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R E K L A M Y

SPRZEDAŻ 
WĘGLA
- kostka - orzech 

- ekogroszek - miał

ATRAKCYJNE CENY!!!
ul. Dworcowa 24, Swarzędz
(na terenie składnicy złomu)

Firma TIL-BUD
tel.: 061 437 85 08
kom.: 0 607 125 179
www.til-bud.ovh.org
- ocieplanie budynków
- tynki ozdobne 

(żywiczne, akrylowe i mineralne)
- wykańczanie wnętrz „pod klucz”
- prace dekarskie 

(papa, opierzenie)

Najtaniej!

LODÓWKI
najtańsze w Wielkopolsce 

naprawy lodówek i zamrażarek 
w domu klienta.

Bezpłatny dojazd, wszystkie typy

tel. 061 871 31 31 
0696 017 449

Sprzedaż używanych urządzeń chłodniczych. 
(sklepowych, gastronomicznych).

Ogłoszenia drobne
  Dam pracę 

Przedstawiciela handlowego - branża środki 
czystości. CV+zdjęcie. asoczystosc@wp.pl

  Szukam pracy 

Perkusista szuka pracy w zespole muzycznym 
na wesela, zabawy. 0506 777 719

Pani lat 39 szuka pracy oraz zleceń na dekora-
cje sal, kościołów oraz projektowania wnętrz. 
Tel. 0507 092 854, (061) 814 78 36
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Budżet ‘2009
  w rekordowej wysokości

Do ostatnich dni ubiegłego roku trwały prace nad budżetem 
Swarzędza na 2009 rok. Uchwała w tej sprawie została podjęta 30 
grudnia, podczas ostatniej zeszłorocznej sesji Rady Miejskiej.

Dochody budżetu Swarzędza na rok 2009 zostały skalkulowa-
ne w wysokości 110.784.265 zł zł, natomiast wydatki mają wynieść 
137.371.811 zł. Planowany deficyt budżetu 26.587.546 zł zostanie 

pokryty z kredytów i pożyczek.
Uchwała ustala limit wydatków na wieloletnie programy inwe-

stycyjne na lata 2009-2011 w wysokości 129.960.158 zł, w tym na 
rok 2009 w wysokości 44.620.158 zł oraz wydatki majątkowe na rok 
2009 w wysokości 2.540.000 zł.

Szerzej o planowanych inwestycjach piszemy na stronach 4 – 7.

Gdy mróz dokucza – bądźmy ostrożni!
W związku z mrozami w śro-

dę 7 stycznia w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Swarzędzu odbyło się 
- zwołane przez burmistrz Annę 
Tomicką - posiedzenie gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowe-
go poświęcone sprawom ewen-
tualnych zagrożeń związanych z 
niskimi temperaturami. Uczest-
nicy spotkania przeanalizowa-
li przygotowanie gminnych służb 
i instytucji do działania w szcze-
gólnych, zimowych warunkach. 
Celem spotkania było też ponow-
ne sprawdzenie, czy wokół nas nie 
ma osób wymagających dodatko-
wej pomocy, opieki i wsparcia. 
Chodzi zwłaszcza o osoby starsze, 
samotne lub chore. Postanowio-
no, że Ośrodek Pomocy Społecz-
nej uruchomi dodatkowy dyżur 
(w Ośrodku Wsparcia przy ul. 
Piaski 4), gdzie do końca stycz-
nia codziennie w godz. 18.00 
do 23.00 pod numerami telefo-
nów (061) 651 05 84 oraz 604 
065 876 można zgłaszać wszel-
kie sprawy, w których pomoc pra-

cowników OPS byłaby potrzebna. 
Niezależnie od tego pracownicy 
OPS jak zawsze służą pomocą dy-
żurując do godz. 18.00 w siedzi-
bie OPS przy ul. Poznańskiej 25 w 
Swarzędzu, tel. (61) 651 26 50. 

Zespół Zarządzania Kryzyso-
wego zwraca się z apelem do wszyst-
kich mieszkańców naszej gminy 
o zgłaszanie wszelkich ewentual-
nych zagrożeń związanych z zimą 
i mrozem. Jeśli ktoś z Państwa wie, 
że gdzieś potrzebna jest dodatko-
wa pomoc lub interwencja – pro-
simy o zgłaszanie wszelkich sygna-
łów do OPS, Straży Miejskiej, Policji 
lub Urzędu Miasta i Gminy.

Dyrektorzy szkól i przedszko-
li zostali zobowiązani do przepro-
wadzenia pogadanek z uczniami 
na temat zagrożeń wynikających 
z wchodzenia na lód np. na  jezio-
ro, stawy, glinianki itp.

Przypominamy również, że 
w sytuacjach nagłego zagroże-
nia życia i mienia dzwonić nale-
ży pod numer alarmowy 112.

M.W.

Zapraszamy 
na łyżwy

Od soboty 20 grudnia przy 
pływalni „Wodny Raj” w Swarzę-
dzu działa sztuczne lodowisko. 
Tafla ma 800 m kw, jest przykryta 
solidnym namiotem, a na 
miejscu czynna jest wypo-
życzalnia łyżew i szatnia.

Na uroczyste otwarcie 
obiektu organizatorzy - 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Anna Tomicka oraz Swa-
rzędzkie Centrum Sportu 
i Rekreacji - przygotowali 
wiele atrakcji. Podczas im-
prezy prowadzonej przez 
profesjonalnego Św. Mi-

kołaja (który przy-
był, oczywiście, na 
łyżwach) podziwia-
liśmy pokazy jazdy 
figurowej, zobaczy-
liśmy także poka-
zowy mecz hokeja, 
a do dzieci przy-
był Święty Mikołaj 
z workiem prezen-
tów. 

M.W.
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Prosto z Ratusza Budżet ‘2009

BUDŻET ‘2009
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi
Ü Wykupy sieci wodociągowej 
realizowanej przez inwestorów 
zewnętrznych - WPI, nr zad. 61 – 
Inwestycja wieloletnia realizowa-
na latach 2008-2011. Zaplanowa-
no kwotę 600.000 zł w roku 2011.

Ü Budowa wodociągu wraz z 
przyłączami w ulicy Pszczelnej 
w Zalasewie – WPI, nr zad. 68 
– zadanie realizowane w latach 
2008-2010. Na wykonanie w roku 
2009 planuje się kwotę 40.000 
zł, co pokryje koszty związane z 
opracowaniem dokumentacji, na-
tomiast na realizację zadania w 
roku 2010 przeznacza się kwotę 
500.000 zł.

Ü Budowa wodociągu w uli-
cach: Gromadzkiej, Włodar-
skiej, Sołeckiej, Leszka Miesz-
ka, Ziemowita, Kazimierza, 
Wójtowskiej, Kmicica, Chabro-
wej - WPI, nr zad. 78 – zadanie 
realizowane w latach 2008-2011. 
W roku 2008 wyłoniono wyko-
nawcę na opracowanie dokumen-
tacji. Po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę Gmina rozpocznie reali-
zację zadania w latach 2009-2011. 
Na rok 2009 zaplanowano kwo-
tę 100.000 zł, co pokryje kosz-
ty związane z opracowaniem do-
kumentacji, w latach 2010-2011 
przewidziano realizację zadania 
za kwoty odpowiednio 200.000 zł 
i 800.000 zł. 

Ü Budowa sieci wodociągo-
wej z przyłączami w Wierzenicy 
- WPI, nr zad. 82 -zadanie wielo-
letnie realizowane w latach 2008-
2011. Na realizację przedsięwzię-
cia planuje się kwotę 60.000 zł, 
co pozwoli na pokrycie kosztów 

związanych z opracowaniem do-
kumentacji w roku 2009. Reali-
zacja inwestycji przewidziana w 
roku 2011 na kwotę 300.000 zł.

Ü Budowa kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Polnej w Kobylni-
cy na odcinku od ulicy Krótkiej 
do ulicy Słonecznikowej - WPI, 
nr zad. 83 – realizacja zadania w 
latach 2008-2011. Na realizację 
przedsięwzięcia w roku 2009 pla-
nuje się kwotę 4.250 zł, co pokry-
je koszty związane z opracowa-
niem dokumentacji oraz 300.000 
zł w roku 2011 na realizację inwe-
stycji.

Dział 600- Transport i łączność
Rozdz. 60001- Krajowe pasażerskie przewo-
zy kolejowe
Ü Budowa peronu zewnętrz-
nego dla szynobusu na stacji 
kolejowej w Swarzędzu - WPI, 
nr zad. 58 - na 2011 r. wpisuje się 
łączną kwotę na realizację zada-
nia w wysokości 500.000 zł. Za-
danie realizowane w latach 2007-
2011.

Rozdz. 60004- Lokalny transport zbiorowy
Ü Przebudowa pętli autobuso-
wej na os. Kościuszkowców przy 
ul. Kwaśniewskiego - WPI, nr 
zad. 1-60004 - na wykonanie pro-
jektu zaplanowano w budżecie na 
2011 rok kwotę 100.000 zł. Reali-
zacja zadania związanego z opra-
cowaniem dokumentacji obejmu-
je lata 2009-2011.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne 
Ü Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Dworco-
wej w Kobylnicy - WPI, nr zad. 
4 – zadanie realizowane w latach 
2006-2011. Zaplanowano na rok 
2009 150.000 zł, co pokryje kosz-
ty związane z opracowaniem do-

kumentacji. Na realizację zadania 
planuje się: 750.000 zł na rok 2010 
i kwotę 740.000 zł na rok 2011.

Ü Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Tortunia 
w Swarzędzu – WPI, nr zad. 5 – 
realizacja zadania w latach 2007-
2009. Realizacja inwestycji rozpo-
częta w roku 2008. W budżecie na 
2009 rok na zakończenie zadania 
zaplanowano 3.000.000 zł. 

Ü Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Bema 
w Swarzędzu – WPI, nr zad. 13 
– zadanie wieloletnie realizowa-
ne w latach 2007-2009. Realiza-
cja inwestycji rozpoczęta w roku 
2008. Na rok 2009 zaplanowano 
1.300.000 zł.

Ü Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ulicy Ol-
chowej i Wiśniowej w Boguci-
nie – WPI, nr zad. 18 – czas reali-
zacji zadania w latach 2007-2009. 
Realizacja inwestycji rozpoczę-
ta w roku 2008. W budżecie na 
2009 rok zaplanowano kwotę 
3.500.000 zł.

Ü Budowa drogi - przedłuże-
nie ulicy Planetarnej - WPI, nr 
zad. 21 – zadanie realizowane w 
latach 2006-2011. W roku 2009 
zaplanowano kwotę 700.000 zł, co 
pokryje koszty związane z opra-
cowaniem dokumentacji. Wpisu-
je się kwotę 2.000.000 zł na rok 
2010, z kolei na 2011 r. - kwotę 
2.300.000 zł na kontynuację za-
dania.

Ü Przebudowa skrzyżowa-
nia ulicy Staniewskiego z ulicą 
Kórnicką i Wilkońskich - WPI, 
nr zad. 31 – realizacja zadania 
w latach 2006-2010. W budże-

cie na 2009 rok wpisuje się kwo-
tę 1.300.000 zł, natomiast na 2010 
– 1.000.000 zł.

Ü Budowa chodnika oraz cią-
gu pieszo-jezdnego w miej-
scowości Kobylnica od ulicy 
Swarzędzkiej do przystanku au-
tobusowego w rejonie ulicy Leś-
nej - WPI, nr zad. 34 – czas reali-
zacji zadania 2006-2009. Z uwagi 
na wysokie koszty realizacji inwe-
stycji (wspólna realizacja z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad w Poznaniu) zwięk-
sza się udział finansowy Gminy i 
ustala się kwotę 600.000 zł na re-
alizację zadania – etap II w roku 
2009. 

Ü Budowa nawierzchni wraz z 
odwodnieniem w ul. Miłej, Spo-
kojnej, Władysława Reymonta, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Jana 
Kochanowskiego – WPI, nr zad. 
36 – zadanie wieloletnie 2006-
2009. Na rok 2009 zabezpiecza się 
w budżecie 865.000 zł.

Ü Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Kutrze-
by w Swarzędzu - WPI, nr zad. 
38 – realizacja zadania w latach 
2006-2010. Na rok 2009 planu-
je się na realizację zadania kwo-
tę 600.000 zł, natomiast w 2010 r. 
- 800 000 zł.

Ü Przebudowa Placu Niezłom-
nych wraz z ul. Mała Rybacka - 
WPI, nr zad. 39 – realizacja zada-
nia w latach 2006-2010. W roku 
2009 zaplanowano 200.000 zł na 
opracowanie dokumentacji, nato-
miast w 2010 – 600.000 zł na roz-
poczęcie inwestycji.

Ü Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Śnia-

BUDŻET ‘2009
Wykaz zadań majątkowych - zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2009-2011
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deckich w Swarzędzu – WPI, 
nr zad. 47 - czas realizacji zada-
nia w latach 2006-2010. W roku 
2009 planuje się kwotę 500.000 zł 
na rozpoczęcie realizacji inwesty-
cji, a w 2010 – 1.500.000 zł na jej 
kontynuację.

Ü Budowa nawierzchni wraz z 
odwodnieniem w ul. Wieżowej 
oraz w części ul. Zielińskiej w 
Gruszczynie - WPI, nr zad. 48 – 
realizacja zadania w latach 2007-
2011. Wpisuje się 500.000 zł na 
2009 rok na koszty dokumenta-
cji oraz na rozpoczęcie inwesty-
cji, 1.500.000 zł na rok 2010 oraz 
1.500.000 zł na rok 2011 r. na jej 
kontynuację.

Ü Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Leśnej w 
Gruszczynie - WPI, nr zad. 49 – 
realizacja w latach 2007-2010. W 
2009 r. wprowadza się 500.000 zł 
na koszty dokumentacji oraz na 
rozpoczęcie realizacji inwesty-
cji, a w roku 2010 zaplanowano 
kwotę 1.000.000 zł na jej konty-
nuację.

Ü Budowa nawierzchni wraz 
z odwodnieniem w ul. Łąkowej 
w Gruszczynie – WPI, nr zad. 50 
– zadanie wieloletnie obejmują-
ce lata 2008-2009. Na wykona-
nie zadania zaplanowano w 2009 
roku kwotę 544.000 zł, co pokryje 
koszty związane z opracowaniem 
dokumentacji.

Ü Budowa chodnika w Gorta-
towie od ul. Cmentarnej do ul. 
Fabrycznej - WPI, nr zad. 51 – 
realizacja zadania 2007-2009. W 
budżecie na 2009 r. zaplanowa-
no środki w wysokości 400.000 zł. 
Zabezpieczona kwota pozwoli na 
ogłoszenie przetargu na budowę 
chodnika i zrealizowanie całego 
zadania w 2009 roku.

Ü Budowa chodnika w ul. Dłu-
giej w Sarbinowie - WPI, nr zad. 
52 – czas realizacji zadania 2007-
2009. W budżecie na 2009 r. zapla-
nowano środki w kwocie 500.000 
zł. Zabezpieczona kwota pozwoli 
na ogłoszenie przetargu na budo-
wę chodnika i zrealizowanie całe-
go zadania w 2009 roku.

Ü Budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego od os. Czwartaków do 
os. Kościuszkowców przy skar-
pie jeziora Swarzędzkiego, mo-
dernizacja placu targowego 
- WPI, nr zad. 53 – realizacja za-
dania w latach 2007-2011. W bu-
dżecie na 2009 r. oraz 2010 r. za-
bezpiecza się po 1.500.000 zł, z 
kolei na 2011 r. kwotę 1.200.000 
zł. Zabezpieczone kwoty na budo-
wę ustalone zostały na podstawie 
opracowanych kosztorysów inwe-
storskich. 

Ü Budowa parkingu w rejo-
nie pływalni Wodny Raj oraz w 
rejonie skrzyżowania ulic Św. 
Marcin i Kosynierów w Swarzę-
dzu - WPI, nr zad. 55 – czas reali-
zacji zadania 2007-2011. W 2010 
r. planuje się kwotę 500.000 zł na 
rozpoczęcie realizacji inwestycji, 
w roku 2011 kwotę 1.200.000 zł 
na jej kontynuację. 

Ü Budowa nawierzchni w ul. 
Topolowej w Karłowicach – 
WPI, nr zad. 62 – inwestycja wie-
loletnia realizowana latach 2008-
2010. W roku 2009 zaplanowano 
33.000 zł, co pokryje koszty zwią-
zane z opracowaniem dokumen-
tacji, a w roku 2010 kwotę 500.000 
zł na realizację inwestycji.

Ü Budowa nawierzchni wraz z 
odwodnieniem w ul. Pieprzyka i 
na Placu Handlowym w Swarzę-
dzu - WPI, nr zad. 63 – realizacja 
zadania w latach 2008-2010. Za-
bezpiecza się w budżecie środki w 
wysokości 533.000 zł na opraco-
wanie dokumentacji oraz rozpo-
częcie realizacji inwestycji na rok 
2009, a 1.000.000 zł na 2010 r. na 
jej kontynuację. 

Ü Modernizacja i remont od-
cinka ulicy Cieszkowskiego w 
obrębie ulic: Kwaśniewskie-
go, Słowackiego i Cmentarnej 
- WPI, nr zad. 65 - realizacja za-
dania 2008-2010. W budżecie na 
2009 rok zabezpiecza się 430.000 
zł na opracowanie dokumentacji 
oraz rozpoczęcie realizacji inwe-
stycji i na 2010 rok 1.800.000 zł 
na jej kontynuację.

Ü Przebudowa skrzyżowania 
ulic: Polnej, Średzkiej, Rabowi-
ckiej - WPI, nr zad. 67 - realiza-
cja zadania w latach 2008-2009. 
Kwotę 275.000 zł wprowadza się 
do budżetu na 2009 rok na pokry-
cie kosztów związanych z opraco-
waniem dokumentacji. 

Ü Budowa nawierzchni wraz z 
odwodnieniem w ulicach: Waw-
rzyniaka, Skargi, Sienkiewi-
cza i Krętej w Swarzędzu - WPI, 
nr zad. 69 – zadanie wieloletnie 
obejmujące lata 2008-2010. W 
budżecie na 2009 r. zabezpiecza 
się środki w wysokości 566.000 
zł na opracowanie dokumentacji 
oraz rozpoczęcie realizacji inwe-
stycji, a w roku 2010 – 1.000.000 
zł na kontynuację zadania.

Ü Przebudowa skrzyżowania 
ulic Granicznej, Kupieckiej i 
Rolnej - WPI, nr zad. 73 – reali-
zacja zadania w latach 2008-2010. 
Wprowadza się do budżetu na rok 
2009 kwotę 232.500 zł na opraco-
wanie dokumentacji oraz rozpo-
częcie realizacji inwestycji oraz 
kwotę 150.000 zł na rok 2010 na 
kontynuację.

Ü Przebudowa skrzyżowania 
ulic Granicznej i Kirkora – WPI, 
nr zad 74 – zadanie wieloletnie, 
realizowane w latach 2008-2010. 
Na rok 2009 zabezpiecza się kwo-
tę 82.500 zł na opracowanie do-
kumentacji. 

Ü Budowa chodnika w ulicy 
Sołeckiej w Jasiniu na odcin-
ku od ul. Wrzesińskiej do dro-
gi krajowej nr 92 - WPI , nr zad. 
75 – realizacja zadania w latach 
2008-2011. W budżecie na 2009 
rok planuje się kwotę 15.000 zł na 
dokumentację, natomiast w 2011 
wprowadza się kwotę 200.000 zł 
na realizację zadania. 

Ü Projekt na budowę zatoki 
autobusowej przy świetlicy w 
Gruszczynie przy ul. Swarzędz-
kiej - WPI, nr zad.76 – Zadanie 
wieloletnie obejmujące lata re-
alizacji 2008-2010. Zabezpiecza 
się w budżecie środki w wysoko-
ści 100.000 zł na 2009 r. na opra-
cowanie dokumentacji i realizację 

inwestycji. 

Ü Budowa nawierzchni wraz z 
odwodnieniem w ulicy Napole-
ońskiej – WPI, nr zad. 77 – reali-
zacja zadania w latach 2008-2011. 
Wprowadza się kwotę 27.500 w 
2009 roku na opracowanie do-
kumentacji, kwotę 1.000.000 zł 
w 2010r. oraz kwotę 2.000.000 zł 
przewidziano na realizację inwe-
stycji w 2011 roku. 

Ü Przebudowa skrzyżowania 
drogi krajowej nr 92 (ul. Po-
znańska) z ul. Kirkora w Swa-
rzędzu - WPI, nr zad. 79 – czas 
realizacji inwestycji w latach 
2008-2010. Wprowadza się w 2009 
roku kwotę 582.500 zł na opraco-
wanie dokumentacji oraz rozpo-
częcie inwestycji, a w roku 2010 – 
700.000 zł na jej kontynuację. 

Ü Budowa drogi łączącej ul. 
Rabowicką z drogą krajową nr 
92 w Jasiniu - WPI, nr zad. 1-
60016 - realizacja zadania przy-
jęta na lata 2008-2011. W 2009 r. 
zabezpiecza się środki w budżecie 
w kwocie 3.855.000 zł na opraco-
wanie dokumentacji oraz rozpo-
częcie realizacji inwestycji, w la-
tach 2010 i 2011 po 5.000.000 zł 
na jej kontynuację. W roku 2009 
planowane jest opracowanie do-
kumentacji oraz uzyskanie po-
zwolenia na budowę. 

Ü Przebudowa ul. Spadochro-
nowej w Gruszczynie - WPI, nr 
zad. 2-60016 – Inwestycja wielo-
letnia, realizacja zadania w latach 
2009-2011. Wprowadza się kwotę 
80.000 zł na opracowanie doku-
mentacji w 2009 r., 500.000 zł w 
2010 r. oraz 2.000.000 zł w 2011 
na jej realizację. 
Ü Budowa parkingu na os. 
Kościuszkowców w rejonie blo-
ku nr 4 - WPI, nr zad. 3-60016 
– realizacja zadania obejmuje 
lata 2009-2010. Zabezpiecza się 
w budżecie środki w wysokości 
500.000 zł na rok 2009 na rozpo-
częcie inwestycji oraz 700.000 zł 
w 2010 r. na jej kontynuację. 

Ü Przebudowa ul. Warzyw-
nej w Swarzędzu – WPI, nr zad. 
4-60016. Zadanie wieloletnie re-
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alizowane w latach 2009-2011. 
Wprowadza się kwotę: 150.000 
zł na rok 2009 jako zabezpiecze-
nie środków na opracowanie pro-
jektu oraz 500.000 zł na 2010 r. i 
1.500.000 zł na 2011 r. na realiza-
cję inwestycji. 

Ü Przedłużenie ścieżki nad 
jeziorem w kierunku Pływal-
ni ,,Wodny Raj”- WPI, nr zad. 5-
60016 – zadanie obejmujące lata 
realizacji 2009-2010. Zaplanowa-
nie środków na realizację powyż-
szego przedsięwzięcia w wysokości 
50.000 zł w 2009 r. na opracowanie 
dokumentacji oraz 300.000 zł w 
2010 r. na jej realizację.

