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Swarzędz-Ronnenberg
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i Maryl¹ Rodowicz
Tegoroczne Dni Swarzêdza odby³y siê o miesi¹c wczeœniej ni¿ w
poprzednich latach i rozpoczê³y siê
w sobotnie popo³udnie 13 maja.
Kilka godzin wczeœniej tego samego dnia w gimnazjum w Zalasewie odby³a siê uroczysta sesja
Rady Miejskiej w ca³oœci poœwiêcona jubileuszowi 15-lecia wspó³pracy Swarzêdza z partnerskim
miastem Ronnenberg.
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Budżet 2005 - wykonanie
s. 8, 9, 10

czytaj na str. 6 i 7

Fot. R. BŁACHNIO

Fot. (3x) H. BŁACHNIO

Wierzby Henryka Błachnio
- znakomita wystawa
s. 16
w Ośrodku Kultury
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Prosto z ratusza

Czy jesteœ za utworzeniem w Swarzêdzu
filii Wydzia³u Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Poznaniu?
Bardzo ¿a³ujê, ¿e starosta poznañski Jan Grabkowski nie móg³ wys³uchaæ tego, co mieli nam do przekazania swarzêdzanie, którzy odpowiedzieli na nasz¹
ankietê. Przypomnijmy, ¿e przed miesi¹cem zadaliœmy w niej jedno proste pytanie: „Czy jesteœ za utworzeniem w Swarzêdzu filii Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu”. Odzew by³ natychmiastowy i jednoznaczny. Otrzymaliœmy setki
wype³nionych ankiet. We wszystkich odpowiedŸ
brzmia³a „TAK”.
Ponownie pytamy zatem pana starostê poznañskiego Jana Grabkowskiego czy zechce przychyliæ siê
do próœb mieszkañców naszej gminy i w prosty sposób u³atwiæ im ¿ycie? Dotychczas nie chcia³. Wierzymy jednak, ¿e ponownie przeanalizuje swoj¹ decyzjê
i tym razem nie zignoruje woli naszych Czytelników.
Burmistrz Swarzêdza Anna Tomicka poinformowa³a
nas, ¿e ponownie kieruje w tej sprawie wniosek do
p. starosty i do Rady Powiatu. O rezultatach bêdziemy Pañstwa informowaæ.
Maciej Woliñski

Fot. M. WOLIŃSKI

Starosta: nie, nie, nie !!! Swarzêdzanie: tak, tak, tak !!!
Czy starosta zignoruje setki g³osów naszych Czytelników?

A tymczasem przypomnijmy, co pisaliœmy pó³ roku temu.

Koniecznie (?) do starosty

Czy jesteœ za utworzeniem w Swarzêdzu filii Wydzia³u
Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu?
Tak

Jeszcze kilka lat temu wszystkie sprawy zwi¹zane z rejestracj¹
pojazdu zmotoryzowani mieszkañcy naszej gminy mogli wygodnie
za³atwiaæ w swarzêdzkim ratuszu, nie trac¹c zbyt wiele czasu. Od
pewnego czasu jest gorzej: dla za³atwienia prostej sprawy trzeba fatygowaæ siê a¿ do Poznania, do Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego. Na ogó³ w jednej sprawie konieczne s¹ dwie takie wypradok. na str. 3
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Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi, wpisanie imienia,
nazwiska i adresu, z³o¿enie podpisu, wyciêcie kuponu
i dostarczenie go (osobiœcie lub poczt¹) na adres redakcji
„Prosto z ratusza”
UMiG w Swarzêdzu (pok. 407)
Rynek 1; 62-020 Swarzêdz
w terminie do 20 czerwca 2006 r.
Dziêkujemy wszystkim Czytelnikom, którzy odpowiedzieli na nasza
ankietê. Wszyscy, co zrozumia³e, g³osowali na tak. Dla tych z Pañstwa, którzy nie zd¹¿yli siê jeszcze wypowiedzieæ, a chcieliby to uczyniæ, raz jeszcze drukujemy nasz¹ ankietê. Jesteœmy przekonani, ¿e w
tej wa¿nej sprawie ka¿dy g³os mo¿e pomóc.

Burmistrz Anna Tomicka
dla Czytelników
„Prosto z ratusza”:
- Moim d¹¿eniem jest, aby w Swarzêdzu
utworzyæ filiê Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego, któr¹ zlikwidowano
w minionej kadencji. Niestety, pan starosta
Jan Grabkowski z niezrozumia³ych powodów nie odnosi siê przychylnie do moich
wniosków w tej sprawie. Dlatego postanowi³am odwo³aæ siê do opinii mieszkañców naszej gminy. Serdecznie
dziêkujê Pañstwu za wypowiedzenie siê w tej sprawie za poœrednictwem ankiety, któr¹ zamieœciliœmy przed miesi¹cem i ponownie zamieszczamy w tym wydaniu „Prosto z ratusza”. Chodzi mi o to, aby
dobitnie pokazaæ p. staroœcie Grabkowskiemu, ¿e ludzie w Swarzêdzu chc¹ u³atwieñ, a tymczasem nadal, niestety, formalnoœci zwi¹zane
z posiadaniem samochodu musz¹ za³atwiaæ w Poznaniu, co jest bardzo uci¹¿liwe. Oczywiœcie - staraj¹c siê o przywrócenie u nas filii
Wydzia³u Komunikacji - udzielimy wsparcia lokalowego i finansowego, tak aby swarzêdzenie wa¿ne dla siebie sprawy mogli wygodnie
za³atwiaæ u siebie, bez zbêdnych wycieczek do Poznania.

Fot. ARCHIWUM UMiG

!!! ANKIETA !!! ANKIETA !!!
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wy. JeŸdzimy wiêc, tracimy czas, pieni¹dze i nerwy. W nieco lepszej
sytuacji s¹ mieszkañcy gmin Kostrzyn, Pobiedziska czy Mosina tam dzia³aj¹ filie Wydzia³u Komunikacji. Czy taka filia nie mog³aby
powstaæ tak¿e w Swarzêdzu? - pytaj¹ mieszkañcy naszej gminy.
Zapewne mog³aby, ale decyzja nale¿y do starosty. Burmistrz Anna
Tomicka wielokrotnie zwraca³a siê do Jana Grabkowskiego w sprawie
utworzenia filii. Równie¿ radny Rady Powiatu Zygmunt Majchrzak
na sesji 27 wrzeœnia 2005 r. z³o¿y³ pisemn¹ interpelacjê w tej sprawie.
Argumenty s¹ oczywiste. Oto fragment pisma burmistrz Anny Tomickiej z lipca 2005 r.: „W nawi¹zaniu do prowadzonych od wielu
miesiêcy rozmów z Panem na temat uruchomienia filii Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w naszym mieœcie wystêpujê w tej
sprawie z oficjalnym wnioskiem. Gmina Swarzêdz jest najliczniejsz¹
gmin¹ w powiecie poznañskim, a jej mieszkañcy stanowi¹ zdecydowanie najwiêkszy odsetek interesantów Wydzia³u Komunikacji. Szacujemy, ¿e co szósty interesant pochodzi z naszej gminy. Jest kilka
powodów, dla których przyjazd co miesi¹c setek mieszkañców Miasta i Gminy Swarzêdz do Starostwa stanowi powa¿ny problem. Nale¿¹
do nich:
- uci¹¿liwoœæ przejazdu przez miasto Poznañ, co wyd³u¿a czas przejazdu w jedn¹ stronê niekiedy do jednej godziny
- koszty zwi¹zane z przejazdem
- brak mo¿liwoœci zaparkowania samochodu w okolicach
Starostwa
- d³ugie oczekiwanie w kolejkach.
Te i inne powody, jak chocia¿by redukcja kosztów, które weŸmie na
siebie nasza gmina, a tak¿e specyfika powiatu poznañskiego, która
ró¿ni siê od powiatów oœciennych uzasadniaj¹ mój wniosek.
Ze swej strony w interesie mieszkañców naszej gminy, którzy przy
ka¿dej okazji spotkania ze mn¹ podnosz¹ ten problem, bardzo gor¹co prosz¹ Pana Starostê o wyra¿enie zgody na uruchomienie filii
Wydzia³u Komunikacji Starostwa w Swarzêdzu. Jednoczeœnie deklarujê partycypacjê w kosztach jej uruchomienia i prowadzenia,(...)
ufam, ¿e znajdziemy zrozumienie u Pana Starosty i wolê pomocy
naszym mieszkañcom.”
Niestety - zrozumienia nie znaleŸliœmy. Oto, datowana na koniec
sierpnia, odpowiedŸ starosty Grabkowskiego:
„(...) pragnê przypomnieæ, ¿e Swarzêdz jako miasto, zrezygnowa³o
ponad trzy lata wstecz z utrzymywania filii. Od tego czasu mieszkañcy
Gminy rejestruj¹ pojazdy w siedzibie Starostwa w Poznaniu.
Iloœæ filii w zwi¹zku z wprowadzeniem przez Ministra Infrastruktury
Centralnego programu rejestracji pojazdów w roku 2004, uleg³a zasadniczemu zmniejszeniu, a ich uk³ad geograficzny zapewnia pe³en
dostêp na terenie ca³ego Powiatu mieszkañcom - niezale¿nie od ich
miejsca zamieszkania w Powiecie Poznañskim. W pobli¿u Swarzêdza
funkcjonuj¹ dwie filie - w Kostrzynie i w Pobiedziskach. Mo¿na tam
za³atwiaæ pe³en zakres spraw zwi¹zanych z rejestracj¹ pojazdów. Polityka Ministerstwa Infrastruktury uniemo¿liwia tworzenie nastêpnych
filii, a iloœæ filii w Powiecie Poznañskim jest wyj¹tkiem w skali kraju i
wynikiem starañ i dobrej wspó³pracy z resortem.
W chwili obecnej Wydzia³ Komunikacji uruchomi³ nowe stanowiska
rejestracji pojazdów na miejscu w siedzibie Starostwa, co wp³ywa na
poprawê sytuacji i zmniejszenie kolejki osób oczkuj¹cych na rejestracjê pojazdów. W filiach klienci obs³ugiwani s¹ bez koniecznoœci oczekiwania w kolejce i do tych filii równie¿ zapraszam (...)”
Tak wiêc, zdaniem starosty, nie ma problemu. Innego zdania s¹
mieszkañcy naszej gminy przymuszani do uci¹¿liwych wycieczek na
ul. Jackowskiego w Poznaniu.

Rocznica zakoñczenia
II wojny œwiatowej

Fot. M. WOLIŃSKI

dokoñczenie ze str. 2

Str. 3

8 maja minê³a 61. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej. Z
tej okazji przedstawiciele w³adz Swarzêdza w towarzystwie kombatantów i m³odzie¿y z³o¿yli kwiaty pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
bohaterów poleg³ych za wolnoœæ i ojczyznê.
R.

