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Szanowni Pañstwo!

W oczekiwaniu na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
i Nowy Rok  pe³ni nadziei spogl¹damy w przysz³oœæ. 

Z ca³ego serca ¿yczymy Pañstwu, aby przy  œwi¹tecznym 
stole zagoœci³a ciep³a, rodzinna                   atmosfera, a Nowy Rok

przyniós ³   z  e    s o  b  ¹               szczêœcie i pomyœlnoœæ, 
dobre zdrowie, pogodê                       ducha, spe³nienie marzeñ, 

satysfakcjê                       i wiele sukcesów.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

Piotr Choryñski

Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzêdz

Anna Tomicka

Od stycznia „Certus” na ul. Poznanskiej w Swarzedzu

- oczywiscie bezplatnie!
                                                         wiecej na stronie 19

Dla Czytelników Prosto z Ratusza

Kalendarz 2010

- wewn¹trz tego wydania
Dla Czytelników Prosto z Ratusza

Kalendarz 2010

- wewn¹trz tego wydania



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)

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

ZAPRASZAMY

2 zamów reklamê: prostozratusza@op.pl, 500 858 842, 513 132 721
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Jak ju¿ informowaliœmy, Gmina 
Swarzêdz otrzyma³a fundusze unijne w 
ramach Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka. Uda³o nam siê 
uzyskaæ 85 proc. dofinansowania nasze-
go programu „Ochrona najbiedniej-
szych mieszkañców gminy Swarzêdz 
przed wykluczeniem cyfrowym”. 

W listopadzie do Urzêdu Miasta i Gmi-
ny w Swarzêdzu dotar³ sprzêt, który - po 
niezbêdnym przygotowaniu - 3 grudnia 

Sylwester na Rynku – zapraszamy!
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz Anna Tomicka serdecznie 
zaprasza na Swarzêdzkie Spotkanie Wigilijne - w niedzielê 20 
grudnia 2009 roku, godz. 16.00, Rynek w Swarzêdzu. 
Zaœpiewamy kolêdy, skosztujemy wigilijnych potraw, podzielimy 
siê op³atkiem i ¿yczeniami...

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz Anna Tomicka oraz 
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Swarzêdzu Piotr Choryñski 
zapraszaj¹ wszystkich mieszkañców gminy w NOC 
SYLWESTROW¥ na Rynek na godz. 23.00. Wspólnie powitamy 
Nowy Rok! W programie: muzyka, konkursy, sztuczne ognie.

zosta³ przekazany 100 rodzinom wy³o-
nionym w procesie rekrutacji. 

Rodziny uczestnicz¹ce w programie, 
oprócz laptopów otrzyma³y bezp³atny 
dostêp do Internetu, a ponadto prze-
szkolenie. Podczas spotkania zorgani-
zowanego 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 In-
ternetem.

Na ilustracjach prezentujemy sprzêt, 
który otrzymali swarzêdzanie. S¹ to 
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 Za-
rz¹dzania 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.        / mw/

Wrêczono 100 laptopów „od Œw. Miko³aja”

Swarzêdzkie Spotkanie Wigilijne

Serdecznie zapraszamy!
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Dotychczas w sytuacjach 
wymagaj¹cych rozcinania ka-
roserii itp. stra¿acy z Kobyl-
nicy zmuszeni byli do wzywa-
nia posi³ków z Poznania. Na 
bardzo ruchliwej drodze kra-
jowej nr 5, niestety, bardzo 
czêsto zdarzaj¹ siê powa¿ne 
wypadki wymagaj¹ce b³yska-
wicznej i profesjonalnej akcji 
ratunkowej. Nowy agregat, 
wyposa¿ony w nowoczesne 
przecinaki i rozpieracze ra-
mieniowe, bêdzie s³u¿y³ rato-
waniu ¿ycia i zdrowia ofiar 
wypadków. Urz¹dzenie zosta³o 
kupione za fundusze Urzêdu 
Miasta i Gminy w Swarzêdzu, 
Wojewódzkiej Komendy Stra-
¿y Po¿arnej oraz prywatnych 
firm. Stra¿acy serdecznie dziê-
kuj¹ ofiarodawcom: ITM 
POLSKA Sp. z o.o., ETAT Sp. z 
o.o., Schur Flexible Poland Sp. 

z o.o., ARCHEON Sp. z 
o.o.,UTAL Sp. z o.o., Zak³ady 
Miêsne  Andrze j  Bys t ry,  
CYBINA, ERIS PARTNER 
POZNAÑ, KRUG Budo-
wnictwo Drogowe, SZPOT Sp. 
z o.o., KOWSTAL, Zak³ad 
Samochodowy BAK, WIRA¯-
BUS Sp. z o.o., TARTAK Jacek 
Karpiñski, AUTO-WYDECH.

/tr, mw/

Stra¿acy z Kobylnicy 
lepiej wyposa¿eni

52 tysi¹ce z³otych kosztowa³ agregat ratownictwa 
drogowego oficjalnie przekazany 12 listopada 2009 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kobylnicy przez 
burmistrz Annê Tomick¹. To nowoczesne urz¹dzenie 
s³u¿¹ce do ratowania ludzi uwiêzionych w pojazdach w 
wyniku wypadków drogowych. 

Uprzejmie przypominamy, 
¿e do 30 grudnia 2009 r. 
obowi¹zuj¹ dotychczasowe, 
korzystne warunki wykupu 
mieszkañ od spó³dzielni miesz-
kaniowych. 

Spó³dzielnie s¹ zobowi¹zane 
dokonywaæ przekszta³ceñ spó³-
dzielczego prawa do lokali w 

Wykup mieszkañ spó³dzielczych:
Sk³adajmy wnioski do koñca roku

- póŸniej mo¿e byæ znacznie dro¿ej!

Spotkanie poœwiêcone by³o 
nowym sposobom rozwi¹zania 
problemów komunikacyjnych w 
naszej Gminie, ze szczególnym 
naciskiem na realizacjê nie-
zwykle wa¿nego zadania - 
budowy drogi ³¹cz¹cej ulicê 
Rabowick¹ z drog¹ krajow¹ nr 
92 (wiadukt nad torami kole-
jowymi). Gospodarze spotkania 
przedstawili zgromadzonym 
projekt budowlano-wyko-
nawczy tej inwestycji oraz 
poinformowali o wniosku 
z³o¿onym 5 listopada 2009 w 
ramach WRPO (Wielkopolski 
Regionalny Program Opera-
cyjny). W ramach tego  wniosku 
gmina mo¿e uzyskaæ dofinanso-
wanie w wysokoœci 50 proc. 
wartoœci inwestycji, której 
ca³kowity koszt szacowany jest 
na ponad 50 mln z³otych. 
Obecnie trwaj¹ w Urzêdzie 
Marsza³kowskim niezbêdne  
procedury weryfikacyjne.

Wicemarsza³ek Wojciech 
Jankowiak, pose³ Krystyna 
£ybacka, asystent pos³a Lipiñ-

skiego £ukasz Miku³a oraz 
pozostali goœcie z du¿ym 
uznaniem ocenili projekt 
zarówno z punktu widzenia 
lokalizacji jak równie¿ pod 
k¹tem przyjêtych w nim 
rozwi¹zañ komunikacyjnych. 
Pose³ Krystyna £ybacka pod-
kreœli³a, ¿e charakter omawia-
nego wiaduktu jest zdecydo-
wanie ponadlokalny, wrêcz 
regionalny. Opiniê tê w pe³ni 
podzielili wszyscy pozostali 
uczestnicy poniedzia³kowego 
spotkania.

Burmistrz Swarzêdza Anna 
Tomicka zwróci³a siê do ze-
branych z proœb¹ o wspieranie 
dzia³añ zmierzaj¹cych do 
pozyskania œrodków ze-
wnêtrznych na realizacjê tej 
niezwykle wa¿nej inwestycji. 
Jednomyœlnie pozytywna oce-
na swarzêdzkiego projektu 
przedstawiona przez ucze-
stników spotkania, pozwala 
mieæ nadziejê, ¿e nasz samo-
rz¹d mo¿e liczyæ na istotne 
wsparcie.                    /tr, mw/

Bêdzie nowy
wiadukt?

Wa¿ne spotkanie 
w swarzêdzkim ratuszu

W poniedzia³ek 16 listopada 2009 do swarzêdzkiego 
ratusza na zaproszenie burmistrz Anny Tomickiej 
przybyli: pos³anka na sejm RP Krystyna £ybacka, £ukasz 
Miku³a - asystent pos³a Dariusza Lipiñskiego, 
wicmarsza³ek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak, dyrektor Zarz¹du Dróg Powiatowych Marek 
Borowczak, radni Rady Powiatu Barbara Antoniewicz, 
Marek Lis i Piotr Jaworski. Swarzêdzki samorz¹d 
reprezentowany by³ przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzêdz Annê Tomick¹, jej zastêpcê Adama 
Trawiñskiego oraz dyrektora Wydzia³u Rozwoju Gminy 
UMiG Zbigniewa Zastro¿nego. 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzêdz zaprasza na bez-
p³atne badania mammogra-
ficzne 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 przepro-
wadzone w ambulansie medy-
cznym 9 lutego 2010 roku 
(wtorek) o godzinie 9.00 na 
ty³ach budynku Urzêdu Miasta 
i Gminy w Swarzêdzu. 
Zapisy pod bezp³atnym nume-
rem telefonu 0800 160 168 lub 
061/ 855 75 28 (niezbêdne 
podanie numeru PESEL).
Badania przeprowadza Oœrodek 
Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu.     /rs/

Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzêdz uprzejmie informuje, 
¿e w grudniu 2009 roku w 
szko³ach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminê Swa-
rzêdz przeprowadzone zostan¹ 
specjalistyczne badania oku-
listyczne u uczniów klas I .

Badania zostan¹ wykonane 
przez Centrum Medyczne Œw. 
Jerzego Sp. z o.o. w Poznaniu 
ul. Jasielska 14.

G³ównym celem badañ jest 
zapobieganie rozwojowi niedo-
widzenia wœród dzieci szkol-
nych poprzez zwiêkszenie 
liczby odpowiednio wczeœnie 
zdiagnozowanych przypadków 
wad refrakcji i zeza oraz 
wdro¿enie leczenia w okresie, 
w którym efekty kliniczne s¹ 
najlepsze.
Badania finansowane bêd¹ w 
ca³oœci z bud¿etu Miasta i 
Gminy Swarzêdz.             

 /rs/

Bezp³atne badania 
okulistyczne 
u dzieci klas I

…i mammograficzne 
9 lutego 2010 roku

prawo odrêbnej w³asnoœci, 
je¿eli osoba uprawniona z³o¿y³a 
wniosek i spe³nia wymagane 
ustaw¹ przes³anki. 

Termin sk³adania wnios-
ków up³ywa 30 grudnia 2009 r. 
Warto zatem siê spieszyæ!                

M.W.
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Od stycznia 2010 roku w 
Oœrodku Kultury w Swarzêdzu 
rusza kolejna sekcja kultu-
ralno-tematyczna:

„Studio Poezji Œpiewanej”. 

Nabór rozpoczyna siê w 
grudniu 2009. Zapraszamy 
wszystkich m³odych zdolnych 
poetów do zapisywanie siê w 
Oœrodku Kultury osobiœcie lub 
pod numerem 61 817 20 34.

/ok/

W niedzielne popo³udnie 15 
listopada setki swarzêdzan 
skorzysta³y z zaproszenia 
Burmistrza Swarzêdza Anny 
Tomickiej na wyj¹tkowy kon-
cert w koœciele p.w. Chrystusa 
Jedynego Zbawiciela na os. 
Miel¿yñskiego. Koncert Edyty 
Geppert by³ wydarzeniem 
naprawdê wyczekiwanym w 
Swarzêdzu. Artystka, znana 

polskiej publicznoœci od po-
³owy lat 80. i utytu³owana 
wieloma presti¿owymi nagro-
dami, wystêpuje obecnie wy-
³¹cznie na autorskich recitalach. 
Ci wszyscy, którzy liczyli na 
nastrojowy wieczór i wyj¹tko-
we wzruszenia, nie zawiedli siê! 
Edyta Geppert na swarzêdzkim 
koncercie zaprezentowa³a 
swoje dawne, dobrze znane 
piosenki, jak np. „Kocham ciê, 

¿ycie” czy „Modlitwa na 
dobranoc”, a tak¿e utwór z 
nowej p³yty zatytu³owanej „Nic 
nie muszê”. Piosenki Edyty 
Geppert urzekaj¹ finezj¹ teks-
tów poetyckich, niezwyk³ym 
wokalem i kunsztem wyko-
nania. Artystka potrafi stworzyæ 
niepowtarzalny nastrój i prze-
nieœæ s³uchaczy w œwiat pra-
wdziwej sztuki. Tak siê te¿ sta³o 
podczas koncertu na os.  
Miel¿yñskiego. 

Serdeczne s³owa podziêko-
wania nale¿¹ siê gospodarzowi 
œwi¹tyni - ksiêdzu Markowi 
Fr¹szczakowi, dziêki któremu 
zamieni³a siê ona w wielk¹ salê 
koncertow¹. Dziêkujemy rów-
nie¿ swarzêdzkiemu Oœrodkowi 

Kultury za dobr¹ organizacjê 
imprezy. Mieszkañcy Swa-
rzêdza, a szczególnie jego 
po³udniowej czêœci z nie-
cierpliwoœci¹ oczekuj¹ kolej-
nych, równie piêknych wie-
czorów. 

Burmistrz Anna Tomicka 
zapewnia, ¿e d³ugo nie bê-
dziemy na nie czekaæ.  

/tr, mw/

Edyta Geppert oczarowa³a Swarzêdz

Grzegorz Tomczak – artysta 
œpiewaj¹cy poezjê by³ boha-
terem œrodowego wieczoru 18 
listopada w Pa³acyku pod 
Lipami w Swarzêdzu. Drugie 
spotkanie z zaplanowanego 
cyklu artystycznego zgroma-
dzi³o ponownie liczn¹ publi-
cznoœæ. W nastrojowej scenerii 
przygotowanej przez gospo-
darzy pa³acyku z przyje-
mnoœci¹ wys³uchano liry-

cznych piosenek znakomicie 
interpretowanych przez Grze-
gorza Tomczaka. Atmosfera 
wieczoru do tego stopnia 
urzek³a zgromadzonych, ¿e 
kilka utworów odœpiewano 
wspólnie. Swarzêdzki Oœrodek 
Kultury jako organizator muzy-
cznego wieczoru zadba³ o 
wszystkie szczegó³y organi-
zacyjne, za co serdecznie 
dziêkujemy. 

Burmistrz Anna Tomicka 
serdecznie wszystkich jeszcze 
raz zaprasza na kolejne „Œro-
dowe wieczory w Pa³acyku pod 
Lipami”. Ju¿ wkrótce plano-
wane s¹ kolêdy a tak¿e, byæ 
mo¿e, romanse w wykonaniu 
Georginy Tarasiuk.   //tr, mw

Poezja œpiewana zagoœci³a w Pa³acyku pod Lipami „Studio Poezji 
Œpiewanej” 
w Oœrodku 

Kultury
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11 listopada 2009 na 
swarzêdzkim Rynku odby³y siê 
uroczyste obchody 91. ro-
cznicy odzyskania przez 
Polskê niepodleg³oœci.

Uroczystoœæ zgromadzi³a 
bardzo liczn¹ rzeszê miesz-
kañców Swarzêdza. Przyby³y 
w³adze Gminy, kombatanci, 
przedstawiciele organizacji 
spo³ecznych i pozarz¹dowych, 
swarzêdzkich instytucji oœwia-
towych oraz m³odzie¿.

Uczestnicy obchodów 
oddali ho³d bohaterom walk 
niepodleg³oœciowych, sk³ada-
j¹c wi¹zanki kwiatów pod 
tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ Boha-

W sobotê 21 listopada 2009 
w Wierzenicy i Wierzonce 
odby³y siê uroczystoœci z 
okazji… potrójnego jubi-
leuszu - 10 lat pos³ugi kap-
³añskiej Ksiêdza Probosz-
cza Przemys³awa Kompfa, 
10 lat dzia³alnoœci Parafial-
nego Zespo³u CARITAS, 10 
lat istnienia pisma para-
fialnego „Wierzeniczenia”!

„Czcigodny Ksiê¿e Probo-
szczu! Serdecznie gratulujê 
piêknego jubileuszu trzech 
dziesiêcioleci - 10 lat pos³ugi 
kap³añskiej Ksiêdza Probo-
szcza w Wierzenicy, 10 lat 
dzia³alnoœci Parafialnego 
Zespo³u CARITAS, 10 lat 
istnienia pisma parafialnego 
„Wierzeniczenia”! Dziêkujê za 
zaproszenie na tê znakomit¹ 
uroczystoœæ. Przede wszystkim 
dziêkujê jednak za pe³n¹ 
oddania pracê duszpastersk¹ w 
Wierzenickiej Parafii. Dziêkujê 
za wszystko co Ksi¹dz uczyni³ 

dla tej spo³ecznoœci. Zawsze z 
wielk¹ sympati¹ myœlê o 
Ksiêdza pos³udze kap³añskiej i 
zapewniam, ¿e doceniam i 
ogromnie szanujê tak¿e jej 
spo³eczne oraz kulturalne 
aspekty. Jestem przekonana, ¿e 
spo³ecznoœæ parafialna Wie-
rzenicy ma w Ksiêdzu dobrego 
przewodnika i pasterza. Z 
okazji wspania³ego, potrójnego 
jubileuszu ¿yczê Ksiêdzu 
zdrowia, wytrwa³oœci w pe³nie-
niu tej pos³ugi, szacunku oraz 
¿yczliwoœci parafian, a tak¿e 
uznania ze strony prze³o¿onych. 
Szczêœæ Bo¿e!” - czytamy w 
okolicznoœciowym liœcie, jaki 
Burmistrz Swarzêdza Anna 
Tomicka skierowa³a do ksiêdza 
proboszcza Przemys³awa Kompfa. 
Redakcja „Prosto z Ratusza” 
równie¿ podpisuje siê pod tymi 
¿yczeniami. 

