




Mamy milion z³otych w ramach programu Unii 
Europejskiej na walkê z „wykluczeniem cyfrowym”. 

Do 30 paŸdziernika mo¿na sk³adaæ wnioski.

Jak ju¿ informowaliœmy Gmina Swarzêdz otrzyma³a fundusze 
unijne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Uda³o nam siê uzyskaæ 85 proc. dofinansowania 
naszego programu „Ochrona najbiedniejszych mieszkañców 
gminy Swarzêdz przed wykluczeniem cyfrowym”. Spoœród 
samorz¹dów z Wielkopolski tylko Swarzêdz i Poznañ 
otrzyma³y dofinansowanie. 

100 laptopów i internet 
dla Swarzêdzan

W ramach tego programu w³adze 
Gminy kupuj¹ sprzêt kompu-
terowy dla 100 rodzin wyma-
gaj¹cych takiej pomocy. Oprócz 
sprzêtu Gmina zapewnia prze-
szkolenie w zakresie pos³u-
giwania siê nowoczesnymi tech-
nikami informatycznymi i dostêp 
do internetu. 
Program adresowany jest do 
niezamo¿nych gospodarstw do-
mowych i osób niepe³nospra-
wnych, które dotychczas nie 
posiadaj¹ komputera i dostêpu do 
internetu. 

Co trzeba zrobiæ, aby zostaæ za-
kwalifikowanym do uczestnictwa 
w tym programie? Do 30 paŸ-
dziernika 2009 roku nale¿y 
zg³osiæ siê (i z³o¿yæ komplet 
dokumentów) do Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej (Swarzêdz, ul. 
Poznañska 25) lub do Biura 
Obs³ugi Interesanta UMiG (Swa-
rzêdz, ul. Rynek 1), gdzie czekaj¹ 
regulaminy i formularze wnio-
sków. 

Dokumenty te mo¿na równie¿ 
pobraæ równie¿ ze strony interne-
towej 

Oto wiêcej szczegó³ów:

Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzêdz og³asza nabór zainte-
resowanych mieszkañców ucze-
stnictwem w projekcie dofi-
nansowanym z Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego pn. „Ochrona 
najbiedniejszych mieszkañców 
Gminy Swarzêdz przed wyklucze-
niem cyfrowym.” z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka, 8. Oœ Priorytetowa: 
Spo³eczeñstwo informacyjne – 
zwiêkszanie innowacyjnoœci gosp-
odarki, Dzia³anie 8.3: Przeciw-
dzia³anie wykluczeniu cyfro-
wemu – eInclusion. 

Projekt skierowany jest do 100 
Rodzin z Miasta i Gminy Swa-
rzêdz spe³niaj¹cych jedno z po-
ni¿szych kryteriów: 

www.swarzedz.pl.

1. Gospodarstwa domowe z dzieæ-
mi w wieku szkolnym spe³niaj¹ce 
warunki upowa¿niaj¹ce do otrzy-
mania wsparcia w ramach systemu 
pomocy spo³ecznej; 

2. Gospodarstwa domowe z dzieæ-
mi w wieku szkolnym spe³niaj¹ce 
warunki upowa¿niaj¹ce do otrzy-
mania wsparcia w ramach systemu 
œwiadczeñ rodzinnych; 

3. Dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê z ro-
dzin w trudnej sytuacji materialnej 
i spo³ecznej uprawniaj¹cej do uzy-
skania stypendiów socjalnych; 

4. Osoby niepe³nosprawne ze 
znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepe³nosprawnoœci lub z 
orzeczeniem równowa¿nym, któ-
rych dochód nie przekracza 200% 
kryterium dochodowego upowa-
¿niaj¹cego do otrzymania wsparcia 
w ramach systemu pomocy spo-
³ecznej. 

Projekt polegaæ bêdzie na: udo-
stêpnieniu Internetu, w tym dostar-
czeniu sprzêtu komputerowego, 
instalacji i serwisowaniu sprzêtu 
wraz z oprogramowaniem, przepro-
wadzeniu szkoleñ z zakresu obs³ugi 
komputera i korzystania z Internetu 
100 rodzinom bior¹cym udzia³ 
w projekcie.

Osoby zainteresowane uczestni-
ctwem w projekcie tzw. BENE-
FICJENCI OSTATECZNI s¹ 
zobowi¹zane do przestrzegania 
warunków okreœlonych w regula-
minie uczestnictwa. 

Zainteresowanych uczestnictwem 
w projekcie zapraszamy do wype³-
nienie formularzy. 

POBIERANIE ORAZ 
SK£ADANIE FORMULARZY 

UCZESTNICTWA ORAZ 
INFORMACJI O PROJEKCIE 

1. Urz¹d Miasta i Gminy - sala 
obs³ugi interesantów (ul. Rynek 1),

czynny w poniedzia³ki w godzinach 
8.00 – 16.00 

od wtorku do pi¹tku w godzinach 
7.30 -15.30

2. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

ul. Poznañska 25, 62-020 Swarzêdz
tel. 061 651 26 50, 061 651 26 51, 
061 651 26 52, 061 651 26 53 

czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w 
godzinach 7.30 -15.30

3. Formularz oraz regulamin bêd¹ 
dostêpne na stronie internetowej 

.

4. Formularze zg³oszeniowe mo¿na 
sk³adaæ od 14 wrzeœnia 2009 roku 
do 30 paŸdziernika 2009 roku, 
wnioski które wp³yn¹ 30 paŸdzier-
nika 2009 r., po godzinie 15.30, nie 
bêd¹ rozpatrywane i zostan¹ 
odrzucone.

5. Z³o¿enie Formularza zg³osze-
niowego nie jest jednoznaczne z 
przyjêciem Wnioskodawcy do 
projektu.

6. Dodatkowych informacji na 
temat projektu udzielaj¹:

Adam Zimniak 
tel. (061) 65 12 103, 
mail: 
zimniak.adam@umig.swarzedz.pl 

Mariusz Szrajbrowski 
tel. (061) 65 12 401, 
mail: 
szrajbrowski.mariusz@umig.swar
zedz.pl 

www.swarzedz.pl 

Barbara Kosiak - Przyby³a 
tel. (061) 65 12 109, 
mail: fundusze@swarzedz.pl 

Anna Renda 
tel. (061) 65 12 650, 

Do Formularza zg³oszeniowego 
nale¿y za³¹czyæ:

a. kserokopiê dowodu oso-
bistego, 

b. zaœwiadczenie o dochodach 
(netto) za miesi¹c poprzedza-
j¹cy z³o¿enie wniosku w przy-
padku osób nie pobieraj¹cych ww. 
œwiadczeñ lub decyzjê admini-
stracyjn¹ o przyznaniu zasi³ku 
rodzinnego, stypendium szkol-
nego lub œwiadczeñ z pomocy 
spo³ecznej, za miesi¹c (lub obej-
muj¹cy miesi¹c) poprzedzaj¹cy 
z³o¿enie wniosku, 

c. zaœwiadczenie o czasowym 
meldunku (jeœli dotyczy), 

d. w przypadku osób uprawnio-
nych, a niepobieraj¹cych stypen-
dium szkolnego, zaœwiadczenie 
o pobieraniu nauki lub ksero 
odpowiedniego dokumentu (np. 
legitymacji szkolnej), 

e. orzeczenie o stopniu niepe³no-
sprawnoœci lub orzeczenie równo-
wa¿ne w przypadku osób niepe³no-
sprawnych.
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We wtorek 22 wrzeœnia 2009 
Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzêdz, Anna Tomicka podpisa³a w 
Urzêdzie Marsza³kowskim Woje-
wództwa Wielkopolskiego umo-
wê na dofinansowanie zakupu 
autobusów dla Swarzêdzkiej Ko-
munikacji Autobusowej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.
Umowa przewiduje dofinan-
sowanie zakupu autobusów do 
wysokoœci 5,0 mln z³otych, tj. 
80% planowanych wydatków. 
Zgodnie z umow¹, w 2010 roku 
zakupionych zostanie 5 nowo-
czesnych, niskopod³ogowych auto-
busów miejskich wyposa¿onych 
w klimatyzowan¹ przestrzeñ 
pasa¿ersk¹. 

Przypomnijmy, ¿e w bie¿¹cym 
roku Gmina Swarzêdz pozyska³a 

ju¿ œrodki zewnêtrzne miêdzy 
innymi na nastêpuj¹ce projekty:

· Wielofunkcyjne boisko spor-
towe przy Szkole Podstawowej nr 5 
w Swarzêdzu w ramach projektu 
"Moje Boisko Orlik 2012" - 
wartoœæ dofinansowania blisko 670 
tys. z³otych,

· "Ochrona najbiedniejszych mie-
szkañców gminy Swarzêdz przed 
wykluczeniem cyfrowym" w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka - dofi-
nansowanie 850 tys. z³otych,

· Budowa skrzy¿owania ulicy 
Staniewskiego z ul. Kórnick¹ i 
Wilkoñskich w ramach "Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011" - 
dofinansowanie ponad 560 tys. z³. 

 /MS/

5 milionów z³otych 
na nowe autobusy!

W pierwszej kolejnoœci gmina 
przyst¹pi do przebudowy skrzy¿o-
wania ul. Kirkora z ul. Poznañsk¹. 
W drodze przetargu nieograni-
czonego gmina zawar³a umowê na 
realizacjê tej inwestycji. z firm¹ 
Zak³ad Drogowy Maciej Siedlecki 
z Lubonia. 
Umowa o wartoœci 808 tys. z³otych 
zawarta zosta³a w po³owie wrzeœnia 
br. Wykonawca zamierza rozpo-
cz¹æ pracê 28 wrzeœnia.
W ramach tej inwestycji zostanie 
dobudowany dodatkowy pas ruchu 
dla pojazdów skrêcaj¹cych w stronê 
Poznania i znacznie wyd³u¿ony 
zostanie pas prawoskrêtu (a¿ do ul. 
Miodowej) dla pojazdów jad¹cych 
w stronê Warszawy. 
Zostanie równie¿ wyd³u¿ony pas 
lewoskrêtu w ul. Poznañskiej przed 
skrzy¿owaniem z ul. Kirkora.

Modernizacji ulegnie sygnalizacja 
œwietlna – wszystko po to, aby 
usprawniæ ruch pojazdów w tym 
miejscu. 
Zdaniem wykonawcy inwestycja 
zakoñczy siê przed tegoroczn¹ 
zim¹.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e podczas 
budowy mog¹ wyst¹piæ utru-
dnienia w ruchu, za co serdecznie 
przepraszamy.
Po zakoñczeniu tej inwestycji – w 
przysz³ym roku zostanie przebu-
dowane skrzy¿owanie ul. Kirkora 
z ul. Graniczn¹: powstanie tam 
rondo. 
Umo¿liwi to p³ynne w³¹czanie siê 
do ruchu samochodów jad¹cych 
od strony os. Raczyñskiego i ulic 
Nowej Wsi. Szacunkowy koszt tej 
inwestycji to ok. 1,7 mln z³otych.

M.W.

Przebudowa skrzy¿owania 
ul. Kirkora z ul. Poznañsk¹
Zakoñczy³y siê prace projektowe nad przebudow¹ dwóch 
strategicznie wa¿nych skrzy¿owañ ul. Kirkora z ul. Poznañsk¹ 
(droga krajowa nr 92) oraz z ul. Graniczn¹ (w rejonie pawilonu 
AGROBEX-u). Chodzi o zlikwidowanie uci¹¿liwych „ko-
rków” i zwiêkszenie p³ynnoœci wyjazdu z Nowej Wsi na drogê 
krajow¹. 

Rozpoczê³a siê dawno oczekiwana 
modernizacja Komisariatu Policji 
w Swarzêdzu. Podpisana zosta³a 
umowa z wykonawc¹ wy³onionym 
w przetargu. Do koñca tego roku 
zmodernizowany zostanie parter 
komisariatu, dziêki czemu popra-
wi¹ siê warunki pe³nienia s³u¿by 
oraz obs³ugi mieszkañców.
Zostanie tam równie¿ urucho-

mione Centrum Monitoringu Wi-
zyjnego Gminy Swarzêdz, stale 
rozbudowywanego przez w³adze 
Gminy. Modernizacja komisariatu 
przy ul. Kwaœniewskiego koszto-
waæ bêdzie w tym roku ok. 350 tys. 
z³otych, z czego 250 tys. to œrodki z 
bud¿etu Swarzêdza, a 100 tys. 
z³otych do³o¿y³ Starosta Poznañski 
Jan Grabkowski.                     /mw/

Rusza modernizacja komisariatu 
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10 wrzeœnia zosta³a oficjalnie 
oddana do u¿ytku ca³kowicie 
zmodernizowana ul. Tortunia w 
Swarzêdzu. Burmistrz Swarzêdza 
Anna Tomicka podczas uroczy-
stego otwarcia ulicy podziêkowa³a 
wykonawcy (by³o nim Przedsiê-
biorstwo Wielobran¿owe "Hydro-
gaz" Zbigniew Kluj z Poznania) 
oraz wszystkim osobom, firmom i 
instytucjom za sprawne wykona-

nie tej niezwykle wa¿nej inwesty-
cji. Modernizacja ul. Tortunia 
rozpoczê³a siê we wrzeœniu 
ubieg³ego roku. Kosztem 3,8 mln 
z³otych z bud¿etu Swarzêdza na 
d³ugoœci 965 m wybudowana 

zosta³a nawierzchnia tzw. pieszo-
jezdni wraz z odwodnieniem.
Podczas budowy uzupe³niono te¿ 
brakuj¹ce przy³¹cza wody i kanali-
zacji sanitarnej: Nowa nawie-
rzchnia ul. Tortunia u³o¿ona zosta³a 
z kostki brukowej w kolorach 
wyodrêbniaj¹cych czêœci przezna-
czone dla pojazdów oraz pieszych a 
tak¿e wjazdy na prywatne posesje.
W celu zwiêkszenia bezpieczeñ-
stwa wykonano progi zwalniaj¹ce z 
betonowej kostki brukowej. /mw/

Ulica Tortunia – zakoñczenie 
inwestycji za 3,8 mln z³otych!
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>  Bogucin - ul. GnieŸnieñska przy 
skrzy¿owaniu z Zielon¹ i ul. S³ociñ-
skiego do tunelu
>  Janikowo-skrzy¿owanie ul. 
GnieŸnieñskiej z ul. Podgórn¹
>  Gortatowo - ul. Chlebowa (od 
So³tysa do ul. Dalekiej), Do¿yn-
kowa (od Swarzêdzkiej do Fabry-
cznej), ul. Swarzêdzka (od cmen-
tarza do oœwietlenia przy firmie 
Kowstal).
>  Gruszczyn - ul. Krañcowa, 
Poranek, Ja³owcowa, Œwit, Têczo-
wa, Brzask, Zorza, Jutrzenka
>  Gruszczyn - ul. Krañcowa, Ku 
Dolinie
>  Sokolniki - ul. Sokolnicka - 
nowe osiedle
>  Janikowo - ul. Turystyczna 
Zlecone zosta³y projekty na 
nastêpuj¹ce budowy, które uzy-
skaj¹ pozwolenia w II kwartale 
2010 r.:
>  Jasin - ul. Chabrowa
>  Gruszczyn - boisko przy ul. 
Swarzêdzkiej
>  Paczkowo - ul. Œredzka od 
przejazdu kolejowego do granic 
administracyjnych Gminy i ul. 
Szparagowa do istniej¹cego oœwie-
tlenia
>  Swarzêdz - os. Koœciuszkowców 
w rejonie bloków 22, 25 i 27
>  Swarzêdz - ul. £¹kowa        
Do koñca roku 2009 pozwolenia 
na budowê uzyskaj¹ natomiast 
nastêpuj¹ce projekty:
>  Wierzonka-osiedle przy ul. 
Dzia³kowej i ul. Dzia³kowa do 
zabudowañ
>  Swarzêdz-ul. Konarskiego
>  Kobylnica-ul. Kwiatowa
>  Zalasewo - ul. Polska, Belgijska, 
Czeska, S³owacka, Wêgierska, 
Rosyjska, Szwedzka, Norweska, 
Fiñska, Litewska, £otewska, 
Francuska, Holenderska, Chor-
wacka
>  £owêcin - boczna od Sarbi-
nowskiej w rejonie stawu
>  Janikowo - ul. Zak¹tek, Cicha
>  Uzarzewo - ul. Kasztanowa i 
nowe osiedle przy Kasztanowej
>  Wierzonka - ul. Gajowa
>  Swarzêdz - ul. K¹cik
>  Swarzêdz - ul. Szewska
>  Rabowice - ul. Leœnej Polanki 
 i ul. Bliska
>  Gortatowo - ul. Ksi¹¿êca, 
Kanclerska, Fabryczna, Kaszte-
lañska, Senatorska, Królewska, 
Marsza³kowska
>  Gruszczyn - ul. Chopina, 
Wac³awa z Szamotu³, Moniuszki, 

Od 11 wrzeœnia na ulicach Swa-
rzêdza pojawi³y siê dodatkowe 
patrole Policji i Stra¿y Miejskiej. 
W³adze gminy, prowadz¹c sy-
stematyczn¹ politykê poprawy 
bezpieczeñstwa, postanowi³y 
przekazaæ na ten cel dodatkowe 
fundusze. Dziêki temu do koñca 
roku na ulicach Swarzêdza bêdzie 
kilkadziesi¹t dodatkowych pie-
szych patroli. Stra¿ników i policjan-
tów spodziewaæ siê nale¿y w miej-
scach najbardziej zagro¿onych 
przestêpczoœci¹. Miejsca te zosta-
³y wytypowane na podstawie 
analizy zagro¿enia przeprowa-
dzonej przez w³adze Swarzêdza 
wspólnie ze stró¿ami prawa. 
Wszelkie sugestie mieszkañców 
bêd¹ pomocne w zwiêkszeniu 

skutecznoœci tych patroli. Prosimy 
zatem o przekazywanie sygna³ów 
oraz w³asnych opinii do Stra¿y 
Miejskiej: ul. Strzelecka 2 (obok 
ZGK), tel. 061 651 21 13, 651 21 
14, od pon. do pt. w godz. 14.00-
22.00: tel. 0607-365-266 i 0605-
428-796, w soboty, niedziele i œwiê-
ta zg³oszenia przyjmuje dy¿urny 
policji pod numerem tel. 061 8172 
307 lub pisemnie na adres UMiG 
w Swarzêdzu ul. Rynek 1. 
Poprawie bezpieczeñstwa s³u¿yæ 
bêdzie te¿ inny prezent od gminy: 
swarzêdzcy policjanci otrzymali 
w³aœnie 10 tys. z³otych na zakup 
paliwa do aut, dziêki czemu ich 
radiowozom nie grozi unierucho-
mienie…                

/mw/

Bêdzie bezpieczniej - dodatkowe 
patrole na ulicach Swarzêdza
 

Trwa budowa parkingu na os. 
Koœciuszkowców w Swarzêdzu 
przy bloku nr 14. Ta wspólna 
inwestycja Gminy i Spó³dzielni 
Mieszkaniowej (spó³dzielcy sfi-
nansowali opracowanie dokumen-
tacji) jest bardzo wa¿na dla 
mieszkañców tamtej okolicy, 
którzy nie maj¹ gdzie stawiaæ 
samochodów. W pobli¿u Szko³y 
Podstawowej nr 4 oraz bloku nr 14 
powstanie 137 nowych miejsc 

parkingowych dla samochodów 
osobowych. W ramach tej inwe-
stycji zostan¹ wybudowane cho-
dniki, powstanie odwodnienie 
terenu oraz oœwietlenie uliczne. 
Przetarg na wykonawstwo wygra³a 
firma Global Perfekt z Paczkowa. 
Roboty zaczê³y siê w drugiej po-
³owie sierpnia br. Inwestycja bêdzie 
kosztowa³a ok. 480 tys. z³ i zostanie 
sfinansowana w ca³oœci z bud¿etu 
Swarzêdza.                             /mw/