Pi³karskie Mistrzostwa Europy
Juniorów - tak¿e w Swarzêdzu!
Na zmodernizowanym boisku Unii

Na ukoñczeniu jest ju¿ wa¿na dla swarzêdzkiego sportu inwestycja
- zadaszenie trybun na stadionie pi³karskim KS Unia. Pod dachem
znajdzie siê tam 200 miejsc, a w sumie bêdzie ok. 750 miejsc siedz¹cych dla publicznoœci.
Dziêki tej inwestycji boisko sprosta wymaganiom stawianym przez
organizatorów tegorocznych Pi³karskich Mistrzostw Europy Juniorów U19. W lipcu w Swarzêdzu rozegrany zostanie co najmniej jeden
mecz w ramach tej wielkiej imprezy, jest jednak szansa nawet na dwa
mecze w naszym mieœcie. Decyzje o terminach spotkañ i o tym jakim
dru¿ynom kibicowaæ bêd¹ mogli swarzêdzanie na boisku Unii, zapadn¹ na pocz¹tku czerwca. Wstêp na tê imprezê bêdzie wolny, a
bezp³atna wejœciówka upowa¿ni jej posiadacza do obejrzenia równie¿
meczu fina³owego, który rozegrany zostanie na stadionie przy ul.
Bu³garskiej w Poznaniu.
Dru¿yny uczestnicz¹ce w mistrzostwach walczyæ bêd¹ tak¿e na
pi³karskich boiskach we Wronkach, Grodzisku, Szamotu³ach, Pniewach i Pobiedziskach.
M.W.

„ŒWIAT SIÊ KRÊCI
WOKÓ£ TRÓJKI”

Zapraszamy na szkolny festyn u „noblistów”
Spo³ecznoœæ Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Swarzêdzu
w dniu 04. 06. 2006 r. w godz. 15.00-20.00 organizuje FESTYN SZKOLNY pod has³em. „ŒWIAT SIÊ KRÊCI WOKÓ£ TRÓJKI”
Naszym celem jest integracja uczniów, rodziców i pracowników szko³y
ze œrodowiskiem lokalnym. A nic tak nie ³¹czy jak wspólna zabawa...
W czasie festynu odbêd¹ siê:
Wystêpy muzyczne i taneczne
Popisy Klubu Motocyklowego
Konkursy indywidualne i rodzinne
Loteria fantowa
Pokaz ratownictwa drogowego i dzia³añ prewencyjnych
Pokaz tresury psów
Sprzeda¿ prac wykonanych przez nauczycieli i uczniów naszej szko³y
Stoiska z napojami, lodami, wat¹ cukrow¹, kie³baskami i chlebem
z domowym smalcem, roœlinami oraz podrêcznikami
Mo¿liwoœæ przeja¿d¿ki bryczk¹ i strzelanie z wiatrówki
Pokaz sztuki walki KARATE
Serdecznie zapraszamy!
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Ronnenberg i Swarzêdz
15 lat wspó³pracy miast partnerskich
1991

Pocz¹tek wspó³pracy - podpisanie dokumentu o nawi¹zaniu partnerskich stosunków pomiêdzy Ronnenbergiem a Swarzêdzem. Podpisy pod dokumentem sk³adaj¹ burmistrz Ronnenbergu Karl Kruse,
dyrektor administracyjny miasta Bernhard Lippold, burmistrz Swarzêdza Jerzy Gruszka i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Arkadiusz
Ma³yszka.
Równoczeœnie zaczyna siê nieformalna wspó³praca Swarzêdza z
Duclair i Ronneburgiem - miastami partnerskimi Ronnenbergu.

1992

Pierwszy letni obóz m³odzie¿owy w Ronnenbergu.
Od tego roku ka¿dego lata m³odzie¿ z zaprzyjaŸnionych miast spotyka siê na obozach organizowanych w Ronnenbergu, Ronneburgu,
Duclair i Swarzêdzu. Od pocz¹tku m³odzie¿¹ opiekuj¹ siê: Ewa Nowotarska, Krimi Hesse, Lothar Busch i Thierry Stelz.

1993

Mêskie chóry Concordia z Ronnenbergu i Akord ze Swarzêdza nawi¹zuj¹ wspó³pracê, która trwa do dziœ.
Podpisanie dokumentu o wspó³pracy.

1994

Honorowymi obywatelami Swarzêdza zostaj¹ burmistrz Ronnenbergu Karl Kruse, dyrektor administracyjny miasta Bernhard Lippold,
a tak¿e doktor Bernhard Klinghammer, który odbywa pierwsze z kilkunastu corocznych spotkañ z m³odzie¿¹ swarzêdzkich liceów.

1995

Wystawa gospodarcza swarzêdzkich meblarzy w Ronnenbergu.
Po ciê¿kiej chorobie umiera burmistrz Karl Kruse.

1998

Dyrektor Kooperative Gesamtschule Ronnenberg Brigitte Franke i
nauczyciel Jurgen Dannenberg goszcz¹ w Swarzêdzu, rozpoczynaj¹c
wspó³pracê pomiêdzy œrednimi szko³ami obu miast.

1999

W 60. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej grupa mieszkañców
Ronnenbergu przekazuje swarzêdzkim kombatantom „List Pojednania”.
Na by³ym cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Swarzêdzu zostaje
ods³oniêta tablica upamiêtniaj¹ca spoczywaj¹cych tam Niemców.
Chóry Concordia i Akord podczas wspólnego wystêpu.

2000

Kooperative Gesamtschule z Ronnenbergu i Zespó³ Szkó³ nr 2 ze
Swarzêdza rozpoczynaj¹ wspó³pracê - kilkudniowe pobyty uczniów
w goœcinie u rodzin z partnerskich miast.

2001

Uroczystoœci z okazji 10-lecia wspó³pracy.
Jacek Szymczak i Stefan Wilczyñski zostaj¹ honorowymi obywatelami Ronnenbergu.

2004

Z okazji wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej odbywa siê uroczysta sesja Rady Miejskiej Swarzêdza z udzia³em delegacji z zaprzyjaŸnionych miast.

2006

15-lecie wspó³pracy - uroczystoœci w Swarzêdzu. Honorowym
obywatelem Swarzêdza zostaje radna Ronnenbergu Helga Wurm.

1991-2006

Uczestnicy jednego z letnich obozów m³odzie¿owych

Niezliczone spotkania towarzyskie, wycieczki, biesiady, wizyty i
rewizyty, przyjaŸnie a nawet œlub...

Maj 2006
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Honorowi Obywatele
Swarzêdza

Karl Kruse
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Swarzêdza z okazji wst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej.

Bernhard Lippold

M³odzie¿ z Ronnenbergu w II LO w Swarzêdzu.

Fot. (10x) ARCHIWUM UMiG

Bernhard Klinghammer

15-lecie wspó³pracy z Ronnenbergiem - uroczysta sesja Rady Miejskiej Swarzêdza.

Helga Wurm
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Dni Swarzêdza

ze Swarzêdza i Ronnenbergu a tak¿e Roneburga i francuskiego Duclair oznacza po
prostu bliskie kontakty i trwa³e przyjaŸnie
poszczególnych ludzi.
Po po³udniu, zgodnie z tradycj¹, przedstawiciele w³adz gminy w towarzystwie zaproszonych goœci przemaszerowali spod siedziby Cechu Stolarzy na swarzêdzki Rynek,
gdzie burmistrz Anna Tomicka dokona³a uroczystego otwarcia festynu. Mi³ym akcentem
by³o uhonorowanie specjalnym dyplomem
od w³adz miasta pañstwa Renaty i Januarego Zaradnych, którzy jako ma³¿eñski duet
kompozytorsko-autorski obchodz¹ w tym
roku jubileusz 20-lecia pracy twórczej.
Nastêpnie rozpoczê³y siê gromko oklaskiwane wystêpy. Na estradzie przed ratuszem
swarzêdzanie mogli pos³uchaæ artystów ze
Swarzêdzkiej Orkiestry Dêtej, œpiewaków z
chóru Akord i Concordia. Du¿¹ atrakcj¹,
przygotowan¹ specjalnie z myœl¹ o niemieckich goœciach, by³ „Schulerkonzert” - prodokoñczenie na str. 7

dokoñczenie ze str. 1
W sesji uczestniczy³a liczna delegacja goœci z Niemiec, a o oprawê artystyczn¹ zadba³y chóry - swarzêdzki Akord i Concordia
z Ronnenbergu. Podczas sesji tytu³ Honorowego Obywatela Swarzêdza otrzyma³a Helga Wurm - wiceburmistrz Ronnenbergu.
(Uchwa³ê w tej sprawie oraz sylwetkê Helgi
Wurm przedstawiliœmy w poprzednim wydaniu „Prosto z ratusza”. Dziœ na stronach
4-5 zamieszczamy kronikê 15-lecia wspó³pracy Swarzêdza i Ronnenbergu.) W wyst¹pieniach w³adz Swarzêdza oraz niemieckich goœci podkreœlano, ¿e w ci¹gu minionych 15 lat uda³o siê autentycznie zbli¿yæ
do siebie spo³ecznoœci naszych miast i ¿e
szczególnie cenna jest wspó³praca szkó³ i
wzajemne kontakty m³odzie¿y podczas letnich obozów. Wspó³praca, zapocz¹tkowana na szczeblu w³adz, szybko zatraci³a swój
formalny charakter i dziœ dla wielu rodzin

