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Rozpoczyna siê budowa skrzy¿owania
dwupoziomowego (tunelu pod torami ko-
lejowymi) w ul. Kirkora w Swarzêdzu. Pod
koniec czerwca gmina, po uzyskaniu po-
zwolenia na budowê, przekaza³a wykonaw-
cy plac budowy. Przypomnijmy, ¿e jest nim
konsorcjum STRABAG i Krug.

To ogromna, najwiêksza w bie¿¹cym roku
inwestycja (w tegorocznym bud¿ecie Swarzê-
dza przeznaczono na ni¹ 8,5 mln z³) - wspól-
ne dzie³o PLK i gminy. Kolejarze zbuduj¹ w
Swarzêdzu tunel pod torami, co odbêdzie siê
w ramach modernizacji poznañskiego wêz³a
kolejowego. Gmina Swarzêdz zmodernizuje
ulicê Kirkora i wybuduje nowy odcinek drogi
od tunelu do ul. Granicznej.

Pi³karskie Mistrzostwa Europy Juniorów
na zmodernizowanym boisku Unii

Dwa mecze Swarzêdzu!

Najwy¿sza pora na Kirkora

Szkolne pożegnania         s. 9

Ośmiu Wspaniałych s. 16

Gwiazdy i gwiazdki         s. 6

Juniorki na podium      s. 19

Gdy w pierwszych dniach lipca robiliœmy
to zdjêcie, trwa³o jeszcze koñczenie najwa¿-
niejszej dla swarzêdzkiego sportu tegorocz-
nej inwestycji - zadaszenie i modernizacja try-
bun na stadionie pi³karskim KS Unia. Pod
dachem znalaz³o sie tam siê tam 200 miejsc, a
w sumie przygotowano ok. 750 miejsc sie-
dz¹cych dla publicznoœci. Dziêki tej inwesty-
cji boisko spe³nia dziœ wymogi stawiane przez
organizatorów tegorocznych Pi³karskich Mi-
strzostw Europy Juniorów U19. W Swarzê-
dzu rozegrane zostan¹ dwa mecze w ramach

Dziêki tej inwestycji radykalnie poprawi
siê uk³ad komunikacyjny Swarzêdza, a miesz-
kañcy po³udniowych osiedli zapomn¹ o zmo-
rze opuszczonych szlabanów na kolejowym
przejeŸdzie.

Budowa potrwa kilka miesiêcy. Termin za-
koñczenia bêdzie uzale¿niony od tempa prac
wykonywanych przez kolej.

Zgodnie z umow¹ g³ówne prace i urucho-
mienie przejazdu pod torami nast¹pi w ci¹gu
168 dni od wejœcia wykonawcy na budowê.
W drugim etapie wykonane zostan¹ pozosta-
³e prace.

R.
O pozosta³ych swarzêdzkich inwestycjach
obszernie piszemy na str. 4 i 5

Plac budowy przekazany wykonawcom

tej wielkiej imprezy: 20 lipca pojedynek Au-
stria - Czechy i 23 lipca Turcja - Szkocja.

Wstêp na te mecze jest wolny, a bezp³atna
wejœciówka upowa¿ni jej posiadacza do obej-
rzenia równie¿ meczu fina³owego, który ro-
zegrany zostanie 29 lipca na stadionie przy
ul. Bu³garskiej w Poznaniu.

Dru¿yny uczestnicz¹ce w mistrzostwach
walczyæ bêd¹ tak¿e na pi³karskich boiskach
we Wronkach, Grodzisku, Szamotu³ach, Pnie-
wach i Pobiedziskach.

M.W.
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Swarzêdzka Stra¿ Miejska otrzyma³a nowe auto: dacia logan wyposa¿ona w instalacjê ga-
zow¹ zast¹pi³a wys³u¿onego poloneza.

Dy¿ury
przedszkoli

Kobylnica od niedawna jest drugim (po Bogucinie) swarzêdzkim so³ectwem, posiadaj¹cym
w³asn¹ stronê internetow¹. Wirtualny serwis  stworzy³ so³tys Marek Baumgart. Zachêcamy
wszystkich swarzêdzkich internautów do odwiedzenia adresu www.kobylnica.com.pl, gdzie
znaleŸæ mo¿na wiele aktualnych informacji na temat Kobylnicy.