Budowa parkingu na os. Koœciuszkowców 
w Swarzêdzu przy bloku nr 14
 

Nowe inwestycje oœwietleniowe 
na terenie miasta i gminy Swarzêdz
 Tegoroczne zadania bud¿etowe Urzêdu Miasta i Gminy 
Swarzêdz przewiduj¹ wiele nowych, niezwykle wa¿nych 
inwestycji oœwietleniowych. To sprawy czêsto pierwszej wagi dla 
okolicznych mieszkañców i przedsiêbiorców. Wychodz¹cy 
naprzeciw tym potrzebom plan inwestycyjny podzielono na 
opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oraz 
budowê oœwietlenia. 
Dobr¹ wiadomoœci¹ dla spo³ecznoœci lokalnej s¹ potwierdzone 
ju¿ pozwolenia na budowê oœwietlenia w nastêpuj¹cych 
miejscach:

Kurpiñskiego, Wieniawskiego, 
Szeligowskiego, Ró¿yckiego, 
Kar³owicza, Szymanowskiego, 
Nowowiejskiego
>  Paczkowo - ul. Ogórkowa 
W fazie budowy s¹ teraz nastê-
puj¹ce inwestycje:
Rozstrzygniêto przetarg na bu-
dowê oœwietlenia ulicznego przy 
ul. Rolnej, Lodowej, Letniej w Pa-
czkowie oraz przebudowê oœwie-
tlenia ul. Kwaœniewskiego w Swa-
rzêdzu. Wartoœæ umowy wynosi 
300.000z³. 
Przy ul. Kwaœniewskiego zostan¹ 
wymienione wszystkie s³upy 
oœwietleniowe a stare lampy 
zast¹pi¹ najnowoczeœniejsze opra-
wy typu LED.
Przyst¹piono równie¿ do budo-
wy oœwietlenia w nastêpuj¹cych 
miejscach:
>  Janikowo - skrzy¿owania ul. 
GnieŸnieñskiej z ul. Podgórn¹ 
i Helikopterow¹
>  Swarzêdz - remont w ul. 
Koœciuszki na odcinku od dworca 
PKP do ul. Kórnickiej. Obie 
inwestycje zostan¹ ukoñczone do 
koñca bie¿¹cego roku. 
Przypomnijmy, ¿e w roku 2008 
oœwietlenie uliczne wybudowano 
a tak¿e wyremontowano:
>  w ul. Wodnej w Gruszczynie
>  w ul. S³owackiego w Swarzê-
dzu-na drogach o nawierzchni 
ziemnej
>  w ul. Groszkowej, Fasolowej, 
Paprykowej i Szparagowej w Pa-
czkowie
>  w ul. Austriackiej, Ukraiñskiej, 
Angielskiej, Greckiej, Hiszpañ-
skiej, Irlandzkiej, Portugalskiej, 
Niemieckiej, W³oskiej, przy Placu 
Europejskim w Zalasewie
>  w ul. Rivoliego w Zalasewie 
ustawiono dodatkowe lampy w gra-
nicach posesji zgodnie z wol¹ 
mieszkañców
>  w ul. Wie¿owej, Zieliñskiej, 
Miêtowej, Mirtowej, Rumian-
kowej i Nowowiejskiego w Gru-
szczynie
>  w ul. Malwowej, Krokusowej, 
¯onkilowej, Szafirowej w Jasiniu
>  w ul. Œwierkowej i Olszynowej 
w Rabowicach
>  na skrzy¿owaniu ul. Dworco-
wej i Piaski w Swarzêdzu-
postawiono nowe s³upy i lampy. 
£¹cznie w ubieg³ym roku wydano 
na budowê i modernizacjê oœwietleñ 
ulicznych kwotê 1.556.859 z³.    

T.R.
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Teren zielony czy parking? – Takie 
pytanie burmistrz Swarzêdza 
Anna Tomicka zada³a miesz-
kañcom Osiedla Miel¿yñskiego, 
chc¹c poznaæ ich zdanie na temat 
zagospodarowania terenu miêdzy 
Zespo³em Szkó³ nr 1, a ulic¹ 
Graniczn¹.
Do Szko³y Podstawowej nr 5, 
gdzie w œrodê 23 wrzeœnia odby³o 
siê spotkanie konsultacyjne w tej 
sprawie, przyby³o wielu zaintere-
sowanych. Ka¿dy móg³ siê wypo-

wiedzieæ, wype³niaj¹c ankietê 
przygotowan¹ przez w³adze gminy. 
Po podliczeniu g³osów okaza³o siê, 
¿e zdecydowana wiêkszoœæ obe-
cnych na spotkaniu mieszkañców 
optuje za utworzeniu tam terenu 
zielonego (54 g³osy). Za budow¹ 
parkingu  by³o tylko 10 osób, 3 
natomiast z³o¿y³y inne propozycje 
– np. kompromisowego rozwi¹-
zania, w którym przyby³oby za-
równo osiedlowej zieleni jak i miejsc 
do parkowania.                       /mw/

Osiedle Miel¿yñskiego:
Uczestnicy konsultacji wybrali zieleñ

Wspominaj¹c na ³amach „Wierze-
niczeñ” (pismo ukazuj¹ce siê przy 
parafii Wierzenica) czasy przedwo-
jenne Antoni Banaszak opowiada³: - 
W ka¿dej pielgrzymce sz³o po 300 
ludzi i wiêcej. Ka¿da mia³a tak 
zaplanowany czas, ¿eby na Marusz-
ce mieæ godzinê na jedzenie i 
odpoczynek. Bogatsi zostawiali tam 
ogórki i pomidory. Pielgrzymi 
œpiewali „Matko D¹browiecka ratuj 
nas w potrzebie, mo¿e ostatni raz 
przyszli my do Ciebie". Tê pieœñ 
zawsze œpiewali gdy ruszali z Ma-
ruszki w dalsza drogê....
Od kilku lat turyœci, wœród nich 
pielgrzymi, mog¹ na Maruszce 
korzystaæ z miejsca odpoczynku ze 
sto³ami i ³awami. Powsta³o ono w 
ramach zagospodarowania turysty-
cznego Puszczy Zielonka przez 
Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza 
Zielonka”. W tym roku grono osób 
zwi¹zanych ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Rodzinie im. Augusta 
Cieszkowskiego w Wierzonce 
wyst¹pi³o z inicjatyw¹ podjêcia 
powracaj¹cych tamtêdy pielgrzy-
mów ciep³ym posi³kiem. Inicjatywa 
okaza³a siê niezmiernie trafna, 
zwa¿ywszy bardziej jesienn¹ ni¿ 
letni¹ pogodê. Dziêki zaanga-
¿owaniu El¿biety O¿arowskiej, 
Marioli Kosmowskiej, Marka 

Byczyka, Ireny Prokop, Ewy J. 
Buczyñskiej, Feliksa Raczko-
wiaka z czerwonackich Zdrojów 
oraz kilku osób z Mielna i Klin 
witaj¹cych pielgrzymów, na przy-
by³ych czeka³y: grochówka, kie³-
basa na ciep³o, ciep³e napoje, 
ciasto. Donatorami byli Jan 
O¿arowski i Feliks Raczkowiak. 
Przed dalsz¹ drog¹ z posi³ku 
skorzysta³y grupy p¹tników z pa-
rafii: œw. Józefa w Kicinie, Nie-
pokalanego Serca NMP w Cze-
rwonaku, Niepokalanego Poczê-
cia NMP na poznañskiej G³ównej, 
œw. Alberta i MB Fatimskiej z 
Kozieg³ów. W ka¿dej grupie 
znalaz³y siê osoby zaintereso-
wane miniêtymi wczeœniej groba-
mi i figur¹, tym swoj¹ wiedz¹ 
s³u¿y³ W³odzimierz Buczyñski. 
Przed wyruszeniem w dalsz¹ 
drogê, ka¿da z grup parafialnych 
dziêkowa³a s³owami, oklaskami 
b¹dŸ pieœniami za goœcinê. Posi³ek 
ten by³ mi³ym zaskoczeniem, 
przepytywani indywidualnie czy 
to przez ksiê¿y najstarsi sta¿em 
uczestnicy pielgrzymki zgodnie 
stwierdzali, ¿e przedtem nigdy 
czegoœ takiego nie by³o. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Do rywalizacji przyst¹pi³o 16 
szeœcioosobowych dru¿yn PSP 
oraz OSP. Ochotnicy reprezen-
towali gminy: Czerwonak, Suchy 
Las, Dopiewo, Mosina, Luboñ, 
Murowana Goœlina, Buk. Ka¿da z 
dru¿yn uczestniczy³a w czterech 
konkurencjach, oceniane one by³y 

oddzielnie na poziomie dru¿yn OSP 
i PSP. Spoœród dru¿yn OSP I 
miejsce zdoby³a OSP Suchy Las, II 
miejsce OSP Murowana Goœlina, 
III miejsce OSP Luboñ. Wœród 
zawodowców najlepszym okaza³ 
siê m³ody narybek - Szko³a 
Aspirantów Po¿arnictwa z Pozna-
nia, II miejsce Jednostka Ratowni-
czo-Gaœnicza (JRG) nr 4, III 
miejsce JRG nr 1. 
Organizatorem zawodów by³a 
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Kobyl-

Powrót do tradycji na Maruszce
Zgodnie z wielowiekow¹ tradycj¹ na pocz¹tku wrzeœnia (w tym 
2009 roku by³ to 5 i 6 wrzeœnia) do i z D¹brówki Koœcielnej przez 
Puszczê Zielonka wêdrowali pielgrzymi na i z odpustu 
Narodzenia NMP. D¹brówka Koœcielna funkcjonuje jako 
miejsce pielgrzymkowe od czasów „szwedzkiego potopu”. Od 
strony Poznania pielgrzymki wêdruj¹ traktem poznañskim 
przecinaj¹cym siê z traktem annowskim na Maruszce ko³o 
Mielna dawniej nazywanego Milnem. Figura MB D¹browieckiej 
na Maruszce to najdalej na pó³noc wysuniête miejsce kultu 
w parafii Wierzenica. 
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Stra¿acy – medycy rywalizowali 
w Kobylnicy

nicy wspomagana przez: Oddzia³ 
Powiatowy Zwi¹zku Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych RP w Poznaniu, 
Komendê Miejsk¹ Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu, 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
oraz  Urz¹d Miasta i Gminy w 
Swarzêdzu. Nie sposób wymieniæ z 
imienia i nazwiska wszystkich 

druhów, którzy przyczynili siê do 
zorganizowania i sprawnego 
przeprowadzenia tych zawodów. 
Tak jak nie rozpieszcza ich 
codzienna s³u¿ba, tak nie rozpie-
szcza³a ich pogoda w dniu za-
wodów. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

S³owa „stra¿ po¿arna” kojarz¹ siê oczywistym porz¹dkiem 
rzeczy z ogniem, tak by³o przez stulecia. Wspó³czeœnie, co ma 
odzwierciedlenie w nazewnictwie jednostek Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej, s¹ to jednostki ratowniczo-gaœnicze, a walka 
z ogniem nie jest ju¿ najczêstszym dzia³aniem stra¿aków. 
W gminie Swarzêdz oko³o po³owy ich interwencji przypada na 
zdarzenia drogowe. St¹d szczególnie wa¿ne jest doskonalenie 
umiejêtnoœci zwi¹zanych z ratownictwem medycznym. 
Stra¿acy najczêœciej s¹ pierwsz¹ ze s³u¿b ratunkowych na 
miejscu zdarzenia drogowego… £¹cz¹c doskonalenie 
umiejêtnoœci i rywalizacjê sportow¹ w sobotê 5 wrzeœnia 2009 r. 
w Kobylnicy rywalizowali w I Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Po¿arniczych z zakresu ratownictwa medycznego 
dla ochotniczych stra¿y po¿arnych i jednostek Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej powiatu. 
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Rodzina, krewni, przyjaciele i s¹-
siedzi, w³adze samorz¹dowe, 
przedstawiciele Klubu Swarzê-
dzan i Towarzystwa Mi³oœników 
Ziemi Swarzêdzkiej, Cechu 
Stolarzy Swarzêdzkich i szkó³ 
oraz organizacji pozarz¹dowych, 
instytucji i stowarzyszeñ, byli 
wychowankowie i uczniowie 
po¿egnali w pi¹tek 11 wrzeœnia, 
na cmentarzu parafialnym przy ul. 
Poznañskiej, œp. Floriana Fiedlera, 
cz³owieka niezwykle zas³u¿onego 
dla naszego miasta i gminy.
Po uroczystej Mszy œwiêtej, 
odprawionej przez ks. proboszcza 
Janusza Molewskiego, t³umy 
mieszkañców odprowadzi³y 
Zmar³ego na miejsce wiecznego 
spoczynku. 
Uroczystoœæ pogrzebowa przero-
dzi³a siê w wielki ho³d z³o¿ony 
wybitnemu swarzêdzaninowi. 
Nad grobem po¿egna³ Go w 
imieniu Klubu Swarzêdzan Ry-
szard Karolczak, ciep³e s³owa 
pop³ynê³y te¿ z ust przewodni-
cz¹cego Rady Miejskiej  Piotra 
Choryñskiego.
Ogromna rzesza przyby³ych na 
uroczystoœci pogrzebowe miesz-
kañców da³a dowód na to, ¿e œp. 
Florian Fiedler by³ postaci¹ nie-
zwyk³¹ i nietuzinkow¹, nie 
zawsze i nie przez wszystkich 
docenian¹ tak jak na to zas³u¿y³ - 
za ¿ycia. 
Podobno nie ma ludzi niezast¹-
pionych, ale Pana Floriana bêdzie 
niezwykle trudno zast¹piæ.
Ocalmy Jego pamiêæ od zapo-
mnienia!

* * *
Pan Florian Fiedler, œmia³o mo¿na 
powiedzieæ cz³owiek renesansu. 
Jedyny wœród nas. 
Z zawodu pedagog - wychowawca 
wielu pokoleñ m³odzie¿y, mistrz 

stolarski i mistrz rzemios³a arty-
stycznego – intarsji, z zami³owania 
historyk, regionalista, z postawy 
patriota i wielki spo³ecznik. W 
latach 1964 - 1996 by³ nauczy-
cielem w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej w Swarzêdzu, a w 
latach 1994-1998 radnym Rady 
Miejskiej w Swarzêdzu. 
By³ przyk³adem niezwyk³ej praco-
witoœci, osob¹ kreatywn¹ i dyna-
miczn¹, której dzia³alnoœæ znacznie 
przekracza³a zakresy zawodowych 
obowi¹zków. 
Pan Florian Fiedler od pocz¹tku 
swojej pracy spo³ecznej i zawo-
dowej s³u¿y³ mieszkañcom Swa-
rzêdza. Wielk¹ pasj¹ pana Floriana 

Fiedlera by³a dzia³alnoœæ w Towa-
rzystwie Mi³oœników Ziemi Swa-
rzêdzkiej. W 2003 r. powo³a³ do 
¿ycia Klub Swarzêdzan, którego 
has³o brzmia³o: "ocalenie od zapo-
mnienia i zniszczenia wszystkiego, 
co swarzêdzkie". Pierwszym du¿ym 
przedsiêwziêciem by³o przygoto-
wanie Wieczoru Wspomnieñ o 
Powstañcach Wielkopolskich ze 
Swarzêdza. Przy wspó³pracy cz³o-
nków Klubu zgromadzone zosta³y 
unikalne dokumenty powstañcze, 
które zosta³y pokazane na wystawie 
zorganizowanej w œwietlicy Cechu 
Stolarzy. W 2007 roku pan Florian 
Fiedler przygotowa³ tak¿e wystawê 
na temat historii Cechu Swarzê-
dzkich Stolarzy, która sta³a siê 
zaczynem do powstania portalu 
internetowego Wirtualne Muzeum 
Mebla. Dzia³alnoœæ pana Floriana 
Fiedlera w dziedzinie odkrywania 
tajemnic i zagadek historii naszej 
Gminy nie ma sobie równych. Prace 
badawcze nad tematami zwi¹za-
nymi z Powstaniem Wielkopol-
skim, uwieñczone publikacjami 
zarówno w specjalistycznych jak i 
szeroko dostêpnych wydawni-
ctwach, doskonale promuj¹ nasze 
Miasto, buduj¹ jego wizerunek i to¿-

samoœæ i co niezwykle cenne, 
integruj¹ spo³ecznoœæ. Trzeba 
podkreœliæ tak¿e fakt, ¿e pan 
Florian Fiedler by³ pierwszym 
historykiem pisz¹cym o historii 
Powstania Wielkopolskiego w Swa-
rzêdzu. Dziêki jego szczegó³owej i 
dog³êbnej wiedzy mogliœmy wy-
daæ znakomity komiks o boha-
terach Powstania Wielkopolskiego 
w Swarzêdzu a tak¿e uczciæ 
pamiêæ naszych przodków – dzieci 
swarzêdzkich przeciwstawiaj¹-
cych siê germanizacji, skutecznie 
walcz¹cych o polski jêzyk w szko-
³ach. Dziêki staraniom i uporowi 
pana Floriana Fiedlera postawiona 
zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca ten 
fakt. 
W 2008 r. decyzj¹ Rady Miejskiej 
Florian Fiedler otrzyma³ tytu³ 
„Zas³u¿onego dla Miasta i Gminy 
Swarzêdz”. 

Z wielkim ¿alem ¿egnamy nie-
zwyk³ego cz³owieka, niezwyk³ego 
Swarzêdzanina! 

Pamiêæ jest najlepsz¹ form¹ 
oddania czci zmar³emu - Pana 
Floriana Fiedlera Swarzêdz bêdzie 
pamiêta³ zawsze. 

Ju¿ od piêciu lat w parafii Matki 
Bo¿ej Mi³osierdzia w Swarzêdzu 
odbywa siê Anielskie Œpiewo-
granie. Jest to przegl¹d piosenki 
religijnej, na którym prezentuj¹ 
swoje wykonania osoby niepe³no-
sprawne. 19 wrzeœnia uczestnicy 
przyjechali do Swarzêdza z terenu 
ca³ej Wielkopolski, poniewa¿ 
Anielskie Œpiewogranie jest prze-
gl¹dem diecezjalnym, nad którym 
swój patronat rozci¹ga ksi¹dz 
arcybiskup Stanis³aw G¹decki.