W Wierzenicy i Wierzonce 
dzieje siê coraz lepiej. Dzia³a-
nia tamtejszej spo³ecznoœci s¹ 
systematycznie wspierane 

przez swarzêdzki samorz¹d, 
dziêki wielkiej ¿yczliwoœci 
Burmistrza i radnych Rady 
Miejskiej kilku kolejnych ka-
dencji. 

Z bud¿etu Gminy dofinan-
sowywany jest wakacyjny 
wypoczynek dzieci i m³odzie¿y, 
a tak¿e wyjazdy doros³ych. Za 
gminne fundusze wyremon-
towana zosta³a œwietlica œro-
dowiskowa, gmina op³aca te¿ 
rachunki za pr¹d i ogrzewanie 
pomieszczeñ. Odbywaj¹ siê 
zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y 
(prowadzi je op³acany przez 
Gminê animator), dzia³a tam 
równie¿ Klub Seniora wspie-
rany przez Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej. Dziêki dotacjom z 

bud¿etu Swarzêdza w Wie-
rzonce dzia³a punkt przed-
szkolny. 

Powsta³y przed dwoma laty 
UKS „Bushi” równie¿ otrzy-
muje finansowe wsparcie. 
Swarzêdz jest cz³onkiem 
Zwi¹zku Miêdzygminnego 
„Puszcza Zielonka”, dziêki 
czemu w dofinansowanym z 
funduszy europejskich projek-
cie „Szlak Drewnianych Koœ-
cio³ów wokó³ Puszczy Zielon-
ka” znalaz³ siê i zabytkowy 
koœció³ parafialny w Wierze-
nicy p.w. Œw. Miko³aja.  

O jubileuszu piszemy wiêcej na 
str. 21 tego  wydania.

/mw/

Drodzy Mieszkañcy Swarzêdza!

11 listopada zgromadziliœmy siê pod pomnikiem na Rynku 
aby oddaæ ho³d bohaterom walk o niepodleg³oœæ i 
Ojczyznê. Serdecznie dziêkujê za tak liczny udzia³ w 
uroczystych obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci w 
Swarzêdzu: radnym Rady Miejskiej i Rady Powiatu, 
so³tysom, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu, 
harcerzom, Klubowi Swarzêdzan, Orkiestrze Dêtej, 
kombatantom, dyrektorom placówek oœwiatowych, 
Cechowi Stolarzy, przedstawicielom Spó³dzielni Mie-
szkaniowej, duchowieñstwu, stra¿akom, policjantom i 
stra¿nikom miejskim oraz wszystkim, których nie sposób 
tu wymieniæ.
Dziêkujê równie¿ pracownikom Oœrodka Kultury oraz 
referatu promocji UMiG za wysi³ek w³o¿ony w 
przygotowanie uroczystoœci 11 Listopada.

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz

terów Poleg³ych za Wolnoœæ i 
Ojczyznê. P³on¹³ ogieñ rozpa-
lony w 2-metrowych zniczach 
obok pomnika i tych mniej-
szych stawianych bezpoœrednio 
na p³ycie Rynku. Wartê podczas 
uroczystoœci pe³nili cz³onko-
wie Bractwa Kurkowego i 
harcerze. Po salwie armatniej 
wspólnie odœpiewano Mazurka 
D¹browskiego i Rotê.

Burmistrz Anna Tomicka w 
swoim wyst¹pieniu przypo-
mnia³a polsk¹ drogê do niepo-
dleg³oœci, mówi³a tak¿e o 
wspó³czesnym wymiarze pa-
triotyzmu. Nastroju dope³ni³ 
wystêp uczniów Gimnazjum w 
Zalasewie, którzy przedstawili 
wiersze i piosenki patriotyczne. 

Z uwag¹ wys³uchano równie¿ 

krótkiego koncertu chóru 
Akord. Po zakoñczeniu uro-
czystoœci na Rynku odby³ siê 
przemarsz pod wodz¹ ks. 
kanonika Henryka Miko³aj-
czyka do koœcio³a pw. Œw. 
Marcina, gdzie odprawiona 
zosta³a msza œwiêta w intencji 
Ojczyzny.                  

/tr, mw/

Potrójny jubileusz
- gratulacje od pani Burmistrz 

Uczciliœmy Odzyskanie Niepodleg³oœci 
na swarzêdzkim Rynku
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Podczas XLVIII sesji Rady Miejskiej 
Swarzêdza 27 paŸdziernika 2009 r. radni 
uchwalili nowe wysokoœci stawek podatku 
od nieruchomoœci na rok 2010. Na wniosek 
burmistrz Anny Tomickiej podatki te 
wzrosn¹ jedynie o wskaŸnik inflacji 
wynosz¹cy 3,5 proc. Decyzja ta oznacza 
konsekwentn¹ kontynuacjê dotych-
czasowej polityki stabilnych i umiarko-
wanych podatków. 

W myœl tej polityki w³adze Swarzêdza do tej 
pory nie skorzysta³y z prawa do ustalenia 
maksymalnych stawek podatkowych, jakie daje 
ustawa o podatkach i op³atach lokalnych (górne 
granice stawek kwotowych podatków i op³at 
lokalnych w 2010 r. opublikowane przez Ministra 
Finansów s¹ znacznie wy¿sze od stawek 
obowi¹zuj¹cych na terenie gminy Swarzêdz).
Co wiêcej, podatki od nieruchomoœci 
obowi¹zuj¹ce w Swarzêdzu konsekwentnie 
ustalane s¹ na poziomie ni¿szym ni¿ w 
s¹siednich gminach - Pobiedziska, Kostrzyn 
czy Kleszczewo. Bêdzie tak równie¿ w 2010 
roku. Ilustrujemy to zestawieniem zawartym w 
tabeli. Widaæ tam, ¿e stawki podatku od 
nieruchomoœci obowi¹zuj¹ce w naszej Gminie w 
2010 roku nadal s¹ ni¿sze ni¿ te, które s¹siednie 
gminy ustali³y na rok 2009.

„Wp³ywy z podatku od nieruchomoœci 
stanowi¹ oko³o 20% dochodów w³asnych gminy. 
W zwi¹zku z rosn¹cymi potrzebami na realizacjê 
zadañ bie¿¹cych, m.in. na finansowanie 
wydatków w zakresie oœwiaty oraz wydatków 
inwestycyjnych konieczne staje siê podniesienie 
stawek podatkowych na rok 2010. Maj¹c na 
uwadze utrzymanie stabilnej polityki podatkowej 
a tak¿e zapewnienia mieszkañcom gminy oraz 
podmiotom gospodarczym dzia³aj¹cym na jej 
terenie, mo¿liwoœci prawid³owego i terminowego 
wywi¹zywania siê z na³o¿onych obowi¹zków 
podatkowych wzrost stawek w podatku od 
nieruchomoœci na rok 2010 o 3,5%, tj. o wskaŸnik 
inflacji jest uzasadniony” – czytamy w 
uzasadnieniu do uchwa³y nr XLVIII/286/09

* * *
Podobnie rzecz wygl¹da w przypadku stawek 

podatku od œrodków transportowych. Podczas 
sesji 1 grudnia 2009 roku radni, na wniosek 
burmistrz Anny Tomickiej, podnieœli je na  2010 
rok jedynie o 3,5-procentowy wskaŸnik inflacji. 
W niektórych tylko przypadkach konieczny by³ 
wzrost nieco wy¿szy, do wartoœci minimalnej 

Podatek od nieruchomoœci
- porównanie Swarzêdza i s¹siednich gmin

Podatki w 2010 r.
- stawki ni¿sze ni¿ 

u s¹siadów
- wzrost jedynie 

o wskaŸnik inflacji

okreœlonej  przez Ministerstwo 
Finansów. 

„Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi 
obwieszczeniami Ministra Finansów, 
zosta³a przeprowadzona analiza 
wysokoœci stawek w podatku od 
œrodków transportowych dla poszcze-
gólnych rodzajów przedmiotów 
opodatkowania. Górne granice stawek 
kwotowych podatków i op³at lokalnych 
w 2010 roku opublikowane w 
obwieszczeniu Ministra Finansów z 3 
sierpnia 2009 roku s¹ znacznie wy¿sze 
od obecnie obowi¹zuj¹cych dla terenu 
gminy Swarzêdz. Z uwagi na fakt, i¿ 
obowi¹zuj¹ce w uchwale stawki w 
podatku od œrodków transportowych w 
niektórych przypadkach  s¹ ni¿sze od 
stawek minimalnych og³oszonych w 
obwieszczeniu z 6 paŸdziernika 2009 
roku, konieczne jest podwy¿szenie tych 

stawek do wartoœci minimalnej. 
Ponadto w zwi¹zku z rosn¹cymi 
potrzebami na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych, m.in. na finansowanie 
wydatków w zakresie oœwiaty oraz 
wydatków inwestycyjnych konieczne 
staje siê podniesienie stawek po-
datkowych na rok 2010. Maj¹c na 
uwadze utrzymanie stabilnej polityki 
podatkowej a tak¿e zapewnienia 
mieszkañcom gminy oraz podmiotom 
gospodarczym dzia³aj¹cym na jej 
terenie, mo¿liwoœci prawid³owego i 
terminowego wywi¹zywania siê z 
na³o¿onych obowi¹zków podatkowych 
wzrost stawek w podatku od œrodków 
transportowych na rok 2010 o 3,5%, tj. 
o wskaŸnik inflacji, jest uzasadniony” – 
czytamy w uzasadnieniu do uchwa³y nr 
L/294/2009.         

M.W.
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W paŸdzierniku 2009 r. na zlecenie Urzêdu Miasta i Gminy zosta³y przeprowadzane badania opinii mieszkañców gminy 
Swarzêdz. Samorz¹d gminy, opracowuj¹c bud¿et na przysz³y rok, wieloletni plan inwestycyjny (WPI) a tak¿e przygotowuj¹c 
strategiê rozwoju gminy na kolejne lata, chce w pierwszej kolejnoœci realizowaæ zadania, które s¹ najistotniejsze i najwa¿niejsze 
dla gminy. Dlatego te¿ Burmistrz Swarzêdza Anna Tomicka wysz³a z inicjatyw¹ przeprowadzenia ankietowego badania 
telefonicznego dotycz¹cego jakoœci ¿ycia, postulatów inwestycyjnych a tak¿e wizerunku Miasta i Gminy Swarzêdz wœród 
mieszkañców gminy. 

Badanie mia³o tak¿e mia³o dodatkowy cel polegaj¹cy na komunikacji dwukierunkowej, gdy¿ w³adze nie chc¹ tylko „mówiæ” do 
obywateli ale tak¿e ich s³uchaæ. Akcja badawcza polega³a na dzwonieniu przez ankieterów do losowo wybranych 500 gospodarstw 
domowych posiadaj¹cych telefon stacjonarny. Kwestionariusz badania zawiera³ kilkanaœcie pytañ dotycz¹cych pomys³ów na zmiany 
oraz oceny funkcjonowania w³adz gminy. Oprócz tego mieszkañcy byli pytani o sposób postrzegania miasta, co bêdzie pomocne 
szczególnie dla referatu promocji Urzêdu Miasta i Gminy. Przedstawiamy Pañstwu czêœæ pytañ zadanych mieszkañcom.

Czego chc¹ mieszkañcy?
Przedstawiamy wyniki badañ ankietowych

Respondenci
Wœród osób ankietowanych znajdowa³y siê zarówno osoby 
pracuj¹ce, jak i osoby niepracuj¹ce (bezrobotni, gospodynie 
domowe, emeryci, renciœci). Populacjê gminy Swarzêdz w 71,5% 
stanowi¹ mieszkañcy miasta Swarzêdz oraz w 28,5% mieszkañcy 
obszarów wiejskich. Respondenci badania zostali dobrani wed³ug 
miejsca zamieszkania. Wywiady telefoniczne zosta³y 
przeprowadzone wœród 73% mieszkañców miasta Swarzêdz (365 
osób) oraz wœród 27% mieszkañców so³ectw (135 osób).

Inwestycje
Diagram przedstawia zapotrzebowanie mieszkañców na nowe 

inwestycje. Dodatkowo na podstawie miejsca zamieszkania 
respondentów zauwa¿yæ mo¿na, ¿e mieszkañcy wsi maj¹ 
zdecydowanie inne potrzeby ni¿ mieszkañcy samego miasta. 
K³ad¹ oni nacisk na inwestycje i zmiany w innych obszarach ni¿ 
mieszkañcy miasta. Dla przyk³adu kwestia wa¿na dla 
mieszkañców miasta, na któr¹ zwraca uwagê co dziesi¹ty badany 
to poprawa dro¿noœci wiaduktu lub budowa nowego. Wœród 
ankietowanych na terenie okolic Swarzêdza ten problem nie 
istnieje w ogóle. Natomiast ponad dwa razy wiêcej ankie-
towanych w gminie zwraca uwagê na stan dróg. Wœród 
mieszkañców so³ectw w zasadzie nie pojawia siê w ogóle aspekt 
inwestycji w przedsiêbiorczoœæ (0,0%) i pomoc spo³eczn¹ (1,7%). 
Zaœ mieszkañcy miasta akcentuj¹ te potrzeby na poziomie 
odpowiednio 4,2% i 9,8%. Natomiast dla mieszkañców obrze¿y 
miasta bardzo istotn¹ spraw¹ jest inwestycja w kanalizacjê 
(48,6%) przy niespe³na 8,0% postulatów respondentów miasta.

To¿samoœæ

Na pytanie „Czy czuje siê Pan mieszkañcem Gminy Swarzêdz 
czy Aglomeracji Poznañskiej?” zdecydowania (85%) 
respondentów wskaza³a gminê Swarzêdz. Taki wynik dowodzi, i¿ 
œwiadomoœæ metropolitarna i zwi¹zki z Poznaniem s¹ mniejsze 
ni¿ identyfikacja z Miastem i Gmin¹ Swarzêdz.
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Wizerunek

Z kolei zdziwienie wywo³uje najczêœciej podawana odpowiedz na 
pytanie o wizerunek Swarzêdza, wiêkszoœæ (35%) zapytanych 
chcia³o by widzieæ miasto jako sypialniê Poznania, jeden punkt 
procentowy mniej respondentów widzia³oby miasto jako oœrodek 
meblarstwa.

Symbole

Spodziewany wizerunek miasta, jako „oœrodka meblarskiego” ma 
odzwierciedlenie w symbolice miasta zaproponowanej przez 
respondentów. Wœród badanych osób 72,6% wskazuje, co ich 
zdaniem mo¿e byæ symbolem Swarzêdza (37% respondentów 
udzieli³o odpowiedzi „nie wiem”). Ponad po³owa z nich (56,6%) 
wymienia „Meble”, jako sugerowany symbol miasta. Kolejne 
miejsce, jako symbol miasta zajmuje aktualny „Herb Swarzêdza” 
z wynikiem 9,8% wœród mieszkañców. Wœród opinii badanych 
pojawia siê tak¿e kierunek zwi¹zany z pszczelarstwem. 
Potencjalnym symbolem miasta dla tych z respondentów (8,6%) 
mog¹ zostaæ „Pszczo³y” lub „Skansen pszczelarski”. Inne 
wskazane przez respondentów i czêœciej wystêpuj¹ce mo¿liwe 
symbole miasta to: „D³uto i hebel”, „£ódŸ”, „Œw. Józef”, 
„Ratusz”.

Ocena dzia³alnoœci 
Burmistrza i w³adz

Jak wskazuj¹ wykresy ocena gospodarza gminy oraz w³adz jest 
podobna. Badanie respondentów wykaza³o,  i¿ ogólna ocena 
dzia³añ w³adz gminy jest na poziomie dobrym, a¿ 68,6% 
wypowiedzi respondentów ma charakter pozytywny. 
Negatywnych wypowiedzi dotycz¹cych aspektu dzia³añ w³adz 
by³o na poziomie 8,6%. Natomiast ponad 22% respondentów nie 
wypowiedzia³o siê na ten temat.
Opinie negatywne najczêœciej wyra¿ane s¹ przez respondentów z 
wykszta³ceniem zawodowym (wynika to przede wszystkim z 
problemów, jakie dotykaj¹ przemys³ stolarsko-meblarski, a tak¿e 
z oceny, i¿ nie s¹ widoczne  perspektywy na poprawê tego stanu, 
które wed³ug badanych gmina powinna zapewniæ). Natomiast 
wykszta³cenie, miejsce zamieszkania, wiek, czy p³eæ nie maj¹ 
wp³ywu na ocenê w³adz w zakresie œwiadomoœci potrzeb 
mieszkañców wœród przedstawicieli w³adz, dotrzymywania 
zobowi¹zañ, mo¿liwoœci wywierania wp³ywu na dzia³ania w³adz 
przez mieszkañców czy te¿ samej realizacji potrzeb.

Jakoœæ ¿ycia

Jakoœæ ¿ycia oceniana jest w gminie jako dobra (trzy czwarte 
respondentów). Tylko 9% badanych wyra¿a swoje 
niezadowolenia a pozostali nie potrafi¹ oceniæ warunków ¿ycia w 
gminie. Mieszkañcy gminy bardzo chêtnie, a czêsto aktywnie 
reaguj¹ na to, co siê dzieje w gminie. Potrafi¹ wskazaæ zarówno to 
czego brakuje ich „ma³ej ojczyŸnie”, jak i sukcesy obecnej 
w³adzy. Tak wysoki poziom zadowolenia wynika ze œwiadomoœci 
mieszkañców o ci¹g³ych staraniach w³adz dla polepszenia jakoœci 
¿ycia w gminie. Do takich „pozytywnych” zmian nale¿y np.: 
opieka zdrowotna, edukacja oraz inwestycje w infrastrukturê.

