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

Salon ³azienek, techniki grzewczej
HURTOWNIA INSTALACYJNA

Niech mieszkanie Pañstwa daje poczucie
elegancji i przyjemnoœci odpoczynku

JESIENNA PROMOCJA
- grzejniki grzejniki ³azienkowe i pokojowe, 

meble ³azienkowe,
- kabiny prysznicowe i parowe, 

wanny z hydromasa¿em i zwyk³e,
- baterie i ceramika ³azienkowa
- termokominki z p³aszczem wodnym
- jednostki do centralnego odkurzanie 

wraz z osprzêtem
- kot³y olejowe
- kot³y kondensacyjne oraz jedno 

i dwufunkcyjne Viessmann, Vailant, 
Immergas i inne

- kot³y na wêgiel groszek  /automatyczne 
dozowanie wêgla/

- wk³ady kominowe Spiroflex 
- wêgiel ekogroszek workowany  

(worek 25kg za jedyne 19,50 z³otych brutto)

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

ZAPRASZAMY

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

Swarzêdz - Rynek 10

tel. 61 817 23 77
s.29@domar.com.pl

MY DORADZAMY - TY WYBIERASZ

PHILIPS - SAMSUNG - SONY - LG - AMICA - WHIRLPOOL - MASTERCOOK - POLAR - ARDO
HOLDEN - ELDOM - ZELMER - CONCEPT - PANASONIC - DURACELL - MASSIVE

LCD - KINO DOMOWE - DVD - MP3 - PRALKI - LODÓWKI - KUCHENKI - KRAJALNICE - LAMPY
CZAJNIKI - ZELAZKA - SUSZARKI - LOKÓWKI - ZARÓWKI - BATERIE - KABLE TV

TRADYCJA

NOWOCZESNOŒC

RZETELNOŒC

Obslugujemy przetargi
i instytucje

NISKIE CENY
PROFESJONALNA WIEDZA
TANIE RATY 0%
BEZPLATNY TRANSPORT

VISA - MASTERCARD 
- KARTY PLATNICZE

SODEXHOPASS, BONUSSYSTEM 
- BONY

CETELEM, ZAGIEL 
- RATY

    ORAZ PLATNOŒC GOTÓWK¥ 
    I PRZELEWEM

Jesteœmy z Wami 

ju¿ 18 lat!Jesteœmy z Wami 

ju¿ 18 lat!

ZAPRASZAMY
10 - 18
SOBOTY 

9-13
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W 1993 roku powsta³ Park 
Krajobrazowy Puszcza Zie-
lonka. Dzia³aj¹cy na tym terenie 
burmistrzowie i wójtowie gmin 
bardzo szybko uznali, ¿e aby byæ 
dobrymi gospodarzami powinni 
efektywne uczestniczyæ w ochro-
nie przyrody tych piêknych 
okolic. Naturaln¹ konsekwencj¹ 
takiego stanowiska by³o powo-
³anie w 1999 roku Zwi¹zku 
Miêdzygminnego „Puszcza Zie-
lonka”. Tworzy go szeœæ gmin – 
Swarzêdz, Murowana Goœlina, 
Czerwonak, Kiszkowo, Pobie-
dziska i Skoki. Cz³onkowie 
Zwi¹zku rozpoczêli wspólne 
starania o pozyskanie odpo-
wiednich funduszy, które po-
zwoli³yby zrealizowaæ niezwy-
kle œmia³y projekt skana-
lizowania ca³ego tego terenu. 
Wejœcie Polski do Unii Europej-
skiej umo¿liwi³o przeprowa-
dzenie dzia³añ w celu pozyska-
nia pieniêdzy z funduszy unij-
nych. 10 lat trwa³y intensywne 
przygotowania projektu, który 
musia³ przejœæ skomplikowane 
procedury weryfikacyjne, wyma-
gaj¹ce wysokiego profesjo-
nalizmu. Op³aci³o siê – efekt 
koñcowy w pe³ni satysfa-
kcjonuje autorów projektu. Oto 
15 paŸdziernika 2009 r. w 
siedzibie Narodowego Fun-
duszu Ochrony Œrodowiska i 
Gospodarki Wodnej w War-

szawie pomiêdzy Zwi¹zkiem 
Miêdzygminnym „Puszcza 
Zielonka”, a Narodowym 
Funduszem Ochrony Œrodo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
zosta³a podpisana umowa o 
dofinansowanie dla projektu 
pod nazw¹ „Kanalizacja ob-
szaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic” ze 
œrodków Funduszu Spójnoœci 
w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Œro-
dowisko. 

Umowa umo¿liwia rozpo-
czêcie realizacji projektu w 
pe³nym zakresie w ramach 
Funduszu Spójnoœci oraz regu-
luje warunki przekazywania 
dotacji na konto projektu oraz 
sposób jej rozliczenia. 

Teraz ruszaj¹ konkretne prace 
realizacyjne. W IV kwartale 
bie¿¹cego roku Zwi¹zek og³osi 
przetargi na In¿yniera Kontraktu 
i Pomoc Techniczn¹ oraz na 
roboty budowlano-monta¿owe. 
Oznacza to, ¿e pierwsze wykopy 
bêd¹ mia³y miejsce ju¿ wiosn¹ 
2010 roku, zaraz po roz-
strzygniêciu przetargów.

Zakoñczenie wszystkich prac 
budowlanych wyznaczone 
zosta³o na drugi kwarta³ 2012 
roku. 

Ich zakres jest ogromny. Ca³y 
projekt obejmuje budowê na 
terenie gmin: Swarzêdz, Muro-

wana Goœlina, Czerwonak, 
Pobiedziska i Skoki kanalizacji 
sanitarnej, w tym: 
?  kanalizacji grawitacyjnej na 

d³ugoœci 214,8 km,
? przy³¹czeñ kanalizacyjnych na 

d³ugoœci 35,2 km,
?  ruroci¹gów t³ocznych na 

d³ugoœci 118,7 km,
?  przepompowni œcieków w 

liczbie 151 sztuk.
Zlikwidowane zostan¹ prze-

starza³e oczyszczalnie œcieków w 
Skokach i Pobiedziskach - bêd¹ 
przystosowane do funkcjono-
wania wy³¹cznie jako prze-
pompownie œcieków. 

Docelowo, wybudowana ka-
nalizacja obs³ugiwaæ bêdzie 
ponad 42 tys. mieszkañców (w 
tym  ponad 29 tys. mieszkañców 
sta³ych oraz prawie 13 tys. 
mieszkañców sezonowych).

Ca³kowita wartoœæ projektu 
wynosi ponad 361 mln z³otych, z 

czego ponad 251 mln z³ 
to tzw. koszty kwali-
fikowane. Kwota dofi-
nansowania stanowi 
ponad 213 mln z³otych.
W ramach tej inwe-
stycji przygotowane s¹ 
dwa projekty gminy 
Swarzêdz - budowa 
kanalizacji sanitarnej 
po³udniowej czêœci gmi-
ny i pó³nocnej czêœci 
gminy. Wartoœæ inwe-
stycji Swarzêdza to 
kilkadziesi¹t mln z³, za 
które bêdzie mo¿na 
zbudowaæ 51,1 km 
kolektorów grawi-
tacyjnych, 15,6 km 
kolektorów t³ocznych 
oraz 25 przepompowni. 
Podpisanie  umowy 
dotycz¹cej dofinan-

sowania budowy kanalizacji 
na terenie gmin nale¿¹cych w 
ZM „Puszcza Zielonka” jest 
wielkim sukcesem ekono-
micznym i ekologicznym. Jest 
dowodem na umiejêtne i 
skuteczne zabieganie o pie-
ni¹dze p³yn¹ce z funduszy 
europejskich.

Burmistrz Swarzêdza Anna 
Tomicka podkreœla, ¿e projekt 
ten ma dla naszej gminy 
strategiczne znaczenie. Szybka 
budowa kanalizacji w tak 
du¿ym zakresie i to za fun-
dusze pozyskane z Unii  
Europejskiej, umo¿liwi Swa-
rzêdzowi rozwój. Tam gdzie 
jest kanalizacja sanitarna – 
mo¿na budowaæ drogi, osiedla 
mieszkaniowe wraz z ca³¹ 
infrastruktur¹.

Uroczystoœæ podpisania umo-
wy z Narodowym Funduszem 
Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej by³a tak¿e okazj¹ 
do podsumowania dotychcza-
sowej realizacji projektu i po-
dziêkowañ dla wszystkich osób 
zaanga¿owanych w jego dotych-
czasow¹ realizacjê. Wyra¿ono 
uznanie dla Zespo³u Zwi¹zku, ¿e 
pomimo tak d³ugiego okresu 
oczekiwania, wytrwale d¹¿yli do 
celu.

Przedstawiciele NFOŒiGW 
udzielili licznych wskazówek 
dotycz¹cych najbli¿szych dzia-
³añ w zakresie wdra¿ania pro-
jektu. 

Bli¿sze informacje - na 
stronie Zwi¹zku 

, w zak³adce „Kana-
lizacja”. W kolejnych wydaniach  
„Prosto z Ratusza” przedstawiaæ 
bêdziemy szczegó³owe plany 
kanalizacji gminy Swarzêdz.

www.puszcza-
zielonka.pl

/MW,TR/

Projekt „kanalizacyjny” 
rusza 

– jest wielomilionowe dofinansowanie!

Na zdjêciu od lewej:
Ma³gorzata Skucha – Zastêpca Prezesa Zarz¹du Narodowego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Tomasz £êcki 
– Przewodnicz¹cy Za-rz¹du Zwi¹zku Miêdzygminnego „Puszcza 
Zielonka”, Pe³nomocnik ds. Realizacji Projektu, Olga Godynicka-
Kubiak – Cz³onek Zarz¹du, Kierownik Jednostki Realizuj¹cej 
Projekt, Dorota Trepiñska – G³ówny Ksiêgowy Zwi¹zku. 
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jedn¹ trzeci¹ kosztów.
8 paŸdziernika 2009 podpi-

sana zosta³a umowa z wyko-
nawc¹ tej inwestycji. Naszego 
„Orlika” buduje firma „Kaszub” 
Dariusza Kaszuba z Kie³pina, 
która przedstawi³a najkorzy-
stniejsz¹ ofertê. 

Ju¿ w tym roku boiska bêd¹ 
gotowe i jeœli tylko pogoda 
pozwoli, m³odzie¿ bêdzie mo-
g³a korzystaæ z tego nowo-
czesnego obiektu.             /mw/

Uprzejmie przepraszamy 
Mieszkañców za opóŸnienie w 
przekazaniu informacji na 
temat zmiany numeracji linii 
autobusowych Swarzêdzkiej 
Komunikacji Autobusowej, 
która nast¹pi³a 1 paŸdziernika 
2009. Raz jeszcze przypo-
minamy, ¿e komunikacja 
miejska w Swarzêdzu bêdzie 
u¿ywa³a nastêpuj¹cych nu-
merów linii:
 
S1 => 401 Poznañ-Swarzêdz 
S2 => 412 Poznañ-Kobylnica-
Swarzêdz 
S5 => 405 Poznañ-Swarzêdz 
(Rynek) 
S7 => 406 Poznañ-Swarzêdz 
(ETC) 
S7 => 407 Poznañ-Swarzêdz 
(Jasin - VW) 
S3 => 492 Swarzêdz-
Uzarzewo 
S3 => 493 Swarzêdz-
Kar³owice 
S4 => 494 Swarzêdz-Garby 
Wielkie/Garby Ma³e 
S4 => 484 Swarzêdz-Tulce 
S6 => 496 Swarzêdz-
Paczkowo/Sokolniki/Siekierki 
S8 => 498 Swarzêdz-
Rabowice-Kruszewnia 
S9 => 499 Kruszewnia-
Zalasewo (Planetarna)-
Swarzêdz 
SN => 400 Poznañ-Swarzêdz 

Za wszelkie, mamy nadzie-
jê chwilowe, niedogodnoœci 
przepraszamy. 

Ponadto informujemy, ¿e 
na www.swarzedz.pl w za-
k³adce Komunikacja mo¿na 
zapoznaæ siê z aktualnym 
cennikiem biletów komu-
nikacji miejskiej w Swarzêdzu 
oraz obowi¹zuj¹cymi upra-
wnieniami do przejazdów 
ulgowych i bezp³atnych. 
Mo¿na tam równie¿ sprawdziæ 
rozk³ad jazdy autobusów.

AktualnoœciProsto z Ratusza

Przy Szkole Podstawowej 
nr 4 na os. Koœciuszkowców w 
Swarzêdzu trwa budowa wielo-
funkcyjnego boiska sporto-
wego. Przetarg na wykonanie 
tej inwestycji wygra³a firma 
PANORAMA II Sp. z o.o. z 
Gdyni. Plac budowy zosta³ jej 

przekazany 15 wrze-œnia. Nowe 
boisko o powierzchni 968 m kw. 
kosztowaæ bêdzie prawie 300 
tys. z³otych z bud¿etu gminy 
Swarzêdz. Gotowe ma byæ, 
zgodnie z umow¹, jeszcze w 
tym roku. Bêdzie mia³o sztu-
czn¹ nawierzchniê, 4-metrowe 

ogrodzenie i przystosowane 
zostanie do gry w pi³kê rêczn¹, 
siatkówkê i koszykówkê.

Dziêki tej inwestycji zna-
cznie poprawi¹ siê warunki do 
uprawiania sportu w tej czêœci 
Swarzêdza.                        /mw/

Nowe boisko przy SP nr 4 
w prezencie pod choinkê

Jak ju¿ informowaliœmy 
kilka miesiêcy temu Gmina 
otrzyma³a dofinansowanie 
budowy boisk sportowych w 
ramach programu „Moje bo-
isko Orlik – 2012”.  Umowa w 
tej sprawie podpisana zosta³a 
19 lutego 2009 r. W ramach 
projektu „Orlik” przy Szkole 
Podstawowej nr 5 na os. 
Miel¿yñskiego w Swarzêdzu 
powstanie kompleks dwóch 
boisk: pi³karskie (o wymiarach 
30 x 62 m, ogrodzone do 

wysokoœci 4 m wraz z tzw. 
„pi³kochwytami” o wysokoœci 
5 m) oraz boisko wielo-
funkcyjne (o wymiarach 18 x 
32 m, ogrodzone do wysokoœci 
4 m).

Ca³kowity koszt tej inwe-
stycji to ponad milion z³otych. 
Z Urzêdu Marsza³kowskiego 
dostaniemy 333 tys. z³otych i 
drugie tyle z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Tak wiêc za 
budowê boisk przy „pi¹tce” 
bud¿et Swarzêdza zap³aci tylko 

Budujemy boisko „Orlik” 
– mamy ponad 660 tys. z³ dotacji!

Nowa 
numeracja 
linii 
autobusowych



Sadzimy drzewa i krzewy 
- skwer przy ul. Kochanowskiego 

ju¿ urz¹dzony

Problem komunikacji auto-
busowej na terenie naszego 
miasta i gminy jest przedmio-
tem sta³ej uwagi w³adz Swarzê-
dza. Temat - co oczywiste, budzi 
tak¿e zainteresowanie wszy-
stkich mieszkañców, wywo³uje 
emocje. Iloœæ komfortowych 
autobusów, poprawa jakoœci 
przystanków, budowa nowych - 
to najwa¿niejsze sprawy wyma-
gaj¹ce bie¿¹cej realizacji. Ko-
rzystaj¹cy z komunikacji miej-
skiej z du¿ym zadowoleniem 
przyjêli podpisan¹ 22 wrzeœnia 
przez burmistrza Annê Tomick¹ 
w Urzêdzie Marsza³kowskim 
Województwa Wielkopolskie-
go umowê gwarantuj¹c¹ zakup 
w 2010 r. piêciu nowoczesnych, 
niskopod³ogowych autobusów 
wyposa¿onych w klimatyzo-
wan¹ przestrzeñ pasa¿ersk¹. To 
pozwoli w znacznym stopniu 
usprawniæ przejazdy, zwiêk-
szyæ iloœæ kursów. Poprawi siê 
równie¿ odczuwalnie komfort 
podró¿owania. O tym, w jakim 
stopniu pasa¿er jest zadowo-
lony z komunikacji decyduj¹ 
tak¿e warunki oczekiwania na 
przystankach. Deszcze, zimno 
potrafi¹ bowiem daæ siê mocno 
we znaki. Dba³oœæ o przystanki 
to równie¿ problem bezpie-
czeñstwa, szczególnie jesienno-
zimow¹ por¹. Z bud¿etu gminy 
w 2009 r. systematycznie wyda-
tkowano kwoty na remonty i 
budowê nowych miejsc przy-
stankowych. Wiele rzeczy wy-

Lepsze warunki komunikacji 
autobusowej w Swarzêdzu 

i gminie 
Nowe wiaty, wyremontowane 

przystanki

maga³o wymiany: szyby, znisz-
czone dachy, elewacje boczne. 
Intensywne prace trwa³y wszê-
dzie tam, gdzie by³y one najpil-
niej potrzebne.

Kilkanaœcie przystanków na 
terenie miasta i gminy pod-
danych zosta³o generalnej 
renowacji. Powa¿n¹ inwesty-
cjê stanowi³a budowa czterech 
ca³kowicie nowych wiat. Dwie 
uzupe³ni³y bazê Swarzêdza, 
dwie stanê³y w Paczkowie - 
zgodnie z potrzebami i oczeki-
waniami mieszkañców. Kilka 
przystanków zyska³o lepsz¹ z 
ró¿nych powodów lokalizacjê. 
Tak sta³o siê miêdzy innymi w 
Sarbinowie. W wyniku wszy-
stkich przeprowadzonych in-
westycji w zakresie poprawy 
warunków na przystankach 
autobusowych wydano z bu-
d¿etu miasta i gminy w 2009 r. 
ponad 38 tys. z³. W planach s¹ 
kolejne realizacje.

Swarzêdzanie systematy-
cznie odczuwaæ bêd¹ poprawê 
w tej, tak wa¿nej dziedzinie.
Dotychczas w 2009 r. wyko-
nano: 
> remonty przystanków auto-
busowych Swarzêdz - 7 
obiektów - 6 tys. z³., gmina - 10 
obiektów - 13 tys. z³. 
> nowe wiaty Swarzêdz, 
Paczkowo - 4 obiekty - 12 tys. 
z³. 
> przystanki przeniesione w 
lepsze lokalizacje - 7,5 tys. z³. 

/mw, tr/
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Z przyjemnoœci¹ informu-
jemy, ¿e w paŸdzierniku 2009 
skwer przy ulicy Kochano-
wskiego w Swarzêdzu ca³ko-
wicie zmieni³ oblicze.

Posadzone zosta³y drzewa 
i krzewy, w tym 15 drzew 
liœciastych, 3020 krzewów liœ-
ciastych oraz 111 krzewów 
iglastych. 

Uporz¹dkowany zosta³ rów-
nie¿ pas miêdzy chodnikiem, a 
jezdni¹ poprzez wykonanie 
pielêgnacyjnych ciêæ rosn¹-

cych tam drzew. Zagospoda-
rowanie tego skweru koszto-
wa³o bud¿et gminy ok. 75 tys. 
z³. 

W bie¿¹cym roku drzewa 
i krzewy posadzone zostan¹ 
jeszcze na swarzêdzkim Rynku, 
na rondzie przy ul. Granicznej 
oraz na placach zabaw - przy 
budynkach komunalnych na ul. 
Kaczorowskiego, przy ul. Gra-
nicznej, przy ul. Pogodnej oraz 
w Uzarzewie i Sarbinowie. 

J.S., MW

Ulica Piaski wyremonto-
wana zostanie od skrzy¿owania 
z ul. Kiliñskiego i ul. Strzeleck¹ 
do skrzy¿owania z ul. Dwor-
cow¹. Remont ulicy polega³ 
bêdzie na wykonaniu nawierz-
chni bitumicznej na ca³ej 

szerokoœci jezdni oraz na wy-
mianie zniszczonych krawê-
¿ników. Ca³kowita d³ugoœæ 
remontowanej ulicy Piaski 
wynosiæ bêdzie 458 m. 

Prace na ul. Dworcowej 
przeprowadzone bêd¹ od skrzy-

Do koñca listopada ulice 
Piaski, Dworcowa i Koœciuszki 

w Swarzêdzu 
bêd¹ wyremontowane

 

¿owania z drog¹ krajow¹ nr 92 
(ul. Poznañska) do ul. Koœ-
ciuszki. Obejm¹ na wykonanie 
nawierzchni bitumicznej na 
ca³ej szerokoœci jezdni do koñca 
³uku zjazdowego z drogi kra-
jowej do skrzy¿owania z ul. 
Meblow¹ oraz na wymianie 
zniszczonych krawê¿ników 
wzd³u¿ krawêdzi jezdni. Przy ul 
Dworcowej zostanie napra-
wiony i uzupe³niony chodnik na 
d³ugoœci 422 m. 

Tak¿e ul. Koœciuszki pod-
dana zostanie pracom na-
prawczym - od ul. Dworcowej 
do skrzy¿owania z drog¹ 
prowadz¹c¹ na wiadukt.

Wymiana nawierzchni i wy-
miana zniszczonych krawê-
¿ników na odcinku 440 m 
sprawi¹, ¿e ulica ta zyska 
zupe³nie nowe oblicze. 

Zakoñczenie tych prac pla-
nowane jest do koñca listopada 
2009 r.         /mw,tr/

Od pocz¹tku paŸdziernika trwa remont chodnika ul. 
Piaski, ul. Dworcowej oraz ul. Koœciuszki w Swarzêdzu. 
Ulice te otrzymaj¹ now¹ nawierzchniê bitumiczn¹. 
Jednoczeœnie zostan¹ przeprowadzone prace w zakresie 
odwodnienia nawierzchni jezdni i chodników oraz 
budowy wjazdów do posesji. Przetarg na wykonawstwo 
tej inwestycji wygra³a firma Budownictwo Drogowe 
„KRUG” ze Swarzêdza. Koszt przeprowadzanego 
remontu wyniesie ok. 1,5 mln z³ i zostanie sfinansowany w 
ca³oœci z bud¿etu Miasta i Gminy Swarzêdz. 

Prosto z RatuszaAktualnoœci 
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14 paŸdziernika 2009 r. w 
budynku przy Placu Nie-
z³omnych 1a w Swarzêdzu 
odby³a siê niezwykle mi³a 
uroczystoœæ otwarcia no-
wego przedszkola.
Placówka ta jest oddzia-
³em Przedszkola „Jarzê-
binka” znajduj¹cego siê 
przy ul. Kórnickiej i otrzy-
ma³a równie¿ nazwê „Ja-
rzêbinka”. Jest w nim 
miejsce dla 90 dzieci w 
czterech oddzia³ach.