dokoñczenie ze str. 6
gram przedstawiony przez uczniów z Gimnazjum nr 2.
Popo³udniowo-wieczorny sobotni program adresowany by³ przede wszystkim do
m³odzie¿y i zarówno Teatr Tañca Zakrêconego” jak i koncert zespo³u Sumptuastic spotka³y siê z ogromnym zainteresowaniem.
Zabawa by³a przednia, w czym nie przeszkodzi³a nawet kapryœna aura.
Niedzielny poranek 14 maja rozpocz¹³ siê
VII Zawodami Wêdkarskimi o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz. O godz.
11.00 na trasê wyruszyli uczestnicy XX
Biegu Swarków im. Romana Firlika. Na sportowo œwiêtowali tego dnia tak¿e automobiliœci. O 11.15 z rynku wystartowa³ XIV Rajd
Samochodowy firmy Szpot. Jego uczestników na trasê wypuszcza³a burmistrz Anna
Tomicka oraz Helga Wurm. W tym roku
wystartowa³o kilkanaœcie za³óg, które mia³y
do pokonania trasê wytyczon¹ drogami naszej gminy, z punktami kontrolnymi w najciekawszych jej zak¹tkach.
Na Rynku w niedzielê 14 maja „za du¿y
wk³ad w umacnianiu wizerunku PZW w Wielkopolsce oraz dzia³anie na rzecz ochrony
przyrody” dyplomy od Zarz¹du Okrêgu PZW
w Wielkopolsce otrzymali burmistrz Anna
Tomicka i sekretarz gminy Andrzej Kurowski. „Pragniemy wyraziæ szacunek i podziêkowanie za ogromn¹ pracê i wysi³ek na rzecz
ochrony œrodowiska naturalnego wód w Wielkopolsce....” - napisali wêdkarze.
Po po³udniu na scenie przy ratuszu wyst¹pi³a Grupa Regionalna „Olszyna”, odby³
siê pokaz tañca towarzyskiego. Mogliœmy
równie¿ wys³uchaæ najwiêkszych przebojów
zespo³u ABBA i bawiæ siê znakomitym wystêpem kabaretu Pod Spodem. Jednak najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ bez w¹tpienia koncert
Maryli Rodowicz, której przeboje wci¹gnê³y t³umnie zgromadzon¹ publicznoœæ do
wspólnej zabawy. Pani Maryla zebra³a wielkie, zas³u¿one brawa.
Brawa i podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim organizatorom dwudniowego festynu, a
zw³aszcza pracownikom Oœrodka Kultury pod
kierownictwem Ewy Ma³eckiej, dla których nie
by³y to dni zabawy, lecz ciê¿kiej wielogodzinnej harówki. Dziêkujemy za wszystko.
M.W.
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Dochody bud¿etu Swarzêdza w 2005 r. wynios³y
76.228.806 z³ (102,60 proc. planu), natomiast wydatki
69.868.663 z³ (94,04 proc. planu rocznego) w tym
wydatki inwestycyjne stanowi³y 18.057.041 z³ (czyli
90,64 proc. planu). Wynik wykonania bud¿etu za 2005
r. jest dodatni - bud¿et zamkn¹³ siê nadwy¿k¹ dochodów nad wydatkami w wysokoœci 6.360.143 z³.
Dochody
Struktura zrealizowanych dochodów bud¿etowych przedstawia siê
nastêpuj¹co:
- podatki i op³aty 22.850.569 z³, tj. 29,98 % ³¹cznej kwoty
dochodów
- udzia³y w podatku dochodowym - 22.978.436 z³, tj. 30,14 %
³¹cznej kwoty dochodów
- dotacje - 9.838.943 z³, tj. 12,91 % ³¹cznej kwoty dochodów
- subwencje - 14.501.029 z³, tj. 19,02 % ³¹cznej kwoty dochodów
- dochody z maj¹tku gminy - 2.067.033 z³, tj. 2,71 % ³¹cznej kwoty
dochodów
- pozosta³e dochody.- 3.992.796 z³, tj. 5,24 % ³¹cznej kwoty
dochodów

Wydatki
Wydatki bud¿etowe w 2005 roku wykonano w kwocie 69.868.663
z³, tj. 94,04% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne kosztowa³y
18.057.041 z³, natomiast wydatki bie¿¹ce to 51.811.622 z³. Najwiêcej
kosztowa³a oœwiata i wychowanie, bo a¿ 24.684.874 z³, natomiast
pomoc spo³eczna 8.674.780 z³. Na administracjê publiczn¹ wydaliœmy 5.013.986 z³. Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska kosztowa³a 2.928.452 z³, a utrzymanie dróg i komunikacji miejskiej
4.039.254 z³. Na kulturê i ochronê dziedzictwa narodowego przeznaczyliœmy 1.123.111 z³, z czego 549.422 z³ na dzia³alnoœæ Oœrodka
Kultury i œwietlic wiejskich, a 481.780 z³ na utrzymanie Biblioteki
Publicznej. Swarzêdzki sport kosztowa³ 330.216 z³.

Realizacja zadañ inwestycyjnych w 2005 roku
Projekt na wymianê sieci wodoci¹gowej w Uzarzewie.
Wydatkowano 30.579 z³. Zadanie zosta³o zrealizowane w terminie.
W ramach tego zadania zaprojektowano u³o¿enie nowej sieci wodoci¹gowej w czêœci wsi Uzarzewo, która by³a do tej pory zaopatrywana w
wodê poprzez rury azbesto-cementowe. D³ugoœæ sieci wynosi 2423,5
mb. Jednoczeœnie przewidziano wymianê wszystkich przy³¹czy. D³ugoœæ ich wynosi 640 mb.
Projekt na budowê kanalizacji sanitarnej w dolnej czêœci Uzarzewa.
Wydatkowano 47.286,00 z³. W ramach tego zadania zaprojektowano skanalizowanie pozosta³ej czêœci Uzarzewa, która nie znalaz³a siê
podczas realizacji I etapu w zlewni przepompowni œcieków na terenie
oczyszczalni. D³ugoœæ kana³ów grawitacyjnych wynosi 1.687,5 m,
ruroci¹gów t³ocznych 1457,5 m, przy³¹czy 295 m. Zaprojektowano 4
przepompownie œcieków.
Projekt na budowê magistrali wodoci¹gowej z Janikowa do Wierzenicy i Wierzonki.
Wydatkowano 76.341z³. W ramach tego zadania zaprojektowano
wybudowanie sieci wodoci¹gowej dla wsi Wierzenica i Wierzonka.
W³¹czenie wodoci¹gu nast¹pi w Janikowie do sieci Aquanet-u.
Obecnie mieszkañcy wsi Wierzonki i Wierzenicy s¹ zaopatrywani wodê z lokalnych hydroforni, których stan techniczny jest
bardzo z³y. Zaprojektowano sieæ wodoci¹gow¹ o d³ugoœci 7638
m, oraz 103 przy³¹cza.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dolnej w Kobylnicy.
Inwestycja zosta³a wykonana terminowo za kwotê 119.749 z³.
W ramach tego zadania wybudowano 152 m kana³u grawitacyjnego,
175 m ruroci¹gu t³ocznego, 47 m przy³¹czy oraz przepompowniê
œcieków.
Budowa brakuj¹cych przy³¹czy do kanalizacji sanitarnej w ulicy
Poznañskiej w Kobylnicy.