Ü Projekt na ulicę Owocową 
w Łowęcinie – WPI, nr zad. 6-
60016 - wpisuje się kwotę 70.000 
na rok 2009.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 7009 - Pozostała działalność
Ü Budowa mieszkań - WPI, nr 
zad. 46 – inwestycja wieloletnia 
realizowana w latach 2007-2011. 
W budżecie na rok 2009 na wy-
konanie zadania zaplanowano 
1.500.000 zł na adaptację doku-
mentacji oraz na rozpoczęcie in-
westycji, na 2010 rok – 2.900.000 
zł i 1.500.000 zł w roku 2011 na 
jej kontynuację.

Dział 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75023- Urzędy Gmin
Ü Remont Ratusza z wyposa-
żeniem - WPI, nr zad. 60 – in-
westycja wieloletnia realizowana 
w latach 2007-2011. Zabezpiecza 
się w budżecie środki w wysoko-
ści 1.000.000 zł na rok 2011. 

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa
Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne
Ü Rozbudowa remizy straża-
ckiej w Kobylnicy o wozownię 
z wykorzystaniem piętra nad 
wozownią na świetlicę wiej-
ską - WPI, nr zad. 56 – realiza-
cja inwestycji w latach 2007-2011. 
Wprowadza się kwotę 500.000 
zł zaplanowaną do realizacji w 
2011 r.

Rozdz. 75495- Pozostała działalność
Ü Wykonanie systemu nadzo-

ru wizyjnego dla miasta Swa-
rzędza - WPI, nr zad. 30 – zada-
nie inwestycyjne obejmujące lata 
realizacji 2005-2010. W budżecie 
zaplanowano kwoty realizacji za-
dania w wysokości 700.000 zł w 
2009 r. oraz 500.000 zł w 2010 r.

Ü Budowa centrum powia-
damiania ratunkowego: Straż 
Miejska, Straż Pożarna i Pogo-
towie Ratunkowe - WPI, nr zad. 
1-75495 – realizacja inwesty-
cji w latach 2009-2011. Zaplano-
wano środki w budżecie w wy-
sokości 100.000 zł na projekt w 
2010 r. oraz kwotę 2.000.000 zł na 
2011 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe
Ü Dobudowa do Sali sporto-
wej w Paczkowie pomieszczeń 
przeznaczonych na bibliotekę, 
świetlicę i zaplecze sportowe - 
WPI, nr zad. 40 – realizacja in-
westycji obejmuje lata 2006-2010. 
Zabezpiecza się w budżecie środ-
ki w wysokości po 500.000 zł na 
rok 2009 i 2010 na realizację in-
westycji.

Ü Remonty i modernizacja 
placówek oświatowych w ra-
mach programu rewitalizacji 
placówek oświatowych na te-
renie Gminy Swarzędz - WPI, 
nr zad. 1-80101 – zadanie wie-
loletnie obejmujące lata 2010-
2015. Zabezpiecza się w budże-
cie środki w wysokości 3.000.000 
zł zarówno na rok 2010, jak i na 
2011 r.

Rozdz. 80104- Przedszkola
Ü Rozbudowa Przedszko-
la ,,Zielona Półnutka” nr 5 w 
Swarzędzu - WPI, nr zad. 1-
80104 – inwestycja wieloletnia 
realizowana w latach 2008-2010. 
Wprowadza się kwotę 365.000 zł 
na rok 2009 na opracowanie do-
kumentacji oraz rozpoczęcie rea-
lizacji inwestycji i kwotę 700.000 
zł na rok 2010 na jej kontynuację. 

Rozdz. 85195- Pozostała działalność
Ü Remont przychodni w Ko-
bylnicy i w Swarzędzu – WPI, 
nr zad. 45 – realizacja inwestycji 
w latach 2007-2010. W roku 2009 

do budżety wprowadza się kwo-
tę 1.000.000 zł na realizację inwe-
stycji, a w 2010 – 1.500.000 zł na 
jej kontynuację.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochro-
na wód
Ü Przebudowa ul. Wrzesiń-
skiej wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą- (projekt oraz przebu-
dowa ul. Wrzesińskiej, projekt 
oraz budowa kanalizacji desz-
czowej w ul. Szklarniowej, So-
łeckiej i Rutkowskiego) - WPI, 
nr zad. 22 – inwestycja wielolet-
nia realizowana w latach 2008-
2011. W budżecie w roku 2009 
zabezpieczono kwotę 2.300.000 
zł na opracowanie dokumenta-
cji oraz na rozpoczęcie realizacji 
zadania, w roku 2010 – 6.000.000 
zł, natomiast w roku 2011 kwotę 
2.000.000 zł na jej kontynuację.

Ü Budowa kolektora deszczo-
wego Swarzędz południe do 
Stawów Antonińskich – WPI, 
nr zad. 24 – inwestycja wielolet-
nia realizowana w latach 2004-
2010. Zabezpieczono w budżecie 
na 2009 rok kwotę 9.500.000 zł, 
w roku 2010 zaplanowano kwo-
tę 7.500.000 zł na kontynuację in-
westycji.

Ü Rozdzielenie kanaliza-
cji ogólnospławnej Swarzędza 
i budowa kanalizacji sanitar-
nej i wodociągowej w Łowęci-
nie i Gortatowie - WPI, nr zad. 
25 - realizacja inwestycji w latach 
2004-2010. Przewidziana całko-
wita wartość inwestycji wynosi 
5.237.697 zł. Na realizację zada-
nia w roku 2009 i 2010 przezna-
cza się po 2.000.000 zł na realiza-
cję inwestycji.

Ü Budowa kanalizacji sanitar-
nej z przyłączami w ul. Okręż-
nej w Swarzędzu - WPI, nr zad. 
84 – zadanie wieloletnie realizo-
wane w latach 2008-2010. Na re-
alizację inwestycji wpisuje się do 
planu na rok 2009 kwotę 90.000 
zł na opracowanie dokumentacji, 
natomiast w 2010 wprowadza się 
kwotę 300.000 zł na jej realizację.

Ü Wpłata Gminy na rzecz 
Związku Międzygminnego Pusz-
cza Zielonka na realizację zada-
nia: Budowa kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej w południowej i 
północnej części Gminy w miej-
scowościach: Gruszczyn, Swa-
rzędz, Kobylnica, Katarzynki, 
Uzarzewo, Bogucin, Janikowo, 
Zalasewo, Paczkowo finansowa-
ne z funduszu spójności, w ra-
mach Związku Międzygminnego 
Puszcza Zielonka - WPI, nr zad. 2 
- zabezpiecza się środki w budże-
cie na 2009 r. w wysokości 564.908 
zł. Realizacja zadania obejmuje 
lata 2005-2009.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic
Ü Budowa i modernizacja 
oświetlenia ulic na terenie Mia-
sta i Gminy Swarzędz – WPI, nr 
zad. 26 – Zadanie wieloletnie re-
alizowane w latach 2003-2009. 
Przewidziana całkowita wartość 
inwestycji wyniesie 5.435.000. W 
2009 roku zaplanowano wydatki 
na kwotę 600.000 zł.

Rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komu-
nalnej
Ü Rozbudowa i modernizacja 
Składowiska Odpadów Komu-
nalnych w Rabowicach - WPI, 
nr zad. 27- realizacja zadania w 
latach 2006-2010. Na rozpoczę-
cie rekultywacji I kwatery prze-
znacza się w roku 2009 kwotę 
1.000.000 zł oraz 2.000.000 zł w 
2010 r. na jej kontynuację. 

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby
Ü Remont świetlicy w Grusz-
czynie – WPI, nr zad. 44 – inwe-
stycja wieloletnia obejmująca lata 
2007-2009. Na wykonanie zada-
nia zaplanowano łącznie wydatki 
w kwocie 150.000 zł. Na rok 2009 
wprowadza się do budżetu kwotę 
55.000 zł na kontynuację remon-
tu.

Ü Budowa domu kultury - 
WPI, nr zad. 1-92109 – inwe-
stycja realizowana latach 2010-
2011. Zabezpiecza się w budżecie 
kwoty: 100.000 zł na 2010 r. na 
opracowanie dokumentacji oraz 
3.000.000 zł na 2011 r. na realiza-
cję inwestycji. 
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Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi
Ü 1. Modernizacja ujęć wody – 
na wykonanie prac remontowych 
i modernizacyjnych w SUW w 
Bogucinie i w Gortatowie zapla-
nowano łączną kwotę 300.000 zł 

Ü 2. Budowa brakujących 
przyłączy wody w Janikowie – 
na realizację zadania przeznacza 
się kwotę 100.000 zł

Dział 600- Transport i łączność
Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne 
Ü 3. Remont istniejącej kładki 
nad ulicą Poznańską – na wyko-
nanie prac remontowych, zgod-
nie z wytycznymi ekspertyzy rze-
czoznawcy, zaplanowano kwotę 
100.000 zł w roku 2009, 

Dział 750- Administracja publiczna
Rozdz. 75023- Urzędy Gmin
Ü 4. Zakup sprzętu teleinfor-
matycznego oraz licencji opro-
gramowania dla UMiG - z uwagi 
na konieczność wymiany sprzę-
tu, który już nie spełnia wymo-
gów do nowych programów oraz 
zakup zestawów komputerowych 
dla nowo utworzonych stanowisk 
pracy, w budżecie na rok 2009 za-
bezpiecza się kwotę 250.000 zł. 

Ü 5. Budowa systemu infor-
matycznego w ramach Strategii 
Informatyzacji Urzędu - prze-
znacza się kwotę 300.000 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
Ü 6. Rozbudowa systemu bez-
przewodowego internetu na te-
renie miasta Swarzędza
W roku ubiegłym opracowa-
no koncepcję bezprzewodowe-
go Internetu na terenie miasta 
i gminy oraz wykonano piloto-
we wdrożenie w rejonie Rynku, 
w celu zwiększenia zasięgu sie-
ci bezprzewodowego Internetu i 
objęcia nowych rejonów miasta, 
wymagana jest budowa nowych 

punktów dostępowych. W roku 
2009 na powyższy cel przeznacza 
się kwotę 60.000 zł

Ü 7. Ochrona najbiedniej-
szych mieszkańców Gminy 
Swarzędz przed wykluczeniem 
cyfrowym – W 2009 roku prze-
znacza się kwotę 150.000 zł, sta-
nowiącą udział własny Gminy w 
projekcie unijnym w powyższym 
zakresie

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Pań-
stwowej Straży Pożarnej 
Ü 8. Budowa cyfrowego syste-
mu łączności między jednost-
kami ochrony przeciwpoża-
rowej - inwestycja realizowana 
przez Komendę Miejską PSP w 
Poznaniu przy współudziale jed-
nostek samorządu terytorialne-
go i innych zainteresowanych 
podmiotów. Wsparcie finansowe, 
udzielone przez Gminę Swarzędz 
w 2009 roku, planuje się w kwo-
cie 10.000 zł.

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne
Ü 9. Zakup sprzętu pożarni-
czego i ratowniczego dla OSP w 

Swarzędzu – przeznacza się kwo-
tę 20.000 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe
Ü 10. Audyt placówek oświa-
towych na terenie Gminy Swa-
rzędz – Audyt pozwoli określić 
stan infrastruktury, stan bezpie-
czeństwa, opłacalność inwesty-
cji, ustalić hierarchię konieczno-
ści przeprowadzenia remontów, 
co będzie skutkowało przystąpie-
niem do Programu Rewitalizacji 
obszarów problemowych: Dzia-
łanie 4.1 Rewitalizacja obszarów 
miejskich. W 2009 roku przezna-
cza się kwotę 250.000 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochro-
na środowiska
Rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komu-
nalnej
Ü 11. Dosprzętowienie Zakła-
du Gospodarki Komunalnej – 
na zakup ciągnika 140 KM oraz 
przyczepy niskopodwoziowej 18 
t do przewozu walca stalowego 
przeznacza się kwotę 300.000 zł 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego
Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świet-

lice i kluby
Ü 12. Remont świetlicy w Uza-
rzewie – na wykonanie projek-
tu instalacji CO oraz na realiza-
cję zadania przeznacza się kwotę 
150.000 zł.

Ü 13. Budowa wiatrołapu przy 
świetlicy wiejskiej w Gortatowie 
– przeznacza się kwotę 50.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92601- Obiekty sportowe
Ü 14. Budowa i doposażenie 
placów zabaw – na budowę no-
wych, jak również na doposażenie 
istniejących placów zabaw na te-
renie miasta i gminy przeznacza 
się łączną kwotę 400.000 zł 

Ü 15. Audyt obiektów spor-
towych i rekreacyjnych na 
terenie Gminy Swarzędz 
– Przeprowadzenie audytu infra-
struktury i obiektów pełniących 
funkcje sportowe lub rekreacyjne, 
pozwoli zobrazować ilość i zakres 
obiektów wymagających przebu-
dowy, modernizacji, wyposażenia 
lub innych działań rewitalizacyj-
nych. W 2009 roku przeznacza się 
kwotę 100.000 zł

Wykaz zadań  
majątkowych  
jednorocznych  
na 2009 rok
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2008 – jaki był?
- wyjaśniamy nieprawdziwe informacje
W „Tygodniku Swarzędzkim” (nr 1/2008) ukazał się artykuł pt. „2008 – jaki 
był?”. Nie tylko czytelnikom „Tygodnika” ale wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy należy się wyjaśnienie niektórych poruszanych tam kwestii i sprosto-
wanie nieprawdziwych stwierdzeń zawartych w przytaczanej w tym artykule 
wypowiedzi pani poseł Bożeny Szydłowskiej.

torach bocznicowych. Nie wiadomo czy real-
ne jest aby szynobus jeździł po „normalnych” 
torach. 

Gmina Swarzędz nie odstąpiła od zamia-
ru wprowadzenia komunikacji szynobusowej. 
Gmina jest gotowa, po uzyskaniu wszelkich 
niezbędnych opinii oraz uzgodnień, do kon-
tynuacji opracowywania dokumentacji na bu-
dowę peronu na stacji PKP w Swarzędzu. 

Nie ma więc mowy o „zaniechaniu starań” 
przez obecne władze gminy. Dziwi jednak 
fakt, że tego typu opinie oraz uzgodnienia nie 
zostały przygotowane przez poprzednie wła-
dze przed podpisaniem porozumienia i przed 
zleceniem opracowania dokumentacji, co po-
zwoliłoby na uniknięcie problemów oraz ter-
minowe wywiązanie się wszystkich stron po-
rozumienia z ich zobowiązań.

Domy komunalne
Pomysł (lokalizacja jak i projekt) budowy 

domów komunalnych w Jasiniu w rejonie ul. 
Wrzesińskiej i Sołeckiej był źle przygotowany. 
Jest to teren przeznaczony pod budownictwo 
jednorodzinne i usługowe, w pobliżu przebie-
ga uciążliwa dla mieszkańców droga krajowa 
nr 92, brak tam mediów np. gazu, brak rów-
nież kanalizacji sanitarnej (projekt przewi-
dywał szamba!). Domy miały być ogrzewane 
prądem (!) - przewidziano instalację 1-fazo-
wą, na co nie zgodzili się energetycy z firmy 
ENEA, odmawiając wydania warunków tech-
nicznych. W rezultacie trzeba było przeprojek-
tować całą instalację elektryczną na 3-fazową. 
Wiele do życzenia pozostawiała dokumenta-
cja np. zaprojektowano pokoje za wąskie, nie-
zgodne z normami. 

Oto co mówi Bożena Szydłowska, 
poseł na Sejm RP, były burmistrz Swa-
rzędza:

„Największy sukces
Poznańska linia autobusowa 55 kur-

suje aż do Zalasewa. Po latach oczekiwań 
spełniły się oczekiwania mieszkańców. Li-
nię obsługują 4 długie autobusy a Gmi-
nę kosztuje to niespełna 600 tyś. złotych 
rocznie. Gdyby Gmina sama obsługiwała 
tą trasę i w takim zakresie zmuszona by-
łaby zakupić 4 autobusy za kwotę około 6 
milionów złotych i ponosić koszty bieżą-
cej eksploatacji. Za sukces uważam rów-
nież wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy.

Największa porażka
Rezygnacja z budowy tak potrzeb-

nych i oczekiwanych społecznie miesz-
kań komunalnych / socjalnych w sytuacji 
posiadania przez gminę terenu, projektu 
i środków finansowych zagwarantowa-
nych w budżecie. 

Zaniechanie starań i brak zdecydowa-
nych działań o uruchomienie połączenia 
szynobusowego Swarzędza z Poznaniem. 
Podkreślić należy, że Urząd Marszałkow-
ski zakupił w grudniu 2 szynobusy mają-
ce obsługiwać tą linię.

Największe rozczarowanie
Przerwanie wdrażania nowoczesnych 

technik zarządzania Gminą, wycofanie 
się z certyfikacji ISO.

Największe zaskoczenie
Pomysł budowy nowego wiaduktu ze 

środków własnych i wyprowadzenie ru-
chu na „zakorkowaną” drogę 92, zamiast 
przez zaprojektowany węzeł paczkowski 
oraz porzucenie planów rozbudowy uli-
cy Rivoliego i Planetarnej celem wypro-
wadzenia ruchu samochodowego do ulicy 
Transportowej a dalej do rozwiązania ko-
munikacyjnego - III Ramy Poznania.”

A oto fakty:
Szynobus 

Zgodnie z porozumieniem z zawartym pomię-
dzy Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, Cen-
trum Logistycznym CLIP, PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. w Poznaniu oraz PKP CARGO S.A. 
i Gminą Swarzędz „w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do uruchomienia pasażerskiej ko-
munikacji kolejowej na odcinku pomiędzy stacja 
Poznań Główny a specjalna Strefą Ekonomiczną w 
Swarzędzu” każda ze stron przyjęła pewne zobo-
wiązania określone wręcz datami granicznymi. 

Do gminy Swarzędz należało zadanie sfinanso-
wania opracowania dokumentacji oraz partycypa-
cja w kosztach budowy peronu dla szynobusu na 
stacji PKP w Swarzędzu. 

W styczniu 2008 gmina zleciła opracowanie 
tejże dokumentacji z pierwotnym terminem reali-
zacji do 30 czerwca 2008 r. Jednakże Biuro Projek-
tów Kolejowych w Poznaniu (autor dokumentacji) 
zwrócił się do gminy Swarzędz z pismem o prze-
dłużenie umowy do końca roku 2008 podając za 
główną przyczynę brak możliwości prawnych dla 
prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich po to-
rach bocznicowych. 

W lipcu 2008 r. PKP CARGO (właściciel to-
rów bocznicowych, po których miał się poruszać 
szynobus) poinformowało gminę, że nie zosta-
ły uzgodnione z Urzędem Transportu Kolejowego 
prawne możliwości dla prowadzenia ruchu pocią-
gów pasażerskich po torach bocznicowych.

W sierpniu 2008 r. BPK poinformowało gmi-
nę, że opracowuje analizę dotyczącą organizacji i 
zabezpieczenia ruchu pociągów osobowych na to-
rach bocznicowych. Powyższa analiza została skie-
rowana do Urzędu Marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski wniósł do niej uwagi 
dotyczące między innymi przedstawienia nowe-
go regulaminu pracy bocznicy, braku analizy eko-
nomicznej. Poza tym analiza nie przedstawiła wa-
riantów koncepcji prowadzenia ruchu pozwalającej 
wybrać najlepsze z punktu widzenia czasu i ekono-
mii rozwiązanie.

Według informacji posiadanych przez UMiG 
w Swarzędzu Urząd Transportu Kolejowego nadal 
nie wyraża zgody na to żeby szynobus jeździł po 
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2008 – jaki był? Prosto z Ratusza

W związku z tym odstąpiono od realizacji 
budynków komunalnych w tej lokalizacji. Wy-
brana została nowa lokalizacja - w bezpośred-
nim sąsiedztwie budynków wielorodzinnych w 
rejonie Os. Promykowego w Swarzędzu. Gmi-
na wystąpiła do gestorów sieci o zapewnie-
nie możliwości doprowadzenia wody, prądu 
oraz gazu i takie zapewnienia już otrzymała. 
W najbliższym czasie zostanie przedstawiona 
koncepcja, na podstawie której zlecone będzie 
opracowanie dokumentacji wykonawczej, co 
pozwoli na uzyskanie pozwolenia na budowę. 
W rejonie Os. Promykowego powstanie więcej 
niż wcześniej planowano, bo aż 60 mieszkań 
komunalnych.

Tak więc stwierdzenie pani poseł Bożeny 
Szydłowskiej mówiące o „rezygnacji z budowy 
(…) mieszkań komunalnych/socjalnych” jest 
nieprawdziwe.

Komunikacja
Największym sukcesem minionego roku, 

zdaniem p. poseł Bożeny Szydłowskiej, było 
niezwykle potrzebne i oczekiwane, przedłu-
żenie linii 55 do Zalasewa. Jednakże przed-
stawiane Mieszkańcom, a także radnym Rady 
Miejskiej w Swarzędzu koszty tego przedsię-
wzięcia nie są prawdziwe.

Wskazane 600 tys. zł (dokładnie 589,7 tys. 
zł) to jedynie mniej znacząca część faktycznych 
kosztów, które w zeszłym roku poniósł budżet 
naszej gminy. Obsługa komunikacji miejskiej z 
jakiej mogą korzystać nasi mieszkańcy w 2008 
roku kosztowała budżet gminy ponad 2,6 mln 
złotych! Jednak w roku 2007 koszt ten był niż-
szy o 1,7 miliona zł. Należy przy tym przypo-
mnieć, że od września 2007 roku wprowadzone 

Przychodnia w Kobyl-
nicy jest i będzie!!!
- dementujemy plotki 
o rzekomej likwidacji

Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz informuje, że nie jest 
prawdą, iż z inicjatywy władz 
Miasta i Gminy Swarzędz, miało-
by dojść do likwidacji przychodni 
zdrowia w Kobylnicy. 

Jednocześnie Burmistrz Mia-
sta i Gminy Swarzędz czyni stara-
nia, aby zapewnić mieszkańcom 
Gminy godne warunki korzysta-
nia z usług lekarzy rodzinnych. 
W budżecie Miasta i Gminy Swa-
rzędz zostały przewidziane środ-
ki na przeprowadzenie remontu 
przychodni zdrowia w Swarzędzu, 
przy ul. Poznańskiej, natomiast od-
powiedni stan pozostałych przy-
chodni zdrowia zlokalizowanych 
w budynkach będących własnością 
Gminy ma być zapewniony przez 
ich najemców.

Bazar będzie – nawet 
w dwóch miejscach!!!
- komunikat w sprawie 
rozpowszechnianych 
nieprawdziwych informacji 
na temat targowiska 
w Swarzędzu

Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzędz informuje, że wszelkie 
informacje na temat planowanej 
przez Gminę całkowitej likwidacji 
targowiska w Swarzędzu są nie-
prawdziwe. 

W związku z koniecznoś-
cią likwidacji w terminie do dnia 
31.12.2009 roku aktualnie funk-
cjonującego Bazaru Swarzędz-
kiego, podejmowane są działa-
nia zmierzające do uruchomienia 
najpóźniej od 01.01.2010 nowego 
targowiska. Nowe targowisko naj-
prawdopodobniej będzie funkcjo-
nowało przy ul. Zamkowej, w re-
jonie planowanych parkingów w 
pobliżu aktualnej siedziby Bazaru 
Swarzędzkiego. 

