Gruszczyn).
funkcjonowanie. Ruszaj¹ ju¿ konkretne
W tym wydaniu przedstawiamy
Pañstwu mapkê ilustruj¹c¹ inwestycje
kanalizacyjne w ramach tego projektu
w po³udniowej czêœci naszej gminy.
Kanalizacjê sanitarn¹ otrzymaj¹ tam
Swarzêdz, Zalasewo i Paczkowo.
Zadanie to umownie okreœlone zosta³o
jako 1 (patrz tabelka) i oznacza budowê
a¿ 31,1 km kolektorów sanitarnych
gra-witacyjnych i t³ocznych oraz 9
przepompowni œcieków. Na pocz¹tek
powstanie tam a¿ 1298 przy³¹czy
kanalizacyjnych do posesji!
z³, za które bêdzie mo¿na zbudowaæ 51,1
km kolektorów grawitacyjnych, 15,6 km
kolektorów t³ocznych oraz 25 przepompowni.

prace realizacyjne. Wkrótce Zwi¹zek
og³osi przetargi na In¿yniera Kontraktu i
Pomoc Techniczn¹ oraz na roboty
budowlano-monta¿owe. Oznacza to, ¿e
pierwsze wykopy bêd¹ mia³y miejsce ju¿
wiosn¹ 2010 roku, zaraz po rozstrzygniêciu przetargów. Zakoñczenie wszystkich prac budowlanych wyznaczone
zosta³o na drugi kwarta³ 2012 roku.
/MW, PN/.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e skanaStyczeñ 2010
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Dodatkowe miliony dla Swarzêdza
W³adze Swarzêdza i podleg³e
Gminie instytucje dok³adaj¹ wszelkich starañ, aby zasiliæ nasz bud¿et
funduszami pochodz¹cymi z zewn¹trz. Staramy siê siêgaæ zarówno
po œrodki unijne, jak i pochodz¹ce z
krajowych Ÿróde³. Rok 2009 pod tym
wzglêdem Burmistrz Anna Tomicka
zaliczyæ mo¿e do bardzo udanych.
Wystarczy podsumowaæ dane z
poszczególnych informacji, które
podawaliœmy Pañstwu podczas
ca³ego minionego roku.
Przypomnijmy:
> Kilkadziesi¹t milionów z³otych na
kanalizacjê
15 paŸdziernika 2009 r. w siedzibie
Narodowego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie pomiêdzy Zwi¹zkiem
Miêdzygminnym „Puszcza Zielonka” a
Narodowym Funduszem Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej zosta³a
podpisana umowa o dofinansowanie dla
projektu pod nazw¹ „Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic” ze œrodków Funduszu Spójnoœci w
ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko. Swarzêdz od
pocz¹tku jest cz³onkiem Zwi¹zku
Miêdzygminnego Puszcza Zielonka, a
podpisanie tej umowy oznacza dla naszej
Gminy ogromne korzyœci. Wartoœæ
inwestycji kanalizacyjnych w naszej
gminie szacowana jest na kilkadziesi¹t
milionów z³otych.
O szczegó³ach tego projetu piszemy
obszernie na str. 16-17.
> 5 nowoczesnych autobusów
22 wrzeœnia 2009 Burmistrz Miasta i
Gminy Swarzêdz Anna Tomicka podpisa³a
w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego umowê na dofinansowanie zakupu autobusów dla
Swarzêdzkiej Komunikacji Autobusowej
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego. Umowa przewiduje dofinansowanie zakupu autobusów
do wysokoœci 5 mln z³otych, tj. 80%
planowanych wydatków. Kwota ta
zostanie uzupe³niona o 1,25 mln z³,
stanowi¹ce wk³ad w³asny gminy
Swarzêdz.
Zgodnie z umow¹, w 2010 roku
zakupionych zostanie 5 nowoczesnych,
niskopod³ogowych autobusów miejskich
wyposa¿onych w klimatyzowan¹ przestrzeñ pasa¿ersk¹.
Projekt wspó³finansowany jest przez Uniê
Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
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Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013
> Boisko „Orlik”
Gmina Swarzêdz otrzyma³a dofinansowanie do budowy boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko Orlik –
2012”. Umowy o dofinansowanie podpisane zosta³y: 19 lutego 2009 r. w Urzêdzie
Marsza³kowskim Województwa Wielkopolskiego oraz 26 listopada 2009 roku w
Ministerstwie Sportu i Turystyki. Umowa z
wykonawc¹, którym by³a firma Kaszub z
Kie³pina w gminie Kartuzy, podpisana
zosta³a 7 paŸdziernika 2009 roku. Obiekt
zosta³ wybudowany i odebrany w dniu
30.11.2009 roku.
Uroczyste otwarcia kompleksu nast¹pi³o
17.12.2009.
W ramach programu „Moje Boisko Orlik
2012" przy Szkole Podstawowej nr 5 na os.
Miel¿yñskiego w Swarzêdzu powsta³
kompleks dwóch boisk:
1. Boisko pi³karskie (o wymiarach 30 x 62
m, ogrodzone do wysokoœci 4 m wraz z tzw.
„pi³ko-chwytami" o wysokoœci 5 m),
nawierzchnia boiska wykonana jest z trawy
syntetycznej krótkiej na podbu-dowie
asfaltowej z odwodnieniem.
2. Boisko wielofunkcyjne (o wymiarach 30
x 50 m, ogrodzone do wysokoœci 4 m), na
którym mo¿na graæ w siatkówkê,
koszykówkê i pi³kê rêczn¹. Nawierzchnia
boiska wykonana jest z poliuretanu
po³o¿onego na podbudowie betonowej.
Boiska zosta³y ogrodzone oraz wyposa¿one w oœwietlenie umo¿liwiaj¹ce korzystanie z nich równie¿ po zmierzchu.
Ca³kowity koszt tej inwestycji to ponad 1
milion z³otych, a jej finansowanie
przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Wielkopolskiego - 333 tys. z³,
2. Ministerstwo Sportu i Turystyki - 333 tys.
z³,
3. Gmina Swarzêdz - pozosta³a czêœæ, czyli
prawie 400 tys. z³otych.
> 100 laptopów i internet
W wyniku intensywnej pracy i wielu
miesiêcy starañ Gmina Swarzêdz pozyska³a
fundusze unijne w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Uda³o nam siê dostaæ 850 tys. z³
dofinansowania naszego programu

„Ochrona najbiedniejszych mieszkañców
gminy Swarzêdz przed wykluczeniem
cyfrowym”. Stanowi to 85 proc. ca³oœci
kosztów tego programu wynosz¹cych 1
mln z³otych.
W listopadzie do Urzêdu Miasta i Gminy w
Swarzêdzu dotar³ sprzêt, który - po
niezbêdnym przygotowaniu - 3 grudnia
zosta³ przekazany 100 rodzinom wy³onionym w procesie rekrutacji.
Rodziny uczestnicz¹ce w programie,
oprócz laptopów otrzyma³y bezp³atny
dostêp do Internetu, a ponadto przeszkolenie. Podczas spotkania zorganizowanego 3 grudnia w Gimnazjum nr 3 w
Swarzêdzu, burmistrz Anna Tomicka
serdecznie podziêkowa³a wszystkim
wspó³pracownikom, którzy uczestniczyli
w przygotowaniu programu. Pani
burmistrz podkreœli³a, ¿e Swarzêdz jako
pierwszy w Wielkopolsce potrafi³ siêgn¹æ
po unijne fundusze na ten cel, a wymaga³o
to wielu miesiêcy ¿mudnych przygotowañ.
- Zale¿y nam na tym – akcentowa³a
burmistrz Anna Tomicka – aby wszyscy
swarzêdzanie mogli na co dzieñ korzystaæ z
nowoczesnych technik informatycznych,
aby nikt nie by³ pozbawiony szans i
mo¿liwoœci jakie daje pos³ugiwanie siê
komputerem i Internetem.
Swarzêdzanie otrzymali nowoczesne
komputery – laptopy marki HP. Szczególn¹
ich cech¹ jest to, ze maj¹ wbudowany
modem do sieci GSM oraz do sieci Wi-Fi.
Jak podkreœla Adam Zimniak, dyrektor
Wydzia³u Teleinformatyki i Zarz¹dzania
Kryzysowego UMiG - sprzêt jest i bêdzie
w³asnoœci¹ gminy, a nasi mieszkañcy bêd¹
mogli korzystaæ z niego przez okres 5 lat.
Tak wiêc sprzêtu tego u¿ytkownik nie mo¿e
sprzedaæ ani oddaæ w u¿ytkowanie innym
osobom.
> 613.033 z³otych na przebudowê
skrzy¿owania
30 paŸdziernika 2009 roku Gmina
Swarzêdz podpisa³a umowê i dosta³a
dofinansowanie do budowy „Skrzy¿owanie ulicy Staniewskiego z ulic¹
Kórnick¹ i Wilkoñskich” w ramach
”Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-20011".
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Aktualnoœci