Patrz¹c na ca³okszta³t wyników wiêkszoœæ badanych uwa¿a, ¿e ¿yje im siê dobrze, choæ potrafi¹ równie¿ wymieniæ inwestycje, 
których wed³ug nich najbardziej brakuje. Dziêki otrzymanym danym pokazano, i¿ bardzo wa¿n¹ kwesti¹ jest rozwi¹zanie dwóch 
problemów maj¹cych olbrzymi wp³yw na jakoœæ i poziom ¿ycia w gminie. Jest to sieæ kanalizacyjna oraz poprawa stanu dróg i 
udro¿nienie komunikacji w mieœcie. Pokazano, ¿e problem pierwszy dominuje na terenach wiejskich, natomiast drugi w mieœcie 
Swarzêdz. By³o to pierwsze ogólne badanie prowadzone w taki sposób przez Urz¹d Miasta i Gminy. Podobne badania, s³u¿¹ce 
poszerzaniu wiedzy urzêdników prowadz¹ ju¿ du¿e miasta m.in. Poznañ. Jest to dobry zwyczaj a jednoczeœnie profesjonalne 
narzêdzie pozwalaj¹ce oceniæ gospodarzowi gminy lub miasta jakie s¹ opinie i postulaty a mieszkañcy maj¹ dodatkow¹ mo¿liwoœæ 
wyra¿enia w³asnego zdania. W nastêpnym roku planowane s¹ kolejne badania w bardziej szczegó³owych kwestiach, nie tylko za 
pomoc¹ telefonów stacjonarnych ale tak¿e aby dotrzeæ do m³odych mieszkañców przez komunikatory internetowe GG i Skype.

B. Stroiñski - na podstawie analiz zleconych
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Wspó³praca szkó³ kszta³-
c¹cych uczniów w technikach 
i klasach zasadniczych zawo-
dowych, to konieczny element 
w zakresie rozpoznawania 
rynku pracy i nowych tech-
nologii. Zespó³ Szkó³ nr 1 w 
Swarzêdzu od lat wspó³pracuje 
ze szko³ami w Niemczech. 
Uczniowie naszej szko³y wy-
mieniaj¹ doœwiadczenia zawo-
dowe z uczniami z Korbach 
i Neustadt. W tym roku po raz 
pierwszy wybraliœmy siê z wi-
zyt¹ do Gieâen. Gieâen to stare 
miasto uniwersyteckie licz¹ce 
130 tysiêcy mieszkañców.

Powita³ nas sympatyczny 
dyrektor szko³y Joachim Sche-
erer, który ¿yczy³ nam mi³ego 
pobytu i wielu wra¿eñ. Szko³a 
jest przestronna, sale lekcyjne 
du¿e i dobrze wyposa¿ona w 
pomoce dydaktyczne. Przy 
ka¿dej sali, w której uczniowie 
uczyli siê przedmiotów zawo-
dowych, znajdowa³a siê sala 
nauczania praktycznego, gdzie 
mo¿na by³o teoriê po³¹czyæ z 
praktyk¹. W salach obróbki 
metalowej i pneumatyki znaj-
dowa³y siê bardzo nowoczesne 
maszyny, wykorzystywane w 
zak³adach pracy. Sprzê¿enie 
teorii z praktyk¹ podoba³o siê 
naszym uczniom, co czêsto 
podkreœlali. Zwiedziliœmy za-
k³ady Schunk, które produkuj¹ 
elementy do wi¹zek kablo-
wych. 

W zak³adach Schunk prak-
tyki odbywaj¹ uczniowie 
Szko³y im. Theodora Litta. 
Kilkoro z nich towarzyszy³o 
nam podczas zwiedzania i przy-
bli¿y³o nam system kszta³cenia 
zawodowego w Niemczech, 
a nastêpnie zobaczyliœmy w 
warsztatach nauki zawodu 

prace uczniów wykonane na 
konkurs. Podziwialiœmy m.in. 
samochód z napêdem ele-
ktrycznym. W trakcie wizyty 
udaliœmy siê na spotkanie z ra-
dnym i jednoczeœnie wizy-
tatorem, Haraldem Schererem, 
odpowiedzialnym m.in. za 
szkolnictwo w Gieâen. 

W spotkaniu brali udzia³ 
polscy i niemieccy uczniowie, 
dyrektor szko³y oraz nau-
czyciele.

Pobyt by³ urozmaicony, nie 
tylko szkoleniowo, ale równie¿ 
rekreacyjnie i kulturalnie. 
Byliœmy goœæmi w teatrze. 
Spêdziliœmy czas nad jeziorem 
Dudelheimer See, gdzie ¿e-
glowaliœmy wspólnie z ucz-
niami i nauczycielami na ¿a-
glówkach zbudowanych przez 
uczniów Theodor-Litt-Schule. 
Udaliœmy siê tak¿e do s³ynnego 
muzeum matematyki „Mathe-
matikum”, które jest du¿¹ atra-
kcj¹ dla wszystkich turystów 
i uczniów w Gieâen. Tam 
mo¿na „dotkn¹æ matematyki”, 
gdy¿ muzeum wyposa¿one jest 
w interaktywne urz¹dzenia, np. 
interaktywn¹ parabolê. 

Pod koniec tego roku szkol-
nego do Swarzêdza przyjad¹ 
nasi partnerzy z Niemiec. 
Wymianê nasz¹ wspiera³a Pani 
Burmistrz Anna Tomicka ofia-
rowuj¹c prezenty dla Szko³y 
oraz Starosta Jan Grabkowski. 
Dziêki finansowemu wsparciu 
Starostwa mogliœmy odbyæ tê 
wymianê.

Uczniowie nasi zapoznali siê 
z realiami ¿ycia, nauki, pracy w 
Niemczech i mieli mo¿liwoœæ 
praktycznego wykorzystania 
jêzyka niemieckiego, którego 
ucz¹ siê w szkole. 

Regina Woroch 

Z faktu, ¿e najpiêkniejsza - 
zdaniem glosuj¹cych klientów 
sklepu Leroy Merlin -  buda jest 
dzie³em uczniów SP 5 skorzy-
sta³a równie¿ szko³a, bo 
zdoby³a g³ówn¹ nagrodê, 
któr¹ jest talon na kwotê 3000 
z³ do wykorzystania w sklepie 
Leroy Merlin. 

W konkursie obok klasy III a 
(wychowawczyni p. Dorota 
Przybylska) startowali ucznio-
wie z klasy IId (wycho-
wawczyni. p. Ma³gorzata Cudo) 
i If (wychowawczyni p. Ale-
ksandra Kuznowicz). Buda 
pomalowana przez po³¹czon¹ 
reprezentacjê klas IId i If 
równie¿ zdoby³a uznanie w 
oczach g³osuj¹cych i jej autorzy 
zostali nagrodzeni drobnymi 
upominkami. Kolorowe domki 
czworonogów organizatorzy 

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Nr 1 
w Swarzêdzu z wizyt¹ w Gieâen 

postanowili przekazaæ do 
schronisk dla zwierz¹t i by 
s³u¿y³y ich mieszkañcom.

Dyrekcja Szko³y Podsta-
wowej nr 5 dziêkuje nauczy-
cielom i rodzicom uczniów za 
aktywne w³¹czenie siê do 
konkursu.

Na zdjêciu: Uczniowie klasy 
III a – zwyciêzcy konkursu.

Danuta Czosnowska

Kolorowe budy
- dla psów i nagrody dla szko³y

W konkursie plastycznym „Dach nad g³ow¹” 
zorganizowanym 7 listopada 2009 r. w Leroy Merlin, w 
którym uczniowie szkó³ z powiatu poznañskiego 
malowali budy dla psów, reprezentanci  klasy III a ze 
Szko³y Podstawowej nr 5 im. prof. Adama Wodziczki 
zdobyli I nagrodê – wyjazd ca³ej klasy do Kinepolis w 
Poznaniu.

13 listopada br. w Gimnazjum 
nr 2 im. Królowej Jadwigi w 
Swarzêdzu odby³o siê pre-
wencyjno – edukacyjne spotka-
nie funkcjonariuszy s³u¿by 
celnej z m³odzie¿¹.

Funkcjonariusze przybyli ze 
specjalnie wyszkolonym psem 
rasy labrador. Podczas spotkania 
przeprowadzono pokaz umie-
jêtnoœci psa, który bezb³êdnie 
odnalaz³ plecak, w którym 
wczeœniej ukryto próbkê nar-
kotyku.

Nastêpnie funkcjonariusze 
uœwiadamiali zebranym ucz-
niom klas drugich i trzecich 
konsekwencje brania i posia-
dania narkotyków.

M³odzie¿ oraz ich wycho-
wawcy z du¿ym zaintereso-
waniem odnieœli siê do pracy 
funkcjonariuszy s³u¿by celnej. 
Okazuje siê, ¿e nie tylko rodzice 
i nauczyciele, ale tak¿e sami 
uczniowie chc¹ przebywaæ w 
bezpiecznym dla siebie œro-
dowisku.

Wielkie podziêkowania na-
le¿¹ siê Izbie Celnej w Pozna-
niu, która mimo wielu obo-
wi¹zków znajduje czas na 
dzia³ania profilaktyczne kiero-
wane do dzieci i m³odzie¿y i bez 
wahania przyjê³a zaproszenie 
do naszego gimnazjum.
Dziêkujemy

Bo¿ena Meller 

Pies na narkotyki 
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20 listopada 2009 roku w 
Zespole Szkól w Paczkowie 
odby³o siê spotkanie z Hisz-
pani¹. Uczniowie klas 0 – VI 
zapoznali siê na mapie z tras¹ 
podró¿y po Hiszpanii. W czasie 
pokazu slajdów zwiedzili wiele 
ciekawych miejsc. Poznali 
kulturê, historiê i geografiê 
takich miast jak: Malaga, 
Sewilla, Cordoba, Ronda, 
Toledo i Gibraltar. Zapoznali siê 
z pozosta³oœciami arabskiej 
kultury w Hiszpanii, która przez 
bardzo d³ugi czas znajdowa³a 
siê pod panowaniem w³adców 
mauretañskich. Dzieci ¿ywio-

PaŸdziernik jest Miêdzy-
narodowym Miesi¹cem 
Bibliotek Szkolnych. W 
Szkole Podstawowej w 
Wierzonce w organizacjê 
obchodów tak nazwanego 
miesi¹ca w³¹czyli siê wszy-
scy: i nauczyciele, i ucz-
niowie.

Najpierw w klasach IV – VI 
pedagodzy, od polonistki po-
czynaj¹c, a na wuefiœcie 
koñcz¹c, przez 5 minut ka¿dej 
swojej lekcji czytali dzieciom 
fragmenty wybranych wczeœ-
niej ksi¹¿ek. By³o tak przez 
tydzieñ, od 5. do 9 X. 
Uczniowie, dziêki tej akcji, 
mieli okazjê porównaæ umie-
jêtnoœci lektorskie swoich nau-
czycieli, kszta³towaæ umie-
jêtnoœæ s³uchania, bogaciæ 
s³ownictwo i poznawaæ cieka-
we i wartoœciowe pozycje 
polskiej i œwiatowej literatury. 
G³oœne czytanie by³o du¿¹ 
atrakcj¹ g³ównie, dlatego, ¿e 
dzieci mog³y us³yszeæ baœnie 
Andersena prezentowane przez 
pana od wychowania fizy-
cznego czy pani¹ matema-

tyczkê. S³uchanie legend 
polskich czytanych przez pani¹ 
od przyrody to równie¿ nie-
codzienna sytuacja. A co 
opisywana inicjatywa da³a 
nauczycielom? Koniecznoœæ 
wykrojenia z lekcji bezcennych 
minut po to, by przeznaczyæ je 
na czytanie, zmusza³a do 
wiêkszej dyscypliny podczas 
pozosta³ych 40 minut.
Obcowanie z dobr¹ ksi¹¿k¹ 
wycisza³o. A ¿e to kolejna 
okazja do zdzierania g³osu? 
Có¿! Taki ju¿ belfra los, na 
powo³ania stos ...
Po nauczycielach przyjemne (te 
stosy to przecie¿ ¿art) lektor-
skie zadanie przejêli starsi 
uczniowie. Poczuli siê wy-
ró¿nieni, mog¹c poczytaæ 
swoim m³odszym kolegom z 
klas 0 – III, a jeszcze do-
datkowo zadaæ im na zakoñ-
czenie pytania sprawdzaj¹ce 
stopieñ zrozumienia i zas³u-
chania. Nad lektur¹ „Kubusia 
Puchatka” i nie tylko jego zasta³ 
wszystkich koniec paŸdzier-
nika. „Ju¿? Jaka szkoda, ¿e to 
koniec.” – westchn¹³ niejeden 
uczeñ…

/mm/

³owo reagowa³y na zabawne 
slajdy z gibraltarskimi ma³-
pami, podziwia³y ogrom i 
bogactwo arabskich meczetów. 
Mia³y okazjê uczestniczyæ w 
corridzie i fieœcie. Pozna³y 
nowe pojêcia: meczet, muezin, 
minaret, harem, alka zaba, 
fiesta. Uczniowie mogli dotk-
n¹æ eksponatów przywie-
zionych z Hiszpanii - och³odziæ 
siê wachlarzem, przymierzyæ 
mantillê – chustê hiszpañsk¹, 
us³yszeæ g³os cykady, pobrzê-
czeæ arabskimi bransoletkami i 
zapoznaæ siê z dzia³aniem fajki 
wodnej. Dzieñ Hiszpañski 
up³yn¹³ pod znakiem wielu 
wra¿eñ. 

W planach jest kolejne 
spotkanie z niezwyk³ym miej-
scem. Tym razem wybierzemy 
siê do pó³nocno-zachodniej 
Francji…

Agnieszka G³owacka

Aktualnoœci Szkolne

Biblioteka jedyna w swoim rodzaju
Prosto z Ratusza

Pierwszego dnia w naszej 
piêknie i uroczyœcie udeko-
rowanej bibliotece uczniowie 
mieli okazjê obejrzeæ wystawê 
nowoœci, które wzbogaci³y 
nasz¹ bibliotekê o kolejne 
ciekawe ksi¹¿ki. Wœród nich 
ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla 
siebie. Na wystawie mo¿na 
by³o nawet doszukaæ siê wielu 
bestsellerów, które podbi³y 
serca ludzi na ca³ym œwiecie.

Ka¿dy uczeñ mia³ te¿ mo¿li-

woœæ wpisania siê na listê 
dezyderat. Uczniowie szybko j¹ 
zape³nili, co jest dowodem na 
to, ¿e nowe ksi¹¿ki s¹ ciekawe i 
trafiaj¹ w gust naszych m³odych 
czytelników. 

Odwiedzaj¹cy nasz¹ biblio-
tekê mogli te¿ wzi¹æ udzia³ w 
mini konkursie literackim z 
nagrodami. Wœród wylosowa-
nych zwyciêzców znalaz³ siê 
wicedyrektor naszego gimna-
zjum - pan Wojciech Szulc, pani 
Joanna Sanejko – nauczycielka 
muzyki a wœród uczniów: 
Natalia Szonert z kl. IIIb, Julia 
Skowroñska z kl.  IIIb  i  
Magdalena Ksi¹¿kowska z kl. 
IIc. Nagrodami by³y m.in. 
tomiki utworów z autografami 
autora - pana Józefa Chojnac-

kiego – naszego regionalnego, 
wspó³czesnego pisarza ludo-
wego. Jako ciekawostkê mo¿na 
dodaæ, ¿e pan Józef Chojnacki 
jest dziadkiem jednego z 
uczniów naszej szko³y, Paw³a 
Chojnackiego z klasy IIIc. 
Wszyscy obdarowani czuli siê 
zaszczyceni.

Do naszej biblioteki zawitali 
tak¿e goœcie, którzy wykazali 
zainteresowanie nie tylko ob-
chodami miêdzynarodowego 
œwiêta bibliotek ale te¿ tym, co 
dzieje siê w naszej bibliotece na 
co dzieñ. Goœcie, redaktorzy ze 
Swarzêdzkiej Telewizji Kablo-
wej, spotkali siê z niektórymi 
uczniami oraz paniami Sta-
nis³aw¹ i Magdalen¹ Chmie-
lewskimi w kawiarence lite-
rackiej zainscenizowanej w 
czytelni. Dyskutowali m.in. o 
pozytywach i negatywach za-
wodu dziennikarza.

Wszyscy odwiedzaj¹cy w 
czasie obchodów bibliotekê 
mieli mo¿liwoœæ napisania na 

pami¹tkê kilku mi³ych s³ów z 
k tórych  wynika ,  ¿e  do  
biblioteki przyci¹ga ich przede 
wszystkim du¿o wspania³ych 
ksi¹¿ek a tak¿e po prostu mi³a 
atmosfera, jaka panuje w tym 
miejscu. 
S³owa uznania nale¿¹ siê 
paniom pracuj¹cym w biblio-
tece, Stanis³awie i Magdalenie 
Chmielewskim, które dbaj¹ o 
przyjazne relacje z uczniami a 
tak¿e rozwój i atmosferê 
biblioteki oraz skutecznie 
zachêcaj¹ i sk³aniaj¹ uczniów 
do siêgania po dobr¹ literaturê. 
Dziêki temu wyraŸnie wzrasta 
poziom czytelnictwa w naszej 
szkole.

Natalia Czy¿ewska, kl. IIId
rzecznik prasowy biblioteki

W dniach 26 - 29 paŸdziernika w bibliotece Gimnazjum 
im. Miko³aja Kopernika w Zalasewie obchodziliœmy,  jak 
co roku, Miêdzynarodowe Œwiêto Bibliotek Szkolnych. 
PaŸdziernik jest miesi¹cem, w którym szko³y, 
nauczyciele i uczniowie bior¹ udzia³ w obchodach tego 
œwiêta.  U nas cykl tych wydarzeñ trwa³ trzy dni.