W³aœciciel, p. Agnieszka 
Miko³ajska, z zas³u¿ona dum¹ 

prezentowa³a piêknie odno-
wione, kolorowe sale wypo-
sa¿one we wszystko, czego 
maluchy potrzebuj¹ w przed-
szkolu do szczêœcia. Burmistrz 
Swarzêdza Anna Tomicka 
serdecznie pogratulowa³a w³a-
œcicielom i kadrze pedago-
gicznej, wyra¿aj¹c wielkie 
zadowolenie z tego, ¿e pomie-
szczenia od dawna s³u¿¹ce 
dzia³alnoœci pedagogicznej 
(niegdyœ by³a tu szko³a) mo¿na 
by³o przeznaczyæ na nowe 
przedszkole. Goœcie – bur-

mistrz Anna Tomicka, zastêpca 
burmistrza Agata Kubacka, 
przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Piotr Choryñski oraz radna 
powiatowa Barbara Antonie-
wicz – przywieŸli dzieciom na 
dobry pocz¹tek wielkiego misia 
i inne upominki. 

Drugi miœ wrêczony zosta³a 
przez delegacjê Spó³dzielni 
Mieszkaniowej – prezesa Paw³a 
Paw³owskiego i jego zastêpcê 
Mariê Kantorsk¹. Nastêpnie 
ksi¹dz kanonik Henryk Miko-
³ajczyk poœwiêci³ nowe przed-
szkole.

Podczas uroczystoœci bur-
mistrtz Anna Tomicka mówi³a 
tak¿e o tym, ¿e problem miejsc 
w przedszkolach dla wszy-
stkich chêtnych dzieci jest w 
naszym mieœcie praktycznie 
rozwi¹zany. 

Osoba dyrektora nowego 
przedszkola p. Danuty Karol-
czak jest gwarancj¹ wysokiego 
poziomu pedagogicznego i 
triskliwej opieki nad malu-
chami. 

¯yczymy powodzenia i 
wielu sukcesów!

/TR, MW/

Mamy jeszcze jedno nowe 
przedszkole w Swarzêdzu!
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28 wrzeœnia 2009 r. w 
Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Swarzêdzu odby-
³o siê oficjalne otwarcie sali 
przeznaczonej dla uczniów 
nale¿¹cych do Zespo³u Edu-
kacyjno – Terapeutycznego w 
tutejszej szkole. Dziêki œrod-
kom finansowym z Urzêdu 
Miasta i Gminy w Swarzêdzu, a 
tak¿e przy udziale sponsorów 
uda³o siê przygotowaæ piêkn¹ 
salê. Wczeœniej przez 3 lata 
klasa mia³a swoja siedzibê na 
terenie Szko³y Podstawowej nr 
4. Na uroczystoœæ przybyli 
goœcie zastêpca burmistrza 
Agata Kubicka, kierownik Refe-
ratu Edukacji, Zdrowia i Spraw 

Nowa sala w Gimnazjum nr 3

Spo³ecznych Dorota Zaremba 
oraz przewodnicz¹ca Stowa-
rzyszenia Przyjació³ Dzieci 
Specjalnej Troski im. Leszka 
Grajka Barbara Kucharska. 

Nie zabrak³o równie¿ przedsta-
wicieli zaprzyjaŸnionej Szko³y 
Podstawowej nr 4 reprezen-
towanej przez Pani¹ Dyrektor 
El¿bietê Wieczorek wraz z 

nauczycielami i dzieæmi uczê-
szczaj¹cymi do tamtejszego 
Zespo³u Edukacyjno-Terapeu-
tycznego. 

W uroczystoœci uczestni-
czyli równie¿ rodzice uczniów 
oraz nauczyciele ucz¹cy w 
gimnazjum. 

Uczniowie z Zespo³u Eduka-
cyjno – Terapeutycznego - 
Milena Kubicka i Rafa³ Benda-
rowicz oraz wiceburmistrz 
Agata Kubacka uroczyœcie 
przeciêli wstêgê i zaprosili 
wszystkich zebranych goœci do 
obejrzenia nowej sali. Zapre-
zentowali przyby³ym swoja 
klasê wraz z nowym wypo-
sa¿aniem oraz salê do zajêæ 
rewalidacyjnych i logopedy-
cznych. 

Uczniowie pokazali tak¿e 
swoj¹ kuchniê, w której przygo-
towuj¹ posi³ki i gotuj¹, jak 
równie¿ specjalne miejsce, w 
którym mog¹ odpocz¹æ. 

W podziêkowaniu za przy-
bycie uczniowie wrêczyli goœ-
ciom kwiaty, które sami przygo-
towali specjalnie na tê okoli-
cznoœæ.              /nad/

Od pocz¹tku 2009 roku 
swarzêdzka Stra¿ Miejska 
wyposa¿ona zosta³a w foto-
radar. Urz¹dzenie to, w uzgo-
dnieniu z Wydzia³em Ruchu 
Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu, to 
ustawiane jest w ró¿nych 
miejscach naszej gminy.

Najczêœciej tam, gdzie kie-
rowcy rozwijaj¹c niedozwo-
lon¹ prêdkoœæ najbardziej 
zagra¿ali bezpieczeñstwo pie-
szych, rowerzystów i dzieci 
id¹cych do szkó³. Fotoradar 
wy³apuje piratów drogowych 
równie¿ tam, gdzie zdarza siê 
najwiêcej wypadków i kolizji 
drogowych. 

W wyniku dzia³añ prewen-
cyjnych Stra¿y Miejskiej w 
Swarzêdzu zarejestrowano 
840 sprawców wykroczeñ, 
wystawiono ponad 600 man-
datów, a prawie 100 spraw 
skierowano do s¹du grodz-
kiego. Suma wystawionych w 
tym roku mandatów to prawie 
140 tysiêcy z³otych. 

Funkcjonowanie fotora-
daru spowodowa³o znaczny 
wzrost bezpieczeñstwa na 
drogach naszej gminy. Kie-
rowcy ukarani mandatami, 
a tak¿e pozostali maj¹cy 
œwiadomoœæ, tego ¿e skoñczy³ 
siê czas bezkarnego lekce-
wa¿enia przepisów coraz czêœ-
ciej stosuj¹ siê do obowi¹-
zuj¹cych ograniczeñ prêd-
koœci. Mandat bowiem to nie 
wszystko – jednoczesne nali-
czanie punktów karnych spo-
wodowaæ mo¿e utratê prawa 
jazdy i koniecznoœæ powtór-
nego egzaminu. 

Jak nam powiedzia³ starszy 
inspektor Stra¿y Miejskiej Sta-
nis³aw £ukaszewicz, korzyœci 
wynikaj¹ce z zainstalowania 
fotoradaru s¹ bardzo wido-
czne. Maleje liczba kierowców 
bezmyœlnie przekraczaj¹cych 
dozwolon¹ prêdkoœæ, dziêki 
czemu po naszych drogach 
mo¿emy poruszaæ siê z poczu-
ciem wiêkszego bezpieczeñ-
stwa.       MW, TR

Z fotoradarem 
bezpieczniej

AktualnoœciProsto z Ratusza
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Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
w Swarzêdzu informuje, i¿ od 
dnia 2 listopada 2009 r. do 
dokumentów sk³adanych w celu 
uzyskania jednorazowej zapo-
mogi z tytu³u urodzenia dziecka 
oraz dodatku do zasi³ku rodzin-
nego z tytu³u urodzenia dziecka 
nale¿y do³¹czyæ zaœwiadczenie 
lekarskie potwierdzaj¹ce pozo-
stawanie kobiety pod opiek¹ 
medyczn¹ nie póŸniej ni¿ od 10 
tygodnia ci¹¿y do porodu co 
najmniej raz w ka¿dym try-
mestrze ci¹¿y. Brak wy¿ej wy-
mienionego zaœwiadczenia skut-
kowa³ bêdzie odmow¹ przy-
znania œwiadczeñ z tytu³u uro-
dzenia dziecka.

Od redakcji: Wiêcej informacji o 
sprawach zwi¹zanych z dzia-
³alnoœci¹ OPS zamieszczamy na 
str. 14 i 15 .

Agnieszka Chróœcik 
z-ca Dyrektora Oœrodka Pomocy 

Spo³ecznej w Swarzêdzu

Na wniosek mieszkañców 
okolic lotniska Kobylnica (da-
wniej Ligowiec), skar¿¹cych 
siê na ha³as zwi¹zany z lotami 
samolotów, zw³aszcza akro-
bacyjnych, Burmistrz Miasta 
i Gminy Swarzêdz Anna Tomic-
ka zaprosi³a mieszkañców oraz 
przedstawicieli Aeroklubu Po-
znañskiego do Ratusza. Celem 
spotkania by³o uzyskanie kom-
promisu pomiêdzy mieszkañ-
cami, a Aeroklubem, w taki 
sposób, aby dzia³alnoœæ lot-
nicza prowadzona na lotnisku 
Kobylnica by³a jak najmniej 
uci¹¿liwa dla mieszkañców, 
a mieszkañcy ze zrozumieniem 
podeszli do wykonywanej dzia-
³alnoœci lotniczej.

Spotkanie zosta³o zorgani-
zowane 4.11, w porze dogodnej 
dla mieszkañców, o godz. 
17.00.

Na spotkanie przybyli mie-
szkañcy Gruszczyna, Bogu-
cina, Kobylnicy, Janikowa, 
a nawet Kicina, le¿¹cego poza 
gmin¹ Swarzêdz, przedsta-
wiciele Aeroklubu Poznañ-
skiego, radni Rady Miejskiej 
Swarzêdza wraz z jej przewo-
dnicz¹cym Piotrem Choryñ-
skim, Radni Powiatu Poznañ-
skiego, w³adze Urzêdu Miasta 
i Gminy z Burmistrz Ann¹ 
Tomick¹ i jej zastêpc¹, Ada-
mem Trawiñskim oraz praco-
wnicy Urzêdu, w tym Kiero-
wnik Referatu Ochrony Œrodo-
wiska.

Dyrektor Aeroklubu Po-
znañskiego Piotr Haberland 
przedstawi³ dzia³alnoœæ Aero-
klubu, jego 90-letnie tradycje, 
doœwiadczenia i osi¹gniêcia, 
a tak¿e rolê spo³eczn¹, jak¹ 
Aeroklub spe³nia w stosunku do 
spo³ecznoœci gminy Swarzêdz, 
regionu oraz ca³ego kraju. 
Wymieni³ dzia³ania Aeroklubu 
Poznañskiego na rzecz rozwoju 
edukacji lotniczej i bezpie-
czeñstwa narodowego, w tym 
szkolenia na potrzeby si³ 
powietrznych organizowane na 
zlecenie MON, wspó³pracê ze 
szko³ami swarzêdzkimi i po-
znañskimi, z Politechnik¹ 
Poznañsk¹, coroczne zrzuty 
szczepionek przeciw wœcie-
kliŸnie, akcje patrolowania 
gazoci¹gów, udzia³ pilotów 
w zawodach krajowych i miê-
dzynarodowych. Du¿o czasu 
poœwiêcono wyjaœnieniu zasad 

bezpieczeñstwa w lotnictwie 
oraz organizacji lotów, co 
pozwoli³o na wiêksze zrozu-
mienie ruchu odbywaj¹cego siê 
w otoczeniu lotniska. Pozwo-
li³o to na zmniejszenie poczu-
cia zagro¿enia mieszkañców, 
które w wielu przypadkach 
by³o zwi¹zane z nieznajo-
moœci¹ dzia³alnoœci lotniczej 
i przepisów lotniczych.

Mieszkañcy uznali za naj-
bardziej uci¹¿liwe loty akro-
bacyjne wykonywane na samo-
lotach w barwach Grupy Akro-
bacyjnej „¯elazny”, zw³aszcza 
w weekendy. Soboty i niedziele 
powinny byæ czasem wypo-
czynku, a staj¹ siê dla miesz-
kañców okresem trudnym 
i nerwowym z powodu ha³asu 
i poczucia zagro¿enia. Poja-
wi³y siê pytania o przekra-
czanie norm ha³asu.

Pani Burmistrz Tomicka 
podjê³a decyzjê, i¿ na pocz¹tku 
sezonu lotniczego, wiosn¹ 
2010 r., na zlecenie Urzêdu 
Miasta i Gminy zostan¹ prze-
prowadzone padania poziomu 
ha³asu. Dyrektor Haberland 
zadeklarowa³ wspó³pracê przy 
badaniach i zorganizowanie 
du¿ego natê¿enia ruchu samo-
lotów w czasie ich prowa-
dzenia. 

W efekcie spotkania dyre-
ktor Haberland zadeklarowa³ 
¿yczliwoœæ wobec miesz-
kañców i wyjaœnianie wszel-
kich w¹tpliwoœci na bie¿¹co, 
przez ca³y sezon lotniczy, przez 
szefa wyszkolenia oraz przez 
niego osobiœcie pod numerami 
telefonów komórkowych, 
które s¹ dostêpne na stronie 
internetowej Aeroklubu Po-
znañskiego. Dyrektor obieca³ 
zamieszczanie na stronie inter-
netowej komunikatów o plano-
wanych lotach akrobacyjnych, 
a tak¿e weekendach wolnych 
od takich lotów, aby miesz-
kañcy mogli zaplanowaæ swój 
wypoczynek. Istotna dla miesz-
kañców jest tak¿e informacja 
o 4 weekendach, które samo-
loty akrobacyjne ¯elazny spê-
dz¹ na zgrupowaniach poza 
Kobylnic¹. Jednoczeœnie loty 
akrobacyjne bêd¹ prowadzone 
w miarê mo¿liwoœci w dni 
powszednie, a jeœli to bêdzie 
mo¿liwe tak¿e na terenie lo-
tniska w Bednarach k. Pobie-
dzisk.                            M.M.

Z okazji dnia Dnia Praco-
wnika Ochrony Zdrowia w 
swarzêdzkim ¯³obku „Maciuœ” 
odby³a siê mi³a uroczystoœæ, 
podczas której w imieniu Bur-
mistrza Swarzêdza Anny Tomi-
ckiej ¿yczenia pracownikom 
z³o¿y³a wiceburmistrz Agata 
Kubacka. Tego dnia pracownicy 
¿³obka otrzymali te¿ nagrody 
burmistrza, które by³y wyrazem 
uznania za wzorowe wype³nianie 
obowi¹zków.                      /edu/

Aktualnoœci Prosto z Ratusza

W czwartek 29 paŸdziernika 
zosta³y uroczyœcie otwarte 
ca³kowicie przebudowane ul. 
Olchowa i Wiœniowa w Bogu-
cinie. W ramach tej inwestycji 
wybudowano kanalizacjê desz-
czow¹ oraz jezdnie z betonowej 
kostki brukowej, a tak¿e cho-
dniki wraz z wjazdami. Dla 
poprawy bezpieczeñstwa wy-
konano dodatkowo progi zwal-
niaj¹ce. Budowa objê³a rów-
nie¿ nowe przy³¹cza wody oraz 
do kanalizacji sanitarnej.

Ca³kowity koszt inwestycji 
wyniós³ 3,5 mln z³ z bud¿etu 
Gminy Swarzêdz. Burmistrz 
Swarzêdza Anna Tomicka 

W Bogucinie 
dwie ulice jak nowe

obecna na otwarciu wyrazi³a 
przekonanie, ¿e zakoñczona 31 
sierpnia inwestycja bêdzie 
dobrze s³u¿y³a mieszkañcom 
Bogucina. 

Na zdjêciu (od lewej):
Kierownik Referatu Inwestycji 
UMiG w Swarzêdzu Bart³omiej 
Majchrzak, inspektor nadzoru 
Adam So³ecki, burmistrz Anna 
Tomicka, so³tys Bogucina 
Zbigniew Kaczmarek oraz 
Maciej Siedlecki – w³aœciciel 
firmy Zak³ad Drogowy Maciej 
Siedlecki z Lubonia, która by³a 
wykonawc¹ tej inwestycji.

/tr,mw/

Ju¿ po spotkaniu w sprawie 
ha³asuj¹cych samolotów

„Becikowe” 
– informacja OPS

Uroczystoœæ 
w ¯³obku „Maciuœ”
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14 paŸdziernika 2009 r. 
Pa³acyk pod Lipami w Swa-
rzêdzu by³ miejscem wzrusza-
j¹cej uroczystoœci. W godzinach 

po³udniowych zgromadzili siê 
tam zaproszeni goœcie w oto-
czeniu rodziny i przyjació³. 
Szeœæ par ma³¿eñskich œwiêto-
wa³o 50-t¹ rocznicê zawarcia 
zwi¹zku ma³¿eñskiego! Oto 
jubilaci: Pañstwo Stanis³awa 
i Stefan Anio³owie, Jadwiga 
i Eugeniusz Dropiñscy, Irena 
i Florian Konieczni, Halina 
i M ar i an  N ow iccy,  M ar i a 
i Ryszard Zygmuntowie, Krysty-
na i Kazimierz ̄ urkowie. Goœci 
uroczyœcie powita³y Burmistrz 
Swarzêdza Anna Tomicka oraz 
kierownik Urzêdu Stanu Cy-
wilnego Ewa Tomaszewska-
Kusz.W zwi¹zku z podzia³em 

Referatu Inwestycji i Gospo-
darki Komunalnej Urzêdu 
Miasta i Gminy na dwa odrêbne 
referaty, informujemy, ¿e 
sprawami bie¿¹cego utrzy-
mania zajmowaæ siê bêdzie 
Referat Gospodarki Komu-
nalnej. W zakres zadañ w/w 
Referatu bêdzie wchodzi³o 
miêdzy innymi rozpatrywanie 
wniosków o uzgodnienie 
lokalizacji przy³¹czy w pasie 
drogowym do celów proje-
ktowych. W zwi¹zku z powy¿-
szym, w celu usprawnienia 
pracy Referatu Gospodarki 

Komunalnej, zostanie wprowa-
dzony z dniem 01.12.2009 r. 
nowy druk wniosku, który 
bêdzie dostêpny zarówno w 
tutejszym urzêdzie jak i w 
Biuletynie Informacji Publi-
cznej http://bip.swarzedz.eu/ 
w zak³adce e-Urz¹d.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e 
od dnia 01.12.2009 r. wnioski o 
uzgodnienie lokalizacji przy-
³¹czy w pasie drogowym do 
celów projektowych, bêd¹ 
rozpatrywane wy³¹cznie na 
drukach urzêdowych wraz z 
za³¹czonymi wskazanymi we 
wniosku.

Zerówkowicze u burmistrz 
Tomickiej: o której Pani wstaje?...

Komunikat
Nowy wzór wniosków o uzgodnienie lokalizacji 

przy³¹czy w pasie drogowym do celów projektowych

Burmistrz Anna Tomicka 
serdecznie gratulowa³a boha-
terom uroczystoœci piêknego 
jubileuszu, podkreœla³a nie-
zwyk³¹ wagê wspólnych lat, 
wzajemnego wspierania siê, 
mi³oœci i wyrozumia³oœci. 
Zgromadzeni otrzymali me-
dale Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej za d³ugoletnie 
po¿ycie ma³¿eñskie, bukiety 

kwiatów oraz kosze s³odyczy. 
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 wzruszeñ. 
Te piêkne chwile upamiêtnione 
zosta³y na wspólnych zdjê-
ciach.

/TR, MW/

6x50 lat – gratulujemy!

Uroczystoœæ wrêczenia medali 
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie

Przypominamy  wszystkim 
przedsiêbiorcom wpisanym do 
ewidencji dzia³alnoœci gospo-
darczej prowadzonej przez 
Urz¹d Miasta i Gminy Swa-
rzêdz, ¿e od 1 stycznia 2008 r. 
obowi¹zuje nowa Polska Kla-
syfikacja Dzia³alnoœci PKD 
2007. 

Przedsiêbiorcy, którzy posi-
adaj¹ zaœwiadczenia o wpisie 
do ewidencji dzia³alnoœci go-
spodarczej z kodami PKD 2004 
(czyli wydanymi przed 1 sty-

Uwaga, przedsiêbiorco! - do koñca 
roku trzeba zmieniæ PKD 

cznia 2008 r.), musz¹ dokonaæ 
zmiany przeklasyfikuj¹c kody 
PKD 2004 na kody PKD 2007.
Zmiany nale¿y dokonaæ do 31 
grudnia 2009 roku w Urzêdzie 
Miasta i Gminy w Swarzêdzu 
Biuro Obs³ugi Interesanta 
stanowisko nr 2 tel. 61-65-10-
719.

Za wydanie zaœwiadczenia 
o zmianê wpisu do ewidencji 
dzia³alnoœci gospodarczej nie 
jest pobierana op³ata skar-
bowa.

5 paŸdziernika ruszy³ od 
dawna wyczekiwany konkurs na 
maskotkê Swarzêdza. Pomy-
s³odawcami s¹ radni z Komisji 
Kultury i Sportu Rady Miejskiej 
oraz swarzêdzcy policjanci. 
Wzorem wielu innych miast 

B¹dŸ autorem maskotki Swarzêdza 
– zapraszamy do udzia³u w konkursie!

postanowiono, ¿e maskotka – 
symbol Swarzêdza zaproje-
ktowana zostanie przez uczniów. 

Prace, wykonane dowoln¹ te-
chnik¹ plastyczn¹ na kartce 
wielkoœci A4, uczniowie powinni 
sk³adaæ do 23 listopada 2009 r. w 

swoich szko³ach, sk¹d przekazane 
zostan¹ komisji konkursowej. 

Konkurs rozstrzygniêty zo-
stanie o 2 grudnia 2009. 

Na zwyciêzców czekaj¹ nie-
zwykle atrakcyjne nagrody, a ich 
prace pokazane bêd¹ na specjalnej 

wystawie w Oœrodku Kultury w 
Swarzêdzu.