Wa¿na jest sprawa, która ³¹czy 
wszystkich artystów, opiekunów, 
wolontariuszy i zaproszonych 
goœci – jest ni¹ podziêkowanie 
Panu Bogu za wielki dar osoby 
Jana Paw³a II, oddanie Mu ho³du 
i proœba o Jego rych³¹ beatyfika-
cjê. W czasie wystêpów czuje siê 
ducha serdecznej wiary, radoœci 
i otwartoœci na bliŸniego, a wiêc 
cech, z którymi przez ca³e ¿ycie 
szed³ nasz ukochany Ojciec 

Œwiêty. Pomimo bólu i cierpienia, z 
którymi na co dzieñ musz¹ zmagaæ 
siê osoby niepe³nosprawne i ich 
rodziny na Anielskim Œpiewograniu 
widaæ twarze rozeœmiane i s³ychaæ 
w g³osie niek³aman¹ radoœæ z prze-
¿ywanej chwili. W tym roku na 
przegl¹dzie goœciliœmy 18 wyko-
nawców wœród których byli za-
równo soliœci, jak i zespo³y. Imprezê 
rozpoczê³a utworem „Ave Maria” 
pani Urszula Jankowiak, œpiewacz-
ka z Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Po niej „Barkê”, ulubion¹ pieœñ 
Jana Paw³a II, poprowadzi³a pani 
Halinka Benedyk. Gospodarzami 
Œpiewogrania byli ks. Eugeniusz 
GuŸdzio³ i pani Barbara Kucharska. 
Zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹ 
ks. biskup Zdzis³aw Fortuniak, pani 
burmistrz Anna Tomicka, radni 
gminy i powiatu oraz liczni przy-
jaciele osób niepe³nosprawnych. 
Wydarzeniem koñcz¹cym nasze 
piêkne spotkanie by³ wspólny œpiew 
pieœni „Jaka si³a” na placu przed 

koœcio³em. Wszyscy obecni trzy-
mali siê za rêce i utworzyli wielkie 
ko³o, a po modlitwie wypuœcili 
ró¿nokolorowe baloniki w niebo – 
do Ojca Œwiêtego. 
Trzeba powiedzieæ, ¿e by³ to dzieñ 
cudowny! Pokaza³ bowiem wyra-
Ÿnie, ¿e osoby niepe³nosprawne tak 
czêsto spychane na margines spo-
³eczeñstwa, uwa¿ane za nieprzy-
datne, potrafi¹ najlepiej uœwia-
domiæ ludziom pe³nosprawnym 

rzeczy istotne. Anielskie Œpiewogra-
nie jest inicjatyw¹ Koœcio³a i Sto-
warzyszenia Przyjació³ Dzieci Spe-
cjalnej Troski w Swarzêdzu. 
Inicjatyw¹, dziêki której zysku-
jemy wzajemn¹ œwiadomoœæ i prze-
cieramy szlaki dobru i prawdzie. 
Do spotkania za rok!

Dariusz Bugajski
Agata Kiejdrowska

Anielskie Œpiewogranie

Zmar³ Pan Florian Fiedler

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, ¿e w niedzielê 6 wrzeœnia 
2009 r. zmar³ zas³u¿ony mieszkaniec Swarzêdza

œ.p. Florian Fiedler
Rodzinie Zmar³ego sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

Anna Tomicka
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz

Piotr Choryñski
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Swarzêdzu
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Z dniem 3 wrzeœnia 2009 roku 
Polska Fundacja Dzieci i M³o-
dzie¿y oraz firma Nokia og³osi³y 
rozpoczêcie IX edycji programu 
"Make a Connection - Przy³¹cz 
siê". Program skierowany jest do 
m³odzie¿y w wieku 16 - 22 lat z 
terenu ca³ej Polski. Program 
wspiera m³odzie¿owe projekty 
lokalne, umo¿liwiaj¹c m³odym 
ludziom aktywne w³¹czenie siê w 
¿ycie spo³eczne oraz wszech-
stronny rozwój osobisty. Grupy 
m³odzie¿owe, których pomys³y 
zostan¹ zaakceptowane, otrzymaj¹ 
dotacje w wysokoœci od 2.000 z³ do 
4.500 z³ na realizacjê zapropo-
nowanych przez siebie projektów 
na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. 
Warunkiem udzia³u w konkursie 
jest nades³anie projektu wraz z 
bud¿etem, przygotowanych 

wed³ug wzoru dostêpnego na 
stronie internetowej:
www.makeaconnection.pl.
Do udzia³u w programie organi-
zatorzy zapraszaj¹ grupy m³odzie-
¿owe (grupy nieformalne, samo-
rz¹dy szkolne, lokalne stowarzy-
szenia utworzono i kierowane przez 
m³odzie¿). Warunkiem udzia³u w 
konkursie jest nades³anie projektu 
wraz z bud¿etem, przygotowanych 
wed³ug udostêpnionego wzoru. 
Termin nadsy³ania projektów 
up³ywa 19 paŸdziernika 2009 roku 
(decyduje data stempla pocztowego). 
Szczegó³owe informacje mo¿na 
uzyskaæ na www.makeaconnection.pl 
lub kontaktuj¹c siê z Polsk¹ 
Fundacj¹ Dzieci i M³odzie¿y: 
tel. 022 826 10 16, 
e-mail m.szczesniak@pcyf.org.pl 

Uprzejmie przypominamy, ¿e do 
31 grudnia 2009 r. obowi¹zuj¹ 
dotychczasowe, korzystne waru-
nki wykupu mieszkañ od spó³-
dzielni mieszkaniowych.
Spó³dzielnie s¹ zobowi¹zane do-
konywaæ przekszta³ceñ spó³dziel-

Wykup mieszkañ spó³dzielczych:
sk³adajmy wnioski do koñca roku
- póŸniej mo¿e byæ znacznie dro¿ej!
 czego prawa do lokali w prawo 

odrêbnej w³asnoœci, je¿eli osoba 
uprawniona z³o¿y³a wniosek i 
spe³nia wymagane ustaw¹ prze-
s³anki. Termin sk³adania wniosków 
up³ywa 30 grudnia 2009 r. Warto 
zatem siê spieszyæ! M.W.

8

2 wrzeœnia 2009 r. Pa³acyk pod 
Lipami w Swarzêdzu by³ miej-
scem wzruszaj¹cej uroczystoœci. 
W godzinach po³udniowych 
zgromadzili siê tam zaproszeni 
goœcie w otoczeniu rodziny i przy-
jació³. Dziesiêæ par ma³¿eñskich 
œwiêtowa³o 50-t¹ rocznicê zawa-
rcia zwi¹zku ma³¿eñskiego! Oto 
jubilaci: Pañstwo Gabriela i Ro-
man Klinke, Sabina i Marian 
Strojni, Aleksandra i Emilian 
Szczêœni, Krystyna i Marian 
Pruszyñscy, Aniela i Stefan 
M¹drawscy, Maria i Józef Patala-
sowie, Czes³awa i Zenon Wolnie-
wiczowie, Teresa i Stanis³aw 
Zarembowie, Stefania i Edward 
Peslerowie, Teodozja i Tadeusz 
Czostkowie. Burmistrz Swarzêdza 
- Anna Tomicka serdecznie gratu-
lowa³a bohaterom uroczystoœci 
piêknego jubileuszu, podkreœla³a 
niezwyk³¹ wagê wspólnych lat, 
wzajemnego wspierania siê, mi-
³oœci i wyrozumia³oœci.
Zgromadzeni otrzymali medale 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, 
bukiety kwiatów oraz kosze s³o-
dyczy. W³aœciciele Pa³acyku pod 
Lipami zadbali o atmosferê wnêtrz i 
odœwiêtny wystrój sto³ów. Przy 
kawie i pysznych tortach od firmy 
Magdalenka d³ugo toczy³y siê 
rozmowy pe³ne wspomnieñ i wzru-
szeñ…  T.R.

Uroczystoœæ wrêczenia medali 
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie
 

IX edycja programu "Make a Connection 
- Przy³¹cz siê" : czekaj¹ pieni¹dze, 
warto siê postaraæ…
 

Przypomnijmy, ¿e Aeroklub Poz-
nañski, najstarszy aeroklub w 
Polsce, ma swoj¹ siedzibê i lotnisko 
na terenie naszej gminy. Warto 
równie¿ podkreœliæ, ¿e to w³aœnie w 
Swarzêdzu powsta³y pierwsze 
klasy o profilu lotniczym, wiec to w 
naszym mieœcie i gminie zaczynaj¹ 
swoj¹ lotnicz¹ przygodê piloci 
sportowi i komunikacyjni, a tak¿e 
obroñcy polskiego nieba, byæ mo¿e 
nawet przyszli piloci F-16. 
Na zaproszenie w³adz Aeroklubu 
Poznañskiego Pani Burmistrz Anna 
Tomicka wziê³a udzia³ w komitecie 
honorowym obchodów rocznicy. 

Uhonorowanie w³adz naszego 
miasta udzia³em w uroczystoœciach 
rocznicowych stanowi potwier-

dzenie dobrej wspó³pracy z 
Aeroklubem. Wszystkim pilotom i 
dzia³aczom Aeroklubu Poznañ-
skiego sk³adamy serdeczne gra-
tulacje i ¿yczymy dobrych powro-
tów z tras lotniczych na macie-
rzyste lotnisko, zgodnie z has³em 
promocyjnym naszego miasta: 
Swarzêdz - dobrze trafi³eœ! 

/mm/   Fot. Marek Kaczmarczyk

90-lecie Aeroklubu Poznañskiego 
- gratulujemy!
 W sobotê 12 wrzeœnia 2009r. w Auli Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu mia³a miejsce uroczysta gala z okazji 
90-lecia Aeroklubu Poznañskiego. W ramach uroczystoœci na 
lotnisku Kobylnica oraz nad jeziorem Maltañskim w Poznaniu 
odby³y siê tak¿e efektowne pokazy lotnicze. 

Aktualnoœci Prosto z Ratusza

31 sierpnia 2009 roku w swarzêdz-
kim Ratuszu goœcili obchodz¹cy 
swoje doroczne œwiêto przedsta-
wiciele Stra¿y Miejskiej. Podczas 
uroczystego spotkania burmistrz 
Anna Tomicka podziêkowa³a fun-
kcjonariuszom za sumienn¹ pracê, 
troskê o mienie publiczne i bez-
pieczeñstwo mieszkañców.
Podkreœli³a potrzebê rozwoju za-
wodowego stra¿ników. Na wniosek 
komendanta Janusza Mazurkie-
wicza dziesiêciu stra¿ników otrzy-
ma³o z r¹k Pani Burmistrz miano-
wanie na wy¿szy stopieñ s³u¿bowy. 
Nastêpnie po czêœci oficjalnej 

rozmawiano przy kawie i ciast-
kach o tym, co przeszkadza 
funkcjonariuszom w codziennym 
dzia³aniu, co stanowi najwiêksze 
problemy, jak uczyniæ Stra¿ 
Miejsk¹ bardziej efektywn¹.    TR

Dzieñ Stra¿nika Miejskiego
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W czerwcu 2009 samorz¹d Swarzêdza, poruszony tragicznym po¿arem 
w Kamieniu Pomorskim, postanowi³ pomóc poszkodowanym 
przekazuj¹c na ten cel 10.000 z³otych z bud¿etu naszej gminy. Niedawno 
do Urzêdu Miasta i Gminy w Swarzêdzu wp³yn¹³ list z serdecznymi 
podziêkowaniami od Burmistrz Kamienia Pomorskiego. 

* * * 

Kamieñ Pomorski, 8 wrzeœnia 2009 roku

Pani Anna Tomicka 
Burmistrz Swarzêdza 

       W nocy z 12 na 13 kwietnia br. w Kamieniu Pomorskim wydarzy³a siê 
tragedia - sp³on¹³ budynek socjalny przy ul. Woliñskiej. W wyniku po¿aru 
œmieræ ponios³y 23 osoby spoœród 77 tam przebywaj¹cych, 21 rannych 
trafi³o do okolicznych szpitali. Obecnie ponad 50 uratowanych osób 
pozostaje bez sta³ego miejsca zamieszkania. 

Utrata dachu nad g³ow¹ jest wielkim dramatem dla ka¿dego, kto tego 
doœwiadczy. W takich momentach poszkodowani nie powinni byæ 
pozostawieni sami sobie. W tym miejscu chcia³bym serdecznie 
podziêkowaæ w³adzom miejskim z Pani¹ Burmistrz na czele oraz ca³ej 
spo³ecznoœci miasta Swarzêdz za przekazane wsparcie finansowe. Jest 
ono bez w¹tpienia wyrazem szczerej dobroci i chêci niesienia pomocy 
potrzebuj¹cym. Tak jak okazane dobro zawsze powraca, tak te¿ i Wasze 
otwarte serca z pewnoœci¹ zostan¹ wynagrodzone. 

Dziêkuj¹c raz jeszcze, ¿yczê wszystkim mieszkañcom Swarzêdza 
wszelkiej pomyœlnoœci oraz doœwiadczania na co dzieñ dobra od dru-
giego cz³owieka, takiego jakiego doznali od Was poszkodowani w po¿arze.

Z wyrazami wdziêcznoœci

Burmistrz Kamienia Pomorskiego 
Bronis³aw Karpiñski 

W samo po³udnie 1 wrzeœnia na 
swarzêdzkim Rynku uczczono pa-
miêæ bohaterów II Wojny Œwiato-
wej. W powadze i skupieniu 
spotkali siê przedstawiciele swa-
rzêdzkiej spo³ecznoœci: w³adze 
miasta z burmistrz Ann¹ Tomick¹, 
radni Rady miejskiej z jej przewo-
dnicz¹cym panem Piotrem Choryñ-
skim, kombatanci, harcerze, nau-
czyciele i m³odzie¿, przedsta-
wiciele organizacji pozarz¹dowych 

i stowarzyszeñ. Z uwag¹ wys³u-
chano rysu historycznego przygo-
towanego przez wicedyrektora 
Zespo³u Szkó³ nr 2 - pana 
Wojciecha Hoffmanna. Zgroma-
dzeni minut¹ ciszy uczcili pamiêæ 
poleg³ych, wys³uchali hymnu 
narodowego oraz roty z wie¿y ze-
garowej Ratusza. Przy dŸwiêkach 
werbli z³o¿ono bukiety kwiatów 
pod tablic¹ pami¹tkow¹, gdzie 
zapalone zosta³y znicze…        TR

Uroczyste obchody 70-tej rocznicy 
wybuchu II Wojny Œwiatowej
 

Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzêdz zaprasza na bezp³atne bada-
nia mammograficzne sfinan-
sowane przez NFZ dla kobiet w 
wieku 50-69 lat (z roczników 1940-
1959), które w ci¹gu ostatnich 
dwóch lat nie korzysta³y z profi-
laktycznej mammografii op³acanej 
przez NFZ. 
Badania zostan¹ przeprowadzone 
w ambulansie medycznym od 
godz. 9.00 w dniach 8 i 9 paŸdzier-

Bezp³atne badania mammograficzne 
- 8 i 9 paŸdziernika
 nika 2009 roku (czwartek, pi¹tek) 

na ty³ach budynku Urzêdu Miasta 
i Gminy w Swarzêdzu. 

Rejestracja na badania: 
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 
8.00 - 15.00 pod numerem tel.:
 0 800 160 168 lub 061 855 75 28. 

Badania przeprowadza Oœrodek 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowo-
tworów w Poznaniu. 

13 wrzeœnia 2009 na Warcie w 
Radzewicach odby³y siê XII 
Zawody Spinningowe o Puchar 
Stanis³awa Witeckiego. 
Przy wspania³ej pogodzie i 
oprawie technicznej, po piêciogo-
dzinnej  rywalizacji, wy³oniono 
najlepszych wêdkarzy tych za-
wodów:
1. Marcin Kopacki – Swarzêdz 

Zatorze
2. Marcin Scholz – Tarnowo 

Podgórne

XII Zawody Spinningowe 
o Puchar Stanis³awa Witeckiego

3. Micha³ Garczyk– Swarzêdz 
Zatorze

4. Jan Olejniczak– Kórnik
5. Andrzej Przybylski – Luboñ
6. Janusz Miszczyk– Kórnik
Dru¿ynowo kolejne miejsca zajê³y
1. Kórnik
2. Swarzêdz
3. Luboñ 
4. Pobiedziska I
5. Tarnowo Podgórne
6. Pobiedziska II

/nad/

Aktualnoœci Prosto z Ratusza
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Kamieñ Pomorski dziêkuje 
Swarzêdzowi za pomoc
 

Burmistrz Miasta i Gminy Swa-
rzêdz zaprasza na bezp³atne szcze-
pienie w ramach profilaktyki raka 
szyjki macicy. Szczepieniem objête 
zostan¹ dziewczêta z rocznika 1996 
zameldowane na pobyt sta³y b¹dŸ 
czasowy na terenie Gminy Swa-
rzêdz, wed³ug stanu na dzieñ 
og³oszenia konkursu tj. 3.08.2009 
roku. Ponadto w dniu 5.10.2009 r o 
godz. 17.00 w Gimnazjum nr 3 (os. 

Czwartaków 1 w Swarzêdzu) dla 
wszystkich dziewczynek urodzo-
nych w 1996 roku i ich rodziców, 
opiekunów odbêdzie siê poga-
danka w ramach edukacji zdro-
wotnej dotycz¹cej profilaktyki 
raka szyjki macicy. Warunkiem 
przyst¹pienia do programu jest 
obecnoœæ na pogadance we wspom-
nianym wy¿ej terminie.           R.S.

Szczepienie dziewczynek przeciwko 
rakowi szyjki macicy 
- zapraszamy na pogadankê
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Nowa pracownia zosta³a wyposa-
¿ona w 12 nowoczesnych kompu-
terów, tablicê interaktywn¹ i pro-
jektor. Najwa¿niejsze jednak, ¿e 
korzystaj¹c z nowej pracowni, 
uczniowie bêd¹ poznawaæ zalety 
œrodowiska Linux i aplikacji 
opartych na wolnym i otwartym 
oprogramowaniu, które nie tylko 
jest zgodne ze wszystkimi norma-
mi miêdzynarodowymi i wspó³pra-
cuje z niemal¿e ka¿dym syste-

mem operacyjnym u¿ywanym w 
administracji, gospodarce, czy 
edukacji na œwiecie ale tak¿e nie 
generuje ¿adnych kosztów. Co za 
tym idzie, wykorzystuj¹c GNU/ 
Linux i Open Source uda³o nam siê 
unikn¹æ dodatkowego obci¹¿enia 
bud¿etu Miasta i Gminy Swarzêdz 
o blisko dwadzieœcia tysiêcy z³o-
tych! Szczególnie dumni jesteœmy 
jednak z faktu, i¿ wraz z wprowa-
dzeniem nowej reformy do szkó³, 

koñczymy tak¿e z przestarza³ym 
sposobem nauczania informatyki. 
Do tej pory bowiem nauczanie 
informatyczne w polskich szko³ach 
by³o ukierunkowane na ma³¹ iloœæ 
programów i jeden system opera-
cyjny, poniewa¿ na tyle mog³y 
pozwoliæ sobie szko³y. Tymczasem 
m³ody cz³owiek powinien uczyæ siê 
technik pos³ugiwania komputerem, 
a nie tylko nabywaæ umiejêtnoœci 
pos³ugiwania siê pojedynczym pro-

gramem. Zadanie szko³y w za-
kresie informatyki postrzegamy 
nie jako wychowywanie klientów 
konkretnych firm, ale wyposa-
¿anie w narzêdzia umo¿liwiaj¹ce 
m³odemu cz³owiekowi zdobycie 
cennych z punktu widzenia wy-
chowania, edukacji i przysz³ej 
pracy umiejêtnoœci. 
Œrodowisko GNU/Linux i Open 
Source powsta³y w tym w³aœnie 
celu - by daæ prawdziwy wybór 
zwyk³emu u¿ytkownikowi kom-
putera i umo¿liwiæ mu korzystanie 
z bezpiecznych, bezp³atnych i wspó³-
pracuj¹cych z ka¿d¹ platform¹ 
komputerow¹ narzêdzi.
Konfiguracj¹ nowej pracowni 
i instalacj¹ oprogramowania zajêli 
siê panowie Sebastian Wierzbiñ-
ski, Marek Pilarczyk i Krzysztof 
Maciejewski z firmy InspireIT, 
przy doborze odpowiednich pod-
zespo³ów komputerowych dora-
dza³ pan Grzegorz Szubert z firmy 
Komputronik, inspiracji i pierw-
szych informacji dotycz¹cych 
GNU/Linux i Open Source dos-
tarczy³ pan Mariusz Stupak z fi-
rmy Satoria, a planowaniem, 
organizacj¹ i nadzorem ca³ego 
przedsiêwziêcia zaj¹³ siê wicedy-
rektor szko³y, pan Wojciech Szulc. 