Ca³e „grono”... czyta dzieciom Hiszpania w Paczkowie
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Listopad ju¿ po raz trzy-
dziesty drugi jest œwiatowym, 
wiêc tak¿e polskim, œwiêtem 
poezji. Miêdzynarodowy Li-
stopad Poetycki to cykl mniej-
szych i wiêkszych imprez 
zwi¹zanych z poezj¹. Konkursy 
poetyckie, wyk³ady, spotkania 
sprawiaj¹, ¿e spotykaj¹ siê ze 
sob¹ ludzie o wyj¹tkowej pasji. 
Ludzie uwielbiaj¹cy S³owo. 

3 listopada br. w II Liceum 
Ogólnokszta³c¹cym im. Gene-
ra³owej Zamoyskiej i Heleny 
Modrzejewskiej w Poznaniu 
odby³y siê warsztaty poetyckie i 
Turniej Jednego Wiersza – 
dla autorów przed debiutem 

Mateusz Paszkiewicz z ZS nr 1
zwyciê¿y³ w Turnieju Jednego Wiersza

 Mateusz Paszkiewicz z Zespo³u Szkó³ nr 1 im. 
Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu zaj¹³ 1 miejsce 
w Turnieju Jednego Wiersza – dla autorów przed 
debiutem ksi¹¿kowym organizowanym w ramach XXXII 
Miêdzynarodowego Listopada Poetyckiego w dniach 3-6 
listopada 2009 r. przez Oddzia³ Poznañski Zwi¹zku 
Literatów Polskich. 

ksi¹¿kowym organizowane w 
ramach XXXII MIÊDZY-
NARODOWEGO LISTO-
PADA POETYCKIEGO. 

Zajêcia z m³odymi poetami 
poprowadzi³a pani Barbara 
Gruszka-Zych, poetka i dzien-
nikarka. Zaprezentowa³a te¿ 
utwory ze swojego nowego 
tomiku zatytu³owanego Ostatnie 
œniadanie. 

W Turnieju Jednego 
Wiersza – dla autorów przed 
debiutem ksi¹¿kowym zwy-
ciê¿y³ jednog³oœnie Mateusz 
Paszkiewicz, uczeñ Zespo³u 
Szkó³ nr 1 im. Powstañców 
Wielkopolskich w Swarzêdzu, 

prezentuj¹c swój nowy wiersz 
Telemach. 

Tegoroczny Listopad Poe-
tycki, organizowany w Pozna-
niu w dniach 3 – 6 listopada 
przez Oddzia³ Poznañski 
Zwi¹zku Literatów Polskich, 
zosta³ uhonorowany obecnoœci¹ 
wielu twórców z ca³ego kraju, 
ale i z zagranicy; obecni byli 
poeci z takich krajów jak: 
Czechy, Ukraina, Bia³oruœ, 
Rosja, Stany Zjednoczone, 
Etiopia, Iran i Wietnam.

Podczas inauguruj¹cego 
spotkania w Auli Lubrañskiego 
UAM mia³ miejsce Maraton 
Poetycki z udzia³em zapro-
szonych goœci i poetów ze 
Zwi¹zku Literatów Polskich. 
Przebieg Maratonu urozmaici³ 
znany powszechnie aktor, 
Wojciech Siemion, recytuj¹c 
niektóre wiersze. 

Og³oszono tak¿e wynik 
ogólnopolskiego konkursu o na-

grodê im. Kazimiery I³³ako-
wiczówny za najlepsz¹ ksi¹¿kê 
poetyck¹ roku. Nagrodê otrzy-
ma³a Blanka Rolando za 
tomik Bia³a ksi¹¿ka. Józef 
Baran, poeta, cz³onek ZLP, 
wyg³osi³ referat Poezja i empa-
tia. Inauguracja Listopada 
Poetyckiego 2009 by³a te¿ 
okazj¹ do nabycia zbiorów 
wierszy polskich i zagranicz-
nych poetów.                    E.J.

Pi¹tego listopada 2009 r. 
grupa uczniów z Gimnazjum 
im. M. Kopernika w Zala-
sewie wraz z nauczycielkami p. 
Z. Fr¹ckowiak i p. A. Ka-
miñsk¹-Bosy odby³a wycieczkê 
w stronê ekologii. Plenerowe 
zajêcia rozpoczêliœmy od zwie-
dzenia muzeum na œwie¿ym 
powietrzu, czyli Lapidarium. 
Jest to zbiór okazów kamieni 
naturalnych, kamiennych ele-
mentów architektury, rzeŸb i po-
mników zgromadzonych na 
terenie Instytutu Geologii Uni-
wersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu.

Informacji o historii ekspo-
natów i ich geologicznym 
pochodzeniu udzieli³a nam pani 
dr M. Mrozek-Wysocka. 

Nastêpnie pojechaliœmy do 
Suchego Lasu, gdzie tematem 
„zielonej lekcji” by³o funkcjo-
nowanie i ekologiczna dzia-

³alnoœæ Sk³adowiska Odpadów 
Komunalnych Miasta Pozna-
nia. Poznaliœmy równie¿ otwar-
te niedawno Laboratorium 
Energii Odnawialnej.

Pogoda dopisa³a, dlatego z 
przyjemnoœci¹ spacerowaliœmy 
œcie¿k¹ dydaktyczn¹ po rezer-
wacie „Meteoryt Morasko”, 
podziwiaj¹c faunê i florê 
podpoznañskich lasów. G³ówn¹ 
atrakcjê stanowi³y jednak leje 
po od³amkach meteorytu, który 
spad³ w te okolice prawdopo-
dobnie 5-6 tys. lat temu.

Ostatnim punktem progra-
mu by³o „zdobycie” najwy¿-
szego wzniesienia okolic 
Poznania, czyli Góry Moraskiej 
(154,3 m n.p.m.). Wycieczka 
dostarczy³a nam inspiruj¹cych 
prze¿yæ i zachêci³a do dalszego 
poznawania najbli¿szych okolic.

          Agata Kamiñska-Bosy
nauczyciel geografii i fizyki

„Zielona” lekcja

Ju¿ szósty rok prowadzimy w 
naszej szkole akcjê chary-
tatywn¹, Adopcja Serca. Nasze 
dzia³ania polegaj¹ na co-
miesiêcznej zbiórce pieniêdzy i 
przesy³aniu ich za poœre-
dnictwem Palotyñskiego Se-
kretariatu Misyjnego do Rwan-
dy, dla konkretnego dziecka.

Wp³acamy równowartoœæ 16 
euro miesiêcznie - kwota ta 
starcza na skromne utrzymanie 
i kszta³cenie dziecka. Utrzymu-
jemy te¿ kontakt listowny z na-
szym podopiecznym.

Czwartego listopada odwie-
dzi³ nasz¹ szko³ê ks. Roman 
Rusinek, misjonarz pracuj¹cy 
w Rwandzie. Opowiedzia³ 
dzieciom i m³odzie¿y o tra-
gicznych losach dzieci tego 
piêknego kraju. Ukaza³ ró¿nice 
¿ycia u nas i w Afryce. 
Uœwiadomi³ jak ciê¿ko ¿yje siê 
tam ich rówieœnikom. Swoj¹ 
opowieœæ wzbogaci³ pokazem 
filmu o dzieciach Afryki.

Nawet maluchy s³ucha³y 
misjonarza i z uwag¹ ogl¹da³y 
film. Spotkanie by³o wzru-
szaj¹ce. 

Pozostajê w nadziei, ¿e 
utwierdzi³o ono nas, nauczy-
cieli, uczniów i rodziców, w 
przekonaniu, ¿e p³yn¹ca od 
nas skromna pomoc mate-
rialna i duchowa jest dla 
naszego podopiecznego bar-
dzo potrzebna, ¿e robimy coœ 
dobrego. To wa¿ne zadanie 
nauczyæ dzieci umiejêtnoœci 
dzielenia siê z potrzebuj¹cym, 
bo cytuj¹c Jana Paw³a II 
„cz³owiek jest wielki… nie 
przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli siê z innymi.”

Maria Bestry
Zespó³ Szkó³ w Paczkowie

List z Paczkowa: 
Pomagamy potrzebuj¹cym….
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Rozstrzygniêta zosta³a IV 
edycja konkursu "Bezpieczna 
droga ucznia do szko³y", 
którego tematem by³a „bez-
pieczna szko³a”.

Organizowany co dwa lata 
konkurs adresowany jest do 
uczniów klas I-III szkó³ 
podstawowych. Organizatorem 
konkursu jest Stowarzyszenie 
Bezpieczna Gmina Swarzêdz. 
Celem konkursu jest popu-
laryzowanie zasad bezpie-
czeñstwa na drogach, utrwala-
nie nawyków w³aœciwego 
zachowania siê w szkole, domu 
na ulicy czy w lesie. 

W tegorocznym konkursie 

ciesz¹cym siê z ka¿d¹ jego 
edycj¹ wiêksz¹ popularnoœci¹ 
uczestniczyli uczniowie ze 
wszystkich szkó³ podstawo-
wych w gminie Swarzêdz. Po 
wstêpnej ocenie prac w szko-
³ach do konkursu zg³oszono 96 
prac w tym 4 prace prze-
strzenne. Zg³oszone na konkurs 
prace wykonane zosta³y w 
ró¿nych technikach plastycz-
nych, od akwareli poprzez 
kola¿e, plakat a¿ do form 
przestrzennych. Nie dziwi wiêc 
fakt, ¿e przed trudnym zada-
niem stanê³a komisja konkur-
sowa, której zadaniem by³ 
wybór najlepszych prac.  

Prosto z Ratusza

4 listopada po raz kolejny do 
Gimnazjum im. Miko³aja Ko-
pernika w Zalasewie zawitali 
angielscy nauczyciele Jackie 
Natt i Alan Earwalker.

Spotkania z angielskimi 
goœæmi odby³y siê w bibliotece 
szkolnej. Tym razem porówny-
waliœmy tradycje polskie i an-
gielskie przypadaj¹ce na prze-
³omie paŸdziernika i listopada 
ze szczególnym uwzglêdnie-
niem œwi¹t patriotycznych, a 
wiêc Dnia Niepodleg³oœci w 
Polsce i Remembrance Day w 
Anglii. Jackie Natt przyci¹-
gnê³a uwagê naszej m³odzie¿y 
czerwonym kwiatem – makiem, 
symbolem przelanej krwi pod-
czas obu wojen œwiatowych, 
noszonym przez Anglików dla 
upamiêtnienia tych zdarzeñ. 
My zaznajomiliœmy naszych 
goœci z tradycj¹ obchodów 
przypadaj¹cej w tym roku 91. 

Bezpieczna szko³a. Konkurs plastyczny dla dzieci
96 najlepszych prac zg³oszonych zosta³o na konkurs 
plastyczny pn. Bezpieczna droga ucznia do szko³y, którego 
tematem by³a „bezpieczna szko³a”. Zwyciêzcami kon-
kursu zostali Julia Harasiñczyk i Kacper Ciemny. 
Organizatorem konkursu by³o Stowarzyszenie Bez-
pieczna Gmina Swarzêdz.

Komisja postanowi³a nagrodziæ 
autorów 4 prac i wyró¿niæ 
autorów 11 prac. 

Równorzêdne I miejsce zajêli 
Julia Harasiñczyk (kl. I g 
Szko³a Podstawowa nr 4 w 
Swarzêdzu, opiekun Dorota 
Matusiak) i Kacper Ciemny 
(kl. III Szko³a Podstawowa w 
Wierzonce), II miejsce zaj¹³ 
Bartek Niemier (kl. III g 
Szko³a Podstawowa nr 5 w 
Swarzêdzu) ,  I I I  mie jsce  
Aleksander Hoffmann (kl. II f 
Szko³a Podstawowa nr 4 w 
Swarzêdzu, opiekun Katarzyna 
Ber³owska i Lidia Sobczak). 
Wyró¿nienia otrzymali: Kinga 
Stachowiak - SP w Wierzonce, 
Krzysztof Nowak i Karolina 
Janowiak - SP nr 1 w Swa-
rzêdzu, Wiktoria Matula - SP nr 
5 w Swarzêdzu, Wiktoria 
Piwecka, Klaudia Dêbska, 
Klaudia Koñczak, Piotr Pajko i 
Olgierd Podalak-Laskowski - 
SP nr 4 w Swarzêdzu, Marta 
Madej - SP w Kobylnicy, 
Mateusz Sobczyñski - SP w 
Paczkowie.

Uroczyste podsumowanie 
konkursu odby³o siê w Oœrodku 
Kultury w Swarzêdzu z udzia-
³em uczestników konkursu, 
rodziców, opiekunów i przed-

stawicieli Policji, Stra¿y Miej-
skiej i Stra¿y Po¿arnej.

Nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy wrêczali: przewo-
dnicz¹cy Rady Miejskiej 
w Swarzêdzu Piotr Choryñski, 
zastêpca burmistrza Miasta 
i Gminy Agata Kubacka i pre-
zes Stowarzyszenia Bezpie-
czna Gmina Swarzêdz Marek 
Kamiñski. Po wrêczeniu na-
gród, których g³ównym funda-
torem by³ Urz¹d Miasta i Gmi-
ny w Swarzêdzu odby³o siê 
otwarcie wystawy wszystkich 
prac jakie zosta³y zg³oszone na 
konkurs. Wszystkim autorom 
nagrodzonych i wyró¿nionych 
prac oraz ich opiekunom gratu-
lujemy!        Marek Kamiñski

rocznicy odzyskania przez 
Polskê niepodleg³oœci i po-
cz¹tku zarysu polskich granic.

Oprócz treœci patriotycznych 
by³y te¿ dyskusje na temat 
dyscypliny sportowej ciesz¹cej 
siê popularnoœci¹ w obu krajach 
– pi³ki no¿nej. Alan Earwalker 
wy³oni³ spoœród uczniów entu-
zjastów tego sportu. Pra-
wdziwych pasjonatów, którzy 
wykazali siê znajomoœci¹ 
angielskich pi³karzy i dru¿yn 
nagrodzi³ gadgetami, noszo-
nymi przez angielskich kibiców, 
które przywióz³ z samego 
Londynu. By³y wiêc czapeczki, 
szaliki a nawet koszulka.

Jednak kulminacyjnym 
punktem dnia by³o spotkanie 
kadry nauczycielskiej. Nau-
czyciele przybyli na spotkanie 
mieli okazjê dowiedzieæ siê 
sporo na temat rozpoznawania 
uzale¿nieñ wœród m³odzie¿y. 

Nasi angielscy goœcie oprócz 
pokazu multimedialnego zapre-
zentowali autentyczny „sprzêt” 
u¿ywany przez narkomanów w 
Anglii i przywieŸli imitacje 
próbek narkotyków. Ciekawie 
musia³a wygl¹daæ kontrola ich 
baga¿u na lotnisku. Na szczêœ-
cie mieli stosowne dokumenty 
uprawniaj¹ce ich do u¿ycia tego 
rodzaju materia³ów w celach 
szkoleniowych.

Nie tylko nasi uczniowie 
wykazali siê sporymi umie-
jêtnoœciami w zakresie jêzyka 
angielskiego. Nasi  nauczyciele 
równie¿ potrafi¹ pos³ugiwaæ siê 
sprawnie tym jêzykiem. Pytania 
z sali zadawane przez nauczy-
cieli by³y po angielsku i nie 
wymaga³y w wiêkszoœci t³u-
maczenia. Bardzo mi³o jest 
nauczaæ i uczyæ siê w szkole, 
która jest przygotowana jêzy-
kowo do kontaktów zagra-
nicznych, które zamierzamy  
coraz  bardziej rozwijaæ.

Bardzo dziêkujê naszym  

bibliotekarkom: paniom Ma-
gdalenie i Stanis³awie Chmie-
lewskim oraz dyrekcji za 
okazan¹ pomoc, ¿yczliwoœæ 
i wsparcie, które przyczyni³y 
siê do mi³ej atmosfery w jakiej 
odbywa³y siê spotkania ucz-
niów i nauczycieli z naszymi 
zagranicznymi goœæmi.

Ma³gorzata Szymendera
nauczyciel j. angielskiego

W Zalasewie po angielsku
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Skrzy¿owanie 
gotowe

W listopadzie zakoñczy³a 
siê bardzo wa¿na inwestycja - 
budowa skrzy¿owania ul. 
Staniewskiego z ul. Kórnick¹ 
i ul. Wilkoñskich w Swarzê-
dzu. Prace budowlane, rozpo-
czête w czerwcu br., polega³y 
na budowie nawierzchni ulic 
oraz chodników wraz z kana-
lizacj¹ deszczow¹, oœwietle-
niem oraz usuniêciem kolizji 
telekomunikacyjnych. Wyko-
nawc¹ by³a firma Budownic-
two Drogowe KRUG. Celem 
inwestycji by³o usprawnienie 
obs³ugi komunikacyjnej w 
tym rejonie – nie trzeba ju¿ 
jeŸdziæ z ul. Wilkoñskich do 
ul. Kórnickiej po zniszczo-
nych betonowych p³ytach, jak 
dotychczas (powsta³ tam par-
king z now¹ nawierzchni¹ 
przeznaczony dla 32 samo-
chodów). Ulica Wilkoñkich 
zosta³a po³¹czona z ul. Stanie-
wskiego, wyd³u¿on¹ w kie-
runku ul. Kórnickiej, gdzie 
powsta³o porz¹dne skrzy¿o-
wanie ³¹cz¹ce siê tak¿e z ul. 
Graniczn¹. W ramach tej 
inwestycji uwzglêdniono rów-
nie¿ przebudowê odcinka ul. 
Promykowej, co u³atwia po³¹-
czenie os. Promykowego z ul. 
Wilkoñskich. Koszt tej inwe-
stycji to 1,65 mln z³ z bud¿etu 
Swarzêdza.

„Odkorkowujemy”
po³udniowe osiedla

Chodnik 
dla Sarbinowa

Dobiega koñca przebudowa 
strategicznie wa¿nego skrzy-
¿owania ul. Kirkora z ul. 
Poznañsk¹ (droga krajowa nr 
92). Celem tej inwestycji jest 
zlikwidowanie uci¹¿liwych 
„korków” i zwiêkszenie p³yn-
noœci wyjazdu z Nowej Wsi na 
drogê krajow¹ (mapka poni¿ej).