Zapraszamy do zapoznania 
siê ze szczegó³owym regula-
minem konkursu, który dostê-
pny jest na: 

 www.swarzedz.pl

Zerówkowicze z klasy „B” Szko³y Podstawowej nr 1 w 
Swarzêdzu w pi¹tkowe przedpo³udnie 6 listopada wybrali siê z 
wizyt¹ do pani burmistrz Anny Tomickiej. Pytania zadawane 
podczas spotkania by³y dociekliwe i oryginalne: 
- o której Pani wstaje?, 
- czy to prawda, ¿e Pani pracuje do nocy?,
- czy Pani siê w ratuszu podoba?
Taka mi³a rozmowa mog³aby trwaæ bez koñca. Dzieci mog³y 
jeszcze obejrzeæ gabinet burmistrza. Tam wszystko by³o 
fascynuj¹ce, a najbardziej ¿ywa rybka w akwarium. Strony 
wymieni³y siê upominkami (dzieciaki odœpiewa³y w prezencie 
bardzo d³ug¹ piosenkê). Na zakoñczenie spotkania dzieciaki z 
maskotkami w garœciach obejrza³y centrum monitoringu na 
parterze ratusza…       /r, w/
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Oœrodek Pomocy Spo³ecz-
nej w Swarzêdzu w ramach 
realizowanego projektu syste-
mowego FABRYKA UMIE-
JÊTNOŒCI wspó³finanso-
wanego przez Uniê Europejsk¹ 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Spo³ecznego, dzia³aj¹c 
kompleksowo i systemowo 
wspiera beneficjentów pro-
jektu, a tak¿e ich najbli¿sze 
œrodowisko lokalne uruchamia: 

Lokalny Punkt Wsparcia.

Punkt dzia³a w ka¿d¹ sobotê 
od 24.10.2009 do 19.12.2009 w 
godzinach od 10.00 do 13.00 w 
Miejsko-Gminnym Oœrodku 
Wsparcia w Swarzêdzu ul. 
Piaski 4, tel. 061 6510584 
W Punkcie tym dy¿uruj¹ nastê-
puj¹cy specjaliœci: 
radca prawny 
- porady prawne z zakresu 
prawa:
- pracy
- rodzinnego, 
- cywilnego,
pracownik socjalny 
– informacje na temat mo¿li-
woœci uzyskania wsparcia 
umo¿liwiaj¹cego pokonywanie 
trudnoœci,
psycholog 
– konsultacje psychologiczne 
w ramach, których specjalista 
udzielaæ bêdzie informacji na 
temat dynamiki zachowañ w sy-
tuacjach trudnych, zwi¹za-
nych z wykluczeniem, chorob¹ 
psychiczn¹. Uzyskaæ bêdzie 
mo¿na informacjê na temat 
pomocy specjalistów dostêp-
nych na terenie gminy i powiatu 
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W poniedzia³ek 19 paŸdzier-
nika 2009 zakoñczona zosta³a 
akcja Stra¿y Miejskiej w Swa-
rzêdzu, której celem by³o 
zebranie artyku³ów szkolnych 
dla œwietlic w Wierzonce i Pa-
czkowie. Apel skierowany zo-
sta³ do pracowników Urzêdu 
Miasta i Gminy w  Swarzêdzu. 
Czterej stra¿nicy – Arkadiusz 
Pawlak, Wies³aw Jakubowski, 
Micha³ Krajewski i Marcin 
P³achecki – odpowiedzialni za 
przebieg zbiórki przekazali 
dzieciom z tych œwietlic kartony 
z kredkami, zeszytami, ksi¹-
¿eczkami, kolorowankami, far-
bami itp.

Wszystkie te artyku³y z ca³¹ 

Ponad 254 dziewczynki 
urodzone w 1996 r. i zamel-
dowane na pobyt sta³y b¹dŸ 
czasowy w Gminie Swarzêdz 
objête zostan¹ programem pro-
filaktyki raka szyjki macicy. W 
ramach tego programu przepro-
wadzone bêd¹ szczepienia 
ochronne. Œrodki finansowe na 
realizacjê tego zadania pocho-
dz¹ z bud¿etu Gminy Swarzêdz 
oraz Powiatu Poznañskiego. 
Gmina Swarzêdz zabezpieczy³a 
na ten cel 130 200,00 z³.

Szczepienia zostan¹ wyko-
nane przez Specjalistyczn¹ 
Przychodniê Lekarsk¹ EDI-
CTUM Sp. z o.o. 5 paŸdziernika 
w Gimnazjum nr 3 w Swa-
rzêdzu odby³a siê pogadanka, w 
której udzia³ wziêli rodzice i 

Lokalny Punkt Wsparcia: 

Bezp³atne porady 
dla mieszkañców

poznañskiego, w celu promocji 
i ochrony zdrowia psychicz-
nego oraz skorzystaæ ze spot-
kañ psychoedukacyjnych w 
zakresie zachowañ prozdro-
wotnych, postêpowania z oso-
bami zaburzonymi psychicz-
nie,
policjant – informacje o 
prawach i obowi¹zkach obywa-
telskich. 

Z bezp³atnych porad skorzystaæ 
mog¹ zarówno beneficjenci 
projektu systemowego, jak 
równie¿ mieszkañcy miasta 
i gminy Swarzêdz - osoby za-
gro¿one wykluczeniem, które 
¿yj¹ w niekorzystnych warun-
kach ekonomicznych i nie 
zosta³y wyposa¿one w kapita³ 
¿yciowy umo¿liwiaj¹cy im 
pozycjê spo³eczn¹, co dodatko-
wo utrudnia dostosowywanie 
siê do zmieniaj¹cych siê wa-
runków spo³ecznych i ekono-
micznych. W Punkcie, uzyskaæ 
bêdzie mo¿na bezp³atn¹ i bez-
stronn¹ poradê, gwarancjê 
poufnoœci, a tak¿e wskazanie 
mo¿liwych rozwi¹zañ problemu. 

Harmonogram dy¿urów:
24.X, 7,21.XI,5,19.XII.2009 – 
dy¿ur pe³niæ bêdzie: 
policjant i psycholog

31.X,14,28.XI,12.XII,
19.XII.2009 - dy¿ur pe³niæ 
bêdzie: 
pracownik socjalny i pra-
wnik. 

Koordynator projektu
Jolanta Osada 

Projekt Fabryka Umiejêtnoœci wspó³finansowany przez 
Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu 

Spo³ecznego. 

8 i 9 paŸdziernika 2009 obok 
swarzêdzkiego ratusza stan¹³ 
„mammobus”. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Swarzêdz zaprosi³a 
mieszkanki naszej gminy na 
bezp³atne badania mammo-
graficzne sfinansowane przez 
NFZ. Badania przeprowadzano 
w godz. 9.00 - 16.00 w ambu-
lansie medycznym Oœrodka  
Profilaktyki i Epidemiologii 
Nowotworów w Poznaniu. Z 
zaproszenia skorzysta³o a¿ 165 
pañ! W zwi¹zku z du¿ym 

zainteresowaniem darmowymi 
badaniami profilaktycznymi 
UMiG w Swarzêdzu planuje 
kolejne akcje medyczne. Bê-
dziemy Pañstwa o nich infor-
mowaæ.             T.R.

165 kobiet wykona³o bezp³atne 
badania w „mammobusie”

dziewczêta objête programem. 
Przedstawiciel Przychodni 
EDICTUM przedstawi³ infor-
macjê na temat raka szyjki 
macicy, a tak¿e skutecznoœæ 
profilaktyki poprzez wyko-
nywanie tego typu szczepieñ. 
Kolejnym etapem bêdzie 
poinformowanie wszystkich 
zainteresowanych szczepie-
niem o miejscu i terminie jego 
przeprowadzenia. Informacje 
te zostan¹ przekazane bezpo-
œrednio przez firmê EDI-
CTUM. Wszelkich informacji 
dotycz¹cych szczepienia mo¿na 
uzyskaæ pod numerem telefo-
nu 061 847 04 54 (EDICTUM), 
b¹dŸ w referacie Edukacji, 
Zdrowia i Spraw Spo³ecznych 
– 061 65 12 311.              (edu)

Bezp³atne szczepienia 
dla dziewczynek z rocznika 1996

pewnoœci¹ przydadz¹ siê 
uczniom i uczyni¹ pobyt w 
œwietlicach bardziej kreatyw-
nym i przyjemnym. 

Stra¿ Miejska w Swarzê-
dzu ju¿ planuje kolejn¹ taka 
akcjê na pocz¹tku przysz³ego 
roku. 

Tym razem o pomoc 
stra¿nicy zamierzaj¹ zaapelo-
waæ do wiêkszego grona 
mieszkañców Swarzêdza.

Zaopatrywaæ bêdziemy 
œwietlice przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 i Szkole Podsta-
wowej nr 5 w Swarzêdzu.

Mamy nadziejê, ¿e swarzê-
dzanie popr¹ tê szlachetn¹ 
inicjatywê.      TR, MW

Stra¿nicy dzieciom
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W pi¹tkowy wieczór 16 
paŸdziernika br., pod namiotem 
usytuowanym przy P³ywalni 
"Wodny Raj", mia³o miejsce 
niecodzienne wydarzenie. Poz-
nañski Teatr Usta Usta zapre-
zentowa³ spektakl "Cadillac". 
Aktorzy po³¹czyli kilka kon-
wencji wykorzystuj¹cych udzia³ 
publicznoœci. Spektakl nawi¹-
zywa³ do telewizyjnych reality 
show i teleturniejów. Opowia-
da³ o œlepym po¿¹daniu boga-
ctwa, w³adzy i mi³oœci. Uciele-
œnieniem pokusy w spektaklu 
by³a blondynka z per³owym 
naszyjnikiem i etol¹ z lisa, a 
wygran¹ walizka pieniêdzy i 
samochód - tytu³owy cadillac, 
symbol "szczêœcia i bogactwa". 
Spektakl obna¿y³ tani blichtr 

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz 
zaprasza na koncert Edyty Geppert, 
który odbêdzie siê w niedzielê 15 
listopada 2009 r. w koœciele p.w. 
Chrystusa Jedynego Zbawiciela na os. 
Miel¿yñskiego 1 w Swarzêdzu w godz. 
17:30 – 19:00. Artystce akompaniowaæ 
bêdzie Krzysztof Herdzin - fortepian. 
Scenariusz i re¿yseria - Piotr Loretz. 
Wstêp wolny - zapraszamy!

W œrodowy wieczór 21 paŸ-
dziernika 2009 r. urokliwy 
Pa³acyk pod Lipami w Swa-
rzêdzu wype³ni³y dŸwiêki 
jazzowej muzyki, która przy-
ci¹gnê³a t³um goœci. Burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzêdz Anna 
Tomicka zaprosi³a miesz-
kañców na inauguracjê cyklu 
koncertów muzycznych. W 
mi³ej atmosferze, przy stoli-
kach i lampce wina zasiedli 
przedstawiciele wielu œrodo-
wisk naszej gminy. Bohaterem 
wieczoru by³ Retro Jazz Quar-
tet w sk³adzie: Katarzyna 
Stroiñska-Sierant (pianistka i 
dyrektor zespo³u), Jaros³aw 
Wachowiak (saksofon i klar-
net), Miros³aw Kamiñski 
(perkusja) i Patryk Pi³asiewicz 
(kontrabas). Wszyscy oni s¹ 
absolwentami wy¿szych szkó³ 
muzycznych, dziœ tak¿e ich 
wyk³adowcami. Dwie godziny 
aran¿acji jazzowych w wyko-
naniu znakomitych muzyków 
to by³a prawdziwa uczta dla 
ducha. Pos³uchaliœmy jazzo-
wych opracowañ utworów od 
Hanki Ordonówny przez Cze-
s³awa Niemena do tych najno-
wszych. Gospodarze Pa³acyku 

W sobotnie popo³udnie 24 
paŸdziernika w hallu Gimna-
zjum nr 3 odby³o siê Drugie 
Swarzêdzkie Spotkanie Zespo-
³ów Seniorskich "Rozœpiewani 
Seniorzy". W imprezie wziê³o 
udzia³ 8 zespo³ów skupiaj¹cych 
ponad 100 wykonawców. 
Ka¿dy zespó³ zaprezentowa³ 
ok. 20-minutowy program 
artystyczny. Spotkanie otwo-
rzy³ i zakoñczy³ wystêp Sekcji 

Koncert 
Edyty Geppert 
– zapraszamy!

pod Lipami zadbali o nastro-
jow¹ sceneriê w pomiesz-
czeniach i ogrodzie, a organi-
zatorzy – Oœrodek Kultury w 
Swarzêdzu – o ca³¹ resztê. 
Zas³uchani goœcie z ¿alem 
opuszczali przytulne progi 
Pa³acyku pod Lipami ciesz¹c 
siê ju¿ na kolejny œrodowy 
wieczór muzyczny za kilka 
tygodni. Swarzêdzki koncert 
zespo³u Retro Jazz Quartet 
okaza³ siê prawdziwym suk-
cesem i w pe³ni potwierdzi³ 
trafnoœæ tej inicjatywy.

Informacji o kolejnych 
koncertach prosimy szukaæ na 
www.swarzedz.pl, 

 oraz w innych 
swarzêdzkich mediach.

Na wszystkie spotkania 
wstêp wolny. Zapraszamy!

www.ok. 
swarzedz.pl

Retro Jazz Quartet 
na inauguracjê ”Œrodowych 
wieczorów muzycznych"

Regionalnej Olszyna. Kondy-
cjê seniorów sprawdzi³a kapela 
EMILIA z Krzykos, której 
repertuar porwa³ wszystkich do 
tañca. Ka¿dy z zespo³ów 
otrzyma³ pami¹tkowy dyplom i 
statuetkê. Po wystêpach przy-
szed³ czas na wspólny obiad i 
ma³¹ kawkê. 

Zespo³y bior¹ce udzia³ w 
spotkaniu: Sekcja Regionalna 
"Olszyna" ze Swarzêdza, Chór 
"Melodia" z Pobiedzisk pod 
dyrygentur¹ Stanis³awa Horbika, 
Zespó³ przy Oœrodku Wsparcia 
w Swarzêdzu "Z³ota Jesieñ",  
Klub Seniora "Jaœminy" ze 
Swarzêdza, Chór Seniora "Z³o-
ta Jesieñ" z Kostrzyna dyry-
gent: Barbara Okarma, Zespó³ 
Œpiewaczy Kleszczewianki z 
Kleszczewa, Zespó³ Œpiewaczy 
"Stokrotki" z Kleszczewa oraz 
Kapela EMILIA z Krzykos. 

              /fp/ 

Rozœpiewani Seniorzy
 

„Cadillac zebra³ brawa”
wspó³czesnych atrybutów 
szczêœcia, proponowanych 
przez kulturê masow¹.
"Cadillac" mia³ swoj¹ pre-
mierê siedem lat temu, ale nie 
straci³ nic na aktualnoœci.
Wyst¹pili: Ewa Kaczmarek, 
Marcin G³owiñski, Dominik 
Z³otkowski, Wojciech Wiñ-
ski.  
Scenariusz, re¿yseria:
Wojciech Wiñski
Kostiumy: Ilona Binarsch
Muzyka: Snowman         /mk/

Prosto z Ratusza
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W czwartek 15 paŸdziernika 
2009 do swarzêdzkiego Euro-
Hotelu na zaproszenie w³adz 
Swarzêdza przyby³o prawie 
dwustu emerytowanych nau-
czycieli z naszej gminy. W tym 
uroczystym spotkaniu zorgani-
zowanym z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej wziêli te¿ 
udzia³ dyrektorzy swarzêdz-
kich szkó³ i przedszkoli oraz 
nauczyciele wyró¿nieni Nagro-
dami Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Swarzêdz. 

Gospodarze wieczoru – 
Burmistrz Swarzêdza Anna 

Uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Tomicka oraz przewodnicz¹cy 
Rady Miejskiej Piotr Choryñski 
– serdecznie podziêkowali 
przyby³ym za ich odpowie-
dzialn¹ pracê, za wszystkie 
starania s³u¿¹ce dobremu kszta³-
ceniu i wychowaniu dzieci i m³o-
dzie¿y. Wiele ciep³ych s³ów 
us³yszeli zarówno emerytowani 
jak i czynni zawodowo nau-
czyciele naszej gminy. 

Wieczór umili³ wystêp Swa-
rzêdzkiej Orkiestry Fla¿oleto-
wej pod kierunkiem Wojciecha 
Wietrzyñskiego. Wszyscy ucze-
stnicy spotkania oprócz kwia-

tów otrzymali okolicznoœciowe 
listy od burmistrz Anny To-
mickiej.         

Nagrody Burmistrza Miasta i 
Gminy Swarzêdz otrzymali:

El¿bieta Nawrocka oraz Ewa 
Idziak (Szko³a Podstawowa nr 
1), El¿bieta Wieczorek oraz 
Teresa Jêdrzejczak (Szko³a 
Podstawowa nr 4), Danuta 
Czosnowska i Gra¿yna Krzy-
wosz (Szko³a Podstawowa nr 5), 
Ludmi³a Knopik  (Szko³a 
Podstawowa w Wierzonce), 
Magdalena Ksi¹¿kiewicz  
(Szko³a Podstawowa w Ko-
bylnicy), Maria Kociêcka 
(Zespó³ Szkó³ w Paczkowie), 

  /M.W./

Marlena Adolp i Agata 
Szymañska (Gimnazjum nr 2), 
Waldemar Biskupski i Pawe³ 
Kubiak (Gimnazjum nr 3), 
Bo¿ena Mrugas i Wojciech 
Szulc (Gimnazjum w Zala-
sewie), Danuta Makowiak 
(Przedszkole nr 1), Ma³go-
rzata Æmakowska (Przed-
szkole nr 2), Honorata Juni-
kowska (Przedszkole nr 3), 
Ma³gorzata Purol (Przed-
szkole nr 4), Renata Lekowska 
(Przedszkole nr 5), Jolanta 
Kubacka (Przedszkole w 
Kobylnicy).

Nagrodê Kuratora Oœwiaty 
otrzyma³a Bernadeta Bech z 
Gimnazujm nr 2 w Swarzêdzu.

….Dzieñ Pieczonego Ziem-
niaka w Szkole Podsta-
wowej w Wierzonce. Odby³ 
siê 14 paŸdziernika, czyli w 
DzieñEduklacji Narodowej, 
tak bowiem nietypowo, 
integruj¹c siê z lokaln¹ 
spo³ecznoœci¹, chcieli ob-
chodziæ swoje œwiêto tu-
tejsi pedagodzy. 

I rzeczywiœcie œwi¹tecznie, 
kolorowo, apetycznie i weso³o 
by³o w szkole. Wiernoœci¹ 
regionalnej tradycji wykazali 
siê wszyscy zwi¹zani z pla-
cówk¹, tzn. rodzice, nauczy-
ciele i uczniowie. Bowiem 
przynale¿noœæ do Pyrlandii 
zobowi¹zuje. 

Jak co roku œwiêto uczcili-
œmy przede wszystkim ziem-
niaczan¹ uczt¹. Rodzice, g³ów-
nie mamy i babcie, lecz tak¿e 
uczennice kl.VI stanê³y w 
kulinarne szranki, by potem 
raczyæ wszystkich obecnych 
rozmaitymi specja³ami: od 
wymyœlnych s³odkich kuleczek 

z marcepanem, ze œliwkami czy 
migda³ami poprzez tradycyjne 
szagówki i plendze do „amery-
kañskich” frytek. Na jesiennie 
udekorowanych sto³ach poja-
wi³y siê te¿ babki i ró¿ne sa³atki, 
wszystkie z mniejsz¹ lub 
wiêksz¹ iloœci¹ ziemniaków. 
Syc¹c najpierw oczy, wszyscy 
s³uchali sprawozdañ z kuchar-
skich przygotowañ, mogli te¿ 
zaopatrzyæ siê w specjalnie na tê 
okazjê zredagowane przepisy 
prezentowanych potraw.

Wreszcie ka¿dy zaopatrzony 
w talerzyk i sztuæce ruszy³ 
miêdzy sto³y i czêstuj¹c siê 
niespiesznie rozmawia³ ze 
stoj¹cym obok, polecaj¹c mu to 
lub owo danie, wymieniaj¹c 
achy i ochy, podziwiaj¹c piêkne 

bukiety i kompozycje z je-
siennych darów przygotowane 
przez uczniów ka¿dej klasy. 
Choæ za oknami hula³ zimny 
wiatr, to wewn¹trz zapom-
nieliœmy o tym, ogrzewa³a nas 
atmosfera wzajemnej ¿yczli-
woœci.

Po degustacji, która nie 
pozostawi³a g³odnym nikogo, 
choæ nie wszystkie miski i 
pó³miski opró¿niono, d³uga 
kolejka ustawi³a siê do zdjêcia z 
„Pyrkiem”. Kolejn¹ propozycj¹ 
by³o malowanie, klejenie itp. 
humorystycznych plakatów, 
których g³ównym bohaterem 
by³y, oczywiœcie, ziemniaki - w 
ob³okach, na pla¿y, w ka³u¿y, 
rzeki i góry ziemniaków! 
Podczas tych plastycznych 
dzia³añ bawiono siê wspaniale. 
Wyciszy³o wszystkich s³ucha-
nie historii ziemniaka, tej œwia-
towej, europejskiej i polskiej, 
zakoñczone quizem z nagro-
dami. Najedzonym i rozgrza-
nym niestraszna by³a sztor-
mowa pogoda, odwa¿nie opu-
œcili mury szko³y, by udaæ siê na 
maleñki spacer hartuj¹cy cia³o. 
Kres wêdrówki nast¹pi³ zaraz za 

ogrodzeniem, przy ognisku. 
Tam ponownie zg³odniali mogli 
kontynuowaæ swoje ulubione 
zajêcie, tzn. jedzenie, tym 
razem pieczonych kie³basek i 
wydobytych z popio³u i ¿aru 
ziemniaków. Czas bieg³ nie-
ub³aganie i trzeba siê by³o 
rozstaæ, by nastêpnego  dnia 
znów przyjœæ do szko³y. A 
œwiêto pyry – ju¿ za rok.

A wracaj¹c do Dnia Edukacji 
Narodowej...

Dzieñ Nauczyciela w naszej 
szkole obchodzimy ró¿nie, lecz 
jeden punkt programu od 
kilkunastu lat jest niezmienny. 
Ka¿dego roku zaczynamy Msz¹ 
Œwiêt¹, od kilku lat obo-
wi¹zkowo w Kar³owicach, w 
kaplicy p.w. Jezusa Dobrego 
Nauczyciela. To jedyny koœció³ 
w Polsce pod takim wez-
waniem. Do nawiedzenia go 
szczególnie zaproszeni mog¹ 
siê czuæ nauczyciele, zw³aszcza 
14 paŸdziernika, kiedy w tej 
œwi¹tyni obchodzony jest od-
pust i wszyscy modl¹ siê do 
Jezusa Dobrego Nauczyciela za 
nios¹cych oœwiaty kaganek…

M.M.