Wojciech Szulc

Nowa pracownia informatyczna w Gimnazjum 
im. Miko³aja Kopernika w Zalasewie
 
Wstrzyma³ S³oñce, ruszy³ Ziemiê… - nie na darmo Miko³aj Kopernik jest patronem naszego 
Gimnazjum. Wzorem wielkiego wizjonera postanowiliœmy jako pierwsi w Swarzêdzu 
wprowadziæ wolne i otwarte oprogramowanie do szko³y. Dziêki temu od 1 wrzeœnia 2009 roku 
uczniowie Gimnazjum im. Miko³aja Kopernika w Zalasewie mog¹ uczyæ siê informatyki ju¿ nie w 
jednej a w dwóch doskonale wyposa¿onych pracowniach informatycznych. 

W szko³ach prowadzonych przez 
Gminê Swarzêdz naukê rozpo-
czê³o ogó³em 3839 uczniów, w tym 
w szko³ach podstawowych 2505 i 
1334 w gimnazjach. Do oddzia³ów 
„0” w szko³ach podstawowych 
uczêszczaæ bêdzie 225 dzieci. W 
roku szkolnym 2009/2010 do klas 
pierwszych uczêszczaæ bêdzie 18 
dzieci.
Gminne przedszkola zapewniaj¹ 
miejsca dla 734 dzieci. 
Do oddzia³ów „0” w przedsz-
kolach gminnych uczêszczaæ 
bêdzie 168 dzieci. Do przedszkoli 
publicznych prowadzonych przez 
prywatnych operatorów uczêsz-
czaæ bêdzie od wrzeœnia 2009 r. ok. 
530 dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.
W szko³ach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminê Swa-
rzêdz 1 wrzeœnia 2009 r. pracê 
rozpocznie 514 nauczycieli. Wœród 
nich najwiêksz¹ grupê stanowi¹ 
nauczyciele mianowani – 239 
nauczycieli, dyplomowani-141, 
kontraktowi – 105, a rozpoczy-
naj¹cych pracê w zawodzie na-
uczycieli sta¿ystów 29.
W gminnych szko³ach realizowany 
jest nie tylko obowi¹zkowy pro-
gram nauczania, uczniowie maj¹ 
te¿ mo¿liwoœæ udzia³u w zajêciach 
pozalekcyjnych. Szko³y, w ramach 

Gmina Swarzêdz przyst¹pi³a do rz¹do-
wego programu wspierania w latach 
2009-2014 organów prowadz¹cych w 
zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i opieki w klasach I-
III szkó³ podstawowych i ogólnokszta³-
c¹cych szkó³ muzycznych I stopnia - 
„Radosna szko³a”. Celem programu 
jest pomoc finansowa organom pro-
wadz¹cym szko³y podstawowe w two-
rzeniu warunków do realizowania no-
wej podstawy programowej kszta³cenia 
ogólnego dla szkó³ podstawowych. 
Celem jest równie¿ pomoc organom 
prowadz¹cym w przygotowaniu szkó³ 
do rozpoczynania spe³niania obowi¹-
zku szkolnego przez dzieci szeocio-
letnie. W minionym tygodniu zakoñczy³ 
pracê Zespó³ oceniaj¹cy wnioski 
z³o¿one przez podmioty przystêpuj¹ce 
do realizacji Rz¹dowego programu 
"Radosna szko³a – kraina sprawnoœci i 
zdrowia". Trzy szko³y podstawowe 
prowadzone przez Gminê Swarzêdz 
otrzyma³y ponad 30.000 z³. Szko³a 
Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy, 
Szko³a Podstawowa nr 5 im. prof. 
Adama Wodziczki, a tak¿e Szko³a 
Podstawowa w Wierzonce otrzymaj¹ 
œrodki finansowe, które przeznaczone 
bêd¹ na sfinansowanie zakupu pomocy 
dydaktycznych do miejsc zabaw w 
szkole. Ogó³em w województwie 
wielkopolskim wnioski z³o¿y³o 845 
szkó³. Tylko 462 wnioski zostan¹ 
sfinansowane. Wœród nich znalaz³y siê 
trzy wspomniane wczeœniej gminne 
szko³y.                  /edu/ 

art. 42 Karty Nauczyciela oraz przyznanych przez Gminê œrodków, 
proponuj¹ uczniom zajêcia pozalekcyjne zgodnie z ich zaintereso-
waniami.
W czasie przerwy wakacyjnej w szko³ach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminê Swarzêdz wykonano nastêpuj¹ce prace:

Przygotowanie placówek oœwiatowych 
do roku szkolnego 2009/2010

Trzy swarzêdzkie 
podstawówki
otrzyma³y 30 tys. 
z³otych z rz¹dowego 
programu „Radosna szko³a”
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Aktualnoœci Szkolne

1 wrzeœnia - w dniu rozpoczêcia 
roku szkolnego na dzieci ze Szko³y 
Podstawowej nr 1 w Swarzêdzu 
czeka³y dodatkowe atrakcje. W 
obecnoœci burmistrz Miasta i Gmi-
ny Swarzêdz Anny Tomickiej oraz 
zaproszonych goœci mia³o miejsce 
oficjalne otwarcie nowego, piêk-
nego placu zabaw. 
Na uroczystoœæ przybyli tak¿e 
przedstawiciele sponsora nowego 
placu zabaw na boisku przy szkole 
oraz bramek do gry w pi³kê rêczn¹. 
Firmê Volkswagen Poznañ repre-
zentowali: kierownik Biura Zarz¹-
du VW Poznañ M. Hajbowicz i 
rzecznik prasowy P. Danielewicz. 
Dzieci nie mog³y doczekaæ siê 
symbolicznego przeciêcia wstêgi. 
W³adze samorz¹dowe równie¿ 
wspieraj¹ dzia³ania szko³y. 
Ze œrodków bud¿etowych gminy 
dokonano w Szkole Podstawowej 
nr 1 wielu remontów i moder-
nizacji. Szko³a otrzyma³a tak¿e w 
prezencie rzutnik multimedialny. 
„Jedynka” zmienia swój wize-
runek. Staje siê kolorowa, weso³a i 

przyjazna. Tak trzymaæ! 
T.R.

8 wrzeœnia dzieci ze Szko³y 
Podstawowej nr 4 im w Swarzêdzu 
otrzyma³y piêkny prezent. 
W obecnoœci burmistrz Miasta i Gmi-
ny Swarzêdz Anny Tomickiej oraz 
zaproszonych goœci na dziedziñcu 
szko³y obok Sali gimnastycznej 
odby³o siê oficjalne otwarcie 
nowego placu zabaw. Najpierw 

…i przy Szkole 
Podstawowej 
nr 4

Wrêczenie aktów awansu 
zawodowego nauczycielom 
 

jednak dyrektor szko³y El¿bieta 
Wieczorek serdecznie podziêko-
wa³a wszystkim, którzy pomogli w 
urz¹dzeniu i wyposa¿eniu placu 
zabaw. 
Przypomnia³a, ¿e dziêki wysi³kowi 
Rady Rodziców oraz przyjació³ 
szko³y i sponsorów zorganizowany 
zosta³ przed rokiem festyn "Pie-
czenie pyry". 

Ze sprzeda¿y losów oraz pysznej 
grochówki (przygotowanej przez 
uczniów Zespo³u Szkó³ nr 1) uda³o 
siê zebraæ ponad 8 tys. z³otych! 
Pieni¹dze te przeznaczone zosta³y 
na zakup wyposa¿enia placu 
zabaw. 
W jego urz¹dzeniu pomog³y te¿ 
pieni¹dze z bud¿etu gminy Swa-
rzêdz.                                   /mw/ 

27 sierpnia 2009 r. odby³o siê 
uroczyste spotkanie Burmistrza 
Miasta i Gminy Swarzêdz Anny 
Tomickiej z nauczycielami, którzy 
w sesji letniej uzyskali stopieñ 
awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego. 
Akt nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela miano-
wanego otrzymali: Anna Andrze-
jewska i Joanna Sanejko - 
nauczyciele Gimnazjum w Zala-
sewie, Anna Kie³piñska i Renata 
Powietrzyñska - nauczyciele 
Szko³y Podstawowej nr 5 w Swa-
rzêdzu, Anna Prz¹dak - nauczy-
ciel Zespo³u Szkó³ w Paczkowie, 

Anna Rosalska - nauczyciel 
Przedszkola nr 5 w Swarzêdzu oraz 
Edyta Mas³owska - nauczyciel 
Przedszkola nr 4 w Swarzêdzu. 
Stopieñ awansu zawodowego na-
uczyciela dyplomowanego uzy-
skali: Lucyna Kowalczyk i Miro-
s³awa Mazur - nauczyciele Szko³y 
Podstawowej nr 1 w Swarzêdzu, 
Ma³gorzata G³adysiak - nauczy-
ciel Szko³y Podstawowej nr 4 w 
Swarzêdzu, Monika Wiêckowska 
- nauczyciel Szko³y Podstawowej 
nr 5 w Swarzêdzu, Gra¿yna 
Gawron - nauczyciel Przedszkola 
nr 4 w Swarzêdzu, Katarzyna 
Wadowska - Smyczyñska - na-

uczyciel Przedszkola nr 5 w Swa-
rzêdzu. 
Wszystkim nauczycielom ser-

decznie gratulujemy i ¿yczymy 
dalszych sukcesów w ¿yciu zawo-
dowym oraz osobistym.        /edu/

Nowe place zabaw
Przy Szkole Podstawowej nr 1
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Na terenie po³udniowej czêœci 
Swarzêdza, przy ul. H. Szumana 
rozpoczê³o dzia³alnoœæ nowe 
przedszkole publiczne prowa-
dzone przez prywatnego ope-
ratora. Placówka zosta³a uro-

czyœcie otwarta przez burmistrza 
Swarzêdza Annê Tomick¹ w 
poniedzia³ek - 31 sierpnia 2009 r. 
W³aœciciel - Wojciech P³onkowski 
ma rzeczywiste powody do dumy! 
Przestronny budynek otoczony 

Nowe przedszkole dla 100 dzieci!
 

kolorowym placem zabaw, nowo-
czeœnie, ekologicznie, przyjaŸnie 
dla dzieci. Przedszkole dysponuje 
docelowo liczb¹ stu miejsc, posiada 
cztery sale - oddzia³y, salê na 
zajêcia dodatkowe, piêkn¹ jadalniê. 
Wychowankom spodoba siê nazwa 
Kompas - rozumiana jako kierunek 
i drogowskaz w dalszym ¿yciu. 
Dyrektor przedszkola pani Alicja 
Jurkiewicz-Œwi¹tek zapewnia, ¿e 
program edukacyjny oraz opieka 

nad dzieæmi bêd¹ na najwy¿szym 
poziomie. Gratulujemy i ¿yczymy 
powodzenia. 

W³aœciciele przedszkola ser-
decznie dziêkuj¹: ca³ej rodzinie, 
firmie bud. Prodrew, firmie 
dekarskiej A. Staszak, firmie Mat-
Bud - £. Matuszczak, firmie 
Okno-Tech - S. Ga³¹zka, firmie 
œlusarsko-stolarskiej T. Kêdziora.

T.R.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ 
nr 1 w Swarzêdzu pod 
kierunkiem nauczyciela 
Beaty Giernatowskiej bior¹ 
udzia³ w ogólnopolskim 
projekcie Spo³eczeñstwo 
Obywatelskie w Obiektywie. 
Projekt jest realizowany 
przy wsparciu ze œrodków 
funduszy norweskich, 
a pilotowany jest przez 
Stowarzyszenie Przyjazna 
Szko³a oraz organizacjê 
Amnesty International. 

G³ównym za³o¿eniem projektu 
SOWO jest przygotowanie przez 
m³odzie¿ kampanii spo³ecznej 
udokumentowanej w reporta¿u. 
Uczestnictwo w projekcie ma na 
celu podniesienie aktywnoœci 
spo³ecznej wœród uczniów i 
nauczycieli, a szczególnie tej 
sfery, która dotyczy praw cz³o-
wieka. Wa¿nym i kluczowym 
za³o¿eniem projektu jest praca na 
platformie e-learningowej. 
W ten sposób m³odzie¿ uczy siê 
realizacji kampanii spo³ecznych i 
æwiczy formê krótkich reporta¿y, 
wykorzystuj¹c przy tym najnow-
sze techniki monta¿u i filmowania. 
Zespó³ uczniowski tworzy³ ma-
teria³y promocyjne dotycz¹ce 
kampanii spo³ecznej - notki pra-
sowe, ulotki, plakaty. Nauczyciel – 
opiekun i grupa uczniów bra³a 
udzia³ w warsztatach e - learnin-
gowych. Wszystkie te przedsiê-
wziêcia wynika³y z za³o¿eñ pro-
jektu dotycz¹cych zadañ szko³y. 

Po wstêpnej eliminacji okaza³o siê, 
¿e uczniowie ZS nr 1 zostali 
wytypowani do udzia³u w warsz-
tatach dziennikarskich na wyspie 
Wolin. Malownicz¹ wyspê odwie-
dz¹ ju¿ we wrzeœniu 2009. Po 
warsztatach grupy m³odzie¿y „wy-
jad¹” z wiedz¹ o tym jak tworzyæ 
kampanie spo³eczne, pracowaæ 
projektowo, kreatywnie podchodziæ 
do problemów, tworzyæ filmy i 
reporta¿e.
Po powrocie grupa liderów wraz z 
opiekunem zajmie siê przygoto-
waniem szkolnej kampanii spo³ecz-
nej. Jednym ze sposobów dotarcia 
do odbiorcy i przekazania mu idei 
SOWO jest film, który powstanie po 
warsztatach wrzeœniowych.
Uczestnicy projektu odwiedz¹ tak¿e 
poznañski oddzia³ TVP i radio 
ESKA by dowiedzieæ siê, jak 
wygl¹da praca profesjonalnego 
dziennikarza. W marcu w ZS nr 1 
odbêd¹ siê warsztaty z przedsta-
wicielami Amnesty International na 
temat praw cz³owieka.
Realizacja projektu koñczy siê w 
kwietniu 2010. W Warszawie odbê-
dzie siê gala podsumowuj¹ca 
projekt, gdzie zostan¹ pokazane i 
nagrodzone najciekawsze repor-
ta¿e. 
„Jesteœmy dumni z uczniów, którzy 
anga¿uj¹ siê w ciekawe i aktywi-
zuj¹ce przedsiêwziêcia. 
Taki projekt budzi kreatywnoœæ i 
wra¿liwoœæ spo³eczn¹” – podkreœla 
dyrektor ZS nr 1 Przemys³aw 
Jankiewicz. 

Karolina Osowska

Z nowym rokiem szkolnym 
2009/10 uczniowie Gimnazjum nr 
3 im. Polskich Noblistów otrzymali 
piêkny „prezent”. W czasie wakacji 
w bloku sportowym na dobre 
zagoœci³y ekipy remontowe. Z 
inicjatywy dyrektora placówki 
Waldemara Biskupskiego i nauczy-
cieli wychowania fizycznego wyre-
montowano i zmodernizowano 
³azienki i prysznice. Te gruntowne 
zmiany mo¿liwe by³y dziêki du¿e-
mu wsparciu i œrodkom finan-
sowym z Urzêdu Miasta i Gminy 

Swarzêdz. Nowy przepiêkny 
wystrój ³azienkowy wszystkim 
bardzo siê spodoba³, a sanitariaty 
sta³y siê miejscem, do którego 
gimnazjaliœci na pewno po ka¿dej 
lekcji wf-u i zajêciach sportowych 
z przyjemnoœci¹ bêd¹ zagl¹daæ. 
Uczniowie i nauczyciele Gimna-
zjum nr3 serdecznie dziêkuj¹! 

El¿bieta Dziedzic 

Na zdjêciach (od góry):
£azienka przed remontem.
...i po remoncie. 

Prezent dla gimnazjalistów 
z „Trójki”
 

„Spo³eczeñstwo Obywatelskie 
w Obiektywie”

Aktualnoœci SzkolneProsto z Ratusza

12

F
ot

. 
T.

 R
ad

zi
sz

ew
sk

a

Wrzesieñ/PaŸdziernik  2009



Tematem tegorocznego konkursu 
jest BEZPIECZNA SZKO£A. 
Celem konkursu jest szerzenie 
wiedzy i utrwalanie nawyków 
dotycz¹cych w³aœciwego zacho-
wania siê w szkole, w domu, na 
placu zabaw, poruszania siê dzieci 
po naszych drogach, poznawania 
przepisów ruchu drogowego. 
Chcemy, ¿eby droga do szko³y, 
domu i gdziekolwiek by³a bez-
pieczna.
Konkurs jest jednym ze sposobów 
na kszta³towanie w³aœciwych 
zachowañ i poprawê stanu bez-
pieczeñstwa, to w³aœnie dzieci s¹ 
uwa¿nymi obserwatorami i czêsto 
dostrzegaj¹ to, czego my doroœli 
nie widzimy, a pojawia siê to 
miêdzy innymi w rysunkach - 
mówi Marek Kamiñski prezes 
Stowarzyszenia. 
Prace na konkurs nale¿y z³o¿yæ 
do 31 paŸdziernika br. w 

Œwietlica w naszej szkole od 
pocz¹tku wrzeœnia, dzia³a na 
pierwszym piêtrze budynku przy 
ulicy Dworskiej w Paczkowie, a nie 
jak dotychczas w piwnicy. Remont 
pomieszczeñ dla nowej œwietlicy 
sfinansowany zosta³ z bud¿etu 
gminy Swarzêdz.
Nowa œwietlica jest sucha, prze-
stronna i s³oneczna. Pomalowane 
na ciep³y kolor œciany ju¿ na 

Po raz trzeci trafi³ do r¹k 
wszystkich uczniów swarzêdzkich 
szkó³ podstawowych i gimnazjów 
plan lekcji przygotowany przez 
Stowarzyszenie Bezpieczna Gmi-
na Swarzêdz. 
Plan lekcji obok sta³ego podzia³u 
tygodnia zawiera podstawowe 
numery telefonów do instytucji 
zajmuj¹cych siê ochron¹ naszego 
zdrowia i ¿ycia jak: pogotowie 
ratunkowe, policja czy stra¿ 
po¿arna. 
Jest tak¿e miejsce na wpisanie 

Oœrodku Kultury w Swarzêdzu 
ul. Piaski 4. Na autorów najcie-
kawszych prac czekaj¹ nagrody 
rzeczowe. Szczegó³y o konkursie 
zawarte zosta³y w jego regulaminie, 
który otrzyma³y wszystkie szko³y 
podstawowe. 
Zapraszamy do udzia³u w konkursie 
i ¿yczymy jego uczestnikom 
powodzenia.   MK

Bezpieczna szko³a 
w oczach dzieci
Rusza kolejna edycja konkursu plastycznego pn. "Bezpieczna 
droga ucznia do szko³y" organizowanego przez Stowarzyszenie 
Bezpieczna Gmina Swarzêdz przy udziale Komisariatu Policji, 
Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Miejskiej i Oœrodka Kultury w 
Swarzêdzu. Konkurs, przypomnijmy, organizowany jest co dwa 
lata dla uczniów klas I-III szkó³ podstawowych naszej gminy. 

wejœciu wprawiaj¹ w dobry na-
strój. Oprócz klasycznych mebli, 
które ju¿ s¹ w œwietlicy, plano-
wana jest tak¿e sofa. Namiastka 
domu w szkole…
W œwietlicy czeka zawsze uœmie-
chniêta i pe³na pomys³ów pani 
Agnieszka G³owacka.
Zapraszamy do nowej œwietlicy 
i do naszej szko³y.