Wykonawca - Zak³ad Dro-
gowy Maciej Siedlecki z Lu-
bonia - rozpocz¹³ prace w koñcu 
wrzeœnia br. i deklaruje zakoñ-
czenie ich jeszcze w tym roku. 
W ramach tej inwestycji (o war-
toœci 808 tys. z³otych) zostanie 
dobudowany dodatkowy pas 
ruchu dla pojazdów skrêcaj¹-
cych w stronê Poznania i zna-
cznie wyd³u¿ony zostanie pas 
prawoskrêtu (a¿ do ul. Mio-
dowej) dla pojazdów jad¹cych 
w stronê Warszawy. 

Zostanie równie¿ wyd³u-
¿ony pas lewoskrêtu w ul. 
Poznañskiej przed skrzy¿o-
waniem z ul. Kirkora.

Modernizacji ulegnie sygna-
lizacja œwietlna – wszystko po 
to, aby usprawniæ ruch poja-
zdów w tym miejscu.

Niedawno zakoñczy³a siê 
budowa chodnika w ul. D³ugiej w 
Sarbinowie. Przetarg wygra³a firma 
Budownictwo Drogowe KRUG. 
Chodnik na tej ulicy powsta³ na 

odcinku od przystanku autobuso-
wego przy ul. Borówkowej do ul. 
Dobrej. Chodnik z kostki brukowej, 
szeroki na 2 metry, ma d³ugoœæ 540 
metrów. Inwestycja objê³a te¿ 
odwodnienie oraz budowê wjazdów 
do posesji. Koszt tego chodnika to 
prawie 250 tys. z³otych.

Zgodnie z planem przebiega 
„budowa ci¹gu pieszo-rowero-
wego od os. Czwartaków do os. 
Koœciuszkowców wzd³u¿ skar-
py Jeziora Swarzêdzkiego wraz 
z modernizacj¹ placu targo-
wego (bazar)”. Wykonawc¹ jest 
firma Budownictwo Drogowe 
KRUG. Inwestycja ta rozpo-
czê³a siê latem. Kosztem prawie 
2 mln z³ z bud¿etu gminy 
przebudowany i powiêkszony 
(do 105 miejsc) zostanie par-
king przy bazarze. Na odcinku 
kilometra (od ul. Zamkowej do 
œcie¿ki nad jeziorem na koñcu 
os. Koœciuszkowców) zostanie 
wybudowany szeroki na 3,5 m 
ci¹g pieszo-rowerowy z kostki 
brukowej, powstanie te¿ odwo-
dnienie oraz oœwietlenie. Trasa, 
na której powstanie nowy 
„deptak” jest dziœ bardzo uczê-
szczana i porz¹dna nawierz-
chnia od dawna jest tam bardzo 
potrzebna. W umowie zapisano 
termin realizacji do 15 stycznia 
2011, jednak¿e zakoñczenie 
budowy nast¹pi znacznie szyb-
ciej, prawdopodobnie w po³o-
wie 2010 roku.

Niedawno zakoñczy³a siê 
budowa parkingu na Koœciusz-
kowców w Swarzêdzu przy 
bloku nr 14. Ta wspólna inwe-
stycja Gminy i Spó³dzielni 
Mieszkaniowej (spó³dzielcy sfi-
nansowali opracowanie doku-
mentacji) jest bardzo wa¿na dla 
mieszkañców tamtej okolicy, 
którzy nie mieli gdzie stawiaæ 

Œcie¿ka, deptak 
i parking
- o kilka miesiêcy 
szybciej

Parking ju¿ jest

samochodów. W pobli¿u 
Szko³y Podstawowej nr 4 oraz 
bloku nr 14 powsta³o 137 no-
wych miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych. 

W ramach tej inwestycji 
zosta³y wybudowane chodni-
ki, powsta³o odwodnienie 
terenu oraz oœwietlenie ulicz-
ne. Wykonawc¹ by³¹ firma 
Global Perfekt z Paczkowa. 
Inwestycja kosztowa³a ok. 
480 tys. z³ i zosta³a sfi-
nansowana w ca³oœci z bu-
d¿etu Swarzêdza. 

W po³owie stycznia 2010 
zakoñczy siê, rozpoczêta 
latem br. budowa nawierzchni 
wraz z odwodnieniem Placu 
Handlowego i ul. Pieprzyka 
na Nowej Wsi. Bêdzie tam 
pieszojezdnia z progami 
zwalniaj¹cymi, zak³adane s¹ 
brakuj¹ce przy³¹cza kanali-
zacji sanitarnej i wody. 
Wykonawc¹ tej inwestycji, 
kosztuj¹cej ok. 540 tys. z³, jest 
Zak³ad Robót Wielobran-
¿owych z Nekli.

Jeszcze w grudniu 2009 r. 
zakoñczy siê, rozpoczêta 
latem br., budowa nawie-
rzchni wraz z odwodnieniem 
ul. Œniadeckich na Nowej 
Wsi. 

Zostanie tam wybudo-
wana nawierzchnia pieszo-
jezdni z progami zwalnia-
j¹cymi. Uzupe³nione bêd¹ te¿ 
brakuj¹ce przy³¹cza kana-
lizacji sanitarnej i wody. 
Koszt to ok. 500 tys. z³otych, 
wykonawc¹ jest Zak³ad 
Zieleniarsko-Drogowym Abra-
mowski.

Plac Handlowy 
i ul. Pieprzyka 
- w styczniu 
koniec budowy

… a w grudniu 
ul. Œniadeckich

Opr. M.W.

Prosto z placu budowy
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Ca³y projekt obejmuje 
budowê na terenie gmin: 
Swarzêdz, Murowana Go-
œlina, Czerwonak, Pobie-
dziska i Skoki kanalizacji 
sanitarnej, w tym: 

? kanalizacji grawitacyjnej 
na d³ugoœci 214,8 km,

? przy³¹czeñ kanalizacyj-
nych na d³ugoœci 35,2 km,

? ruroci¹gów t³ocznych na 
d³ugoœci 118,7 km,

?  przepompowni œcieków 
w liczbie 151 sztuk.

Zlikwidowane zostan¹ 
przestarza³e oczyszczalnie 
œcieków w Skokach i Po-
biedziskach - bêd¹ przy-
stosowane do funkcjono-
wania wy³¹cznie jako prze-
pompownie œcieków.

W ramach tej inwestycji 
przygotowane s¹ dwa pro-
jekty Gminy Swarzêdz - 
budowa kanalizacji sani-
tarnej w po³udniowej czêœci 
gminy i pó³nocnej czêœci 
gminy. Wartoœæ inwestycji 
Swarzêdza to kilkadziesi¹t 
mln z³, za które bêdzie 

mo¿na zbudowaæ 51,1 km 
kole-ktorów grawitacyjnych, 
15,6 km kolektorów t³ocz-
nych oraz 25 przepompowni. 

Na str. 16-17 przedsta-
wiamy Pañstwu mapkê ilu-
struj¹c¹ inwestycje kana-
lizacyjne w ramach tego 
projektu w pó³nocnej czêœci 
naszej gminy. Kanalizacjê 
sanitarn¹ otrzymaj¹ tam 
Uzarzewo, Gruszczyn, Ko-
bylnica i Janikowo. Zada-
nie to umownie okreœlone 
zosta³o jako 2a, 2b i 2c 
(patrz tabelka) i oznacza 

budowê a¿ 26,2 km kole-
ktorów sanitarnych gra-
witacyjnych i t³ocznych oraz 
11 przepompowni œcieków.

Nowa sieæ kanalizacyjna 
zosta³a zaprojektowana w 
oparciu o najnowsze rozwi¹-
zania techniczne, co powinno 
zapewniæ jej sprawne i bez-
awaryjne funkcjonowanie. 
Ruszaj¹ ju¿ konkretne prace 
realizacyjne. Wkrótce Zwi¹-
zek og³osi przetargi na In¿y-
niera Kontraktu i Pomoc 
Techniczn¹ oraz na roboty 
budowlano-monta¿owe.

Oznacza to, ¿e pierwsze 

wykopy bêd¹ mia³y miej-
sce ju¿ wiosn¹ 2010 roku, 
zaraz po rozstrzygniêciu 
przetargów.

Zakoñczenie wszyst-
kich prac budowlanych 
wyznaczone zosta³o na 
drugi kwarta³ 2012 roku. 

Od redakcji: 
W nastêpnym wydaniu 
przedstawimy Pañstwu 
zakres projektu, który 
bêdzie realizowany w 
po³udniowej czêœci gminy.
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Przedstawiamy zakres inwestycji w pó³nocnej czêœci gminy 
Swarzêdz.

Jak niedawno informowaliœmy, 15 paŸdziernika 2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochro-
ny 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. 

Wielki Projekt Kanalizacyjny:  
Bogucin, 
Gruszczyn 

Janikowo, Kobylnica, 
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Wielki Projekt Kanalizacyjny:  Bogucin, 
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Janikowo, Kobylnica, Gruszczyn

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
ze œrodków Funduszu Spójnoœci w ramach 

Programu Infrastruktura i Œrodowisko
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W Swarzêdzu u zbiegu ulic Gra-
nicznej i Kirkora powsta³ pierwszy w 
Polsce – najnowszej generacji pod-
wójny Ekran Led. Usytuowany jest w 
miejscu, gdzie wykazano bardzo du¿e 
natê¿enie ruchu (potwierdzone bada-
niami). Jego w³aœcicielem jest firma 
Alwes, znana ju¿ od wielu lat na rynku 
krajowym i zagranicznym z produkcji 
mebli tapicerowanych.

Ekrany to reklama lokalna, regio-
nalna i ogólnokrajowa – daje ogromne 
mo¿liwoœci rozwoju i wspó³pracy 
podmiotów gospodarczo-us³ugowych 
wyœwietlaj¹c strony www, prezentacji 
firm i promocji nowych produktów. 

Ten nowoczesny noœnik reklamy 
mo¿e byæ wykorzystany jako Ÿród³o 
wa¿nych informacji Burmistrza Miasta i 
Gminy dla mieszkañców tej czêœci 
Swarzêdza. Za poœrednictwem ekranów 

mo¿na wspieraæ równie¿ akcje charyta-
tywne, jak i zapraszaæ na ró¿nego 
rodzaju imprezy sportowe, kulturalne i 
rozrywkowe, z czego skorzysta³ w listo-
padzie UMiG Swarzêdz zapraszaj¹c nas 
na koncert Edyty Geppert.

Firma Alwes jest otwarta na szeroko 

rozumian¹ wspó³pracê i zaprasza do 
reklamy pod nr tel. 61 818 16 17 lub e-
mail: sekretariat@alwes.com.pl.
Ceny ju¿ od 600 z³ netto za 4 tygodnie 
emisji na dwóch ekranach!
To bardzo estetyczna i nowoczesna 
forma reklamy.

„ALWES” – REKLAMA NA EKRANIE
R E K L A M A R E K L A M AR E K L A M A

Celem spotkania by³o usta-
lenie formy organizacyjnej 
Klastra w celu ubiegania siê 
o œrodki unijne na jego utwo-
rzenie i rozwój. Zanim dosz³o 
do wymiany pogl¹dów na ten 
temat, wyk³ad dotycz¹cy mo-
¿liwej koncepcji dzia³alnoœci 
Klastra Meblarzy Swarzê-
dzkich wyg³osi³ prof. dr hab. 
in¿. Jerzy Smardzewski z Ka-
tedry Meblarstwa na Wydziale 
Technologii Drewna Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu. Podkreœli³ on, ¿e 
g³ównym celem klastra swa-
rzêdzkiego powinien byæ 

rozwój innowacyjnoœci, co 
pozwoli na budowanie prze-
wagi konkurencyjnej przedsiê-
biorców korzystaj¹cych ze 
wspólnie wypracowanego 
know-how. Oprócz rozwijania 
dzia³alnoœci edukacyjnej w 
zakresie wykorzystania no-
wych technologii w meblar-
stwie, designu, czy konstrukcji 
meblowych Klaster móg³by w 
przysz³oœci dysponowaæ w³a-
snym centrum badawczo-roz-
wojowym z technologiami, 
które s¹ poza zasiêgiem finan-
sowym poszczególnych przed-
siêbiorców.

Kolejny wyk³ad, dotycz¹cy 
istniej¹cych form organiza-
cyjnych oraz struktur zarz¹-
dzania klastrami w Europie, 
wyg³osi³ prof. dr hab. in¿.  
Leszek Pacholski z Instytutu 
In¿ynierii Zarz¹dzania Poli-
techniki Poznañskiej. Zauwa¿y³ 
on, ¿e istniej¹ce w Europie kla-
stry posiadaj¹ ró¿n¹ charakte-
rystykê. Przedsiêbiorcy w³oscy 
organizuj¹ siê g³ównie w celu 
wykorzystania œrodków unij-
nych, przedsiêbiorcy niemieccy 
d¹¿¹ do trwa³ych i formalnych 
powi¹zañ, natomiast duñscy 
dzia³aj¹ wokó³ wiod¹cego 
oœrodka badawczo-rozwojo-
wego. Wspóln¹ cech¹ klastrów 
jest otwarcie dostêpu do finan-
sowania i zwiêkszenie mo¿li-
woœci rozwojowych przedsiê-
biorstw, korzystanie z efektów 
kooperacji, a tak¿e umocnienie 
wizerunku regionów, czyli 
efekty marketingowe.

Uczestnicy spotkania zgo-
dzili siê, ¿e z wyborem formy 
organizacyjnej Klastra Mebla-
rzy Swarzêdzkich nale¿y za-
czekaæ do og³oszenia kry-
teriów konkursu o œrodki 
unijne na utworzenie i rozwój 
klastrów w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego, jaki ma byæ 
og³oszony w ci¹gu najbli¿-
szych tygodni. Mo¿liwoœciom 
pozyskania œrodków z progra-
mu unijnego WRPO powinno 
byæ podporz¹dkowane dalsze 
postêpowanie. Kolejne spo-
tkanie bêdzie poœwiêcone 
sporz¹dzeniu wniosku oraz 
ustaleniu zasad wniesienia 
œrodków w³asnych do pro-
jektu.
Inicjatorzy utworzenia Klastra 
zapraszaj¹ do udzia³u wszy-
stkie firmy, które chc¹ w³¹czyæ 
siê w przedsiêwziêcie.     M.M.

Klaster Meblarzy Swarzêdzkich
- co dalej? 

W œrodê, 4 listopada w siedzibie Cechu Stolarzy 
Swarzêdzkich odby³o siê kolejne spotkanie organizacyjne 
za³o¿ycieli Klastra Meblarzy Swarzêdzkich.  W spotkaniu 
uczestniczyli oprócz Cechmistrza - gospodarza spo-
tkania, swarzêdzcy przedsiêbiorcy meblowi, naukowcy z 
Politechniki Poznañskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, 
przedstawiciele Powiatu Poznañskiego, Wielkopolskiej 
Izby Przemys³owo-Handlowej oraz Urzêdu Miasta i Gmi-
ny w Swarzêdzu.
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Bezp³atnie do lekarza
Informacja dla Pacjentów poradni lekarza rodzinnego 

dzia³aj¹cych na terenie Miasta i Gminy Swarzêdz
Przedstawiamy najistotniejsze dla Pacjentów informacje, zwi¹zane ze zmian¹ podmiotu œwiadcz¹cego us³ugi medyczne

 w ramach lekarza rodzinnego w nale¿¹cym do Gminy budynku przychodni zdrowia w Swarzêdzu przy ul. Poznañskiej 15.

Wybór lekarza rodzinnego (a tak¿e pielêgniarki i po³o¿nej), przyjmuj¹cego nieodp³atnie pacjentów w ramach Narodowego Funduszu 
Zdrowia, jest indywidualn¹ spraw¹ pacjenta. Pacjent ma prawo do bezp³atnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie 
czêœciej ni¿ dwa razy w roku (ka¿da kolejna zmiana wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ wniesienia op³aty w wysokoœci 80 z³otych. Op³atê 
nale¿y uiœciæ na konto w³aœciwego oddzia³u NFZ). Wyboru lub zmiany dokonuje siê bezpoœrednio u nowego œwiadczeniodawcy w 
przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzaæ w oddziale NFZ. 
Op³aty nie pobiera siê w przypadku:

· zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta;
· zaprzestania udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielêgniarkê/po³o¿n¹ podstawowej opieki 

zdrowotnej;
· a tak¿e z powodu innych przyczyn niezale¿nych od woli pacjenta. 

Zmiana œwiadczeniodawcy w budynku przy ul. Poznañskiej 15 w Swarzêdzu wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ podjêcia przez Pacjentów 
nastêpuj¹cych kroków:

1. w przypadku chêci pozostania przy obecnie wybranym lekarzu rodzinnym:
a. uzyskanie informacji u aktualnego œwiadczeniodawcy (DIAGTER Sp. z o.o.) o miejscu wykonywania œwiadczeñ 

po 01.01.2010 roku,
b. korzystanie z porad lekarza w nowym miejscu wskazanym przez œwiadczeniodawcê,

2. w przypadku chêci korzystania z bezp³atnych porad lekarza rodzinnego przyjmuj¹cego w budynku przy ul. Poznañskiej 15 w 
Swarzêdzu:

a. uzyskanie informacji u nowego œwiadczeniodawcy (CERTUS Sp. z o.o.) o imionach i nazwiskach lekarzy, którzy 
bêd¹ przyjmowaæ pacjentów po 01.01.2010 roku,

b. dokonanie wyboru lekarza i wype³nienie deklaracji wyboru lekarza z podaniem jego imienia i nazwiska, zgodnie z 
informacj¹ przekazan¹ przez nowego œwiadczeniodawcê.