Pyry, szagówki i plendze, czyli …

fo
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W dniach 2 - 11 paŸdzier-
nika 2009r. przebywa³a w 
Rosji delegacja nauczycieli i 
uczniów Zespo³u Szkó³ Nr 1 
w Swarzêdzu. 
W sk³ad delegacji wchodzili 
dyrektor szko³y Przemys³aw 
Jankiewicz, wicedyrektor 
Anna Cichocka – Majchrzak, 
nauczyciel jêzyka angiel-
skiego Magdalena Wojcie-
chowska oraz uczniowie 
reprezentuj¹cy ró¿ne ro-
dzaje szkó³. 

G³ównym celem wizyty by³ 
udzia³ w zorganizowanej przez 
zaprzyjaŸnion¹ Szko³ê Ogólno-
kszta³c¹c¹ nr 96 w Sankt 
Petersburgu konferencji doty-
cz¹cej „Wspó³pracy oraz reali-
zowania niektórych jednostek 
lekcyjnych na odleg³oœæ przez 
Internet”. Polska delegacja z 
zaciekawieniem przygl¹da³a siê 
systemowi kszta³cenia i organi-
zacji pracy w petersburskiej 
szkole. Podczas spotkañ usta-
lono, ¿e w listopadzie br. szko³y 
ze Swarzêdza i Sankt Peters-
burga przeprowadz¹ lekcje z 
jêzyka angielskiego i jêzyka 
rosyjskiego przez Internet dla 
szko³y partnerskiej.

Szko³y wyrazi³y równie¿ 
gotowoœæ dalszej wspó³pracy 
i wymiany uczniów zgodnie z 

podpisanym w 2006r. porozu-
mieniem. Postanowiono od 
przysz³ego roku szkolnego 
zwiêkszyæ liczbê uczniów w 
wymianach, w zale¿noœci od 
mo¿liwoœci finansowych. 

W ramach programu wy-
miany delegacja polska zapo-
zna³a siê z funkcjonowaniem 
nowo wybudowanego Centrum 
Pomocy Socjalnej w rejonie 
Kaliñskim, które kompleksowo 
koordynuje wszelak¹ pomoc 
rodzinie oraz dzieciom zagro-
¿onym patologiami. Jego wy-
posa¿enie spe³nia najwy¿sze 
œwiatowe standardy. Wa¿nym 
punktem wizyty by³o spotkanie 
w Konsulacie RP z Konsulem 
Generalnym, Jaros³awem Droz-
dem, który wraz z Konsulem 
Generalnym Federacji Rosyj-
skiej w Poznaniu w sposób 
aktywny wspieraj¹ wymianê. W 
spotkaniu uczestniczy³ kom-
batant I Armii Wojska Pols-
kiego. Deputowany do Parla-
mentu Sankt Petersburga, 
Pawel Soltan, w pierwszym 
dniu wizyty zaprosi³ delegacjê 
polsk¹ na koncert „My peters-
bur¿anie” oraz goœci³ w sie-
dzibie w³adz najwy¿szych 
miasta Sankt Petersburg, w 
Pa³acu Mariñskim. Deputo-
wany P.Soltan podczas spot-

kania zapozna³ delegacjê z 
funkcjonowaniem w³adz Sankt 
Petersburga i podkreœli³ zna-
czenie kontaktów m³odzie¿y 
polskiej i rosyjskiej. 

Uczniowie i nauczyciele 
mieli okazjê zwiedziæ wspa-
nia³y pa³ac, miejsce spotkañ 
miêdzynarodowych. Dyrektor 
szko³y p. Przemys³aw Jankie-
wicz przekaza³ pami¹tki z 
Powiatu Poznañskiego.

Podarunkiem Deputowa-
nego dla uczniów by³ rejs 
statkiem po kana³ach i Newie w 
Sankt Petersburgu.

W ramach programu ucznio-
wie i nauczyciele zwiedzili 
równie¿ najbardziej intere-
suj¹ce miejsca Sankt Peters-
burga tj. Twierdzê Pietropa-
w³owsk¹, Ermita¿ – jedno z 
najbogatszych muzeów na œwie-
cie, najwiêksz¹ i najpiêkniejsz¹ 
œwi¹tyniê miasta - Sobór œw. 
Izaaka oraz dwa kompleksy 
pa³acowo – parkowe pod mia-

stem: Carskie Sio³o z burszty-
now¹ komnat¹ oraz Paterhoff 
z unikalnymi fontannami. 

Wa¿nym punktem pro-
gramu by³a wizyta na Cme-
ntarzu Piskarjowskim,miejscu 
spoczynku 2 milionów lenin-
gradczyków, którzy stracili 
¿ycie w czasie prawie 900 – 
dniowego oblê¿enia Lenin-
gradu przez hitlerowców.

Delegacja polska z³o¿y³a 
kwiaty pod pomnikiem upa-
miêtniaj¹cym udzia³ Polaków 
w obronie Leningradu. W 
ostatni dzieñ wizyty ucznio-
wie polscy i rosyjscy bior¹cy 
udzia³ w programie, zwiedzili 
liniê produkcyjn¹ najwiêk-
szego browaru w Rosji, 
Baltika. Na szczególne pod-
kreœlenie zas³uguje goœcin-
noœæ z jak¹ przyjêli nas nasi 
przyjaciele ze Szko³y nr 96 z 
Sankt Petersburga oraz znako-
micie przygotowany program 
wizyty.             /jp/

Delegacja ZS nr 1 
z wizyt¹ w Petersburgu

…to zaproszenie  d la  
uczniów gimnazjów i szkó³ 
podstawowych do wziêcia 
udzia³u w popularnych kon-
kursach polonistycznym i 
matematycznym. W³aœnie 
rusza siedemnasta edycja 
„Z³otej ¯aby” i dziesi¹ta 
„Z³otej ̄ abki”. 

Konkursy w dziedzinie 
literatury i jêzyka polskiego 
oraz matematyki organizowane 

s¹ przez swarzêdzk¹ Fundacjê 
Edukacji Spo³ecznej "EKOS" 
od 1991 r. Zamiarem organi-
zatorów jest premiowanie 
uczniów, którzy ³¹cz¹ wyo-
braŸniê z umiejêtnoœci¹ szu-
kania niebanalnych rozwi¹zañ. 
Konkursy nie maj¹ badaæ 
wiedzy, lecz przyci¹gn¹æ i 
ukazaæ sprawnych u¿ytko-
wników jêzyka i poszukiwaczy 
niebanalnych dróg rozwi¹-
zywania problemów matema-
tycznych.

Konkursy adresowane s¹ do 
uczniów klas pi¹tych i szóstych 
szkó³ podstawowych ("Z³ota 
¯abka") oraz do uczniów dru-
gich i trzecich klas gimnazjów 
("Z³ota ¯aba"). Oferta dociera 

do nich za poœrednictwem ich 
nauczycieli matematyki i jê-
zyka polskiego. Przebieg kon-
kursu jest dwuetapowy: pier-
wszy etap w tym roku odbêdzie 
siê 2-3 grudnia w szko³ach w 
ca³ej Wielkopolsce i w woje-
wództwie lubuskim, fina³ zaœ 20 
lutego 2010 r. w spo³ecznej 
szkole prowadzonej w Swa-
rzêdzu przez Fundacjê i w 
jednej ze swarzêdzkich publicz-
nych szkó³ podstawowych..

Laureaci otrzymaj¹ nagrody 
rzeczowe, ksi¹¿ki i pomoce 
naukowe, a tak¿e stypendia. 
Przyznane zostan¹ liczne wy-
ró¿nienia. Tradycyjnie nagro-
dzeni bêd¹ równie¿ nauczyciele 
laureatów. Uroczyste og³o-

szenie wyników i wrêczenie 
nagród nast¹pi 10 kwietnia 
2010 roku.

Konkursy s¹ wspó³finan-
sowane ze œrodków publicz-
nych pochodz¹cych z bud¿e-
tów samorz¹dów miast, gmin i 
powiatów. Od wielu lat swo-
jego wsparcia udziela tak¿e 
Miasto i Gmina Swarzêdz. 

Uczniowie ze Swarzêdza i 
okolic odnieœli w „¯abie” i w 
„¯abce” sporo sukcesów. W 
ubieg³ym roku Bartosz W³o-
darczak z SP nr 5 w Swarzêdzu 
zaj¹³ pierwsze miejsce z mate-
matyki, a Patrycja Jarmicka z 
SP nr 4 w Swarzêdzu by³a pi¹ta 
w konkursie polonistycznym. 

Kumaj z ¿ab¹

Prosto z Ratusza
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„Jan Pawe³ II – Papie¿ 
Wolnoœci” to tegoroczne has³o 
Dnia Papieskiego, który ob-
chodzony jest od 2001 roku, 
zawsze w niedzielê poprze-
dzaj¹c¹ rocznicê wyboru Ka-
rola Wojty³y na Stolicê Piotro-
w¹. W tym roku obchodziliœmy 
go 11 paŸdziernika.

Z tej okazji równie¿ w 
Zespole Szkó³ w Paczkowie 
oddano ho³d Wielkiemu Pola-
kowi.

W niedzielê 11 paŸdzier-
nika 2009 roku o godz. 16.30 na 
sali gimnastycznej szko³y, ju¿ 
po raz pi¹ty odby³a siê wie-
czornica przygotowana przez 
pani¹ Iwonê Kubiak. Przybyli 
na ni¹ zaproszeni goœcie, na-
uczyciele, uczniowie, rodzice 
oraz mieszkañcy Paczkowa i 
okolicznych wsi.

Uroczystoœæ ta mia³a trzy 
wymiary: artystyczny, ducho-

wy i modlitewny.
Podczas programu artysty-

cznego mieliœmy okazjê pos³u-
chaæ wspomnieñ o Janie Pawle 
II, refleksji nad wartoœciami, 
które nam przez lata swego 
pontyfikatu przekazywa³ i 
wierszy. Wszystko to przepla-
tane by³o radosnym œpiewem 
chórku dzieciêcego. Wybrzmia-
³y oczywiœcie ulubione pieœni 
naszego Papie¿a Barka i Abba 
Ojcze. Równie¿ modlono siê w 
intencji duszy Jana Paw³a II, po 
czym chórek odœpiewa³ hymn 
Pokolenie Jana Paw³a.

Wiêkszoœæ zgromadzonych 
entuzjastycznie do³¹czy³a siê do 
œpiewu.

Szczególnie wzruszaj¹ce 
dla zgromadzonej publicznoœci 
by³y fragmenty nagrañ ze 
s³owami Ojca Œwiêtego z jego 
pielgrzymek do Polski. Nie-
jedna osoba ukradkiem ociera³a 

³zy.
Na zakoñczenie pani dyre-

ktor Ma³gorzata Szomek zade-
dykowa³a uczniom wiersz 
Karola Wojty³y pt. Dzieci i 
spyta³a jego s³owami:
Tego, co w was siê zaczê³o, czy 
potraficie nie popsuæ,
czy bêdziecie zawsze oddzielaæ 
dobro i z³o?

Miejmy nadziejê, ¿e tak. A 
pomoc¹ w tym, mog¹ byæ 
nauki wyp³ywaj¹ce z rekole-
kcji o temacie Jan Pawe³ II - 
S³uga Bo¿y, które odby³y siê z 
inicjatywy szko³y w dniach : 
12,13,15 paŸdziernika 2009 
roku.

Agata Jankowiak

IX Dzieñ Papieski – wieczornica w Paczkowie 

Od wrzeœnia tego roku w 
bibliotece Gimnazjum im. 
Miko³aja Kopernika w Zala-
sewie odbywaj¹ siê warsztaty 
kaligrafii. Dwa razy w mie-
si¹cu uczestnicy spotykaj¹ siê 
w czytelni i pod czujnym 
okiem pani Ma³gorzaty Mar-
sza³ek (nauczycielki plastyki i 
j. angielskiego) ucz¹ siê sztuki 
kaligrafii. Poznaj¹ takie kroje 
pisma jak uncja³a, minusku³a 
karoliñska, pó³uncja³a irlan-
dzka oraz gotyk. 

W przysz³oœci uczniowie 
zapoznaj¹ siê tak¿e ze sztuk¹ 
iluminatorstwa, któr¹ s¹ zafa-
scynowani. Iluminatorstwo 
polega na zdobieniu liter przy 
pomocy ró¿nych technik i 
materia³ów, np. p³atków z³ota. 

Choæ na pierwszy rzut oka 
kaligrafia jest sztuk¹ trudn¹, tak 
naprawdê opanowanie jej  
wymaga po prostu czasu i wielu 
æwiczeñ. Nie trzeba wiêc mieæ 
zdolnoœci plastycznych, aby 
³adnie pisaæ, gdy¿ trening czyni 
mistrza. Pisanie ka¿dej literki 
wymaga ogromnej cierpli-
woœci, pacy i precyzji. 

Czy kaligrafia daje nam 
jakieœ korzyœci? Tak: nie tylko 
³adnie piszemy i wykonujemy 
ró¿ne piêkne prace, które w 
dzisiejszym œwiecie s¹ rzadkie, 
ale te¿ daje nam wyciszenie, 
wy³¹czenie siê z codziennych 
trosk i spokój.

Natalia Czy¿ewska kl. IIId
rzecznik prasowy biblioteki

Kaligrafia dla ka¿dego?

W dniach od 27 wrzeœnia do 
3 paŸdziernika uczniowie z 
Zespo³u Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu 
brali udzia³ w warsztatach prze-
znaczonych dla szkó³ uczestni-
cz¹cych w projekcie realizowa-
nym przez Stowarzyszenie 
Przyjazna Szko³a: „Spo³e-
czeñstwo obywatelskie w obie-
ktywie”. Uczniowie wraz z 
opiekunem pani¹ Beat¹ Gierna-
towsk¹ przebywali w oœrodku w 
Grodnie ko³o Miêdzyzdrojów, 
gdzie przez ca³y tydzieñ 
uczestniczyli w warsztatach 
prawno-cz³owieczych oraz w 
warsztatach filmowych.

Warsztaty prawno - cz³owie-
cze prowadzone przez trenerów 
z Amnesty International mia³y 
na celu przybli¿enie uczniom 
problematyki, jak¹ zajmuje siê 
Amnesty International. Podczas 
zajêæ poruszane by³y trudne 
tematy tolerancji, równoupra-
wnienia, praw cz³owieka itp.

Na zakoñczenie zajêæ z 
Amnesty International, ka¿dy z 
uczniów samodzielnie prowa-
dzi³ warsztaty z grup¹ rówie-
œników. Druga czêœæ tygodnia 
przeznaczona by³a na war-sztaty 

filmowe. Uczniowie pod 
okiem profesjonalistów z 
bran¿y filmowej poznawali 
poszczególne elementy sztuki 
filmowej takie jak: monta¿, 
operowanie kamer¹, obróbka 
zdjêæ czy re¿yseria. Nastêpnie 
ka¿da z grup musia³a wykazaæ 
siê zdobytymi umiejêtnoœ-
ciami i stworzyæ w³asny 
kilkuminutowy film. Ucznio-
wie na podstawie stworzonego 
przez siebie scenariusza, wyko-
nali zdjêcia do filmu i zmon-
towali go. Niezbêdna by³a przy 
tym pomoc profesjonalistów. 
Krêcenie filmu i monta¿ mia³y 
przygotowaæ uczniów do 
realizacji póŸniejszego i sa-
modzielnego filmu doku-
mentalnego lub reporta¿u o 
problematyce spo³ecznej.

Natalia Nowak

„Spo³eczeñstwo obywatelskie 
w obiektywie” – uczniowie ZS nr 1 

na warsztatach na wyspie Wolin

Prosto z Ratusza
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Doros³e Dzieci Alkoholików to 
osoby dorastaj¹ce w rodzi-
nach dysfunkcyjnych, rodzi-
nach z problemem alkoho-
lowym, który wypaczy³ w 
znaczny sposób ich pogl¹d na 
œwiat i na siebie samych. 

Doœwiadczenia wyniesione z 
„nietrzeŸwego” domu rzutuj¹ na 
przysz³e kontakty z ludŸmi. 
Okaleczone w dzieciñstwie 
uczucia s¹ przyczyn¹ pro-
blemów emocjonalnych w 
doros³ym ¿yciu. Odbija siê to 
zw³aszcza na relacjach oso-
bistych. Ludzie tacy czêsto nie 
potrafi¹ budowaæ trwa³ych, 
udanych zwi¹zków. Z powodu 
braku dobrych wzorców maj¹ 
te¿ k³opoty z odnalezieniem siê 
w roli rodzica. Jedyna sfera, w 
jakiej sobie radz¹, to praca. Tu 
przydaje siê ich „zaprawienie w 
bojach” - umiejêtnoœæ stawiania 
czo³a trudnym sytuacjom albo 
balansowania na krawêdzi 
ryzyka. Osoby z syndromem 
DDA zwykle nie zdaj¹ sobie 
sprawy z tego, ¿e przyczyn¹ ich 
emocjonalnych niepowodzeñ 
móg³ byæ alkoholizm rodziców. 
Na ogó³ wrêcz zaprzeczaj¹, ¿e 
ojciec czy matka nadu¿ywali 
alkoholu, a win¹ za swoje 
k³opoty obarczaj¹ wy³¹cznie 
siebie. Za tak¹ postaw¹ id¹ 
czêsto nerwice, depresje, nad-
pobudliwoœæ, problemy ze snem, 
zaburzenia seksualne, choroby 
psychosomatyczne, wynikaj¹ce z 
przeci¹¿enia stresem, i inne. 

Masz wra¿enie, ¿e ¿ycie ciê 
przerasta. Nie radzisz sobie z 
emocjami i relacjami z ludŸmi? 
Nie wiesz, dlaczego tak siê 
dzieje? Mo¿e któryœ z Twoich 
rodziców nadu¿ywa³ alkoholu. 
To, byæ mo¿e, jest Ÿród³o twoich 
problemów. 

Je¿eli chcesz uwolniæ siê od 
zmory dzieciñstwa, a przynaj-
mniej zminimalizowaæ wp³yw 
przesz³oœci na teraŸniejszoœæ lub 
gdy twój partner wychowa³ siê w 
"nietrzeŸwej" rodzinie i szukasz 
pomocy to wiêcej informacji na 
temat syndromu DDA jak i grup 
wsparcia mo¿esz uzyskaæ drog¹ 
e-mailow¹ pod adresem: 

 
lub pod numerem telefonu (061) 
651 26 50 (wew.) 19.

zadajpy-
tanie.alkoholizm@swarzedz.pl

Wac³aw Ro¿ek 
Sekcja Profilaktyki i Terapii
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

„Dawnych Wspomnieñ Czar” 
to projekt zrealizowany z okazji 
Miêdzynarodowego Dnia Osób 
Starszych, który obchodzimy 1 
paŸdziernika. Ten niezapo-
mniany dla wszystkich dzieñ 
odby³ siê w atmosferze lat 40-
tych - królowa³y eleganckie 
stroje, a stylowo ubrane panie w 
towarzystwie przystojnych 
mê¿czyzn dodawa³y uroku 
ca³ej imprezie.

27 wrzeœnia przed Urzêdem 
Miasta i Gminy zebrali siê 
swarzêdzcy seniorzy, których 
uroczyœcie przywita³a Bur-
mistrz Miasta i Gminy Swa-
rzêdz – Pani Anna Tomicka. 
Kolorowe balony pofrunê³y do 
nieba, a barwny korowód ucze-
stników pod¹¿y³ za radoœnie 
dyryguj¹cym clownem, który 
prowadzi³ wszystkich w rytm 
muzyki swarzêdzkiej orkiestry 
dêtej na tereny Centrum Rekre-
acji i Sportu przy p³ywalni 
„Wodny Raj”. 

Organizatorzy podczas tego 
piêknego, s³onecznego dnia 
przygotowali moc atrakcji w 
klimacie lat czterdziestych z 
myœl¹ o seniorach: wystêp 
aktorów Teatru Muzycznego pt. 
„Piosenki stare, jak œwiat”, 
Kapeli Podwórkowej „Junki z 
Buku”, która rozbawi³a zgro-
madzonych goœci utworami 
folkloru miejskiego. Pan Mi--
cha³ Grudziñski, aktor Teatru 
Nowego z Poznania w swoim 
programie kabaretowym, bêd¹-
cym satyr¹ na nasz¹ codzienn¹ 
rzeczywistoœæ rozœmiesza³ pu-
blicznoœæ do ³ez. Nie zabrak³o 
wystêpów muzycznych senio-
rek z Klubu „Jaœminy” z os. 
Czwartaków, zespo³u muzy-
cznego z Miejsko – Gminnego 
Oœrodka Wsparcia oraz wystê-
pu Sekcji Piosenki „Furora” 
dzia³aj¹cej w Swarzêdzkim 
Oœrodku Kultury. Atmosferze 
„dawnych wspomnieñ czar” 
towarzyszy³a muzyka katary-
niarza, której klimat uatrakcyj-

nia³a siedz¹ca obok piêkna i 
dostojna papuga. 

Aby podkreœliæ charakter 
domi-nuj¹cej elegancji w latach 
40 – tych nie zabrak³o konkursu 
na najbardziej oryginalny strój, 
panie zosta³y wyró¿nione za 
pomys³owoœæ i w³asn¹ inicja-
tywê twórcz¹. Aby przenieœæ 
seniorów jeszcze mocniej w 
czasy dzieciñstwa i m³odoœci 
imprezê poprowadzi³ profe-
sjonalnie przygotowany wodzi-
rej, a zwiedzanie „swarz-
êdzkiego starego miasta” uatra-
kcyjnia³y przejazdy bryczkami i 
samochodami marki „Syrena” 
oraz „Warszawa”. 

Oprócz muzyki, œpiewu i 
tañca mo¿na by³o sprawdziæ siê 
w zabawach sportowych, takich 
jak: boccia i serso oraz obejrzeæ 
prace plastyczne przygotowane 

przez seniorów dzia³aj¹cych w 
Klubach Seniora znajduj¹cych 
siê na terenie Miasta i Gminy 
Swarzêdz. Zamys³em tego 
uroczystego dnia by³a promocja 
aktywnoœci osób starszych w 
Gminie Swarzêdz. Entuzjazm 
i pogoda ducha zgromadzonych 
goœci oraz wystêpuj¹cych 
artystów sprawi³y, ¿e ten dzieñ 
na d³ugo pozostanie w pamiêci 
seniorów i stanie siê inspiracj¹ 
do dalszych dzia³añ.