/MG/

List z Paczkowa: 
"Mamy now¹ œwietlicê"...

 

W dniu 16 wrzeœnia. odby³ siê fina³, 
trwaj¹cej od kilku tygodni kam-
panii „Szanuj M³odoœæ”.
Zakoñczeniu akcji towarzyszy³o 
szkolenie w³aœcicieli i pracowni-
ków obiektów podaj¹cych i sprze-
daj¹cych alkohol, którzy licznie 
przybyli na zaproszenie do Oœro-
dka Kultury w Swarzêdzu.
Szkolenie by³o przeprowadzone 
przez policjanta Zespo³u Prewencji 
Kryminalnej Nieletnich i Patologii 
m³. asp. Karol £uszczka, praco-
wnika OPS w Swarzêdzu Lidiê 
Cha³asiak oraz st. specjalistê ds. 

uzale¿nieñ p. Bogumi³ê Mariañsk¹. 
Podczas szkolenia osoby uczestni-
cz¹ce mog³y dowiedzieæ siê o pra-
wid³owym reagowaniu i postê-
powaniu z ma³oletnimi osobami, 
które chc¹ kupiæ napój alkoho-
lowy. Ponadto ka¿dy uczestnik 
otrzyma³ certyfikat o ukoñczenia 
szkolenia oraz wiele ulotek info-
rmacyjnych w zakresie zakazu 
sprzeda¿y alkoholu nieletnim. 

m³. asp. Karol £uszczek
Komisariat Policji w Swarzêdzu 

„Szanuj M³odoœæ” 
- fina³ kampanii numerów telefonów do mamy i taty. 

Plan lekcji zawiera równie¿ 
przypomnienie, ¿e ka¿dy cz³owiek 
ma prawo do ¿ycia bez przemocy, 
poni¿ania, wyœmiewania, ochrony 
przed biciem i z³ym traktowaniem 
oraz apel do wszystkich uczniów, ¿e 
papierosy, alkohol, narkoryki to 
wróg dla naszego zdrowia i ¿ycia. 
Plan lekcji zosta³ wydany dziêki 
pomocy finansowej Urzêdu Miasta 
i Gminy Swarzêdz oraz Drukarni 
Swarzêdzkiej Marcina i Stanis³awa 
Witeckich.   MK

Z tym planem bezpieczniej

W sobotnie przedpo³udnie, 5 
wrzeœnia 2009 r., Rada So³ecka 
Bogucina zorganizowa³a na 
boisku sportowym adresowan¹ do 
dzieci z so³ectwa imprezê pod 
has³em po¿egnanie lata. Lato, to 
kalendarzowe, jakby chcia³o 
powiedzieæ, ¿e nadchodzi czas 
jego po¿egnania przynios³o 
uczestnikom imprezy typowo 
jesienn¹ pogodê. Na dzieci 
czeka³y s³odycze, ciasta i napoje. 
Konkurs rysunkowy prowadzony 
by³ przez przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Bezpieczna Gmina 
Swarzêdz. O oprawê muzyczn¹ 
zadba³ zespó³ „Sapart”. Niestety, 
mimo zaklinania pogody przez 

Po¿egnanie lata w Bogucinie

jego wokalistkê niebiosa nie po¿a-
³owa³y deszczu…

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Aktualnoœci szkolne
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Prosto z OPS

Prosto z OPS

Niezmiennie od 13 lat Miejsko 
–Gminny Oœrodek Wsparcia 
posiada atrakcyjn¹ ofertê zajêæ dla 
uczestników Œrodowiskowego 
Domu Samopomocy oraz Domu 

Dziennego Pobytu. Oœrodek pro-
ponuje wsparcie oraz pomoc tera-
peutyczn¹, psychologiczn¹ i profi-
laktyczn¹. Uczestnicy mog¹ sko-
rzystaæ z wielu form aktywizacji, 
m.in. terapia zajêciowa, zajêcia 
muzyczne, zajêcia teatralne, reha-
bilitacja, nordic walking, treningi 
pamiêci, nauka jêzyka niemiec-
kiego oraz wiele innych form akty-
wnego spêdzania czasu wolnego. 
Z pocz¹tkiem wrzeœnia, po dwu-
miesiêcznej przerwie wakacyjnej 
dzia³alnoœæ rozpoczê³y Kluby 

M³odych Duchem. Swarzêdzcy 
seniorzy maj¹ mo¿liwoœæ wyboru 
klubu w zale¿noœci od miejsca 
zamieszkania: Kobylnica, Wie-
rzonka, Kluby Seniora na os. 
Czwartaków, os. Koœciuszkowców, 
os. Cegielskiego oraz na ul. 
Dzia³kowej. Posiadamy atrakcyjn¹ 
ofertê zajêæ dla zainteresowanych 
seniorów: zajêcia ruchowe, zajêcia 
rozwijaj¹ce umiejêtnoœci plas-
tyczne i kulturalne, treningi pa-
miêci i koncentracji, nauka jêzy-
ków obcych oraz ciesz¹ce siê du¿¹ 
popularnoœci¹ spacery z kijkami 
zwane nordic walking. 
Zapraszamy chêtnych seniorów na 
zajêcia komputerowe, które zosta³y 
wznowione z dniem 14.09.2009 w 
Zespole Szkó³ Nr 2 w Swarzêdzu, ul 
Podgórna 12. Zajêcia obywaj¹ siê w 

poniedzia³ki i wtorki w godzi-
nach od 16.00 do 17.30.
Zachêcamy do korzystania z in-
nych form aktywizacji, takich jak: 
otwarte imprezy plenerowe, inte-
gracyjne, okolicznoœciowe, wyj-
œcia do kina lub teatru oraz 
wspólne wycieczki.

Szczególne informacje doty-
cz¹ce dni i godzin poszcze-
gólnych Klubów Seniora uzy-
skacie Pañstwo w Miejsko-
Gminnym Oœrodku Wsparcia w 
Swarzêdzu, ul. Piaski 4 lub pod 
numerem telefonu: 061 651 05 84.

Magdalena Michalska
p.o. kierownika

Miejsko – Gminny Oœrodek 
Wsparcia

Miejsko-Gminny Oœrodku Wsparcia 
oraz Kluby M³odych Duchem
serdecznie zapraszaj¹…
Czas odpoczynku i b³ogiego lenistwa wyznaczony w miesi¹cach 
letnich min¹³ nam niepostrze¿enie. Tak, jak uczniowie z dniem 1 
wrzeœnia rozpoczynaj¹ naukê w szko³ach tak i uczestnicy 
Miejsko – Gminnego Oœrodka Wsparcia oraz seniorzy z Klubów 
M³odych Duchem rozpoczynaj¹ bardziej aktywny sezon.

Uzale¿nienie od alkoholu to 
zjawisko, które wywiera wp³yw na 
ca³oœæ funkcjonowania ¿ycia 
cz³owieka. Polega ono na utracie 
kontroli nad iloœci¹ spo¿ywanego 
alkoholu. Alkohol bardzo szybko 
wch³aniany przez organizm do-
staje siê do krwioobiegu, a za jego 
poœrednictwem do mózgu. Jego 
dzia³anie zaczyna siê ju¿ po kilku 
minutach od spo¿ycia. 
Alkohol sk³ania cz³owieka do 
zachowañ, które w znaczny sposób 
utrudniaj¹ poszukiwanie dobra, 
mi³oœci i przyjaŸni. Pog³êbiaj¹ce 
siê uzale¿nienie uniemo¿liwia 
kontrolê sytuacji. Osoby, które 
dotychczas spo¿ywa³y alkohol wy-
³¹cznie w sytuacjach towarzyskich 
zaczynaj¹ piæ samotnie w ukryciu. 
Ktoœ, kto „wchodzi” w fazê uza-
le¿nienia stara siê unikaæ rozmów 
na tematy dotycz¹ce picia, reaguje 
gniewem i agresj¹ na sygna³y 
sugeruj¹ce koniecznoœæ ograni-
czenia spo¿ywanego alkoholu. 
Pojawiaj¹ce siê zaburzenia zdro-
wia somatycznego wymagaj¹ uwa-
¿nego diagnozowania i ró¿noro-
dnych interwencji medycznych. 
Niezbêdne jest wprowadzenie 
zmian psychologicznych. 
Osoby uzale¿nione neguj¹ jednak 
fakt w³asnej choroby, obawiaj¹ siê 
rozstania z alkoholem i dlatego 
aktywnie broni¹ siê przed lecze-
niem. G³ównym celem programu 
terapii staje siê wiêc przerwanie 
kontaktu z alkoholem, wspieranie 
abstynencji oraz uczenie siê ¿ycia 

w trzeŸwoœci. Pomoc osobie uza-
le¿nionej ukierunkowana jest za-
równo na powstrzymanie funkcjo-
nowania mechanizmów specyfi-
cznych dla choroby alkoholowej, 
jak i na rozwi¹zywanie problemów z 
którymi zmierza siê jednostka. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e alkoholizm to 
choroba nieuleczalna – mo¿liwe jest 
tylko zahamowanie objawu, którym 
w tym przypadku jest czynne picie. 
W swoim charakterze jest to rów-
nie¿ choroba postêpuj¹ca i poten-
cjalnie mo¿e doprowadziæ do 
œmierci, jeœli leczenie nie zostanie 
podjête.

W ramach Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej dzia³a

PUNKT KONSULTACYJNY 
DLA OSÓB 

UZALE¯NIONYCH OD 
ALKOHOLU I ICH BLISKICH
Spotkania indywidualne i grupowe 
odbywaj¹ siê we wtorki:
- rozmowy indywidualne 
w godzinach 15.00-17.00
- grupy edukacyjno-motywacyjne 
w godzinach 17.00-18.00 
(grupa wstêpna) oraz 18.00-20.00 
(grupa zaawansowana).
Szczegó³owe informacje otrzymaj¹ 
Pañstwo pod numerem telefonu 
(061) 651 26 50 lub bezpoœrednio w 
siedzibie Oœrodka.

Bez odpowiedniej pomocy 
specjalistów problem sam siê 

nie rozwi¹¿e!
Monika Pusz

Sekcja Profilaktyki i Terapii
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Uzale¿nienie o alkoholu
- proponujemy pomoc

Esther Schonauer przyjecha³a do 
nas z Austrii na rok. Jest to ju¿ ko-
lejna wolontariuszka z programu, 
na pobyt której Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej uzyska³ dotacjê.
Wiêkszoœæ dzia³añ w projekcie, w 
którym pracowaæ bêdzie Esther, 
realizowana bêdzie w oparciu o 
œwietlice dla dzieci i m³odzie¿y z 
mniejszymi szansami ze wzglêdu 
na swoje pochodzenie spo³eczne 
oraz ze wzglêdu na miejsce za-
mieszkania. W miejscach tych na co 
dzieñ realizowany jest program 
profilaktyczny (zajêcia psycho-
edukacyjne, socjoterapeutyczne 
oraz wspieraj¹ce rozwój).
Do zadañ wolontariuszki nale¿eæ 
bêdzie wspó³organizowanie zajêæ, 
których celem jest miêdzy innymi 
wspieranie rozwoju dzieci i m³o-
dzie¿y. Pomagaæ bêdzie dzieciom 

przy organizowaniu  zabaw i gier, 
w odrabianiu lekcji z jêzyka 
niemieckiego i angielskiego oraz 
uczestniczyæ w ich codziennym 
¿yciu.
Jednym z tematów dzia³añ bêdzie 
równie¿ sport i rekreacja. Zajêcia 
sportowe s¹ na sta³e wpisane w 
grafik zajêæ œwietlic, w których 
bêdzie pracowa³a Esther. 
Serdecznie witamy Esther w Swa-
rzêdzu i ¿yczymy owocnej pracy, 
nowych znajomoœci i przyjaŸni, a 
tak¿e  ciekawych doœwiadczeñ.
O szczegó³ach bêdziemy infor-
mowaæ na bie¿¹co na ³amach 
„Prosto z Ratusza” 

Lidia Cha³asiak, Sekcja 
Profilaktyki i Terapii

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Nowe mo¿liwoœci z Esther :)
Od 14 sierpnia Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu goœci 
kolejny raz wolontariuszkê z programu „M³odzie¿ w dzia³aniu”, 
Akcja II, „Wolontariat Europejski”. Program nosi nazwê 
„Akademia Nowych Mo¿liwoœci”

Prosto z Ratusza
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>  SEKCJA PIOSENKI 
Sekcja Piosenki FURORA dzia³a 
w Swarzêdzkim Oœrodku Kultury 
od marca 2007 roku pod kiero-
wnictwem Katarzyny Stramo-
wskiej. W swoim repertuarze dzie-
ci i m³odzie¿ z terenu miasta i gmi-
ny Swarzêdz œpiewaj¹ piosenki 
polskich i zagranicznych piosen-
karzy i zespo³ów. 
Swoimi wystêpami urozmaicaj¹ 
imprezy organizowane dla miesz-
kañców miasta i gminy. Bior¹ 
udzia³ w wielu konkursach pio-
senkarskich, m.in. TEN-TON w 
Warszawie czy "WYŒPIEWAJ 
TO!" w Poznaniu, na którym 
Zuzanna Jakubowska zdoby³a 
indywidualne wyró¿nienie. 
W zwi¹zku z rozpoczêciem roku 
szkolnego wznowione zosta³y 
zajêcia Sekcji Piosenki. Zajêcia 
odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy 
poniedzia³ek i œrodê w godz. 16.00 
- 18.30. Uczestnicy zajêæ bêd¹ 
mogli efekty swojej pracy zapre-
zentowaæ na imprezach organi-
zowanych przez Oœrodek Kultury. 
Zajêcia prowadzi: pani Katarzyna 
Stramowska. 
 
>  CHÓR DZIECIÊCY
Oœrodek Kultury og³asza nabór do 
Chóru Dzieciêcego.
Zapraszamy dzieci w wieku 4-8 
lat. 
Zapisy i kontakt: tel. 061 8 172 034 
lub 794-171-972 
Spotkanie organizacyjne:
 30 wrzeœnia o godz. 15.00

Zajêcia prowadzi pani Katarzyna 
Stramowska. 

Oœrodek Kultury zaprasza!

>  SEKCJA TAÑCA 
W zwi¹zku z rozpoczêciem nowego 
roku szkolnego wznowione zosta³y 
zajêcia Sekcji Tañca. Wszystkich 
chêtnych zapraszamy w ka¿d¹ 
œrodê w godz. od 18.30 – 20.30.
Uczestnicy zajêæ bêd¹ mogli efekty 
swojej pracy zaprezentowaæ na 
imprezach organizowanych przez 
Oœrodek Kultury.
Wiek: od 10 lat.
Zajêcia prowadzi pani Milena 
Maciejewska. 

>  GRUPA TANECZNA FIRE
Dzia³aj¹ca przy Sekcji Tañca grupa 
taneczna pod kierownictwem pani 
Mileny Maciejewskiej.
G³ównym przes³aniem grupy jest 
HIP-HOP, ale poprzestajemy tylko 
na tej jednej dziedzinie tañca. Takie 
style jak HOUSE, FUNKY, DAN-
CEHALL, NEW STYLE i wiele 
innych te¿ nie s¹ nam obce!
Zajêcia odbywaj¹ siê w ka¿dy 
poniedzia³ek 17.00 – 18.30.
 
>  SEKCJA TAÑCA 
     DLA DZIECI 
Oœrodek Kultury og³asza nabór do 
sekcji tañca dla dzieci. 
Zapraszamy dzieci w wieku 4 - 10 
lat. 
Kontakt: 061-8172-034 w godz. 
8.30 – 16.00. 
Spotkanie organizacyjne 30.09.2009 
godz. 17.30.
Zajêcia prowadzi pani Milena 
Maciejewska 

> SEKCJA
    INSTRUMENTALNA 
Oœrodek Kultury og³asza nabór do 
sekcji nauki gry na: 
keyboardzie, saksofonie, gitarze 

Zapraszamy dzieci w wieku od lat 
10 wzwy¿. 
Kontakt: 793-088-278 
lub 061-8172-034 
w godz. 8.30 – 16.00
Zajêcia prowadzi pan Micha³ 
Klimaszewski.

>  NIEDZIELNE PORANKI
     FAMILIJNE 
Propozycja dla ca³ych rodzin – 
przedstawienia teatralne dla dzieci 
– co 2 miesi¹ce.

>  SEKCJA PLASTYCZNA
Zajêcia rozpoczn¹ siê z pocz¹tkiem 
paŸdziernika.
Zapraszamy dzieci ze Szkó³ Podsta-
wowych i Gimnazjalnych.
Zajêcia prowadzi:
pani Ewa Stawowa.

>  KONKURS
     FOTOGRAFICZNY
     „NAJŒMIESZNIEJSZA 
     FOTKA WAKACYJNA”
Oœrodek Kultury w Swarzêdzu 
zaprasza do wziêcia udzia³u w I 
Gminnym Konkursie Fotogra-
ficznym. Zdjêcia prosimy przesy³aæ 
na adres:
osrodekkultury@swarzedz.pl 
lub osobiœcie do siedziby Oœrodka 

przy ul. Piaski 4 w Swarzêdzu. 
Prace prosimy dostarczaæ do dnia 
19.10.2009r. Rozstrzygniêcie na 
pocz¹tku listopada. 

>  AKADEMIA
PRZEDSZKOLAKA
Dzieci w wieku 3-5 lat.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ponie-
dzia³ki, œrody i czwartki w godz. 
9.30 – 11.30 i 12.00 - 14.00
Kontakt: 061 8172-034
Zajêcia prowadzi: 
pani Ma³gorzata Przywecka.

>  SWARZÊDZKA
ORKIESTRA
FLA¯OLETOWA
Zajêcia odbywaj¹ siê w czwartki i 
pi¹tki w godz. 16.00 – 19.00.
Prowadzi je pan Wojciech
Wietrzyñski.