W zwi¹zku ze zmianami wprowadzanymi po 01.01.2010 roku Urz¹d Miasta i Gminy w Swarzêdzu zada³ poznañskiemu oddzia³owi 
NFZ pytania zwi¹zane z sytuacj¹ pacjentów na terenie Gminy Swarzêdz. Poni¿ej publikujemy treœæ odpowiedzi.
1. Czy pacjenci zapisani do lekarza (pielêgniarki, po³o¿nej) POZ w aktualnym do koñca roku miejscu udzielania œwiadczeñ, po 
01.01.2010 roku, nadal s¹ pacjentami tego œwiadczeniodawcy, mimo zmiany miejsca wykonywania œwiadczeñ?
2. Czy pacjenci, o których mowa w pkt 1, musz¹ ponownie dokonaæ wyboru lekarza POZ, nawet je¿eli by³by to ten sam lekarz, 
przyjmuj¹cy w ramach tego samego œwiadczeniodawcy, tylko w innym miejscu, i czy ewentualnie wybór ten by³by p³atny?
Ad. 1 i 2 „W przypadku zmiany miejsca udzielania œwiadczeñ przez œwiadczeniodawcê deklaracje wyboru lekarza, pielêgniarki, 
po³o¿nej POZ zachowuj¹ wa¿noœæ i nie ma potrzeby ich ponownego sk³adania przez œwiadczeniobiorców. Pacjent ma prawo wyboru 
lekarza, pielêgniarki, po³o¿nej POZ spoœród lekarzy, pielêgniarek i po³o¿nych ubezpieczenia zdrowotnego nie czêœciej ni¿ dwa razy w 
roku kalendarzowym, a w przypadku ka¿dej kolejnej zmiany wnosi op³atê w wysokoœci 80 z³. Nie dotyczy to przypadku zmiany 
miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania œwiadczeñ opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielêgniarkê, po³o¿n¹ 
POZ oraz innych przyczyn niezale¿nych od woli œwiadczeniobiorcy.”
3. Gdzie, w przypadku ewentualnej zmiany lekarza POZ na zatrudnionego (wspó³pracuj¹cego) przez inny podmiot, znajdowaæ siê 
bêdzie dokumentacja lekarska pacjentów i czy pacjent ma prawo przenieœæ t¹ dokumentacjê do nowego lekarza?
„Lekarz udostêpnia pacjentowi do wgl¹du indywidualn¹ dokumentacjê medyczn¹ lub umo¿liwia sporz¹dzenie z niej wypisów, 
odpisów lub kopii - na koszt wnioskodawcy. Udostêpnianie tej dokumentacji nastêpuje na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela 
ustawowego, osoby upowa¿nionej przez pacjenta lub innych uprawnionych podmiotów. Indywidualna dokumentacja medyczna 
pacjenta (orygina³) pozostaje u œwiadczeniodawcy i podlega póŸniejszej archiwizacji. Tak wiêc np. zmieniaj¹c lekarza rodzinnego, 
mo¿emy od lekarza, z którego œwiadczeñ rezygnujemy, odp³atnie uzyskaæ kopiê dokumentacji medycznej. Jest to bardzo wa¿ne dla 
wielu pacjentów, szczególnie przewlekle chorych, po zabiegach operacyjnych, itp. Karta szczepieñ pacjenta wydawana jest na 
wniosek "nowego lekarza" – nieodp³atnie.”

1. Zespó³ Przychodni Lekarza Rodzinnego "DIAGTER" Sp. z o.o. funkcjonowaæ bêdzie w nastêpuj¹cych lokalizacjach:
a. Swarzêdz, os. Koœciuszkowców 20
b. Kobylnica, ul. Poznañska 99
c. trzecia lokalizacja – brak informacji, prosimy kontaktowaæ siê z przedstawicielami firmy Diagter

2. Certus Sp. z o.o., 
a. Adres: Swarzêdz, ul. Poznañska 15

3. Zespó³ Poradni Specjalistycznych i Stomatologicznej Art. Medicum, 
a. Adres: Swarzêdz, Os. Raczyñskiego 2/23

4. Przychodnia Lekarska "MULTI-MEDIC", 
a. Adres: Swarzêdz, ul. Cieszkowskiego 100/102

NFZ wyjaœnia

Lista poradni lekarza rodzinnego po 01.01.2010 dzia³aj¹cych na terenie Gminy Swarzêdz:
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„Firmin” - Sam Savage 
W piwnicy antykwariatu na 
œwiat przychodzi Firmin. 
Od pierwszych chwil jego 
pasj¹ staj¹ siê ksi¹¿ki. 
Uwielbia je czytaæ i zjadaæ... 
bo Firmin jest szczurem. 
Ta ksi¹¿ka to m¹dra, 
przewrotna, zabawna i ciep³a 
opowieœæ.

„Nieznane arcydzie³o” - 
Honoré de Balzac
W tomie Nieznane arcydzie³o 
znalaz³y siê dwa opowiadania 
z Komedii ludzkiej. Bohaterem 
pierwszego jest malarz 
Frenhofer (Nieznane 
arcydzie³o), drugiego 
kompozytor Gambara 
(Gambara). Obaj odwracaj¹ 
siê od têtni¹cego ¿yciem 
œwiata, by poœwiêciæ siê 
swojemu powo³aniu. To, co 
tworz¹, trzymaj¹ w ukryciu. 
Dopóki tylko o tym mówi¹, 
oczekuje siê arcydzie³a. 

da siê go zrozumieæ. Wizja 
i rzeczywistoœæ okazuj¹ siê 
nieprzystawalne. Artysta jawi 
siê jako niedoœcigniony 
geniusz lub ¿a³osny szaleniec. 
Albo i jedno, i drugie. 
Opowiadaj¹c o obu twórcach, 
Balzac snuje g³êbokie 
rozwa¿ania o naturze sztuki 
i pokazuje, jak wysok¹ cenê 
p³aci siê za d¹¿enie do idea³u. 

„Czerwona Chmura” 
- Robert W. Larson
Barwnie napisane 
i przekonuj¹co przedstawione 
studium ¿ycia wybitnego 
indiañskiego przywódcy 
Czerwonej Chmury. 
Wytacza³ on bieg wydarzeñ 
w burzliwych czasach, kiedy 
Siuksom przysz³o rozstaæ siê 
z wolnym i koczowniczym 
¿yciem aby udaæ siê do 
rezerwatów. W biografii autor 
³¹czy tradycyjne metody 
historyczne z historiografi¹ 
spo³eczn¹ i œrodowiskow¹.

„Wyklête ¿yciorysy” 
- Jolanta Dru¿yñska, 
Stanis³aw M. Jankowski

¯yciorysy ludzi, które 
przedstawia ta ksi¹¿ka przez 
wiele dziesiêcioleci pomijano 
milczeniem albo fa³szowano. 
Jednak „Wyklête ¿yciorysy” 
mówi¹ nie tylko o odwa¿nych 
mê¿czyznach, ale te¿ 
o wspania³ych kobietach, które 
przez powojenne lata z uporem 
walczy³y o odnalezienie 
mê¿ów, ojców lub braci oraz 
o uczczenie ich pamiêci, 
a tak¿e o to, by ich nazwiska 
znalaz³y siê na tablicach 
pami¹tkowych, 
w podrêcznikach historii 
i na pomnikach.

„Pamiêtne lato” 
- Susan Wiggs
Olivia, z Manhattanu przenosi 
siê na podupad³e letnisko 
w górach aby przeprowadziæ 
remont kilku domków 
letniskowych. Spotyka tam 
sw¹ dawn¹ mi³oœæ z czasów 
m³odzieñczych. Na jaw 
zaczynaj¹ wychodziæ dawne 
tajemnice, budz¹ siê 
namiêtnoœci...

„Pchli pa³ac” - Elif ªafak
Historia dziesiêciu rodzin 
zamieszka³ych w budynku 
zwanym Pa³acem 

zwanym Pa³acem 
Cukiereczkiem, który 
wzniesiono na ruinach dwóch 
cmentarzy: muzu³mañskiego 
i ormiañskiego. Zamieszkuj¹ 
tam dziwacy i postacie 
o osobliwych biografiach, 
którzy na przemian k³óc¹ siê 
i godz¹, wzruszaj¹ i szokuj¹. 

„Etyka wojny”. 
Antologia tekstów
Zbiór tekstów poœwiêconych 
etycznym aspektom agresji 
i przemocy stosowanej przez 
pañstwo. Wybór obejmuje 
artyku³y i fragmenty ksi¹¿ek 
napisanych przez 
najwybitniejszych 
naukowców z tej dziedziny.

„Dzieciñstwo we dworze 
szlacheckim w I po³owie 
XIX wieku” - Anna 
Pachocka
Jak wygl¹da³o codzienne 
¿ycie dzieci szlacheckich: 
w co je ubierano, co jad³y, 
jakie mia³y obowi¹zki? 
Autorka odpowiada na te 
i wiele innych pytañ siêgaj¹c 
do pamiêtników, 
korespondencji, poradników 
i pism z epoki.

Biblioteka 
Publiczna 
poleca:
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Ksi¹dz Przemys³aw Kompf 
przez szereg lat na plebani 
prowadzi³ M³odzie¿owy Dom 
Nowego ¯ycia. Na rok 2009 
przypad³y: siódme modlitewne 
Czuwanie z Maryj¹ Matk¹ 
Wierzenicy, czwarte Wierze-
nickie Czytanie S³owa, szósty 
konkurs biblijny, dziesi¹ta 
Duchowa Adopcja Dziecka 
Poczêtego. Dekada jego dusz-
pasterzowania zaowocowa³a 
te¿ wymiarem materialno-
duchowym. Zosta³y odno-
wione praktycznie wszystkie 
zabytki ruchome stanowi¹ce 
wyposa¿anie koœcio³a para-
fialnego. Koñczeniem prac 
budowlano-wyposa¿eniowych 
kaplicy w Kar³owicach, we-
zwaniem dla niej – Jezusa 
Dobrego Nauczyciela. Organi-
zuje dla parafian pielgrzymki 
do Lichenia, Czêstochowy, 
szlakiem koœcio³ów œw. Miko-
³aja. Jest otwarty na tych, 
którzy chc¹ poznaæ wierze-

nick¹ œwi¹tyniê jako miejsce 
kultu albo atrakcjê turystyczn¹. 
Przez te lata by³a ona miejscem 
konferencji naukowych, spot-
kañ autorskich i z ciekawymi 
ludŸmi, wystaw zwi¹zanych z 
przesz³oœci¹ parafii, koncertów. 
Integruje wokó³ siebie ludzi w 
parafialnym Caritas, piœmie 
„Wierzeniczenia” i innych 
dzia³aniach duszpasterskich.

Parafialny Zespó³ Caritas 
rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w 
1999 r. od zbiórki ¿ywnoœci w 
sklepach prowadzonej przez 
zespó³ wolontariuszy na paczki 
dla potrzebuj¹cych. Od 2000 
r o k u  r u s z y ³  w a k a c y j n y  
wypoczynek dzieci i m³odzie¿y, 
a od 2002 r. dosz³y wyjazdy 
doros³ych. W u¿yczonym od 
UMiG Swarzêdz obiekcie w 
Wierzonce, od 2001 r. dzia³a 
œwietlica œrodowiskowa. Pro-
wadzone s¹ w niej zajêcia dla 
dzieci i m³odzie¿y, dzia³a tak¿e 
we wspó³pracy z OPS w 

Swarzêdzu Klub Seniora. Przed 
dwoma laty powsta³ Ucznio-
wski Klub Sportowy BUSHI.  
Druga œwietlica w podziemiach 
kaplicy w Kar³owicach, dzia³a 
ju¿ trzy lata Równie¿ trzeci rok 
funkcjonuje punkt przedszkolny 
w Wierzonce Obecnie prowadzi 
go parafia, wspierana przez 
gminê Swarzêdz. Dla doros³ych 
na pocz¹tku roku kalenda-
rzowego organizowana jest w 
szkole w Wierzonce bezalko-
holowa zabawa taneczna. Prac¹ 
Zespo³u kieruje Irena Prokop.

Pismo parafialne „Wie-
rzeniczenia” powsta³o równie¿ 
w 1999 r. Jest  kronik¹ nie tylko 
¿ycia parafialnego ale i reje-
struje opisy wydarzeñ z prze-
sz³oœci  Wierzenicy i okolic to 
wszystko, co ludzie pamiêtaj¹, 
co zosta³o zapisane w dokumen-
tach rodzinnych czy zareje-
strowane na rodzinnych foto-
grafiach. W ci¹gu tych 10-ciu lat 
ukaza³o siê 67 numerów  pisma. 
Zespó³ redakcyjny (ks. P. 
Kompf, Ewa J. i W³odzimierz 
Buczyñscy, Gra¿yna i Maciej 
Dominikowscy) w 2003 roku 
zainicjowa³ i przygotowa³ we 
wspó³pracy z  zespo³em Caritas 
obchody 850-lecia Wierzenicy i 
Wierzonki. Od 2007 r. przyznaje 
wyró¿nienie Przyjaciel Wie-
rzenicy w postaci statuetki œw. 
Miko³aja wrêczanej 3 Maja 
osobom z poza terenu parafii, 
które œwiadczy³y bezinte-
resowne dobro wierzenickiej 
ziemi. W ramach „Wierze-
niczeñ” w 2003, na obchody 
850-lecia Wierzenicy i Wie-
rzonki powsta³ przewodnik po 
koœciele a w 2008 r. po Parafii 
Wierzenickiej. 

Corocznie dopilnowuje 
sprawy Duchowej Adopcji 
Nienarodzonych Dzieci. 

O dokonaniach Caritas i 
„Wierzeniczeñ” mówi³ w swo-
im obszernym s³owie podczas 
dziêkczynnej mszy ks. P. Kompf 
w sobotni wieczór 21 listopada 
2009 r. Wspó³celebrowali j¹ 
ksiê¿a; Eugeniusz GuŸdzio³ – 
dziekan swarzêdzki, Tomasz 
Ren – wicedyrektor Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej, Wal-
demar Twardowski – kierownik 
oœrodka Wierzenica.
Uczestniczy³o w niej liczne 
grono goœci reprezentuj¹cych 

w³adze ró¿nego szczebla i 
szereg instytucji oraz osoby 
prywatne. Wielu goœci otrzy-
ma³o podziêkowania od Ca-
ritas za pomoc i wspó³pracê, 
dostali je te¿ wolontariusze 
parafialnego Caritas. 

Od „Wierzeniczeñ” – 
dosta³y je osoby dziêki, którym 
one istniej¹ jak te¿ wspoma-
gaj¹ce je w promocji Wierze-
nicy i Augusta Cieszko-
wskiego oraz swarzêdzkie 
media. By³y to dyplomy b¹dŸ 
podziêkowania oraz aktualny 
numer „Wierzeniczeñ” i album 
„Ziemia Wierzenicka na starej 
fotografii”. 

Gratulacje ks. P. Kompfowi, 
Caritasowi i „Wierzenicze-
niom” z³o¿yli burmistrz Anna 
Tomicka, przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Piotr Choryñ-
ski, Eugeniusz Jacek prezes 
PTTK „£aziki”, pos³owie 
Bo¿ena Szyd³owska i Dariusz 
Lipiñski, Jacek Wojciechowski 
– Przyjaciel Wierzenicy, 
Wanda  Konys  -  PKPS.  
Niestety tego dnia nie móg³ 
przybyæ szczególnie zas³u¿ony 
dla Caritas i „Wierzeniczeñ” – 
Stanis³aw Witecki – pierwszy 
Przyjaciel Wierzenicy. Po 
mszy zebrani wys³uchali 
krótkiego koncertu mando-
linisty Bogdana Marcinko-
wskiego. Nastêpnie goœcie i 
wolontariusze udali siê na 
spotkanie do œwietlicy w 
Wierzonce. Tam mogli te¿ 
obejrzeæ rêkodzie³a wykonane 
przez seniorów, fotografie 
przedstawiaj¹ce dzia³ania 
Caritas.

Ewa J. i W³odzimierz 
Buczyñscy

Potrójny jubileusz w Wierzenicy
25 sierpnia 1999 roku proboszczem parafii œw. 

Miko³aja zosta³ ksi¹dz Przemys³aw Kompf. Zapocz¹tko-
wa³o to w wierzenickiej parafii szereg znacz¹cych 
wydarzeñ w wymiarze nie tylko religijnym. 
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KUP KARNET - 
ZYSKUJESZ 10% 
RABATU

Szanowni Pañstwo! 
Karnet upowa¿nia do korzystania z 
ca³ego kompleksu P³ywalni poza 
kawiarenk¹. Upowa¿nia do zap³aty 
nale¿noœci za faktyczny czas 
korzystania z basenu.
Z wejœcia na karnet mo¿e korzystaæ 
maksymalnie 5 osób. Nie trzeba 
mieæ przy sobie gotówki! 

SZCZEGÓ£Y POD 
NUMEREM TEL. 061 65 09 542

W niedzielê 8 listopada w 
hali SCSiR odby³ siê II 
Amatorski Turniej Siatkówki 
dru¿yn mieszanych. Swa-
rzêdzkie Centrum Sportu i 
Rekreacji po raz kolejny 
zorganizowa³o imprezê spor-
towo - rekreacyjn¹. Powodem 
organizacji turnieju siatkówki 
jest coraz wiêksze zaintere-
sowanie t¹ dyscyplin¹ sportu w 
Swarzêdzu. Fakt, ¿e w turnieju 
wziê³o udzia³ 6 dru¿yn, a 
zainteresowanych chêci¹ 
udzia³u by³o jeszcze wiêcej 
œwiadczy o potrzebie orga-
nizacji takich imprez sporto-
wych dla amatorów. 

Poziom sportowy zawodni-
ków i zawodniczek pokaza³, ¿e 
s¹ grupy pasjonatów trenuj¹-
cych w wolnym czasie siatków-
kê. Zagrania niektórych zawo-
dników, mog³yby byæ ozdob¹ 
niejednej relacji telewizyjnej. 
Zwyciêzc¹ turnieju okaza³ siê 

Zawodniczki sekcji pi³ki 
no¿nej Swarzêdzkiego Cent-
rum Sportu i Rekreacji (Ró-
¿owe Pantery) zwyciê¿y³y w 
VI Otwartych Mistrzostwach 
Powiatu Poznañskiego w 
halowej pi³ce no¿nej dziewcz¹t 
do lat 16. 