Bud¿et
- wykonanie
Zadanie zrealizowano w terminie za kwotê 26.777z³. W ramach tego
zadania wybudowano przy³¹cza do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
Przedszkola, Domu Dziecka i pana Ksi¹¿kiewicza. W sumie wykonano przy³¹cza o d³ugoœci 101 m.
Projekt na budowê nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.
Dzia³kowej w Swarzêdzu.
Zadanie zosta³o zrealizowane w terminie za kwotê 211.743z³. W
roku 2005 zakoñczono budowê ostatniego etapu kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano 14.390 m kw. nawierzchni wraz z odwodnieniem. W ramach tego zadania przewidziano uzupe³nienie brakuj¹cych
przy³¹czy wod-kan, które zosta³y pominiête podczas realizacji poprzednich zadañ oraz prze³o¿enie kabli.
Projekt na budowê wraz z odwodnieniem nawierzchni w ul.
Brzoskwiniowej, Morelowej, Czereœniowej, Malinowej, Krañcowej,
Stawnej i Wiœniowej w Swarzêdzu.
Projekty zosta³y wykonane.
Projekt na budowê nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.
S³onecznej, Wschodniej, Kwiatowej i Po³udniowej w Swarzêdzu.
Wydatkowano kwotê w wysokoœci 98 126 z³. Zadanie zosta³o zrealizowane. Ulice Wschodnia, S³oneczna i Po³udniowa posiadaj¹ pe³ne
uzbrojenie. Jedynie sieæ wodoci¹gowa nale¿¹ca do Aquanetu musi zostaæ wymieniona. W ramach tego zadania projekt nawierzchni wykona³ UMiG Swarzêdz, natomiast koszt wymiany wodoci¹gu wzi¹³ na
siebie Aquanet. Wybudowanie nawierzchni w tych ulicach zamknie
obszar inwestycji infrastrukturalnych tego rejonu. Zaprojektowano
5100 m kw. nawierzchni wraz z odwodnieniem i uzupe³niono brakuj¹ce przy³¹cza sanitarne.
Budowa nawierzchni wraz z wymian¹ sieci wodoci¹gowej i
przy³¹czy w ulicach Matejki i Kwiatowej w Swarzêdzu.
Zadanie to jest wspó³finansowane przez firmê Aquanet. Wydatkowano w 2005 roku kwotê 830.057 z³. Zadanie zrealizowane. Aquanet
zap³aci³ za wymianê sieci wodoci¹gowej i przy³¹czy w ramach tego
zadania gmina wykona³a 1950 m kw. nawierzchni w ul. Matejki oraz
1700 m kw. nawierzchni w ulicy Kwiatowej, wybudowano odwodnienie tych ulic oraz uzupe³niono brakuj¹ce przy³¹cza wod-kan.
Budowa drogi gminnej Jasin - Paczkowo ³¹cz¹cej tereny aktywizacji gospodarczej (ul. Rabowicka).
Wydatkowano 49.495 z³. Kwota zagwarantowana w bud¿ecie zosta³a wykorzystana na operaty szacunkowe oraz projekty podzia³ów
zwi¹zane z ul.Rabowick¹.
Budowa skrzy¿owania dwupoziomowego w ul. Kirkora
w Swarzêdzu.
Na projekt przeznaczono 40.000z³. Kwota ta by³a przeznaczona na
ostatni¹ czêœæ zap³aty dla Biura Projektów Komunikacyjnych za opracowanie projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowê. Ze wzglêdu
na trwaj¹ce nadal sprawy terenowo-prawne nie ma pozwolenia na
budowê. Wydatkowano 8.093 z³ natomiast 30.000 z³ pozostawiono
do realizacji jako zadanie niewygasaj¹ce na 2006 rok
Budowa chodnika w ul. Poznañskiej w Kobylnicy - strona lewa.
Zadanie zosta³o zrealizowane w terminie za 191.560z³. W ramach
tego zadania chodnik zosta³ wybudowany od skrzy¿owania z ulic¹
Swarzêdzk¹ do Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Wybudowano 2700 m
kw. chodnika.
Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z budow¹ odcinka nawierzchni jezdni w rejonie ulic Wiosennej i Lodowej w Paczkowie.
Zadanie zrealizowano w terminie za kwotê 129.883 z³
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Projekt na budowê nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.
Wrzosowej i czêœæ ulicy Grzybowej stanowi¹cej po³¹czenie z ulic¹
Jod³ow¹ w Bogucinie.
Zadanie zosta³o zrealizowane w terminie za kwotê 138.684 z³. Projekt na budowê ulicy Wrzosowej w Bogucinie jest kolejnym etapem
³¹czenia ulic ju¿ wybudowanych. Obecny zakres obejmuje: po³¹czenie przez budowê czêœci nawierzchni ulicy Grzybowej z wybudowan¹ 2005 roku ulic¹ Jod³ow¹ oraz po³¹czenie z drog¹ asfaltow¹ nale¿¹c¹ do miasta Poznania i umo¿liwiaj¹c¹ mieszkañcom Bogucina wyjazd na ulicê Ba³tyck¹. Uzupe³niono brakuj¹ce przy³¹cza wod-kan.
Zaprojektowano 11.164 m kw. nawierzchni wraz z odwodnieniem.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Rutkowskiego, Spornej i Ró¿anej.
Zadanie zosta³o wykonane za kwotê 1.777.965 z³. Wybudowano
wraz z odwodnieniem 6.998 m kw. nawierzchni. Warunki atmosferyczne uniemo¿liwi³y zakoñczenie zadania. Uzupe³niono równie¿ brakuj¹ce przy³¹cza wod-kan.
Projekt na budowê nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.
Kraszewskiego w Swarzêdzu.
Wydatkowano w 2005 roku kwotê 49 715,00 z³. Zadanie zrealizowano w terminie. Zaprojektowano 1230 m kw. nawierzchni wraz z
odwodnieniem.
Projekt na budowê nawierzchni wraz z kana³em deszczowym w
ul. ¯wirki i Wigury w Kobylnicy.
Wydatkowano 101 347 z³. Zadanie zrealizowano w terminie. W
ramach tego zadania zaprojektowano 5100 m kw. nawierzchni wraz z
odwodnieniem oraz uzupe³niono brakuj¹ce przy³¹cza wod-kan.
Projekt na budowê nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul.
Piaskowej w Swarzêdzu.
Zadanie zrealizowano w terminie za kwotê 51.209 z³. W ramach
tego zadania zaprojektowano 3100 m kw. pieszojezdni wraz z odwodnieniem oraz uzupe³niono brakuj¹ce przy³¹cza wod-kan.
Przebudowa drogi serwisowej w ul. Poznañskiej Swarzêdz-Jasin I etap.
Kwota 280.000 z³, zaplanowana w bud¿ecie na 2005 r. pochodzi z
darowizn zak³adów pracy, z której wykorzystano 279.758 z³. Natomiast kwota 150 000 z³ pochodzi³a ze œrodków niewygasaj¹cych z
2004 roku, przeniesiona do realizacji w roku 2005 i zosta³a w ca³oœci
wykorzystana.
W ramach tego zadania wybudowano 3 851 m kw. nawierzchni.
Budowa zespo³u trzech budynków przy ulicy Kaczorowskiego.
Inwestycja wieloletnia - ca³kowity koszt 4.808.161 z³. Wybudowano 3 budynki mieszkalne w sumie 45 mieszkañ. Wokó³ budynków
zabezpieczono miejsca parkingowe, wybudowano plac zabaw oœwietlono teren oraz posadzono zieleñ.
Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla miasta Swarzêdza.
Wydatkowano 38.640 z³ na prace projektowe. W ramach tego
zadania wykonano projekt na transmisje sygna³u drog¹ kablow¹
oraz radiow¹.
Budowa gimnazjum z sal¹ gimnastyczn¹ i drog¹ dojazdow¹
w Zalasewo.
Inwestycja wieloletnia, ca³kowity koszt zadania wyniós³ 9.980.506
z³. Zadanie zrealizowano w terminie do 31.08.2005. Wybudowano
gimnazjum na 18 oddzia³ów klasowych wraz z sal¹ gimnastyczn¹ oraz
boiskami: do pi³ki no¿nej z bie¿ni¹, pi³ki rêcznej oraz koszykówki.
Wraz ze szko³¹ wybudowano drogê dojazdow¹ (ul. Planetarna) z chodnikiem i tras¹ rowerow¹ oraz oœwietleniem.
Projekt na budowê kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy
Zachodniej i Okrê¿nej w Swarzêdzu.
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Wydatkowano 26.362 z³. Zaprojektowano 250 m kana³u sanitarnego.
Projekt na budowê kolektora deszczowego Swarzêdz-Po³udnie
do Stawów Antoniñskich.
Wydatkowano 132.370z³. Kwota 38.000 przesz³a na 2006 r. w ramach wydatków niewygasaj¹cych jako ostatnia czêœæ zap³aty dla biura projektów po uzyskaniu pozwolenia na budowê.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poznañskiej - do BZ
WBK oraz w ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krêtej, Wawrzyniaka,
Meblowej w Swarzêdzu.
Zadanie by³o wykonywane przez AQUANET, gmina zabezpieczy³a œrodki w bud¿ecie. Wydatkowano 336.377z³. W ramach I czêœci
zadania wybudowano kana³ deszczowy w ul. Poznañskiej od BZ WBK
oraz w ul. P. Skargi.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzia³kowej w Swarzêdzu etap III.
Zadanie zosta³o zrealizowane w terminie, wybudowano 648,55 m
kana³u grawitacyjnego, 34przy³¹cza, 2 przepompownie œcieków oraz
243m. ruroci¹gu t³ocznego.
Projekt na budowê kanalizacji sanitarnej i deszczowej w po³udniowej czêœci gminy wraz z wodoci¹gowaniem w m. Rabowice, Kruszewnia, Garby - finansowane z funduszy strukturalnych.
Wydatkowano 283.613z³. Na kwotê tê sk³ada siê zap³ata dla biura
projektów -170.829,28z³. Pozosta³a kwota dotyczy zap³aty za projekty podzia³ów oraz wykupy gruntów niezbêdnych do realizacji inwestycji.
Rozdzielenie kanalizacji ogólnosp³awnej Swarzêdza oraz budowa kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w £owêcinie i Gortatowie.
Projekt na budowê kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej w £owêcinie
i Gortatowie.
Wydatkowano kwotê 57.878 z³. Dla wsi £owêcin zaprojektowano
6.164 m kana³ów grawitacyjnych, 130 przy³¹czy do budynków oraz 4
przepompownie wraz z 2.592,5 m ruroci¹gów t³ocznych. Dla wsi
Gortatowo zaprojektowano 3.268,8m kana³ów grawitacyjnych, 92 szt
przy³¹czy do budynków, 2 przepompownie œcieków wraz z 2.170 m
ruroci¹gów t³ocznych. W ramach tego zadania zaprojektowano kanalizacjê deszczow¹ o d³ugoœci 781,5m wraz z separatorem.
Projekt na rozdzielenie kanalizacji ogólnosp³awnej zlewni Grudziñskiego w Swarzêdzu.
Zaplanowana kwota 68.300 z³ nie zosta³a wykorzystana.
Budowa i modernizacja oœwietlenia ulic na terenie miasta i gminy Swarzêdz.
Wydatkowano 257.970 z³. Wybudowano oœwietlenie w ulicach:
przy drodze krajowej nr 5 w Janikowie, Wierzenicy, Kobylnicy
oraz w Swarzêdzu przy ulicy Z³otej, Srebrnej, Staniewskiego, Bursztynowej Diamentowej. W ramach tego zadania zaprojektowano równie¿ oœwietlenie w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Bogucin - ul. Zielona, Janikowo Dolne - ul. Leœna, Wierzonka - ul. Gminna oraz rejon
osiedla, Zalasewo - os.,Wielkopolskie i ulice: Truskawkowa, Je¿ynowa, Siewna i Kostrzewskiego, Swarzêdz - ulica Kupiecka, ulica Armii
Poznañ - odcinek od ulicy Pawiej do ulicy Kupieckiej, Swarzêdz droga dojazdowa do Zespo³u Szkó³ nr 1 na os. Miel¿yñskiego, Swarzêdz - ulica Œniadeckich - odcinek od ul. 3 Maja do ulicy Staszica,
£owêcin - ulica Pszenna, Jasin - ulica Grudziñskiego.
Adaptacja pomieszczeñ sto³ówki Gimnazjum Nr 3 na cele Biblioteki Publicznej w Swarzêdzu - projekt
Projekt wykonano w terminie, wydatkowano 27 572 z³. W Gimnazjum Nr 3 w Swarzêdzu istnieje sto³ówka, która przez szko³ê nie jest
w pe³ni wykorzystywana. Projekt przewiduje zaadaptowanie jej na
cele Biblioteki Publicznej wraz z czytelni¹. Zaprojektowano te¿ pomieszczenie, przeznaczone do spo¿ywania posi³ków.
Budowa i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy P³ywalni Wodny Raj. Projekt na budowê i modernizacjê kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy P³ywalni Wodny Raj
dokoñczenie na str. 10
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Prosto z ratusza

Bud¿et 2005 - wykonanie
dokoñczenie ze str. 9
Wydatkowano kwotê 48 660 z³. Zadanie zosta³o zrealizowane w
terminie. Zaprojektowano lodowisko o wymiarach 20 x 40 m oraz
scenê zadaszon¹ wraz z budynkiem, który bêdzie pe³ni³ funkcjê zaplecza dla lodowiska jak i dla odbywaj¹cych siê tam wystêpów. W
budynku zaprojektowano toalety, szatnie, garderoby i pomieszczenie
dla obs³ugi.
Budowa i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego
przy P³ywalni Wodny Raj w Swarzêdzu.
Na realizacjê zadania zwi¹zanego z remontem obiektów sportowych i socjalnych na terenie przy ulicy œw. Marcin wydatkowano
300.000z³. Zadanie zrealizowano w terminie. Za ³¹czn¹ kwotê
296.885z³ Zak³ad Gospodarki Komunalnej wykona³:remont czterech
szatni i sanitariatów, wymianê czterech drzwi zewnêtrznych i wewnêtrznych, op³otowanie boisk treningowych, zakup siedzeñ do
monta¿u na trybunach, remont murawy boiska, odwodnienie boiska rezerwowego, zakup mebli do szatni, zakup i monta¿ bramek
pi³karskich.
Modernizacja boiska sportowego w Bogucinie.
Zadanie zosta³o wykonane w terminie za kwotê 29.078 z³ - dokonano odwodnienia boiska.
Budowa placu zabaw w Kobylnicy.
Zadanie zrealizowano w terminie za 23.087z³.

Zakupy inwestycyjne
Zakup autobusu.
Za 1.195.600 z³. zakupiono niskopod³ogowy autobus marki Solaris
typ Urbino 15.
Zakup komputerów z oprogramowaniem wraz z zakupem
licencji dla Miasta i Gminy.
W ramach kwoty 421.578 z³ zakupiono nastêpuj¹cy sprzêt
komputerowy i oprogramowanie:
- infokiosk
- oprogramowanie dla Referatów: Geodezji, Gospodarki Gruntami i
Rolnictwa, Spraw Komunalnych i Ochrony Œrodowiska, Urbanistyki
i Architektury
- sprzêt komputerowy:
Dosprzêtowienie Zak³adu Gospodarki Komunalnej
Kwota 320.000 z³ zosta³a przekazana Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w Swarzêdzu w formie dotacji na zakup sprzêtu, niezbêdnego do prowadzenia gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy, w tym min.: agregat pr¹dotwórczy, od¿elazacz 2 szt., komputer
wraz z oprogramowaniem, samochód specjalistyczny KIA, koparko³adowarka, wóz asenizacyjny, narzêdzia dla dzia³u wod-kan
Zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Swarzêdzu.
Za kwotê 17.000 z³, pochodz¹c¹ z darowizn od przedsiêbiorców,
zosta³ zakupiony samochód ford focus, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Swarzêdzu na poprawê bezpieczeñstwa w gminie.
Zakup samochodu dla OPS w Swarzêdzu.
Za 18.500 z³ zakupiono samochód Opel Agila dla potrzeb Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu

Zadania realizowane
przez innych inwestorów
Partycypacja w kosztach opracowania projektu budowlano-wykonawczego wêz³a drogowego „Paczkowo” na krzy¿owaniu siê planowanej obwodnicy pó³nocno-wschodniej aglomeracji poznañskiej z
drog¹ krajow¹ nr 92
150.000 z³ przekazano do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Wp³ata gminy na rzecz Zwi¹zku Miêdzygminnego Puszcza Zielonka na zadania w zakresie turystyki - 393 z³.
Wp³ata gminy na rzecz Zwi¹zku Miêdzygminnego Puszcza Zielonka na zadania w zakresie obs³ugi administracji Zwi¹zku - 2.000 z³
Wp³ata gminy na rzecz Zwi¹zku Miêdzygminnego Puszcza Zielonka - 77.271 z³.