>  KO£A ZAINTERESOWAÑ:
Oœrodek Kultury w Swarzêdzu 
zaprasza wszystkich pasjonatów 
chêtnych do stworzenia nastê-
puj¹cych kó³ zainteresowañ: 
- szachowe 
- bryd¿owe 
- pokerowe 
Kontakt: (061) 8 172-034 
lub 793-088-278

Prosto z Oœrodka Kultury Prosto z Ratusza
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W sobotê 5 wrzeœnia 2009 r. w 
Swarzêdzu podczas wielkiego 
charytatywnego festynu „Dru¿yny 
Szpiku” zorganizowanego we 
wspó³pracy z Urzêdem Miasta 

i Gminy oraz Swarzêdzkim Cent-
rum Sportu i Rekreacji uda³o siê w 
znacznym stopniu rozpropagowaæ 
ideê poszukiwania potencjalnych 
dawców szpiku kostnego.

Wszystkie podjête czynnoœci 
s³u¿y³y rozwiniêciu œwiadomoœci 
i wiedzy na ten temat. Uczestnicy 
imprezy mogli uzyskaæ pe³en 
pakiet informacji: o oddawaniu 
krwi do niezbêdnych badañ, o sa-
mym procesie pobierania szpiku 

Serdecznie dziêkujê

Szanowni Pañstwo! 

W sobotê 5 wrzeœnia 2009 r. byliœmy wszyscy uczestnikami 
niezwyk³ej, charytatywnej imprezy w naszym mieœcie. Urz¹d 
Miasta i Gminy Swarzêdz, Swarzêdzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji oraz Fundacja „Dar ¯ycia” zaprosi³y mieszkañców 
gminy na festyn pod has³em „Podziel siê ¿yciem”. 
Propagowaliœmy i wspieraliœmy ideê ratowania ludzi chorych 
bezskutecznie oczekuj¹cych na przeszczep szpiku kostnego.
Do³o¿yliœmy wszelkich starañ, aby spotkanie by³o naprawdê 
udane. Wielu ludzi pracowa³o nad atrakcyjnym programem 
sportowym i artystycznym.

Jestem g³êboko przekonana, ¿e nasza impreza charytatywna 
dostarczy³a okazji do wspólnej zabawy, spotkañ ale tak¿e 
zdobycia wiedzy na temat przeszczepów szpiku. Wierzê, ¿e 
podjête przez nas starania bêd¹ kontynuowane i byæ mo¿e 
uratuj¹ niejedno ¿ycie.

Serdecznie dziêkujê Pañstwu za wsparcie finansowe swa-
rzêdzkiego festynu, za wszystkie gesty, dziêki którym to wa¿ne 
dla miasta wydarzenie mia³o tak udany przebieg. Dziêkujê za 
zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne gminy. Jestem przekonana 
o naszej dalszej, dobrej wspó³pracy. 

Cieszê siê, ¿e Swarzêdz zawsze mo¿e liczyæ na grono 
sprawdzonych przyjació³. 

Z powa¿aniem 

Anna Tomicka 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz 

od potencjalnych dawców now¹, 
bezbolesn¹ metod¹ wyselekcjo-
nowywania szpiku z osocza krwi, o 
miejscach gdzie mo¿na to zrobiæ w 
ka¿dej chwili.

Podczas swarzêdzkiego festynu 
wiele osób odda³o krew do badañ. 
Pielêgniarki pracowa³y do godzin 
wieczornych. Ka¿da osoba wype³-
nia³a konieczn¹, obszern¹ ankietê, 

przechodzi³a wstêpne badania aby 
nastêpnie zostaæ krwiodawc¹. Tak 
wygl¹daj¹ niezbêdne procedury 
dotycz¹ce kandydatów do Banku 
Szpiku.
Chêtnych by³o bardzo wielu i nie 
wszystkich zdo³ano od razu obs³u-

¿yæ. Wiemy, ¿e wielu swarzêdzan 
postanowi³o zostaæ dawcami w 
przysz³oœci. Istnieje taka mo¿li-
woœæ! Podajemy Pañstwu adres: 

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Poznaniu
ul. Marceliñska 44, 60-354 
Poznañ, tel. (061) 8674031. 

Bêdziemy wszyscy kontynuowali 
nasz¹ charytatywn¹ akcjê. 

Do zobaczenia podczas nastêp-
nych festynów! 

Podziel siê ¿yciem!
Swarzêdzanie chc¹ pomagaæ chorym na 
nowotwory krwi - serdecznie dziêkujemy!
 

Prosto z Ratusza
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P A T R O N I   M E D I A L N I :

W organizacji festynu 
pomogli nam:

Prosto z Ratusza
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„Podziel siê ¿yciem”
- relacja z turniejów „Dru¿yny Szpiku”

 

Prosto z Ratusza
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Od rana na P³ywalni „Wodny Raj” 
rywalizowa³y Gimnazja ze Swa-
rzêdza w zawodach p³ywackich 
z elementami ratownictwa wodne-
go. W zawodach wziê³y udzia³ 
cztery gimnazja Miasta i Gminy 
Swarzêdz. W programie zawodów 
oprócz dystansów typowo p³y-

wackich by³y konkurencje z ele-
mentami ratownictwa wodnego. 
W sumie konkurencji by³o osiem. 
I miejsce zdoby³o Gimnazjum nr 2 
uzyskuj¹c 31 punktów, drugie 
miejsce Gimnazjum z Zalasewa - 
25 punktów, trzecie miejsce Gim-
nazjum nr 3 - 14 punktów i czwarte 
Gimnazjum z Paczkowa - 8 
punktów. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pami¹tkowe medale, a 
najlepsze zespo³y puchary.

Tego dnia odby³ siê równie¿ 
Amatorski Turniej Pi³ki No¿nej z 
okazji festynu rodzinnego "Po-
dziel siê ¿yciem". W turnieju 

wziê³o udzia³ 14 zespo³ów. 140 
zawodników od godziny 9.00 do 
16.00 rywalizowa³o na dwóch 
boiskach. Po rozgrywkach gru-
powych dru¿yny w zale¿noœci od 
zajêtych miejsc w grupach rywali-

zowa³y o miejsca w klasyfikacji 
koñcowej.
Dru¿yny zajmowa³y miejsca ko-
lejno od ostatniego:
14. GSE
13. MASTERPRINT XL
12. ADRENALINA TEAM
11. OSP ŒREM
10. STARY GRUNWALD
9. STRA¯ MIEJSKA 
    W SWARZÊDZU
8. TOMBEA
7. ANDERS
6. MAX
5. PANOPA

4. TEATR WIELKI 
    W POZNANIU
3. DON LUCCI
2. NEXUS
1. POZNAÑSKI CHÓR   
    KATEDRALNY

Organizatorzy wybrali równie¿ 
trzech wyró¿niaj¹cych siê zawo-
dników. Najlepszym bramkarzem 
turnieju zosta³ Dariusz Pawlak z dru-
¿yny NEXUS, najlepszym zawo-
dnikiem B³a¿ej Wójkiewicz z dru-
¿yny Poznañskiego Chóru Kate-
dralnego, a najlepszym strzelcem 
zosta³ Marcin Siwek z dru¿yny 
Teatru Wielkiego z Poznania z sie-
dmioma strzelonymi bramkami.

W tzw. superfinale zagra³a dru¿yna 
Poznañskiego Chóru Katedralnego 
z Poznania z Dru¿yn¹ Szpiku, w sk³ad 
której wchodzili m.in. Wicewoje-

woda Województwa Wielkopol-
skiego Przemys³aw Pacia, cz³onko-
wie fundacji "Daru Szpiku" oraz 
pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy 
w Swarzêdzu.
Pomimo niesprzyjaj¹cych warun-
ków atmosferycznych (padaj¹cy 
deszcz i niska temperatura), 
wszyscy zawodnicy zakoñczyli 
turniej w pogodnych nastrojach, 
dziêkuj¹c za bardzo sprawn¹ 
organizacjê. Najlepsze cztery 
dru¿yny otrzyma³y puchary, w tym 
za pierwsze miejsce puchar ufun-
dowany przez Wicewojewodê, 
najlepsze trzy dru¿yny otrzyma³y 
medale oraz nagrody rzeczowe, 
podobnie jak trzech wyró¿nionych 
zawodników.

Kiedy na boiskach pi³karskich 
rywalizacja dobiega³a koñca, pod 
namiotem przy P³ywalni "Wodny 
Raj" rozpoczê³y siê 2 turnieje: w bo-
cciê i na ergonometrach wio-
œlarskich.
W turnieju na ergometrach w kate-
gorii szkó³ podstawowych najle-
psz¹ osad¹ okaza³a siê repre-
zentacja ze Szko³y Podstawowej nr 
5 w sk³adzie Joanna Radosz i Ma-
ciej Mieczyñski, drugie miejsce 
zajê³a Szko³a Podstawowa z Kobyl-
nicy (Maciej Jakubek, Adrian 
Ma³ek), trzecie miejsce - Szko³a 
Podstawowa z Wierzonki (Sylwia 
Paczyñska, Adrian Pokój), czwarte 
- Szko³a Podstawowa nr 4 (Miko³aj 

Blachnierek, Kamil Ostrowski), 
pi¹te miejsce - Szko³a Podsta-

wowa nr 1 (Miko³aj Szaferski, 
Filip Baranowski). Najlepszym 
zawodnikiem wybrano Macieja 
Mieczyñskiego z SP nr 5.
W kategorii gimnazjów:
- pierwsze miejsce - Gimnazjum 
z Zalasewa (Mateusz Jerzyñski, 
Arkadiusz Steinke),
- drugie miejsce - Gimnazjum nr 2 
(Karolina Zawada, £ukasz Mazu-
rek),
- trzecie miejsce - Zespó³ Szkó³ z 
Paczkowa (Mateusz Piechowiak, 
Szymon Kempa).
Najlepszym zawodnikiem okaza³ 
siê Mateusz Jerzyñski z Gimna-
zjum z Zalasewa.

W turnieju w bocciê w kategorii 
szkó³ podstawowych klasyfikacja 
koñcowa wygl¹da nastêpuj¹co:
1. Szko³a Podstawowa 
    z Kobylnicy
2. Szko³a Podstawowa nr 4

3. Szko³a Podstawowa nr 5
4. Szko³a Podstawowa 
    z Wierzonki
5. Szko³a Podstawowa nr 1

W kategorii gimnazjów:
1. Gimnazjum z Paczkowa
2. Gimnazjum z Zalasewa
3. Gimnazjum nr 2

Wszyscy uczestnicy zawodów w 
bocciê i na ergonometrach otrzy-
mali pami¹tkowe medale, a naj-
lepsze trzy dru¿yny otrzyma³y 
puchary.

Z okazji festynu rodzinnego Swarzêdzkie Centrum Sportu i Rekreacji przygotowa³o 
wiele atrakcji sportowych dla uczestników.
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roœli zmagali siê na trasie Swarzêdz 
- Tuczno – Swarzêdz. Po 5 - 
godzinnym wysi³ku i przejechaniu 

40 kilometrów uczestnicy zmêczeni 
ale bardzo zadowoleni dotarli do 
mety wycieczki gdzie czeka³a na 
nich grochówka oraz mo¿liwoœæ 
pogrania w bocciê.

Tydzieñ wczeœniej podczas rowe-
rowej wycieczki ze Swarzêdza na 
Dziewicz¹ Górê i z powrotem 
stanê³o kilkunastu uczestników. 
Atrakcj¹ wyjazdu by³o wejœcie na 
wierzê widokow¹ na Dziewiczej 
Górze po 172 schodach i podzi-

wianie piêkna okolicznych wi-
doków. Po 4-godzinnym wysi³ku, 
zmêczeni ale bardzo zadowoleni 
uczestnicy dotarli do mety ko-
lejnego etapu cotygodniowych 
spotkañ na rowerze. 

P.B.

Rajd na zakoñczenie wakacji

Prosto z Ratusza
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W sobotê 29 sierpnia odby³a siê 
wycieczka rowerowa po drogach 
i bezdro¿ach gminy Swarzêdz i oko-

lic. Organizatorem rajdu by³a 
M³odzie¿owa Rada Miejska oraz 
Swarzêdzkie Centrum Sportu i Re-
kreacji. Pod has³em „Zakoñ-
czenie wakacji” dzieci oraz do-

W niedzielê 30 sierpnia pod 
namiotem przy P³ywalni „Wodny 
Raj” odby³ siê festyn trzeŸ-
woœciowy Stowarzyszenia Absty-
nentów „¯agiel”, którego wspó³-
organizatorem by³o Swarzêdzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji. 
Od godz. 14.00 do 22.00 na scenie 
plenerowej i pod namiotem 
przewidzianych by³o wiele atra-
kcji dla doros³ych i dla dzieci. 
Festyn uœwietni³ kabaret „Pod 

Festyn trzeŸwoœciowy 
Stowarzyszenia Abstynentów 
„¯agiel”

Spodem" oraz Piotr Nagiel - lider 
zespo³u "100%". Instruktorzy 
SCSiR zaprosili uczestników do 
zabawy sportowej. 
Mo¿na by³o spróbowaæ swoich si³ 
w kilku dyscyplinach sportowych - 
badminton, przeci¹ganie liny, 
boccia. 
Po raz kolejny sprawdzi³ siê namiot 
przy P³ywalni jako doskona³e 
miejsce do organizacji wszelkiego 
rodzaju imprez plenerowych.

Rozpocz¹³ siê rok szkolny 2009/ 
2010, a z nim pe³n¹ par¹ ruszy³y 
rozgrywki Szkolnego Zwi¹zku Spor-
towego w Swarzêdzu. Jako pierwsi na 
boiska wybiegli uczniowie szkó³ 
podstawowych (11 wrzeœnia), a na-
stêpnie Gimnazjów (14 wrzeœnia), 
aby wy³oniæ mistrza Miasta i Gminy 
Swarzêdz w pi³ce no¿nej. W rozgryw-
kach podstawówek zwyciê¿yli ch³op-
cy z SP 5, druga lokata przypad³a SP 4, 
trzecie miejsce zajê³a swarzêdzka 
"jedynka", czwarte miejsce - ch³opcy z 
Paczkowa, a stawkê zamknê³a SP 
Kobylnica. W rozgrywkach gimnaz-
jów zwyciê¿y³o Gimnazjum nr 2, 
drugie miejsce zajê³o Gimnazjum nr 
3, a trzecie - Gimnazjum w Zalasewie. 

Zwyciêzcy rozgrywek reprezentuj¹ 
Swarzêdz w rozrywkach pó³fina³o-
wych Powiatu Poznañskiego. Oto 
wyniki z rozgrywek pó³fina³u pod-
stawówek, które odby³y siê 15 
wrzeœnia: 
1. SP 5 Swarzêdz 
2. SP Kleszczewo 
3. SP Kórnik 
Szko³a Podstawowa nr 5 Swarzêdz 
wywalczy³a awans do fina³u Po-
wiatu, który odbêdzie siê w Luboniu. 
W przeprowadzonych 17 wrzeœnia na 
boiskach w Swarzêdzu pó³fina-
³owych rozgrywkach w kategorii 
gimnazjów w pi³ce no¿nej zwyciê-
¿y³o Gimnazjum nr 2 ze Swarzêdza. 
Fina³y odbêd¹ siê w Buku.        /P.B./

Rozgrywki SZS rozpoczête!
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W niedzielê 30 sierpnia odby³ siê 
kolejny rajd nordic walking. Tym 
razem kilkanaœcie osób po pó³tora-
godzinnym marszu dotar³o do 
Skansenu pszczelarskiego w Swa-
rzêdzu gdzie trwa³ festyn „Miodo-
we lato w Skansenie”. Swarzêdzkie 
Centrum Sportu i Rekreacji, które 

Swarzêdzkie Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza 
Panie na aerobik. Zajêcia takie jak basic step, 

step czy body shape prowadzone s¹ w ka¿dy wtorek 
i czwartek w nowej salce fitness na hali sportowej 

przy ul. Œw. Marcin 1. 

Wszelkich szczegó³owych informacji udziela pracownik 
SCSiR pod numerem telefonu 061 65 09 523.

ZAPRASZAMY!!!

Chód po miód by³o partnerem imprezy mia³o 
okazjê propagowaæ tê now¹ 
dyscyplinê w ciekawej scenerii 
Skansenu. Wszyscy uczestnicy 
mieli zapewniony bezp³atny 
wstêp na imprezê oraz otrzymali 
od organizatorów festynu s³oiczek 
miodu, co by³o nagrod¹ za udzia³ 
w rajdzie.
Instruktorka SCSiR pani Karolina 
Stawiñska zosta³a zaproszona na 
scenê i opowiedzia³a uczestnikom 
festynu o dyscyplinie nordic 
walking - sk¹d siê wywodzi i jaka 
jest technika chodzenia. 
Rajdy nordic walking odbywaj¹ 
siê co tydzieñ w ka¿d¹ sobotê o go-
dzinie 11.00. Start i meta przy 
P³ywalni „Wodny Raj”.
Zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych. Licz¹ siê tylko dobre 
chêci.
Instruktora i kijki zapewniamy.
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Istotnym problemem wspó³czes-
nego spo³eczeñstwa s¹ wady 
postawy. Najczêstszymi wadami, 
wystêpuj¹cymi u dzieci, s¹ wady 
koñczyn dolnych i stóp.
Najbardziej rozpowszechnionym 
schorzeniem, nazywanym czêsto 
„chorob¹ wspó³czesnoœci” jest 
p³askostopie. Powoduje ono obni-
¿on¹ sprawnoœæ nóg, ich szybkie 
zmêczenie, a z up³ywem lat 
bolesne zniekszta³cenia.
Æwiczenia koryguj¹ce i wzma-
cniaj¹ce miêœnie stóp, zw³aszcza 
w pocz¹tkowym okresie powinno 

Co to znaczy byæ dobrze wycho-
wanym? Jak zachowaæ siê w 
ró¿nych sytuacjach i miejscach (w 
domu, szkole, w towarzystwie, 
przy stole, w autobusie, muzeum 
itp.)? Kto to taki dama i d¿en-
telmen? Czy wypada: pokazywaæ 
kogoœ palcem, obgryzaæ paz-
nokcie, œmieciæ, ha³asowaæ, trzy-
maæ rêce w kieszeniach, mlaskaæ, 
czytaæ cudze listy? Na te i wiele 
innych pytañ odpowiedzi szuka-
liœmy podczas ostatnich zajêæ z cy-
klu „Lato w bibliotece”.
Pretekstem do rozmowy by³y 
zabawne historie z ksi¹¿ki Grze-
gorza Kasdepke pt. „Bon czy ton, 
czyli savoir-vivre dla dzieci”. 
Wspólnie ustaliliœmy listê piêciu 

W ramach projektu „Czytanie to 
moja pasja” w bibliotece odby³y siê 
letnie zajêcia dla dzieci pt. „Psi 
¿ywot”. Maluchy mia³y okazjê 
porozmawiaæ o psich zwyczajach, 
rasach psów i w³aœciwych zacho-
waniach wobec zwierz¹t.
Spotkanie rozpoczê³o siê czyta-
niem „psich wierszyków” Wandy 
Chotomskiej. Dzieci uczestniczy³y 
w zabawie z pi³k¹ oraz w scence pt. 
„Uwaga, z³y pies”. Chêtnie opo-
wiada³y o swoich pupilach i ro-
zwi¹zywa³y quiz pe³en zagadek. 
Doskonale rozpoznawa³y rasy 
psów i nie myli³y pudla z dalma-
tyñczykiem ani wilczura z ra-
tlerkiem. Tematem rozmów by³a 
tak¿e wzajemna przyjaŸñ ludzi 
i psów oraz  w³aœciwa opieka nad 
zwierzêtami, których nie mo¿na 
traktowaæ jak zabawkê. Najwiêcej 
radoœci sprawi³a dzieciom zabawa 
z wielobarwnym tunelem, który 
stanowi³ tor przeszkód dla uda-
wanych psów i kotków. 
Na zakoñczenie maluchy koloro-
wa³y weso³ego jamniczka i ryso-
wa³y dla niego przytuln¹ budê. 
Ka¿dy z uczestników otrzyma³ 
serduszko z napisem „Mi³oœnik 
zwierz¹t”. 
Dziêkujemy wszystkim, którzy 
przynieœli karmê dla psów.
Przeka¿emy j¹ do swarzêdzkiego 
schroniska.