30 paŸdziernika, 12 dziew-
cz¹t ze Swarzêdza walczy³o 
przez ca³y dzieñ w Suchym 
Lesie w hali  Gminnego 
Oœrodka Sportu o pierwsze 
zwyciêstwo w turnieju. Po 
czterech meczach w grupie 
rozgrywkowej dziewczyny 
zajmowa³y pierwsze miejsce co 
dawa³o mo¿liwoœæ zmierzenia 
siê w finale z najlepszym 
zespo³em drugiej grupy. Nasze 
dziewczyny nie da³y ¿adnych 
szans kole¿ankom ze Stêszewa 
pokonuj¹c je 4:1. Puchar za 
zajêcie pierwszego miejsca 
powêdrowa³ w rêce "Ró¿owych 
Panter" oraz trenera Jerzego 
Majerowicza. 

W turnieju wziê³o udzia³ 10 
zespo³ów dziewczêcych z gmin 
powiatu poznañskiego. By³y 
tam zespo³y z Bolechowa, 
Stêszewa, Czerwonaka, Pobie-
dzisk, Murowanej Goœliny, 
Kozieg³ów, Komornik, Su-
chego Lasu, Biedruska i oczy-
wiœcie ze Swarzêdza. 

Wœród naszych zawodniczek 
trener wyró¿ni³ za najlepsz¹ grê 
Nataliê Bronowick¹, a za 
ducha walki - najm³odsz¹ 

zawodniczkê turnieju - dwu-
nastolatkê Dariê Firlik. 
Brawo dziewczyny!!! 

Zainteresowane dziewczynki 
z gminy Swarzêdz zapra-
szamy na treningi sekcji. 
Nabór jeszcze trwa. Wiêcej 
informacji - 502 861 470.

* * *

Kilka dni wczeœniej, 23 
paŸdziernika pi³karki Swa-
rzêdzkiego Centrum Sportu i 
Rekreacji zosta³y zaproszone 
przez klub Kotwica Kórnik na 
mecz sparingowy. Nasze dzie-
wczyny trenuj¹ce od roku pod 
okiem trenera Jerzego Maje-
rowicza z ka¿dym miesi¹cem 
nabieraj¹ wiêkszej pewnoœci 
siebie. W meczu w Kórniku 
by³y zespo³em dominuj¹cym na 
boisku. 

Dziewczêta po wyczerpu-
j¹cym meczu pokona³y Kot-
wicê Kórnik 5:1 (2:0). Bramki 
zdobywa³y: 2 – Alicja Szeleta, 
2 – Natalia Bronowicka, 1 – 
Monika £ukaszewska.

Po meczu organizator zapro-
si³ zespó³ na zas³u¿ony poczê-
stunek. Trener naszych dziew-
cz¹t podziêkowa³ dziewczy-
nom za zaanga¿owanie i 
ogromn¹ wolê walki, których 
efekty widoczne by³y ju¿ w 
pierwszej po³owie meczu.

JH

„Ró¿owe Pantery” 
mistrzyniami powiatu!

zespó³ STANBUDU poko-
nuj¹c w finale zespó³ Drunk 
Masters. Trzecie miejsce 
wywalczy³a dru¿yna Osiedle 
Tysi¹clecia zwyciê¿aj¹c ZS nr 
1- dru¿ynê ch³opców ze 
Swarzêdza. Kolejne pi¹te 
miejsce zajêli Przyjaciele 
Trójki, a szósta lokata przy-
pad³a zespo³owi dziewcz¹t z 
ZS nr 1. 

Najlepsze dru¿yny otrzy-
ma³y od organizatorów pucha-
ry, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Najlepszym zawo-
dnikiem turnieju wybrano 
zawodnika STANBUDU Ra-
fa³a Pyrzanowskiego.

Dodatkowym atutem tur-
nieju by³ udzia³ wielu dziew-
cz¹t. 
Organiza torzy  dz iêkuj¹  
wszystkim dru¿ynom za udzia³ 
w turnieju i zapraszaj¹ na 
kolejne turnieje siatkówki w 
Swarzêdzu.                       PB

STANBUD 
zwyciêzc¹ turnieju siatkówki
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14 listopada odby³o siê 
rozpoczêcie kolejnego sezonu 
na lodowisku w Swarzêdzu.

O godzinie 19.00, tu¿ przed 
meczem pokazowym hokeja, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzêdz  Anna Tomicka 
oficjalnie otworzy³a sezon 
2009/2010. W dniu otwarcia 
dzieci i m³odzie¿ decyzj¹ 
Burmistrza p³acili 50 % ceny za 
wstêp. 

Swarzêdzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji przygo-
towa³o na ten sezon wiele 
nowych atrakcji. Szkó³ka jazdy 
na ³y¿wach oraz amatorska liga 
hokeja to najwa¿niejsze po-
zycje. Bêd¹ tak¿e imprezy przy 
muzyce na ¿ywo ze sceny 
plenerowej. Ponadto, imprezy 
tematyczne - najbli¿sza impre-
za dla dzieci to Miko³ajki 6.12. 
Wiele atrakcji i sporo nagród 
rzeczowych i upominków.

Nie zabraknie oczywiœcie 
Gor¹cego Disco na Lodowisku. 
W pi¹tki i soboty na sesjach o 
1 8 . 0 0  i  2 0 . 0 0  i m p r e z ê  
rozkrêcaæ bêdzie DJ Vojcio 
znany wszystkim swarzê-
dzanom z  poprzedniego 
sezonu.   Zapraszamy!!!

>  Bilet wstêpu na lodowisko 
kosztuje:

>  Wypo¿yczenie

>  Ostrzenie

od poniedzia³ku do pi¹tku - 9 z³ 
normalny, 7 z³ ulgowy
soboty, niedziele i œwiêta - 10 z³ 
normalny, 8 z³ ulgowy

 ³y¿ew - 8 z³

 ³y¿ew - 5 z³

Zapraszamy wszystkich 
chêtnych wziêcia udzia³u w 
nauce i doskonaleniu jazdy na 
³y¿wach. Zajêcia prowadzone 
s¹ w ka¿d¹ sobotê o godzinie 
8.00 i 9.00.

Koszt jednorazowej lekcji 
to 16 z³. Zajêcia prowadzone 
s¹ w grupach. Wypo¿yczenie 
³y¿ew jest w cenie lekcji.

Zapraszamy tak¿e wszy-
stkich amatorów hokeja na 
lodzie. W ka¿d¹ niedzielê o 
godzinie 8.00 bêd¹ odbywaæ 
siê spotkania mi³oœników tego 
sportu. 

Od grudnia planowany 
jest start ligi hokejowej w 
Swarzêdzu.

Wiêcej informacji pod 
numerem telefonu 061 65 09 
523. JH
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Prosto z RatuszaProsto z Centrum Sportu

Swarzêdzkie Centrum Sportu 
i Rekreacji wziê³o udzia³ w 
festynie „Zakupy wyszczuplaj¹” 
organizowanym przez centrum 
handlowe ETC w Swarzêdzu. 
Pracownicy i wolontariusze z 
SCSiR promowali otwarcie 
lodowiska (14 listopada).

Przygotowali niecodzienn¹ 
atrakcjê dla dzieci polegaj¹c¹ na 
strzelaniu kijem do hokeja na 
bramkê, w której sta³ bramkarz 
w profesjonalnym stroju hokejo-
wym. 

Dzieci, którym uda³o siê 

Zapraszamy na lodowisko!

pokonaæ bramkarza otrzymy-
wa³y jednorazowy bilet na 
lodowisko. 

Ponadto wolontariusze roz-
dawali now¹ ulotkê SCSiR 
zachêcaj¹c¹ do skorzystania z 
wszystkich atrakcji Centrum, a 
przede wszystkim z lodowiska. 

Organizatorzy akcji bardzo 
dziêkuj¹ cz³onkom M³odzie-
¿owej Rady Miejskiej oraz 
innym wolontariuszom, którzy 
w tych dniach pomagali 
pracownikom SCSiR.      JH
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Nr XLVIII/285/2009
w sprawie: zmiany uchwa³y 
bud¿etowej Miasta i Gminy 

na rok 2009.

Nr XLVIII/286/09 
w sprawie: okreœlenia wysokoœci 

stawek podatku od 
nieruchomoœci na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorz¹dzie gminnym (tekst  
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŸniejszymi zmianami) 
i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i op³atach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zmianami) uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Okreœla siê nastêpuj¹ce stawki 
podatku od nieruchomoœci obo-
wi¹zuj¹ce na terenie Miasta i Gminy 
Swarzêdz:
od gruntów:
- zwi¹zanych z prowadzeniem 
dzia³alnoœci gospodarczej bez 
wzglêdu na sposób zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,71 z³ od 1 m2 
powierzchni,
- pod jeziorami, zajêtymi na zbiorniki 
wodne, retencyjne lub elektrowni 
wodnych – 3,83 z³ od 1 ha 
powierzchni,
- od pozosta³ych, w tym zajêtych na 
prowadzenie odp³atnej statutowej 
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
przez organizacje po¿ytku publicz-
nego – 0,20 z³ od 1 m2 powierzchni;
od budynków lub ich czêœci:

- mieszkalnych – 0,54 z³ od 1 m2 

powierzchni u¿ytkowej,
- zwi¹zanych z prowadzeniem 
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich 
czêœci zajêtych na prowadzenie 
dzia³alnoœci gospodarczej – 17,55 z³ 
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
- zajêtych na prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym - materia³em siew-
nym – 8,80 z³ od 1 m2 powierzchni 
u¿ytkowej, 
- zajêtych na prowadzenie dzia³al-
noœci gospodarczej w zakresie 
udzielenia œwiadczeñ zdrowotnych – 
3,93 z³ od 1 m2 powierzchni 
u¿ytkowej,
- od pozosta³ych, w tym zajêtych na 
prowadzenie odp³atnej statutowej 
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego 
przez organizacje po¿ytku publicz-
nego – 4,86 z³ od 1 m2 powierzchni 
u¿ytkowej;

- od budowli – 2% ich wartoœci

Nr XLVIII/287/09
w sprawie: ustalenia stawek op³at za 
zajmowanie pasa drogowego dróg 
gminnych, dla których zarz¹dc¹ jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz 
na cele niezwi¹zane z potrzebami 
zarz¹dzania drogami lub potrzebami 
ruchu.

Nr XLVIII/288/2009
w sprawie: uchylenia uchwa³ Rady 
Miejskiej w Swarzêdzu w sprawie 
wyra¿enia zgody na przejêcie czêœci 
obiektu Spó³dzielczego Centrum 
Kultury znajduj¹cego siê na Os. 
Koœciuszkowców 13 w zamian za 
zad³u¿enie Spó³dzielni Mieszka-
niowej na rzecz Gminy Swarzêdz.

§ 1
Rada Miejska w Swarzêdzu bior¹c 
pod uwagê okolicznoœci i czynniki 
opisane w uzasadnieniu do niniejszej 
Uchwa³y uchyla Uchwa³ê nr XIV 
/85 /2007  Rady  Mie jsk ie j  w 
Swarzêdzu z dnia 30 paŸdziernika 
2007 r. w sprawie wyra¿enia zgody na 
przejêcie czêœci obiektu Spó³dziel-
czego Centrum Kultury znajduj¹cego 
siê na Os. Koœciuszkowców 13 w 
zamian za zad³u¿enie Spó³dzielni 
Mieszkaniowej na rzecz Gminy 
Swarzêdz wraz ze zmieniaj¹c¹ j¹ 
Uchwa³¹ nr XXV/144/2008 Rady 
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 24 
czerwca 2008 r.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê 
Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzêdz.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 
podjêcia.

Uzasadnienie:
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Swa-
rzêdzu nie wywi¹za³a siê ze swoich 
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy 
przedwstêpnej zawartej w formie 
aktu notarialnego z dnia 18 grudnia 
2007 r., sporz¹dzonego przez 
notariusza Andrzeja Illukiewicza za 
numerem repertorium Rep A 
6563/2007, dotycz¹cej nabycia przez 
Gminê Swarzêdz w³asnoœci lokali 
znajduj¹cych siê w budynku 
po³o¿onym przy ul. Koœciusz-
kowców 13 (dalej zwanych „Lokala-
mi”). W szczególnoœci Spó³dzielnia 
Mieszkaniowa w Swarzêdzu nie 
doprowadzi³a do przeniesienia w³as-
noœci Lokali ani niezw³ocznie po 
zawarciu wspomnianej umowy 
przed-wstêpnej ani w terminie 
uzgodnionym na spotkaniu pomiêdzy 
Gmin¹ Swarzêdz, a Spó³dzielni¹ 
Mieszkaniow¹ w Swarzêdzu w dniu 
12 maja 2008 r., to jest w terminie do 
31 sierpnia 2008 r. W tej sytuacji z 
uwagi na up³yw terminu na zawarcie 
umowy przyrzeczonej i biernoœæ 

Spó³dzielni Mieszkaniowej w Swa-
rzêdzu, zawarcie umowy przyrze-
czonej i nabycie w³asnoœci Lokali 
przez Gminê Swarzêdz jest ju¿ na 
obecnym etapie nieuzasadnione. 
Ponadto wskazaæ nale¿y, ¿e w trakcie 
dyskusji nad projektem uchwa³y nr 
XIV/85/2007 nie przedstawiono 
informacji nt. stanu technicznego i 
prawnego budynku, w którym 
znajduj¹ siê Lokale, ani wartoœci 
nak³adów niezbêdnych na jego 
modernizacjê. Nak³ady te wyno-
si³yby od 3,0 mln z³otych, w 
przypadku remontu zachowuj¹cego 
aktualn¹ funkcjonalnoœæ Lokali, do 
7,0 mln z³otych, w przypadku 
remontu po³¹czonego z adaptacj¹ 
lokali do wymagañ i potrzeb Oœrodka 
Kultury. Co wiêcej, przedstawiano 
radnym, ¿e przejêcie Lokali bêdzie 
wspólnym przedsiêwziêciem Gminy 
Swarzêdz i Starostwa Powiatowego, 
w zwi¹zku z planowan¹ adaptacj¹ 
czêœci pomieszczeñ dla Stowarzy-
szenia Przyjació³ Dzieci Specjalnej 
Troski. Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzêdz nie posiada jednak ¿adnego 
porozumienia ze Starostwem, ani 
nawet ¿adnego pisma w tej sprawie. 
Niezale¿nie od powy¿szego nale¿y 
wskazaæ, ¿e formalne przejêcie ww. 
Lokali by³oby nara¿eniem Bur-
mistrza Miasta i Gminy Swarzêdz na 
zarzuty niegospodarnoœci i braku 
dba³oœci o interes Gminy Swarzêdz 
oraz jej Mieszkañców. 
Podjêcie niniejszej uchwa³y jest 
równie¿ uzasadnione wszczêciem 
œledztwa przez Prokuraturê Rejo-
now¹ Poznañ Nowe Miasto w Po-
znaniu w sprawie nieprawid³owoœci 
zwi¹zanych z procesem przejêcia 
Lokali.

Nr XLVIII/289/2009
w sprawie: przyjêcia zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

NR XLVIII/290/09
w sprawie: zasad i trybu przy-
znawania, wstrzymywania i cofania 
oraz wysokoœci stypendiów spor-
towych, nagród i wyró¿nieñ w 
dziedzinie kultury fizycznej.

NR XLVIII/291/09
w sprawie: nadania nazwy ulicy na 
terenie wsi Jasin.

§ 1.
1. We wsi Jasin istniej¹cej ulicy, która 
nie posiada nazwy, oznaczonej 
wed³ug ewidencji gruntów, jako: 
dzia³ka numer 31/3 na ark.1 obrêbu 
Jasin, nadaje siê nazwê: Zio³owa.

NR XLVIII/292/2009
w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Swarzêdz, obejmuj¹cego tereny w 

rejonie ul. Staniewskiego w Swa-
rzêdzu i Zalasewie (pow. ca. 6,15 ha.)

Stanowisko Rady Miejskiej 
w Swarzêdzu

z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie: zabezpieczenia œrodków 
na zadanie „Budowa drogi ³¹cz¹cej 
ul. Rabowick¹ z drog¹ krajow¹ nr 92 
w Jasiniu”.

Rada Miejska w Swarzêdzu deklaruje, 
i¿ zabezpieczy w Wieloletnim Pro-
gramie Inwestycyjnym Gminy 
Swarzêdz w latach 2010-2015 kwotê 
do wysokoœci ³¹cznej 28.250.000,00 z³ 
(s³ownie: dwadzieœcia osiem milio-
nów dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy 
z³otych), na sfinansowanie zadania pn. 
„Budowa drogi ³¹cz¹cej ul. Rabowick¹ 
z drog¹ krajow¹ nr 92 w Jasiniu”.
Niniejsze stanowisko stanowi za³¹cz-
nik do sk³adanego przez Gminê 
Swarzêdz wniosku o dofinansowanie 
wskazanego wy¿ej zadania ze 
œrodków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Stanowisko Rady Miejskiej 
w Swarzêdzu

z dnia 10 listopada 2009 roku

w sprawie: zabezpieczenia œrodków 
w bud¿ecie 2010 r. na „Ubezpie-
czenie maj¹tku i odpowiedzialnoœci 
cywilnej Gminy Swarzêdz wraz z 
jednostkami organizacyjnymi i 
instytucjami kultury oraz ubezpie-
czeniem nastêpstw nieszczêœliwych 
wypadków cz³onków Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych Gminy Swa-
rzêdz” na lata 2010-2012.