Wartoœæ ca³ej inwestycji wynios³a 1 652
720,00 PLN, w tym:
- 567 033, 00 PLN to kwota dofinansowania z bud¿etu pañstwa:
- 21 000,00 PLN - wspó³finansowanie z
Powiatu Poznañskiego,
- 25 000,00 PLN wspó³finansowania z
Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowo
i Handlowego "AGROBEX" Spó³ka z o.o.
Inwestycja zosta³a zrealizowana jednoetapowo poprzez budowê ul. Staniewskiego ³¹cz¹cej ul. Kórnick¹ z ulic¹
Œredzk¹ . Tym samym ul. Staniewskiego
bêdzie przed³u¿eniem ul. Granicznej
tworz¹c razem ramê komunikacyjn¹
(wewn¹trz Miasta Swarzêdz)
Taka obwodnica pozwoli na po³¹czenie
osiedli mieszkaniowych (Raczyñskiego,
Miel¿yñskiego, Cegielskiego, Dzia³yñskiego i Nowej Wsi) z terenami przemys³owymi przy ul. Rabowickiej poprzez ul.
Œredzk¹. Droga odci¹¿y dwa newralgiczne
skrzy¿owania, które s¹ bardzo obci¹¿one
pojazdami: skrzy¿owanie ul. Kórnickiej z
ul. Nowowiejsk¹ i Œredzk¹ o bardzo z³ej
geometrii oraz skrzy¿owanie ul. Œredzkiej
z ul. Poln¹.
> 204.574,89 z³otych dla Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu
w 2009 roku ze Ÿróde³ zewnêtrznych
pozyska³ dla mieszkañców Swarzêdza
imponuj¹ce kwoty:
- Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
2007-2013 - Projekt "Fabryka Umiejêtnoœci" wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego: 136.718,36z³,
- Wolontariat Europejski - Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji - Program
M³odzie¿ w Dzia³aniu: 20.686,10z³,
- PEFRON - Program „Uczeñ na Wsi” –
25.484,17z³
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> „Umiem P³ywaæ" z pomoc¹ z
Ministerstwa
W 2009 roku Gmina Swarzêdz otrzyma³a
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i
Turystyki ze œrodków Funduszu Zajêæ
Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów.
Program "Powszechnej Nauki P³ywania Umiem P³ywaæ" realizowa³o Swarzêdzkie
Centrum Sportu i Rekreacji. Ca³e zadanie
zaplanowane zosta³o na kwotê 46.197,50
z³, z czego 10.000 z³ to œrodki z pozyskane
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Program rozpocz¹³ siê w czerwcu a
zakoñczy³ siê w grudniu 2009 r. Pierwszy
miesi¹c obejmowa³ zajêcia edukacyjne.
Dzieci uczestniczy³y w spotkaniach z
policjantami z Komisariatu Wodnego
Policji w Poznaniu, przedstawicielami
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Uczy³y siê miêdzy innymi
udzielania pierwszej pomocy oraz
w³aœciwego reagowania w sytuacjach
zagro¿enia.
Efekty edukacyjno - wychowawcze z
realizacji tego zadania to: zdobycie
umiejêtnoœci p³ywania, bezpiecznego
zachowania siê w wodzie i w pobli¿u
akwenów, nauczenie podstaw ratownictwa
wodnego. Ka¿dy z uczestników mia³
równie¿ mo¿liwoœæ zdobycia karty
p³ywackiej.
> Wiêcej nowoœci literackich
dziêki staraniom Biblioteki Publicznej
Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu
otrzyma³a w 2009 roku dofinansowanie z
bud¿etu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, zwane "œrodkami finansowymi Biblioteki Narodowej", w kwocie
4.000,00 z³ z przeznaczeniem na zakup
nowoœci wydawniczych dla biblioteki
publicznej zgodnie z umow¹ zawart¹

pomiêdzy Bibliotek¹ Narodow¹ w
Warszawie a Bibliotek¹ Publiczn¹ w
Swarzêdzu. Kwotê tê Biblioteka Publiczna
w Swarzêdzu otrzyma³a z Biblioteki
Narodowej 14 paŸdziernika 2009 roku.
> Pieni¹dze dla szkó³
Wszystkie swarzêdzkie placówki oœwiatowe z dobrym skutkiem staraj¹ siê
uzupe³niaæ swoje bud¿ety o pieni¹dze z
wszelkich mo¿liwych Ÿróde³ zewnêtrznych. S¹ to zarówno fundusze unijne,
programy rz¹dowe i ministerialne, jak i
uzyskane od sponsorskich firm. Kontynuowany jest m.in. udzia³ szkó³ w szeroko
rozbudowanym programie partnerskim
Comenius i przygotowanych w jego
ramach ró¿nych projektach. Nowoœci¹
minionego roku s¹ fundusze pozyskane w
ramach programu „Radosna Szko³a”.
Oto przyk³ady pozyskanych z zewn¹trz
funduszy:
- Szko³a Podstawowa w Wierzonce: 5.988
z³ („Radosna Szko³a”),
- Szko³a Podstawowa nr 5: 12.000
(„Radosna Szko³a”), 5.000 z³ („Szko³a bez
Przemocy”), 300 z³ (projekt „Owoce i
Warzywa na 5”),
- Szko³a Podstawowa nr 4: 12.000 z³
(„Radosna Szko³a”), 5.000 z³ („Szko³a bez
Przemocy”),
- Szko³a Podstawowa nr 1: 10.000 z³ (plac
zabaw zakupiony przez VW Poznañ),
3999 z³ (zestaw bramek do pi³ki rêcznej
zakupiony przez VW Poznañ).
***
Podobnych przyk³adów jest znacznie
wiêcej. W sumie, w wyniku zabiegów o
fundusze ze Ÿróde³ zewnêtrznych, do
Swarzêdza trafi³y w ubieg³ym roku
dodatkowe miliony z³otych, co pozwoli³o
zrealizowaæ wiele niezwykle istotnych
dla naszej spo³ecznoœci przedsiêwziêæ.

Nie wszystkie drogi s¹ nasze
Drogi na terenie Swarzêdza maj¹
ró¿nych gospodarzy. Wiêkszoœæ dróg
i ulic nale¿y do gminy Swarzêdz,
która odpowiada za ich utrzymanie.
S¹ jednak tak¿e drogi nale¿¹ce do
innych w³aœcicieli, którzy maj¹
o b ow i ¹ ze k u t r z y my w a æ j e w
nale¿ytym stanie.
Na terenie miasta wystêpuj¹ drogi
powiatowe zarz¹dzane przez Gminê
Swarzêdz, a poza granicami Miasta
Swarzêdza drogami powiatowymi
gospodaruje Zarz¹d Dróg Powiatowych w
Poznaniu. S¹ to:
- droga ze Swarzêdza przez Gruszczyn,
Kobylnicê, Wierzonkê a¿ do Kar³owic
- droga z Kobylnicy do Wierzenicy
Styczeñ 2010

- ze Swarzêdza przez Jasin, £owêcin,
Sarbinowo do Puszczykowa Zaborza i
Paczkowa oraz z Paczkowa w kierunku
Siekierek
- droga ze Swarzêdza przez Zalasewo do
Rabowic i Kruszewni (ul. Œredzka)
- droga Swarzêdz – gortatowo do
Uzarzewa
Na terenie miasta i gminy Swarzêdz
jest te¿ droga wojewódzka nr 433, która
rozpoczyna swój bieg od skrzy¿owania z
ul. Poznañsk¹ w Swarzêdzu (ul. Polna,
Œredzka, Kórnicka) a koñczy w Garbach
ju¿ jako ul. Tulecka. Gospodarzem tej
drogi jest Wielkopolski Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu.
Przez nasz¹ gminê przebiegaj¹ te¿ dwie
drogi krajowe. Droga krajowa nr 92 to ul.

Poznañska w Swarzêdzu i Jasiniu do
Paczkowa (trasa Warszawa-Poznañ) oraz
droga krajowa nr 5 czyli ul. GnieŸnieñska
w Bogucinie i Janikowie, która w
Kobylnicy przechodzi w ul. Poznañsk¹
prowadz¹c¹ w stronê Gniezna. Za stan
tych dróg odpowiada Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ w
Poznaniu.
Mnogoœæ gospodarzy utrudnia
sprawne zarz¹dzanie i utrzymanie dróg w
naszej gminie. Wszelkie uwagi na temat
stanu wszystkich dróg mo¿na zg³aszaæ
do Urzêdu Miasta i Gminy Swarzêdz (p.
Joanna Kowalak, tel. 061 651 24 10),
który od razu przeka¿e je w³aœciwemu
zarz¹dcy drogi.
M.W.
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Aktualnoœci Szkolne

Wieczór przy Samowarze
Kultura rosyjska i jêzyki
wschodnie to czêsty temat
organizowanych przedsiêwziêæ, zarówno przez UAM i
przez szko³y ponadgimnazjalne. W Zespole Szkó³ nr 1 w
Swarzêdzu, od kilkunastu lat
odbywaj¹ siê Wieczory przy
Samowarze. Co roku wybierany jest temat z zakresu
historii, kultury czy nauki w
Rosji. W grudniowym Wieczorze przy Samowarze
zatytu³owanym Moskwa, jak
wiele jest w tym s³owie
zaprezentowano tajemnice
Moskwy, miejsca szczególne,
magiczne i znane.

Wieczór przy Samowarze
zosta³ przygotowany przez
nauczyciela jêzyka polskiego i
rosyjskiego Gra¿ynê Stru¿yñsk¹, wspólnie z nauczycielem Gimnazjum nr 2 im.
Królowej Jadwigi w Swarzêdzu, Halin¹ Zalewsk¹. W
trakcie wieczoru uczniowie ZS
nr 1 zaprezentowali filmy o
Moskwie i przygotowali wyk³ad wizualizowany dotycz¹cy
kultury i architektury rosyjskiej. Uczniowie Gimnazjum nr
2 recytowali liryki rosyjskie i
wykonali uk³ady taneczne do
rytmu znanych rosyjskich
szlagierów.