Wp³ata Gminy na rzecz Gminy Kostrzyn - inwestora zadania:
budowa schroniska dla zwierz¹t - 108.500 z³.

Realizacja zadañ niewygasaj¹cych z 2004 roku,
przekazanych do realizacji w 2005 roku
W zakresie wydatków bie¿¹cych:
Utwardzenie nawierzchni w ulicy Podleœnej w Garbach
160.000 z³ zosta³o w ca³oœci wykorzystane na realizacjê zadania.
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego terenu
obejmuj¹cego rejon ulic: Polna, Wrzesiñska, Poznañska
Kwota 42.700 z³ zosta³a wykorzystana, zadanie zrealizowano.
Remont szko³y Podstawowej w Paczkowie - wykorzystano w
ca³oœci kwotê 380.000 z³.
W zakresie wydatków inwestycyjnych
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Okrê¿nej i Krótkiej w Gruszczynie wraz z przy³¹czami kanalizacji sanitarnej
Zadanie zrealizowano w ca³oœci. Przekazana kwota 121.779 z³ zosta³a wykorzystana.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Kobylnicy
Prace projektowe zosta³y zakoñczone, wydatkowano kwotê 24.917
z³.
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.£¹kowej w Gruszczynie
Budowê wykonano, wydatkowano kwotê 22.357 z³.
Budowa wodoci¹gów gminnych
Kwota 24.644 z³ by³a pozostawiona w bud¿ecie na 2005 rok. Zadanie zrealizowane, œrodki finansowe wykorzystane w ca³oœci.
Rozdzielenie kanalizacji ogólnosp³awnej Swarzêdza i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w £owêcinie i Gortatowie
Trwaj¹ prace projektowe, w roku 2005 wykorzystano kwotê
114.770 z³.
Budowa chodnika w ulicy Cieszkowskiego w Swarzêdzu /od ul.
Gryniów do ul.Kwaœniewskiego/
Kwota 163.760 z³ zosta³a zrealizowana w ca³oœci.
Budowa parkingu - ul.Œw.Marcina w Swarzêdzu
Zadanie wykonano w ca³oœci i wydatkowano kwotê 395.820 z³.
Budowa nawierzchni w ul.Stawnej w Swarzêdzu oraz opracowanie dokumentacji w pozosta³ych ulicach. Termin zakoñczenia realizacji przesuniêto na dzieñ 30.09.2005, jednak do dnia dzisiejszego biuro
projektów nie uzyska³o pozwolenia na budowê, wydatkowano kwotê
2.928 z³.
Budowa nawierzchni w ulicy Kwiatowej w Swarzêdzu. Projekt
zosta³ zakoñczony za kwotê 10.834 z³..
Budowa nawierzchni w ulicy Matejki w Swarzêdzu. Projekt zosta³ zakoñczony za kwotê 10.834 z³.
Budowa nawierzchni w ulicach: Reja, Wybickiego w Swarzêdzu.
Projekt zosta³ zakoñczony, wydatkowano 15.130 z³.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Nowowiejskiej w Swarzêdzu. Zadanie zosta³o wykonane w ca³oœci, wydatkowano kwotê 996.683 z³,.
Budowa nawierzchni ulicy Jod³owej w Bogucinie. Zadanie wykonano i wykorzystano kwotê 296.591 z³.
Budowa nawierzchni w ulicach: Rutkowskiego, Sporna, Ró¿ana opracowanie dokumentacji. Na prace projektowe wydano 1.535 z³.
Przebudowa drogi serwisowej w ul. Poznañskiej Swarzêdz-JasinI etap. W bud¿ecie na 2005 rok pozostawiono kwotê 150.000 z³.
Zadanie zosta³o zrealizowane
Budowa trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Kaczorowskiego w Swarzêdzu. Kwota 144.233 z³ zosta³a zrealizowana w ca³oœci
Budowa Gimnazjum we wsi Zalasewo. Kwota 693.261 z³ zosta³a
wykorzystana w ca³oœci.
Budowa nawierzchni boiska przy Gimnazjum nr 3 (nawierzchnia
sztuczna o wym. 22X44). Zadanie zosta³o wykonane za kwotê 396.522
z³.
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dzia³kowej w Swarzêdzu-etap III. Projekt zosta³ zakoñczony, wydatkowano 8.500 z³.
Budowa kolektora deszczowego Swarzêdz - Po³udnie do Stawów
Antoniñskich. Wykorzystano kwotê 14.640 z³.
Modernizacja oœwietlenia ulic. Wykorzystano kwotê 35.278 z³.
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BIBLIOTEKA W RATUSZU POLECA:

Karnawa³y w kulturze - etymologia,
Ÿród³a, funkcje, formy karnawa³ów, historia
kostiumu i maski karnawa³owej; karnawa³ jako
zabawa, œwiêto, widowisko kulturalne, parada. Naukowe opracowanie na temat karnawa³u, ilustrowane reprodukcjami obrazów ( H.
Bosch, P. Bruegel) i fotografiami s³ynnych
masek weneckich i parad karnawa³owych z
ró¿nych krajów Europy.
Bogactwo i nêdza narodów - dlaczego
jedni s¹ tacy bogaci, a inni tak ubodzy- w
szerokiej perspektywie historycznej autor
przedstawia przemiany gospodarcze i ekonomiczne. Pisze o wp³ywie uwarunkowañ
geograficznych na rozwój gospodarki, o rewolucji przemys³owej, pieni¹dzu, taniej sile
roboczej, o wiedzy, która staje siê olbrzymim
potencja³em ekonomicznym.
Encyklopedia g³upot - o g³upocie, która towarzyszy nam zawsze, wszêdzie, w ka¿dej epoce, szerokoœci geograficznej, w ka¿dej
dziedzinie ¿ycia, ¿eby nie powiedzieæ na ka¿dy
kroku.
Jak czytaæ malarstwo - przewodnik
u³atwiaj¹cy interpretacjê dzie³ malarskich. Zawarte tu wskazówki pozwalaj¹ g³êbiej zrozumieæ symbole, motywy, tematy, barwy w
znanych obrazach. Wiedza z zakresu ikonografii i ikonologii odkrywa przed mi³oœnikami
sztuki nowe mo¿liwoœci interpretacyjne, na-

daj¹c szczególny wyraz dzie³om, z którymi
obcujemy.
Moralna i niemoralna historia pieni¹dza - historia pieni¹dza jako wynalazku ludzkoœci, pocz¹wszy od muszelek u¿ywanych
jako œrodek p³atniczy po wspó³czesn¹ kartê
p³atnicz¹ i bezgotówkowe sposoby dokonywania transakcji, które umo¿liwi³a rewolucja
informatyczna. A wiêc - tradycyjna portmonetka na drobny, brzêcz¹cy bilon czy ju¿ tylko chipkarty, internet i telefon?
Przy polskim stole - dzieje polskiego
sto³u i kuchni, historia naczyñ, potraw, nawyków, miejsc spo¿ywania posi³ków, przepisów. Ksi¹¿ka bogato ilustrowana reprodukcjami obrazów zwi¹zanych ze sztuk¹ kulinarn¹,
zdjêciami naczyñ i mebli kuchennych, etykiet
starych nalewek, przedmiotów codziennego
u¿ytku, kojarzonych z ucztowaniem.
Wokó³ tysi¹ca sto³ów, czyli historia
jedzenia - autor zagl¹da do kot³ów, garnków,
talerzy. Pisze o magii i rytua³ach zwi¹zanych
z ucztowaniem, a tak¿e o tym, jak banalnie i
w poœpiechu spo¿ywamy dziœ posi³ki. Nie
gromadzimy siê ju¿ wokó³ ogniska, czêsto nie
ma miejsca na du¿y stó³ lub nie ma czasu, by
przy nim zasi¹œæ. Mamy bary szybkiej (coraz szybszej) obs³ugi, serwuj¹ce posi³ki
wprost do papierowej torby, na plastikowa
tackê i do tego przez szybê samochodu. Mamy

kuchenki mikrofalowe i dziêki nim szybko
odmra¿amy i odgrzewamy gotowy obiad .
Mamy dania w proszku, produkty instant,
tubki 2 w 1, 3 w 1. Posi³ek przestaje byæ
aktem ¿ycia spo³ecznego. Przedostatni¹ rewolucj¹ by³o jeœæ zdrowo, ekologicznie, ostatni¹- jeœæ jak najmniej. Has³o ratowania organizmu od plagi bogatych spo³eczeñstw- oty³oœci i od toksyn, doprowadzi³o do zmiany kanonów estetyki i w koñcu do coraz czêœciej
wystêpuj¹cej anoreksji wœród m³odzie¿y.
Historia naturalna i moralna jedzenia „Historia pokarmów jest w istocie histori¹
ludzkoœci”. Ksi¹¿ka przedstawia nie tylko
dzieje ¿ywnoœci, potraw, kuchni, ale te¿ historiê zwyczajów, symboli, mitów, moralnoœci. Wiedzie czytelnika od czasów kultury
ognia do wspó³czesnej epoki obfitoœci. Paradoks bowiem naszej epoki polega na tym, ¿e
czêœæ ludzkoœci produkuje nadwy¿ki ¿ywnoœci i marnuje je, wyrzuca zepsute lub niepotrzebne (w iloœciach nie do przerobienia
przez nasze ¿o³¹dki), a du¿a czêœæ œwiata
umiera z niedo¿ywienia. Ci pierwsi g³odz¹ siê,
aby nie przytyæ i nie chorowaæ z przejedzenia, ci drudzy umieraj¹ z g³odu i pragnienia.
Ksi¹¿ka nie jest wszak wy³¹cznie dysertacj¹
naukow¹. Zawiera informacje o dziejach zwyczajów i nawyków kulinarnych i umiejscawia
je w kontekœcie psychologii spo³ecznej. Znajdziemy tu historiê poszczególnych owoców,
herbaty, kawy, przypraw, soli, alkoholu. Autorka okrasi³a ksi¹¿kê, niczym zupê przyprawam i- anegdotami historycznymi dotycz¹cymi sposobu od¿ywiania.
Ma³gorzata Merczyñska
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Ju¿ 9 maja rozpoczê³y siê warsztaty z jêzyka angielskiego. Uczestnicy spotkañ jêzykowych zmagaj¹ siê z podstawowym poziomem znajomoœci jêzyka. Zajêcia odbywaj¹ siê
dwa razy w tygodniu (czwartek i pi¹tek), w
godzinach porannych. Ma³e, bo 5-8 osobowe
grupy bêd¹ pracowaæ ca³y miesi¹c, ¿eby opanowaæ podstawowe czasy i s³ownictwo. Specjalna forma nauczania, jak¹ jest warsztat
umo¿liwia uczestnikom przede wszystkim
rozwijanie umiejêtnoœci stosowania jêzyka w
praktyce. Sama idea podnoszenia umiejêtnoœci jêzykowych propagowana w GCI jest
odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie klientów.
W codziennej pracy czêsto spotykamy siê z
osobami, które chcia³yby podj¹æ pracê za granic¹, ale nie potrafi¹ pos³ugiwaæ siê obcym
jêzykiem. Du¿a czêœæ osób uczy³a siê kiedyœ
jêzyka, jednak ze wzglêdu na brak konwersacji, czy æwiczeñ nie czuje siê swobodnie rozmawiaj¹c w jêzyku angielskim. Wszystkich
zainteresowanych udzia³em w czerwcowym
warsztacie jêzykowym zapraszamy do osobistych zapisów w siedzibie centrum.
Ponadto w „maju odby³ siê kolejny warsztat aktywizacji zawodowej - „Efektywnoœæ
na rynku pracy” oraz kolejny kurs komputerowy - „Podstawy obs³ugi komputera i Internetu”. Oczywiœcie wszystkie osoby zainteresowane poszukiwaniem pracy i podnoszeniem kwalifikacji zapraszamy do korzystania z pozosta³ych us³ug Gminnego
Centrum Informacji. W centrum mo¿na skorzystaæ z informacji o ofertach zg³aszanych
przez pracodawców na lokalnym, wojewódzkim i krajowym rynku pracy. Na miejscu mo¿na napisaæ CV i list motywacyjny, wydrukowaæ, b¹dŸ wys³aæ e-mailem w odpowiedzi na
wybran¹ ofertê zatrudnienia. Mo¿na skorzystaæ z informacji zawodowej tj.: opisy zawo-