Dodatkowo przygotowywana 
jest koncepcja utworzenia na tere-
nie Swarzędza drugiego placu tar-
gowego położonego w południo-
wej części naszego miasta.

zostały nowe wyższe ceny biletów. Dzisiejsza średnia 
miesięczna wartość sprzedaży biletów jest jednak aż o 
20% niższa od takiej samej średniej wartości uzyska-
nej w okresie od września do grudnia 2007 roku. Taki 
spadek sprzedaży (spowodowany tym, że pasażerowie 
przesiedli się z autobusów Swarzędzkiej Komunika-
cji Autobusowej do autobusów MPK) oznacza w uję-
ciu rocznym straty na poziomie 1,2 mln złotych. Do-
dając do tej wartości koszt funkcjonowania linii 55 
(ponoszony przez naszą gminę w ramach porozumie-
nia z Poznaniem) oraz zmniejszenie dopłat z Urzędu 
Wojewódzkiego do biletów ulgowych dla uczniów i 
studentów w związku z mniejszą sprzedażą tych bile-
tów, uzyskamy łączny koszt przedłużenia linii 55: to nie 
wskazane 600 tys. zł, ale ponad 2,0 mln złotych!

Węzeł w Paczkowie i wiadukt  
w Jasiniu

Nie jest prawdą, że władze gminy zrezygnowa-
ły z zamierzeń współuczestnictwa w budowie węzła 
komunikacyjnego w Paczkowie. Gmina nie wycofa-
ła swojego udziału finansowego w opracowanie do-
kumentacji tej inwestycji. Jednak nie wiadomo kiedy 
w ogóle rozpocznie się budowa węzła w Paczkowie. 
Władze gminy chcą znacznie przyspieszyć proces 
rozwiązywania problemów komunikacyjnych i stąd 
pomysł aby (o wiele szybciej niż węzeł w Paczkowie) 
wybudować nowy wiadukt na torami kolejowymi 
oraz nowe skrzyżowanie sygnalizacja świetlną. Dzię-
ki temu ul. Rabowicka w okolicy Jasinia będzie się łą-
czyła z drogą krajową nr 92, co uzyskało pozytyw-
ną opinię zarówno właściciela tej drogi – Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak i przedsię-
biorców z tego rejonu m.in. firmy CLIP. Jednocześnie 
GDDKiA zadeklarowała współudział finansowy w 
przebudowie dróg serwisowych po północnej stronie 
drogi nr 92 aż do miejsca, w którym powstanie nowe 
skrzyżowanie z pełną sygnalizacją świetlna. Trwają 
prace nad opracowaniem koncepcji i dokumentacji 
tej ważnej inwestycji.

Zdumiewa podnoszony przez panią poseł Bożenę 
Szydłowską argument, o wyprowadzeniu w ten spo-
sób „ruchu na „zakorkowaną” drogę 92 zamiast przez 
zaprojektowany węzeł paczkowski”. Wszak węzeł w 
Paczkowie, jeśli kiedyś powstanie, również wyprowa-
dzi ruch na tę samą drogę nr 92.

Połączenie ul. Planetarnej  
z ul. Transportową

Nie jest prawdą, że gmina porzuciła plany prze-
dłużenia ul. Planetarnej do ul. Transportowej. Opra-
cowana została dokumentacja, która została złożona 
w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji 
lokalizacji drogi i pozwolenia na budowę. Przed reali-
zacją inwestycji gmina będzie musiała wykupić tereny 
od prywatnych właścicieli. Zarówno na wykupy terenu 
jak i na budowę drogi są w budżecie gminy fundusze 
w wysokości 5 mln zł w latach 2009-2011. Po uregulo-
waniu spraw terenowo-prawnych i uzyskaniu potrzeb-
nych pozwoleń i decyzji gmina niezwłocznie przystąpi 
do ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.
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Prosto z Ratusza Aktualności

W środę 8 stycznia w „Euro-
Hotelu” w Swarzędzu odbyło się 
uroczyste spotkanie noworocz-
ne. Gośćmi burmistrz Anny To-
mickiej oraz przewodniczącego 
Rady Miejskiej Piotra Choryńskie-
go byli przedstawiciele środowisk 
gospodarczych, oświatowych, kul-
turalnych, reprezentanci instytucji 
i urzędów współpracujących z sa-
morządem Swarzędza. Wśród bli-
sko 270 gości byli m.in. starosta 
Jan Grabkowski, przewodniczą-
cy Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego Lech Dymarski, skarb-
nik Poznania Barbara Sajnal, radni 
Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej 
Swarzędza, burmistrzowie i wój-
towie gmin współpracujących ze 

Swarzędzem oraz przedstawiciele 
duchowieństwa.

Witając przybyłych i składa-
jąc im noworoczne życzenia bur-
mistrz Anna Tomicka pokreśliła, 
że dobra współpraca władz gminy 
z przedstawicielami wszystkich 
środowisk służy całej społeczno-
ści Swarzędza. Burmistrz Anna 
Tomicka podsumowała ubie-

głoroczne dokonania swarzędz-
kiego samorządu i przedstawiła 
plany na rok bieżący. Podkreśli-
ła, że władze Swarzędza koncen-
trują się na rozwiązywaniu tak 
ważnych problemów jak popra-
wa sytuacji komunikacyjnej. Słu-
żyć temu będzie m.in. planowana 
budowa wiaduktu nad torami ko-
lejowymi, co pozwoli skierować 
ruch ciężarówek z rejonu Rabo-
wic na drogę krajową nr 92 z dala 
od centrum miasta. Jedną z naj-
większych inwestycji ważnych dla 
rozwoju gminy jest rozpoczęta w 
ubiegłym roku budowa kolektora 
deszczowego, który połączy po-
łudniowe dzielnice ze Stawami 
Antonińskimi. Burmistrz Anna 

Tomicka mówiła również o dzia-
łaniach mających na celu spraw-
niejsza pracę urzędu i coraz lep-
szą obsługę interesantów UMiG. 
Służą temu nowe technologie 
wykorzystywane w tych działa-
niach m.in. system elektroniczne-
go obiegu dokumentów w ratuszu 
oraz rozbudowywana sieć świat-
łowodowa. 

Przewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Choryński podkreślił 
znaczenie dobrej współpracy or-
ganów swarzędzkiego samorzą-
du. Dzięki temu miniony rok, roz-
poczęty w warunkach kampanii 
wyborczej, udało się zakończyć 
dobrymi wynikami nie tylko w 
dziedzinie inwestycji i sprawnym 
uchwaleniem nowego, ambitnego 
budżetu na 2009 r.

Starosta Jan Grabkowski 
przedstawił zamierzenia władz 
Powiatu, a do noworocznych ży-
czeń dla mieszkańców naszej 
gminy dołączył obietnicę szyb-
kiego uruchomienia w Swarzędzu 
filii Wydziału Komunikacji.

/MW/

Uroczyste spotkanie noworoczne
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Sport Prosto z Ratusza

Olga Rusinek  
(pływanie synchroniczne)
- I miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski seniorek  w konkurencji teamów 
i kombinacji w roku 2008, II miej-
sce w Międzynarodowych Zawodach 
„Poznań Cup” w kategorii juniorek 
w konkurencji team w 2008r, I miej-
sce w Międzynarodowych Zawodach 
„Poznań Cup” w kategorii seniorek w 
konkurencji team w 2008r, jedenaste 
miejsce i tym samym zostanie się do 
finału na Mistrzostwach Europy se-
niorek w konkurencji teamów w roku 
2008. Zawodniczka jest w kadrze Pol-
ski juniorek i seniorek, reprezentuje 
kraj na licznych wyjazdach. 

Rafał Waligórski (karate)
- Puchar Polski Nakayama Cup 2008
- I miejsce w konkurencji kumite in-
dywidualne, I miejsce w konkurencji 
kumite drużynowe, I miejsce w kon-
kurencji kata drużynowe. 

Agnieszka Lipiecka  
(lekka atletyka – biegi)
- III miejsce w eliminacjach do Mi-
strzostw Polski Samsung Cup (czer-
wiec 2008), II miejsce na dystan-
sie 1500 m. w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach w Biegach Przełajo-
wych Młodziczek (Stargard Szczeciń-
ski 2008), VI miejsce w Mistrzostwach 
Polski na dystansie 600 m (Mały Me-
moriał im. Janusza Kusocińskiego 
(Słubice 2008), I miejsce w Ogólnopol-
skich Biegach Towarzyszących Mara-
tonowi (październik 2008), I miejsce 
w Memoriale Bronisława Szwarca w 
Biegach na Przełaj (październik 2008), 
rekord młodziczek na dystansie 1500 
m z czasem 4:36:09. Rekord Polski na 
dystansie 3000 m (10:20:10). 

Wojciech Śląski (karate)
- III miejsce – Mistrzostwo 
Polski Seniorów Elbląg 2008r. 

Adam Kierzek (lekka 
atletyka – biegi)
-IV miejsce w Halowych Mi-
strzostwach Polski Juniorów 
w Lekkiej Atletyce – 1500 m 
(Spała, styczeń 2008), V miej-
sce w Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Lekkiej Atlety-
ce – 3000 m (Toruń, sierpień 
2008), VI miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w 
Lekkiej Atletyce – 1500 m 
(Toruń, sierpień 2008). 

Bartosz Kuzemko (karate)
- I miejsce Mistrzostwa Polski Junio-
rów Karate WKF, II miejsce Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w Karate WKF 
70 kg, V miejsce w Akademickich Mi-
strzostwach Świata WKF. 

Łukasz Kuzemko (karate)
- III miejsce kata drużynowe senio-
rów – Mistrzostwa Europy Shotokan 
ESKA 2008 Crawley, IV miejsce kata 
indywidualne seniorów – Mistrzo-
stwa Europy Shotokan ESKA 2008 
Crawley, AMP – kata indywidualne 
– Międzynarodowe Akademickie Mi-
strzostwa Polski. 

Angelika Stefańska  
(lekka atletyka – biegi)
- Rekord Polski Młodziczek na dy-
stansie 1000m, I miejsce na Małym 
Maratonie Kusocińskiego – Mistrzo-
stwa Polski (1000m), II miejsce w Mi-
strzostwach Polski Młodzików w bie-
gach na przełaj (2500m). 

Angelika Lipiecka  
(lekka atletyka – biegi)
- IV miejsce w eliminacjach do Mi-
strzostw Polski Samsung Cup (czerwiec 
2008), I miejsce na dystansie 1500 m. w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach w 
Biegach Przełajowych Młodziczek (Star-
gard Szczeciński 2008), VI miejsce w Mi-
strzostwach Polski na dystansie 600 m 
(Mały Memoriał im. Janusza Kusociń-
skiego (Słubice 2008), II miejsce w Ogól-
nopolskich Biegach Towarzyszących 
Maratonowi (październik 2008), II miej-
sce w Memoriale Bronisława Szwarca w 
Biegach na Przełaj (październik 2008), 
rekord młodziczek na dystansie 2500 m 
z czasem 4:36:09.Rekord Polski na dy-
stansie 3000m (10:26:01) 

Maciej Kobyliński (wioślarstwo)
- 3 miejsce podczas Międzynarodo-
wych Regat Juniorów w Rydze (Ło-
twa) w reprezentacyjnej osadzie 
czwórki podwójnej, 3 miejsce pod-
czas Mistrzostw Polski Juniorów w 

osadzie dwójki podwójnej, 2 miejsce 
podczas Akademickich Mistrzostw 
Polski w jedynce, 2 miejsce podczas 
Akademickich Mistrzostw Polski na 
dwójce podwójnej, 

Katarzyna Pic (żeglarstwo)
- 3 miejsce – Młodzieżowe Mistrzo-
stwa Polski , czwarte miejsce – Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski, Gdy-
nia Sailing Pays – 1 miejsce, w 2007 
r. otrzymywała stypendium PZZ dla 
kadry narodowej Pekin. 

Joanna Wittke (hokej na trawie)
- Wicemistrzostwo Polski w Halowych 
Mistrzostwach Polski juniorek młod-
szych sezon 2007/2008, wicemistrzo-
stwo Polski i II miejsce w XIV Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
Sportach Letnich w roku 2008, udział 
w Mistrzostwach Europy juniorów 
młodszych w r. 2008 - Anapa (Rosja). 

Opr. BB, MW

Nagrody dla najlepszych swarzędzkich sportowców
Samorząd Swarzędza po raz drugi uhonorował mieszkających na terenie naszej gminy ludzi sportu, którzy osiągają znaczące wy-
niki na arenach sportowych w Polsce i poza jej granicami, promując jednocześnie Swarzędz. W poniedziałek 29 grudnia w Urzędzie 
Miasta i Gminy odbyło się uroczyste wręczenie nagród najlepszym w 2008 roku sportowcom. Z rąk burmistrz Anny Tomickiej nagro-
dy, listy gratulacyjne oraz życzenia owocnej kariery sportowej otrzymali: 
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Prosto z Ratusza Prosto z OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swa-
rzędzu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych in-
formuje, iż od 2 stycznia 2009 roku weszły 
w życie nowe przepisy dot. przyznawania 
świadczeń rodzinnych.

Podstawową zmianą jest zmia-
na okresu zasiłkowego - rozpoczyna-
jący się w dniu 1 września 2008 r., na 
który ustalono prawo do świadczeń 
rodzinnych przedłuża się do dnia 31 
października 2009 r. Zmiana wyda-
nych już decyzji nastąpi z urzędu.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane 
od dnia 1 września 2009r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na nowy okres 
zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumen-
tami do dnia 30 września, ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc li-
stopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z do-
kumentami w okresie od dnia 1 paździer-
nika do dnia 30 listopada, ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
świadczeń przysługujących za miesiąc li-
stopad następuje do dnia 31 grudnia.

Wniosek o wypłatę jednorazowej 
zapomogi składa się w terminie 12 mie-

sięcy od dnia narodzin dziecka, a w przy-
padku gdy wniosek dotyczy dziecka ob-
jętego opieką prawną, opieką faktyczną 
albo dziecka przysposobionego - w ter-
minie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka 
opieką albo przysposobienia nie później 
niż do ukończenia przez dziecko 18. roku 
życia. Wniosek złożony po terminie organ 
właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku do za-
siłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia 
roku szkolnego składa się do dnia zakoń-
czenia okresu zasiłkowego, w którym roz-
poczęto rok szkolny albo roczne przygoto-
wanie przedszkolne. O wyżej wymieniony 
dodatek można ubiegać się tylko jeden raz 
w roku szkolnym.

Świadczenie pielęgnacyjne z ty-
tułu rezygnacji z zatrudnienia lub in-
nej pracy zarobkowej przysługuje oso-
bom, na których zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, 
z późn. zm.3)) ciąży obowiązek alimenta-
cyjny, a także opiekunowi faktycznemu 
dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnu-
je z zatrudnienia lub innej pracy zarobko-
wej w celu sprawowania opieki nad dzie-
ckiem legitymującym się orzeczeniem o 
niepełnosprawności łącznie ze wskazania-
mi: konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością sa-

modzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opieku-
na dziecka w procesie jego leczenia, reha-
bilitacji i edukacji, albo osobą legitymu-
jącą się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności

W przypadku, gdy o świadczenie pie-
lęgnacyjne ubiega się matka lub ojciec 
albo opiekun faktyczny dziecka, ustalając 
prawo do świadczenia uwzględnia się do-
chód rodziny osoby sprawującej opiekę.

W przypadku, gdy o świadczenie pie-
lęgnacyjne ubiega się krewny w linii pro-
stej inny niż matka lub ojciec, albo ro-
dzeństwo, ustalając prawo do świadczenia 
uwzględnia się łącznie dochód rodziny 
osoby sprawującej opiekę oraz dochód ro-
dziny osoby wymagającej opieki.

W przypadku, gdy o prawo do świad-
czenia pielęgnacyjnego ubiega się rodzina 
zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na 
której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, 
ustalając prawo do świadczenia uwzględ-
nia się dochód rodziny zastępczej oraz do-
chód tego dziecka. 

Jeżeli osoba w okresie trzech mie-
sięcy od wydania orzeczenia o niepełno-
sprawności lub stopniu niepełnospraw-
ności złoży wniosek o ustalenie prawa do 
zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do za-
siłku pielęgnacyjnego ustala się począw-

szy od miesiąca, w którym wpłynął wnio-
sek o ustalenie niepełnosprawności lub 
stopnia niepełnosprawności.

W przypadku utraty ważności orze-
czenia o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności i ponownego ustale-
nia niepełnosprawności lub stopnia nie-
pełnosprawności stanowiącego kontynu-
ację poprzedniego orzeczenia, prawo do 
świadczeń rodzinnych uzależnionych od 
niepełnosprawności ustala się od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym upłynął termin waż-
ności poprzedniego orzeczenia, jeżeli oso-
ba spełnia warunki uprawniające do naby-
cia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o 
ustalenie:
1) niepełnosprawności lub stopnia niepeł-
nosprawności w terminie miesiąca od dnia 
utraty ważności poprzedniego orzeczenia i
2) prawa do świadczeń rodzinnych uzależ-
nionych od niepełnosprawności w termi-
nie trzech miesięcy od dnia wydania orze-
czenia.

To tylko niektóre zmiany do omawia-
nej ustawy. Więcej informacji można uzy-
skać pod numerem tel. 061 65 12 653 lub 
osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu, ul. Poznańska 25 – Sekcja 
Świadczeń Rodzinnych pokój nr 15.

Koordynator Świadczeń Rodzinnych
Beata Pacholczak

Z m i a n a  u s t aw y  o  ś w i a d c z e n i a c h  r o d z i n nyc h

21 grudnia 2008 r. o godzinie 
13.30, jak co roku, w swarzędz-
kim EuroHotelu odbyło się uro-
czyste Spotkanie Wigilijne dla 
osób starszych i samotnych z te-
renu naszej gminy. Wigilię zorga-
nizował przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej pod patronatem Bur-
mistrza Miasta i Gminy.

Życzenia pogody 
ducha, spokoju i zdro-
wia wszystkim osobom 
uczestniczącym w spot-
kaniu złożyli Burmistrz 
Miasta i Gminy Swa-
rzędz Anna Tomicka, 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Piotr Choryń-

ski, ksiądz 
Dziekan Eugeniusz 
Guździoł oraz dyrek-
tor Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Anna 
Renda.

U r o c z y s t o ś ć 
uświetnił występ ak-
torów Teatru Muzycz-
nego z Poznania, któ-
rzy we wzruszający 
sposób przypomnie-
li o tradycjach świą-

tecznych oraz wspólnie ze wszyst-
kimi gośćmi śpiewali przepiękne 
polskie kolędy.

Po dzieleniu się opłatkiem 
i życzeniach wszyscy zasiedli do 
wspólnego stołu, na którym po-
jawiły się tradycyjne, wigilij-
ne i świąteczne potrawy. Na za-
kończenie spotkania każdy jego 
uczestnik otrzymał „od Gwiazdo-
ra” słodki upominek.

Agnieszka Chróścik
z-ca Dyrektora Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Swarzędzu

Wigilia dla starszych 
i samotnych osób
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W pobliżu ratusza rozstawio-
ne zostały świąteczne stragany 
z gwiazdkowymi upominkami, 
ozdobami choinkowymi i słody-
czami. Jarmark Świąteczny zain-
augurowała burmistrz Anna To-
micka, która w piątek 19 grudnia 
zapaliła lampki na choince obok 
ratusza. W świąteczną atmosferę 
wprowadziły mieszkańców kon-

certy kolęd i pastorałek w wyko-
naniu chóru męskiego „Akord”, 
chóru „Niebo” oraz zespołu Patry-
cji Borowskiej-Klimaszewskiej, 
a także przedstawienia jasełko-
we przygotowane przez uczniów 
swarzędzkich szkół. Burmistrz 
Anna Tomicka ogłosiła - przy-
jęte wielkimi brawami - wyniki 
konkursu na świąteczny wystrój 

szkół. Zwyciężyła Szkoła Podsta-
wowa nr 4 oraz Przedszkole nr 1, 
a nagrodami były telewizory.

Występy naszych artystów 
podziwialiśmy także w następ-
nych dniach. Szczególnym była 
niedziela 21 grudnia, 
bowiem tego dnia 
Burmistrz Swarzę-
dza zaprosiła wszyst-
kich mieszkańców 
na Spotkanie Opłat-
kowe, które stało się 
okazją do złożenia 

świątecznych życzeń oraz wspól-
nego poczęstunku. 

Niedzielne Spotkanie Opłat-
kowe poprzedziła barwna i we-
soła „Parada Zimowa” w wyko-
naniu wrocławskiego „Teatru na 

Bruku”. Oklaskiwaliśmy 
Dziewczynkę z Zapałkami, 
Chór Anielski, Chór Diabel-
ski, Dobrą Wróżkę, a Święty 
Mikołaj przyjechał na „sa-
niach”. Wszystko to fotogra-
fował Diabeł Fotograf…

M.W.

Udany Jarmark Świąteczny
W grudniu Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz po raz 
pierwszy zaprosiła mieszkańców na Jarmark Świątecz-
ny, który odbył się w dniach na swarzędzkim Rynku. Przez 
trzy przedświąteczne dni (19-21 grudnia) swarzędzanie 
robili zakupy i uczestniczyli w atrakcjach przygotowanych 
przez organizatorów. 

Mieszkańcy Swarzędza tłum-
nie przybyli na Rynek w Swarzę-
dzu by przywitać 2009 rok. Życze-
nia dla mieszkańców złożyła Pani 
Anna Tomicka Burmistrz Miasta 

i Gminy Swarzędz, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Swarzędzu 
Pan Piotr Choryński oraz Radna 
Powiatu Poznańskiego Pani Bar-
bara Antoniewicz.

Tuż po północy niebo nad 
Swarzędzkim Rynkiem rozświetlił 
wspaniały pokaz sztucznych ogni, 
a mieszkańcy, w szampańskich na-

strojach bawili się przy piosenkach 
zespołu ABBA w wykonaniu Pani 
Beaty Noszczyńskiej.

/OK/

Powitaliśmy Nowy Rok na Rynku
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Pamiętamy 
o Powstańcach

Od kilku tygodni w Swarzędzu trwają obchody 90. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej okazji 
odbyło się już i nadal odbywa wiele imprez i uroczystości.  
10 grudnia 2008 r. - w Gimnazjum nr 2 im. Polskich Nobli-
stów – spektakl słowno-muzyczny „Drogi do niepodległości”.
27 grudnia 2008 r. - uczczenie pamięci poległych powstańców, 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na Rynku pod 
tablicą upamiętniającą powstańców swarzędzkich. 
12 stycznia 2009 r. - w Szkole Podstawowej nr 4 na 
os. Kościuszkowców 4 - spektakl „Pieśnią dla wol-
ności - Wielkopolanie w walce o Polskość”.
13 stycznia 2009 r. -  w Gimnazjum nr 3 na os. 
Czwartaków 1 - inscenizacja „Nie ma wolności bez niepodle-
głości”.
14 stycznia 2009 r. - w Bibliotece Publicznej na os. Czwarta-

ków 1 - promocja książki „Powstanie Wielkopolskie” - 
spotkanie z historykiem Markiem Rezlerem.