Przyby³ych goœci, uczniów,
rodziców nauczycieli oraz
przedstawicieli w³adz, Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz Annê Tomick¹, Konsula
Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu W. Tkaczowa,
Konsula Jurija Roszkowa, wicestarostê Powiatu Poznañ-

skiego Tomasza £ubiñskiego
powita³ dyrektor szko³y, Przemys³aw Jankiewicz.
„Nasze narody bardzo
wiele ³¹czy, dlatego uczymy
siê jêzyka i pielêgnujemy wiêzi
- powiedzia³ podczas powitania Przemys³aw Jankiewicz.
/ko/

„Bo wielkim poet¹ by³”
Sesja naukowa o Juliuszu S³owackim w Zespole Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu

Sesjê poœwiêcon¹ Juliuszowi S³owackiemu zorganizowali uczniowie i nauczyciele Zespo³u Szkól nr 1
w Swarzêdzu. Ca³oœæ przedsiêwziêcia koordynowa³a
El¿bieta Jankiewicz, nauczyciel ³aciny i jêzyka polskiego. Uroczystego otwarcia dokona³ dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu Przemys³aw Jankiewicz, który w swym przemówieniu przypomnia³
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s³owa Józefa Pi³sudskiego o Wantuch. W czêœci pierwszej
Juliuszu S³owackim: „(..) bo uroczystoœci profesor Zbigniew
Przychodniak wyg³osi³ wyk³ad
królom by³ równy…”.
zatytu³owany Jak powstawa³y
poematy Juliusza S³owackiego,
Na sesji byli obecni uczprzedstawiaj¹c okolicznoœci
niowie ró¿nych szkó³ i klas,
dotycz¹ce powstania wielu
rodzice, nauczyciele oraz
utworów, tak¿e krótkich lub
goœcie. Przybyli wyk³adowcy
niedokoñczonych. Mo¿na
uniwersyteccy: Zbigniew Przypowiedzieæ, ¿e dope³nieniem
chodniak z Instytutu Filologii
wyk³adu profesora by³a prePolskiej UAM, Paulina Szel¹g lekcja Pauliny Szel¹g wskapracownik Muzeum Narozuj¹ca na inspiracje twórczoœci¹
dowego w Poznaniu, Marek
S³owackiego w malarstwie
Jekel, nauczyciel historii w III
Artura Grottgera (Krzy¿em po
LO w Poznaniu.
œniegu), Jana Matejki (WernyW uroczystoœci wziêli udzia³ hora), Leona Wyczó³kowskiego
tak¿e przedstawiciele w³adz (Alina) czy Jacka Malczegminnych i powiatowych - wskiego i Witolda PruszBurmistrz Miasta i Gminy kowskiego, którzy wiele dzie³
Swarzêdz, Anna Tomicka, prze- poœwiêcili zobrazowaniu strof
wodnicz¹cy Rady Miejskiej, Anhellego. Wyk³ad Marka
Piotr Choryñski, dyrektor Wy- Jekela, wzbogacony o liczne
dzia³u Edukacji w Starostwie anegdotki, dotyczy³ polityki
Poznañskim, Przemys³aw czasów Juliusza S³owackiego.

Sesja Juliusza S³owackiego
sta³a siê okazj¹ do wrêczenia
przez Burmistrz Annê Tomick¹
nagrody Mateuszowi Paszkiewiczowi za liczne osi¹gniêcia na niwie poetyckiej.
Uczeñ Mateusz Paszkiewicz
by³ tak¿e jednym z aktorów
bior¹cych udzia³ w przedstawieniu „Pos³uchajmy S³owackiego” przygotowanym
przez nauczycieli jêzyka
polskiego Annê Kukfisz, Agatê
Dziennik i El¿bietê Jankiewicz. Uczniowie w strojach z
epoki romantycznej tañcz¹c
Poloneza Ogiñskiego, przenieœli siê do salonu Czartoryskich w Pary¿u.
Melorecytacja utworów
Juliusza S³owackiego dope³ni³a atmosfery wieñcz¹cej Rok
Juliusza S³owackiego.
/KO/
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Gala 10-lecia swarzêdzkiej Trójki
W œrodê 9.12.2009 w
Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów w Swarzêdzu
odby³a siê jubileuszowa
uroczystoœæ wieñcz¹ca cykl
imprez zwi¹zanych z obchodami 10-lecia istnienia szko³y.
Takie momenty nastrajaj¹
sentymentalnie, miniony czas
jest przecie¿ jak¹œ cz¹stk¹ ¿ycia
ka¿dego, kto uczestniczy³ w
jego tworzeniu. Nie mo¿na
wiêc pomin¹æ wspomnieñ. W
Trójce to, co warto uchroniæ od
zapomnienia przypominano w
wywiadach prowadzonych
przez El¿bietê Dziedzic i Anetê
Kot. Na fotelu wspomnieñ
zasiad³ dyrektor szko³y (piastuj¹cy to stanowisko od 9 lat) Waldemar Biskupski, wicedyrektor Anna Bestyñska, biolog,
animator dzia³añ ekologicznych Katarzyna Fabrowska,
geograf, regionalista-opiekun 7
laureatów konkursu „Poznajemy Ojcowiznê” - W³odzimierz
Buczyñski, „wuefista” Anna
Jarkowska, matematyk „specjalista” od festynu „Œwiat
siê krêci wokó³ TRÓJKI - Anna
Filipiak, pedagog, organizator
wielu imprez samorz¹dowych Krystyna Pokorska, historyk
wdra¿aj¹cy program Comeniusa - Izabela Kurowska, anglista,
t³umacz na wyjazdach we
W³oszech i w Turcji - Kata-

rzyna Bajon, Przyjaciel Trójki i
pierwszy przewodnicz¹cy Rady
Szko³y - Marian Szkudlarek.
Wspominano pocz¹tki gimnazjum, uroczystoœci nadania
imienia oraz ufundowania
sztandaru . Z dum¹ mówiono o
laureatach i finalistach ró¿nych
konkursów wojewódzkich i
ogólnopolskich, ich obecnych
losach. Przypomniano tytu³y
mistrzowskie i wicemistrzowskie trójkowych gwiazd
sportu, nie zapomniano o tych,
którzy reprezentuj¹ nasz kraj
bêd¹c cz³onkami kadry Polski
lub aktualnie studiuj¹ poza
granicami kraju, a nawet robi¹
w Cambrige doktorat. Cykl
wywiadów przypieczêtowa³a
swoj¹ opowieœci¹ absolwentka
z roku 2004/2005 Zofia
Ziêtkiewicz- pos³anka na Sejm
Dzieci i M³odzie¿y, dziœ studentka architektury Politechniki
Poznañskiej. By³o co wspominaæ, przecie¿ 10 lat to…jednak
kawa³ek czasu. Na scenie
pojawi³a siê Patrycja Michalczak z fantastycznym i niezapomnianym wykonaniem „Niepokonanych”, a tak¿e Blanka
Nawrocka w baletowym
uk³adzie choreograficznym.
Czêœæ oficjaln¹ uœwietniono
wrêczaniem Super Sówek
Noblinek dla nauczycieli
wszechczasów – Jolanty Kaptur

i El¿biety Dziedzic oraz
przyznaniem honorowego
tytu³u Przyjaciela Trójki
burmistrz Annie Tomickiej.
Wszystkich goœci, nauczycieli,
pracowników administracji
oraz uczniów zaproszono w
czêœci artystycznej na spektakl
o przyjaŸni. Musical przygotowali nauczyciele, absolwenci ,
obecni, a tak¿e przyszli (w
osobie Sandry Paetz z SP nr 4)
wychowankowie Trójki. Przedstawienie opowiada³o historiê
nastoletniej Miry, która pogubi³a siê w œwiecie wartoœci – to,
co jej, w którymœ momencie
zaimponowa³o - pieni¹dze,
modne ciuchy, wystrza³owe
towarzystwo, sprawi³o, ¿e
utraci³a to, co najcenniejsze –

przyjaŸñ, zaufanie, mi³oœæ.
Historia m³odej dziewczyny
zosta³a wypowiedziana, odegrana, zatañczona i wyœpiewana.
Jak musical, to musical!!!
Do tego œwiat³a reflektorów,
profesjo-nalne nag³oœnienie i
koñcowe odœpiewanie przeboju D¿emu – „W ¿yciu wa¿ne
s¹ tylko chwile” sprawi³o, ¿e
wszyscy poczuli siê, jak na
prawdziwym przedstawieniu.
Nic dziwnego – m³odzi artyœci
spisali siê fantastycznie.
10 lat minê³o, jak jeden dzieñ, a
przed Trójk¹…kolejne dziesiêciolecia. Powodzenia !
Aneta Kot
El¿bieta Dziedzic

Puchar Ministra dla Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Swarzêdzu
Uczniowie klasy III Technikum Informatycznego
Zespo³u Szkó³ Nr 1 im.
Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu, Artur
Piêta i Piotr Sopa³a odnieœli
ogromny sukces.
Zakwalifikowali siê do
Fina³u Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego
70 rocznica wybuchu II Wojny
Œwiatowej.
W Pañstwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia im. K.
Kurpiñskiego w Kutnie odby³a
siê uroczystoœæ wrêczenia
laureatom pucharów i dyplomów. Puchar za II miejsce
Ogólnopolskiego Konkursu 70.
rocznica wybuchu II Wojny
Œwiatowej w obecnoœci uczniów i ich opiekuna odebra³
Styczeñ 2010

dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 1
im. Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu –
Przemys³aw Jankiewicz.
Nagroda zosta³a ufundowana
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego. Wychowankowie Jedynki, Artur Piêta oraz
Piotr Sopa³a po raz kolejny
stanêli na wysokoœci zadania.
Od ponad dwóch lat uczestnicz¹, wraz z opiekunem Ko³a
Historycznego Paw³em Kasztelanem w licznych konkursach i
uroczystoœciach historycznych.
Zdobyty przez nich puchar
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz II miejsce w
ogólnopolskim konkursie jest
zwieñczeniem wieloletniej
pracy.
Pawe³ Kasztelan
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Baœniowe wêdrówki
po œwiecie z niepe³nosprawnymi
3 grudnia br. wychowankowie Warsztatu Terapii Zajêciowej Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski
im. Leszka Grajka, pod opiek¹
terapeutów i przewodnicz¹cej
Pani Barbary Kucharskiej,
kolejny raz byli goœæmi naszej
biblioteki.
Podczas licznych spotkañ w
mijaj¹cym roku, w goœcinnych
progach Stowarzyszenia oraz w
czytelni biblioteki, odbywaliœmy wspólnie Baœniowe
wêdrówki po œwiecie.
Czytaliœmy m.in. baœnie
rosyjskie, niemieckie, francuskie, irlandzkie, z ojczyzny
Andersena i z rodzimego
Krakowa.
Przed œwiêtami Wielkanocnymi i Bo¿ego Narodzenia
czytaliœmy o obyczajach
œwi¹tecznych, obecnych w
ró¿nych czêœciach œwiata i o
tych, które przyjê³y siê w
Polsce. Towarzyszy³y temu
bogate wystawy prac wychowanków Stowarzyszenia wy-

konane w pracowniach rozmaitymi technikami. Wystawione
prace mogli podziwiaæ wszyscy, odwiedzaj¹cy czytelniê w
okresach œwi¹t.
Naszym cyklicznym spotkaniom nadaliœmy tytu³ Czytamy
inaczej, czujemy tak samo,
poniewa¿ tradycyjne czytanie
baœni przez bibliotekarzy
ubogaca³y czytaj¹ce brajlem
uczestniczki warsztatów. Przedstawiaj¹c baœñ O Czerwonym
Kapturku wykorzystaliœmy
elementy dramy. W przerwach
miêdzy czytaniem œpiewaliœmy
piosenki, czêsto by³y to wykonania solowe. Baœñ O Wawelskim Smoku pobudzi³a s³uchaczy do podzielenia siê
w³asnymi wspomnieniami z
pobytu w Krakowie, a O
karciarzu Denisie wywo³ywa³a
salwy œmiechu.
Uwieñczeniem naszych
wspólnych wêdrówek w œwiat
baœni by³o grudniowe spotkanie, podczas którego nasi
Goœcie przedstawili parafrazê