R.

Praca na
e-swarzedz

www.praca.e-swarzedz.pl to adres nowej
witryny internetowej, która zamieszcza ofer-
ty pracy dla mieszkañców Swarzêdza.

Wojciech
Staniszewski

„Swarzêdzaninem
2005 roku”

Przedsiêbiorca Wojciech Staniszewski zo-
sta³ laureatem plebiscytu o tytu³ „Swarzê-
dzanina Roku”. Plebiscyt organizowany jest
przez redakcjê „Tygodnika Swarzêdzkiego”.
Uroczysta gala, podczas której posumowano
13. edycjê plebiscytu, odby³a siê 12 czerwca
w kinie „Hollywood”. Wœród goœci byli m.in.
„Swarzêdzanie: z poprzednich lat, burmistrz
Anna Tomicka i przewodnicz¹ca Rady Miej-
skiej Bo¿ena Szyd³owska, radni rady miejskiej
i powiatu, starosta Jan Grabkowski. Po og³o-
szeniu werdyktu Wojciech Staniszewski otrzy-
ma³ mnóstwo gratulacji, kwiatów i pami¹tkow¹
statuetkê. Kapitu³a konkursu, uzasadniaj¹c sw¹
decyzjê, odkreœli³a m.in. ogromny wk³ad Woj-
ciecha Staniszewskiego w rozwój gminy Swa-
rzêdz i tworzenie nowych miejsc pracy a tak-
¿e dzia³alnoœæ charytatywn¹. W gronie osób
nominowanych do tytu³u „Swarzêdzanina
2005 roku”znaleŸli siê tak¿e: Florian Fiedler,
El¿bieta Wieczorek oraz Jacek Wojciechow-
ski. Organizatorzy imprezy og³osili równie¿
wyniki innego plebiscytu: o tytu³ Swarzêdz-
kiego Sportowca i Dru¿yny Roku. Laureata-
mi zostali p³ywak Krzysztof Paterka oraz
dru¿yna pi³karskich seniorów SKS Unia.
Atrakcj¹ tego uroczystego wieczoru by³ tak-
¿e wystêp Krzysztofa Krawczyka.

R.

Tombea
i Utal

Liderami
Przedsiêbiorczoœci

Dwa przedsiêbiorstwa z terenu naszej
gminy - „Utal” sp. z o.o. oraz „Tombea”
Fabryka Mebli Tapicerowanych otrzyma-
³y w tym roku tytu³ laureata IV edycji kon-
kursu „Poznañski Lider Przedsiêbiorczo-
œci”. Uroczysty fina³ konkursu zorganizo-
wano 26 czerwca w sali bia³ej Urzêdu Miej-
skiego w Poznaniu.

Organizatorami konkursu s¹ prezydent Po-
znania, starosta poznañski, prezes MTP oraz
prezydent Sejmiku Gospodarczego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Celem konkursu jest po-
maganie wyró¿niaj¹cym siê przedsiêbiorstwom
w budowaniu trwa³ej poozycji na rynku. W ry-
walizacji konkursowej ocenie podlega m.in. sy-
tuacja ekonomiczna przedsiêbiorstw, jakoœæ ich
produktów i us³ug, stosowany system zapew-
nienia jakoœci, wartoœæ inwestycji, dynamika
zatrudnienia, opinie kontrahentów. „Tombea” i
„Utal” wyró¿niaj¹ siê w ka¿dej z tych dziedzin.

 Gratulujemy!
R.

www.kobylnica.com.pl

Dacia Logan dla Stra¿y miejskiej

17 lipca - 4 sierpnia: Przedszkole nr 5, os.
Koœciuszkowców 2,

7-18 sierpnia: Przedszkole nr 4, os.Miel-
¿yñskiego 4a,

21 - 31 sierpnia: Przedszkole nr 2,
os.Czwartaków 8.