Wolontariusze
chêtnie pomog¹
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu
w swoich codziennych dzia³aniach prowadzonych w ramach ustawy o pomocy spo³ecznej
w niektórych przypadkach korzysta z pomocy wolontariuszy. M³odzi ludzie, którzy
chêtnie i z w³asnej woli pomagaj¹ innym, to
uczniowie swarzêdzkich gimnazjów i harcerze. Kierowani s¹ do pomocy g³ównie osobom starszym i niepe³nosprawnym. Pomagaj¹ zrobiæ zakupy, pielêgnowaæ ogród czy
wyjœæ na spacer. Czêsto potrzebna jest tylko
zwyk³a, codzienna rozmowa lub wys³uchanie drugiego cz³owieka i z tym nasi wolontariusze te¿ dobrze sobie radz¹.
Jeœli ktoœ zna osobê samotn¹, starsz¹, schorowan¹ lub sam jest tak¹ osob¹ i potrzebuje
pomocy prosimy o kontakt z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu tel. (061) 651
26 50, a my postaramy siê wybraæ dla Pañstwa odpowiedniego wolontariusza.
Agnieszka Chróœcik
z-ca Kierownika Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Swarzêdzu

Prosto z ratusza

Gminne
Centrum
Informacji
pomaga i zaprasza

Gminne Centrum Informacji
Swarzêdz, ul. Dzia³kowa 61a
tel. 061-81-81-730
dów, statystyki z rynku pracy, przepisów
prawnych. Klienci centrum maj¹ mo¿liwoœæ
skorzystania z fachowej literatury i pomocy
multimedialnych, mówi¹cych o tym jak za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, jak i gdzie szukaæ pracy, gdzie siê kszta³ciæ i wiele innych.

Oferty pracy

nych oraz monta¿ystów i pomiarowców. W
przypadku pracownika produkcyjnego jest
to praca z obci¹¿eniem przy linii monta¿owej oraz pakowanie w systemie trzyzmianowym. Wymagania stawiane przed przysz³ym pracownikiem to: doœwiadczenie w
pracy w firmie produkcyjnej, umiejêtnoœæ
pracy w grupie, preferowane osoby niepal¹ce, mile widziane uprawnienia na wózki wid³owe. W przypadku monta¿ysty i pomiarowca jest to praca przy pomiarze i monta¿u okien oraz drzwi PCV w systemie jednozmianowym. Preferowane osoby z wykszta³ceniem min. zawodowym, udokumentowanym doœwiadczeniem zawodowym, znajomoœci¹ bran¿y PCV i obs³uguj¹ce komputer.
Wszystkie osoby spe³niaj¹ce powy¿sze wymagania i zainteresowane podjêciem pracy
proszone s¹ o kontakt z Gminnym Centrum
Informacji (ul. Dzia³kowa 61a, 62-020 Swarzêdz, tel./fax. (0-61) 818-17-30, e-mail - gciswarzedz@neostrada.pl).

Obecnie dla dwóch firm z terenu Swarzêdza poszukujemy pracowników produkcyj-

Ewa Miko³ajczak

PROSTO Z OPS

Prace spo³ecznie u¿yteczne
jako nowy instrument rynku pracy
Od kwietnia na podstawie rocznego planu
potrzeb w zakresie wykonywania prac spo³ecznie u¿ytecznych i porozumienia zawartego w Powiatowym Urzêdzie Pracy na terenie Gminy Swarzêdz w 10 instytucjach 15
osób bezrobotnych bez prawa do zasi³ku
wykonuje prace spo³ecznie u¿yteczne.
Prace spo³ecznie u¿yteczne adresowane s¹
dla osób bezrobotnych bez prawa do zasi³ku
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznych i maj¹ na celu przede wszystkim
podtrzymanie aktywnoœci zawodowej tych
osób. Skierowanie osoby bezrobotnej do prac
spo³ecznie u¿ytecznych jest poprzedzone nie
tylko rozpoznaniem jej sytuacji ¿yciowej (w
tym ekonomicznej) ale równie¿ ocen¹ postawy danej osoby.
Osoba bezrobotna mo¿e wykonywaæ prace spo³ecznie u¿yteczne w wymiarze do 10
godzin w tygodniu i otrzymuje za ka¿d¹ go-

dzinê wykonywanych prac 6 z³. Wyp³ata
œwiadczeñ dotyczy jedynie faktycznych godzin wykonywania przydzielonych prac.
Œwiadczenie nie przys³uguje za okres niewykonywania pracy spo³ecznie u¿ytecznej, co
dotyczy równie¿ nieobecnoœci udokumentowanej. W sytuacji gdy osoba bezrobotna:
- nie zg³osi siê do wykonywania prac do
których zosta³a skierowana
- opuœci miejsce wykonywania prac
- naruszy porz¹dek i dyscyplinê w miejscu
wykonywania prac
zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres 90 dni.
Koordynacj¹ prac spo³ecznie u¿ytecznych
zajmuje siê Oœrodek Pomocy Spo³ecznej.
Anna Renda
Kierownik Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Swarzêdzu
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Kozucha K³amczucha

26 kwietnia przyjecha³y do nas panie z
Krakowa ze Studia Ma³ych Form Teatralnych,
Scenografii i Re¿yserii ART-RE. Obejrzeliœmy
przedstawienie pt.: „Kozucha k³amczucha”.

Alfabet Muzyczny

Dzieñ Godnoœci Osób Niepe³nosprawnych Intelektualnie

11 maja na Starym Rynku w Poznaniu odby³a siê impreza z okazji Dnia Godnoœci Osób
Niepe³nosprawnych Intelektualnie. Przyby³o wiele osób niepe³nosprawnych z ró¿nych
warsztatów i stowarzyszeñ z Poznania i jego
okolic. Na rynku pod prêgierzem warsztaty rozstawi³y stragany, na których wystawi³y prace
uczestników. Mo¿na by³o podziwiaæ wspania³e dzie³a osób niepe³nosprawnych, wykonane
przeró¿nymi. Na scenie odbywa³y siê ciekawe
wystêpy dzieci ze szkó³ oraz pokazy mima.

Serdecznie dziêkujemy
...kolejnej grupie Pañstwa, którzy
przekazali 1% podatku na dzia³alnoœæ rehabilitacyjno- terapeutyczn¹
Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci
Specjalnej Troski w Swarzêdzu.:
Ireneusz Purol, Janina Strykowska, And¿elika i
Piotr Szatkowscy, Krystyna Zygfryd Pa³gan,
Ma³gorzata Walenciak, Wanda Krotofil Siuwra ,
Danuta Soko³owska, Lidia Miszke, Barbara
¯urkowska, Urszula Czapla, Krystyna Krzy¿aniak, Mariusz Pahlke, Leszek Frankowski, Stefania Marek Purol, Krzysztof Malaga, Jan Czosnowski, Marek Soporowski, Genowefa Dembiñska, Irena Teresa Goderska, Zofia Dukat, Marcin Kaczor, Adam Grzegorz Zamelczyk, Robert
Drahejm, Pawe³ Paw³owski, Krzysztof Figlewski, Barbara Bartkowiak, Barbara i Jan Bartkowiak, Kmieciak, Jerzy Ludwiñski, Alina Kubala,
Ma³gorzata i Bogdan Æmakowscy, Wanda Garstkiewicz, Marcin Majewski, Andrzej Jasiewicz,
Maria i Mieczys³aw Bieszkowscy, Jakub Cyplik,
D. Czajkowska, Janina Jankowska, Halina i Szymon Matyla, Anna i Waldemar Filipiak, Beata i Jan
Wydymus, Justyna Solarek, Gertruda i Micha³
Mê¿yñscy, Barbara i Eugeniusz Jacek, Barbara
Sieradzka, Krzysztof Olejniczak, Anna Bajek,
¯aneta Mrugas, Maria Radke, Jan Minta, Gabriela
i Kazimierz Grochola, Stefania Marciniak, W³adys³aw Szuka³a, Andrzej Marsza³, Dariusz Gulczyñski, Jerzy Fischer, Ewa Michalska-Czajka, Bogdan Czajka, Krzysztof Grajek, Barbara Grajek,
Grzegorz Grajek, Rafa³ Brzeziñski, Wies³aw
Pawe³ Szuka³a, Piotr Krawczyk, Remigiusz Pankau, Janusz Meissner, Alina i Janusz Rogowscy,
Henryk Kêdzia, Eugeniusz Wolniakowski, Robert
Janowski, Tadeusz Szyd³owski, Zygmunt Madej, Marzanna i Zbigniew Adamczak, A.J.Filipowscy, A. Antkowiak, Ma³gorzata Liczbañska, H.
Kêdzierski, Izabela Wasielewska, Witold Szomek,
Kazimierz Renda, Pawe³ Szajbel, Piotr Gniewkowski, Janina i Andrzej Roliccy, Robert Piechocki, Krzysztof Jurgowiak, Donata Botta, Irena
Walkowiak-Korbal, Jacek Wujczak, Bo¿ena Wachowiak, Piotr Pieniowski, Aleksandra Rafa³ Ochowiak, Maciej Piwoñski, Lucyna Fusch, Arkadiusz

Fot. SPDST

28 kwietnia mieliœmy przyjemnoœæ braæ
udzia³ w koncercie
pt.: „Alfabet Muzyczny” w Szkole Podstawowej Nr 4. Podczas koncertu zapoznaliœmy siê z instrumentami smyczkowymi, a
by³y to: skrzypce, altówka i wiolonczela.
Dowiedzieliœmy siê tak¿e, co sk³ada siê na
melodiê. Teraz ka¿dy z nas wie, ¿e jest to
tempo i rytm.