Królewny Œnie¿ki, Jasia i
Ma³gosi, Szewczyka Dratewki i
Czerwonego Kapturka. Stroje i
rekwizyty wykonali sami wychowankowie warsztatów przy
pomocy instruktorów, scenografiê przygotowali bibliotekarze.
Rolê czarownicy odegra³a
Miros³awa Penczyñska, a Sowy
i babci Czerwonego Kapturka
Agata Kiejdrowska. Wilkiem
by³ niedoœcigniony naœladowca
odg³osów ró¿nych gatunków
zwierz¹t £ukasz Kleszcz.
Szewczykiem Dratewk¹ by³a
Marlena, Czerwonym Kapturkiem Asia, Ma³gosi¹ Monika, a
Jasiem Micha³. Inni wcielili siê
w postacie siedmiu krasnoludków.
Inscenizacjê obejrzeli uczniowie klas specjalnych swarzêdzkich szkó³ podstawowych
oraz pierwszoklasiœci z Gimnazjum nr 3. Organizuj¹c w tym
dniu spotkanie, chcieliœmy
uczciæ obchodzony od1992
roku Miêdzynarodowy Dzieñ

Osób Niepe³nosprawnych.
Wychowankowie warsztatów to osoby z ró¿nym stopniem niepe³nosprawnoœci;
czêsto maj¹ ograniczony
kontakt z otoczeniem, z drugim cz³owiekiem.
Biblioterapia jest dla nich
jedn¹ z form rehabilitacji
spo³ecznej. Podziwiaj¹c grê
naszych goœci, ich zdolnoœci
recytatorskie, plastyczne, manualne chcia³oby siê powiedzieæ, ¿e to osoby sprawne
trochê inaczej.
Warsztaty, które realizowaliœmy z wychowankami
swarzêdzkiego Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski by³y jednym z
wielu punktów nagrodzonego
w 2009 r. w wojewódzkim
konkursie projektu, który
nazwa³yœmy „Czyta, lubi,
szanuje”.
Gra¿yna Sobañska

Nowa biblioteka w Paczkowie – nareszcie!
Tu¿ przed œwiêtami,
Filia Biblioteki Publicznej
w Paczkowie otrzyma³a
wspania³y prezent: nowy
lokal przy ulicy Zap³ocie 6.
Nowa siedziba filii bibliotecznej, wynajmowana od
Gminnej Spó³dzielni w Swarzêdzu w niczym nie przypomina dawnego, zaniedbanego
pomieszczenia. Teraz w bibliotece dominuj¹ przy-tulne,
pastelowe kolory, jasne, pachn¹ce nowoœci¹ meble i
gustowne akcesoria. Zadbano
tak¿e o kolorowy k¹cik dla
najm³odszych czytelników,
gdzie mo¿na przycupn¹æ przy
zielonym stoliczku, poczytaæ
lub narysowaæ swoich ulubionych, baœniowych bohaterów.
W œrodê 16.12.2009 r. w
filii w Paczkowie nast¹pi³o
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uroczyste przeciêcie wstêgi, a
honorowymi goœæmi byli
przedstawiciele lokalnych
w³adz, na czele z pani¹
burmistrz Ann¹ Tomick¹, która
wyg³osi³a krótkie przemówienie, przypominaj¹c otwarcie
trzy lata temu biblioteki g³ównej
na os. Czwartaków oraz dan¹
wtedy obietnicê, ¿e rozwi¹¿e
pal¹cy problem paczkowskiej
filii. Podziêkowania z³o¿y³a
dyrektor Biblioteki Publicznej
w Swarzêdzu, pani Ma³gorzata
Merczyñska oraz Renata
Czarnecka - Py³a, bibliotekarz
prowadz¹cy filiê w Paczkowie,
choæ swej wdziêcznoœci nie
kryli te¿ zaproszeni na tê
uroczystoœæ przedstwiciele sta³ych, wiernych czytelników.
Wszyscy goœcie zostali
zaproszeni na program artystyczny, który, dziêki ¿yczliwoœci
pani dyr. Ma³gorzaty Szomek,

zorganizowano w œwietlicy
Zespo³u Szkó³ w Paczkowie.
Spotkanie uœwietni³ muzyczny
wystêp Lidii Leitgeber wraz z
akompaniatorem, która zaœpiewa³a szereg nastrojowych
piosenek, m.in Marka Grechuty
i Ewy Bem. Niespodziank¹ dla
uczestników spotkania okaza³
siê skecz napisany i wyre¿yserowany przez Agatê Widzowsk¹-Pasiak pt. „Kabaret
strrrasznych panów”, w którym
g³ówne role zagrali znani swarzêdzanie: Zygmunt Majchrzak
i Ryszard Tomaszewski.
Aktorzy zagrali z werw¹ i
dowcipem dwóch szalonych
bibliotekarzy, którzy znaleŸli
nietuzinkowy sposób na promocjê czytelnictwa: rozpylanie
miêdzy pó³kami zapachu sma¿onej cebulki... Autorka sztuki
zagra³a Sprz¹taczkê Mertoryczn¹, osobê najbardziej kompe-

tentn¹, oczytan¹ i budz¹c¹
respekt "nierozgarniêtych"
bibliotekarzy... Wœród widowni nieustannie wybucha³y
salwy œmiechu.
Nowa biblioteka to dla
mieszkañców Paczkowa najwspanialszy prezent œwi¹teczny!
Agata Widzowska Pasiak
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Biblioteka
Publiczna
poleca:

„Niezwyk³a podró¿
Pomponiusza Flatusa” Eduardo Mendoza
Autor siêga do apokryfów i
mitologii, ¿ongluje faktami
historycznymi, imionami i
miejscami, zapraszaj¹c do
doskona³ej zabawy literackiej
z w¹tkiem kryminalnym.

„Fiko³ki na trzepaku” Ma³gorzata Kaliciñska
Autorka, z wdziêkiem i
lekkoœci¹ pióra, tworzy portret
rodzinny. Jest tak¿e czujnym
obserwatorem zdarzeñ i
wra¿eñ z ¿ycia w PRLowskiej rzeczywistoœci. To ten
rodzaj opowieœci, któr¹ czyta
siê jednym tchem.

„¯ona Pi³ata” - Antoinette
May
Powieœæ osadzona w œwiecie
intryg, rywalizacji i
niepokojów spo³ecznych za
panowania Tyberiusza.
Autorka podejmuje próbê
odtworzenia losów m³odej,
wra¿liwej Rzymianki, która
próbowa³a ocaliæ Jezusa.

„Teraz” - Agnieszka
Drotkiewicz
Jest to historia
trzydziestokilkuletniej
Karoliny, pracuj¹cej w
Instytucie Kultury w Kryzysie.
W toku walki, jak¹ prowadzi
sama ze sob¹, bohaterka
odkrywa si³ê i piêkno bycia tu
i teraz. Nie jest jej jednak
³atwo zastosowaæ tê buddyjsk¹
strategiê w swoim ¿yciu.

ambitna i zjawiskowo piêkna.

„90 minut w niebie”- Don
Piper, Cecil Murphey
Niezwyk³e œwiadectwo
cz³owieka, który stan¹³ u bram
nieba. Uznany za zmar³ego w
wyniku wypadku drogowego,
po dziewiêædziesiêciu
minutach powróci³ do œwiata
¿ywych. Czeka³y go miesi¹ce
rekonwalescencji, a historia,
która mu siê przydarzy³a, na
zawsze odmieni³a jego ¿ycie.

„Winnica w Toskanii” Ferenc Mate
To piêkna opowieœæ o
marzycielach, którzy
postanowili przemieniæ
„Ró¿a Sewastopola” opuszczon¹ ruinê w dom
Katharine McMahon
z bajki,
Ksi¹¿ka ³¹czy wyrafinowany
a na zaniedbanej ziemi
romans z tragedi¹ wojny
krymskiej. Wojskowe szpitale stworzyæ najbardziej
romantyczn¹ winnicê.
zape³niaj¹ siê chorymi i
Autentyczna i ciep³a historia
rannymi. Na Krym ruszaj¹
ma³¿eñstwa pisarza, pe³na
pielêgniarki ochotniczki, a
wœród nich Rosa Barr – m³oda, smaku idyllicznej Toskanii.