Agata Widzowska-Pasiak

magicznych s³ów: dzieñ dobry, do 
widzenia, proszê, dziêkujê, prze-
praszam, dziêki którym lepiej i 
przyjemniej mo¿emy porozu-
miewaæ siê z innymi. O dobrych 
manierach œwiadczy równie¿ 
odpowiedni strój, stosowny do 
okazji i miejsca. Dzieci ogl¹da³y 
zdjêcia i ilustracje dotycz¹ce histo-
rii ubioru. Najwiêcej emocji wzbu-
dzi³y ubrania, jakie nosili ich 
rówieœnicy w XVII wieku. Du¿ym 
wyzwaniem okaza³o siê stworzenie 
technik¹ origami pingwina, który 
jest prawdziwym “arbiter elegan-
tiae” wœród zwierz¹t.
Podczas zajêæ, w oparciu o peda-
gogikê zabawy zosta³a zastoso-
wana kolorowa chusta animacyjna. 

Pos³u¿y³a do tworzenia fal mor-
skich, kwiatów lotosu i zabawy z ko-
lorami. 
Wszystkie zabawy mia³y w³aœci-
woœci odprê¿aj¹ce, wykorzystuj¹ce 
ruch, gest, likwiduj¹ce napiêcie 

miêœni, ale przede wszystkim 
aktywizowa³y grupê do wspól-
nego dzia³ania.

Monika Wojciechowska-
Ratajczak

wykonywaæ siê w pozycjach odci¹-
¿aj¹cych stopy - w pozycji siedz¹-
cej lub le¿¹cej.
Grupa Milusiñskich, która w pe-
wien sierpniowy wtorek odwie-
dzi³a bibliotekê w ramach akcji 
„Lato w bibliotece”, dzielnie praco-
wa³a nad prawid³ow¹ postaw¹ 
cia³a, dobrze siê przy tym bawi¹c. 
Dzieci siedz¹c na ³aweczkach, przy 
dŸwiêkach muzyki, wykonywa³y 
ró¿ne æwiczenia stóp. „Tañcz¹ce 
stopy” by³y ptaszkami, które dzio-
ba³y, rozgl¹da³y siê i odlatywa³y. 
Wykonywa³y wielkie pranie z re-

kwizytem: chustk¹, któr¹ pra³y, 
wyciska³y, suszy³y i prasowa³y. 
Tañczy³y walczyka, wykonuj¹c 
kr¹¿enia i przenoszenie uniesio-
nych wysoko na palcach stóp. 
Uwieñczeniem zabawy by³o odry-
sowanie w³asnych stóp i pokolo-
rowanie ich barwami lata, trzy-
maj¹c kredki miêdzy palcami stóp. 
Wszystkie kolorowe stopy zosta³y 
wyciête i przyklejone na du¿y 
arkusz papieru, tworz¹c piêkny 
kolorowy bukiet. Miêdzy – co tu 
du¿o mówiæ - wyczerpuj¹cymi 
zadaniami ruchowymi dzieci odpo-
czywa³y, s³uchaj¹c wiersza Taniec 
Juliana Tuwima i Tañcowa³a ig³a 
z nitk¹ Jana Brzechwy. 
Innym razem dzieci obejrza³y 
przedstawienie teatrzyku z Bia³ego-
stoku pt. „O królu, który p³aka³ 
z bólu”, a chêtni skorzystali z k¹-
cika artystycznego i pozwolili 
artystom pomalowaæ swoje twarze 
w najprzeró¿niejsze wzory. 

Gra¿yna Sobañska

Psi ¿ywotWtorkowy klub 
tañcz¹cych stóp

Prosto z Biblioteki

Prosto z Biblioteki

Bon czy ton, czyli 
savoir-vivre dla dzieci

Prosto z Ratusza
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Biblioteka Publiczna poleca:

Wybuchowe Mango 
- Mohammed Hanif
Bezkompromisowa opowieœæ o woj-
skowych absurdach i politycz-
nych intrygach. 
Satyra na dyktaturê, p³ytk¹ wiarê i 
koszarowe zwyczaje. Autor snuje 
opowieœæ, w której zbrodnia, 
intryga i prywatna zemsta ³¹cz¹ 
siê w inteligentn¹ historiê o religii, 
przeznaczeniu i kulisach poli-
tycznych przewrotów.

Nocny prom - Michael Robotham 
Autor opowiada o strasznej 
obsesji, wielkiej przyjaŸni i ¿ero-
waniu na cudzej tragedii. Historia 
prywatnego œledztwa naprowa-
dzaj¹cego na trop miêdzynaro-
dowej afery zwi¹zanej z handlem 
¿ywym towarem.

Kelnerka na Manhattanie - 
Heather&Rose MacDowell 
Szef jest despot¹, kucharz aro-
ganckim tyranem, klienci ka-
pryœni, a ona dalej nie wie, jaki 
kieliszek podaje siê do czerwo-
nego wina. Czy ktoœ taki mo¿e byæ 
kelnerk¹? Odrobinê luzu wnosi 
pojawiaj¹cy siê na horyzoncie 
Daniel, przystojny producent 
telewizyjny...

Kochanki i królowe. W³adza 
kobiet - Benedetta Craveri
Autorka z polotem opisuje naj-
bardziej wp³ywowe i inteligentne 
bohaterki skandali, kobiety, które 
zmienia³y bieg historii i walczy³y o 
w³adzê na równi z mê¿czyznami.

P³omienna narzeczona 
- Iny Lorentz 
Pasjonuj¹ca historia m³odziutkiej 
hrabianki oskar¿onej o uprawianie 
czarów. Doskona³a intryga na tle 
jednej z najokrutniejszych i naj-
d³u¿szych wojen w historii nowo-
¿ytnej Europy.

Dziewiêtnaœcie minut 
- Jodi Picoult 
Siedemnastoletni Peter przez lata 
by³ obiektem szykan rówieœników. 
Porzuci³a go nawet najlepsza przy-
jació³ka. Jeden szczególny akt 
okrucieñstwa popycha go do czynu, 
który zmieni ¿ycie wielu miesz-
kañców miasteczka.

Jak z obrazka - Jodi Picoult
Wci¹gaj¹ca powieœæ psycholo-
giczna o groŸnej pu³apce, jak¹ mo¿e 
staæ siê z pozoru idealne ma³¿eñ-
stwo. M³oda kobieta traci pamiêæ, 
dowiaduje siê jednak, ¿e jest 

uznanym antropologiem i szczêœli-
w¹ ¿on¹ Aleksa Riversa. Stopniowo 
wracaj¹ do niej ponure wspom-
nienia przemocy i bólu.

Odzyskany - M.J. Hyland 
John Egan odznacza siê niezwy-
k³ym talentem: wie, kiedy ludzie 
k³ami¹. Ma nadziejê, ¿e pewnego 
dnia zdobêdzie dziêki temu s³awê 
i trafi do Ksiêgi rekordów Guinessa. 
Musi jednak poradziæ sobie z 
niewidocznymi i destrukcyjnymi 
si³ami, jakie rz¹dz¹ jego kochaj¹c¹ 
siê, ale kruch¹ rodzin¹.

Maria Koterbska. Karuzela 
mojego ¿ycia - Roman Frankl
Biograficzn¹ opowieœæ jednej z naj-
popularniejszych polskich pio-
senkarek, niezwykle barwnie i z po-
czuciem humoru spisa³ Roman 
Frankl, syn Marii Koterbskiej. 
Ta bardzo osobista relacja pozwoli 
zrozumieæ, ¿e Ÿród³em ¿yciowych 
i zawodowych sukcesów mo¿e byæ 
tak¿e dom, kochaj¹ca rodzina i li-
czne grono przyjació³.

Gawêdziarz - Mario Vargas Llosa
Autor prowadzi czytelnika przez 
œwiat szamañskich praktyk, zna-

chorów i czarowników. Historia 
opowiedziana w tej ksi¹¿ce urzeka 
odwo³aniem do mitów, zjawisk 
nadprzyrodzonych, legend, rytua-
³ów i magii.

Miasto œlepców - José Saramago
Ta powieœæ jest wstrz¹saj¹cym i 
g³êboko przenikaj¹cym czytelnika 
studium kondycji ludzkiej. Ekra-
nizacja powieœci otworzy³a Festi-
wal Filmowy w Cannes w 2008r. 

Rozmowa w Katedrze 
- Mario Vargas Llosa
Wielowarstwowoœæ i wielog³o-
sowoœæ, kontrapunkt wspó³-
czesnej historii polityki i oby-
czajowoœci, umiejêtnoœæ kontra-
stowania fabu³y sprawiaj¹, ¿e 
"Rozmowa w Katedrze" nale¿y do 
najwa¿niejszych utworów proza-
torskich XX wieku. W Polsce pod 
koniec lat siedemdziesi¹tych 
powieœæ ta nale¿a³a do najchêtniej 
czytanych i komentowanych, 
szczególnie w krêgach inteli-
gencji opozycyjnej, szukaj¹cej w 
niej odniesienia dla lepszego 
zrozumienia mechanizmów œwia-
domoœci w³asnej sytuacji i nasi-
laj¹cej siê walki politycznej.
"Rozmowa w Katedrze" to obraz 
spo³eczeñstwa peruwiañskiego 
poddanego ciœnieniu dyktatury 
genera³a Odríi, bezlitosna analiza 
mechanizmów przemocy, konfor-
mizmu i najrozmaitszych form 
zniewolenia. 

Agata Widzowska-Pasiak, 
Monika Wojciechowska-Ratajczak

Prosto z Ratusza
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28 sierpnia 2009 r. odby³a siê 
XLV sesja Rady Miejskiej 
Swarzêdza. Podjête zosta³y 
nastêpuj¹ce uchwa³y: 

Nr XLV/272/2009
w sprawie: zmiany uchwa³y 
bud¿etowej Miasta i Gminy 
na rok 2009.

Nr XLV/273/2009
w sprawie: wyra¿enia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy 
najmu nieruchomoœci.

§ 1
W zwi¹zku z rozstrzygniêciem 
przetargów na wynajem nie-
ruchomoœci, w wyniku których 
najemc¹ wybrany zosta³ pod-
miot dotychczas wynajmuj¹cy 
ni¿ej wymienione nierucho-
moœci, wyra¿a siê zgodê na 
zawarcie na okres 3 lat, umów 
najmu z dotychczasowym na-
jemc¹, obejmuj¹cych nastêpu-
j¹ce nieruchomoœci:
Budynek oœrodka zdrowia w 
Swarzêdzu, os. Koœciuszkow-
ców 20 o pow. 215,57 m2 – 
dzia³ka 9/59 o powierzchni 
0,0475 ha,
Lokal po³o¿ony na parterze 
budynku oœrodka zdrowia w 
Kobylnicy, ul. Poznañska 99, o 
pow. 250,45 m2 – dzia³ka nr 
80/5 o powierzchni 0,4435 ha.

§ 2
Wykonanie Uchwa³y powierza 
siê Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Swarzêdz i upowa¿nia 
siê Burmistrza do ustalenia 
szczegó³owych warunków naj-
mu nieruchomoœci opisanych w 
§ 1 zgodnie z postanowieniami 
regulaminu przetargu okre-
œlonymi zarz¹dzeniami Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzêdz z 
dnia 07.07.2009 nr WSO.0151-
0078/2009 oraz nr WSO.0151-
0079/2009.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z 
dniem podjêcia.

Uzasadnienie:
W zwi¹zku z koñcz¹cym siê w 
dniu 31.12.2009 roku okresem 
obowi¹zywania umowy najmu 
trzech nieruchomoœci po³o¿o-
nych w Swarzêdzu i Kobylnicy z 
przeznaczeniem na œwiadczenie 
us³ug medycznych, Burmistrz 

Miasta i Gminy Swarzêdz og³osi³ 
przetargi na wynajem wskaza-
nych w uchwale nieruchomoœci 
oraz nieruchomoœci przy ul. 
Poznañskiej 15 w Swarzêdzu.
W wyniku rozstrzygniêcia prze-
targów, jako najkorzystniejsze 
uznano oferty z³o¿one przez 
dotychczasowego najemcê.
Oferty te by³y jedynymi z³o¿o-
nymi w przetargach. Na przetarg 
na wynajem budynku oœrodka 
zdrowia w Swarzêdzu przy ul. 
Poznañskiej 15 nie wp³ynê³a 
¿adna oferta.
Bior¹c pod uwagê, i¿ obecny 
najemca jest w posiadaniu 
przedmiotowych nieruchomoœci 
od ponad 3 lat, zgodnie z 
obowi¹zuj¹cymi przepisami 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz¹dzie gminnym (tekst 
jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 
1591, z póŸn. zmianami), Rada 
Miejska w Swarzêdzu powinna 
wyraziæ zgodê na zawarcie 
kolejnej umowy najmu.

NR XLV/274/2009
w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj¹cego 
tereny po³o¿one w Swarzêdzu 
w rejonie ulic Augusta 
Cieszkowskiego, Zygmunta 
Grudziñskiego, Zamkowej, 
Œw. Marcina oraz Strzeleckiej 
w tym osiedli: 
Koœciuszkowców, 
Czwartaków, 
D¹browszczaków i Zygmunta 
III Wazy.

NR XLV/275/2009
w sprawie: przyst¹pienia 
do sporz¹dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego obrêbu 
Kar³owice (pow. ca. 482 ha).

Nr XLV/276/2009
w sprawie: zmian w statucie 
M³odzie¿owej Rady Miejskiej 
w Swarzêdzu.

§ 1
Zmienia siê § 4 Statutu, który 
otrzymuje nowe, nastêpuj¹ce 
brzmienie:
„Œrodki zapewniaj¹ce realizacjê 

celów statutowych pochodz¹ z 
wyodrêbnionej dla potrzeb dzia-
³alnoœci M³odzie¿owej Rady 
czêœci bud¿etu gminy Swarzêdz i 
zostaj¹ zabezpieczone wraz z 
uchwa³¹ bud¿etow¹.
M³odzie¿owa Rada mo¿e równie¿ 
staraæ siê pozyskiwaæ œrodki na te 
cele z innych Ÿróde³.”.

§ 2
Zmienia siê §16 ust. 1 pkt 2) 
Statutu, który otrzymuje nowe, 
nastêpuj¹ce brzmienie:
„2) nieusprawiedliwionej nieo-
becnoœci na:
- trzech kolejnych sesjach M³o-
dzie¿owej Rady lub
- na trzech kolejnych spotkaniach 
roboczych lub
- na trzech kolejnych spotkaniach 
zespo³u problemowego.” 

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê 
Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Swarzêdz.

§ 4
Uchwa³a podlega opublikowaniu 
w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego i 
wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 
dni od daty jej og³oszenia w tym 
Dzienniku.

Uzasadnienie:
M³odzie¿owa Rada Miejskiej w 
trakcie prac spostrzeg³a zasad-
noœæ wprowadzenia pewnych 
zmian w jej Statucie, maj¹cych na 
celu usprawnienie jej funkcjo-
nowania. 
Zaproponowane zmiany Statutu 
obejmuj¹ dopuszczenie mo¿li-
woœci pozyskiwania œrodków 
zapewniaj¹cych realizacjê celów 
statutowych nie tylko z bud¿etu 
Gminy ale równie¿ z innych, 
dostêpnych Ÿróde³. Umo¿liwi to 
zgromadzenie M³odzie¿owej 
Radzie wiêkszych funduszów z 
przeznaczeniem na rozwój jej 
dzia³alnoœci. 
Ponadto zaproponowano zmianê 
przes³anek wygaœniêcia mandatu 
cz³onka M³odzie¿owej Rady 
poprzez dodanie jako przes³anki, 
obok nieusprawiedliwionej nieo-
becnoœci na trzech kolejnych 
sesjach M³odzie¿owej Rady, 
równie¿ nieusprawiedliwionej 
nieobecnoœci na trzech kolejnych 
spotkaniach roboczych i na trzech 
kolejnych spotkaniach zespo³u 
problemowego. 

Stanowisko 
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zabezpieczenia 
œrodków w bud¿ecie 2010 r. 
na zrealizowanie inwestycji- 
budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ulicach: 
Wawrzyniaka, Skargi, 
Sienkiewicza i Krêtej 
w Swarzêdzu 
– numer zadania 69.

Rada Miejska w Swarzêdzu 
stwierdza, i¿ zabezpieczy w 
bud¿ecie gminy na rok 2010 
kwotê 2.350.000,00z³ na zada-
nie inwestycyjne pod tytu³em 
budowa nawierzchni wraz z 
odwodnieniem w ulicach: Wawrzy-
niaka, Skargi, Sienkiewicza i 
Krêtej w Swarzêdzu.
Niniejsze stanowisko pozwoli 
na uruchomienie procedury udzie-
lenia zamówienia publicznego 
w bie¿¹cym roku.

Stanowisko 
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

w sprawie: zabezpieczenia 
œrodków w bud¿ecie 2010 r. 
na zrealizowanie inwestycji- 
budowa nawierzchni 
w ul. Topolowej 
w Kar³owicach 
– numer zadania 62.

Rada Miejska w Swarzêdzu 
stwierdza, i¿ zabezpieczy w 
bud¿ecie gminy na rok 2010 
kwotê 1.650.000,00z³ na zada-
nie inwestycyjne pod tytu³em 
budowa nawierzchni w ulicy 
Topolowej w Kar³owicach.
Niniejsze stanowisko pozwoli 
na uruchomienie procedury 
udzielenia zamówienia publicz-
nego w bie¿¹cym roku.