Nasz wystêp na Rajdzie
OPEL - Szpot

Msza Œwiêta

Na zakoñczenie rajdu firmy OPEL - Szpot
odby³ siê wystêp uczestników Warsztatu
Terapii Zajêciowej. Zaœpiewaliœmy kilka piosenek, m. in.: „Ma³y ksi¹¿ê”, „Konik na biegunach”, „Bugi” i „Prze¿yj to sam”. Nasz
wystêp bardzo siê podoba³ widowni. Na miejscu mety odby³ siê mini - kiermasz prac, które wykonaliœmy w pracowniach naszego
warsztatu oraz aukcja naszych prac. W ogródku sportowym organizatorzy rajdu przygotowali wiele konkurencji sportowych.

13 maja 2006 roku o godzinie 14.00 w Parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej odby³a siê
Msza Œwiêta w intencji wszystkich mam. Od
niedawna w tej parafii proboszczem jest ksi¹dz
Eugeniusz GuŸdzio³, który tego dnia po raz
pierwszy przewodniczy³ naszej stowarzyszeniowej mszy. By³a to wyj¹tkowa Msza z
dwóch powodów: witaliœmy na niej naszego
nowego Ksiêdza Proboszcza, a po drugie mia³a
ona miejsce w 25 rocznicê zamachu na Papie¿a Jana Paw³a II.
Miros³awa Penczyñska

Miller, Dorota i Kazimierz Skoluda, Katarzyna Wlasna, Waldemar Maciuszczyk, Piotr Darol, Janusz
Ma³ek, Ewa i Andrzej Gabiœ, W³adys³aw Wiœniowiecki, Teresa i Andrzej Jêdrzejczak, Gra¿yna i
Marek Dorobia³a, Grzegorz Marañda, Wojciech
Jerzy Stefaniak, Hanna i Marek Ratajczak, Grzegorz Jankowski, W³odzimierz Stawecki, Danuta
Weso³ek, Anna Wydmuch, Przemys³aw Ma³ecki,
Urszula Brylewska-£ukomska, Aleksander
£ukomski, Agnieszka Karwat, Jacek Borowski,
M.J. Jêdrzejewscy, Hanna i Piotr Rydjanowie,
Jolanta Cedro, Maria Skweres, Arleta Zwierzycka, Violetta i Ryszard Stawiccy, Justyna Unraht,
Karol Humdert, K. Gbiorczyk, Dorota Liczbañ-

£aszewska-Kieroñczyk, Piotr Zwierzykowski,
Teresa Ruciñska, Tomasz Handszu, Franciszek
Naro¿ny, Janusz Zieliñski, Filip Zió³ek, Miros³awa
i Marek Strzy¿ewscy, W. Machowiak, Krzysztof
Rutawski, Anna Wawrzyniak, Stefania i Stefan
Skibiñscy, Adam Baczkiewicz, Jacek Baumgart,
Monika Baumgart, Iwona i Jacek Dorna, Stanis³aw Matecki, Teresa Pojasek, Lucjusz Bagrowski, Przemys³aw Talarski, Andrzej Wróblewski,
Robert Nowicki, Marcin WoŸniak, Krzysztof Zuchniak, Bo¿ena Meller, Ma³gorzata i Pawe³ Majorczyk, Zofia Laskowska, Jerzy Urbaniak, Pawe³
Zarembski, Tomasz Kaczmarek, Tadeusz Kwaœniewski, Karolina Jarczak, Robert Kaczmarek,

LIST ZE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£
DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
ska, Beata Lewandowska, Zenon Rosa, A. Kaszany, Genowefa Szymaniak, Jadwiga Paczynska, Renata Litwiniuk, Barbara i Ryszard Tomaszewscy, Arkadiusz Krzy¿aniak, El¿bieta Jerzy
Huderek, Czes³aw Karwat, Danuta Pieczyrak,
Ma³gorzata Iwañska, Grzegorz Tobiasz, Jolanta
Szafranek, Grzegorz Nowak, Bogdan Marciniec,
Jolanta Zgrabczyñska, Micha³ Graj , Agnieszka
Graj, Maciej Nowak, El¿bieta Bryk, Wanda Janik,
Aleksander Kozicki, Antoni Mandziak, Aneta Wolniewicz, Stanis³awa Kêdziora, Jolanta i Ryszard
Tomczak, Krzysztof Bia³y, Krzysztof Wróbel, Mieczys³aw Nowak, Bogdan Górka, Grzegorz
Fuchs, Ma³gorzata Piskorek-Roszkowska, Krystyna Boci¹g, Jolanta Jacek, Amelia Fischer, Maciej Tyblewski, Ewa Ga³êska, Renata Klamerek,
Bronis³awa Cyruliczek, Eryk Sieiñski, Janina Kamiñska, Karol Baszczyñski, Jaros³aw Matecki,
Lidia i Henryk Szymczak, Maria Szymczak, Teresa i Antoni Kobza, Anna Jasiñska, Maciej Jasiñski, Henryk Korytowski, Anna i Tomasz Lisiewicz,
Piotr Osiewicz, El¿bieta Naro¿na, Piotr Tischer,
Maria Piszcz, Aniela Kucharska, Jadwiga Eugeniusz Kucharscy, Piotr Maliñski, Julia Kozak, Zbigniew Hoffmann, Jadwiga Antkowiak, Krzysztof Ksi¹¿ek, Dariusz Tomczyñski, Dariusz Gawroñski, Marcin Wanat, Iwona Ryœ, Janusz Czern,
Leszek Nowaczyk. Micha³ Musielak, Hanna

Agnieszka Mueller-Marsza³kowska, Janusz Skotarczak, Mariola Gulczyñska, Mieczys³awa Gulczyñska, Sylwia Gulczyñska, Agnieszka Jab³oñska, Anna Jab³oñska, S³awomir Kamiñski, Andrzej
Morel, Marzena Norberciak, Waldemar Biskupski, Pawe³ Statucki, Pawe³ Kubiak, Miros³awa Szulczewska, Dorota £ukasik, Gra¿yna i Tomasz Siwiaszczyk, Bogdan Radzikowski, Maciej Skorupiñski, Agnieszka Knichalska, Regina Garczyñska, Magdalena i Tomasz Koñczak, Barbara Kucharska, Danuta Andrzej Dachtera, Micha³ Aganowski, Anna i Robert Kuhn, Jacek Rozmiarek,
Marta Skrzypczak-Kêdzia, Pawe³ Skrzypczak,
Przemys³aw Miedza, Agnieszka Ka³ka, Teresa
Ka³ka, Zbigniew Kaptur, Rafa³ Wojciech Anio³, Lucyna Roman Ka³u¿ni, Katarzyna Stefan Sto³owscy, Tomasz Antoniewicz, Jan Maciejewski, Maria Bandosz, Monika Golcz, Tomasz Miko³ajczak,
Zenon Œwidurski, Renata Skotarczak, Ma³gorzata Wieczorkiewicz, Halina Wieczorkiewicz, Karol Kucharski, Ewelina Ma³ekos, Stanis³aw £ukasiewicz, Ireneusz Szpot, El¿bieta i Kazimierz
Szczepañscy, Dorota i Robert Dembiñscy, Mariola Bzdrêga, Janusz Mielniczuk, Danuta i Marian Semlet, Adam Zieliñski, Maciej Filipiak, Tomasz
Raatz, Julita Filipiak, W³adys³aw Muszyñski, El¿bieta W³asna, Wies³awa Maciej Kizlo.
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Œwiêto
Niezapominajki

PUSZCZA

W konkursie dla szkó³ podstawowych
uczestniczy³y reprezentacje Szko³y Podstawowej nr 3 i nr 4 ze Swarzêdza, Szko³y Podstawowej z Wierzonki oraz z Paczkowa. Pierwsze miejsce zdoby³y Szko³y Podstawowe nr 3
i nr 4 ze Swarzêdza, drugie - szko³a z Paczkowa, trzecie - z Wierzonki.
W konkursie dla gimnazjów uczestniczy³y:
Gimnazjum nr 2 i nr 3 ze Swarzêdza, Gimnazjum z Zalasewa i z Paczkowa. Pierwsze miejsce zdoby³ zespó³ z Gimnazjum w Zalasewie,
drugie - Gimnazjum nr 2 ze Swarzêdza, trzecie
Gimnazjum - z Paczkowa, czwarte - Gimnazjum nr 3 ze Swarzêdza.
Konkurs dotyczy³ zagadnieñ z ekologii:
Ÿróde³ i skutków zanieczyszczeñ i ska¿eñ, oddzia³ywania szkodliwych substancji na œrodowisko i organizm cz³owieka, sposobów ograniczania i degradacji œrodowiska, sposobów
ochrony zasobów przyrodniczych. Poziom
konkursu by³ bardzo wysoki, uczniowie nie
mieli problemów z rozwi¹zaniem przygotowanych zadañ, wykazali siê wszechstronn¹
wiedz¹, nowatorskimi rozwi¹zaniami i ciekawymi pomys³ami.
Organizatorem konkursu dla szkó³ podstawowych by³a pani Maria Kociêcka, na poziomie gimnazjum - Anna Prz¹dak. Konkurs odby³ siê dziêki pomocy Rady Rodziców Zespo³u Szkó³ w Paczkowie,
a tak¿e Cukierni „Magdalenka” ze Swarzêdza.
mgr Maria Kociêcka
mgr Anna Prz¹dak

Fot. A. BEDNAREK

W dniu Œwiêta Niezapominajki
15 maja 2006r. w Zespole Szkó³ w
Paczkowie odby³ siê I Gminny
Konkurs Ekologiczny pod has³em: „Bawmy siê w zielone”.

WPUSZCZA
W sobotnie przedpo³udnie 13 maja ponad 500 osób pieszo i na rowerach zmierza³o do le¿¹cej w sercu Puszczy malowniczej osady leœnej
Zielonka. Tam w³aœnie wyznaczono metê drugiej edycji Rajdu po Puszczy Zielonka „PUSZCZA WPUSZCZA”. Jedna z tras rozpoczyna³a siê
w Swarzêdzu. Przypomnijmy, ¿e nasza gmina jest cz³onkiem Zwi¹zku
Miêdzygminnego „Puszcza Zielonka”.