ED

Stra¿acy
na manewrach

8 lipca w miejscowoœci Jezierce odby³y siê
VII Miêdzygminne Manewry Stra¿y Po¿arnej,
w których startowa³o 11 dru¿yn OSP z gmin
Kostrzyn, Pobiedziska i Swarzêdz.  Swarzêdz-
ka dru¿yna OSP zajê³a IV, a kobylnicka V miej-
sce. Swarzêdz na manewrach reprezentowali:
sekretarz gminy Andrzej Kurowski i komen-
dant gminny OSP S³awomir KaŸmierczak.

AK
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- Czy to prawda, ¿e nie zosta³a Pani jako
burmistrz zaproszona na uroczystoœæ zakoñ-
czenia nauki w klasach maturalnych w Ze-
spole Szkó³ nr 1?

- Tak to prawda.

- Jak by Pani skomentowa³a ten fakt?

- Powiem tak - ¿adne brzydkie polityczne
dzia³ania nie s¹ w stanie zburzyæ mojej ogrom-
nej ¿yczliwoœci i szacunku kierowanej do dzie-
ci, m³odzie¿y czy te¿ osób starszych. Nie
zniszcz¹ te¿ mi³ych wspomnieñ z lat 1986-
2000, w których to poza prac¹ zawodow¹
uczy³am tam wspania³ych m³odych ludzi, z
których dziœ jestem niezwykle dumna. W nie-
zwykle ¿yczliwej sobie pamiêci zachowa³am
tak¿e moje kole¿anki i kolegów z tej szko³y, z
którymi miewam kontakt do dziœ, a nasza
wzajemna ¿yczliwoœæ zawsze bardzo pozy-
tywnie s³u¿y sprawom  m³odzie¿y. Nie ak-
ceptujê dzia³añ, kiedy narzêdziem manipula-
cji staje siê cz³owiek i to niewa¿ne ten naj-
m³odszy, czy ten te¿ ju¿ starszy.

W tej szkole na plan pierwszy wysuniêto
politykê, edukacja posz³a gdzieœ w k¹t i to
jest najbardziej przykre.

- Co Pani s¹dzi o wyst¹pieniu podczas Ze-
brania Przedstawicieli Spó³dzielni Mieszkanio-
wej radnej Rady Powiatu, krytycznie wypo-
wiadaj¹cej siê o w³adzach naszego miasta. Pad³
tam  zarzut braku zainteresowania problema-
mi cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej.

- Sama jestem cz³onkiem Spó³dzielni
Mieszkaniowej od 20 lat mieszkaj¹c na os.
Koœciuszkowców, zatem problemy mieszkañ-
ców s¹ mi bardzo dobrze znane. Wspólnie z
w³adzami Spó³dzielni Mieszkaniowej stara-
my siê je rozwi¹zywaæ. Nie rozumiem sk¹d
taki atak, mogê tylko przypuszczaæ, ¿e to
efekt tocz¹cej siê kampanii wyborczej. Ja zaœ,
jak ka¿dy mo¿e ³atwo zauwa¿yæ, swój man-
dat zaufania wykonujê przez wszystkie dni
poszczególnych kadencji samorz¹du. Nie
mam zwyczaju pracowaæ tylko na 4 miesi¹ce
przed wyborami i tym ró¿niê siê od osób mi
nie¿yczliwych.

Jako cz³onek Spó³dzielni Mieszkaniowej
jestem na co dzieñ ¿ywotnie zainteresowana
sprawami SM, nie tylko „od œwiêta”, czyli w
czasie kampanii wyborczej. Wspó³praca gmi-
ny ze Spó³dzielni¹ w mojej ocenie przebiega
pozytywnie, choæ - jak to w ¿yciu - bywaj¹
ró¿nice zdañ. Jako burmistrz muszê wszak
dbaæ o interes ca³ej gminy i wszystkich  jej
mieszkañców, przy czym obowi¹zuje mnie
dyscyplina finansowa.

- Proszê podaæ przyk³ady wspó³pracy bur-
mistrza z w³adzami Spó³dzielni Mieszkanio-
wej...