Z obrad Rady Miejskiej Prosto z Ratusza
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Od redakcji:
Pe³ne teksty wszystkich uchwa³ 
wraz z uzasadnieniami dostêpne 
s¹ w Biurze Rady Miejskiej oraz 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej 
http://bip.swarzedz.eu/
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Jan Grabkowski, Starosta Poznañski oraz 
Tomasz Kayser, Wiceprezydent Miasta Pozna-
nia, 31 sierpnia 2009 roku zainaugurowali VII 
edycjê Konkursu o tytu³ „Poznañskiego Lidera 
Przedsiêbiorczoœci”. Konkurs adresowany jest 
do mikro, ma³ych i œrednich przedsiêbiorców 
oraz firm akademickich, wyró¿niaj¹cych siê 
dynamizmem i innowacyjnoœci¹ w dzia³aniu. 
Jego celem jest wspieranie przedsiêbiorstw 
sektora MŒP z Poznania i powiatu poznañ-
skiego. Organizatorzy licz¹ na udzia³ lokalnych 
firm sektora MŒP, które notuj¹ sukcesy na 
rynku, posiadaj¹ ciekaw¹ ofertê, wykorzystuj¹ 
innowacje i nowoczesne metody organizacji 
pracy, rzetelnie wywi¹zuj¹ siê ze swoich 
zobowi¹zañ, a prowadzona przez nie dzia³al-
noœæ jest przyjazna ludziom i œrodowisku. W 
bie¿¹cym roku, po raz trzeci, zaproszenie do 
udzia³u w Konkursie o tytu³ „Poznañskiego 
Lidera Przedsiêbiorczoœci” kierowane jest 
równie¿ do firm akademickich aglomeracji 
poznañskiej. Dla najlepszych przedsiêbiorców 
prowadz¹cych dzia³alnoœæ w oparciu o in-

nowacyjne technologie, produkty b¹dŸ us³ugi 
powsta³e w wielkopolskich oœrodkach nauko-
wo-badawczych, czekaj¹ certyfikaty „Poznañ-
skiego Lidera Przedsiêbiorczoœci Akademic-
kiej”. Promocja przedsiêbiorczoœci w œrodowi-
sku akademickim stanowi jeden z g³ównych 
priorytetów rozwoju aglomeracji poznañskiej, 
st¹d przyznawane certyfikaty stanowiæ bêd¹ 
element wyró¿nienia przedsiêbiorców akade-
mickich prowadz¹cych dzia³alnoœæ utworzon¹ 
na bazie w³asnoœci intelektualnej. Partnerem 
merytorycznym, tak jak w ubieg³ym roku, jest 
F5 Konsulting Sp. z o.o. Formularze zg³osze-
niowe do Konkursu wraz z Regulaminem 
znajduj¹ siê na stronie internetowej:
www.poznan.pl/lidermsp. 
Uczestnictwo w Konkursie jest ca³kowicie 
bezp³atne.

Uroczysta Gala Fina³owa VII edycji Konkursu 
odbêdzie siê w grudniu 2009 r. Laureaci 
otrzymaj¹ oficjalne tytu³y „Poznañskiego 
Lidera Przedsiêbiorczoœci” oraz certyfikaty 
„Poznañskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci 
Akademickiej”, którymi bêd¹ mogli siê 
pos³ugiwaæ przez okres 3 lat od momentu ich 
uzyskania. Ponadto organizatorzy bêd¹ 
promowaæ zwyciêzców w wybranych mediach. 
Terminarz VII edycji Konkursu: 
31 sierpnia 2009 r. - uroczyste og³oszenie VII 
edycji Konkursu
1 wrzeœnia 2009 r.- 15 paŸdziernika 2009 r. - 
przyjmowanie formularzy zg³oszeniowych 
7 grudnia 2009 r. - og³oszenie wyników 
podczas Gali Fina³owej Konkursu.

Joanna Michalska, Wydzia³ Promocji

Inauguracja VII edycji Konkursu o tytu³ 
„Poznañskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci” 

Laboratorium Energii Odnawialnej ju¿ otwarte

UWAGA: Uczestnictwo w Konkursie jest bezp³atne

Sukces rodzi sukces!

Jan Grabkowski, Starosta Poznañski oraz Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania

zapraszaj¹ mikro, ma³e i œrednie firmy z terenu miasta Poznania oraz z powiatu poznañskiego

do udzia³u w VII edycji Konkursu o tytu³ "Poznañskiego Lidera Przedsiêbiorczoœci". 

Termin sk³adania wniosków konkursowych VII edycji mija 15 paŸdziernika 2009r.

Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie internetowej: www.lidermsp.poznan.pl

ZOSTAÑ POZNAÑSKIM LIDEREM PRZEDSIÊBIORCZOŒCI

 DO£¥CZ DO NAJLEPSZYCH!

W po³owie miesi¹ca na sk³adowisku odpadów 
w Suchym Lesie odby³o siê uroczyste otwarcie 
Laboratorium Energii Odnawialnej. Obiekt, 
wyposa¿ony w turbiny wiatrowe i modu³y 
fotowoltaiczne, s³u¿yæ ma upowszechnianiu 
wiedzy na temat energii uzyskiwanej z takich 
Ÿróde³ jak wiatr czy s³oñce, mo¿e te¿ stanowiæ 
praktyczne uzupe³nienie zajêæ z fizyki czy 
niektórych przedmiotów zawodowych. Dlatego 
te¿, poza przedstawicielami w³adz miejskich, 
powiatowych i gminnych oraz reprezentantów 
zak³adów zagospodarowania odpadów, orga-
nizatorzy na otwarcie zaprosili równie¿ 
uczniów szkó³ elektrycznych wraz z opieku-
nami.

W dzisiejszej dobie narasta potrzeba ograni-
czenia eksploatacji paliw i surowców, których 
zasób w przyrodzie nieustannie siê zmniejsza. 
Wykorzystywanie Ÿróde³ odnawialnych staje 
siê wiêc coraz bardziej powszechnym 
sposobem uzyskiwania energii, przynosz¹c 
szereg korzyœci natury ekologicznej, ekono-
micznej i spo³ecznej. Wielkopolska jest 
regionem o sporym potencjale w tym zakresie, 

warto wiêc siêgn¹æ po mo¿liwoœci, jakie 
podsuwa nam sama natura.

Karolina Korcz, Gabinet Starosty, na podst. 
Materia³ów nades³anych przez Zak³ad 

Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie
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Krótko z Powiatu

Nowoczesny blok rehabilitacyjny, sala gim-
nastyczna, si³ownia, do tego salon fryzjerski, 
biblioteka i sklepik – to tylko czêœæ wypo-
sa¿enia Domu Pomocy Spo³ecznej w Li-
sówkach, który 9 wrzeœnia br. obchodzi³ 
jubileusz 10-lecia istnienia. Placówka, zarz¹-
dzana przez Powiat Poznañski, oferuje 
kompleksow¹ opiekê osobom powy¿ej 65. roku 
¿ycia. „Myœlê, ¿e uda³o nam siê stworzyæ 
miejsce, które dla jego mieszkañców jest 
prawdziwym domem”- podkreœla³ starosta Jan 
Grabkowski, wrêczaj¹c seniorom upominki, w 
tym wybrane przez samych mieszkañców 
parasole ogrodowe, grilla oraz komplety gry 

Scrabble. Wszyscy mieszkañcy i pracownicy 
otrzymali tak¿e kubki z okolicznoœciowym 
napisem. O tym, ¿e prezenty na pewno bêd¹ 
cieszyæ siê powodzeniem, zapewnia³ dyrektor 
Domu, Ryszard Bartoszak. „Nasi podopieczni 
aktywnie spêdzaj¹ wolny czas - uczestnicz¹ w 
zajêciach plastycznych, graj¹ w bilard, mini-
golfa, korzystaj¹ z bezprzewodowego inter-
netu. Wspólne grillowanie, szczególnie w tak 
piêknej okolicy bêdzie œwietn¹ okazj¹ do 
integracji”.
Obchodom towarzyszy³ zorganizowany ju¿ po 
raz 7. miting „Barierom Stop” o puchar Starosty 
Poznañskiego, w którym brali udzia³ podo- pieczni z zaprzyjaŸnionych z Domem placówek 

opiekuñczych dla osób niepe³nosprawnych. 
Pierwsze miejsce zajê³y dzieci uczêszczaj¹ce 
na zajêcia Warsztatów Terapii Zajêciowej 
„Pawe³ek” w Owiñskach. Najwiêksze zaintere-
sowanie publicznoœci wzbudzi³ I Festiwal 
Artystów Niepowtarzalnych „FAN”. Jego bez-
sprzecznym zwyciêzc¹ zosta³y panie z Klubu 
Seniora „Promyk” w Dopiewie, które brawu-
rowo wykona³y piosenki z repertuaru Violetty 
Villas. Podczas jubileuszowej uroczystoœci 
wyst¹pi³a tak¿e poznañska artystka Julia 
Miko³ajczak oraz zespó³ „7 sekund”. 
Wspólna, ponadpokoleniowa zabawa trwa³a do 
póŸnego popo³udnia. Mieszkañcy ju¿ zapowia-
daj¹, ¿e kolejny jubileusz bêd¹ œwiêtowaæ 
równie hucznie. Anna Jacznik, Gabinet Starosty

Dziesiêæ lat Domu Pomocy Spo³ecznej 
w Lisówkach

„Warto wspó³pracowaæ, aby naturalne walory 
Wielkopolski zachowaæ dla przysz³ych po-
koleñ” – powiedzia³ Jan Grabkowski, Starosta 
Poznañski, otwieraj¹c spotkanie szefów 
wydzia³ów ochrony œrodowiska starostw 
powiatowych i urzêdów miejskich miast na 
prawach powiatu województwa wielko-
polskiego, które odby³o siê w dniach 10-11 
wrzeœnia br. w Rosnówku. Organizatorami 
pierwszego tego typu seminarium w naszym 
regionie by³ Powiat Poznañski i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu.
Samorz¹dowcy wziêli udzia³ w sesjach 
wyk³adowych, uczestniczyli równie¿ w pane-
lach dyskusyjnych maj¹cych na celu wymianê 
doœwiadczeñ z zakresu ochrony œrodowiska 
pomiêdzy powiatami województwa.
Po wyst¹pieniach wspó³gospodarzy: Jana 
Grabkowskiego - Starosty Poznañskiego oraz 
Przemys³awa Gonery - Prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, zaproszeni goœcie: 
Przemys³aw Pacia - Wicewojewoda Wielko-
polski, Krystyna Poœlednia – Cz³onek Zarz¹du 
Województwa Wielkopolskiego oraz Krzysztof 
Masiuk - Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw 
Pozarz¹dowych w Warszawie, pozytywnie 
odnieœli siê do idei spotkañ szefów wydzia³ów 
ochrony œrodowiska. 

Wyk³adowcy przedstawili zagadnienia z za-
kresu ochrony œrodowiska w wielu aspektach. 
Nowe systemy zarz¹dzania œrodowiskiem 
przedstawi³ prof. dr hab. Andrzej Mizgajski 
z UAM w Poznaniu. Rolê oceny oddzia³ywania 
na œrodowisko w procesie inwestycyjnym 
zaprezentowa³a Gra¿yna Smolibowska z Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska w Po-
znaniu. Na temat dzia³alnoœci Marsza³ka 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie 
ochrony œrodowiska i wspó³pracy ze staro-
stwami regionu wypowiedzia³a siê Mariola 
Górniak z Departamentu Œrodowiska Urzêdu 
Marsza³kowskiego. Nastêpnie Ewa Hoffmann 
– Zastêpca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu wyg³osi³a referat o dobrej wspó³pracy 
pomiêdzy Wojewódzkim Funduszem, a fun-
duszami powiatowymi. 
Pawe³ Stanek z WFOŒiGW w Poznaniu 
przedstawi³ wyk³ad na temat ,,Unijne wsparcie 
finansowe w obszarze ochrony œrodowiska w 
okresie finansowania 2007 – 2013 w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œro-
dowisko oraz Wielkopolskiego Programu 
Operacyjnego”. Janusz £akomiec – Dyrektor 
Zespo³u Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego opowiedzia³ o swojej wspó³-
pracy ze starostwami. 
W drugim dniu spotkania swoje referaty 

przedstawili: prof. dr hab. Andrzej Kêdziora z 
Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Stani-
s³awa Krzy¿anowska – geolog powiatowy ze 
Starostwa w Poznaniu, Marek JóŸwiak - 
Dyrektor Pionu Ochrony, Pe³nomocnik ds. 
Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie 
Powiatowym w Poznaniu oraz Waldemar 
Paternoga z Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹-
dzania Kryzysowego w Wielkopolskim Urzê-
dzie Wojewódzkim w Poznaniu. Poruszone 
zosta³y takie zagadnienia jak: wp³yw zmian 
klimatu na gospodarkê wodn¹ Wielkopolski, 
nielegalna eksploatacja kopalin oraz problemy 
ujêæ wód podziemnych, ochrona danych 
osobowych i informacji niejawnych, a tak¿e 
zarz¹dzanie kryzysowe w Wielkopolsce. 
W trakcie panelu dyskusyjnego uczestnicy 
powracali do kwestii poruszanych we wczeœ-
niejszych wyst¹pieniach, jak i podejmowali 
zupe³nie nowe tematy. Du¿ym zaintere-
sowaniem cieszy³y siê zagadnienia wydawania 
pozwoleñ wodnoprawnych, usuwania azbestu 
czy tematów zwi¹zanych z geologi¹.
Organizatorzy przewidzieli na tê czêœæ 
programu 90 minut, jednak wzajemna wymiana 
doœwiadczeñ okaza³a siê tak cenna, ¿e rozmowy 
toczy³y siê znacznie d³u¿ej. 

 
Jadwiga Graœ, Wydzia³ Ochrony Œrodowiska, 

Rolnictwa i Leœnictwa

Razem o œrodowisku
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Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz
Rynek 1
tel. 061 65 12 000, 
fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl
umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: 
poniedzia³ek 8.00-16.00, 
wtorek-pi¹tek 7.30-15.30 
Burmistrz przyjmuje interesantów 
w poniedzia³ki w godz. 10-16.

Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1, tel. 061 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl 
Przewodnicz¹cy RM Piotr Choryñski 
dy¿uruje w poniedzia³ki i czwartki 
w godz. 15.00 – 17.00 w Biurze Rady
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Stra¿ Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 061 651-21-13, 061 651-21-14, 
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00: 
tel. 0607-365-266
w soboty, niedziele i œwiêta zg³oszenia 
przyjmuje dy¿urny policji pod numerem 
tel. 061 817-23-07

Komisariat Policji w Swarzêdzu
ul. Grudziñskiego 30a
tel. ca³odobowy 061 81 72 323
tel. anonimowy 061 817 23 01 

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 
w Swarzêdzu 
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817 23 02, 061 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 
w Kobylnicy 
Kobylnica, ul. Poznañska
tel. 061 815 10 49

Centrum Informacji Medycznej 
Tel-Med
24h/dobê - tel. 94 94 
lub tel. 061 853 53 52
Centrum informuje mieszkañców
Wielkopolski przez ca³¹ dobê na temat:
- przychodni i szpitali
- dy¿urów szpitalnych, POZ, aptek
- sklepów medycznych, zak³adów
  optycznych
- prywatnych gabinetów lekarskich
- placówek i firm zwi¹zanych 
  z medycyn¹, urod¹ i zdrowiem.

Pogotowie Ratunkowe 
Podstacja Swarzêdz
os. D¹browszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09 (ca³¹ dobê)

Wydawca nie wyp³aca honorariów za zamieszczone teksty i zdjêcia. Redakcja 
zastrzega sobie prawo skracania tekstów i dokonywania w nich zmian. 
Prosimy o dostarczanie materia³ów (tekstów i ilustracji) w formie 
elektronicznej.
Numer zamkniêto 24.09.2009 r. i oddano do druku: 25.09.2009 r. 
Nak³ad: 10.500 egz.

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

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. 061 650 7555, www.wodnyraj.pl

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

28.09 - 05.10.2009 r. - 20.00 - 8.00 
"Apteka Aspirynka", 
ul. Cieszkowskiego 100/102

03.10.2009 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

04.10.2009 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

05.10 - 12.10.2009 r. 
- 20.00 - 8.00
"Apteka w Pasa¿u" (Market Agrobex), 
ul. Graniczna 63

Przydatne adresy i telefony
10.10.2009 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

11.10.2009 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

12.10 - 19.10.2009 r. 
- 20.00 - 8.00  Apteki poznañskie

17.10.2009 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

18.10.2009 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

19.10 - 26.10.2009 r. 
- 20.00 - 8.00  "Osiedlowa", 
os. Koœciuszkowców 13

24.10.2009 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

25.10.2009 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

26.10 - 02.11.2009 r. 
- 20.00 - 8.00  "Apteka Przyjazna" (market 
Biedronka, ul. Cieszkowskiego 5/7

31.10.2009 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

01.11.2009 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

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

Wiêkszoœæ z Pañstwa zapewne 
wie, ¿e Poznañ jest gospodarzem 
najwiêkszego w Polsce maratonu, 
ale pewnie nie wszyscy zdaj¹ 
sobie sprawê z tego, ¿e 11 
paŸdziernika b.r. maratoñczycy 
stan¹ na starcie w Poznaniu ju¿ po 
raz 10-ty. Ta jubileuszowa edycja 

maratonu poœwiecona jest jedne-
mu z inicjatorów i najwier-
niejszych uczestników poznañ-
skiej imprezy, zmar³emu wiosn¹ 
tego roku Zastêpcy Prezydenta 
Miasta Poznania - Maciejowi 

Frankiewiczowi (jego w³aœnie 
podobizna umieszczona bêdzie na 
tegorocznych medalach).
W tym roku zmieni siê trasa biegu. 
Przede wszystkim ominie ona ulicê 
Warszawsk¹. Jest to dobra wiado-
moœæ zarówno dla mieszkañców 
Swarzêdza, jak i samych biegaczy, 
poniewa¿ ze wzglêdu na ró¿nicê 
wysokoœci i wiatr, by³ to jeden z 
najciê¿szych dla nich odcinków. Z 
ulicy Arcybiskupa Antoniego Bara-
niaka maratoñczycy przez ulicê 
Jana Paw³a II i rondo Œródka trafi¹ 
na Soln¹ i dalej Alejê Niepodle-
g³oœci. Potem po pokonaniu pêtli 
Droga Dêbiñska-Dolna Wilda, 
m.in. przez ulice Królowej Jadwigi, 
Boles³awa Krzywoustego i Char-
towo pobiegn¹ z powrotem w 
kierunku Jeziora Maltañskiego. 
Uczestnicy maratonu nie pojawi¹ 
siê te¿ na Starym Rynku, jednak 
bêd¹ za to mieli okazjê zobaczyæ 
wiêcej ciekawych i wa¿nych dla 
poznaniaków obiektów – Katedrê, 
Poznañskie Krzy¿e, Zamek Operê, 
Stary Browar. 
Organizatorzy szykuj¹ mnóstwo 
niespodzianek. Pojawienie siê na 
starcie zapowiedzieli miêdzy innymi: 
Prezydent Poznania Ryszard Gro-

belny, Kasia Bujakiewicz (wraz ze 
znan¹ Pañstwu Dru¿yn¹ Szpiku), 
Mezo, Robert Korzeniowski (bieg 
na 10 km). W pobli¿u biura  
zawodów na Malcie otwarta zo-
stanie wystawa, której tematem 
bêd¹ poprzednie poznañskie mara-
tony (to naprawdê warto zobaczyæ 
!). 10 paŸdziernika na maltañskim 
pozbruku miêdzy godzin¹ 17-t¹, a 
20-t¹ odbêdzie siê koncert z okazji 
jubileuszowej edycji maratonu. 
Poprowadzi go Maciej Naro¿ny, 

zagraj¹ Wojtek Hoffman i Woj-
ciech Korda. Po raz pierwszy 
zabrzmi skomponowana spe-
cjalnie dla poznañskiej imprezy 
piosenka „Jak w maratonie” (s³. 
Andrzej Sobczak, muz. Andrzej 
Miko³ajczyk). 
W przeddzieñ maratonu, jak co 
roku, swoich si³ mali i duzi 
spróbowaæ bêd¹ mogli w licznych 
biegach towarzysz¹cych.
Serdecznie zapraszamy.

M.J

Bieg jubileuszowy – X Poznañ Maraton
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