Podziêkowania dla praco-
wników Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej oraz dla -wolontariuszy 
z Gimnazjum Nr 3 w Swa-
rzêdzu.

Magdalena Michalska

p. o. Kierownika 
Miejsko – Gminnego Oœrodka 

Wsparcia w Swarzêdzu

„Dawnych Wspomnieñ Czar” 
- udana zabawa w stylu lat 40…

DDA czyli... 
Doros³e Dzieci 
Alkoholików
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140 seniorów w przepiêknie 
udekorowanych kapeluszach 
bawi³o siê przy muzyce granej 
na ¿ywo przez kapelê podwór-
kow¹ „Swoja wiara” z Muro-

wanej Goœliny. Program „Balu 
Kapeluszowego” przewidywa³ 
tak¿e konkursy sprawnoœciowe, 
przy których seniorzy musieli 
równie¿ wysiliæ swoje umys³y. 

Du¿ym powodzeniem cieszy³o 
siê karaoke podczas, którego 
uczestnicy balu mieli mo¿li-
woœæ wspólnego œpiewania 
znanych, polskich piosenek. 
Seniorzy wyœmienicie bawili siê 
do póŸnych godzin popo³u-
dniowych, a dobry nastrój 

wyp³ywaj¹cy z balu zabrali ze 
sob¹ do domów…

Magdalena Michalska
p.o. Kierownik

Miejsko – Gminnego Oœrodka 
Wparcia w Swarzêdzu

Bal Kapeluszowy
Dzieñ Cz³owieka Starszego uczciliœmy 20 paŸdziernika 
spotykaj¹c siê w coraz wiêkszym gronie seniorów w 
swarzêdzkim EuroHotelu. Has³em przewodnim tego-
rocznej imprezy by³ kapelusz, który jednoczeœnie by³ te¿ 
biletem wstêpu. „Bal Kapeluszowy” by³ uwieñczeniem 
obchodów Dnia Cz³owieka Starszego, które rozpoczê³y 
siê imprez¹ „Dawnych Wspomnieñ Czar” 27 wrzeœnia 
2009 r.

Alkoholizm jest chroniczn¹, 
postêpuj¹c¹ i potencjalnie 
œmierteln¹ chorob¹. Mo¿e 
jednak byæ powstrzymana, 
je¿eli osoba uzale¿niona po-
dejmie systematyczn¹ terapiê w 
placówce odwykowej. Cenn¹ 
pomoc mo¿na równie¿ znaleŸæ 
w œrodowiskach wzajemnej 
pomocy, takich jak Wspólnota 
Anonimowych Alkoholików 
lub Klub abstynenta. 

Jedyny sposób na uratowa-
nie ¿ycia alkoholika to absty-
nencja i nauka zapobiegania 
nawrotom picia. Zasadniczo 
stosuje siê dwie podstawowe 
formy leczenia uzale¿nieñ: 
Leczenie stacjonarne czyli tzw. 
leczenie zamkniête trwaj¹ce, w 
zale¿noœci od specyfiki oœrod-

ka, od 4 do 8 tygodni. Leczenie 
zamkniête, rozumieæ nale¿y 
jako leczenie w oœrodku ca³o-
dobowym. Jedynym, s³u¿¹cym 
zreszt¹ pacjentom, ograni-
czeniem, jest tu koniecznoœæ 
przestrzegania konkretnego 
regulaminu, którego zadaniem 
jest wspomaganie procesu 
terapeutycznego. Jest to nie-
w¹tpliwie najlepsza forma 
terapii bezwzglêdnie wskazana 
dla osób, które doœwiadczaj¹ 
trudnoœci z utrzymaniem 
d³u¿szych abstynencji.

Leczenie ambulatoryjne 
prowadzone w poradniach, 
przychodniach i specjali-
stycznych gabinetach prywat-
nych. Leczenie podzielone jest 
zwykle na dwa (podstawowy i 

pog³êbiony) lub trzy (wstêpny, 
podstawowy i pog³êbiony) 
etapy. Odbywa siê ze œredni¹ 
czêstotliwoœci¹ trzech spotkañ 
w tygodniu na pocz¹tku le-
czenia do jednego spotkania pod 
koniec procesu terapeutycz-
nego.
 Terapia uzale¿nieñ w uzasa-
dnionych przypadkach zak³ada 
tak¿e stosowanie farmaceuty-
ków, przyjmowanych po kon-
sultacji lekarskiej, pod œcis³¹ 
kontrol¹ lekarza specjalisty. 
Optymalne warunki dla zdro-
wienia stwarza po³¹czenie 
terapii prowadzonej w oœrod-
kach stacjonarnych, poradniach 
i przychodniach z mitingami 
AA, czyli spotkaniami samo-
pomocowych grup trzeŸwie-

j¹cych alkoholików, na których 
dziel¹ siê Oni swoim doœwiad-
czeniem, udzielaj¹ sobie wspar-
cia, stanowi¹c jednoczeœnie 
dla siebie trzeŸwe, bezpieczne 
œrodowisko spo³eczne.

Wiêcej informacji mog¹ 
pañstwo uzyskaæ w Oœrodku 
Pomocy Spo³ecznej w ramach 
którego dzia³a Punkt konsul-
tacyjny dla osób uzale¿nio-
nych od alkoholu i ich bliskich 
tel. (061) 651 26 50 oraz 
Internetowy punkt konsul-
tacyjny ds. uzale¿nieñ:
zadajpytanie.alkoholizm@s
warzedz.pl.

Wac³aw Ro¿ek 
Sekcja Profilaktyki i terapii

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

Jak leczyæ alkoholizm?

Prosto z Ratusza
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Mo¿na ju¿ teraz dokonywaæ wyboru 
przychodni za pomoc¹ deklaracji, któr¹ 
drukujemy na stronach 17-18.

Z wype³nion¹ deklaracj¹ nale¿y siê 
zg³osiæ do przychodni CERTUS przy ul. 
Poznañskiej 15 w Swarzêdzu od 4 
czwartego stycznia 2010 r. i tam, 
rejestruj¹c siê, dokonaæ wyboru swojego 
lekarza. 

Pacjentów dotychczasowej przycho-
dni Diagter Sp. z o.o. prosimy o zasiêganie 
bardziej szczegó³owych informacji na 
temat nowego miejsca przyjêæ bezpo-
œrednio w przychodni na ul. Poznañskiej 
15 w Swarzêdzu do koñca bie¿¹cego roku, 
gdy¿ umowa najmu tego budynku zawarta 
z firm¹ Diagter Sp. z o.o. obowi¹zuje do 31 
grudnia 2009 roku. 

Uwaga! W przypadku przesuniêcia 
terminu zakoñczenia remontu oœrodka 
zdrowia przy ul. Poznañskiej 15, zostanie 
przygotowana przychodnia lekarza 
rodzinnego w innej dogodnej lokalizacji. 
Remont tego budynku zakoñczy siê nie 
póŸniej ni¿ do 31 marca 2010 roku. 

Ponadto przypominamy, ¿e umowy na 
wynajem pozosta³ych, nale¿¹cych do 
Gminy Swarzêdz, oœrodków zdrowia, tj. w 
Swarzêdzu na os. Koœciuszkowców i w 
Kobylnicy przy ul. Poznañskiej, zosta³y 
zawarte z firm¹ Diagter Sp. z o.o. i 
obowi¹zuj¹ od 01.01.2010 do 31.12.2012. 

* * * 
Przychodnia we Swarzêdzu przy ul 

Poznañskiej bêdzie czwart¹ placówk¹ 
Prywatnej Lecznicy CERTUS na terenie 
aglomeracji poznañskiej. Kierownikiem 
placówki zosta³ lek. med. Klaudiusz 
Ziomek – specjalista medycyny ro-

dzinnej, który przez ostatnie trzy lata 
sprawowa³ funkcjê kierownika Centrum 
Medycznego nr 2 (Poznañ, ul. Wagrowska 
6 – przy Rondzie Staro³êka). 

W Centrum Medycznym nr 3, bo tak 
nazwano przychodniê CERTUS-a w 
Swarzêdzu, bêd¹ œwiadczone g³ównie 
us³ugi w ramach umowy z Wielkopolskim 
Oddzia³em Wojewódzkim Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Bêdzie tu mo¿na 
skorzystaæ z poradni lekarza rodzinnego 
(opieka medyczna dotycz¹ca osób doro-
s³ych i rodziny), poradni pediatrycznej 
(badania, szczepienia i opieka medyczna 
nad dzieæmi) i poradni ginekologiczno-
po³o¿niczej (tak¿e profilaktyka raka 
szyjki macicy i pe³ne informacje o 
nowoczesnych metodach antykoncepcji). 
Na miejscu dostêpne bêdzie laboratorium 
diagnostyczne oraz pracownia RTG i 
USG. Badania mo¿na bêdzie wykonaæ 
bezp³atnie (dla pacjentów poradni lekarza 
rodzinnego, pediatrycznej i ginekolo-
gicznej, którym lekarz wystawi zlecenie 
na badania) lub prywatnie – pe³nop³atnie, 
wg cennika obowi¹zuj¹cego w Prywatnej 
Lecznicy Certus. 

Prywatna Lecznica CERUS posiada 
wieloletnie doœwiadczenie w prowadzeniu 
Poradni Lekarza Rodzinnego. Wszystkie 
wczeœniej utworzone poradnie firmy 
CERTUS funkcjonuj¹ do dziœ ku 
zadowoleniu pacjentów, oferuj¹c coraz 
szersz¹ gamê us³ug medycznych. Dodat-
kow¹ korzyœci¹ jest fakt, ¿e w Centrum 
Medycznym nr 3 – jak we wszystkich 
placówkach Prywatnej Lecznicy CERTUS 
– obowi¹zywaæ bêd¹ standardy obs³ugi 
pacjenta wynikaj¹ce z certyfikatu Sy-
stemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ zgodnego z 
norm¹ ISO 9001:2000, który CERTUS 
posiada od 2003 roku. 

W grudniu 2007 roku Prywatna 
Lecznica CERTUS zosta³a nagrodzona 
Certyfikatem Jakoœci w VIII edycji 
Konsumenckiego Konkursu Jakoœci 
Us³ug „Najlepsze w Polsce – The Best 
in Poland”. 

/tr, mw/

Szkolne Schronisko M³odzie¿owe 
„SARENKA” w Kobylnicy powsta³o w 1964 
r. jako schronisko sta³e czynne przez ca³y rok. 
Znajduje siê w budynku Szko³y Pod-
stawowej w Kobylnicy przy ul. Poznañskiej 
50. Przeznaczone jest dla zorganizowanych 
grup m³odzie¿y, jak równie¿ dla turystów 
indywidualnych, którzy chc¹ po³¹czyæ nisk¹ 
cenê z przyzwoitym standardem us³ug. 
Umieszczone jest w Informatorze Miê-
dzynarodowej Federacji Schronisk m³o-
dzie¿owych, Informatorze Polskiego 
Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych.

Do dyspozycji turystów jest 48 miejsc 
noclegowych w pokojach 6 – 10 osobowych, 
kuchnia samoobs³ugowa z pe³nym wypo-
sa¿eniem, jadalnia, œwietlica z telewizj¹ i 
kominkiem oraz bibliotek¹ turystyczn¹. 
Obok schroniska znajduje siê boisko na 
skraju Puszczy Zielonka, a na dziedziñcu 
szkolnym parking dla samochodów i 
autokarów.

Walory turystyczno krajoznawcze miej-
scowoœci i jej okolic, bliskoœæ Poznania oraz 
Szlak Piastowski powoduj¹, ¿e schronisko 
jest doskona³¹ baz¹ wypadow¹ dla turystów. 
Jest równie¿ dobr¹ promocj¹ dla Miasta i 
Gminy Swarzêdz. Uczestnikom przeby-
waj¹cym w schronisku udostêpnia siê 
foldery o zabytkach miasta i gminy, mapy, 
oraz publikacje o Szlaku Piastowskim.

W okresie od 1 stycznia do 27 paŸ-
dziernika 2009 r. z noclegów w schronisku 
korzysta³o 647 osób, w tym 35 turystów 
zagranicznych. Ogó³em udzielono 1492 
noclegi, w tym 329 turystom zagranicznym. 
W maju udzielono 133 noclegi niemieckiej 
grupie z Korbach wspó³pracuj¹cej z 
Zespo³em Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu. 
Natomiast w lipcu udzielono 259 noclegów 
uczestnikom 48 Miêdzynarodowego Obozu 
M³odzie¿y w Kobylnicy, którego organi-
zatorem by³ UMiG Swarzêdz.

Ceny us³ug turystycznych œwiadczonych 
przez schronisko wynosz¹:
1. m³odzie¿ szkolna, akademicka, nauczy-
ciele, opiekunowie grup, emeryci - 13,00 z³.
2. pozostali obywatele: 
juniorzy          - 18,00 z³.
seniorzy          - 20,00 z³.
3. cz³onkowie PTSM korzystaj¹ z 20% zni¿ki
4. koszt wypo¿yczenia bielizny poœcielowej 
wynos     4,00- 5,00 z³.

Dzia³alnoœæ dydaktyczno – wychowaw-
cza i sta³e polepszanie bazy turystycznej jest 
wysoko oceniane przez Zarz¹d Oddzia³u 
Wlkp PTSM. Schronisko uzyskuje czo³owe 
miejsca w konkursach, wspó³zawodnictwie 
schronisk m³odzie¿owych. Œwiadcz¹ o tym 
liczne dyplomy, a tak¿e pochlebne wpisy 
turystów w kronice.

Kierownik 
Szkolnego Schroniska M³odzie¿owego

mgr Marian Pokrywka

AktualnoœciProsto z Ratusza

Prywatna Lecznica CERTUS 
organizuje w Swarzêdzu 
przychodniê lekarza rodzinnego
26 paŸdziernika 2009 roku Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz Anna 
Tomicka podpisa³a na okres 3 lat umowê najmu budynku oœrodka zdrowia w 
Swarzêdzu przy ul. Poznañskiej 15 – przez ostatnie lata by³a tu przychodnia 
firmy Diagter Sp. z o.o. Podmiotem, który od 1 stycznia 2010 roku 
zorganizuje tam now¹ przychodniê lekarza rodzinnego jest Prywatna 
Lecznica CERTUS Sp. z o.o., która z³o¿y³a najkorzystniejsza ofertê. W 
przychodni bêd¹ przyjmowaæ lekarze rodzinni, pediatrzy, pielêgniarki 
œrodowiskowo-rodzinne i po³o¿ne. 

„SARENKA” 
zaprasza przez 

ca³y rok
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Zarz¹du Narodowego Funduszu Zdrowia

Deklaracja wyboru: lekarza/pielêgniarki/po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej*

UWAGA: Deklaracjê nale¿y wype³niaæ czytelnie, drukowanymi literami

   I. Dane Ubezpieczonego lub osoby, dla której dokonuje siê wyboru: Kod Oddzia³u NFZ

(Nazwisko) (Numer karty ubezpieczenia zdrowotnego)

(Imiê) (Nr ewidencyjny PESEL)

- -
(Nazwisko rodowe) (P³eæ: M/K)

Adres sta³ego zameldowania

(Ulica) (Nr domu/mieszkania)

-
(Kod pocztowy) (Miejscowoœæ) (Telefon)

(Nazwa gminy)

Adres zamieszkania (o ile adres sta³ego zameldowania jest inny)

(Ulica) (Nr domu/mieszkania)

-
(Kod pocztowy) (Miejscowoœæ) (Telefon)

(Nazwa gminy)

Jestem ubezpieczony z tytu³u: a ) podlegania obowi¹zkowi ubezpieczenia

b) objêcia dobrowolnym ubezpieczeniem

c) bycia cz³onkiem rodziny osoby podlegaj¹cej ubezpieczeniu

II. Jest to wybór lekarza/pielêgniarki/po³o¿nej dokonywany w roku bie¿¹cym: po raz pierwszy po raz drugi

Deklaracjê sk³adam w: miejscu nauki   - rok szkolny/akademicki 200.../200...

Uczeñ Student

III. Oœwiadczenie o wyborze

Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2003 roku, deklarujê wybór:

(proszê wpisaæ nazwisko i imiê: lekarza/pielêgniarki/po³o¿nej - w podstawowej opiece zdrowotnej)*

(Piecz¹tka œwiadczeniodawcy z  sygnatur¹ umowy z NFZ) (Piecz¹tka przychodni - miejsca udzielania œwiadczeñ)

 IV. Deklarujê wybór:

- -
(Podpis zg³aszaj¹cego siê lub opiekuna prawnego) (Podpis osoby przyjmuj¹cej deklaracjê)

  V. Dane osoby ubezpieczonej, zg³aszaj¹cej cz³onka rodziny:

(Nazwisko) (Imiê)

- -
(Nr ewidencyjny PESEL)

* niepotrzebne skreœliæ

Za³¹cznik Nr ..... do Uchwa³y Nr ........../2003 z dnia .......... czerwca 2003r.

(Data urodzenia: dzieñ-miesi¹c-rok)

   

Wype³niæ w przypadku ososby kszta³c¹cej siê poza miejscem sta³ego zamieszkania

(Data: dzieñ-miesi¹c-rok)

(Data urodzenia: dzieñ-miesi¹c-rok)
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Oœwiadczam, ze wszystkie dane zawarte w formularzu s¹ zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Zobowi¹zujê siê do 
niezw³ocznego informowania Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianach jakie nastêpuj¹ w trakcie trwania ubezpieczenia..

Jednoczeœnie  oœwiadczam,  ¿e  zosta³am/³em  poinformowany  o  tym  ¿e  moje  dane  osobowe  zbierane 
przez....................................................  Oddzia³  Wojewódzki  Narodowego  Funduszu  Zdrowia  z  siedzib¹  
w ........................................ przy ul. ............................................................ s¹ przetwarzane w celach wynikaj¹cych z art. 141 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu  w Narodowym Funduszu Zdrowia  (Dz.  U.  Nr 45,  poz.  391 z  póŸn.  zm.),  a  tak¿e o  
obowi¹zku ich podania,  prawie wgl¹du do tych danych i  wnoszenia poprawek oraz o tym,  ¿e  dane te  bêd¹ udostêpniane 
podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. 

(Miejscowoœæ, data)           (Podpis zg³aszaj¹cego siê lub opiekuna prawnego)

Informacja dla wype³niaj¹cego deklaracjê wyboru
Zgodnie z artyku³em 114 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu  
Zdrowia, osoby ubezpieczone maj¹ prawo do wyboru: lekarza, pielêgniarki, po³o¿nej w podstawowej opiece zdrowotnej nie 
czêœciej  ni¿ dwa razy w roku.  Wyboru tego dokonuje siê poprzez wype³nienie niniejszej deklaracji  i z³o¿enie w siedzibie 
œwiadczeniodawcy.
Ubezpieczonym jest osoba (art. 6 ust 1, art. 6 ust. 2 i art. 7):
1) podlegaj¹ca obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego, 2) ubezpieczaj¹ca siê dobrowolnie, 3) bêd¹ca cz³onkiem rodziny 

osoby nale¿¹cej do dwóch poprzednich kategorii.
Za cz³onka rodziny   uwa¿a siê nastêpuj¹ce osoby (art. 5 pkt 3):  
1) dziecko w³asne, dziecko ma³¿onka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekê, 

albo dziecko obce w ramach rodziny zastêpczej, do ukoñczenia przez nie18 lat, a je¿eli kszta³ci siê dalej – do ukoñczenia 
26 lat, natomiast je¿eli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci lub inne traktowane na równi – bez 
ograniczenia wieku,

2) ma³¿onkê,
3) krewnych wstêpnych (rodziców, dziadków, pradziadków) pozostaj¹cych  z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie  

domowym.

Objaœnienie sposobu wype³niania deklaracji wyboru
Deklaracja stanowi dokument potwierdzaj¹cy wybór jednego typu  opiekuna dla  jednej osoby, dokonujemy wyboru  lekarza 
lub pielêgniarki albo po³o¿nej. Oznacza to, i¿ osoba ma prawo z³o¿yæ 3 deklaracje, po jednej dla ka¿dego opiekuna.

I. W tej czêœci deklaracji  nale¿y wpisaæ dane osoby deklaruj¹cej siê do: lekarza, pielêgniarki,  po³o¿nej podstawowej opieki 
zdrowotnej.
W przypadku nie nadania osobie numeru PESEL nale¿y wpisaæ numer NIP, a w przypadku jego braku rodzaj i numer dowodu  
to¿samoœci. Dla ubezpieczonego cudzoziemca, przebywaj¹cego na terytorium RP na podstawie karty pobytu sta³ego lub karty 
pobytu czasowego – rodzaj, seriê i numer tej karty.
Kod Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ – nale¿y wpisaæ kod Oddzia³u NFZ na terenie którego pacjent dokona³ wyboru.
Kody Oddzia³ów Wojewódzkich NFZ:
01 – Dolnoœl¹ski
02 – Kujawsko-Pomorski
03 – Lubelski
04 – Lubuski
05 – £ódzki
06 – Ma³opolski
07 – Mazowiecki
08 – Opolski

09 – Podkarpacki
10 – Podlaski
11 – Pomorski
12 – Œl¹ski
13 – Œwiêtokrzyski
14 – Warmiñsko-Mazurski
15 – Wielkopolski
16 – Zachodniopomorski

III. W tej czêœci deklaracji nale¿y wpisaæ nazwisko i imiê: lekarza, pielêgniarki, po³o¿nej, jeœli zostali oni wybrani.

IV. W tej czêœci deklaracji nale¿y z³o¿yæ podpis oraz wpisaæ datê zadeklarowania. Podpis zg³aszaj¹cego sk³ada osobiœcie osoba 
pe³noletnia lub opiekun prawny w imieniu niepe³noletnich dzieci.

V.  Zg³oszenie niepe³noletniego cz³onka rodziny osoby podlegaj¹cej ubezpieczeniu mo¿e dokonaæ wy³¹cznie osoba pe³noletnia.
W tej czêœci wpisane powinny byæ dane tej osoby.
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Zawody p³ywackie odby-
wa³y siê na p³ywalni „Wodny 

Raj” a otwarcie Mistrzostw 
mia³o miejsce w hali sportowej 
Swarzêdzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji. Uœwietni³ je wystêp 
Swarzêdzkiej Orkiestry Dêtej. 
W uroczystoœci uczestniczyli 
licznie zebrani goœcie - radni 
Swarzêdza i powiatu, przed-
stawiciele Wydzia³u Kultury 
Fizycznej i Turystyki Urzêdu 
Miasta Poznania, Miejskiego 
Oœrodka Pomocy Rodzinie, 
paraolimpijczycy. Swarzêdz 
goœci³ ponad 80-letniego Wi-
tolda Maciejewskiego - pierw-
szego trenera bocci w Polsce. 