Kubuœ
Puchatek
„pobi³”
Andersena !!!
W paŸdzierniku Biblioteka
Publiczna og³osi³a konkurs
plastyczny pt. „Kubuœ Puchatek
i jego kumple”. Wielbiciele
kubusiowych przygód jak
zwykle nie zawiedli.
Przedszkolacy i uczniowie
szkó³ podstawowych dostarczyli oko³o 200 prac przestrzennych, wykonanych ró¿nymi technikami. W ten sposób
zosta³ pobity rekord uczestników bibliotecznych konkursów. Jeden z poprzednich
plastycznych konkursów,
zwi¹zany z bohaterami baœni
H.CH. Andersena zaowocowa³
ok. 150 pracami. Wygl¹da na to,
¿e Kubuœ czêœciej goœci w
dzieciêcych biblioteczkach i
ma wiêcej sympatyków...
Zdecydowanie pobi³ dotychczasowy rekord ! Wœród prac
królowa³ oczywiœcie Kubuœ
Puchatek, wykonany z masy
solnej... z prawdziwym miodkiem w bary³ce, uszyty z
materia³u, wydziergany z
w³óczki, z balonów, czy z g¹bki
w swym twarzowym czerwonym kubraczku. Dzieci
(czasem przy pomocy rodziców) przedstawi³y ca³e scenki z
¿ycia bohaterów ksi¹¿ki o
Kubusiu, przestawiaj¹c ze
szczegó³ami jego umeblowany
dom, czy warzywniak z
plantacj¹ marchewek. Nie
zabrak³o te¿ rozbrykanego
tygryska, m¹drej sowy wykonanej technik¹ origami, k³apouchego z nieod³¹czn¹
ró¿ow¹ wst¹¿eczk¹ na ogonie,
kangurzycy, maleñstwa i
królika. Mali artyœci wyczarowali Stumilowy Las z krepy,
g¹bki, liœci, szyszek, przytulne
pokoiki bohaterów bajki, w
których mia³o siê ochotê
przysi¹œæ na ma³e co nieco.
Najciekawsze prace zosta³y
nagrodzone (a nagród by³o
mnóstwo!) a w oddziale dla
dzieci urz¹dziliœmy wystawê
pokonkursow¹ najciekawszych
prac.
Janina Jezierska
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Pi³karki i p³ywacy
podsumowali rok
16 grudnia 2009 r. w hali SCSiR odby³o siê podsumowanie roku
sekcji pi³ki no¿nej oraz p³ywackiej Swarzêdzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji. Miniony rok by³ bardzo udany dla sportowców
SCSiR. P³ywacy oraz pi³karki odnotowali pierwsze sukcesy na
imprezach sportowych.
Na spotkaniu stawili siê m³odzi sportowcy wraz z rodzicami.
Organizatorzy zapewnili goœciom wiele atrakcji m.in. mecz
przyjaŸni. W pi³kê no¿n¹ zagrali rodzice oraz dzieci.
Dziêki wymiernej pomocy rodziców – sponsorów, ka¿dy z
zaproszonych goœci móg³ skosztowaæ s³odkich wypieków. Na
spotkanie przybyli tak¿e w³odarze Miasta i Gminy Swarzêdz:
Burmistrz Anna Tomicka, zastêpcy Burmistrza –Agata Kubacka,
Adam Trawiñski oraz radna powiatu poznañskiego Barbara
Antoniewicz.
Trenerzy: Jerzy Majerowicz oraz Marek Piekara w kilku zdaniach
podsumowali miniony, udany rok oraz podziêkowali sportowcom
i ich rodzicom za zaanga¿owanie w rozwój sekcji. S³owa
podziêkowania skierowali równie¿ do dyrekcji SCSiR oraz w³adz
Miasta i Gminy Swarzêdz za wspieranie sportu dzieci i m³odzie¿y.
Pani Burmistrz Anna Tomicka wyrazi³a pochlebne opinie na temat
pracy w³o¿onej przez dyrekcjê i pracowników SCSiR w rozwój
sportu na terenie gminy. Na koniec Pani Burmistrz z³o¿y³a
wszystkim goœciom ¿yczenia Zdrowych i Spokojnych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Szczêœliwego Nowego Roku.

Prosto z Ratusza

„Umiem P³ywaæ” - Program
Powszechnej Nauki P³ywania
zakoñczony
18 grudnia w swarzêdzkiej hali sportowej przy ul. Œw. Marcin 1,
mia³o miejsce uroczyste zakoñczenie programu sfinansowanego
ze œrodków Gminy Swarzêdz oraz Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
Przybyli na nie zaproszeni goœcie, miêdzy innymi Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzêdz Anna Tomicka, II zastêpca Burmistrza
Agata Kubacka oraz radna powiatu poznañskiego Barbara
Antoniewicz.
Program obejmowa³ nie tylko naukê p³ywania, ale równie¿ zajêcia
edukacyjne dotycz¹ce profilaktyki uzale¿nieñ, udzielania
pierwszej pomocy w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia, w³aœciwego
reagowania w chwilach pogryzieniem przez psa, w³aœciwego
zachowania siê w pobli¿u akwenów.
Dzieci uczestnicz¹ce w tym programie na zakoñczenie otrzyma³y
okolicznoœciowe medale oraz Ci, którzy zdali egzamin, karty
p³ywackie.
Serdecznie podziêkowania sk³adamy Pani Burmistrz Annie
Tomickiej za zaanga¿owanie oraz wsparcie dzia³añ zwi¹zanych z
tym przedsiêwziêciem.
Osobne podziêkowania sk³adamy równie¿ osobom prowadz¹cym
zajêcia: Jerzemu Ciereszko z WOPR, Tomaszowi Dembskiemu z
Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, Agacie Pakuza,
Maciejowi Napieralskiemu
z Fundacji
Aktywnej
Rehabilitacji
oraz £ukaszowi
Murawskiem
- instruktorowi
nauki
p³ywania.
SCSiR

Miko³ajki na lodowisku
KUP KARNET ZYSKUJESZ 10%
RABATU

5 grudnia odby³y siê Miko³ajki na lodowisku w Swarzêdzu.
Dwóch Miko³ajów na sesjach o 16:00 i 18:00 zaprosi³o dzieci do
wspólnej zabawy. Przeprowadzone zosta³y liczne konkursy z
nagrodami. Ka¿de dziecko bior¹ce udzia³ w imprezie otrzyma³o
gad¿ety oraz s³odycze ufundowane przez swarzêdzkie firmy:
Szanowni Pañstwo!
Anders, Budownictwo Drogowe Krug, Tombea, Wulka- Karnet upowa¿nia do korzy- nizacja - Maciej Gellert, Cukiernia Magdalenka,
Cukiernia Hoffmann
stania z ca³ego kompleksu
oraz EuroBank S.A.
P³ywalni poza kawiarenk¹.
- Upowa¿nia do zap³aty nale¿noœci za faktyczny czas
Wszystkim sponsorom
korzystania z basenu.
bardzo dziêkujemy i
- Z wejœcia na karnet mo¿e
zachêcamy
do dalszej
korzystaæ maksymalnie 5 osób.
wspó³pracy.
- Nie trzeba mieæ przy sobie
gotówki.
SZCZEGÓ£Y POD NUMEREM
TEL. 061 65 09 542
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Zapraszamy na pó³kolonie!
Swarzêdzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza na
pó³kolonie podczas ferii zimowych. Celem pó³kolonii jest
promocja aktywnego i bezpiecznego spêdzania czasu wolnego
przez dzieci w czasie ferii.
Uczestnicy:
Na pó³kolonie mog¹ zapisaæ siê dzieci ze szkó³ podstawowych z
terenu miasta i gminy Swarzêdz. Przewiduje siê udzia³ do 15 osób
w ka¿dej z 3 grup.
Program sportowo – rekreacyjny:
Na p³ywalni, lodowisku i w hali sportowej prowadzone bêd¹
zajêcia sportowe przez wykwalifikowan¹ kadrê instruktorsk¹.
Bêdzie to nauka i doskonalenie dyscyplin sportowych oraz
zabawa ruchowa. W œwietlicy prowadzone bêd¹ zajêcia
plastyczne oraz gry i zabawy. W ka¿d¹ œrodê organizowany
bêdzie wyjazd dzieci do kina w Poznaniu. W programie tak¿e
zajêcia edukacyjne.
Wy¿ywienie:
Codziennie zapewniony bêdzie jeden ciep³y posi³ek (obiad) oraz
napoje
Ubezpieczenie:
Wszystkie dzieci podczas zajêæ bêd¹ ubezpieczone od
nieszczêœliwych wypadków oraz zapewniona bêdzie pierwsza
pomoc medyczna.
Terminy:
- pierwszy turnus od 18.01 do 22.01.2010
- drugi turnus od 25.01 do 29.01.2010

Prosto z Ratusza

WYGRANY SPARING
PI£KAREK SCSiR
25 listopada dru¿yna dziewcz¹t Swarzêdzkiego Centrum
Sportu i Rekreacji spotka³a siê z pi³karkami klubu Kotwica
Kórnik na meczu sparingowym w hali. Miesi¹c temu obydwa
zespo³y rozegra³y mecz na zielonej murawie boiska w Kórniku.
Kolejne spotkanie tych dru¿yn by³o form¹ rewan¿u, oraz
rewizyty. W Kórniku zespo³em dominuj¹cym na boisku by³y
dziewczêta z SCSiR (5:1). W hali mecz by³ bardziej wyrównanym
widowiskiem a wynik do koñca spotkania by³ spraw¹ otwart¹.
Swarzêdzanki ponownie okaza³y siê dru¿yn¹ lepsz¹ zwyciê¿aj¹c
6:5. Po meczu gospodarz spotkania SCSiR zapewni³ dru¿ynom
mo¿liwoœæ skorzystania z basenu i lodowiska. Nastêpnie obydwa
zespo³y zosta³y zaproszone na poczêstunek. Trenerzy
podsumowali mecz, podziêkowali dziewczynom za
zaanga¿owanie i ogromn¹ wolê walki, zapewniaj¹c o dalszej
wspó³pracy.

Rezerwacje telefoniczne od 14.12.2009 w godzinach 8:00 16:00, tel. 061 65 09 542 lub 061 65 09 540.
ZAPRASZAMY!