II Rajd po Puszczy Zielonka
Turyœci wyruszyli z 10 punktów startowych. Pieszo z Czerwonaka, Owiñsk i Promna wêdrowa³o oko³o dwustu turystów. Od
Ÿróde³ka nad Malt¹ w Poznaniu wyruszy³o
ponad stu rowerzystów, w tym spora liczba
dzieci. Liczne te¿ by³y grupy rowerowe z
Kiszkowa, Pobiedziska, Swarzêdza, Murowanej Goœliny i Skoków. By³y tak¿e grupki
rowerzystów, które wybra³y trasy indywidualne. £¹cznie ponad trzysta rowerów pojawi³o siê na polanie w Zielonce.
Wszyscy zostali najpierw nakarmieni grochówk¹ lub kie³bas¹, a potem zaproszeni do
wspólnej zabawy w konkursach wiedzy turystycznej i sprawnoœciowych. Du¿¹ atrakcj¹
by³o zwiedzanie Arboretum w Zielonce.
Ostatnim punktem rajdu by³o wrêczenie
przez burmistrza Tomasza £êckiego nagród
ufundowanych przez: Powiat Poznañski,
Nadleœnictwo £opuchówko, Wielkopolsk¹

Wy¿sz¹ Szko³ê Turystyki i Zarz¹dzania,
gminy Murowana Goœlina, Skoki i Pobiedziska dla laureatów konkursów. Wszyscy turyœci otrzymali dyplom uczestnictwa i odznakê, jak równie¿ licznie wykonywane zdjêcia.
Organizatorami rajdu byli: Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka”, Powiat Poznañski, PTTK - oddzia³ Poznañ Nowe Miasto, Wielkopolska Wy¿sza Szko³a Turystyki
i Zarz¹dzania, Akwen z Czerwonaka, VI LO
z Poznania. Przy organizacji rajdu wspó³pracowali: Nadleœnictwo £opuchówko, Zarz¹d
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Leœny Zak³ad Doœwiadczalny z
Murowanej Goœliny.
Andrzej Billert
Zwi¹zek Miêdzygminny Puszcza Zielonka

Arkadiusz Bednarek
insp. ds rozwoju obszarów wiejskich i
turystyki gminy Murowana Goœlina

Fot. MAGDALENA KARCZEWSKA

Znawcy broni
pancernej i fortyfikacji
w Gimnazjum nr 2
Klub Swarzêdzan oraz Gimnazjum nr 2 w Swarzêdzu zorganizowa³y 20 kwietnia odczyt z pokazem slajdów wyg³oszony przez pasjonatów historii wojen i
wojskowoœci.
Kapitan Tadeusz Ogrodniczuk (kustosz Muzeum Broni Pancernej
w poznañskim Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych) wyg³osi³ prelekcjê o stopniowo wprowadzanych udoskonaleniach w broni pancernej
(czo³gi, dzia³a samobie¿ne) g³ównie w wojsku radzieckim i polskim w
okresie komunizmu. Mgr in¿. Przemys³aw Maækowiak (wiceprezes
Towarzystwa Mi³oœników Miasta Lubonia, znawca architektury militarnej) barwnie opowiada³ o dziejach poznañskich fortyfikacji, a szczególnie o ich najpotê¿niejszym fragmencie, jakim jest Cytadela.
Pogadance towarzyszy³ pokaz interesuj¹cych ilustracji, zdjêæ, dokumentów i planów umocnieñ twierdzy Poznañ, sporz¹dzonych w
latach 1828 - 2000. S³uchacze, dowiedzieli siê m. in. czym siê ró¿ni

rawelin od bastionu, jak wygl¹daj¹ lunety, reduty i redity. Przekazana
wiedza i zastosowane nowoczesne œrodki audiowizualne, œwiadczy³y
o g³êbokiej znajomoœci tematu wyk³adowców i ich umiejêtnoœciach
metodycznych. Pasjonuj¹ca opowieœæ trwa³a prawie trzy godziny.
W spotkaniu prowadzonym przez Floriana Fiedlera uczestniczyli
cz³onkowie gimnazjalnego ko³a historycznego, Klub Swarzêdzan, nauczyciele historii: W³odzimierz Buczyñski, Jan Mrula, Piotr Budziñski (z ko³em historycznym Szko³y Podstawowej nr 4) oraz goœcie z
Poznania i Lubonia.
Antoni Kobza
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two, ochrona œrodowiska, promocja turystyki, wspieranie przedsiêbiorczoœci oraz dzia³añ na rzecz bezpieczeñstwa.
Podczas pobytu burmistrz Pommer wyg³osi³ równie¿ wyk³ad dla
komendantów policyjnych pionów prewencji województwa wielkopolskiego na targach Securex nt. roli samorz¹du holenderskiego w dzia³aniach na rzecz bezpieczeñstwa. Goœcie zwiedzili tak¿e wraz ze Starost¹ Poznañskim oraz Stanis³awem Filipiakiem, burmistrzem Buku,
targowe stoisko policji.
Monika Kapturska
Dyrektor Wydzia³u Integracji Europejskiej,
Promocji i Kultury

KRÓTKO
Z POWIATU...

Fot. Marek Idzior

„Najwy¿sza Jakoœæ pracy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu”

Kapitu³a konkursu przyzna³a Staroœcie Poznañskiemu tytu³ „Mened¿era Najwy¿szej Jakoœci”.
Certyfikat „Najwy¿sza Jakoœæ”, przyznany Starostwu Powiatowemu
w Poznaniu przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badañ nad Jakoœci¹,
odebra³ 31 marca, podczas uroczystej gali w Pa³acu Dzia³yñskich, Jan
Grabkowski, Starosta Poznañski. Ten zaszczytny tytu³ Starostwo otrzyma³o za: „upowszechnianie idei jakoœci w zarz¹dzaniu lokalnym”.
Kapitu³a „Najwy¿szej Jakoœci” Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Badañ nad Jakoœci¹, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza i patronatem Ministerstwa Gospodarki, uzasadni³a swoj¹
decyzjê osi¹gniêciami urzêdu w zakresie organizacji pracy i zarz¹dzania.
Jednoczeœnie uchwa³¹ Zarz¹du Wielkopolskiego Stowarzyszenia
Badañ nad Jakoœci¹ oraz w porozumieniu z Kapitu³¹ Konkursu „Najwy¿sza Jakoœæ” i redakcj¹ Magazynu Jakoœci „Biznes Wielkopolska”,
Jan Grabkowski, Starosta Poznañski, otrzyma³ wyró¿nienie indywidualne „Mened¿er Najwy¿szej Jakoœci” za: „stworzenie w urzêdzie
warunków przyjaznych obywatelowi i twórcze zaanga¿owanie w
prowadzenie programu „Przejrzysta Polska”.
„Czujê siê zaszczycony i mile zaskoczony przyznanymi certyfikatami” - powiedzia³ Starosta, odbieraj¹c oba wyró¿nienia - „zw³aszcza,
¿e nigdy o nie nie zabiega³em. Bardzo siê cieszê siê i zapewniam, ¿e
traktujê je jako wyzwanie i mobilizacjê do jeszcze wiêkszego wysi³ku
na rzecz podnoszenia jakoœci pracy kierowanego przeze mnie urzêdu.
Dziêkujê wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Poznaniu za wspólny trud”.
Przyznany certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem najwy¿szej
jakoœci pracy urzêdu, ale tak¿e zapewnia, oprócz dzia³añ marketingowo-promocyjnych, dwuletni cykl seminariów i szkoleñ, m.in. z zakresu: rachunkowoœci i finansów, zarz¹dzania zasobami ludzkimi, zarz¹dzania jakoœci¹, prawa pracy oraz public relations.
Maria Lipska - Dyrektor Gabinetu Starosty

Spotkanie Zarz¹du Powiatu Poznañskiego z goœciem z Holandii.

„Modernizacja Roku 2005”

Powiat poznañski, na podstawie nominacji przyznanych przez
Targi Pomorskie, zg³osi³ do konkursu „ Modernizacja Roku 2005”
cztery inwestycje:
* Termomodernizacjê Budynku Zespo³u Szkó³ w Bolechowie
* Termomodernizacjê Siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu
* Termomodernizacjê Budynku Oœrodka Wspomagania Rodziny w
Kobylnicy
* Termomodernizacjê Budynku Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Puszczykowie
Ogólnopolski Konkurs Otwarty „Modernizacja roku 2005” ma na
celu wy³onienie i nagrodzenie realizacji przedsiêwziêæ budowlanych
ukoñczonych w roku 2005, wyró¿niaj¹cych siê szczególnymi walorami. Ide¹ Konkursu jest propagowanie i wspieranie dzia³añ dla ratowania obiektów dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji,
przebudowy, rozbudowy obiektów i urz¹dzeñ. Konkurs promuje nie
tylko funkcjonalnoœæ modernizowanych i przebudowanych obiektów,
nowoczesnoœæ technologii i rozwi¹zañ projektowych, ale równie¿
wysok¹ jakoœæ wykonanych robót budowlanych, konserwatorskich,
stosowanie nowych materia³ów, a w przypadku obiektów zabytkowych dba³oœæ o architekturê i ochronê dziedzictwa kulturowego.
Fina³ poprzedniej IX edycji Konkursu „Modernizacja Roku
2004” odby³ siê 2 wrzeœnia 2005 r. w salach Zamku Królewskiego w
Warszawie. By³a to niezwyk³a okazja do promocji regionu oraz dla
zaprezentowania nagrodzonych obiektów.
Urszula Mikiewicz
Wydzia³ Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury

Poszukiwania nowego partnera

W dniach 28-29 marca powiat goœci³ dwuosobow¹ delegacjê holendersk¹. W jej sk³ad wchodzili Jan Pommer, burmistrz gminy SintMichielsgestel z prowincji Brabancja Pó³nocna oraz pracownica tamtejszego urzêdu, od lat zajmuj¹ca siê kontaktami z Polsk¹, Anna Hoevenaars-Gonstal. Sint-Michielsgestel prowadzi wspó³pracê partnersk¹
z gmin¹ Buk ju¿ od 15 lat.
Tym razem goœcie zaproszeni zostali przez Jana Grabkowskiego,
Starostê Poznañskiego, do odwiedzenia powiatu, aby zapoznaæ siê z
jego specyfik¹ oraz potencja³em spo³eczno - gospodarczym i omówiæ
mo¿liwoœci znalezienia odpowiedniego partnera dla powiatu wœród
holenderskich samorz¹dów. Podczas spotkañ ustalano priorytety i
dziedziny ewentualnej wspó³pracy. Najwa¿niejsze z nich to: rolnic-

Budynek Zespo³u Szkó³ w Bolechowie po termomodernizacji.
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Swarzêdzkie
wierzby
Henryka B³achnio
W Galerii Oœrodka Kultury w Swarzêdzu od 16 maja podziwiaæ
mo¿na kilkadziesi¹t znakomitych fotogramów wykonanych przez
Henryka B³achnio z interpretacj¹ obrazów Haliny DziszyñskiejB³achnio. Wystawa stanowi element cyklu „Ludzie i ich pasje” i
nosi tytu³ „Wariacje z motywem wierzby swarzêdzkiej”.
Pana Henryka B³achnio naszym Czytelnikom nie musimy przedstawiaæ. Wszak fotografie jego autorstwa drukujemy w ka¿dym
wydaniu „Prosto z ratusza”.
Panie Henryku! Dziêkujemy za doskona³¹ wspó³pracê i gratulujemy wspania³ej wystawy!
Wystawa czynna bêdzie w Oœrodku Kultury w dni
powszednie od 17 maja do 10 czerwca w godz. 10.00-16.00.

Prosto z ratusza