Honorowym patronatem objê³a 
mistrzostwa Burmistrz Swa-
rzêdza Anna Tomicka. 

Oficjalnego otwarcia zawo-
dów dokona³a pani Agata Ku-
backa - wiceburmistrz Swa-
rzêdza. W zawodach w bocciê 
udzia³ wziê³y reprezentacje 

trzech swarzêdzkich szkó³: 
Gimnazjum nr 2, ZS nr 1, ZS nr 
2 oraz zespó³ SCSiR. 

Urz¹d Miasta i Gminy w 
Swarzêdzu ufundowa³ na-
grody rzeczowe i upominki dla 
wszystkich uczestników 
mistrzostw.

Udane VIII Mistrzostwa Wielkopolski w Swarzêdzu!
W sobotnie przedpo³udnie 24 paŸdziernika w 
Swarzêdzu odby³y siê VIII Mistrzostwa Wielkopolski 
osób niepe³nosprawnych Memoria³ Edwarda Niemczyka 
w bocci, p³ywaniu i krêglarstwie. Celem mistrzostw by³a 
promocja aktywnoœci ruchowej osób niepe³nosprawnych, 
integracja oraz promocja ruchu paraolimpijskiego. 

W ka¿de sobotnie przed-
po³udnie na obiektach Swa-
rzêdzkiego Centrum Sportu 
i Rekreacji odbywa siê spot-
kanie grupy nordic walking. W 
spotkaniach bierze udzia³ od 10 
do15 osób. Wœród chêtnych do 
uprawiania tej nowej w Polsce, 
ale bardzo popularnej na 
œwiecie formy marszu udzia³ 
bior¹ w szczególnoœci panie, 
ale i panowie próbuj¹ swoich 
si³. Marsz poprzedza krótka 
rozgrzewka i spacer dooko³a 
boiska pod baczn¹ obserwacj¹ 
instruktora, który podpowiada 
jakie b³êdy nale¿y poprawiæ. 
Na zakoñczenie grupa bardziej 
zaawansowanych chodziarzy 
udaje siê nad Jezioro Swa-
rzêdzkie pokonywaæ kolejne 
kilometry w swojej nowej 
przygodzie z kijami do nordic 
walking. Zapraszamy do 
udzia³u w cyklicznych spot-
kaniach grupy rekreacyjnej 
nordic walking, prowadzonych 
przez instruktora, w soboty o 
godzinie 11.00. Zbiórka w 
holu P³ywalni „Wodny Raj” 
w Swarzêdzu. Co tydzieñ 
maszerujemy inn¹ tras¹!     PB

Spotkania 
swarzêdzkiej 
grupy nordic 
walking przy 
SCSiR

14 listopada b.r. 
rozpoczynamy kole-
jny sezon na lodo-
wisku w Swarzêdzu. 
Swarzêdzkie Centrum 
Sportu i Rekreacji 
przygotowa³o wiele 
atrakcji dla swoich 
klientów. Nowoœci¹ 
bêd¹: szkó³ka jazdy na 
³y¿wach oraz ama-
torska liga hokeja. 
Znane i sprawdzone 
propozycje to: „gor¹ce 
disco na lodowisku” 
przy oprawie muzy-
cznej DJ Vojcio w 
ka¿dy pi¹tek i sobotê 
na sesjach o 18.00 i 
20.00, imprezy tema-
tyczne (andrzejki, mi-
ko³ajki, walentynki itp.) 
oraz bale przebie-
rañców z nagrodami. 

W tym sezonie 
chcielibyœmy równie¿ 
zaproponowaæ Pañ-
stwu sesje na lodo-
wisku przy muzyce na 
¿ywo. Kapele swoje 
umiejêtnoœci prezen-
towaæ bêd¹ na scenie 
plenerowej.

II sezon na lodowisku w Swarzêdzu 
– pocz¹tek w sobotê 14 listopada!

 

Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych. Osoby, które jeszcze 
nie maj¹ w³asnych ³y¿ew mog¹ 
skorzystaæ z us³ug wypo¿yczalni, w 
której dostêpne s¹ wszystkie roz-
miary. Na miejscu jest mo¿liwoœæ 
naostrzenia w³asnych ³y¿ew.

Dostêpna jest tak¿e bezp³atna 
szatnia oraz parking. 

Bilet wstêpu umo¿liwia nieogra-
niczone korzystanie z lodowiska 
przez okres 1 sesji (1 godzina 30 
minut). 

CENY BILETÓW: 

od poniedzia³ku do pi¹tku 

9 z³ –  normalny 
7 z³ –  ulgowy 

soboty, niedziele i œwiêta 

   10 z³ –  normalny 
8 z³ –  ulgowy 

- wypo¿yczenie ³y¿ew – 5 z³/1 sesjê 
- ostrzenie ³y¿ew – 8 z³ 
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W ka¿dy wtorek na obie-
ktach Swarzêdzkiego Cen-
trum Sportu i Rekreacji 
zajêcia terapeutyczne urozma-
icaj¹ sobie gr¹ w bocciê,  
podopieczni Stowarzyszenia 
Przyjació³ Dzieci Specjalnej 
Troski im. Leszka Grajka. 
Dzieci i m³odzie¿ spêdzaj¹ mi³o 
czas na œwie¿ym powietrzu pod 
okiem swojej instruktorki 
El¿biety Siebert. Zajêcia maj¹ 
znakomity wp³yw na samopo-
czucie. Boccia jest dyscyplin¹ 

paraolimpijsk¹, posiada wybi-
tne walory sportowo-rehabili-
tacyjne, sprawdza siê jako gra 
integracyjna. 

W bocciê mo¿na graæ nie-
mal w ka¿dych warunkach i z 
powodzeniem wykorzystaæ j¹ w 
czasie ró¿norodnych zajêæ o 
charakterze rekreacyjno-spo-
rtowym, na lekcjach wycho-
wania fizycznego, zajêciach 
pozalekcyjnych, festynach, 
obozach i koloniach, a tak¿e w 
dzia³aniach terapeutycznych. 

Spotkania z  bocci¹

12 paŸdziernika br. w 
Kaliszu odby³ siê IV miting 
p³ywacki o puchar Prezydenta 
Miasta Kalisza. 

Startowali w nim równie¿ 
zawodnicy sekcji p³ywackiej 
Swarzêdzkiego Centrum 
Sportu i Rekreacji w kate-
goriach wiekowych 1998-1999 
oraz 1995-1997. Zawody sta³y 
na bardzo wysokim poziomie. 
Bardzo dobrze spisa³a siê 
zawodniczka Aleksandra Gry-
gier startuj¹c na dystansie 50 m 
stylem klasycznym w kategorii 
dzieci rocznika 1999, zdoby³a 
srebrny medal uzyskuj¹c 
bardzo dobry rezultat 45,22 s, 

poprawiaj¹c swój rekord 
¿yciowy. Pozostali zawodnicy 
spisali siê równie¿ bardzo 
dobrze, bij¹c w³asne rekordy 
¿yciowe. 

W zawodach startowali 
równie¿: Ewa Grzeczka, 
Wojciech Grzeczka, Damian 
Sierpiñski, Wiktor Kowa-
lewski,  Kamil  Sierant,  
Kacper Wieczorek, Barbara 
Mroczek, Albert Szymko-
wiak, Aleksandra S³owiñska. 

Wszystkim zawodnikom 
gratulujemy i ¿yczymy 

powodzenia na kolejnych 
zawodach. 

Srebrny medal dla Aleksandry 
Grygier - zawodniczki 

sekcji p³ywackiej 

3 paŸdziernika br. odby³ siê 
ostatni rajd rowerowy w tym 
sezonie. Kilkunastu uczestni-
ków wyruszy³o na trasê w 
okolicy doliny Cybiny. Pomimo 
niesprzyjaj¹cej pogody na trasie 
rajdu stanê³y nawet ma³e dzieci. 
Najm³odszy uczestnik mia³ 6 
lat. Wœród rowerzystów pojawi³ 
siê radny Rady Miejskiej w 
Swarzêdzu – Mariusz Bia³ko-
wski. Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ 
obecny s³u¿bowo, jako cz³onek 
Komisji Kultury i Sportu Rady 
Miejskiej.

Wspólnie z innymi uczestni-
kami rajdu zauwa¿y³, ¿e wci¹¿ 
brakuje bezkolizyjnej œcie¿ki 
rowerowej prowadz¹cej z 
obiektów SCSiR do rekrea-
cyjnych terenów okolicy Jeziora 
Swarzêdzkiego i doliny Cybiny.
W rajdzie uczestniczyli tak¿e 
piechurzy z grupy nordic 
walking, którzy z instruktorem 
SCSiR wyruszyli na cotygo-
dniowy rajd pieszy.

Na zakoñczenie, na wszy-

stkich czeka³a gor¹ca herbata, a 
póŸniej pracownicy SCSiR 
zaprosili uczestników do wspól-
nej zabawy sportowej. By³y: 
gra w boccie, badmintona, tenis 
sto³owy oraz prze-ci¹ganie liny. 
Po czêœci sportowej, ka¿dy z 
uczestników otrzyma³ nagrodê.

Bardzo dziêkujemy wszy-
stkim uczestnikom rajdów 
organizowanych od lipca br. Ju¿ 
w kwietniu zapraszamy pono-
wnie na sobotnie spotkania 
rowerowe.

Piechurzy nordic walking 
nie musz¹ siê martwiæ. Rajdy 
piesze bêd¹ organizowane 
przez ca³y rok.

Zakoñczenie sezonu rowerowego
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Na pocz¹tku paŸdziernika 
goœciem biblioteki by³a pani 
Urszula Koz³owska, autorka 
oko³o piêædziesiêciu ksi¹¿ek 
dla najm³odszych. Poetka 
spotka³a siê z przedszkolakami 
oraz z dzieæmi z SP5, którym 
czyta³a zabawne wiersze o 
egzotycznych zwierzêtach, 
„zbzikowanych dzikach” i 
duchach. Odwa¿ni mogli 
spróbowaæ swych si³ przy 
czytaniu wierszyków „³ami¹-
cych jêzyki” oraz w rozwi¹-
zywaniu jêzykowych kalam-
burów. Okaza³o siê, ¿e jêzyk 
polski pe³en jest dwuznacz-
nych, zabawnych okreœleñ. 
Dzieci od razu wy³apywa³y 
ró¿nice brzmieniowe i znacze-
niowe wyrazów. Poetka wyko-

rzysta³a swoje rymowanki do 
nauki cyfr i zachêci³a maluchy 
do wspólnej zabawy w cyfer-
kowy poci¹g. Spotkaniu towa-
rzyszy³y zabawa, uœmiech i 
wspólne rymowanie. Dosz³o 
nawet do „poetyckiej k³ótni” 
dwóch autorek, które czyta³y 
fragment ksi¹¿ki „Pok³óci³y siê 
poetki o pietruszkê i skarpetki”. 
Na zakoñczenie, pani Urszula 
wpisa³a dzieciom autografy i 
podarowa³a zak³adki do ksi¹-
¿ek.

W bibliotece mo¿na wypo-
¿yczyæ wiele ksi¹¿ek autorki. 

Agata Widzowska Pasiak
Biblioteka Publiczna w 

Swarzêdzu

Poetyckie bziki w bibliotece

W ramach cyklu „Ksi¹¿ki na 
wybiegu”, czyli dla ka¿dego 
coœ ciekawego” w paŸdzierniku 
prezentowaliœmy czytelnikom 

s³owniki, encyklopedie oraz 
leksykony, tylko z pozoru 
nudne, w rzeczywistoœci zaska-
kuj¹ nas swoimi has³ami. Z 
pewnoœci¹ niewiele osób wie, 
¿e w zbiorach biblioteki znaj-
duje siê arcyciekawa „Encyklo-
pedia g³upoty”, w której mo-
¿emy przeczytaæ o szaleñstwie 

wyborczym, trzech fazach 
g³upoty lub o pochodzeniu 
têpaków. W „Leksykonie nie-
wiedzy” znajdziemy wycze-
rpuj¹cy opis czterdziestu dwóch 

zagadek naukowych, u³o¿o-
nych w porz¹dku alfabe-
tycznym. 

Dziêki ksi¹¿ce „Agresja jêzy-
kowa w ¿yciu publicznym”, 
mamy okazjê dowiedzieæ siê, 
co oznacza m.in. wyra¿enie 
„kauzyperdy polityczne” lub 
„tekstylny minister”. „Œwiat 

graffiti” prezentuje sztukê 
ulicy z piêciu kontynentów, 
zawiera a¿ dwa tysi¹ce 
kolorowych zdjêæ dzie³ sztuki 
artystów z ca³ego globu. 

Na czytelników czeka tak¿e 
„Leksykon biblijnych pomy-
³ek”, w którym autor - znany 
teolog, demaskuje sprze-
cznoœci biblijnego przekazu. 
Uwa¿a na przyk³ad, ¿e dra-
matyczna scena, w której Piotr 
zdradza Jezusa zanim kogut 
zapieje trzy razy, to pomy³ka. 
Twierdzi, ¿e za czasów Jezusa 
w Jerozolimie nie by³o ani 
jednego koguta! 

Na koneserów czeka tak¿e 
„S³ownik polskich prze-
kleñstw i wulgaryzmów” oraz 
„Ma³y leksykon przes¹dów” 
opowiadaj¹cy o czarnym 
kocie, spadaj¹cej gwieŸdzie i 
wampirach. Inne polecane 
przez nas ksi¹¿ki z tej 
dziedziny to m.in.: „Co, gdzie, 
kiedy po raz pierwszy”, „Ma³y 
leksykon anio³ów”, „Symbole 
chiñskie”, „Wypasiony s³o-
wnik najm³odszej polszczy-
zny”, „Œwiête symbole. Ludy. 
Religie. Misteria”.

Agata Widzowska-Pasiak

S³owniki znów s¹ w modzie

To i sio
To i sio w wierszykach bryka: 
¿uk po bruku, mu³ po stole... 
Zdzisio dosta³ w³aœnie bzika, 
a wó³ woli siedzieæ w dole.

Drab zawziêcie goni kraba,
kelner zaœ strofuje szpaka,

gdzieœ na g³azie siedzi ¿aba,
mops je dropsa. Ale draka!

Solisz mola...? To¿ to bzdura!
Lepiej w szczawiu szukaj pawia.

I niech wierszy tych lektura
nieustannie ciê rozbawia!

                                
Urszula Koz³owska

Prosto z Ratusza



Urz¹d Miasta i Gminy w 
Swarzêdzu rozpocz¹³ akcjê propa-
guj¹c¹ selektywn¹ zbiórkê prze-
terminowanych leków, które mog¹ 
stanowiæ zagro¿enie zarówno dla 
ludzi jak i dla œrodowiska w 
momencie kiedy trafiaj¹ one na 
wysypiska odpadów komunal-
nych. Z koñcem sierpnia w 15 
aptekach na terenie naszej gminy 
pojawi³y siê pojemniki na prze-
terminowane leki. Zakup poje-
mników zosta³ sfinansowany z 
Gminnego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska. Celem akcji jest umo-
¿liwienie mieszkañcom Miasta i 
Gminy Swarzêdz pozbycia siê z 
apteczek domowych zalegaj¹cych 
tam odpadów w sposób bezpie-
czny dla œrodowiska. Mamy na-
dziejê, ¿e w wyniku selektywnego 
gromadzenia oraz prawid³owego 
unieszkodliwiania farmaceu-
tyków, znacznie spadnie toksycz-
noœæ sk³adowanych odpadów 
komunalnych, co przyczyni siê do 
ochrony œrodowiska naturalnego.
Lista aptek, w których znajduj¹ 
siê pojemniki:
ASPIRYNKA
- ul. Cieszkowskiego 100/102, 
Swarzêdz
Millenium - os. 
D¹browszczaków 26, Swarzêdz
Nasza Apteka - ul. Poznañska 
17, Swarzêdz
Optima - os. T. Dzia³yñskiego 
39, Swarzêdz
Osiedlowa - os. Koœciuszkowców 
18, Swarzêdz
Pod Koron¹ - Rynek 18, Swarzêdz
Pod Lipami - os. Zygmunta III 
Wazy 17, Swarzêdz
Œw. Józefa - Rynek 16, Swarzêdz
Zamkowa - ul. Zamkowa 17, 
Swarzêdz
Zatorze - os. E. Raczyñskiego 
18, Swarzêdz
W Pasa¿u Centrum Handlowe 
„Agrobex”- ul. Graniczna 63, 
Swarzêdz
Rosa-Pharm (w markecie 
TESCO) - ul. Cieszkowskiego 39, 
Swarzêdz
Apteka Przyjazna (przy markecie 
Biedronka) - ul. Cieszkowskiego 
5/7, Swarzêdz
Heureka (Centrum handlowe 
ETC)- ul. Poznañska 6, Swarzêdz
Peonia - ul. Poznañska 113, 
Kobylnica
Punkt apteczny - ul. Zap³ocie 6, 
Paczkowo

Zgodnie Regulaminem 
utrzymania czystoœci i po-
rz¹dku na terenie Miasta i Gmi-
ny Swarzêdz, obowi¹zkiem 
ka¿dego mieszkañca, w³aœci-
ciela nieruchomoœci jest posia-
danie pojemnika na odpady 
komunalne (kupionego lub 
wydzierýawionego). Minimal-
na wielkoúã pojemnika na 
odpady komunalne, obowià-
zujàca dla wùaúciciela nieru-
chomoúci wynosi 120 dm³, 
a czæstotliwoúã jego opróýnia-
nia to co najmniej jeden raz na 
miesiàc. Przyjæta wielkoúã oraz 
czæstotliwoúã opróýniania poje-
mnika zapewni jego nieprze-
pe³nianie oraz utrzymanie 
porz¹dku wokó³ pojemnika. 

Przypominamy:
Trzeba mieæ umowê na wywóz œmieci

W³aœciciele nieruchomoœci 
zobowi¹zani s¹ do korzystania z 
us³ug podmiotów posiadaj¹cych 
zezwolenie Burmistrza Miasta i 
Gminy Swarzêdz na odbiór 
odpadów komunalnych oraz 
opró¿nianie zbiorników bez-
odp³ywowych i transport nie-
czystoœci ciek³ych. Z firm¹ tak¹ 
nale¿y podpisaæ umowê i po 
ka¿dorazowym usuniêciu nieczy-
stoœci, odebraæ rachunek. Jest 
on potwierdzeniem korzystania 
z us³ug powy¿szych firm oraz 
dowodem legalnego pozby-
wania siê nieczystoœci p³ynnych 
oraz odpadów komunalnych. 
Dowody wywozu odpadów oraz 
nieczystoœci ciek³ych nale¿y 
gromadziæ przez okres 2 lat. 

Mieszkañcy naszej Gminy 
maj¹ mo¿liwoœæ wyboru 
dowolnej firmy, posiadaj¹cej 
zezwolenie Burmistrza Miasta 
i Gminy na odbiór odpadów 
komunalnych lub odbiór nie-
czystoœci p³ynnych na terenie 
Miasta i Gminy Swarzêdz, 
z któr¹ chc¹ podpisaæ umowê. 
Stale aktualizowany wykaz 
firm, który drukujemy w tabeli 
znajduje siê na stronie interne-
towej:
www.swarzedz.pl w zak³adce 
OCHRONA ŒRODOWI-
SKA/Gospodarka Odpadami 
oraz w Urzêdzie Miasta i Gminy 
Swarzêdz, ul. Rynek 1, parter, 
pok. 115, tel (061) 65 12 403. 

Leki wyrzucajmy 
tylko do specjalnych 

pojemników
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TRANSPORT CIÊ¯AROWY-Maciej Rogacki,ul. Kaliska 3, 61-131 Poznañ

tel. (061) 877-14-95; 0 605-144-857

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych ARTUR ZYS

ul. Warszawska 2, 62-020 Swarzêdz, tel. (061) 818-21-08, tel/fax. (061) 817-46-48

REMONDIS Sanitech Poznañ Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznañ, 

tel. (061) 664-06-22

STENA Sp. z o.o. ul. Nowotarska 32, 61-318 Poznañ, tel. (061) 875-31-67

Przedsiêbiorstwo KRIS-POL Export–Import Krzysztof Kiersztan

ul. Dopiewska 49, 62-071 Konarzewo, tel. (061) 814-81-17, 0 602-735-770

BUHCK RECYCLING Sp z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznañ, 

tel. (061) 650-23-01

US£UGI TRANSPORTOWE - Tomasz Walczak, ul. Grudziñskiego 54, 

62-020 Swarzêdz, tel. (061) 8-172-814

MAR-KAM CIEŒLA, Kamil Cieœla, ul. G³ogowska 58/8, 60-737 Poznañ, 

tel. 513-108-230

SITA Poznañ Sp. z o.o., ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznañ, tel. (061) 870-53-01

Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych,  £owêcin, ul. Szkolna 21, 62-020 Swarzêdz, 

tel. 061 81 72 441

MIP-TRANS, Ma³gorzata Jab³oñska, ul. Braci Drzewieckich 30 62-025 Kostrzyn Wlkp.