Ostatni sprawdzian
przed lig¹
13 grudnia odby³ siê ostatni trening i gry kontrolne
uczestników ligi hokeja na lodzie. Pierwsze mecze
ligowe odby³y siê 20 grudnia od godziny 8:00.
Mo¿na jeszcze zapisaæ siê do ligi hokeja na lodzie.
Licz¹ siê tylko chêci. Sprzêt (³y¿wy i kije) mo¿na
wypo¿yczyæ bezp³atnie.
Liga hokeja na lodzie odbywaæ siê bêdzie w ka¿d¹
niedzielê od 8:00 do 10:00
ZAPRASZAMY!
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Z obrad Rady Miejskiej

Z obrad Rady Miejskiej
Nr L/293/2009
w sprawie: zmiany uchwa³y bud¿etowej Miasta i Gminy na rok
2009.
NR L/294/2009
w sprawie: okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków
transportowych.
Nr L/295/2009
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od op³at
rocznych z tytu³u trwa³ego za-rz¹du.
Nr L/ 296 /2009
w sprawie: nieodp³atnego prze-kazania nieruchomoœci
gruntowej po³o¿onej w Swarzêdzu na os. Miel¿yñskiego na
rzecz Powiatu Poznañskiego.
Nr L/297/2009
w sprawie: Rocznego Programu Wspó³pracy Gminy Swarzêdz z
Organizacjami Pozarz¹dowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie, na 2010 rok.
Nr L/298/2009
w sprawie: w sprawie zmiany uchwa³y Nr LIV/398/2006 Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe œrodkami
swarzê-dzkiej komunikacji autobusowej, op³at dodatkowych,
okreœlenia uprawnieñ do korzystania z bezp³atnych i ulgowych
przeja-zdów œrodkami transportu zbiorowego, a tak¿e podzia³u
linii na strefy.
NR L/299/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo.
NR L/300/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rabowice.
L/301/2009
w sprawie: wskazania radnych na cz³onków Komisji ds. Nagród
Sportowych
Nr LI/302/2009
w sprawie: zmiany uchwa³y bud¿etowej Miasta i Gminy na rok
2009.
NR LI/303/2009
W sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków
zamieszczonych w bud¿ecie miasta i gminy Swarzêdz na rok
2009, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud¿etowego.
Nr LI/304/2009
w sprawie: zatwierdzenia zesta-wienia przychodów i wydatków
gminnego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej na
2010 rok.
Nr LI /305/2009
w sprawie: wskazania radnych na cz³onków Komisji ds.
Stypendiów Sportowych.
Nr LI/306/2009
w sprawie: bud¿etu Miasta i Gminy Swarzêdz na rok 2010.
Nr LI/307/2009
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzêdz.
Nr LI/308/2009
w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy
Swarzêdz.
Nr LI/309/2009
w sprawie: przyjêcia do realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Dop³aty do materia³u
siewnego
Agencja Rynku Rolnego infor-muje, ¿e od 15
stycznia 2010 r. bêdzie mo¿na ubiegaæ siê o przyznanie
dop³aty z tytu³u zu¿ytego do siewu materia³u siewnego
kategorii „elitarny” lub „kwalifikowany”, zakupionego i
wysianego lub wysadzonego w okresie od 15 lipca 2009 r
do 15 czerwca 2010 r.
Dop³ata przys³uguje do: zbó¿ ozimych, zbó¿ jarych,
roœlin str¹czkowych, ziemniaka, mieszanek zbo¿owych i
pastewnych.
Informacji o szczegó³owych warunkach dotycz¹cych
dop³at oraz wnioski mo¿na uzyskaæ w Wielkopolskim
Oœrodku Doradztwa Rolniczego wSwarzêdzu Rynek 1
pok.313 lub tel nr.0 61 6512 408.
Informujemy równie¿, ¿e od dnia 06.01.2010 r.nast¹pi³a
zmiana siedziby biura WODR w Swarzêdzu. Obecnie
biuro znajduje siê na III piêtrze ratusza (Rynek 1), pokój
313.
Zapraszamy wszystkich rolników do wspó³pracy.
Starszy doradca WODR
Zbigniew Idaszak
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Gratulacje
dla so³tysów
z taaaaaaaaakim!
sta¿em…
Uroczyste posiedzenie Komisji
Rolnictwa odbyte 3 grudnia 2009 roku
w œwietlicy wiejskiej w £owêcinie
zwi¹zane by³o z jubileuszami pañstwa
so³tysów. Cz³onkinie Komisji; Ewa J.
Buczyñska i Barbara Czachura w
porozumieniu z przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej Piotrem Choryñskim i
burmistrz Ann¹ Tomick¹, postanowi³y
uhonorowaæ so³tysów pracuj¹cych na
rzecz spo³ecznoœci wiejskich od wielu,
wielu lat. Goœæmi posiedzenia byli
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej P.
Choryñski oraz radni: Piotr Ka³u¿ny,
Krzysztof Szymanowski, Tadeusz
Witkowski, Ryszard Wiczyñski,
burmistrz A. Tomicka wraz z zastêpc¹
Agat¹ Kuback¹, sekretarzem UMiG
Agat¹ Kuszyñsk¹, dyrektor Wydzia³u
Organizacyjnego UMiG Gra¿yn¹
Kurkowiak – Socha oraz Zbigniew
Idaszak z Oœrodka Doradztwa
Rolniczego.
Najd³u¿ej, bo a¿ 25 lat trudn¹ i
odpowiedzialn¹ funkcjê so³tysa pe³ni
Maria Drozda z Jasina. Wiceliderem
jest Piotr Kramkowski - od 18 lat
so³tys Paczkowa. Dziesiêæ lat

Foto Bogumi³a Kaczmarek

1 i 30 grudnia 2009 r. odby³y siê sesje Rady
Miejskiej Swarzêdza. Podjête zosta³y nastêpuj¹ce
uchwa³y:

so³tysowania ma za sob¹ ca³kiem
spore ich grono: Zbigniew Kaczmarek – Bogucin, Barbara Czachura – Gruszczyn, Czes³awa Knypiñska – Janikowo Dolne, Ma³gorzata Markiewicz – Kruszewnia,
Bogumi³a Kaczmarek – £owêcin,
Krzysztof Nowak – Puszczykowo
Zaborze, Maria Kowalska – Uzarzewo. Jubilaci otrzymali listy
gratulacyjne, statuetki, upominki
ksi¹¿kowe i kwiaty od burmistrz A.
Tomickiej, przewodnicz¹cego P.
Choryñskiego, przewodnicz¹cej
Komisji Rolnictwa E. J. Buczyñskiej i
B. Czchury (tym razem w roli Prezesa
Stowarzyszenia So³tysów Województwa Wielkopolskiego). Wszyscy so³tysi us³yszeli wiele ciep³ych s³ów
podziêkowañ za swoj¹, niejednokrotnie bardzo trudn¹ pracê. Oni sami,
wzruszeni, dziêkowali za pamiêæ i
mówili o tym, ¿e faktycznie jest ona
trudna ale równoczeœnie daje im wiele
satysfakcji.
Ewa J. Buczyñska

godzinach pracy urzêdu. Przedmiotem
zmiany studium jest dostosowanie
dokumentu do aktualnych potrzeb
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du rozwojowych gminy Swarzêdz oraz
projektu
zaspokojenie potrzeb lokalnych
studium uwarunkowañ i kierunków spo³ecznoœci.
zagospodarowania przestrzennego
gminy Swarzêdz
Dyskusja publiczna odbêdzie siê w
dniu 27.01.2010 r. w Oœrodku Kultury
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z w Swarzêdzu przy ul. Piaski 4 o godz.
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 16:00.
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy,
U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)oraz art. 39 w osoby fizyczne oraz jednostki
zwi¹zku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia organizacyjne nieposiadaj¹ce osobo3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu woœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi do
informacji o œrodowisku i jego projektu studium oraz ww. prognozy.
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w
Uwagi nale¿y sk³adaæ na piœmie do
ochronie œrodowiska oraz ocenach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z podaniem imienia i nazwiska lub
Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam nazwy jednostki organizacyjnej i
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du adresu, oznaczenia nieruchomoœci
projektu studium uwarunkowañ i oraz opracowania, którego uwaga
kierunków zagospodarowania prze- dotyczy, w nieprzekraczalnym
strzennego gminy Swarzêdz wraz z terminie do dnia 02.03.2010 r.
prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w dniach od 08.01.2010 r. do
Burmistrz Miasta i Gminy
09.02.2010 r. w siedzibie Urzêdu
Anna Tomicka
Miasta i Gminy Swarzêdz, pok. 309, w
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Przydatne adresy i telefony
Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz
Rynek 1
tel. 061 65 12 000,
fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG:
poniedzia³ek 8.00-16.00,
wtorek-pi¹tek 7.30-15.30
Burmistrz przyjmuje interesantów
w poniedzia³ki w godz. 10-16.
Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1, tel. 061 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodnicz¹cy RM Piotr Choryñski
dy¿uruje w poniedzia³ki i czwartki
w godz. 15.00 – 17.00 w Biurze Rady
Telefony alarmowe
Telefon alarmowy . . . . . . . . . .112
Policja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .997
Pogotowie Ratunkowe . . . .999
Stra¿ Po¿arna . . . . . . . . . . . . .998
Pogotowie wod.-kan. . . . . . .994
Pogotowie wod.-kan. ZGK
. . 061 651 15 41 (do godz. 16.00)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 818 601
Gazownia . . . . . . . . . .. . . . . . . .992
Pogotowie energetyczne . .991
(ca³odobowe ENEA)
Stra¿ Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 061 651-21-13, 061 651-21-14,
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:
tel. 0607-365-266
w soboty, niedziele i œwiêta zg³oszenia
przyjmuje dy¿urny policji pod numerem
tel. 061 817-23-07
Komisariat Policji w Swarzêdzu
ul. Grudziñskiego 30a
tel. ca³odobowy 061 81 72 323
tel. anonimowy 061 817 23 01
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Swarzêdzu
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817 23 02, 061 817 23 08
ospswarzedz@op.pl
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznañska
tel. 061 815 10 49
Centrum Informacji Medycznej
Tel-Med
24h/dobê - tel. 94 94
lub tel. 061 853 53 52
Centrum informuje mieszkañców
Wielkopolski przez ca³¹ dobê na temat:
- przychodni i szpitali
- dy¿urów szpitalnych, POZ, aptek
- sklepów medycznych, zak³adów
optycznych
- prywatnych gabinetów lekarskich
- placówek i firm zwi¹zanych
z medycyn¹, urod¹ i zdrowiem.
Pogotowie Ratunkowe
Podstacja Swarzêdz
os. D¹browszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09 (ca³¹ dobê)

NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy
DoraŸnej i Ratunkowej
- doraŸna pomoc medyczna nocna i œwi¹teczna, w godz. 18.00 – 7.00.
Swarzêdz, ul. Poznañska 15 (budynek
NZOZ DIAGTER)
Porady lekarskie uzyskaj¹ Pañstwo
równie¿ pod numerem telefonu
0 666 891 666
Laboratorium Analiz Lekarskich
„Jaromed”
os. D¹browszczaków 8/19
tel./fax 061 817 46 08
Pracownia Rentgenowska „Kwant”
Pl. Niez³omnych 15,
tel. 061 651 12 85
Zespó³ Przychodni Lekarza
Rodzinnego „Diagter”
ul. Poznañska 15
tel. 061 817 25 33 tel. 061 817 25 49
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
ul. Poznañska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26 52,
651 26 53 (sekcja œwiadczeñ rodzinnych)
Gminne Centrum Informacji
ul. Dzia³kowa 61a,
tel. 061 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl
www.ops-swarzedz.org.pl
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2, tel. 061 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK:
061 651 15 41 (do 16.00),
0663 818 601 i 697 725 522
(po 16.00 i w œwiêta)
www.zgk.swarzedz.pl
Us³ugi Pogrzebowe
tel. 061 815 97-08 i 603 136 854
Oœrodek Kultury
ul. Piaski 4
tel. 061 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl
www.ok.swarzedz.pl
Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl
www.biblioteka.swarzedz.pl
Swarzêdzkie Centrum Sportu
i Rekreacji
ul. Kosynierów 1, Swarzêdz,
tel. 061 65 09 520, 061 65 09 540
www.scsir.swarzedz.pl,
info@scir.swarzedz.pl,
godz. otwarcia: 6.30-22.00.
Lotnisko Aeroklubu Poznañskiego
62-006 Lotnisko Kobylnica
tel/fax: 061 8 780 725, 061 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im.
prof. Ryszarda Kosteckiego
ul. Poznañska 35, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl
Muzeum Œrodowiska Przyrodniczego
i £owiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,

tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl
Cech Stolarzy Swarzêdzkich
ul. Wrzesiñska 41
tel. 061 817 21 37,
fax. 061 817 30 55
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl
Spó³dzielnia Mieszkaniowa
ul. Kwaœniewskiego 1,
tel. 061 817 40 11
www.sm-swarzedz.pl
Wira¿-Bus
Garby, ul. Transportowa 1,
62-020 Swarzêdz
tel./fax 061 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Filia Wydzia³u Komunikacji i Transportu
w Swarzêdzu
Swarzêdz, ul. Poznañska 25.
tel. 061 651 12 65 lub 651 12 68
Filia przyjmuje klientów:
w poniedzia³ek
w godzinach: od 9:00 do 16:30,
wtorek-pi¹tek od 8:00 do 15:00.
DY¯URY CA£ODOBOWE APTEK
W POZNANIU
Apteka „Centralna” ul. 23 Lutego 18
tel. 061 852-26-25
Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6
tel. 061 852-99-22
Apteka „Panaceum” os. PrzyjaŸni
paw. 141 tel. 061 820-16-42
Apteka „Magiczna” ul. Pi¹tkowska
87A tel. 061 840-19-00
Apteka „Magiczna” ul. G³ogowska
118/124 tel. 061 865-41-00
Apteka „Na Gwarnej”
ul. Gwarna 5/4 tel. 061 852-52-44

DY¯URY APTEK W SWARZÊDZU
18.01 - 25.01.2010 r.
20.00 - 8.00 Apteka „Heureka" Market
ETC, ul. Poznañska 6
23.01.2010 r. (sobota)
8.00 - 14.00 - wszystkie apteki
7.30 - 21.00 - "Apteka Przyjazna",
market Biedronka,
ul. Cieszkowskiego 5/7
9.00 - 21.00 - Aptela Heureka, ETC
9.00 - 21.00 - "Rosa-Pharm" - market
TESCO
24.01.2010 r. (niedziela)
10.00 - 20.00 - Apteka Heureka, ETC
10.00 - 18.00 - "Rosa-Pharm" - market
TESCO
9.00 - 13.00 - "Swarzêdzka" s.c., p.w.
œw. Józefa, ul. Rynek 16
9.00 - 14.00 - "Zamkowa" "Meris" s.c.,
ul. Zamkowa 17c
25.01 - 01.02.2010r.
20.00 - 8.00 Apteka „W Pasa¿u",
ul. Graniczna 63 (Agrobex)
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30.01.2010 r. (sobota)
8.00 - 14.00 - wszystkie apteki
7.30 - 21.00 - "Apteka Przyjazna"
- market Biedronka,
ul. Cieszkowskiego 5/7
9.00 - 21.00 - Apteka Heureka, ETC
9.00 - 21.00 - "Rosa-Pharm"
- market TESCO
31.01.2010 r. (niedziela)
10.00 - 20.00 - Apteka Heureka, ETC
10.00 - 18.00 - "Rosa-Pharm"
- market TESCO
9.00 - 13.00 - "Swarzêdzka" s.c., p.w.
œw. Józefa, ul. Rynek 16
9.00 - 14.00 - "Zamkowa" "Meris" s.c.,
ul. Zamkowa 17c
01.02 - 08.02.2010 r.
20.00 - 8.00 Apteka „Osiedlowa", os.
Koœciuszkowców 13
06.02.2010 r. (sobota)
8.00 - 14.00 - wszystkie apteki
7.30 - 21.00 - "Apteka Przyjazna"
- market Biedronka,
ul. Cieszkowskiego 5/7
9.00 - 21.00 - Apteka Heureka, ETC
9.00 - 21.00 - "Rosa-Pharm"
- market TESCO
07.02.2010 r. (niedziela)
10.00 - 20.00 - Apteka Heureka, ETC
10.00 - 18.00 - "Rosa-Pharm"
- market TESCO
9.00 - 13.00 - "Swarzêdzka" s.c., p.w.
œw. Józefa, ul. Rynek 16
9.00 - 14.00 - "Zamkowa" "Meris" s.c.,
ul. Zamkowa 17c
08.02 - 15.02.2010 r.
20.00 - 8.00 Apteka „Przyjazna" market Biedronka, ul. Cieszkowskiego 5/7
13.02.2010 r. (sobota)
8.00 - 14.00 - wszystkie apteki
7.30 - 21.00 - "Apteka Przyjazna"
- market Biedronka,
ul. Cieszkowskiego 5/7
9.00 - 21.00 - Apteka Heureka, ETC
9.00 - 21.00 - "Rosa-Pharm"
- market TESCO
14.02.2010 r. (niedziela)
10.00 - 20.00 - Apteka Heureka, ETC
10.00 - 18.00 - "Rosa-Pharm"
- market TESCO
9.00 - 13.00 - "Swarzêdzka" s.c., p.w.
œw. Józefa, ul. Rynek 16
9.00 - 14.00 - "Zamkowa" "Meris" s.c.,
ul. Zamkowa 17c
15.02 - 22.02.2010 r.
20.00 - 8.00 Apteka „Pod Koron¹" ul.
Rynek 18
20.02.2010 r. (sobota)
8.00 - 14.00 - wszystkie apteki
7.30 - 21.00 - "Apteka Przyjazna"
- market Biedronka,
ul. Cieszkowskiego 5/7
9.00 - 21.00 - Apteka Heureka, ETC
9.00 - 21.00 - "Rosa-Pharm"
- market TESCO
21.02.2010 r. (niedziela)
10.00 - 20.00 - Apteka Heureka, ETC
10.00 - 18.00 - "Rosa-Pharm"
- market TESCO
9.00 - 13.00 - "Swarzêdzka" s.c., p.w.
œw. Józefa, ul. Rynek 16
9.00 - 14.00 - "Zamkowa" "Meris" s.c.,
ul. Zamkowa 17c

Sk³ad, druk i reklamy:
Agencja Wydawnicza Magdalena Ilek-Nowak
prostozratusza@op.pl, www.prostozratusza.pl
tel. 061 816 13 87, 500 858 842, 515 772 600

Wydawca nie wyp³aca honorariów za zamieszczone teksty i zdjêcia.
Stale wspó³pracuj¹: Paulina Adamska, Henryk B³achnio, Pawe³ Bocian, Ewa J. Buczyñska, Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i dokonywania
W³odzimierz Buczyñski, Lidia Cha³asiak, Magdalena Chmielewska, Agnieszka Chróœcik, Jacek w nich zmian. Prosimy o dostarczanie materia³ów (tekstów i
Hejnowski, Agata Kiejdrowska, Jaros³aw £¹czka, Ma³gorzata Merczyñska, Karolina Osowska, ilustracji) w formie elektronicznej. Nak³ad: 10.500 egz.
Beata Pacholczyk, Anna Renda, Dorota Zaremba.
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Dynamika w rozwoju,
uczciwoœæ w dzia³aniu