15 stycznia 2009 r. - w Szkole Podstawowej nr 5 na 
os. Mielżyńskiego przedstawienie „Tobie Polsko ta kro-

pla krwi...” 
16 stycznia 2009 r. - w Szkole Podstawowej  nr 1 przy ul. Za-

mkowej  – wystawa komiksu oraz spektakl „Wielkopolsko czy 
spadnie na nas wolność....” 
17 stycznia 2009 r. - w hali sportowej SKS „UNIA” przy ul. Św. 
Marcin -  koncert pieśni patriotycznych „Raduje się serce…” w 

wykonaniu chóru męskiego „Akord”, Swarzędzkiej 
Orkiestry Dętej, Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej, 
chórów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
18 stycznia 2009 r. - rekonstrukcja wydarzeń „Drogi 
Swarzędza do wolności”.
18 stycznia 2009 r. w kościele p.w.  Św. Marcina - uro-

czysta Msza Święta za poległych powstańców swarzędzkich. 
24 stycznia 2009 r. – Zimowy Rajd Meblarzy Szlakiem Marszu 
Swarzędzkiej Kampanii Powstania Wielkopolskiego. 

• Wystawa dokumentów 
z czasów Powstania Wiel-
kopolskiego w galerii „Wie-
lokropek” w Bibliotece 
Publicznej w Swarzędzu - 
styczeń 2009 r. 

• Projekt edukacyjny „Tobie 
Polsko ta kropla krwi 
wrzącej” - realizacja: Szkoła 
Podstawowa nr 4, Szkoła 
Podstawowa nr 5 , Szkoła 
Podstawowa  w Kobylnicy, 
Gimnazjum nr 2.

• Projekt edukacyjny „Śladami 
Powstania Wielkopolskiego 
- poznajemy losy bohaterów 
naszej małej ojczyzny” - rea-
lizacja Gimnazjum nr 2.

* * *
Do 30 stycznia 2008:
Wystawa powstań-
czych pamiątek 
w Gimnazjum nr 2 

W szkolnej izbie muzealnej 
Gimnazjum nr 2 im. Królowej 
Jadwigi  wyeksponowano rzad-
kie i cenne pamiątki związa-
ne bezpośrednio z Powstaniem 
Wielkopolskim oraz z czasa-
mi w których powstanie miało 
miejsce. Na pierwszym miejscu 
znalazł się cenny dokument: le-
gitymacja członkowska Związ-
ku Powstańców Wielkopolskich 
byłego powstańca i mieszkań-
ca Swarzędza Adama Dytkie-
wicza. W zbiorach znajduje się 
także Regulamin Związku By-
łych Powstańców Wielkopol-
skich. Obydwa dokumenty są 
już bardzo zniszczone i wyma-
gają kosztownej, niestety, reno-
wacji. Na wystawie wyekspono-
wano także odznaczenie „Krzyż 
Powstańczy” oraz fotografie 
przedstawiające m.in. grupę po-
wstańców idących ze Swarzę-
dza do Poznania, wjazd Ignace-
go Paderewskiego do Poznania,

forty 
Rauch i 

Pritwitz, do 
których do-

wództwo 
powstania 

kierowa-
ło ochot-

ników 
ze Swa-
rzędza. 

Wśród fo-
tografii 

zwraca uwagę reprodukcja ry-
sunku L. Prauzińskiego przed-
stawiającego egzotycznych 
uczestników powstania. Patrząc 
od lewej byli to: kpr. Rübstück, 
Francuz z Alzacji przymuso-
wo wcielony do Heimatschutzu, 
który podczas walk o Chodzież 
przeszedł na stronę powstań-
ców; Afrykanin Sam Sendi, pi-
lot eskadry powstańczej, oraz 
Chińczyk Czen-De-Fu, stolarz z 
Barcina, który walczył z Niem-
cami na froncie północnym. 

Wśród zabytków związa-
nych z czasami powstania wy-
eksponowano swarzędzki, miej-
ski banknot z czasów I wojny 
światowej oraz banknoty, zło-
te polskie z 1919 roku, które już 
wydrukowane, nie weszły jed-
nak do obiegu w owym czasie a 
dopiero po reformie walutowej 
1924 r., która likwidowała mar-
ki polskie. Wszystkie pokazane 
na wystawie pamiątki związane 
z powstaniem wielkopolskim, 
uczniowie i goście mogą zoba-
czyć m. in. dzięki bezinteresow-
nym darczyńcom wśród których 
są znani w środowisku pasjo-
naci i regionaliści: Mieczysław 
Staniszewski, dr Andrzej Przy-
chodzki i Florian Fiedler.

Zapraszamy do zwiedzania 
wystawy w godzinach południo-
wych w dniach od  4 do 30 stycznia 
2009 r., po uprzednim telefonicz-
nym zgłoszeniu w sekretariacie 
szkoły (tel. 061 817 25 74). 

Antoni Kobza

Wydarzenia towarzyszące obchodom: * * *
6 lutego 2008:
Dzień Historyczny w Ze-
spole Szkół nr 1 im. Po-
wstańców Wielkopolskich 

W Zespole Szkół nr 1 w Swarzę-
dzu odbędzie się Dzień Historycz-
ny poświęcony 90 rocznicy Powsta-
nia Wielkopolskiego. Szkoła nosi to 
zaszczytne imię, dlatego postanowio-
no uczcić Patronów przygotowaniem 
prelekcji, wykładów i prezentacji o 
wydarzeniach z lat 1918-1919. Dzień 
Historyczny  odbędzie się pod hasłem: 
„Od pracy organicznej do zwycięskie-
go Powstania Wielkopolskiego”.

Uroczystość rozpocznie się w auli 
szkoły 6 lutego 2009 roku o godz. 9.00. 

W programie:
• wystąpienie przedstawicieli Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej „3 Ba-
stion Grolman”,

• prezentacja multimedialna człon-
ków Koła Historycznego - „Powsta-
nie Wielkopolskie- początki”,

• rozstrzygnięcie konkursu histo-
rycznego: „Wielkopolska w do-
bie zaborów. Od pracy organicz-
nej do zwycięskiego powstania 
1918/1919 r.”,

• wykład wieloletniego kustosza 
Wielkopolskiego Muzeum Walk 
Niepodległościowych w Poznaniu - 
Włodzimierza Grajewskiego na te-
mat: „Wielkopolska droga do nie-
podległości”;

• quiz historyczny - „Jeden z dziesię-
ciu”.

K.O.
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Podczas XVII finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w niedzielę 11 stycznia 
w Swarzędzu udało się zebrać aż 56.040 
złotych i 87 groszy. Tegoroczna zbiórka po-
może w profilaktyce i wczesnym rozpozna-
waniu chorób nowotworowych u dzieci. 

Swarzędzkie Serduszko zostało zlicytowa-
ne za 2.500,- przez anonimowego darczyńcę.

Na ogólną kwotę 56.040,87 złotych ze-
branych podczas XVII Finału WOŚP skła-
da się:
- kwesta - 31.845,87
- licytacje - 12.380,00
- loteria - 11.815,00

Odbyło się 40 licytacji. Licytowali-
śmy meble, torty, obrazy, kosze z artykuła-
mi spożywczymi, rower, piłki z autografami 
piłkarzy Lecha, posłów na Sejm RP, piłkarzy 
Unii Swarzędz oraz wiele innych przedmio-
tów. Z gadżetów orkiestrowych otrzyma-

nych z Fundacji WOŚP za rekordową kwotę, 
bo 1.000,- zł zlicytowano kubek XVII fina-
łu. Za taką samą kwotę zlicytowano talon 
na upieczonego dzika. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się licytowane maskotki.

W tym roku symboliczne „Światełko 
do nieba” odbyło się w hali Unii. O go-
dzinie 20:00 w blasku 
strzelających 
ogni wjechał 
ogromny tort 
(ufundowany przez Cu-
kiernię „Magdalenka”), 
którym została poczęsto-
wana publiczność.

Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy zagra-
li w tegorocznej „Orkie-
strze”! 

Ewa Małecka 

W Swarzedzu  
Orkiestra zebrała 56.040 złotych!

PARTNERZY XVII FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Anna Tomicka – Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Leonard Bańkow-
ski, Ekoline, Zakłady mięsne „Bystry” – A.Bystry, Studio Foto-Video Henryk Błachnio, Komputronik, Intronie 
- Krzysztof Pacholczyk, Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe BRODEX, Fabryka Mebli Tapice-
rowanych „Tombea”, Zakład Produkcyjno- Handlowy „Anders”, Cukiernia „Magdalenka”, Optyk – Radoslaw 
Przybylski, Cech Stolarzy Swarzędzkich, Zakład Pierzarski „Piórex S.A”, Zakład Stolarski STOL-DREW – Dariusz 
Sowa, Zakład stolarski ROZET-POL, DARGREG S.C. G.D.Nazim, Kwiaciarnia „Kwiaty u Beaty”, LAS POL Za-
kład Przetwórstwa Dziczyzny Roman Markowski, Zakład Zieleniarsko- Drogowy „ABRAMOWSKI”, Piekarnia 
„M.R.K. Jankowscy”, Cukiernia „Gruszecki”, Uslugowy Zakład Mebli Nowoczesnych K.M.Szurkowski, PUHW 
Zbymar Sklep papierniczy, Księgarnia ATLAS S.C., Salon Kosmetyczno-Fryzjerski „Mariusz”, Sklep spożyw-
czy „ŻABKA”- Z2069 Poznań, Sklep, Spożywczy ”ŻABKA” –Z0841Poznań, Sklep Spożywczy ”ŻABKA” – 2012 
Poznań, Sklep Spożywczy ”ŻABKA” – Z0005Poznań, Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Kruszenia, Kazimierz 
Dworczak – Prezes RKS Kruszewnia, Natalia Jabłocka, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys, „ŻY-
WIX” S.C. Sklep Wędliniarski, Koło Wędkarskie Swarzędz- Zatorze, Polskie Składy Budowlane, Gminna Spół-
dzielnia w Swarzędzu, Zygmunt Majchrzak – Prezes PSB GS, Lukas Bank S.C, Bank zachodni WBK S.A., Salon 
Odzieży Eleganckiej SHARK, Artur Ostrowski, I.P.Nowak, Firma Hoffmann M.R. Różańscy i Joanna Hoffmann, 
Firma Produkcyjno- Handlowa MABOR, Drukarnia Swarzędzka M.S.Witeccy, Kawiarenka Klubowa UNIA Swa-
rzędz, Sekcja Modelarska Aeroklubu Poznańskiego, Kwiaciarnia Artystyczna- Danuta Kobiela, Studio Viktoria 
– salon fryzjerski, My Music Group Sp. z.o.o Luboń, ALWES, Bożena Szydłowska - Poseł RP, Marek Lis – Radny 
Powiatowy, Przedszkole nr 1 w Swarzędzu, Przedszkole nr 3 w Swarzędzu, Przedszkole nr 4 w Swarzędzu, Ze-
spół Szkół nr 2 w Swarzędzu, Małgorzata Przywecka- Akademia Przedszkolaka, Andria Zygmunt, Piekarnia 
DOPIEK – Robert Gucze, Beata Płotkowiak, Firma AMMIGO – MPA Miciukiewicz Sp.j., Halina Łukomska, Swa-
rzędzka Telewizja Kablowa, Klub Swarzędzkich Morsów, Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu , Ochotnicza 
Straż Pożarna w Kobylnicy, Katarzyna Staniszewska , Tomasz Staniszewski, Artur Hoffmann, Sławomir We-
ihs, Wioletta Kaźmierczak, Firma KONSDREW , Straż Miejska w Swarzędzu, Policja w Swarzędzu, Strzeleckie 
Bractwo Kurkowe, Zespół Drink Team, Zespół Weekend, Zespół Heavyweight, Zespół Furora i Unique Dance, 
Swarzędzka Orkiestra Dęta, Beata Noszczyńska, Tomasz Szymkowiak, I.K.B. Kuraś, Magda Michalska, Janusz 
Wanat, Łukasz Jędrzejczak, Renata Jabłocka, Natalia Wilczyńska, Pani Greser, Pracownicy Ośrodka Kultury 
w Swarzędzu, Anonimowi Darczyńcy, Wolontariusze kwestujący w ramach WOŚP oraz ich rodzice i opieku-
nowie: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Gimnazjum nr 2, Gim-
nazjum nr 3, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, SPDST w Swarzędzu

Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc.
Szef Swarzędzkiego Sztabu WOŚP
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 SP nr 4 w programie 
„Szkoła bez przemocy”
„Szkoła bez przemocy” to program zainicjowany kilka lat 
temu. Przystąpiło do niego wiele tysięcy szkół z całej Pol-
ski. Patronat nad programem objął prezydent RP Lech 
Kaczyński. Kolejny raz uczestniczy w nim również Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Swarzędzu.

Celem 
Programu jest 
przeciwdzia-
łanie prze-
mocy w pol-
skich szkołach 
przez zwięk-
szenie świado-
mości prob-
lemu, zmianę 
postaw wo-
bec przemo-
cy, a także dostarczenie szkołom 
konkretnego wsparcia i narzę-
dzi, które skutecznie i systemowo 
zwalczałyby to zjawisko.

W tym roku szkoły podej-
mują działania integrujących je 
ze środowiskiem lokalnym. Po-
dzielamy opinię wielu eksper-
tów i praktyków, że współpraca 
z najbliższym otoczeniem szko-
ły jest dla społeczności szkolnych 
skutecznym wsparciem w rozwią-
zywaniu problemów przemocy.

W Szkole Podstawowej nr 
4 im. Jana Brzechwy na os. Koś-
ciuszkowców w Swarzędzu w każ-
dą pierwszą środę miesiąca odby-
wa się „Koszulkowy dzień”, który 
jest jednym z wielu działań zwią-
zanych z programem „Szkoła 
bez przemocy”. W wyznaczonym 
dniu każdy nauczyciel i uczeń no-
szą koszulkę z napisem „Szkoła 
bez przemocy”. Pozwala to na zin-

tegrowanie środowiska uczniów i 
nauczycieli. Wszystkim przyświe-
ca jeden, wspólny cel – „STOP 
AGRESJI”.

W ramach „Szkoły bez prze-
mocy” odbył się program granto-
wy, w którym również wzięliśmy 
udział. Jego celem jest aktywiza-
cja i wsparcie społeczności szkol-
nych w podejmowaniu działań 
zmniejszających poziom agresji i 
przemocy w szkole. Najwyżej oce-
nione przez Radę Programu pro-
jekty otrzymają dotację na ich 
realizację. Nasz projekt został za-
tytułowany „Tolerancja burzy ba-
riery i integruje ludzi”. Jesteśmy 
bardzo dumni ponieważ nasz 
projekt został pozytywnie oce-
niony i od stycznia 2009r. bę-
dziemy mogli go realizować. 

Ewelina Wdowiak
Dorota Jagielska-Rysczyńska

W Gimnazjum nr 2
 „Opowieść wigilijna” po angielsku 
Uczniowie klasy II b, z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Ja-
dwigi już drugi rok uczą się języka angielskiego zgodnie 
z rozszerzonym programem nauki tego języka. Wspólnie 
z wychowawczynią mgr Agnieszką Zawieją przygotowali 
w grudniu spektakl anglojęzyczny, pt. „Opowieść wigilij-
na” według powieści Charlesa Dickensa z okazji nadcho-
dzących świąt Bożego Narodzenia.

Przygotowania trwały dwa 
miesiące. Uczniowie pracowicie 
tworzyli scenografię do każdego 
aktu sztuki. Spektakl był ciekawy, 
a ponieważ akcja każdego aktu to-
czyła się w innym miejscu, dlate-
go potrzebnych było wiele rekwi-
zytów, mnóstwo styropianu, waty, 
materiałów, brystoli tak, aby efekt 
końcowy był jak najbardziej reali-
styczny. Do spektaklu odpowied-
nio dobrana została muzyka fil-
mowa o tematyce świątecznej, aby 
widzowie poczuli atmosferę i kli-
mat przedstawienia. Najtrudniej-
szą jednak sprawą okazał się sam 
tekst sztuki, który uczniowie mu-
sieli przyswoić w krótkim czasie. 
Scenariusz składał się z pięciu ak-
tów z kilkoma odsłonami, czyli był 
dość trudny do opanowania. Do 

realizacji przedstawienia zaanga-
żowani zostali wszyscy uczniowie 
z grupy w liczbie dwudziestu. Po-
czątkowo podchodzili do nauki 
dość sceptycznie i widać było, że 
nie jest to dla nich łatwe zadanie, 
ale gdy zauważyli, że próby zaczy-
nają przynosić zamierzone efekty, 
uwierzyli w swoje umiejętności ję-
zykowe i organizacyjne. 

Przedstawienie zostało wysta-
wione dla społeczności uczniow-
skiej Gimnazjum nr 2 16 grudnia 
2008 r., a dla rodziców uczniów 
klasy II B 19 grudnia 2008 r. na 
wigilii klasowej. Oba występy 
okazały się sukcesem zarówno 
dla grupy uczniów, jak i wycho-
wawczyni czuwającej nad całym 
przedsięwzięciem. 

Agnieszka Zawieja

13 lutego 2009 - wybory 
do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz, realizując Uchwałę nr XII/57/2007 Rady 
Miejskiej z dnia 28.08.2007 roku (z późn. zmianami) w sprawie powołania Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej, zarządził na dzień 13 lutego 2009 roku wybory do Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Swarzędzu. Wybory odbędą się we wszystkich szko-
łach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy 
Swarzędz oraz w Urzędzie Miasta i Gminy (dla uczniów stale zamieszkujących na 
terenie Gminy, a uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
na terenie innych gmin).

Uprawnieni do głosowania oraz kandydowania w wyborach są uczniowie 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stale zamieszkujący na terenie Gmi-
ny Swarzędz.

Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na www.swarzedz.pl
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Przedświąteczna pomoc od TPD 
W okresie przedświątecznym wolontariusze – pod-

opieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Swarzędzu roz-
dali przeszło tonę żywności pochodzącej z Wielkopolskiego 
Banku Żywności najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
naszego miasta. Dzięki pomocy pedagogów wszystkich swa-
rzędzkich szkół wskazane osoby mogły odebrać z siedziby 
Towarzystwa na ulicy Podgórnej w Swarzędzu podstawowe 
artykuły spożywcze takie jak: makaron, kaszę, cukier, mle-
ko, płatki, konserwy mięsne, dżem i inne. W tym roku uda-
ło się pomóc około 70 rodzinom, których dzieci uczęszczają 
do swarzędzkich szkół.

Serdecznie dziękuję panu Tomaszo-
wi Misiornemu za zorganizowanie trans-
portu wyżej wymienionych produktów.

Serdecznie dziękuję również wszyst-
kim młodym wolontariuszom ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, Liceum Ogólnokształ-
cącego nr 2 i Przedszkola nr 1 za zorgani-
zowanie zbiórki słodyczy w swarzędzkich 
marketach „Biedronka” i „Piotr i Paweł”. W 
ręce dzieci i młodzieży trafiło około 100 
świątecznych paczek ze słodkościami.

M. Będziecha-Tischer
TPD Swarzędz

Konkurs recytatorski 
 na zakończenie Roku Zbigniewa Herberta

Skończył się Rok Zbignie-
wa Herberta, którego popularność 
poezji trwa nie tylko w podręczni-
kach języka polskiego, lecz również 
w „żywym słowie”- w poezji śpie-
wanej (nowa płyta P. Gintrowskiego 
inspirowana jest twórczością tego 
znakomitego poety) i w kontynua-
cji tradycji recytatorskiej.

Powiatowy konkurs recyta-
torski zatytułowany „Pan Cogi-
to a ruch myśli”, który odbył się 
18 listopada w Pobiedziskach, 
zwieńczył obchody Roku  Her-
bertowskiego. Uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych bardzo chętnie biorą udział 
w takich przedsięwzięciach, 
o czym świadczyła obecność 
uczestników z najodleglejszych 
zakątków powiatu.

W obecnej kulturze język 
polski oblężony jest przez inter-

nacjonalizmy, spolszczone wyra-
zy rozmaitego pochodzenia, nie-
dbałość wymowy utrwalaną w 
wielu środkach masowego prze-
kazu. Narażany jest bezustannie 
na lekceważenie zasad tworzenia 
poprawnych wypowiedzi, o czym 
świadczą liczne błędy w wymowie 
i odmianie wyrazów nawet wśród 
użytkowników języka z wykształ-
ceniem wyższym.

Laureaci konkursu prezen-
towali bardzo wysoki poziom 
w każdej sferze – brzmieniowej 
(dykcja, akcent, poprawna into-
nacja) i interpretacyjnej. Zachwy-
cili samodzielnością w interpre-
towaniu tekstów, odpowiednim 
modulowaniem głosu i oryginal-
nością doboru wierszy.

I miejsce zajęła Klaudia Laś 
z Gimnazjum im. Władysława hr. 
Zamoyskiego w Kórniku,

II miejsce – Monika Przy-
spolewska z ZS Szkoła Podstawo-
wa i Gimnazjum im. Królowej Ja-
dwigi w Jerzykowie,

III miejsce - Mateusz Pasz-
kiewicz z Zespołu Szkół nr 1 im. 
Powstańców Wielkopolskich w 
Swarzędzu, który recytował utwór 
pt. „Raport z oblężonego miasta”.

Z naszej gminy udział w kon-

kursie wziął także Szymon Pawel-
ka z ZS nr 1, prezentując utwór 
„List do Henryka Elzenberga”.

Nagrodą główną była kamera 
filmowa, kolejne to aparat cyfro-
wy i mp4. Ponadto wszyscy laure-
aci otrzymali książki o twórczości 
Zbigniewa Herberta.

Karolina Osowska

Na zdjęciu: uczestnicy konkursu i jury.

Na termin imprezy nieprzy-
padkowo wybrano dzień poprze-
dzający Mikołajki, gdyż tego-
roczna impreza poświęcona była 
tradycjom bożonarodzeniowym.

Dzień Językowy składał się 

tym razem z dwóch 
części. W pierwszej za-
prezentowane zostały 
tradycje naszych naj-
większych sąsiadów - 
Niemiec i Rosji. Widzowie mo-

gli posłuchać kolęd 
oraz opowieści 
sławnych Niemców 
i Rosjan, w postaci 
których wcielili się 
uczniowie naszej 
szkoły. Druga część 
imprezy poświęco-
na była dwóm naj-

bardziej wpływowym kulturom 
w dziejach świata - kulturze an-
tycznej i współczesnej kulturze 
anglosaskiej. Główną atrakcją tej 
części był konkurs bożonarodze-
niowy, nie zabrakło też jednak 
wspólnego śpiewania popular-
nych Christmas songs.

Po raz drugi gośćmi Dnia Ję-
zykowego byli uczniowie zaprzy-

jaźnionych gimnazjów. Tym ra-
zem z zaproszenia skorzystali 
uczniowie Gimnazjum w Pacz-
kowie oraz Gimnazjum w Ko-
strzynie Wielkopolskim. Mamy 
nadzieję, że mile wspominają od-
wiedziny w naszej szkole i w przy-
szłości gościć będą na kolejnych 
imprezach.

K.O.