Tel. (061) 8 178 151

Us³ugi Komunalno – Transportowe Œlusarsko – Instalacyjne Krzysztof Drzazga

ul. Sobotecka 27 a, 60-161 POZNAÑ, tel. 061 868 96 41, kom. 0693 298 470

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalno – Transportowych „NITOM”, Danuta Nowacka

ul. Kosiñskiego 25/7, 61-521 Poznañ, tel. (061) 832 36 64

TOM-TRANS, T. Zió³kowski, ul. £abiszyñska 1, 61-038 POZNAÑ, 

tel. (061)8877310, kom. 697 307 902

„ASTRA” Us³ugi Wielobran¿owe, Handel, Aldona Weso³owska, ul. Mœcibora 88, 

61-062 Poznañ, tel. (061) 8527 661, 8510 352, 8510 358, 602 256 797, 602 745 102

Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych „Eko-Rondo” s.c. Halina i Zenon GuŸniczak

ul. Nadwarciañska 11, 62-041 Puszczykowo, tel/fax. (061) 8133-015

Wywóz Nieczystoœci P³ynnych Janusz Kotecki, ul. Krasickiego 12, 62-020 Swarzêdz

tel. (061) 8 173 465

Us³ugi Transportowe, Wywóz Nieczystoœci P³ynnych, Jaros³aw Zió³kowski

ul. ¯wirki i Wigury 25, 62-020 Swarzêdz, tel. 606-288-722

RONITEX P.T.H. Ewa Sommerfeld, ul. Rubinowa 3,  61-680 Poznañ, 

tel. (061) 8 257 186, kom. 603 78 23 51

„ALAN” Andrzej Kruk, ul. Niez³omnych 33, 62-031 Luboñ, tel. (061) 8 104 078, 

kom. 602 70 61 81

Wywóz Odpadów P³ynnych, Andrzej Antysiak,   ul. Szkolna 22, 62-020 £owêcin, 

tel. (061) 8 181 993, kom. 604 869 795

Us³ugi Transportowe Tomasz Helak, os. Czwartaków 14/6, 62-020 Swarzêdz, 

tel. (061) 8 183 760

CLIPPER Sp z o.o., ul. Muszkieterów 31, 02-273 Warszawa, tel. 022 8684592(93)

Wywóz Odpadów P³ynnych Ireneusz Marczak, ul. Kórnicka 129A 62-020 Swarzêdz, 

(061)651-59-25

Firma Handlowo-Us³ugowa Leszek Biernacki, ul. Poznañska 3  62-006 Kobylnica

„SKIP” Alicja ¯wawiak, ul. Syrenia 7 61-017 Poznañ, tel. 698 606 446

Przedsiêbiorstwo Trans-Kom , ul. Dojazd 30 60-631 Poznañ, tel. 061 662-40-72

Wywóz Nieczystoœci P³ynnych, Pielêgnacja Zieleni Ksi¹¿kiewicz, ul. Poznañska 12, 

62-006 Kobylnica, tel. 061 8150178

„DANWER” Daniel Adamczak, ul. Galla Anonima 5/1 60-547 Poznañ, tel. 660 554 895

PPHU „Tomus” Tomasz Kêpa, ul. Ró¿na 3 62-006 Kobylnica, tel. 608 746 021

„Filex” Siekierki Wielkie, ul. Poznañska 62, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski, tel. 697 488 342

SPAW-KOW-STAL Przemys³aw Piêta, ul. Kórnicka 187, Zalasewo 62-020 Swarzêdz, 

tel. 661 972 606

Zak³ad Sprz¹tania Placów i Ulic Mielczarek, Sobañski Spó³ka Jawna, ul. Jasielska 7 

60-476 Poznañ, (0-61) 840 00 72, 662 122 251

NAZWA PODMIOTU/FIRMY                                                                           ODPADY         NIECZYSTOŒCI
                                                                                                                    KOMUNALNE          CIEK£E
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Nr XLVI/277/09
w sprawie: zmiany uchwa³y 
bud¿etowej Miasta i Gminy na 
rok 2009.

Nr XLVII/279/2009
w sprawie: zmiany uchwa³y 
bud¿etowej Miasta i Gminy na 
rok 2009.

Nr XLVII/278/2009
w sprawie: wspó³finansowania 
zadania Powiatu Poznañskiego 
na „Remont drogi powiatowej nr 
2407P na odcinku ul. Swarzê-
dzkiej i ul. Cieszkowskiego w 
miejscowoœciach Gruszczyn i 
Swarzêdz”.

§ 1
Rada Miejska w Swarzêdzu 
upowa¿nia Burmistrza Miasta i 
Gminy Swarzêdz do podpisania 
porozumienia, pomiêdzy Po-
wiatem Poznañskim, a Gmin¹ 
Swarzêdz reguluj¹cego wzajemne 
zobowi¹zania stron co do formy i 
trybu wspó³pracy przy realizacji 
zadania polegaj¹cego na remoncie 
drogi powiatowej nr 2407P na 
odcinku ul. Swarzêdzkiej i ul. 
Cieszkowskiego w miejsco-
woœciach Gruszczyn i Swarzêdz, 
stanowi¹cego zadanie w³asne 
Powiatu Poznañskiego.

§ 2
Gmina Swarzêdz, przeka¿e w roku 
2010 w formie dotacji na po-
dstawie porozumienia, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwa³y, 
œrodki finansowe w wysokoœci 
2.550.000,00 z³ (s³ownie: dwa 
miliony piêæset piêædziesi¹t 
tysiêcy z³otych), po przyjêciu tej 
kwoty w uchwale bud¿etowej na 
2010 rok.

NR XLVII/280/2009
w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu 
na pokrycie deficytu bud¿e-
towego wystêpuj¹cego w 2009 
roku zwi¹zanego z realizacj¹ 
zadañ inwestycyjnych.

Nr XLVII/281/2009
w sprawie: przyst¹pienia do 
opracowania „Strategii rozwoju 
spo³eczno – gospodarczego gmi-
ny Swarzêdz 2011 – 2020”. 

§ 1
Uchwala siê przyst¹pienie do 
opracowania „Strategii rozwoju 
spo³eczno – gospodarczego gminy 
Swarzêdz 2011 – 2020”.

§ 2
Powo³uje siê doraŸn¹ komisjê ds. 
opracowania „Strategii rozwoju 
spo³eczno – gospodarczego gminy 

Swarzêdz 2011 – 2020” w 
nastêpuj¹cym sk³adzie:
1. Piotr Choryñski 
– przewodnicz¹cy
2. Agata Adamczak
3. Barbara Czachura
4. Marcin Lis
5. Konrad Napiera³a
6. Teresa Ruciñska
7. Marian Szkudlarek
8. Ewa Buczyñska
9. Eugeniusz Gensler

Uzasadnienie:
Wspó³czesny stan systemu organi-
zacji i funkcjonowania pañstwa, 
spo³eczeñstwa i gospodarki wyma-
gaj¹ okreœlonych zachowañ samo-
rz¹dów lokalnych, zarówno w 
bie¿¹cej dzia³alnoœci, jak i w 
podejmowaniu dzia³añ zwi¹zanych 
z perspektywicznym rozwojem 
gminy. Szczególna rola samorz¹du 
terytorialnego wynika z du¿ej 
samodzielnoœci, posiadania zna-
cz¹cego maj¹tku oraz coraz wiêk-
szej odpowiedzialnoœci za jak 
najlepsze zaspokajanie potrzeb 
spo³eczeñstwa lokalnego. Strategia 
rozwoju gminy to ukierunkowany 
na przysz³oœæ sposób ¿ycia spo³e-
cznego i gospodarczego, który 
umo¿liwi osi¹gniêcie zasadniczych 
celów, przy uwzglêdnieniu zmie-
niaj¹cego siê otoczenia i zacho-
waniu przez wszystkie uczestni-
cz¹ce w strategii jednostki ich 
to¿samoœci. Strategia taka ma za 
zadanie m.in.:
1. Zapewniæ ukierunkowany 
rozwój Gminy,
2. U³atwiæ w³adzom lokalnym 
podejmowanie bie¿¹cych decyzji z 
uwzglêdnieniem ich póŸniejszych 
konsekwencji,
3. Pozwoliæ racjonalnie kierowaæ 
wydatkami bud¿etu Gminy na 
realizacjê najwa¿niejszych i 
po¿¹danych przedsiêwziêæ,
4. Pozwoliæ na bardziej racjonalne i 
rzeczowe nawi¹zywanie kon-
taktach zewnêtrznych przez insty-
tucje i spo³eczeñstwo Gminy,
5. Zobowi¹zaæ w³adze lokalne i 
ró¿ne podmioty gospodarcze do 
stymulowania korzystnych zmian, 
a w konsekwencji do poprawy 
warunków ¿ycia spo³ecznoœci 
Gminy,
6. Zapewniæ skuteczniejsz¹ pro-
mocjê Gminy.
Aktualnie obowi¹zuj¹ca „Strategia 
rozwoju spo³eczno–gospodar-
czego gminy Swarzêdz 2010” 
straci moc obowi¹zuj¹c¹ z koñcem 
2010 roku. Nale¿y zatem przy-
st¹piæ do prac zwi¹zanych ze 
stworzeniem strategii na lata 2011 – 
2020. 

NR XLVII/282/2009 
w sprawie: nadania nazwy ulicy 
na terenie wsi Garby.

§ 1.
1. We wsi Garby nowo powsta³ej 
ulicy bez nazwy, oznaczonej we-
d³ug ewidencji gruntów i budyn-
ków jako: dzia³ki numer 67/10 i 
67/14 na ark.1 obrêbu Garby, 
nadaje siê nazwê: Fio³kowa.

NR XLVII/283/2009
w sprawie: nadania nazwy ulicy 
na terenie wsi Gortatowo.

§ 1.
1. We wsi Gortatowo istniej¹cej 
ulicy bez nazwy, oznaczonej we-
d³ug ewidencji gruntów i budyn-
ków jako: dzia³ka numer 62 na 
ark.1 obrêbu Gortatowo nadaje siê 
nazwê: Bajkowa.

Nr XLVII/284/2009
w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzêdz.

§ 1
Uznaje siê za bezzasadn¹ skargê 
wniesion¹ przez Pani¹ Halinê 
Marcinkowsk¹ z przyczyn okreœlo-
nych w stanowisku Komisji Rewi-
zyjnej Rady Miejskiej z dnia 6 
sierpnia 2009r., które stanowi 
za³¹cznik nr 1 do niniejszej 
uchwa³y oraz w uzasadnieniu do 
niniejszej uchwa³y.

Stanowisko Rady Miejskiej w 
Swarzêdzu z dnia 29 wrzeœnia 
2009 roku
w sprawie: zabezpieczenia œro-
dków w bud¿ecie 2010 r. na 
„Remont drogi powiatowej nr 
2407P na odcinku ul. Swarzê-
dzkiej i ul. Cieszkowskiego w 
miejscowoœciach Gruszczyn i 
Swarzêdz”.
Rada Miejska w Swarzêdzu 
stwierdza, i¿ zabezpieczy w 
bud¿ecie gminy na 2010 r. kwotê w 
wysokoœci:  2.550.000,00 z³  
(s³ownie: dwa miliony piêæset 
piêædziesi¹t tysiêcy z³otych), na 
dofinansowanie zadania pn. 
„remont drogi powiatowej nr 2407P 
na odcinku ul. Swarzêdzkiej i ul. 
Cieszkowskiego w miejscowo-
œciach Gruszczyn i Swarzêdz (od 
skrzy¿owania z ul. Leœn¹ w 
Gruszczynie do skrzy¿owania z ul. 
S³owackiego w Swarzêdzu). 
Zadanie to bêdzie realizowane 
przez Powiat Poznañski, oraz 
umo¿liwi wyst¹pienie z wnio-
skiem o dofinansowanie prze-
dmiotowego zadania w ramach 
„Programu Wieloletniego pod 
nazw¹ Narodowy Program Prze-
budowy Dróg lokalnych 2008 – 
2011”.

Stanowisko Rady Miejskiej w 
Swarzêdzu z dnia 29 wrzeœnia 
2009 roku
w sprawie: zabezpieczenia œro-
dków w bud¿ecie 2010 r. na 
opracowanie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego „DOLINA MICHA-
£ÓWKI” w Garbach.
Rada Miejska w Swarzêdzu 
stwierdza, i¿ zabezpieczy w 
bud¿ecie gminy na 2010 r. kwotê 
12.000,00 z³. Obejmuje ona III i 
IV etap prac wyszczególnionych 
w harmonogramie rzeczowo – 
terminowym za³¹cznika nr 1 do 
projektu umowy na sporz¹dzenie 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „DO-
L I N A M I C H A £ Ó W K I ”  w  
Garbach, gmina Swarzêdz. W 
wyniku przeprowadzonego zapy-
tania ofertowego wy³oniono 
projektanta oraz ustalono koszt 
sporz¹dzenia miejscowego planu 
na poziomie 24.000,00 z³. W 
bud¿ecie na 2009 rok jest 
zabezpieczona kwota na ten cel. 
Niniejsze stanowisko pozwoli na 
podpisanie przedmiotowej umo-
wy z projektantem na wykonanie 
opisanego wy¿ej miejscowego 
planu.

Stanowisko Rady Miejskiej w 
Swarzêdzu z dnia 29 wrzeœnia 
2009 roku
w sprawie: zabezpieczenia œro-
dków w bud¿ecie 2010 r. na 
opracowanie miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego w zakresie obejmu-
j¹cym dzia³ki po³o¿one w Swa-
rzêdzu przy ul. Armii Poznañ 
(pow. ca. 1,72 ha.)
Rada Miejska w Swarzêdzu 
stwierdza, i¿ zabezpieczy w 
bud¿ecie gminy na 2010 r. kwotê 
6.405,00 z³. Obejmuje ona III i IV 
etap prac wyszczególnionych w 
harmonogramie rzeczowo – 
terminowym za³¹cznika nr 1 do 
projektu umowy na sporz¹dzenie 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w 
zakresie obejmuj¹cym dzia³ki 
po³o¿one w Swarzêdzu przy ul. 
Armii Poznañ (pow. ca. 1,72 ha.). 
W wyniku przeprowadzonego 
zapytania ofertowego wy³oniono 
projektanta oraz ustalono koszt 
sporz¹dzenia miejscowego planu 
na poziomie 12.810,00 z³. W 
bud¿ecie na 2009 rok jest za-
bezpieczona kwota na ten cel. 
Niniejsze stanowisko pozwoli na 
podpisanie przedmiotowej umo-
wy z projektantem na wykonanie 
opisanego wy¿ej miejscowego 
planu.
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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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21 i 29 wrzeœnia 2009 r. odby³y siê sesje Rady Miejskiej 
Swarzêdza. Podjête zosta³y nastêpuj¹ce uchwa³y:
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Apteka „Galenica” ul. Strzelecka 2/6 
tel. 061 852-99-22
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Apteka „Magiczna” ul. Pi¹tkowska 
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118/124 tel. 061 865-41-00
Apteka „Na Gwarnej” 
ul. Gwarna 5/4 tel. 061 852-52-44

DY¯URY APTEK W SWARZÊDZU

09.11. - 16.11.2009 r.  - 20.00 - 8.00 
Apteka „Milenium”, os. 
D¹browszczaków 26

9.00 – 13.00 „Swarzêdzka” s.c., p.w. 
Œw. Józefa, ul. Rynek 16

14.11.2009 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

15.11.2009 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

16.11. - 23.11.2009 r. 
- 20.00 - 8.00 Apteka „Osiedlowa”, 
os. Koœciuszkowców 13

11.11.2009 r. (Œwiêto Niepodleg³oœci)

Przydatne adresy i telefony
21.11.2009 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

22.11.2009 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

23.11. - 30.11.2009 r. 
- 20.00 - 8.00  Apteka „Optima”, 
os. T. Dzia³yñskiego 39

28.11.2009 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

29.11.2009 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

30.11. - 07.12.2009 r. 
- 20.00 - 8.00  Apteka „Zatorze”, 
os. Raczyñskiego 18

05.12.2009 r. (sobota)
8.00 - 14.00 - wszystkie apteki
7.30 - 21.00 - "Apteka Przyjazna" 
- market Biedronka, 
ul. Cieszkowskiego 5/7
9.00 - 21.00 - Apteka Heureka, ETC
9.00 - 21.00 - "Rosa-Pharm" 
- market TESCO

06.12.2009 r. (niedziela)
10.00 - 20.00 - Apteka Heureka, ETC
10.00 - 18.00 - "Rosa-Pharm" 
- market TESCO
9.00 - 13.00 - "Swarzêdzka" s.c., p.w. 
œw. Józefa, ul. Rynek 16
9.00 - 14.00 - "Zamkowa" "Meris" s.c., 
ul. Zamkowa 17c

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

12.12.2009 r. (sobota)
8.00 - 14.00 - wszystkie apteki
7.30 - 21.00 - "Apteka Przyjazna" 
- market Biedronka, 
ul. Cieszkowskiego 5/7
9.00 - 21.00 - Apteka Heureka, ETC
9.00 - 21.00 - "Rosa-Pharm" 
- market TESCO

13.12.2009 r. (niedziela)
10.00 - 20.00 - Apteka Heureka, ETC
10.00 - 18.00 - "Rosa-Pharm" 
- market TESCO
9.00 - 13.00 - "Swarzêdzka" s.c., p.w. 
œw. Józefa, ul. Rynek 16
9.00 - 14.00 - "Zamkowa" "Meris" s.c., 
ul. Zamkowa 17c
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Bezp³atne szczepienia przeciw 
HPV w powiecie poznañskim
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Rak szyjki macicy oraz 
pozosta³e choroby wywo³y-
wane przez wirus brodawczaka 
ludzkiego (HPV) uznane zo-
sta³y przez Œwiatow¹ Organi-
zacjê Zdrowia za jeden z najpo-
wa¿niejszych problemów zdro-
wia publicznego. Na ca³ym 
œwiecie na nowotwór szyjki 
macicy zapada oko³o pó³ milio-
na kobiet, z czego przesz³o 
po³owa umiera. W Polsce 
statystyki s¹ jeszcze bardziej 
przera¿aj¹ce, pomimo faktu, ¿e 
wczesne wykrycie raka szyjki 
macicy umo¿liwia ca³kowite 
wyleczenie. 

Czêœci¹ strategii walki z wi-
rusem HPV w pañstwach 
europejskich, USA i Australii 
jest finansowanie szczepieñ ze 
œrodków publicznych. W na-
szym kraju szczepienia te 
znajduj¹ siê w Programie 
Szczepieñ Ochronnych i okre-
œlane s¹ jako zalecane. Sytuacja 
taka umo¿liwia zaanga¿owanie 
siê w profilaktykê raka szyjki 
macicy równie¿ samorz¹dom. 
Pierwszym powiatem w Polsce, 
który zrealizowa³ projekt wy³¹-
cznie ze œrodków w³asnych by³ 
Powiat Poznañski.  Jednak¿e – 
jak podkreœla Jan Grabkowski, 
Starosta Poznañski – aby 
program profilaktyczny mia³ 
sens, konieczna jest jego 
d³ugofalowa realizacja. Dla-
tego te¿ zdecydowaliœmy siê na 
sfinansowanie szczepieñ prze-
ciwko HPV dla wybranego 
rocznika dziewcz¹t.

Koszty programu w roku 
bie¿¹cym wynosz¹ 1 746 200 z³ 
brutto. 1 000 000 z³ pochodzi 
z bud¿etu Powiatu Poznañ-
skiego, a pozosta³a kwota z do-
tacji gmin Buk, Dopiewo, 

Kleszczewo, Komorniki, Ko-
strzyn, Kórnik, Luboñ, Mosina 
Pobiedziska, Puszczykowo, 
Rokietnica, Stêszew, Swarzêdz 
i Tarnowo Podgórne.

Inicjatywa Powiatu Po-
znañskiego jest cenna z dwóch 
powodów. Po pierwsze, dziêki 
szczepieniom mo¿na uchroniæ 
dziewczêta nie tylko przed 
rakiem szyjki macicy, ale tak¿e 
innymi nowotworami narz¹dów 
p³ciowych. Trzeba pamiêtaæ, ¿e 
wirus HPV jest odpowiedzialny 
równie¿ za wiele przypadków 
raka pochwy i sromu oraz 
bardzo uci¹¿liwe w leczeniu 
brodawki p³ciowe. Drugi po-
wód to towarzysz¹ca szczepie-
niom akcja edukacyjna. Dziêki 
niej wiêcej kobiet zg³asza siê na 
badania cytologiczne. Po³¹-
czenie obu rodzajów profila-
ktyki to szansa na znacz¹ce 
zmniejszenie liczby zachoro-
wañ na raka szyjki macicy – 
podkreœla prof. Witold Kêdzia, 
szef Wojewódzkiego Oœrodka 
Koordynuj¹cego Program Pro-
filaktyki Raka Szyjki Macicy 
w Poznaniu.
 Za edukacjê zdrowotn¹ oraz 
przeprowadzenie szczepieñ na 
terenie powiatu poznañskiego 
w roku 2009 odpowiedzialny 
jest NZOZ EDICTUM z Po-
znania. W tym roku w powiecie 
poznañskim zaszczepionych 
zostanie 2411 nastolatek. Akcjê 
szczepieñ poprzedzaæ bêd¹ 
spotkania edukacyjne z ich 
rodzicami i opiekunami.

Karolina Korcz, Gabinet 
Starosty, na podst. Materia³ów 

NZOZ EDICTUM 

Kolejne posiedzenie Rady 
Aglomeracji Poznañskiej odby-
³o siê 9 paŸdziernika  2009 roku 
w Urzêdzie Miasta w Œremie. 
Gospodarzem zebrania by³ 
Adam Lewandowski, Burmistrz 
Œremu, a wœród zaproszonych 
goœci znaleŸli siê miêdzy innymi 
Ryszard Grobelny, Prezydent 
Poznania; reprezentuj¹cy Sta-
rostê Poznañskiego Tomasz 
£ubiñski, Wicestarosta; wójto-
wie i burmistrzowie miast i gmin 
wchodz¹cych w sk³ad aglome-
racji oraz  prof. UAM dr hab. 
Tomasz Kaczmarek, Dyrektor 
Centrum Badañ Metropo-
litalnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu.

Na spotkaniu  omówiono 
miêdzy innymi zagadnienia 
zwi¹zane z gospodark¹ odpa-
dami, miêdzygminnym schroni-
skiem dla zwierz¹t czy proje-
ktem badawczym, dotycz¹cym 
funkcjonowania i kierunków 
rozwoju aglomeracji. Naj-
szerzej dyskutowano w³aœnie 
nad ostatni¹ kwesti¹. Projekt, 
o którym mowa realizowany 
bêdzie w czterech etapach obej-
muj¹cych diagnozy, strategie, 
poszczególne programy rozwo-
ju oraz ich wdra¿anie i reali-
zacjê. W roku bie¿¹cym opraco-
wania i ekspertyzy odnosiæ siê 
bêd¹ do sytuacji spo³eczno-
gospodarczej, kwestii prze-
strzennych, administracyjnych 
czy spraw zwi¹zanych z ogólnie 
pojmowan¹ funkcjonalnoœci¹ 
aglomeracji jako ca³oœci. Celem 
tych dzia³añ jest podniesienie 

W drugiej po³owie paŸdziernika w gminach wchodz¹-
cych w sk³ad powiatu poznañskiego rozpoczê³a siê akcja 
bezp³atnych szczepieñ przeciwko wirusowi HPV, który 
stanowi bezpoœredni¹ przyczynê raka szyjki macicy, 
a tak¿e wielu innych nowotworów. Do szczepieñ upra-
wnione s¹ dziewczêta urodzone w roku 1996, zamel-
dowane w powiecie poznañskim na pobyt sta³y lub 
czasowy.

konkurencyjnoœci obszarów 
wchodz¹cych w sk³ad zrze-
szenia, a w konsekwencji 
poprawê jakoœci ¿ycia ich 
mieszkañców. Jak wynika z ra-
portu z realizacji badañ, 
przygotowanego przez Kon-
sorcjum Badañ nad Aglome-
racj¹, koordynowanego przez 
CBM UAM, badania nad 
konkurencyjnoœci¹ oraz wew-
nêtrzn¹ spójnoœci¹ aglomeracji 
s¹ „adekwatne do rozwi¹zañ 
stosowanych w nowocze-
snych, integruj¹cych siê prze-
strzennie i funkcjonalnie euro-
pejskich regionach miejs-
kich”. 