AGROBEX, znany i sprawdzony na wielkopolskim rynku
deweloper, rozpocz¹³ kolejn¹ inwestycjê w Swarzêdzu. Powstaje
OSIEDLE PO£UDNIE SWARZÊDZ. Ca³oœæ przewiduje budowê
400-u mieszkañ. Osiedle zaprojektowane jest w taki sposób, aby
zapewniæ mieszkañcom najwy¿szy komfort. Zabudowa ma

w Poznaniu i jego okolicach. Iloœci towarzyszy dobra jakoœæ i
dba³oœæ o zrównowa¿ony rozwój firmy, czego dowodem s¹
wyró¿nienia, jakie w ostatnim czasie otrzyma³ Agrobex.
Pierwszym z nich s¹ DIAMENTY FORBESA. Tym
wyró¿nieniem przedsiêbiorstwo zosta³o uhonorowane zarówno
w 2009 jak i 2010 roku, w kategorii firm o przychodach z
przedzia³u 50-200 mln. z³. w województwie wielkopolskim.
Zestawienie Diamenty Forbesa powstaje we wspó³pracy z firm¹
Dun&Bradstreet. W aktualnym, ju¿ czwartym z kolei rankingu
znalaz³y siê firmy, które najbardziej dynamicznie zwiêksza³y sw¹
wartoœæ w latach 2005-2008.
kameralny charakter, inwestorzy zadbali te¿ o miejsca postojowe,
które bêd¹ zlokalizowane wokó³ budynków. Cicha i spokojna
okolica, w której powstaje kompleks, pobliski las, po³o¿ona
opodal stadnina koni oraz plac zabaw w obrêbie osiedla sprawiaj¹,
i¿ lokalizacja ta jest idealn¹ dla m³odych ma³¿eñstw. Atutem
osiedla Po³udnie Swarzêdz jest równie¿ dobry dojazd do Poznania
i ró¿norodnoœæ oferowanych lokali.
Pierwszy etap to trzy budynki: A3, B2, C1. W A3 bêdzie 46
mieszkañ 2- i 3-pokojowych, o metra¿u od 47,75 do 65,47 m2. W
budynku zaprojektowanych jest 5 klatek schodowych. Klatka
pierwsza bêdzie 4-piêtrowa - wyposa¿ona w windê, pozosta³e
klatki bêd¹ mia³y po 3 piêtra i nie bêd¹ posiada³y wind.
B2 to z kolei 32 mieszkania 2- i 3-pokojowe, o metra¿u od
53,17 do 68,99 m2 . Budynek bêdzie posiada³ 4 klatki i 3-piêtra.
Projekt nie przewiduje windy.
Natomiast w budynku C1.2 powstanie 18, 1-, 2-, 3pokojowych mieszkañ o metra¿u od 33,76 do 77,21 m2. Bêd¹ tam
4 piêtra po³¹czone jedn¹ klatk¹ schodow¹ i winda. Oddanie I etapu
inwestycji planowane jest na koniec lipca 2011 roku.
Agrobex funkcjonuje na wielkopolskim rynku ju¿ od ponad
dwudziestu lat. Przez ten czas firma wybudowa³a 3100 mieszkañ

Lista Diamentów Forbesa opracowywana jest na podstawie
szwajcarskiej metody wyceny wartoœci firm, uwzglêdniaj¹cej
zarówno wyniki finansowe jak i wartoœæ ich maj¹tku. Metoda ta
umo¿liwia zmierzenie potencja³u przedsiêbiorstw, przy
uwzglêdnieniu wielkoœci realizowanych inwestycji oraz
zdolnoœci do powiêkszania sprzeda¿y i zysków.
Kolejny laur to wyró¿nienie w rankingu PER£Y POLSKIEJ
GOSPODARKI, który od 7 lat organizowany jest przez
miesiêcznik gospodarczy Polish Market i Instytut Nauk
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wyró¿nia on
najbardziej efektywne ekonomicznie przedsiêbiorstwa w Polsce.
Patronat Honorowy nad imprez¹ sprawuj¹ Wicepremier i
Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Prezes Polskiej
Akademii Nauk prof. Micha³ Kleiber.

Dzia³ Sprzeda¿y Mieszkañ tel. 061 846 40 60
www.agrobex-mieszkania.eu
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zamów reklamê: prostozratusza@op.pl, 500 858 842, 513 132 721

www.prostozratusza.pl
OGLOSZENIA:
Wydawca Agencja Wydawnicza Magdalena Ilek-Nowak
Tel. 061 816 13 87, 500 858 842, 513 132 721, e-mail: prostozratusza@op.pl, prostozratusza.swarzedz@gmail.com
Biuro Ogloszen KSIEGARNIA SWARZEDZKA, ul. Piaski 2, Swarzedz,
godz. urzedowania: wtorek, czwartek 14.00 - 16.00 Tel. 797 193 113, 513 132 721
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ZAPRASZAMY!
dzieci
do prywatnej
œwietlicy
NIEZALE¯NE DORADZTWO KREDYTOWE

Doradztwo w wyborze najlepszej oferty
kredytu HIPOTECZNEGO
to nasza specjalnoœæ.
ZAPEWNIAMY:

„TÊCZOWA
KRAINIA”
Na godziny lub na sta³y abonament dzieci
ciekawie spêdz¹ u nas czas.
Kontakt tel. 0503-050-037, 0503-050-045
ul. Staszica 39 Swarzêdz,
czynna: pon.-pi¹t. od 8.00-18.00.

Ofertê wielu banków (kredyty z dop³atami z BGK),
Negocjacjê indywidualnych warunków,

ODZIE¯ U¯YWANA

Pomoc w kompletowaniu dokumentów,
Fachow¹ i skuteczn¹ obs³ugê,
Brak op³at i prowizji pobieranych od klienta.

ZAPRASZAMY
Punkt Obs³ugi Klienta
Os. Czwartaków 24 H
62-020 Swarzêdz
tel. 061 651 84 75
tel. 601 702 226

www.pro-credit.pl
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posiadamy
W ofercie
równie¿:

Y
KREDYT

e
gotówkow
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CZENIA
UBEZPIE
OC/AC
maj¹tkowe
na ¿ycie

HURT - DETAL
ZARA, VERA MODA, NIKE, PUMA

ul. Wrzesiñska 93, Swarzêdz
tel. 665 739 388
zamów reklamê: prostozratusza@op.pl, 500 858 842, 513 132 721
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S C U SWARZÊDZKIE CENTRUM UBEZPIECZEÑ

FOTOGRAFIA

UBEZPIECZENIA:
firm domów mieszkañ samochodów
Pe³ny zakres ubezpieczeñ
na ¿ycie emerytalne inwestycyjne posagowe

e-mail: info@ubezpieczenia.swarzedz.pl

www.ubezpieczenia.swarzedz.pl
62-020 Swarzêdz, ul. Wrzesiñska 28
czynne 8.00 - 17.00, w soboty 9.00 - 13.00
tel. 061 817 25 66, 061 651 17 10,
fax 061 651 41 11

FOTOREPORTA¯E
ZDJÊCIA STUDYJNE
REKLAMOWE

Swarzêdz, os. Raczyñskiego 12,
czynne pon.-pt. 9.00 - 16.00
tel./fax 061 815 90 47, tel. kom. 0604 615 351

Autoryzowany
serwis ogumienia
- sprzeda¿, serwis ogumienia
- mechanika pojazdowa
- serwis klimatyzacji
- prostowanie felg: stal, alu
- geometria: komputer, laser
- diagnostyka komputerowa

Zapraszamy
pon.-pt. 8-20
sob. 9-14

Prom
opon z ocja
imowyc

h

polecamy oleje:

Swarzêdz, ul. Miodowa 10
www.wulkan-auto.pl
tel. 061 817 31 71, 0660 743 807

REN-LAS

515 772 600
500 858 842

Studentka kierunku
zarz¹dzanie zaoczne,
posiadaj¹ca licencjat
z administracji, podejmie
pracê biurow¹,
obs³uga komputera.
Jêzyk angielski
œredniozaawansowany,
prawo jazdy kat. B.
Tel. 695 297 018

Budowa domów,
remonty kompleksowo.
Malowanie, p³ytki, NidaGips, panele, instalacje
wod-kan, ZIM¥ TANIEJ!
tel. 0609 668 631

P R Y WAT N Y
GABINET
OKULISTYCZNY

SPRZEDA¯ - SERWIS

firmy Stihl

Godziny przyjêæ:
œroda - 17.30 - 19.00

PILARKI - KOSY - KOSIARKI
NARZÊDZIA OGRODNICZE
ORAZ INNE URZ¥DZENIA

Plac Niez³omnych 15
Swarzêdz
rejestracja telefoniczna:

62-020 Swarzêdz, ul. Piaski 22, tel. 061 8 181 181
czynne: 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00

TA
NI
O!

Zaklad
Ogólnobudowlany

- ocieplanie budynków
- elewacje
- malowanie, szpachlowanie
- montaz plyt GK
- wszelkie prace budowlane

tel. 604 423 508

LODÓWKI
Najtañsze w Wielkopolsce naprawy
lodówek i zamra¿arek w domu klienta.
Bezp³atny dojazd, wszystkie typy

tel. 061 871 31 31
0696 017 449
Sprzeda¿ u¿ywanych
urz¹dzeñ ch³odniczych
(sklepowych, gastronomicznych).

zamów reklamê: prostozratusza@op.pl, 500 858 842, 513 132 721

specjalista chorób oczu

61 651 12 85
693 552 515

KSIEGARNIA
SWARZEDZKA
Swarzê dz, ul. Piaski 2
tel. 061 817 23 59

Bestsellery
Podreczniki
godz. otwarcia: pon. - pt. 10.00 - 17.00, sobota 10.00 - 14.00
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SPA

Jeden dzieñ w SPA
- najlepszy prezent
dla Ukochanej...
Ego SPA Oœrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Wi¹zowa 7, Dêbogóra
62-006 Kobylnica
tel.fax 061 278 77 78
tel. kom. 504 239 000
www.ego-spa.eu

Imprezy okolicznoœciowe
Pakiety SPA
Fitness