Dzień Językowy w ZS nr 1
5 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu po 
raz siódmy zorganizowany został Dzień Językowy
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Swarzędzkie społeczne liceum  
wśród dziesięciu najlepszych szkół w Polsce

Ponad 300 osób uczestniczyło w konferen-
cji „Nauka i edukacja lotnicza w Poznaniu”, 
4 grudnia 2008 r. na Politechnice Poznańskiej, 
podczas której zaprezentowana została oferta 
szkół wielkopolskich i uczelni edukujących w 
kierunkach związanych z lotnictwem. Orga-
nizatorami konferencji był Aeroklub Poznań-
ski i Politechnika Poznańska. W konferencji 
brał udział min. wiceprezydent Poznania Ma-
ciej Frankiewicz, wicewojewoda Przemysław 
Pacia oraz naczelnik Urzędu Lotnictwa Cy-
wilnego Czesław Mikrut. Konferencji towa-
rzyszyła prezentacja sprzętu lotniczego oraz 
wystawa zdjęć ze szkoleń lotniczych realizo-
wanych przez Aeroklub Poznański na zlece-

nie Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Adela Dankow-
ska, wielokrotna rekordzist-
ka świata i Polski w szybow-
nictwie oraz przedstawiciele 
31 Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego w Krzesinach zachęca-
li licznie zgromadzoną mło-
dzież do związania swojej 
przyszłości z lotnictwem.

Po konferencji, 10 grud-
nia 2008r. w Zespole Szkół 

nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swa-
rzędzu odbyło się spotkanie dyrektora Prze-

mysława Jankiewicza z dyrektorem Aero-
klubu Poznańskiego Piotrem Haberlandem 
w sprawie utworzenia klasy lotniczej w roku 
szkolnym 2009/2010. ZS nr 1 już po raz trze-
ci będzie kształcił uczniów klas licealnych o 
zamiłowaniach lotniczych. Uczniowie mają 
możliwość odbycia w Aeroklubie szkolenia 
szybowcowego i spadochronowego. Absol-
wenci klas lotniczych będą mieli szansę kon-
tynuowania nauki na nowych specjalnościach 
lotniczych na Politechnice Poznańskiej. Poli-
technika Poznańska we współpracy z Aero-

klubem Poznańskim i Wojskową Akademią 
Techniczną uruchamia dwie specjalności: sil-
niki lotnicze i transport lotniczy. W ramach 
projektu „Era inżyniera” współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Społecznego 
studentom oferowane będą m.in. ćwiczenia w 
symulatorze lotów oraz bezpłatne kursy szy-
bowcowe, spadochronowe, a dla najlepszych 
kurs pilotażu z możliwością uzyskania licen-
cji ATPL. Politechnika Poznańska będzie dru-
gą uczelnią w Polsce kształcącą pilotów.

/KG/
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Tygodnik „Wprost” w swoim noworocznym 
wydaniu zamieszcza tabelę dziesięciu najlepszych 
niepublicznych polskich liceów. Do tego wąskie-
go grona zaliczono swarzędzkie liceum Fundacji 
Edukacji Społecznej „EKOS”. 

Z treści artykułu A. Sijki pt. „Kuźnie elit” wyni-
ka, że podstawą zaliczenia szkoły do grona najlep-
szych w Polsce są wyniki osiągane przez jej ucz-
niów na egzaminach maturalnych. 

„Wprost” to już trzeci poważny tytuł pra-
sowy, który potwierdza zasłużoną renomę 
swarzędzkiego liceum (wcześniej uczyniły to 
w swoich rankingach liceów tygodnik „Per-
spektywy” i „Gazeta Wyborcza”).

Uczniom i ich nauczycielom serdecznie 
gratulujemy!

/nad/

Nauka i edukacja lotnicza  
w Poznaniu i Swarzędzu

Klub dla młodzieży już gotowy
W budynku Gimnazjum nr 3 w Swarzę-

dzu na os. Czwartaków 1 (w pomieszcze-
niach pod siedzibą Biblioteki Publicznej) z 
inicjatywy burmistrz Anny Tomickiej urzą-
dzony został klub dla młodzieży. Pomiesz-
czenia, zajmowane niegdyś przez Bibliote-
kę Pedagogiczną (przeniesiona do nowej 
siedziby) zostały wyremontowane i wy-
posażone. Jest tam bilard i inne gry m.in. 
„piłkarzyki”, kącik wypoczynkowy a także 
stanowiska komputerowe z dostępem do In-
ternetu. Klub czynny będzie codziennie w 
godz. 16.00-21.30.
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Nowa książka 
o Auguście Cieszkowskim

Nakładem Wydawnictwa KUL w 2008 
roku ukazała się książka autorstwa Wiesławy 
Sajdek Postęp bez rozboju Podstawy teorii 
dynamizmu społecznego w filozofii Augu-
sta Cieszkowskiego. Autorka pracuje na Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, Wydzia-
le Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w 
Stalowej Woli. Po przybliżeniu postaci Augu-
sta Cieszkowskiego przedstawia recepcję jego 
filozofii z polskiego i europejskiego punktu 
odniesienia. Omawia oceny zawarte w opra-
cowaniach innych autorów. Sama dokonuje 
wielu ciekawych ocen jego postaci i dorobku. 
Obejmują one okres od początków pracy na-
ukowej A. Cieszkowskiego do współczesno-
ści. Uwzględniają też jego dzisiejszy odbiór 
medialny. Rozważania merytoryczne bazują 
się w największym stopniu na najwybitniej-
szym dziele filozoficznym A. Cieszkowskie-
go Ojcze nasz. W odniesieniu do niego poja-
wia się ciekawe stwierdzenie „Dzieło Ojcze 
nasz nie zostało nigdy ukończone”. Kwestie 
ściśle filozoficzne powiązane są z działania-
mi społecznymi, ekonomicznymi i narodo-
wymi A. Cieszkowskiego. Jest też uwypuklone 
jego funkcjonowanie na styku europejskich 
kultur jako równoprawnego ich współtwórcy. 
Swoimi nowatorskimi rozważaniami autorka 
wychodzi poza utrwalone schematy ocen A. 
Cieszkowskiego. Widzi w nim najwybitniej-
szego polskiego filozofa XIX wieku, który nie 
mieści się w żadnym z utrwalonych schema-
tów. Publikacja zawiera bogatą bibliografię. Tę 
niemałą, liczącą 296 stron książkę polecamy 
czytelnikom, którzy chcą poznać bądź nieob-
ca jest im twórczość A. Cieszkowskiego, a i ję-
zyka filozofii nie traktują jako przeszkody.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Klasa humanistyczna w Zespole Szkół nr 1
- wkrótce także klasa o profilu wschodnim

Podróże uczniowskie:

Międzynarodowa współpraca szkół

Kształcenie humanistów we współczesnej 
edukacji ponadgimnazjalnej ma wiele zalet. 
Młodzież uczęszczająca do klas o takim pro-
filu spodziewa się przede wszystkim szczegól-
nej uwagi nauczycieli polonistów i historyków. 
Ideą przewodnią jest rozwijanie zaintereso-
wań artystycznych i rozbudzanie potrzeb w 
takich dziedzinach wiedzy jak filozofia, psy-
chologia, socjologia. Z założeń programowych 
klas humanistycznych wynika, że docierać do 
nich mają jednostki aktywne i realizujące się 
w twórczym działaniu. 

W Zespole Szkół nr 1 klasa humanistycz-
na istnieje od niedawna. Pomysł, by przyciąg-
nąć jednostki twórcze tkwi w wyprofilowa-
nym sposobie edukacji. Klasa humanistyczna 

rozszerza wiedzę z łaciny i kultury antycznej. 
Nauczyciele koncentrują się na kształceniu 
jednostek twórczych, szczególnie zdolnych, 
angażując do konkursów międzyszkolnych 
lub organizowanych przez uczelnie wyższe 
olimpiad przedmiotowych. Sukcesy odnoszą 
przede wszystkim uczniowie klasy pierwszej. 

W przyszłym roku szkolnym planuje się 
utworzenie klasy o profilu wschodnim, któ-
ra rozwijałaby wiedzę o Rosji i kulturze ro-
syjskiej. Wiąże się to przede wszystkim z 
zainteresowaniem wschodoznawstwem – 
nowym kierunkiem kształcenia akademi-
ckiego. 

Karolina Osowska

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielko-
polskich w Swarzędzu ma możliwość przed-
stawić absolwentom gimnazjum bardzo cie-
kawą i różnorodną ofertę kształcenia. Od kilku 
lat trwa współpraca z SKF Poznań S.A. i Volks-
wagenem Poznań. Praktyki odbywające się w 
tych zakładach są wynagradzane i dają możli-
wość zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Dzięki umowie z fabrykami uczniowie 
klas mechatronicznych mają możliwość od-
bycia stażu w partnerskiej szkole w Neustadt. 
Wyjazd nie jest związany z żadnymi dodatko-
wymi kosztami, odbędzie się w ramach pro-
gramu Leonardo da Vinci. 

Theodor – Litt – Schule w Gießen to naj-
nowsza szkoła partnerska Zespołu Szkół nr 1. 
Do współpracy zaprosili niemieccy nauczycie-
le i uczniowie, przesyłając swoją wizytówkę. 
Program wymiany z niemiecką szkołą jest w 
fazie przygotowawczej. Planowany jest wspól-
ny projekt niemieckich i polskich uczniów na 
platformie e-learningowej „eTwinning” oraz 
wizyty młodzieży. Goście z Niemiec odwiedzą 
Swarzędz w lutym 2009r. 

Od lat w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu 
trwa także współpraca z niemiecką szkołą w 
Korbach i Brunschweigu.

Dzięki podpisanej umowie ze szkołami 
w Petersburgu trwają wymiany uczniow-
skie. W lutym do Petersburga pojadą z wizy-
tą uczniowie ZS nr1. Współpraca ze szkołami 
w Petersburgu została rozpoczęta dzięki ini-
cjatywie nauczyciela języka rosyjskiego Gra-
żyny  Strużyńskiej, która od lat w naszej szkole 
rozpowszechnia wiedzę o kulturze rosyjskiej. 
Odbywają się rokrocznie Wieczory przy Sa-
mowarze, na które przybywają goście z Kon-
sulatu Rosyjskiego i uczelni wyższych w Po-
znaniu. Planuje się utworzenie klasy licealnej 
o profilu wschodnim z racji współpracy szkół 
i popularności wschodoznawstwa – kierunku 
studiów na wydziale historycznym UAM. 

ZS nr 1 dba także o współpracę z pol-
ską szkołą we Lwowie. Dzięki wsparciu wie-
lu wielkopolskich firm znalazły się fundusze 
na zorganizowanie wymian uczniowskich. Ze-
spół Szkół w Swarzędzu podarował na rzecz 
szkoły we Lwowie rzutnik i komputer.

Karolina Osowska
Uczniowie klasy 3. Monter mechatronik w pracowni 
pneumatycznej w Neustadt
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Biblioteka  
Publiczna 
poleca:
„O kotach” -  
Doris Lessing
Autorka pisze o swo-
jej fascynacji kota-
mi, z którymi dzieli-
ła życie od wczesnej 
młodości. Nikt do-
tąd tak prawdziwie i 
rzetelnie nie przed-
stawił wzajemnego 
przenikania się na-
tury kociej i ludzkiej.

„W sieci kłamstw” 
- David Ignatius
Niespotykany i 
przejmująco dokład-
ny obraz rzeczywi-
stych operacji służb 
wywiadowczych. 
Skomplikowana in-
tryga agentów CIA, 
terroryści i tajemni-
czy dowódca jordań-
skiego wywiadu sprawiają, że fikcyjną fabułę 
czyta się jak dokument.
a
„Wolę umrzeć,  
niż przytyć”  
- Ira M. Sacker,  
Marc A. Zimmer
Praktyczny prze-
wodnik dotyczą-
cy anoreksji i bu-
limii, pomagający 
zrozumieć chorobę i 
przedstawiający naj-
nowsze metody leczenia. Książka zawiera re-
lacje ludzi borykających się z problemem za-
burzeń odżywiania.

„Urania”  
- J.M.G. Le Clezio
Powieść-bajka au-
torstwa tegoroczne-
go noblisty. Opowia-
da o utopii XX wieku, 
stworzonej na wzór 
dawnych społeczno-
ści. W krainie Cam-
pos żyją ostatni, wol-
ni ludzie, a szacunek 
dla ziemi i drugiego człowieka, zastępuje im 
prawo. Czy to jest możliwe?

„Czarodziej”  
- Vladimir Nabokow
Szkic powstały w 
drugiej połowie 1939 
roku, który posłużył 
pisarzowi do napisa-
nia późniejszej po-
wieści “Lolita”. Utwór 
napisany jest z du-
żym artyzmem i dba-
łością o formę.

„Chłopiec z lataw-
cem” - Khaled Hos-
seini
Książka opowiada o 
dziecięciej przyjaź-
ni, podłej zdradzie i 
próbach odkupienia 
winy w dorosłym ży-
ciu. Tłem tej głęboko 
poruszającej opowie-
ści jest dramatyczna historia Afganistanu, od 
upadku monarchii do talibańskiego reżimu.

„Kto zabrał mój ser?” 
- Spencer Johnson
To prosta, alegorycz-
na przypowiść, od-
krywająca najgłębsze 
prawdy o zmianach 
dokonujących się w 
naszym życiu. Książ-
ka stanowi mapę, 
która wskazuje dro-
gi do rozwiązywania 
osobistych problemów.

„Saszeńka“  
- Simon Montefiore
Powieść z frapująca 
fabułą, która ukazu-
je losy rosyjskich ro-
dzin, rewolucję, gro-
zę lat trzydziestych i 
późniejsze poszuki-
wania w archiwach 
KGB. Doskonałe po-
łączenie wielkiej historii i fikcji literackiej.

Agata Widzowska Pasiak

Anioły nie odlatują
Mimo, że Święta już się skończyły, biblio-

teka wciąż bywa ulubionym miejscem poetów 
i aniołów. 8 stycznia 2009 roku gościem bi-
blioteki była poetka Maria Magdalena Poc-
gaj. Było to już drugie spotkanie uczestników 
swarzędzkich klubów seniora z poetką, w ra-
mach cyklu „Coraz młodsi duchem”.

Wizerunek aniołów od stuleci pojawiał 
się w twórczości poetów i malarzy. Wprowa-
dzeniem do rozważań 
na ten temat był niezwy-
kle poruszający wiersz 
włoskiej mistycz-
ki Marii Valtorii. Za-
proszona poetka czy-
tała również  wiersze o 
aniołach autorstwa polskich 
poetów: Leśmiana, Lenartowicza, ks. 
Twardowskiego, Micińskiego, Ba-
czyńskiego.

Pani Maria Magdalena 
Pocgaj przyznała się do ro-

dzinnych uzdolnień w dzie-
dzinie plastyki i ciekawie 

przedstawiła motyw anioła w 
malarstwie. Przywołani zo-

stali  tacy artyści jak: Mi-
chał Anioł, Giotto, Mehof-

fer i Malczewski.
Uczestniczkom spot-
kania udzielił się aniel-
ski nastrój i odnosiło 
się wrażenie, że wszy-
scy zostali duchowo 
uskrzydleni. 

Monika  
Wojcie-

chowska 
-Ratajczak
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14 stycznia 2009 roku, goś-
ciem Biblioteki Publicznej w Swa-
rzędzu był Marek Rezler, histo-
ryk zajmujący się m.in. dziejami 
Wielkopolski. Opublikował m.in. 
biografię Emilii Sczanieckiej i Hi-
polita Cegielskiego, monografię 
militarnych dziejów wielkopol-
skiej Wiosny Ludów 1848 roku 
oraz - wspólnie z Jerzym Bogda-
nowskim - zbiór felietonów “Po-
znań. Miasto niepoznane.” Na-
leżał do zespołu organizującego 
Ogólnopolskie Seminaria Histo-
ryków Powstania Wielkopolskie-
go 1918-1919, został także laure-
atem nagrody „Dobosz Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919”.

Pan Marek Rezler poprowa-
dził trzy niezależne spotkania 
dla gimnazjalistów, licealistów, 
przedstawicieli lokalnych władz 
i wszystkich zainteresowanych 
historią regionu. Autor promo-
wał swoją książkę pt. “Powstanie 
Wielkopolskie”. Książka ukazuje 
prawdziwy obraz wydarzeń, które 
obrosły legendą, m.in. szturmu na 
gmach Prezydium Policji czy rze-
komej niechęci marszałka Piłsud-
skiego do wielkopolskiego zrywu 
powstańczego. Oprócz szeroko 
zarysowanego tła politycznego, 
zaprezentowano działania mili-
tarne, wraz z mało znanymi epi-
zodami. Dodatkowym walorem 
książki jest 14 barwnych plansz 
autorstwa prof. Andrzeja Jezior-
kowskiego, na których szczegó-
łowo przedstawiono mundury, 
uzbrojenie, odznaczenia czy in-
sygnia powstańców. 

Pan Marek Rezler opowiadał 
o początkach swojej czterdzie-
stoletniej pracy nad szczegółami 
dotyczącymi Powstania Wielko-
polskiego. Wspominał o semina-
riach naukowych, które odbywały 
się raz do roku w Kościanie oraz o 
latach spędzonych nad studiowa-
niem archiwalnych dokumentów, 
listów i pamiętników, które ryso-
wały nieznany dotąd obraz histo-

rii. Autor kilkakrotnie podkreślił 
fakt, że wielkopolanie mieli w su-
mie cztery zwycięskie powstania, 
a nie tylko Powstanie Wielkopol-
skie. Przekonywał słuchaczy, że 
bycie patriotą nie polegało jedy-
nie na walce z bronią w ręku, ale 
na rzetelnej i przemyślanej pracy 
organicznej. Jego zdaniem, wiel-
kopolanie walczyli z zaborcą nie 
tylko militarnie, ale budując pol-
ską administrację podziemną, 
tworząc banki, podnosząc spo-
łeczeństwo gospodarczo i inte-
lektualnie. Autor ujawnił niezna-
ny dotąd fakt, że po zwycięstwie 
powstania w 1919 roku, wielko-
polska przez pół roku stanowiła 
samodzielne, doskonale funkcjo-
nujące państwo. Autor podkreślił 

także, że negatywną cechą wiel-
kopolan jest to, że nie potrafią 
się chwalić swoimi osiągnięcia-
mi, tak, jak czynią to mieszkańcy 
innych miast. Zaproszeni goście 
chętnie dyskutowali z history-
kiem na temat odkrytych przez 
niego nowych faktów historycz-
nych oraz o zasługach swarzę-
dzan w walkach z zaborcą.

Promocji książki towarzy-
szyła wystawa pt. „Mieszkańcy 

Swarzędza w Powstaniu Wiel-
kopolskim 1918-1919”, któ-
ra prezentowała zbiory pana 
Floriana Fiedlera. Dzięki jego 
wieloletniej pracy, mogliśmy 
oglądać sylwetki zasłużonych 
swarzędzan i dziesiątki niezna-
nych dokumentów i pamiątek. 

Agata Widzowska-Pasiak
Biblioteka Publiczna  

w Swarzędzu

Pamiętamy o Powstańcach:

Biblioteka  
z historią w tle

Gmina Swarzędz jest jednym 
z najbardziej dynamicznie rozwi-
jających się samorządów lokal-
nych w Wielkopolsce. Po prawie 
dwudziestu latach funkcjonowa-
nia samorządu w wolnej Polsce, 
władze gminy Swarzędz posta-
nowiły wydawać rocznik Zeszyty 
Swarzędzkie. 

Periodyk będzie służył jak 
najszerzej pojętym sprawom hi-
storii i kultury zarówno gminy 
jako całości, jak i wszystkich jej 
miejscowości składowych. Prze-
szłością ziem swarzędzkiej bę-
dziemy starali się zajmować w 

sposób jak najwszechstronniej-
szy, ukazując przeszłość politycz-
ną, gospodarcza, społeczną, mili-
tarną ale także tę indywidualną 
czy rodzinną. Nie mniej ważne 
będzie umieszczanie tekstów do-
tyczących tematyki geograficznej, 
ekonomicznej, socjologicznej czy 
etnograficznej. Zeszyty, oprócz 
artykułów i studiów, będą mogły 
dostarczać również dokumenta-
cję źródłową zarówno dotyczącą 
przeszłości, jak i chwili bieżącej. 
Równie ważny będzie dział bi-
bliograficzny, dokumentujący po-
wstawanie różnorodnych wydaw-

nictw czy artykułów ukazujących 
się na terenie gminy, a także poza 
nią, które dotyczyłyby jej dziejów 
i teraźniejszości. Nie zapomni-
my też o zestawieniu najważniej-
szych wydarzeń dziejących się w 
bieżącym roku na terenie gminy 
Swarzędz. 

Wydawcy Zeszytów Swarzędz-
kich, oczekują na interesujące teks-
ty dotyczyć szerokiego wachlarza 
powyższych tematów. Postaramy 
się odpowiadać na wszystkie py-
tania, które napłyną na nasz adres 
poczty elektronicznej zeszyty@
swarzedz.pl. Na ten adres można 
również przysłać swoje propozycje 
tematów artykułów czy publikacji 
zdjęć. Zapraszamy!

Zeszyty Swarzędzkie
Nowe wydawnictwo Urzędu Miasta i Gminy
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Jak minął rok 2008 w naszym 
Stowarzyszeniu? Codziennie 
w naszym Stowarzyszeniu za-

jęcia trwają od rana do późnych 
godzin popołudniowych, a nawet 
wieczornych. Ich celem jest kom-
pleksowe usprawnianie dzieci, 
młodzieży i dorosłych osób nie-
pełnosprawnych oraz umożliwie-
nie podjęcia ról jakie stawia przed 
nimi życie.

Wiele z form terapii prowa-
dzonych jest w ośrodku, na os. 
Kościuszkowców 13 w Swarzę-
dzu, gdzie mieści się siedziba Sto-
warzyszenia. Tu dzieci korzystają, 
głównie z:
- rehabilitacji ruchowej;
- terapii mowy;
- pomocy psychologicznej,
- hydromasażu;
- zajęć w zakresie wczesnej in-

terwencji;
- a dorośli z zajęć Warsztatu Te-

rapii Zajęciowej.
Jeśli dzieci z powodów zdro-

wotnych nie mogą dotrzeć na za-
jęcia do Stowarzyszenia to te-
rapeuci pracują z dzieckiem w 
domu. Ćwiczenia te prowadzone 
są przez naszych terapeutów we-
dług ułożonych dla każdego in-
dywidualnych programów tera-
pii, tak aby zadania odpowiadały 
możliwościom każdego dziecka. 
Kładą one nacisk przede wszyst-
kim na rozwój umiejętności mo-
torycznych, manipulacyjnych, 
poznawczych i komunikacyjnych. 
Powyższe zajęcia uzupełniają też 
i inne formy terapii: hipoterapia, 
dogoterapia i zajęcia prowadzone 
na pływalni. Choć to ćwiczenia 
wspomagające to są one bardzo 
istotne. Na grzbiecie Glinki każdy 
jest jak rycerz, niczego się nie boi. 
Woda zmyje każde troski, a Bugi 
zawsze służy swoim futrem.