W paŸdzierniku i listopa-
dzie, podczas Akademii Aglo-
meracyjnej, prezentowane 
bêd¹ wyniki prac zespo³ów 
tematycznych. Podstawowym 
zadaniem Akademii ma byæ 
propagowanie wiedzy na temat 
funkcjonowania aglomeracji 
poznañskiej oraz konfron-
towanie za³o¿eñ teoretycznych 
z szeroko pojmowan¹ praktyk¹ 
dzia³añ jednostek teryto-
rialnych i instytucji dzia³aj¹-
cych w ramach stowarzy-
szenia.

Szczegó³owe informacje 
na temat projektu, aglomeracji 
poznañskiej oraz kwestii zwi¹-
zanych z funkcjonowaniem 
metropolii w Polsce i w 
Europie mo¿na uzyskaæ na 
stronie internetowej:
www.cbm.amu.edu.pl

Karolina Korcz, 
Gabinet Starosty

Rada 
Aglomeracji w Œremie

Krótko z Powiatu

http://www.cbm.amu.edu.pl
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- Jesteœmy ju¿ po 10-tym, jubileuszowym 
maratonie. Jaki by³, czy wszystko 
przebieg³o zgodnie z planem, czy coœ 
zaskoczy³o organizatorów?

- Mo¿na powiedzieæ, ¿e po raz dziesi¹ty 
wszystko zgodnie z planem. Przede 
wszystkim to, ¿e ka¿da z 10-u edycji 
wed³ug za³o¿eñ mia³a byæ najwiêkszym 
tego typu przedsiêwziêciem w Polsce i 
tak te¿ siê sta³o. Ma³o tego, przez te 10 
lat Poznañ sta³ siê nie tylko stolic¹ 
polskich maratonów, ale wyprzedzi³, 
bior¹c pod uwagê frekwencjê w 
imprezie, wiele stolic europejskich. 
By³ to pierwszy maraton bez prezydenta 
Macieja Frankiewicz, poœwiêcony jego 
pamiêci i spe³niaj¹cy jego ¿yczenie 
wypowiedziane na linii mety pier-
wszego biegu w 2000 roku. Powiedzia³ 
on, ¿e marzy o tym, by poznañski 
maraton, by³ maratonem europejskim. 
Jest nim bez w¹tpienia.
W tym roku wystartowa³o 4260 
uczestników, bieg ukoñczy³o 4016. 
Ka¿dy z nich tradycyjnie ju¿ otrzyma³ 
medal, tym razem z podobizn¹ w³aœnie 
prezydenta Frankiewicza.

- A jak sprawdzi³a siê nowa trasa?

- Dobrze. Nowa trasa by³a ³atwiejsza. 
Przypomnê, ¿e omija³a Warszawsk¹ i 
Stary Rynek, biegn¹cy mogli za to 
obejrzeæ Katedrê, Poznañskie Krzy¿e, 
Zamek, Operê i Stary Browar. Byæ mo¿e 
te atrakcje sprawi³y, ¿e mimo mniej-
szego stopnia trudnoœci trasy rezultat 
uzyskany przez zwyciêzcê by³ najni¿szy 
z dotychczasowych. Nie wp³ynê³o to 
jednak na ocenê imprezy. Poznañ 
Maraton cieszy siê tak¹ popularnoœci¹ 
przede wszystkim ze wzglêdu na dobr¹ 
organizacjê i niepowtarzaln¹ atmosferê. 
W tym roku na trasie us³yszeæ mo¿na 
by³o wystêpy 27 zespo³ów muzy-
cznych.
Zauwa¿yliœmy te¿ potrzebê wprowa-
dzenia zmiany na odcinku ulicy Bole-
s³awa Krzywoustego, która okaza³a siê 
za w¹ska dla tak licznej grupy 
zawodników.

- Od kilku lat obserwujemy, ¿e jedn¹ z 
g³ównych linii promocyjnych Poznania 
s¹ w³aœnie sport i rekreacja, odbywa siê 
coraz wiêcej imprez, powstaj¹ coraz 
nowoczeœniejsze obiekty. Jak dzia-
³alnoœæ POSiR wpisuje siê w ten 

kierunek promocji ?

- Wa¿ne dla nas jest nie tylko to, ¿e 
zyskuje zewnêtrzny wizerunek Pozna-
nia, ale tak¿e fakt, i¿, wg badañ 
przeprowadzonych przez Uniwersytet 
Ekonomiczny, mieszkañcy stolicy 
Wielkopolski bardzo wysoko oceniaj¹ 
sportowe zaanga¿owanie Miasta. 
POSiR uczestniczy w organizacji 
wiêkszoœci wydarzeñ sportowych na 
terenie Poznania. Oprócz naszej 
ca³kowicie autorskiej imprezy, jak¹ jest 
Poznañ Maraton, realizujemy te¿ 
wspólnie z innymi podmiotami szereg 
przedsiêwziêæ z zakresu sportu i 
rekreacji kierowanych do dzieci, 
m³odzie¿y (np. zawody p³ywackie) czy 
seniorów. Od trzech lat, razem z 
Miejskim Oœrodkiem Pomocy Rodzi-
nie, realizujemy ciesz¹cy siê coraz 
wiêksz¹ popularnoœci¹ projekt Sparta-
kiady Seniorów. 
Poprzez swoje obiekty jesteœmy wspó³-
organizatorem wielu imprez o randze 
europejskiej i œwiatowej, takich jak 
Mistrzostwa Œwiata w Wioœlarstwie, 
Mistrzostwa Œwiata w Kajakach (ju¿ w 
przysz³ym roku), EuroBasket i wiele 
innych.
POSiR jako wspó³inwestor uczestniczy 
w dwóch strategicznych dla Miasta 
projektach. Pierwszym z nich jest 
oczywiœcie zwi¹zana z przygoto-
waniami do EURO 2012 modernizacja 
Stadionu Miejskiego. Na razie postê-
puje ona zgodnie z harmonogramem, 

realny jest za³o¿ony termin zakoñczenia 
prac wyznaczony na koniec czerwca 2010. 
Potem czeka nas kilkumiesiêczna pro-
cedura odbiorcza i jesieni¹ 2010 stadion 
powinien byæ gotowy do eksploatacji. 
  Drugim z przedsiêwziêæ s¹ Termy 
Maltañskie. Jest to wspólna inwestycja 
POSiR i spó³ki miejskiej „Termy 
Maltañskie” (obecnie jest to spó³ka z 
prawie  stuprocentowym udzia³em Miasta 
Poznania). POSiR odpowiada za czêœæ 
sportow¹. Bêdzie tam basen olimpijski 
(50/25 m kw. z mo¿liwoœci¹ dzielenia na 
dwa mniejsze), g³êboki basen do skoków 
synchronicznych (wykorzystywany 
bêdzie równie¿ jako basen rozgrzewkowy 
lub do pi³ki wodnej), zespó³ odnowy 
biologicznej, zaplecze administracyjne 
oraz trybuny, które pomieszcz¹ 4000 
widzów.

Spó³ka miejska odpowiedzialna jest za 
czêœæ rekreacyjn¹, w ramach której 
przewidziano kilka zje¿d¿alni, sztuczn¹ 
rzekê, sztuczn¹ falê, baseny zewnêtrzne. 
Obie czêœci po³¹czy zespó³ szatniowy tak 
zaprojektowany, by w czasie, kiedy nie 
bêd¹ siê odbywa³y zawody, udostêpniæ 
czêœæ sportow¹ osobom korzystaj¹cym z 
rekreacji. Ca³oœæ inwestycji to oko³o 280 
mln z³otych. Podkreœlam to, ¿eby 
unaoczniæ skalê przedsiêwziêcia, które 
naprawdê bêdzie unikatowe w skali kraju i 
nie bojê siê powiedzieæ mieszkañcom 
Poznania i okolic – warto by³o czekaæ.

- Ale przecie¿ sporo jest te¿ mniejszych, ale 
wa¿nych realizacji. Co nowego mo¿e Pan 

Magnetyzm sportu 
– aktywniej, zdrowiej, ciekawiej

Modernizacja stadionu miejskiego. Od prawej stoj¹: Wojciech Ry¿yñski, dyrektor 
POSiR Janusz Rajewski, z-ca dyrektora POSiR Maciej Mielêcki 

architekt 

Rozmowa z dyrektorem Poznañskich Oœrodków Sportu i Rekreacji Januszem Rajewskim
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zaproponowaæ mieszkañcom Poznania i 
okolic?

- Zanim zaproszê, chcia³bym zaznaczyæ, 
¿e te wszystkie przedsiêwziêcia i 
inwestycje s¹ mo¿liwe nie tylko za 
spraw¹ zdolnoœci organizacyjnych ca³ej 
firmy, lecz tak¿e, a mo¿e przede 
wszystkim dziêki ogromnemu zaanga-
¿owaniu Miasta, które przeznacza w 
ostatnich latach bardzo du¿e œrodki na 
modernizacjê i budowê nowych 
obiektów sportowych. 
W tym roku otwieramy pe³nowy-
miarowe sztuczne lodowisko w kom-
pleksie przy ul. Chwia³kowskiego, w 
przysz³oœci planujemy je zadaszyæ. 
Oczywiœcie tradycyjnie przy Jeziorze 
Maltañskim od strony ul. Jana Paw³a II 
bêdzie czynne ma³e lodowisko.
Pod koniec sezonu pilota¿owo urucho-
miliœmy na Malcie ca³kowit¹ nowoœæ - 
bowling plenerowy. W przysz³ym roku 
bêdzie funkcjonowa³ ju¿ od wiosny 
razem z boiskami do gry w bule. To 
propozycja dla zwolenników mniej 
intensywnej aktywnoœci. Lokalizacja – 
miejsce dawnych kortów tenisowych od 
strony hangarów. Obok powsta³a te¿ 
nowa trybuna, sprawdzona ju¿ przez 
kibiców podczas maratonu. Powy¿ej 
uzyskaliœmy dodatkowy plac, który 
mo¿e byæ wykorzystywany jako 
parking, co jest bardzo wa¿ne w 
kontekœcie popularnoœci S³oniarni w 
Nowym ZOO.
    W Oœrodku Przywodnym „Rataje” z 
kolei uruchomiliœmy, w niecce starego 
basenu, profesjonalny skate park. 
Podziwiaæ tam mo¿na by³o ju¿ tego lata 
naprawdê niezwyk³e ewolucje na 
rolkach, deskorolkach i specjalnych 
rowerach. Obok powsta³y dwa boiska do 
pi³ki siatkowej i pla¿owej. W najbli¿-
szych tygodniach na terenie Oœrodka 
zakoñczy siê te¿ budowa kompleksu 

„Orlik 2012” – bêdzie to boisko 
pi³karskie ze sztuczn¹ traw¹ oraz boisko 
wielofunkcyjne (koszykówka, pi³ka 
rêczna, siatkówka) z zapleczem sza-
tniowym. Budowa kompleksu sfinanso-
wana zosta³a wspólnie przez Mini-
sterstwo Sportu, Urz¹d Marsza³kowski i 
Urz¹d Miasta.
Ciekawostk¹ zwi¹zan¹ z przygotowa-
niami do EURO 2012, która mo¿e 
zainteresowaæ mieszkañców Wielko-
polski jest fakt, ¿e trwaj¹ przymiarki, 
¿eby Baranowo by³o jednym z poten-
cjalnych oœrodków pobytowych dla 
dru¿yn uczestnicz¹cych w turnieju. To, 
czy taka lokalizacja bêdzie brana pod 
uwagê zale¿y miêdzy innymi od tego, 
czy Hotel Edison w Baranowie pode-
jmie siê modernizacji spe³niaj¹cej 
warunki stawiane przez UEFA, która te¿ 
póŸniej zadecyduje o ostatecznym 
wyborze miejsc pobytowych dla zawo-
dników z listy potencjalnych kandy-
datów.

- Czego mogê ¿yczyæ na ten zbli¿aj¹cy 
siê ju¿ 2010 rok firmie prowadz¹cej tak 

wiele przedsiêwziêæ? Co bêdzie naj-
trudniejsze?

- Najtrudniejsze bêdzie pogodzenie pla-
nów z realiami bud¿etowymi. Poniewa¿ to 
„niechciane s³owo” dotknie samorz¹dy 
najbardziej w przysz³ym roku, dlatego, ¿e 
ich dochody opieraj¹ siê o lata poprzednie. 
W³adze miast bêd¹ musia³y bardzo 
ograniczyæ inwestycje, nawet te zapla-
nowane wczeœniej, oszczêdnoœci dotkn¹ 
te¿ bie¿¹cego funkcjonowania. Tak wiêc 
najwiêkszym wyzwaniem bêdzie dla nas 
utrzymanie wysokiego poziomu organi-
zacji imprez i standardu obiektów przy 
zmniejszaj¹cych siê œrodkach. Wa¿ny 
bêdzie te¿ poziom wywi¹zania siê rz¹du z 
wczeœniejszych deklaracji dotycz¹cych 
wysokoœci dotacji na inwestycje. W 
przypadku Stadionu Miejskiego docelowo 
ma to byæ 80 milionów z³otych.
I proszê nam ¿yczyæ, ¿eby przysz³oroczny 
maraton by³ znowu najwiêkszym w Polsce 
i jednym z najwiêkszych w Europie. 
Zgodnie z chiñsk¹ numerologi¹ powinno 
siê udaæ, bo wystartuje on 10.10.2010 
roku o godzinie 10.00…

- W takim razie ¿yczymy powodzenia w 
tych wszystkich strategicznych punktach. 
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a: Magdalena Janicka

Poznañ Maraton startuje po raz 10.

Jubileuszowy medal.

Wizualizacja Term Maltañskich
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Wydawca

Biuro Ogloszen
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Chata Polska goœcinna, zasobna, œwie¿a; dobra polska tradycja, to cechy, które niezmiennie 
kojarz¹ siê z sieci¹ handlow¹, której pocz¹tki siêgaj¹ 1997 roku
Kluczow¹ wartoœci¹ naszej firmy i gwarancj¹ sukcesów s¹ zadowoleni Klienci, Partnerzy 
i Pracownicy. Nieustannie doskonalimy siê i szkolimy naszych pracowników oraz tworzymy 
im warunki pozwalaj¹ce na doskonalenie zawodowe. 
Obecnie poszukujemy pracowników do sklepu zrzeszonego pod szyldem sieci Chata Polska   
w miejscowoœci Swarzêdz  na stanowiska:

Z-ca Kierownika Sklepu
Sprzedawca
Kierownik stoiska miêsa – wêdliny
Kierownika stoiska owoce - warzywa

Poszukujemy osoby:
- z doœwiadczeniem w pracy w sprzeda¿y detalicznej w bran¿y spo¿ywczej 
- dok³adnej i rzetelnej
- zara¿aj¹cej innych swoim zaanga¿owaniem i energi¹ 
- gotowej do pracy zmianowej
- komunikatywnej i zorientowanej na wysoki poziom obs³ugi klienta

Oferujemy:
-  pracê w stabilnej, dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie dla której pracownik jest  najwa¿niejszy
- atrakcyjne wynagrodzenie
- dogodne warunki zatrudnienia uzale¿nione od potrzeb kandydatów 

(umowa o  pracê w  dowolnym wymiarze, umowa zlecenie )
- bezp³atne szkolenie z zakresu obs³ugi kasy fiskalnej
- zdobycie doœwiadczenia w nowoczesnej sieci handlowej

Jeœli chcesz pracowaæ w jednej z najlepszych i najwiêkszych sieci handlowych w Polsce, przeœlij w ci¹gu 7 dni od daty ukazania siê og³oszenia swoje CV, 
list motywacyjny oraz zgodê na przetwarzanie danych osobowych z zaznaczonym nr ref  na adres: MMT SUPERMARKET Sp. z o. o Sp. k, ul. Obodrzycka 61 ; 
61-249 Poznañ lub rekrutacja@firmammt.pl  telefon: 607082846 lub 0616500393. Skontaktujemy siê tylko z wybranymi kandydatami.”

zamów reklamê: prostozratusza@op.pl, 500 858 842, 513 132 721
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LODÓWKI
Najtañsze w Wielkopolsce naprawy
lodówek i zamra¿arek w domu klienta.
Bezp³atny dojazd, wszystkie typy

Sprzeda¿ u¿ywanych 
urz¹dzeñ ch³odniczych

(sklepowych, gastronomicznych).

tel. 061 871 31 31, 0696 017 449

PRACAPRACA

K S I E G A R N I A 
SWARZEDZKA
Swarzêdz, ul. Piaski 2
tel. 061 817 23 59

Bestsellery

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

GABINET 
STOMATOLOGICZNY

Zbigniew Rakowicz

Os. D¹browszczaków 8/6 (Manhattan)

tel. 887 327 382

Us³ugi REMONTOWE:
- wykoñczenia wnêtrz
- remonty ³azienek
- uk³adanie p³ytek i paneli
- monta¿ drzwi
- sufity podwieszane
- docieplanie poddaszy

tel. 0-607-304-490

Us³ugi REMONTOWE:
- wykoñczenia wnêtrz
- remonty ³azienek
- uk³adanie p³ytek i paneli
- monta¿ drzwi
- sufity podwieszane
- docieplanie poddaszy

tel. 0-607-304-490

ZBIG-INSTAL
Uzdatniacze wody
Pompy ciepla
Odkurzacze centralne
Instalacje wod-kan-gaz i co

Swarzedz, ul. Okrezna 38
www.zbiginstal.pl

tel. 608 472 434, 695 652 454

Skompletuj wyprawkê
w najni¿szej cenie

Skompletuj wyprawkê
w najni¿szej cenie

Przy zakupie ca³ej 
wyprawki

mo¿liwoœæ uzyskania 
dodatkowego rabatu

NOWY SKLEP z artykulami 

dla dzieci i zabawkami w Poznaniu

Wózki wielofunkcyjne 
od 545 z³.

£ó¿eczka dzieciêce
od 119 z³.

Komplet poœcieli
do ³ó¿eczka od 34 z³.

Foteliki samochodowe
od 139 z³.

Monitory oddechu 
od 349 z³.

Laktatory 
od 39,90 z³.

Sklep czynny:
pon.-pt.    11.00 - 19.00
sobota     11.00 - 17.00
Adres: Swadzim, ul. œw. Antoniego 8 (przy Leroy Merlin)
           tel. 061 664 95 39

Polecamy wiele markowych

produktów w najnizszych

w Poznaniu cenach!

OdwiedŸ równie¿ nasz sklep internetowy: www.bobomarket.pl

ABEN 
POGOTOWIE

WODNO-KANALIZACYJNE

tel. 791 226 432

Dojazd do klienta

ZADZWOÑ JEŒLI 
POTRZEBUJESZ POMOCY

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

- doradztwo
- serwis
- sprzeda¿ sprzêtu
  komputerowego

POGOTOWIE
KOMPUTEROWE

Ogrodzenia metalowe
i z tworzyw sztucznych.
Obróbka metali.

tel. 501 468 850
www.ogrodzenia-ploty.eu

Emeryt 65 lat, wy¿sze wykszta³cenie, 
szuka pracy. Tel. 606 95 94 91.

Krawcowa lat 44 szuka pracy, mo¿e 
byæ w handlu, tel. 506 479 284.

Perkusista szuka zespo³u na wesela 
i zabawy, tel. 506 777 719.

Pani, wykszt. œrednie, zaprojektuje 
wnêtrze domów oraz dekoracje sal 
i koœcio³ów, tel. 507 092 854.

Pani lat 39, wykszt. œrednie, dobra 
prezencja oraz elokwencja, podejmie 
pracê w butiku lub inn¹. 
Tylko powa¿ne oferty - 507 092 854.

Pan lat 30 poszukuje od zaraz pracy 
jako pracownik fizyczny lub pomocnik 
budowlany albo inn¹. 
Tel. 667 794 287.



R E K L A M A

31zamów reklamê: prostozratusza@op.pl, 500 858 842, 513 132 721

S U SWARZÊDZKIE CENTRUM UBEZPIECZEÑC

UBEZPIECZENIA:
firm  domów  mieszkañ  samochodów

Pe³ny zakres ubezpieczeñ
na ¿ycie  emerytalne  inwestycyjne  posagowe

e-mail: info@ubezpieczenia.swarzedz.pl

62-020 Swarzêdz, ul. Wrzesiñska 28
czynne 8.00 - 17.00, w soboty 9.00 - 13.00

tel. 061 817 25 66, 061 651 17 10, fax 061 651 41 11

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

www.ubezpieczenia.swarzedz.pl

Firma TIL-BUD

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

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

Autoryzowany
serwis ogumienia

polecamy oleje:

Promocjaopon zimowych

Zapraszamy
pon.-pt. 8-20

sob. 9-14

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

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

tel. 061 817 31 71, 0660 743 807

 Zaklad
Ogólnobudowlany

TA
N
IO

!

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

tel. 604 423 508

REN-LAS SPRZEDA¯ - SERWIS
firmy Stihl

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

PILARKI - KOSY - KOSIARKI

NARZÊDZIA OGRODNICZE

ORAZ INNE URZ¥DZENIA

MULTIMED
SPECJALISTYCZNA

PRZYCHODNIA LEKARSKA

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

REJESTRACJA 14.00 - 18.00

Wizyty prywatne i na NFZ

œwiadczy us³ugi w zakresie:

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

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

równie¿ 
na skierowanie
od Lekarza
Rodzinnego

PORADY LEKARSKIE:

DIAGNOSTYKA:

- profesjonalne
  odchudzanie
  przez lekarza
  dietetyka



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

Jeden dzieñ w SPA 
   - najlepszy prezent 
          dla najbli¿szych

Wigilijne przyjêcia firmowe
Imprezy okolicznoœciowe
Pakiety SPA
Fitness

SPA