Rada Miejska w Swarzêdzu deklaruje, 
i¿ zabezpieczy w bud¿ecie gminy na 
2010 r. kwotê w wysokoœci 185 948,00 
z³ (s³ownie: sto osiemdziesi¹t piêæ 
tysiêcy dziewiêæset czterdzieœci osiem 
z³otych 00/100), na zadanie zwi¹zane z 
„ubezpieczeniem maj¹tku i odpo-
wiedzialnoœci cywilnej Gminy Swa-
rzêdz wraz z jednostkami organi-
zacyjnymi i instytucjami kultury oraz 
ubezpieczeniem nastêpstw nieszczê-
œliwych wypadków cz³onków Ocho-
tniczych Stra¿y Po¿arnych Gminy 
Swarzêdz”. Ubezpieczenie ma zostaæ 
zawarte na okres trzech lat, co bêdzie 
stanowiæ ³¹cznie kwotê 557 844,00 z³. 
Niniejsze stanowisko pozwoli na 
uruchomienie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego w bie¿¹cym 
roku.

Z obrad Rady Miejskiej
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Z obrad Rady Miejskiej

Od redakcji:

Pe³ne teksty wszystkich 
uchwa³ wraz z uzasadnieniami 
dostêpne s¹ w Biurze Rady 
Miejskiej oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej:
http://bip.swarzedz.eu/
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27 paŸdziernika i 10 listopada 2009 r.  odby³y siê sesje 
Rady Miejskiej Swarzêdza. Podjête zosta³y nastêpuj¹ce 
uchwa³y i stanowiska:

Prosto z Ratusza
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ul. Bramkowa 3
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24h/dobê - tel. 94 94 
lub tel. 061 853 53 52
Centrum informuje mieszkañców
Wielkopolski przez ca³¹ dobê na temat:
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NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy 
DoraŸnej i Ratunkowej 
- doraŸna pomoc medyczna nocna i œwi¹-
teczna, 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@wodnyraj.pl, 
godz. otwarcia: 7.00-22.00.

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 Uza-
rzewie
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

07.12. - 14.12.2009 r.   
20.00 - 8.00 Apteka „Pod Lipami”,
os. Zygmunta II Wazy 17

12.12.2009 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

13.12.2009 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

Przydatne adresy i telefony
14.12. - 21.12.2009 r. 
20.00 - 8.00 
Apteka „Swarzêdzka” s.c. 
p.w. Œw. Józefa, ul. Rynek 16

19.12.2009 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

20.12.2009 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

21.12. - 28.12.2009 r. 
20.00 - 8.00  Apteka „Zamkowa” 
„Meris” s.c., ul. Zamkowa 17c

8.00 - 14.00 - Apteka „Zamkowa” 
„Meris” s.c., ul. Zamkowa 17c

8.00 - 14.00 - Apteka „Zamkowa” 
„Meris” s.c., ul. Zamkowa 17c

27.12.2009 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

28.12. - 04.01.2010 r. 
20.00 – 8.00 - „Nasza Apteka”, 
ul. Poznañska 17

8.00 – 14.00  „Zamkowa” „Meris” s.c., 
ul. Zamkowa 17c

02.01.2010 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

03.01.2010 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

25.12.2009 r. 
(pi¹tek – Bo¿e Narodzenie)

26.12.2009 r. 
(sobota – Bo¿e Narodzenie)

01.01.2010 r. (pi¹tek - Nowy Rok)

Informator
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„ORLIK” w Puszczykowie
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Krótko z Powiatu

Przy Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Miko³aja 
Kopernika w Puszczykowie 
otwarty zosta³ nowy kompleks 
sportowy. W uroczystoœci, 
która odby³a siê 24 listopada 
br., uczestniczyli miêdzy 
innymi Arkady Fiedler i 
Jadwiga Rotnicka – pos³owie 
na Sejm RP, Jan Grabkowski, 
Starosta Poznañski, radni 
Powiatu Poznañskiego, Ma³go-
rzata Ornoch-Tabêdzka, Bur-
mistrz Puszczykowa oraz Krzy-
sztof Jarczyñski, Pe³nomocnik 
Wojewody Wielkopolskiego 
ds. Euro 2012. Szczególn¹ 
atrakcjê stanowi³ krótki mecz 
pi³ki no¿nej, który rozpocz¹³ 
Piotr Reiss, by³y pi³karz Lecha 
Poznañ, wystêpuj¹cy obecnie 
w barwach Warty.

Nowy obiekt powsta³ w 
ramach programu „Moje Bo-
isko – Orlik 2012”. W jego 
przestrzeni mieœci siê boisko do 
pi³ki no¿nej, boisko wielofun-
kcyjne oraz budynek z szatni¹ i 
zapleczem sanitarnym.

Ca³kowity koszt inwestycji  
wyniós³ 1.215.746,00 z³. 
333.000,00 z³ pochodzi³y z 
bud¿etu pañstwa, taka sama 
kwota z bud¿etu Samorz¹du 
Województwa Wielkopolskie-
go, natomiast suma 549.746,00 
z³ ze œrodków w³asnych Po-
wiatu Poznañskiego. Kompleks 
w ci¹gu roku szkolnego bêdzie 
s³u¿y³ uczniom na lekcjach 
wychowania fizycznego, a 
poza lekcjami trener – animator 
sportu nadzorowa³ bêdzie 
bezp³atne zajêcia dla wszyst-
kich chêtnych. 

W 2009 roku Ministerstwo 
Sportu i Turystyki realizuje 
projekt pilota¿owy p.n. „Ani-
mator - Moje Boisko ORLIK 
2012”. Polega on na udziale 
finansowym MSiT w pokryciu 
kosztów zatrudnienia „anima-

Od 24 listopada br., klienci 
wydzia³ów Starostwa Powia-
towego w Poznaniu mog¹ otrzy-
maæ Kartê ICE (ang. In Case of 
Emergency, pol. w nag³ym 
wypadku - skrót informuj¹cy do 
kogo powinni zadzwoniæ rato-
wnicy w razie nag³ego wypad-
ku). 

Do akcji w³¹czyli siê rów-
nie¿ Policjanci z Wydzia³u 
Ruchu Drogowego Komendy 
Miejskiej Policji w Poznaniu, 
którzy w towarzystwie Jana 
Grabkowskiego, Starosty Po-
znañskiego, wrêczali kiero-
wcom przeje¿d¿aj¹cym przez 
Puszczykowo karty oraz mapy 
drogowe powiatu. 

Akcja cieszy³a siê du¿ym 
zainteresowaniem. 

Z kolei dziennikarze otrzy-
mali od Starosty odblaski, 
dziêki którym bêd¹ lepiej 
widoczni przez uczestników 
ruchu drogowego.  

Karty rozdawane bêd¹ przez 
policjantów tak¿e w inne dni, 
przy okazji rutynowych kontroli 
drogowych. 

£ukasz Sobolewski
Wydzia³ Bezpieczeñstwa, 

Zarz¹dzania Kryzysowego 
i Spraw Obywatelskich

„Pa³ace, dwory i koœcio³y 
powiatu poznañskiego” to tytu³ 
wystawy, której uroczyste 
otwarcie odby³o siê 25 listo-
pada br. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. 
Organizatorami wystawy, wpi-
suj¹cej siê w obchodzony w 
tym roku jubileusz 10-lecia 
istnienia powiatu poznañ-
skiego, s¹ Starosta Poznañski 
oraz Stowarzyszenie Twórców 
i Sympatyków Kultury przy 
Komendzie Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu. W sk³ad 
wystawy wchodzi ponad 50 
obrazów namalowanych przez 
artystów z policyjnego œrodo-
wiska artystycznego Wielko-
polski oraz artystów wspó³pra-
cuj¹cych ze Stowarzyszeniem. 
Wœród namalowanych obiek-
tów s¹ m.in. zamek w Kórniku, 
pa³ac w Czerlejnie oraz koœció³ 
w Lusowie. Niektórzy malarze 
tak poddali siê ferworowi 
tworzenia, ¿e w wyborze 
obiektów przekroczyli granice 
powiatu. I tak na wystawie 
znalaz³y siê m.in. obrazy takich 
budynków, jak pa³ac w Mi³o-
s³awiu czy dwór w Koszutach 
oraz zabytki Poznania, np. 
Zamek Cesarski oraz katedra. 
Jak ¿artobliwie skomentowa³a 
ten fakt, otwieraj¹ca wernisa¿ 
wraz z Janem Grabkowskim, 
Starost¹ Poznañskim, Barbara 
Kubiak-Sobczak, Prezes Sto-
warzyszenia, artystyczne po-
szerzenie powiatu poznañ-
skiego mo¿e byæ prorocze. 
W ramach wystawy powsta³ 
tak¿e katalog oraz kalendarz 
œcienny. Oba wydawnictwa 
prezentuj¹ fotografie powsta-
³ych prac. Wystawie, któr¹ 
mo¿na ogl¹daæ w siedzibie 
Starostwa do 11 grudnia, 
patronuj¹ wspólnie Starosta 
Poznañski oraz marsza³ek 
Województwa Wielkopolskie-
go.

Anna Jacznik
Gabinet Starosty

Ka¿dego roku przychodzi taki czas, 
kiedy spotykamy siê przy wspólnym stole, 

by w rodzinnej atmosferze, 
przy dŸwiêku kolêd i blasku choinki, 

wspominaj¹c cud Bo¿ego Narodzenia,
¿yczyæ sobie wzajemnie mi³oœci, pokoju i radoœci.

Niech œwi¹teczny nastrój nape³ni nas wiar¹ i nadziej¹ 
oraz si³¹ potrzebn¹ do realizacji planów w 2010 roku. 

                                            Jan Grabkowski Starosta Poznañski

torów sportu” (instruktora/ 
trenera/nauczyciela wycho-
wania fizycznego) tzn. osób 
organizuj¹cych i prowadz¹cych 
zajêcia sportowo-rekreacyjne 
na w/w obiektach. W roku 2009 
przewiduje on œrodki Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w 
wysokoœci do 1.000,00 z³otych 
brutto miesiêcznie, przez okres 
maksymalnie 9 miesiêcy w roku 
(np. w okresie: marzec – 
listopad), jako wynagrodzenie 
za wykonan¹ pracê. Inwestor 
mo¿e zg³osiæ jedn¹ osobê przy-
pisan¹ do ka¿dego oddanego do 
u¿ytku obiektu „Moje Boisko 
ORLIK – 2012”, która posiada 
odpowiednie kwalifikacje do 
organizowania i prowadzenia 
zajêæ sportowo-rekreacyjnych. 
Budowa kompleksu sporto-
wego przy LO w Puszczykowie 
jest kontynuacj¹ dzia³añ ma-
j¹cych na celu stworzenie 
otwartych boisk sportowych 
przy ka¿dej placówce oœwia-
towej i wychowawczej prowa-
dzonej przez Powiat Poznañski. 
W bie¿¹cym roku oddano do 
u¿ytkowania 9 boisk i 3 place 
zabaw, stworzone w ramach 
programu „Promocja zdrowia 
poprzez sport – zespó³ przy-
szkolnych otwartych boisk 
wielofunkcyjnych w Powiecie 
Poznañskim”. Przedmiotowa 
inwestycja uzyska³a dofinanso-
wanie z Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Aktualnie zde-
cydowana wiêkszoœæ placówek 
oœwiatowych i wychowaw-
czych prowadzonych przez 
Powiat Poznañski posiada no-
woczesne i bezpieczne boiska 
zewnêtrzne.

Maciej Grupa
Wydzia³ Tworzenia i Realizacji 

Projektów
Elwira Bia³ek, Karolina Korcz

Gabinet Starosty

Starosta 
Poznañski 

rozdaje 
Karty ICE

Powiat okiem 
artystów



R E K L A M A

27zamów reklamê: prostozratusza@op.pl, 500 858 842, 513 132 721

przyjêcia okolicznoœciowe  

Recepcja Palacu: tel. 061 29 13 549, 0604 862 514
64-520 Obrzycko, Kobylniki    www.kobylniki.pl

konferencje

Wiele radoœci i ciep³a
przy bo¿onarodzeniowym stole,
oraz szampañskiej zabawy
w sylwestrow¹ noc

¿yczy 

Agencja Wydawnicza Magdalena Ilek-Nowak
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www.prostozratusza.pl

OGLOSZENIA:
 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
 KSIEGARNIA SWARZEDZKA, ul. Piaski 2, Swarzedz, 

godz. urzedowania:  wtorek, czwartek  14.00 - 16.00   Tel. 797 193 113,  513 132 721

   
  

Wydawca

Biuro Ogloszen

29
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LODÓWKI
Najtañsze w Wielkopolsce naprawy
lodówek i zamra¿arek w domu klienta.
Bezp³atny dojazd, wszystkie typy

Sprzeda¿ u¿ywanych 
urz¹dzeñ ch³odniczych

(sklepowych, gastronomicznych).

tel. 061 871 31 31, 0696 017 449

Us³ugi REMONTOWE:

- wykoñczenia wnêtrz
- remonty ³azienek
- uk³adanie p³ytek i paneli
- monta¿ drzwi
- sufity podwieszane
- docieplanie poddaszy

tel. 0-607-304-490

Us³ugi REMONTOWE:

- wykoñczenia wnêtrz
- remonty ³azienek
- uk³adanie p³ytek i paneli
- monta¿ drzwi
- sufity podwieszane
- docieplanie poddaszy

tel. 0-607-304-490

Dojazd do klienta

ZADZWOÑ JEŒLI 
POTRZEBUJESZ POMOCY

Tel.: 509  840 839, 
www.gsoft.com.pl

- doradztwo
- serwis
- sprzeda¿ sprzêtu
  komputerowego

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Ogrodzenia metalowe
i z tworzyw sztucznych.
Obróbka metali.

tel. 501 468 850

www.ogrodzenia-ploty.eu

ul. Tysi¹clecia 14, 62-020 Swarzêdz

tel. 61 8175 282, 512 244 252

czynne pn-pt 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00

SPRZEDA¯ CZÊŒCI, AKCESORIÓW 

DO WSZYSTKICH SAMOCHODÓW

NOWO OTWARTY!  ATRAKCYJNE CENY!

LAPTOPY

KOMPUTERY

OPROGRAMOWANIE

www.softgroup.com.pl      tel. 061 651 00 14
ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzêdz

www.hotei.pl                      tel. 061 651 88 88
ul. Rabowicka 2, 62-020 Swarzêdz

INTERNET W SWARZÊDZU
ORAZ OKOLICZNYCH 
MIEJSCOWOSCIACH

DOSTAWCA US£UG SIECIOWYCH

15 XI br. zagin¹³ 
ma³y czarny 

piesek pekiñczyk.

Uczciwego 
znalazcê 

wynagrodzê.

Tel. 600 596 517

KSIEGARNIA 
SWARZEDZKA

Swarzêdz, ul. Piaski 2
tel. 061 817 23 59

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

Wszystkim naszym Klientom
sk³adamy najserdeczniejsze
¿yczenia spokoju i radoœci
z okazji œwi¹t 
Bo¿ego Nardzenia

Najlepszym prezentem - KSI¥¯KA
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S U SWARZÊDZKIE CENTRUM UBEZPIECZEÑC

UBEZPIECZENIA:
firm  domów  mieszkañ  samochodów

Pe³ny zakres ubezpieczeñ
na ¿ycie  emerytalne  inwestycyjne  posagowe

e-mail: info@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

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

www.ubezpieczenia.swarzedz.pl

Firma TIL-BUD

tel. 061 437 85 08
kom. 0 607 125 179
www.til-bud.ovh.org

- ocieplanie budynków
- tynki ozdobne (¿ywiczne, akrylowe i mineralne)
- wykañczanie wnêtrz „pod klucz”
- prace dekarskie (papa, opierzenie)

Autoryzowany
serwis ogumienia

polecamy oleje:

Promocjaopon zimowych

Zapraszamy
pon.-pt. 8-20

sob. 9-14

Swarzêdz, ul. Miodowa 10
www.wulkan-auto.pl

tel. 061 817 31 71, 0660 743 807

 Zaklad
Ogólnobudowlany

TA
NIO

!

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

tel. 604 423 508

REN-LAS SPRZEDA¯ - SERWIS
firmy Stihl

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

PILARKI - KOSY - KOSIARKI

NARZÊDZIA OGRODNICZE

ORAZ INNE URZ¥DZENIA

MULTIMED
SPECJALISTYCZNA

PRZYCHODNIA LEKARSKA

Swarzêdz, ul. Kiliñskiego 5
tel. 061 651 11 15

REJESTRACJA 14.00 - 18.00

Wizyty prywatne i na NFZ

œwiadczy us³ugi w zakresie:

- kardiologia, choroby naczyñ,
  dermatologia, hematologia,
  reumatologia, interna

- EKG, ECHO SERCA,
  USG DOPPLER naczyñ,
  HOLTER EKG i RR,
  próby wysi³kowe

równie¿ 
na skierowanie
od Lekarza
Rodzinnego

PORADY LEKARSKIE:

DIAGNOSTYKA:

- profesjonalne
  odchudzanie
  przez lekarza
  dietetyka

UWAGA!!!
Zagin¹³ pies -

owczarek niemiecki, 
suczka 10-miesiêczna.

Pies zagin¹³ 14.11.2009 
w Ko³acie w gminie Pobiedziska. 
Widziany by³ w kilku miejscach: 
Tuczno, Stêszewko, Bednary.

Znak charakterystyczny 
- pies ma zgrubienie 

na ogonie po z³amaniu.
Dla znalazcy

 przewidziana jest nagroda.
Telefon kontaktowy: 

Krzysztof Stasiak 
507 093 745, 609 689 279

Weso³ych
Œwi¹t

Bo¿ego
Narodzenia

Weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz szczêœliwego Nowego Roku

¿yczymy naszym obecnym
i przysz³ym Klientom



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

Spokojnych, zdrowych, 
radosnych œwi¹t 

Bo¿ego Narodzenia
spêdzonych w serdecznym 

gronie rodzinnym
oraz wszelkiej pomyœlnoœci 

w Nowym Roku.

Niechaj piêkne 
Bo¿onarodzeniowe œwiêta

Nios¹ wszystkim 
betlejemski blask.

Tego Pañstwu ¿yczy 
EGO SPA