Terapia wymaga systematycz-
nej pracy, jest wyzwaniem zarów-
no dla dziecka, jak i dla jego ro-
dziny. Nie zawsze jest wesoło, 
czasem płyną łzy. Ale pierwszy 
krok, uśmiech, spojrzenie czy sło-

wo jest naprawdę wielkim wyda-
rzeniem, najlepszą nagrodą i za-
chętą do dalszego wysiłku.

Wbrew pozorom rehabilitacja 
nie wypełnia całego naszego „sto-
warzyszeniowego” życia. Mamy 
też czas na zabawę, rozrywki czy 
udział w wydarzeniach kultu-
ralnych naszej gminy i powia-
tu. Sami też organizujemy wiele 
imprez m.in. półkolonie rehabi-
litacyjne z hipoterapią w sadzie 
gruszczyńskim, bal z Mikołajami, 
igrzyska sportowe, Przegląd Pio-
senki Religijnej oraz wycieczki.

Nasze działania nie byłyby 
tak kompleksowe i systematyczne 
gdyby nie zaangażowanie władz 
samorządowych, wsparcie Spół-
dzielni Mieszkaniowej i nieoce-
niona pomoc naszych darczyń-
ców. W ostatnim czasie, dzięki tej 
pomocy, udało się nam zakupić 
namiot, który umożliwia prowa-
dzenie zajęć z hipoterapii nawet 
przy niesprzyjającej pogodzie. Te-
raz organizujemy sale, w których 
będą się odbywały zajęcia dla naj-
młodszych naszych podopiecz-
nych. 

W miejsce zrealizowanych 
marzeń zaraz się nam pojawi-
ły nowe, jeszcze odważniejsze. 
Chcielibyśmy powiększyć War-
sztat Terapii Zajęciowej o nowe 
pracownie. Tak, aby nasi koledzy, 
którzy teraz nudzą się w domu, 
mogli dołączyć do naszego grona 
i zacząć pracować. Dla najmłod-
szych dzieci chcielibyśmy zorga-
nizować więcej zajęć, tak aby jak 

najpełniej wykorzystać możliwo-
ści rozwojowe tego najwcześniej-
szego okresu życia. 

Marzymy o zakupie nowe-
go sprzętu do rehabilitacji i roz-
wijania naszych umiejętności 
artystycznych. Może w przyszło-
ści uda nam się otworzyć hostel, 
ośrodek dziennego pobytu czy 
Zakład Aktywności Zawodowej? 
Jak Państwo myślą? My uważamy, 
że jest to do zrobienia. Zwłasz-
cza, że z pomocą przychodzą nam 
Państwo! Pieniądze jakie zostały 
wpłacone na nasze konto z tytu-
łu 1% podatku dochodowego, a w 
roku 2008 było to 158581,20 - po-
mogły nam w organizacji zajęć z 
koniem i z zakresu wczesnej in-
terwencji. Bardzo dziękujemy i w 
tym roku również serdecznie pro-
simy o nas nie zapominać. Przy-
pominamy nr KRS 0000021128.

Wykorzystujemy wszystko, 
każda pomoc jest dla nas bardzo 
ważna. Agata mówi, że nie wyob-
raża sobie dnia bez zajęć w War-
sztacie. „Dają mi one dużo zado-
wolenia, czuję się potrzebna, cieszę 
się, że Pani Basia obdarza mnie 
takim zaufaniem, że mogę się speł-
niać w roli „warsztatowego” dzien-

nikarza, ze czytam Słowo Boże na 
naszych mszach, jest to dla mnie 
bardzo satysfakcjonujące.” 

Rodzice również często za-
znaczają, że uzyskują od nas po-
moc i wsparcie tak potrzebne w 
sytuacji w jakiej się znaleźli. Ra-
dzenie sobie z niepełnosprawnoś-
cią w rodzinie jest bardzo trudne. 
I istotne jest aby znaleźć wtedy 
zrozumienie i wsparcie. Na tym 
się nie kończy. Terapeuci również 
uważają, że praca Stowarzysze-
nia ma sens. Nawet jeśli czasem 
jest ciężko, to i tak liczy się tyl-
ko chwila kiedy dziecko osiągnę-
ło cel, nad którym tak ciężko pra-
cowało.

Mamy nadzieję, że nasza 
współpraca z władzami gminy, 
powiatu i województwa będzie 
nadal tak owocna. A nasi spon-
sorzy i darczyńcy zechcą dalej 
wspierać nas w codziennych dzia-
łaniach. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy do nas ser-
decznie. Czasem warto na własne 
oczy zobaczyć w co zamieniają się 
administracyjne decyzje. Na jakie 
gesty i emocje przekładają się ko-
lumny z wniosków i wersy z pism. 
Jaką radość wywołują przekazane 
podarunki. Maleńką próbkę tego 
możecie Państwo zaobserwować 
na dołączonych zdjęciach. 

Agata Kiejdrowska
Michał Ogoniak

Agata Rybicka
Stowarzyszenie Przyjaciół  

Dzieci Specjalnej Troski 
im. Leszka Grajka

os. Kościuszkowców 13
62-020 Swarzędz

List ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

„Marzymy o…”
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Nie trujmy siebie i innych spalaniem śmieci
W każdym sezonie grzewczym pojawia się problem spalania śmieci w piecach domo-
wych. Powoduje to zanieczyszczenie powietrza, które jest przyczyną zwiększenia licz-
by zachorowań na alergie, choroby układu oddechowego i nowotwory. Paląc od-
pady dokonujemy jedynie chwilowego rozwiązania problemu z zalegającymi w 
domach śmieciami, powodując jednocześnie kolosalne szkody dla siebie i najbliż-
szych. Prawie w każdej rodzinie można znaleźć przypadek zachorowań na nowo-
twory czy inne nieuleczalne choroby. Zastanawiamy się wówczas skąd to się wzięło? 
-Przecież nie nadużywamy alkoholu i nie palimy papierosów. Otóż, musimy sobie 
uświadomić, że chorobę wypracowaliśmy sobie sami, min. spalając przez lata śmieci.

Ludzie „wzbogacają” właści-
wy opał dodatkami różnego ro-
dzaju jak np.: opakowania z two-
rzyw sztucznych, impregnowane i 
lakierowane drewno, torebki fo-
liowe, guma, stare ubrania, szma-
ty i buty, zużyte pampersy i inne 
odpady z gospodarstw domo-
wych. 

Przypominamy, że trujący 
dym wdycha zarówno rodzina 
spalającego odpady, jak i sąsiedzi. 
Kominy w budynkach mieszkal-
nych są niskie, stąd zanieczysz-
czenia nie mogą być wyniesione 
wysoko w atmosferę i rozniesione 
przez wiatr. Wszystkie szkodliwe 
związki powstałe podczas spala-
nia śmieci w domowych piecach 

opadają na najbliższe otoczenie. 
Spalanie odbywa się w niskiej 
temperaturze, piec nie jest wy-
posażony w filtry, więc do powie-
trza dostaje się wiele toksycznych 
substancji - na przykład dioksyny 
i furany, chlorowodór, cyjanowo-
dór, metale ciężkie. Zwiększona 
jest również emisja pyłów i wę-
glowodorów aromatycznych. 

Spalanie śmieci jest również 
niekorzystne dla pieca i przewo-
dów kominowych. Na ściankach 
osadza się trudna do usunięcia 
sadza, która może być przyczy-
ną zapalenia się przewodów ko-
minowych. Spalanie odpadów, a 
zwłaszcza tworzyw sztucznych w 
domowym piecu powoduje jego 

szybsze zużycie, zniszczenie prze-
wodu kominowego i może się 
okazać, że za kilka lat będziemy 
zmuszeni do ich naprawy bądź 
wymiany! Koszty poniesione z 
wymianą pieca czy remontem 
przewodu kominowego są znacz-
nie większe od wartości uzyska-
nej energii cieplnej podczas spa-
lania śmieci. 

Co powinniśmy zrobić? Od-
pady w postaci tworzyw sztucz-
nych (butelki plastikowe typu 
PET, torebki foliowe itp.) po-
winniśmy segregować w wor-
kach koloru żółtego, które BEZ-
PŁATNIE są odbierane przez 
Zakład Gospodarki Komunal-
nej w Swarzędzu.

Drogi mieszkańcu, zasta-
nów się czym palisz w piecu. Za-
nim zaczniesz spalać śmieci lub 
zanim oddasz odpady poproduk-
cyjne sąsiadowi, który je spali w 
domowym piecu, pomyśl o zdro-
wiu swoim i najbliższych!!! ZA-
STANÓW SIĘ, CZY TO NA PEW-
NO WSZYSTKIM SIĘ OPŁACA 
I WYJDZIE NAM NA ZDRO-
WIE. Pamiętaj ! Spalając śmie-
ci łamiesz prawo. Straż Miejska 
może wystawić mandat w wy-
sokości 500zł. Jeśli jednak spra-
wa trafi do sądu, kara może być 
znacznie wyższa i sięgnąć nawet 
5 tysięcy złotych.

Paulina Adamska
Joanna Sonnak

Parafia p.w. Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Swarzędzu zorgani-
zowała 20 grudnia 2008 r. kolejną 
imprezę w ramach cyklu „Drogi 
– Ścieżki – Bezdroża”. Tym razem 
to wydarzenie artystyczne, nie co 
dzień przecież mające miejsce 
w naszym mieście, nawiązywa-
ło do patrona roku 2008 św. Pa-
wła, postaci, którą czasem okre-
śla się wielką gwiazdą w dziejach 
Kościoła i to nie tylko Kościo-
ła pierwotnego. Na przykład św. 
Jan Chryzostom wysławiał go 
jako osobistość większą nawet od 
wielu aniołów i archaniołów, na-
tomiast poeta Dante Alighieri, 
nazywał go w swej „Boskiej Ko-
medii” narzędziem wybranym 
przez Boga. Dlatego koncert, na 
który zaprosiła Rada Kultury przy 
parafii na swarzędzkim osied-
lu Kościuszkowców, nosił tytuł 
„Działalność św. Pawła. Listy”. W 
sobotni grudniowy wieczór licz-
nie zebranym słuchaczom zostały 

zaprezentowane fragmenty listów 
św. Pawła do Galatów, Filipian, 
Rzymian, Efezjan, Koryntian, któ-
re przedstawiały jego olśnienie 
Chrystusem oraz życie Chrystu-

sa i samego św. Pawła. Wyboru i 
opracowania tekstów dokonali ks. 
Jan Chrzanowski i Jarosław Siecz-
kowski. Utwory czytała aktorka 
Anna Romantowska, która zastą-
piła chorego Krzysztofa Kolberge-

ra, zapowiadanego na plakatach. 
Znana aktorka poradziła sobie 
znakomicie z tekstami i została 
niezwykle ciepło przyjęta przez 
publiczność owacją na stojąco.

Oprawę muzyczną tekstów 
„trzynastego Apostoła” w posta-
ci jazzowych interpretacji muzy-
ki klasycznej stworzył poznański 
kwartet Classic Jazz Quartet (w 
składzie Lidia Sieczkowska - flet, 

Piotr Kałużny - pianino, Zbigniew 
Wrombel - kontrabas oraz goś-
cinnie Mirosław Kamiński – per-
kusja, na co dzień członek zespo-
łu Lombard). W koncercie wziął 
też udział wybitny organista Ro-
bert Hauptmann. 

Classic Jazz Quartet tworzą 
znakomici polscy muzycy mają-
cy za sobą koncerty w Europie, 
Ameryce i Azji oraz współpracę 
m.in. z bardzo znanymi forma-
cjami jazzowymi jak String Con-
nection, Walk Away a nawet Je-
rzym Maksymiukiem. Natomiast 
Robert Hauptmann to organista 
w kościele OO. Karmelitów Bo-
sych w Poznaniu, a jednocześnie 
wykładowca poznańskich uczel-
ni i współpracownik prof. Stefana 
Stuligrosza. 

Takie wydarzenia artystyczne 
i duchowe oczywiście nie byłoby 
możliwe, gdyby nie wsparcia me-
cenasów kultury, którymi w tym 
wypadku były samorządy Powiat 
Poznański i Gmina Swarzędz.

Arkadiusz Małyszka

Anna Romantowska w Swarzędzu
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Prosto z Ratusza Aktualności

9 i 30 grudnia odbyły się sesje Rady 
Miejskiej Swarzędza. Radni podjęli 
następujące uchwały:

Nr XXXIII/194/2008
w sprawie: zmiany uchwały budże-
towej Miasta i Gminy na rok 2008

Nr XXXIII/195/2008
w sprawie: ustalenia regulami-
nów korzystania z Lodowiska w 

Swarzędzu.

Nr XXXIII/196/2008 
w sprawie: ustalenia wysokości 

opłat za korzystanie z Lodowiska 
w Swarzędzu.

§ 1
Ustala się wysokość opłat za korzysta-
nie z Lodowiska stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały oraz wyso-
kość opłat za usługi dodatkowe sta-
nowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE  
Z LODOWISKA 

Bilet wstępu umożliwia nieograni-
czone korzystanie z lodowiska przez 
okres 1 sesji, tj. 1,5 godziny
od poniedziałku do piątku 
9 zł – normalny
7 zł – ulgowy
soboty, niedziele i święta 
10 zł – normalny
8 zł – ulgowy

*bilety ulgowe przysługują:
- dzieciom, młodzieży szkolnej i stu-
dentom do 25 roku życia po okazaniu 
ważnej legitymacji szkolnej lub stu-
denckiej,
- osobom od 60 roku życia po okaza-
niu dokumentu tożsamości,
- inwalidom po okazaniu ważnej legi-
tymacji rencisty lub zaświadczenia o 
niepełnosprawności
indywidualna nauka jazdy  
na łyżwach:
nauka jazdy na łyżwach dla jednej 
osoby 45 minut – 40 zł
nauka jazdy na łyżwach łącznie dla 
dwóch osób 45 minut – 60 zł
nauka jazdy na łyżwach łącznie dla 
trzech osób 45 minut – 80 zł
Oferta dla szkół:
- bilety szkolne – 4 zł za 1 sesję

OPŁATY ZA USŁUGI DODAT-
KOWE ŚWIADCZONE NA 

TERENIE LODOWISKA 
Wypożyczenie łyżew – 5 zł za 1 sesję 
Ostrzenie łyżew – 8 zł

Nr XXXIII/197/2008
w sprawie: ustalenia wysokości 
stawki procentowej opłaty adia-

cenckiej z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku podziału 

nieruchomości oraz z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości 

w związku z budową urządzeń 
infrastruktury technicznej.

§ 1
Ustala się stawkę procentową opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu warto-
ści nieruchomości spowodowanego 
jej podziałem w wysokości 30% róż-
nicy między wartością nieruchomo-
ści przed podziałem, a wartością nie-
ruchomości po dokonanym podziale.

§ 2
Ustala się stawkę procentową opłaty 
adiacenckiej z tytułu wartości spo-
wodowanego budową urządzeń in-
frastruktury technicznej w wysokości 
50% różnicy między wartością jaką 
nieruchomość miała przed wybudo-
waniem urządzeń, a wartością jaką 
nieruchomość ma po ich wybudo-
waniu.

Nr XXXIII/198/2008
w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz.

§ 1
Uznaje się za bezzasadną skargę 
wniesioną przez Panią Iwonę Hon-
ckiewicz z przyczyn określonych w 
uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

Nr XXXIII/199/2008
w sprawie: rozpatrzenia skargi 
na Burmistrza Miasta i Gminy 

Swarzędz.

§ 1
Uznaje się za bezzasadną skargę 
wniesioną przez Pana Pawła Jasiaka 
z przyczyn określonych w uzasadnie-
niu do niniejszej uchwały.

Nr XXXIII/200/2008
w sprawie: zabezpieczenia środków 
finansowych na inwestycję realizo-
waną w ramach programu „Moje 

Boisko Orlik-2012”

§ 1. 
Rada Miejska w Swarzędzu zobowią-
zuje się do zabezpieczenia w budżecie 
na rok 2009 środków finansowych, 
stanowiących wkład własny Gminy 
Swarzędz, w wysokości nie mniejszej 
niż 1/3 wartości inwestycji realizowa-
nej w ramach programu „Moje Boi-
sko Orlik-2012”.

NR XXXIV/201/2008
W sprawie: ustalenia wykazu 
niezrealizowanych wydatków 

zamieszczonych w budżecie miasta 
i gminy Swarzędz na rok 2008, 

które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego

§ 1
Ustala się wykaz niezrealizowanych 
wydatków zamieszczonych w budże-
cie miasta i gminy Swarzędz na rok 
2008, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego oraz określa się 
ostateczny termin dokonania każde-
go wydatku ujętego w tym wykazie. 
Wykaz stanowi załącznik Nr 1 do ni-
niejszej uchwały.

Uzasadnienie:
W związku z art. 191 ust.2-4 ustawy o 
finansach publicznych ustala się wy-
kaz wydatków, które nie wygasają z 
końcem roku budżetowego 2008:
Budowa nawierzchni wraz z odwod-
nieniem w ulicy Wielkiej Rybackiej 
W związku z opóźnieniem uzyska-
nia decyzji zezwalającej na usunię-
cie drzew kolidujących z realizacją 
inwestycji wynikającym z działania 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Poznaniu, 
zaistniała konieczność zmiany termi-
nu realizacji budowy nawierzchni uli-
cy Wielkiej Rybackiej. Zmiana termi-
nu wejścia na budowę uniemożliwiła 
realizację inwestycji, która poprzez 
swoją technologię jest trudna do wy-
konania i niemożliwa w warunkach 
zimowych. Stad konieczność przesu-
nięcia kwoty 560.200 zł do realizacji 
w roku 2009.
Przebudowa skrzyżowania ulicy 
Staniewskiego z ulicą Kórnicką i 
Wilkońskich
Z uwagi na wystąpienie problemów 
formalno-prawnych związanych z 
wykupem terenów od osób prywat-
nych, kwotę 200.000 zł przesuwa się 
do realizacji w roku 2009 
Remont Ratusza wraz z wyposaże-
niem
ze względu na brak możliwości wy-
konania remontu w 2008 roku, kwotę 
200.000 zł przenosi się do realizacji w 
roku 2009 
Przebudowa linii SN w ul. Modrze-
jewskiej w Swarzędzu
Inwestycja w trakcie realizacji, zakoń-
czenie prac nastąpi w I kwartale 2009 
roku, przesunięcie kwoty 35.000 zł.
Remont dachu w Przedszkolu Pub-
licznym w Zalasewie, w ulicy Space-
rowej nr 4
Konieczność przesunięcie środków 
finansowych w wysokości 140.500 zł 
wynika z faktu, że w kolejnych prze-
targach nie wyłoniono wykonawcy, a 
istnieje potrzeba pilnego wykonania 

prac remontowych na początku 2009 
roku.
Remont dróg powiatowych - Piaski 
i Kościuszki w Swarzędzu
Zarząd Powiatu Poznańskiego prze-
kazał informację, o przyznaniu do-
tacji na remont dróg powiatowych w 
granicach administracyjnych miasta 
Swarzędza, w m-cu listopadzie br. 
Z uwagi na brak możliwości wyko-
nania prac remontowych do końca 
2008 roku, kwotę dofinansowania w 
wysokości 98.900 zł przenosi się do 
realizacji w roku 2009, zgodnie z za-
wartym Porozumieniem pomiędzy 
Zarządem Powiatu Poznańskiego a 
Gminą Swarzędz.

Nr XXXIV/202/2008
w sprawie: zmiany uchwały budże-
towej Miasta i Gminy na rok 2008

Nr XXXIV/203/2008
w sprawie: zatwierdzenia zesta-
wienia przychodów i wydatków 

gminnego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 

na 2009 rok

Nr XXXIV/204/2008
w sprawie: ustanowienia zabezpie-
czenia kredytu w formie weksla in 

blanco

Nr XXXIV/205/2008
w sprawie: porozumienia mię-

dzygminnego z Gminą Kleszczewo 
w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego.

Nr XXXIV/206/2008
w sprawie: upoważnienia Dyrek-
tora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu do podejmowania 

działań wobec dłużników alimen-
tacyjnych 

Nr XXXIV/207/2008
w sprawie: budżetu Miasta i Gminy 

na rok 2009

Z obrad Rady Miejskiej

Od redakcji:
Podstawowe założenia tegorocz-
nego budżetu Swarzędza przed-
stawiamy na str. 3, a na kolejnych 
czterech stronach - wykaz zadań 
majątkowych.
Pełne teksty wszystkich uchwał 
wraz z uzasadnieniami są dostęp-
ne w Biurze Rady Miejskiej oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej: 

http:/bip.swarzedz.eu



Styczeń 2009 ��

K R Ó T K O  Z  P O W I A T U . . .

Puszczykowski oddział składa się 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia w sprawie szpitalnego oddzia-
łu ratunkowego z:
–  podjazdu i zjazdu dla pojazdów 

służb medycznych, zamkniętej wia-
ty, rampy dla niepełnosprawnych i 
pieszych  

–  obszaru wstępnej segregacji me-
dycznej, 

–  rejestracji wraz z poczekalnią i po-
mieszczeniem wywiadu z rodziną, 

–  obszaru wstępnej intensywnej tera-
pii, 

–  obszaru resuscytacyjno-zabiegowe-
go, 

–  obszaru terapii natych-
miastowej, 

–  obszaru pomieszczeń 
socjalnych, personelu 
medycznego, 

–  obszaru laboratoryjno-diagnostycz-
nego, 

–  obszaru obserwacji, 
–  obszaru konsultacji i stanowiska de-

kontaminacji wraz z izolatką, 
–  pomieszczeń wspomagających i ma-

gazynowych. 
Na terenie nieruchomości dla po-

trzeb ratownictwa medycznego zapla-
nowano w bliskiej i bezpośredniej ko-
munikacji z SOR budowę lądowiska dla 

helikopterów. Wzięto w szczególności 
pod uwagę minimalizację czasu na do-
starczenie pacjenta do pomieszczeń od-
działu. Uwzględniono także dowóz pa-
cjentów przy wykorzystaniu karetek i 
wózków. W tym celu zaprojektowano 
optymalny dojazd do miejsca startu i 
lądowań helikoptera.

Celem społeczno - gospodarczym 
projektu jest integracja Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego z siecią Zintegro-
wanego Ratownictwa Medycznego, a 

zatem realizacja zasady jednych noszy 
od miejsca zdarzenia do oddziału ra-
tunkowego oraz zasadę złotej godziny 
tj. nie przekraczania 60 minut mijają-
cych od zdarzenia do rozpoczęcia le-
czenia szpitalnego.

Celowość budowy SOR w Szpita-
lu w Puszczykowie potwierdzają dane 
o aktywności Zespołu Ratownictwa 
Medycznego w Puszczykowie. W 2006 
roku ZRM Szpitala w Puszczykowie in-
terweniował blisko 2.000 razy, z tego w 
ponad 500 przypadkach były to inter-
wencje w wypadkach drogowych. 
Katarzyna Strzyż – Wydział Promocji, 

Kultury i Współpracy z Zagranicą 
oraz 

Adriana Wilkowska-Wantuch 
Rzecznik Prasowy Szpitala  

w Puszczykowie 

Szpitalny Oddział Ratunkowy pomoże chorym 
Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala w Puszczykowie już działa. Uroczy-
stego otwarcia dokonali: Jan Grabkowski, Starosta Poznański wraz z Zarzą-
dem Powiatu, biskup Grzegorz Balcerek, Przemysław Pacia, Wicewojewoda 
Wielkopolski, Krystyna Poślednia Członek Zarządu Województwa Wielko-
polskiego, Zbigniewa Nowodworska, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ oraz Izabela Grzybowska, Prezes Szpitala.

W roku 2008 wsparcie Powiatu Po-
znańskiego na zakup sprzętu dla Ko-
mendy Miejskiej Policji w Poznaniu 
wyniosło ponad 194 tys. zł. W ramach 

dofinansowania zakupiono: 
–  cztery radiowozy - samochody Fiat 

Bravo z wyposażeniem (dofinanso-
wane przez Powiat Poznański w wy-

sokości: 132 tys. zł); 
–  sprzęt techniki poli-
cyjnej dla Sekcji Ruchu 
Drogowego KMP w Po-
znaniu (w tym latarki, 
lampy pulsujące, zna-
ki na stojakach, drogo-
mierze, koła pomiaro-
we, kolczatki o wartości: 
19 tys. zł); 
– wyposażenie kwate-
runkowe i sprzęt AGD 

dla Ogniwa Przewodników Psów Służ-
bowych (szafy, szafy ubraniowe, stoły, 
krzesła, pralka, zamrażarki o wartości: 
13 tys. zł); 

–  wyposażenie kwaterunkowe i urzą-
dzenia biurowe dla Komisariatów Po-
licji Powiatu Poznańskiego (niszczar-
ki, kserokopiarka, szafy ubraniowe o 
wartości: 30 tys. zł). 

Dodatkowo w roku 2008 na nagro-
dy dla policjantów ogniw patrolowo-in-
terwencyjnych przekazano sumę 6 tys. 
zł. oraz 10 tys. zł. dla zwycięzców kon-
kursu Dzielnicowy Roku Powiatu Po-
znańskiego. 

W ramach realizacji zadań, w la-
tach 2000-2008, Powiat Poznański 
przekazał środki finansowe na rzecz 
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, 
w wysokości prawie 1 mln. zł, natomiast 
łącznie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu w latach 2000 - 
2008 przeznaczono sumę ponad 3 mln. 
500 tys. zł. 

W budżecie Powiatu Poznańskiego 
na rok 2009 na wsparcie Komendy Miej-
skiej Policji w Poznaniu i poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców powiatu prze-
widziana jest kwota 260 tys. zł. 

Łukasz Sobolewski 
Wydział Spraw Obywatelskich  

i Zarządzania Kryzysowego

Samochody dla policji 
O cztery nowe radiowozy wzbogacili się policjanci z Komisariatów Policji w Czerwonaku, 
Kórniku, Mosinie oraz Puszczykowie, których zakup został dofinansowany ze środków Po-
wiatu Poznańskiego. Uroczystego przekazania samochodów Komendantom Komisaria-
tów dokonał Starosta Poznański, Pan Jan Grabkowski, podczas uroczystości, która odbyła 
się na placu apelowym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
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Stawiamy na sport  
w powiecie 
„Promocja zdrowia poprzez sport - zespół 
przyszkolnych otwartych boisk wielo-
funkcyjnych w powiecie poznańskim” - to 
temat kolejnego projektu realizowanego 
przez powiat ze środków zewnętrznych. 

Przedmiotem projektu, dofinanso-
wywanego z Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego, jest budowa przyszkolnych 
otwartych boisk wielofunkcyjnych, pla-
ców zabaw i realizacja programów pro-
filaktyki zdrowotnej wśród dzieci i mło-
dzieży. 
Zakres przedsięwzięcia w części inwe-

stycyjnej obejmuje budowę: 
• boiska wielofunkcyjnego do koszy-

kówki przy Zespole Szkół im. Jadwi-
gi i Stanisław Zamojskich w Rokiet-
nicy oraz boisk do siatkówki w filach 
ZS w Rokietnicy, w Murowanej Go-
ślinie i w Poznaniu, 

• dwóch boisk wielofunkcyjnych do 
piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki 
przy Zespole Szkół im. A. Wodziczki 
w Mosinie, 

• boiska wielofunkcyjnego przy Ze-
spole Szkół w Bolechowie, 

• boiska wielofunkcyjnego przy Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno -Wycho-
wawczym w Mosinie oraz placu za-
baw w filii Ośrodka w Puszczykowie, 

• boiska wielofunkcyjnego w Domu 
Dziecka w Kórniku, 

• boiska wielofunkcyjnego w Ośrodku 
Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. 

Na nowych boiskach przeprowa-

dzane będą nieodpłatne zajęcia spor-
towo-rekreacyjne dla dzieci w wieku 
szkolnym z terenu powiatu poznańskie-
go. Odbywać się będą one w trzech pa-
nelach: tygodniowym, weekendowym i 
wakacyjnym i obejmą dyscypliny spor-
tu, takie jak: koszykówka, siatkówka, 
unihokej, gry i zabawy ruchowe, aero-
bik, badminton. 

Projekt został pozytywnie ocenio-
ny przez Biuro Mechanizmów Finanso-
wych w Brukseli oznacza to, że otrzyma 
dofinansowanie na poziomie 80%-85% 
kosztów tj. 1 455 000 euro . Całkowity 
koszt inwestycji wynosi 1 710 785 euro. 

Agnieszka Ladorska
Wydział do spraw Tworzenia  

i Realizacji Projektów 
Fot. Archiwum
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Zatrucia czadem można uniknąć
  – oto przestrogi strażaków
OSTRZEGAMY - PRZYPOMINAMY
Czyszczenie kominów!

• cztery razy w roku w domach opalanych 
paliwem stałym(np. węglem, drewnem), 

• dwa razy w roku w domach opalanych pa-
liwem ciekłym i gazowym, 

• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepi-
sy miejscowe nie stanowią inaczej od pa-
lenisk zakładów zbiorowego żywienia i 
usług gastronomicznych. 

• co najmniej raz w roku usuwamy zanie-
czyszczenia z przewodów wentylacyj-
nych. 

• co najmniej raz w roku okresowa kontrola, 
stanu technicznego  instalacji gazowych 
oraz przewodów kominowych przez oso-
bę uprawnioną 

RADZIMY
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak 
niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu 
niepełnego spalania materiałów palnych, w 
tym paliw, które występuje przy niedostatku 
tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z 
faktu, że tlenek węgla:

• jest gazem niewyczuwalnym zmysłami 
człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozba-
wiony smaku), 

• blokuje dostęp tlenu do organizmu, po-
przez zajmowanie jego miejsca w czer-
wonych ciałkach krwi, powodując przy 
długotrwałym narażeniu (w większych 
dawkach) śmierć przez uduszenie. 

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach 

mieszkalnych jest niesprawność przewodów 
kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i 
dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych prze-
wodów może wynikać z:

• ich nieszczelności, 
• braku konserwacji, w tym czyszczenia, 
• wad konstrukcyjnych, 
• niedostosowania istniejącego systemu 

wentylacji do standardów szczelności sto-
sowanych okien i drzwi, w związku z wy-
mianą starych okien i drzwi na nowe.
Powyższe może prowadzić do niedrożno-

ści przewodów, braku ciągu, a nawet do po-
wstawania zjawiska ciągu wstecznego, polega-
jącego na tym, że dym zamiast wydostawać się 

przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się 
z powrotem do pomieszczenia.

 
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? 

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
• przeprowadzać kontrole techniczne, w 

tym sprawdzanie szczelności przewodów 
kominowych, ich systematyczne czyszcze-
nie oraz sprawdzanie występowania do-
statecznego ciągu powietrza, 

• użytkować sprawne techniczne urządze-
nia, w których odbywa się proces spalania, 
zgodnie z instrukcją producenta, 

• stosować urządzenia posiadające stosow-
ne dopuszczenia w zakresie wprowadze-
nia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych 
należy żądać okazania wystawionej przez 
producenta lub importera urządzenia tzw. 
deklaracji zgodności, tj. dokumentu za-
wierającego informacje o specyfikacji 
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie 
stosowania danego urządzenia, 

• nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób 
kratek wentylacyjnych, 

• w przypadku wymiany okien na nowe, 
sprawdzić poprawność działania wenty-
lacji, ponieważ nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne w stosunku do 
wcześniej stosowanych w budynku i mogą 
pogarszać wentylację, 

• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, 
np. poprzez przykładanie kartki papieru 
do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli 
nic nie zakłóca wentylacji, kartka powin-
na przywrzeć do wyżej wspomnianego ot-
woru lub kratki, 

• często wietrzyć pomieszczenie, w których 

odbywa się proces spalania (kuchnie, ła-
zienki wyposażone w termy gazowe), a 
najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, roz-
szczelnienie okien, 

• nie bagatelizować objawów duszności, bó-
lów i zawrotów głowy, nudności, wymio-
tów, oszołomienia, osłabienia, przyspie-
szenia czynności serca i oddychania, gdyż 
mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu 
czadem; w takiej sytuacji należy natych-
miast przewietrzyć pomieszczenie, w któ-
rym się znajdujemy i zasięgnąć porady le-
karskiej.
W trosce o własne bezpieczeństwo, war-

to rozważyć zamontowanie w domu czujek 
dymu i gazu. Koszt zamontowania takich 
czujek jest niewspółmiernie niski do korzy-
ści, jakie daje zastosowanie tego typu urzą-
dzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej 
wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? 
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:

• zapewnić dopływ świeżego czystego po-
wietrza; w skrajnych przypadkach wybija-
jąc szyby w oknie, 

• wynieść osobę poszkodowaną w bezpiecz-
ne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia 
dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku 
istnienia takiego zagrożenia pozostawić 
przeprowadzenie akcji służbom ratowni-
czym, 

• wezwać służby ratownicze (pogotowie ra-
tunkowe, PSP), 

• jak najszybciej podać tlen, 
• jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, 

ma zatrzymaną akcję serca, należy natych-
miast zastosować sztuczne oddychanie np.  
metodą usta - usta oraz masaż serca, 

• nie wolno wpadać w panikę, kiedy znaj-
dziemy dziecko lub dorosłego z objawami 
zaburzenia świadomości w kuchni, łazien-
ce lub garażu; należy jak najszybciej przy-
stąpić do udzielania pierwszej pomocy. 
 

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad 

może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdro-
wie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedy-
nie odrobina przezorności.

(Opracowano na podstawie materiałów  
Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej  

Państwowej Straży Pożarnej)

Każdego roku z powodu zatrucia 
tlenkiem węgla, potocznie 

zwanego czadem, ginie 
kilkadziesiąt osób. Bardzo często 
nie ma to związku z powstaniem 

pożaru, a wynika jedynie 
z niewłaściwej eksploatacji 
budynku i znajdujących się 
w nich urządzeń i instalacji 

grzewczych. Trwa okres 
grzewczy, a wraz z nim wzrasta  

zagrożenie zatrucia czadem!
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Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Rynek 1
tel. 061 65 12 000, fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl 
godziny pracy UMiG: poniedziałek 8.00-
16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30 
Burmistrz przyjmuje interesantów w po-
niedziałki w godz. 10-16.

Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1, tel. 061 65 12 105 
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl 
Przewodniczący RM Piotr Choryński dy-
żuruje w poniedziałki i czwartki w godz. 
15.00 – 17.00 w Biurze Rady

Straż Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 061 651-21-13, 061 651-21-14, 
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00:  
tel. 0607-365-266
w soboty, niedziele i święta zgłoszenia 
przyjmuje dyżurny policji pod numerem 
tel. 061 817-23-07

Komisariat Policji w Swarzędzu
ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy 061 81 72 323
tel. anonimowy 061 817 23 01 

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu 
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817 23 02, 061 817 23 08
ospswarzedz@op.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy 
Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 061 815 10 49

Pogotowie Ratunkowe 
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09 (całą dobę)

NZOZ MEDLIFE – Centrum Pomocy Do-
raźnej i Ratunkowej 
- doraźna pomoc medyczna nocna i świą-
teczna, w godz. 18.00 – 7.00).
Os. Raczyńskiego 2/23, Nowa Wieś (budy-
nek NZOZ Art. Medicum – po przejecha-
niu pod wiaduktem kolejowym obok sta-
cji paliw BP proszę kierować się w lewo 

w kierunku bloków, i naprzeciw centrum 
handlowego, na końcu domów po prawej 
stronie skręcić w osiedlową uliczkę w pra-
wo, między domy).
Poradę lekarską uzyskają Państwo również 
pod numerem telefonu: 0 666 891 666

Laboratorium Analiz Lekarskich  
„Jaromed”
os. Dąbrowszczaków 8/19
 tel/fax 061 817 46 08

Pracownia Rentgenowska „Kwant”
Pl. Niezłomnych 15,
tel. 061 651 12 85

Zespół Przychodni  
Lekarza Rodzinnego „Diagter”
ul. Poznańska 15
tel. 061 817 25 33
tel. 061 817 25 49

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26 52, 
651 26 53 (sekcja świadczeń rodzinnych)

Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a, tel. 061 818 17 30, 
gciswarzedz@neostrada.pl
www.ops-swarzedz.org.pl 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
ul. Strzelecka 2, tel. 061 651 15 41

pogotowie wod-kan ZGK: 061 651 15 41 
(do 16.00), 0663 818 601 i 697 725 522 (po 
16.00 i w święta)

Ośrodek Kultury
ul. Piaski 4
tel. 061 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl

Biblioteka Publiczna 
os. Czwartaków 1
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblio@biblioteka.swarzedz.pl 
www.biblioteka.swarzedz.pl

Pływalnia „Wodny Raj”
ul. Kosynierów 1, tel. 061 65 07 555
www.wodnyraj.pl

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego
62-006 Lotnisko Kobylnica
tel/fax: 061 8 780 725, 061 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. 
prof. Ryszarda Kosteckiego 
ul. Poznańska 35, tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl
Godziny otwarcia: sezon zimowy (01.11-
31.03): wt-sob godz. 9.00-15.00, w sezo-
nie letnim (01.04-31.10): wt-sob godz. 
9.00-16.00, niedz. godz. 10.00-15.00

Muzeum Środowiska Przyrodniczego 
i Łowiectwa Wielkopolskiego w Uza-
rzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12, tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl 
Godziny otwarcia: codziennie oprócz ponie-
działków 8.00- 15.00, w maju i w czerwcu 
8.00-18.00. W niedziele i święta: sezon let-
ni (1.04-31.10): 10.00-16.00, sezon zimo-
wy (2.11-31.03): 10.00-15.00. Nieczynne: 
1 stycznia, 1 dzień świąt Wielkanocnych, 
Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 li-
stopada, 25 grudnia.

Cech Stolarzy Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 061 817 21 37 , fax. 061 817 30 55 
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
ul. Kwaśniewskiego 1, tel. 061 817 40 11
www.sm-swarzedz.pl

Wiraż-Bus
Garby, ul. Transportowa 1, 62-020 Swarzędz 
tel./fax 061 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl

Przydatne  
adresy i telefony

Bezpłatne badania mammograficzne w dniach 25, 26 i 27 stycznia 2009 roku
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne sfinansowane przez NFZ dla 

kobiet w wieku 50-69 lat (z roczników 1940-1959), które w roku 2008 otrzymały wskazanie do wykonania powtórnego 
badania po upływie 12 miesięcy, a także dla kobiet z tego przedziału wiekowego, które nie wykonywały badania w ciągu 
ostatnich 2 lat lub będą wykonywały badania po raz pierwszy.

Badania zostaną przeprowadzone w ambulansie medycznym w godz. 8:30-13:00 i od 14:00-19:00 w dniach 25, 26 i 
27 stycznia 2009 roku (niedziela, poniedziałek i wtorek ) na tyłach budynku Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu. 

Zapisy telefoniczne (niezbędne podanie numeru PESEL) w godz. 8:00-16:00 od 5 stycznia 2009 roku, pod bezpłat-
nym numerem telefonu 0 800 101 201

Istnieje możliwość zapisania się w dniu badania w ambulansie (o ile będą wolne miejsca).
Badania przeprowadza ZZOZ „Profilaktyka Diagnostyka Leczenie” z Poznania.

Multimedialna Sieć Kablowa INEA otworzyła Biuro Ob-
sługi Abonenta w Swarzędzu. Wszelkie sprawy, takie jak prze-
dłużenia umów, wybór nowych usług np. telewizja wysokiej 
rozdzielczości HD czy informacje na temat oferty firmy, mogą 
załatwiać w swarzędzkim Biurze wszyscy Abonenci INEA, a 
nie tylko te osoby, które podpiszą tam umowę.

Biuro Obsługi Abonenta INEA w Swarzędzu jest zlokali-
zowane na os. Czwartaków 22, za pawilonami handlowymi, 
blisko przystanku autobusowego. Jest otwarte w środy i piąt-
ki od godz. 8.30 do 16.00.
 - Cieszy nas, że praca nad znalezieniem lokalizacji i przygo-
towaniem Biura Obsługi Abonenta w Swarzędzu została do-
prowadzona do szczęśliwego finiszu. Biuro zostało otwarte 

przede wszystkim dla wygody mieszkańców Swarzędza, ale 
mamy nadzieję, że z nowego punktu obsługi skorzystają rów-
nież nasi Klienci z innych miejscowości. Serdecznie zaprasza-
my! – mówi Violetta Józefczyk, Dyrektor Departamentu Ob-
sługi Klienta, INEA.

Z wewnętrznej analizy ruchu w Biurach Obsługi Abonen-
ta INEA wynika, że dotychczas mieszkańcy Swarzędza naj-
częściej odwiedzali BOA na ul. Owsianej 17 w Poznaniu. Do-
stęp do telewizji cyfrowej i telefonii INEA swarzędzanie mają 
od maja 2007 roku. Wcześniej odbierali już telewizję analogo-
wą i usługę dostępu do szybkiego internetu INEA.

/nad/

Mniej przystanków na terenie Poznania

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu informuje, że auto-
busy Swarzędzkiej Komunikacji Autobusowej, na podstawie 
zezwoleń z dnia 21.11.2008 wydanych przez Prezydenta Mia-
sta Poznania, od dnia 09.12.2008 roku mogą zatrzymywać się 
jedynie na następujących przystankach położonych w grani-
cach administracyjnych m. Poznania: 
a) linie S1, S5 i S7: 

1. Za Cybiną (Zieliniec) 
2. Fabryka Samochodów (Antoninek) 
3. Miłostowo (Cmentarz) 
4. Łomżyńska (Os. Warszawskie) 
5. Dworzec Śródka 

b) linia S2: 
1. Bałtycka (skrzyżowanie z Gnieźnieńską) 
2. Gnieźnieńska (Cmentarz) 
3. Gnieźnieńska (skrzyżowanie z Gdyńską) 
4. Rynek Wschodni 
5. Dworzec Śródka 
Zatrzymywanie się na pozostałych przystankach jest 

obecnie niemożliwe. 
Przewoźnik we wniosku o udzielenia zezwolenia wno-

sił o zgodę na korzystanie ze wszystkich przystanków, na któ-
rych dotąd mogły zatrzymywać się autobusy komunikacji 
miejskiej w Swarzędzu. Za wszelkie utrudnienia dla naszych 
mieszkańcach przepraszamy, jednak Urząd Miasta i Gminy w 
Swarzędzu nie miał żadnego wpływu na decyzję Prezyden-
ta M. Poznania.

W Swarzędzu powstało biuro obsługi abonenta INEA



��	 Styczeń 2009

Prosto z Ratusza Otwarte konkursy ofert

ZARZĄDZENIE  
Nr WSO/0151/001/2009

BURMISTRZA MIASTA i GMINY 
SWARZĘDZ

z dnia 8 stycznia 2009r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicz-
nych przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 
1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych określonych w Rocznym 
Programie Współpracy Gminy Swarzędz z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na rok 2009.

§ 2.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje po-
zarządowe oraz podmioty, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, prowadzące działalność w dziedzinie 
objętej konkursem.

§ 3.
Oferty należy złożyć na formularzu zgodnym z 
załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 
r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania pub-
licznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wy-
konania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 4.
Warunki konkursu określa załącznik nr 1 do 
zarządzenia, listę i nazwy zadań określa za-
łącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy 
Burmistrza właściwemu ze względu na zakres 
zadań.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podję-
cia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, na tablicy informacyjnej w 
siedzibie Urzędu oraz w Dzienniku o charak-
terze lokalnym.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 
WSO/0151/001/2009 Burmistrza Miasta i 
Gminy Swarzędz z dnia 8 stycznia 2009r.

WARUNKI  
OTWARTEGO  

KONKURSU OFERT 2009 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz 

działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. 
U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wspieranie wy-
konania przez organizacje pozarządowe i 
inne uprawnione podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego zadań pub-
licznych w roku 2009 w ramach następują-
cych priorytetów, o których mowa w załącz-
niku nr II do Zarządzenia Burmistrza Nr 
WSO/0151/001/2009.
 
I. Wysokość środków przeznaczonych na 
realizację zadań w ramach konkursu w 
roku 2009 wynosi 1.000.000,00 zł. W roku 
ubiegłym Gmina Swarzędz przeznaczyła 
na wspieranie realizacji zadań publicznych 
kwotę w wysokości 775.000 zł.
 1. Kwoty przeznaczone na realizację poszcze-
gólnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w 
przypadku stwierdzenia, że zadania te moż-
na zrealizować mniejszym kosztem, złożone 
oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje 
konieczność zmniejszenia budżetu Miasta i 
Gminy Swarzędz w części przeznaczonej na 
realizację zadania z ważnych przyczyn, nie-
możliwych do przewidzenia w dniu ogłosze-
nia konkursu. 
2. Wsparcie udzielone podmiotom ubiegają-
cym się o dotacje w ramach Otwartego Kon-
kursu Ofert zostanie udzielone w wysokości 
do 70% całkowitych kosztów związanych z 
jego realizacją. 
3. Wkład własny organizacji i innych podmio-
tów uprawnionych do wzięcia udziału w kon-
kursie rozumiany jest jako wkład finansowy i 
pozafinansowy (wkład rzeczowy, wolontariat).
 
II. Zasady przyznawania dotacji. 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz przy-
znaje dotacje celowe na realizację ofert wy-
łonionych w otwartym konkursie poprzez 
zawarcie umowy. 
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niż-
sza, niż wnioskowana w ofercie.
 
III. Termin i warunki realizacji zadania. 
1. Zadanie winno być wykonane w roku 2009, 
przy czym początek realizacji zadania opi-
sanego w ofercie powinien następować nie 
wcześniej, niż 23.02.2009r. a zakończenie do 
dnia 31.12.2009r. Do kosztów kwalifikowal-

nych projektu będą zaliczane tylko wydatki 
poniesione od momentu podpisania umowy. 
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyż-
szą starannością w zakresie opisanym w ofer-
cie zgodnie z zawartą umową oraz z obowią-
zującymi standardami i przepisami.
3. Zadanie winno być zrealizowane na terenie 
gminy Swarzędz lub dla mieszkańców gminy 
Swarzędz.
 
IV. Termin i warunki składania ofert. 
1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadań 
publicznych Miasta i Gminy Swarzędz w zakre-
sie zadań objętych niniejszym konkursem na-
leży złożyć do dnia 9.02.2009r. do godz. 16.00. 
w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Swa-
rzędzu, ul. Rynek 1 (osobiście lub za pośred-
nictwem poczty – w tym ostatnim wypadku 
decyduje data wpływu przesyłki do Kancelarii 
Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu). 
2. Oferta powinna zostać złożona wg wzoru 
określonego w Rozporządzeniu Ministra Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 grud-
nia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji 
zadania publicznego, ramowego wzoru umo-
wy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 
U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Wzór dostępny 
na stronie www.swarzedz.pl.
3. Oferta musi być złożona z następującymi 
wymaganymi załącznikami:
a). Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio 
wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty po-
twierdzające status prawny oferenta i umoco-
wanie osób go reprezentujących.
b) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe 
/bilans, rachunek wyników lub rachunek zy-
sków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni 
rok./ w sytuacji braku sprawozdania honoro-
wane będą także informacje finansowe złożo-
ne na druku, stanowiącym załącznik do oferty 
– dostępny na stronie www.swarzedz.pl.
c). Umowa partnerska lub oświadczenie part-
nera /w przypadku wskazania partnera.
d) Statut.
e) Oświadczenie o niezaleganiu z należnościa-
mi wobec gminy i innych podmiotów – wzór 
druku dostępny na stronie www.swarzedz.pl 
 
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert. 
1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastą-
pi do dnia 20.02.2009r.
2. Wszystkie oferty złożone zgodnie z przepi-
sami zawartymi w punkcie V zostaną ocenione 
pod względem formalnym i merytorycznym. 
3. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta i 
Gminy Swarzędz, który dokonuje wyboru 
ofert najlepiej służących realizacji zadań w 
ramach priorytetów, o których mowa w ogło-
szeniu. Oferty przed ostateczną decyzją Bur-
mistrza Miasta i Gminy Swarzędz opiniuje 
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Otwarte konkursy ofert Prosto z Ratusza

Zespół Opiniujący powołany przez Burmi-
strza. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do 
publicznej wiadomości na stronie interneto-
wej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Swarzędzu. 4. Wyboru ofert dokonuje się w 
oparciu o następujące kryteria: 
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z 
zadaniem wyszczególnionym w niniejszym 
ogłoszeniu: 0-10 punktów
b) jakość oferty, realność wykonania, zakres 
rzeczowy zadania: 0-10 punktów
c) innowacyjność zadania przewidzianego 
ofertą: 0-10 punktów
d) posiadanie przez wnioskodawcę odpo-
wiedniego doświadczenia w zakresie realiza-
cji określonych zadań, poparte referencjami i 
opiniami: 0-10 punktów
e) posiadane zasoby materialne i kadrowe: 0-
10 punktów
f) pozyskanie do współpracy i współfinanso-
wania zadania innych partnerów publicznych 
i prywatnych: 0-10 punktów
g) posiadanie niezbędnych dokumentów 
wymaganych przepisami prawa lub innymi 
przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju 
działalności lub proponowanego zadania: 0-
10 punktów
h) zapewnienie wkładu własnego wyższego 
niż wymagany w ogłoszeniu (co najmniej 
30%): 0-10 punktów
5. W konkursie nie będą brać udziału oferty, 
które:
a) zostały złożone po upływie wyznaczonego 
terminu;
b) zostały złożone bez wymaganych załączni-
ków;
c) zostały złożone na innych drukach;
d) oferent jest nieuprawniony do ubiegania się 
o dotację;
e) zgłoszony projekt jest niezgodny z warun-
kami udziału w konkursie (np. proponowane 
działania nie wchodzą w zakres konkursu). 

VI. Postanowienia końcowe. 
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realiza-
cji, finansowania i rozliczenia zadania regu-
luje umowa pomiędzy Burmistrzem Miasta i 
Gminy Swarzędz a podmiotem otrzymującym 
dotację. 
2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod 
rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we 
wszystkich drukach związanych z realizacją 
zadania (plakatach, zaproszeniach, regulami-
nach, komunikatach itp.), a także w ogłosze-
niach prasowych, reklamach, wykazach spon-
sorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest 
dotowane ze środków budżetowych Miasta i 
Gminy Swarzędz wraz z logo Miasta i Gminy 
Swarzędz. Informacje takie winny być rów-
nież podawane do publicznej wiadomości w 
trakcie realizacji zadania. 

3. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki 
nie związane bezpośrednio z realizacją dane-
go zadania. Koszty rzeczowe, związane z rea-
lizacją zadania publicznego, rozumiane jako 
wydatki przeznaczone np. na zakup sprzętu, 
materiałów, niezbędnych do prawidłowego i 
efektywnego zrealizowania zadania publicz-
nego, nie mogą przekroczyć 30% ogólnych 
kosztów zadania. 
4. Zleceniodawca może sfinansować jedynie 
wybrane przez siebie działania wykazane w 
harmonogramie realizacji zadania publicz-
nego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację 
podpisać z nim umowę. 
5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację 
z budżetu Miasta i Gminy Swarzędz jest zobo-
wiązany do dostarczenia na wezwanie właś-
ciwego wydziału Miasta i Gminy Swarzędz, 
nadzorującego merytorycznie wykonywanie 
zadania oryginałów dokumentów (faktur, ra-
chunków) oraz dokumentacji, o której mowa 
wyżej, celem kontroli prawidłowości wydat-
kowania dotacji oraz prowadzenia właściwej 
dokumentacji z nią związanej. W rozliczeniu 
dofinansowania nie będą uwzględniane do-
kumenty finansowe wystawione przed datą 
zawarcia umowy. 
6. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realiza-
cji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę 
zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu 
środków finansowych w kolejnych latach.
7. Szczegółowe informacje w zakresie konkur-
su udzielane są przez Referat Promocji i Roz-
woju Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, nr 
tel. (061) 650-10-918, 
e-mail: pozytek@swarzedz.pl

_________________________________
Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Nr WSO/0151/001/ 2009 Burmistrza Mia-
sta i Gminy Swarzędz  
dnia 8 stycznia 2009 r.

Otwarte konkursy ofert  
ogłoszone przez Gminę Swarzędz  

w 2009 r.

Priorytet I: „W zakresie kompleksowej opie-
ki nad dziećmi i osobami niepełnospraw-
nymi i przystosowania tej grupy docelowej 
do życia przez organizowanie specjalistycz-
nych form pomocy oraz prowadzenie pro-
jektów służących integracji osób niepeł-
nosprawnych z osobami pełnosprawnymi” 
- 100.000 zł (2008 r. – 100.000 zł) 
Zadanie 1: Działania mające na celu integra-
cję osób niepełnosprawnych z osobami pełno-
sprawnymi: 20.000 zł
Zadanie 2: Organizacja kompleksowej opieki 
nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi: 
80.000 zł

Priorytet II: „W zakresie działań na rzecz 
nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej” - 
8.000 zł (2008 r. – 10.000 zł) 
Zadanie 1: Organizacja konkursów i festiwali 
popularyzujących edukację i naukę: 8.000 zł

Priorytet III: „W zakresie działań podejmo-
wanych z myślą o rozwoju krajoznawstwa, 
lokalnej turystyki oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży” - 77.000 zł (2008 r. – 70.000 zł) 
Zadanie 1: Organizacja imprez turystycznych: 
5.000 zł
Zadanie 2: Organizacja wypoczynku wakacyj-
nego dla dzieci i młodzieży: 72.000 zł

Priorytet IV: „W zakresie upowszechniania 
sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” - 
80.000 zł (2008 – 80.000 zł)
Zadanie 1: Organizacja koncertów, festiwali, 
imprez o charakterze miejskim: 50.000 zł
Zadanie 2: Organizacja działań popularyzu-
jących kulturę, takich jak: warsztaty, plenery, 
konkursy, wystawy: 30.000 zł

Priorytet V: „W zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży 
oraz sportu masowego” - 555.000 zł, w tym 
225.000 zł z przeznaczeniem na wynajem 
gminnych obiektów sportowych (m.in. w 
Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji 
oraz w placówkach oświatowych) na pro-
wadzone przez organizacje zajęcia sporto-
we (2008 r. – 335.000 zł) 
Zadanie 1: Organizacja zawodów, imprez i 
rozgrywek sportowych.: 130.000 zł
Zadanie 2: Prowadzenie sekcji sportowych i 
innych zajęć sportowych oraz promujących 
zdrowy styl życia: 200.000 zł

Priorytet VI: „W zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego” 
- 50.000 zł (2008 r. – 50.000 zł) 
Zadanie: Prowadzenie schroniska dla bez-
domnych zwierząt: 50.000 zł

Priorytet VII: „W zakresie przeciwdziała-
nia patologiom społecznym” - 130.000 zł 
(2008 r. – 130.000 zł) 
Zadanie 1: Prowadzenie terapii i poradnictwa 
dla osób uzależnionych oraz zajęć integracyj-
nych, promujących życie bez nałogów i bez 
przemocy: 30.000 zł
Zadanie 2: Organizacja zajęć pozalekcyjnych 
dla dzieci z rodzin narażonych na patologie 
społeczne i rodzin dysfunkcyjnych: 80.000 zł
Zadanie 3: Prowadzenie projektów zmie-
rzających do aktywizacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, prowadzenie po-
radnictwa i innych form pomocy dla osób za-
grożonych ubóstwem – 20.000 zł
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R E K L A M Y

NABÓR  
do PRZEDSZKOLA  
„MALI ARTYŚCI”  
na rok szkolny 2009/2010  
już w marcu 2009

PROPONUJEMY:
J rozszerzony program zajęć plastycznych
J język angielski (3x tyg.)
J rytmikę
J zajęcia z kinezjologii edukacyjnej
J zajęcia z logopedą

ADRES:
ul. PIASKOWA 20, SWARZĘDZ (NOWA WIEŚ)

Tel. 505 99 99 85, (061) 8175 395
www.maliartysci.com.pl e-mail: mali.artysci@op.pl

Gabinet stomatologiczny przyjmuje osoby ubezpieczone 
w Narodowym Funduszu Zdrowia

GABINET STOMATOLOGICZNY
Lek. Stom. Z. Miszkiel
Swarzędz - Nowa Wieś
ul. Kaczorowskiego 25
061-817-22-42, kom. 0603 335 285

Proponuje: profilaktykę, kompleksowe leczenie zachowawcze, 
chirurgiczne, protetyczne, zabiegi w narkozie

Zapraszam: Poniedziałki, środy i piątki od 13:00 do 19:00
Wtorki i czwartki od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 19:00

oraz po uzgodnieniu godziny  
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 20:00 i w soboty od 9:00

Certyfikat 
Wielkopolskiej 

Izby 
Lekarskiej

Obecnie dysponuję autem dostawczym Fiat Ducato Maxi
o ładowności do 1,5 tony o wymiarach przedziału ładunkowego

Dł. - 3705 mm Szer. - 1870 mm Wys. - 1910 mm
Atrakcyjne ceny oraz rabaty dla stałych klientów

Wystawiam faktury VAT         e-mail: lejtrans@wp.pl
tel.  0 502 – 585 – 766

Firma LEJTRANS 
oferuje usługi w zakresie transportu  

drogowego krajowego i europejskiego

 SWARZĘDZKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ

62-020 Swarzędz, ul. Wrzesińska 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
62-020 Swarzędz, os. Raczyńskiego 12 czynne pon.-pt. 9.00-18.00

tel./fax 061 815 90 47, tel. kom. 0604 615 351

e-mail:   info@ubezpieczenia.swarzedz.pl

www.ubezpieczenia.swarzedz.pl

UBEZPIECZENIA:
firm l domów l mieszkań l samochodów

Pełny zakres ubezpieczeń
na życie l emerytalne l inwestycyjne l posagowe
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HIL-GAZ
SWARZĘDZ-JASIN ul.POZNAŃSKA

(koło Opel „Szpot”)
Rozlewnia gazu oferuje:
- sprzedaż butli 11 kg
- napełnianie butli turystycznych
- oferta dla firm: butle 11 kg do wózków widło-
wych po atrakcyjnych cenach (własny transport)

Rozlewnia czynna od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00

tel. kontaktowy 061 8159 908 lub 0606 310 823

Stacja AUTOGAZ czynna w niedziele i święta 24h

Salony pielęgnacji urody Lafayette

Poznań CH PESTKA tel. 061 820 33 00
061 659 00 88, kom. 0501 357 755, 0506 172 078

Przeźmierowo ul. Rynkowa 114 tel. 061 652 38 56
Poznań, ul. Wielka 13 tel. 061 851 01 57

C.H.MALTA – wkrótce otwarcie!
www.lafayette.pl

BAK pomoc drogowa 24h
SERWIS BLACHARSKO-

LAKIERNICZY
rozliczenie bezgotówkowe  
PZU, WARTA, COMMERCIAL 
UNION i inne
elektromechanika
auta zastępcze gratis
wulkanizacja  
– sprzedaż opon
komputerowa zbieżność kół
klimatyzacja - odgrzybianie

Janikowo, ul. Leśna 6 
62-006 Kobylnica, tel. 061 812 74 19, 

tel./fax: 061 815 05 37, 
tel. kom. 0601 75 85 16










SERWIS BLACHARSKO-
LAKIERNICZY

Nagrody dla najlepszych 

sportowców – str.13

XVI Finał WOŚP 

– str.8

Pierwszy komiks 

o Swarzędzu – str.7

Spotkanie noworoczne – str.5

Ambasador Stanów Zjednoczonych 

gościem Burmistrza Marka Baumgarta – str.3

Rok XIX

Nr 1 (238)

Styczeń 2008

Nowy komendant policji – str.4

Spotkanie z poezją i muzyką – str.16

Szlak kościołów drewnianych – str.13
Koncert dla organizacji pozarządowych – str.5

Rok XIX
Nr 2 (239)

Luty 2008

Juniorzy Unii najlepsi w Opalenicy – str.18

Kolejne rozdziały w środku wydania

O sporcie – str.16-17

Rok XIX
Nr 3-4 (240-241) Marzec – Kwiecień 2008

Zaprzysiężenie nowego burmistrza – str.3

Święto Patrona – str.3

www.biblioteka.swarzedz.pl - str. 10

Ze Swarzędza do Pekinu - str. 8

Rok XIX
Nr 5-6 (242-243)

Maj-Czerwiec 2008

Wspomnienie o Januszu Kamieńskim - str.14 i 15

Inwestycje - str. 5

Nowe przedszkola - str.4

Pamiętaliśmy... - str.3

Przyjaciele Wierzenicy - str. 17

Swarzędz w Amazonii - str.18

Rok XIX
Nr 7-8 (244-245)

Lipiec-Sierpień 2008

W tym wydaniu także:

O innych inwestycjach i zakupach  .  .  .  .  .  .  . s . 4 i 5

Ważne zmiany w uchwale budżetowej .  .  . s . 22 i 23

Aktualności ze szkół  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . s . 14 - 17

Sport  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . s . 10 i 11

Straż Miejska w Swarzędzu 

otrzymała nowy samochód – s. 6
Urodziny 
Swarzędza 
– str. 4-9

Rok XIX
Nr 10 (247)

Październik 2008

Drogi, oświetlenie, 

place zabaw, autobus… - str.3

Cztery nowe 

przedszkola - str.11

Poznaj swojego 

dzielnicowego - str.19

Rok XIX
Nr 9 (246)

Wrzesień 2008

Program trzydniowych uroczystości z okazji 370-lokacji Swarzędza ___ s. 3O historii naszego miasta _____ s. 4-7

Rok XIX
Nr 11 (248)

Listopad 2008

Dzień Papieski str. 9

Nagrody dla nauczycieli str. 6

Z kamerami bezpieczniej str.4

Karate i 500 pływaków str. 8

Swarzędz na Tour Salon ‘2008 str. 20

Mercedes dla ZGK str. 5

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2008 r. na swarzędzkim Rynku odbyła się 

uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Przedstawiciele władz Swarzędza, organizacji społecz-

nych, kombatanci i młodzież w towarzystwie pocztów 

sztandarowych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętnia-

jąca bohaterów poległych za Wolność i Ojczyznę. 
Podczas uroczystości Burmistrz Anna Tomicka przypo-

mniała zebranym historię polskiej drogi do niepodległości. 

Ks. Kanonik Henryk Mikołajczyk odprawił modlitwę za Oj-

czyznę, młodzież z Gimnazjum nr 3 wystąpiła z programem 

artystycznym przedstawiającym wydarzenia sprzed 90 lat 

a chór „Akord”- z koncertem pieśni patriotycznych.
Po uroczystości na rynku w kościele p.w. Św. Marcina 

odprawiona została Msza Święta w intencji Ojczyzny.
Na stronie 25 więcej zdjęć z tej uroczystości.

NAKŁAD 
10.500 

egz.!
Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „Prosto z Ratusza” zwiększyło  

nakład do 10.500 egz. i objętość do 32 stron. Będzie w całości w kolorze!

Trafi praktycznie do wszystkich mieszkańców Swarzędza i gminy.  

Jest bezkonkurencyjne zarówno pod względem dostępności, jak i jakości oraz prestiżu.  

Nie tylko warto, ale wręcz trzeba się w nim reklamować! 

Jak zamówić reklamę?
telefonicznie: 0607 566 555
mailem: mn@kreator.com.pl
faksem: 061 648 26 49
listownie: Studio Reklamowe Kwadrat,  
 ul. Szylinga 6/4, 60-787 Poznań

W zamówieniu należy podać: wielkość reklamy i miejsce w gazecie 
(okładka/wnętrze), ilość powtórzeń w kolejnych numerach, dane do faktury, 
adres wysyłki faktury, telefon kontaktowy, mail.

Przygotowanie graficzne reklamy gratis. Pliki składowe: tekstowe (doc, txt), 
wektorowe (cdr, ai, pdf, eps), rastrowe (tiff, jpg, psd - rozdzielczość 300 dpi)

Wymagania dla gotowych reklam: Pliki w formatach wektorowych eps, 
pdf, ai, cdr (wszystkie fonty zamienione na krzywe) lub rastrowych tiff, jpg, 
psd (rozdzielczość 300 dpi).  

•
•
•
•

Zapraszamy do zamieszczania reklam!

SZANOWNI  
PAŃSTWO!
Przekazując 1%  PODATKU 
na rzecz organizacji pożytku 
publicznego możecie 
Państwo pomóc konkret-
nemu, ciężko choremu 
dziecku! Eryk ma 6lat 
cierpi na mózgowe 
porażenie dziecięce 
o typie atetozy. Eryk przyszedł na świat 15.07.2002r. z 20-to 
minutowym niedotlenieniem mózgu. Gdyby nie błąd lekarzy, 
Eryk byłby zdrowym i silnym dzieckiem Eryk, nie siedzi, nie 
chodzi, nie mówi – wymaga intensywnej rehabilitacji. Dzięki 
fundacji pomocy osobom niepełnosprawnym „Słoneczko” 
istnieje możliwośc sfinansowania leczenia i rehabilitacji Eryka 
w centrum hipoterapii i rehabilitacji „ZABAJKA” w Złotowie 
www.zabajka.home.pl.
Drodzy Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie 
finansowe dla Eryka. Każda kwota wpłacona na Konto Fun-
dacji, do której należy Eryk będzie pomocna. Dotychczasowe 
wysiłki i poświęcenie przynoszą efekty a uśmiechnięta buźka 
Eryka nie pozwala nam na poddanie się.
Z góry dziękujemy w imieniu Eryka za okazane serce.
Wpłaty prosimy kierować na konto: FUNDACJA POMOCY OSO-
BOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” SBL Zakrzewo 
O/Złotów  89 8944 0003 0000 2088 2000 0010, koniecznie 
z dopiskiem „Darowizna na leczenie i rehabilitację Eryka 
Łuczaka”



CENTRUM MEDYCZNE 
PRZYCHODNIA W SWARZĘDZU
Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 100/102

INFORMUJEMY:  Zapisy do lekarza rodzinnego od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00  
w budynku Przychodni. Zapisy do lekarzy specjalistów - informacja pod nr tel. 061 8174 671

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Swarzędza i okolic do korzystania 
z usług Przychodni. Zapewniamy kompleksową opiekę wysokiej klasy 

specjalistów z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu medycznego.

1. Przychodnia Lekarska” MULTI-MEDIC”
Ë  lekarz rodzinny
Ë lekarze specjaliści 

NFZ złożono oferty w zakresie:  
dermatologii, urologii, ortopedii dla do-
rosłych i dzieci, poradni preluksacyjnej 
dla niemowląt, reumatologii, alergolo-
gii, diabetologii, kardiologii, gastroente-
rologii, poradni gruźlicy i chorób płuc, 
Doppler-duplex, poradni zdrowia psy-
chicznego, poradni logopedycznej

Ë Poradnia medycyny pracy
Ë Pracownia RTG
Ë Pracownia USG

2. NZOZ Specjalistyczne Centrum 
Medyczne „PRO FEMINA” 
Ë Opieka w ciąży
Ë Diagnostyka i leczenie zakażeń 

narządów płciowych
Ë Profilaktyka i wczesne wykrywanie 

nowotworów - w tym raka szyjki 
macicy i piersi

Ë Ultrasonograficzne badania prenatal-
ne – pomiar NT i ocena kości nosowej, 
ocena anatomii płodu

Ë Badanie dopplerowskie
Ë Ultrasonografia 3D i 4D-NAGRANIE 

i KOLOROWE ZDJĘCIA
Ë Ultrasonograficzna ocena narządu rod-

nego
Ë Sonomammografia
Ë Kriochirurgia zmian szyjki macicy

3. NZOZ „FOCUS” Kompleksowe Usługi 
Okulistyczno-Optyczne 
Ë Poradnia Okulistyczna
Ë Optyk

4. NZOZ NEURO-MED
Ë poradnia neurologiczna
Ë zabiegi z zakresu medycyny estetycznej-korek-

cja zmarszczek twarzy/Botox, Dysport/

5. NZOZ JOR-DENT PORADNIA 
STOMATOLOGICZNA 
Ë kompleksowa opieka stomatologiczna dzieci 

i dorosłych
Ë leczenie zachowawcze - protetyka - chirurgia - 

endodoncja
Ë wybielanie zębów - bezpłatne porady 
Ë tel. 0609523082

6. GEERS Akustyka Słuchu 
Ë BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU. Wizyty prosi-

my umawiać pod numerem telefonu:  
061/ 817 41 59 lub 061/ 853 48 68.

7. Laboratorium Analiz Medycznych NZOZ s.c. 
Ë Laboratorium oferuje szeroki zakres badań diag-

nostycznych podstawowych z:
 hematologii, biochemii, koagulologii, serologii, 

wirusologii, analityki ogólnej oraz badań specja-
listycznych pomocnych w diagnostyce chorób 
prostaty, chorób tarczycy, zaburzeń hormonów, 
chorób nowotworowych, nosicielstwa wirusów.

Wykonujemy również badania laboratoryjne w ra-
mach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych 
dla zakładów pracy. Na życzenie Firmy pobranie 
prób do badań może się odbyć na miejscu u Pań-
stwa.

8. Apteka „ASPIRYNKA”
Ë Leki gotowe i recepturowe-szeroki asortyment, 

kosmetyki, drobny sprzęt medyczny.
Apteka czynna od poniedziałku do piątku 8.00-

20.00, sobota 8.00-14.00, tel. 061 8184094