- Uczestniczy³am w niektórych posiedze-
niach zarz¹du i Rady Nadzorczej Spó³dziel-
ni. Ostatnio, na przyk³ad, wraz z wicepre-
zesami Mari¹ Kantorsk¹ i Paw³em Bia³asem
odby³am wizjê lokaln¹ na projektowanym
parkingu ko³o Szko³y Podstawowej nr 4 na

Wyjaœnijmy od razu...
Rozmowa z burmistrz Swarzêdza Ann¹ Tomick¹

os. Koœciuszkowców. Budowê tego parkin-
gu sfinansuje gmina. Od Spó³dzielni przejêli-
œmy oœwietlenie na niektórych osiedlach i
ulicach, wspó³uczestniczymy w utwardza-
niu dróg spó³dzielczych, wspó³pracujemy ze
Spó³dzielni¹ w sprawie monitoringu miasta:
kilka kamer bêdzie umieszczonych na tere-
nach osiedlowych. Systematycznie wspó³-
pracujemy w sprawach regulacji zaleg³ych
spraw terenowo-prawnych - dotyczy to
zw³aszcza spó³dzielczych gruntów, na któ-
rych wybudowane s¹ drogi. Mi³o mi przeka-
zaæ Pañstwu informacjê, i¿ dziêki przychyl-
noœci Spó³dzielni w pomieszczeniach by³ej
„Olszynki” umieœcimy œwietlicê socjotera-
peutyczn¹ „Nasza Dziupla”w ramach nasze-
go Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Rozmawia³: A. Kurowski

TESCO
w Swarzêdzu
W Swarzêdzu rozpoczê³a siê bu-

dowa supermarketu TESCO.
Nowy sklep o powierzchni 2000 m
kw. powstaje przy ul. Cieszkow-
skiego. Bêdzie w nim równie¿
miejsce na galeriê handlowo-us³u-
gow¹ o pow. ok. 220 m kw.

Pierwsi klienci bêd¹ mogli tam robiæ zaku-
py  na prze³omie sierpnia i wrzeœnia - poin-
formowa³ Dariusz Nowaczyk z biura praso-
wego firmy TESCO Polska podczas konfe-
rencji prasowej, która odby³a siê w koñcu
czerwca w Swarzêdzu. Poza dziennikarzami
uczestniczyli w niej m.in. burmistrz Anna
Tomicka, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej
Bo¿ena Szyd³owska, radni - Barbara Kuchar-
ska i Marek Baumgart, szefowa PKPS Wanda
Konys oraz prezes SM Pawe³ Paw³owski.

Burmistrz Anna Tomicka zadeklarowa-
³a, i¿ udostêpni w ratuszu miejsce dla
przeprowadzenia rekrutacji chêtnych do
pracy w nowym supermarkecie. W swa-
rzêdzkim TESCO pracê znajdzie ok. 90

osób, dodatkowo 30 osób pracowaæ bê-
dzie w firmach obs³uguj¹cych supermar-
ket. - Zale¿y mi, aby by³y to miejsca pra-
cy dla mieszkañców naszej gminy - pod-
kreœli³a burmistrz Tomicka.

Podczas tego spotkania przedstawiciele
TESCO i firmy Aramis przekazali naszej gmi-
nie dwa czeki na kwotê 40.000 z³ ka¿dy. Bur-
mistrz Anna Tomicka dziêkuj¹c za ten dar

wrêczy³a jeden z czeków szefowej Stowarzy-
szenia Przyjació³ Dzieci Specjalnej Barbarze
Kucharskiej i wyrazi³a przekonanie, ¿e pod-
opieczni Stowarzyszenia szczególnie zas³u-
guj¹ na pomoc. - O tym na jaki cel przezna-
czone zostanie drugie 40.000 z³otych zade-
cydujemy wspólnie z radnymi - powiedzia³a
pani burmistrz.

MW
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Wzorem poprzednich miesiêcy

przedstawiamy Pañstwu zestaw
informacji na temat swarzêdzkich
inwestycji - tych ju¿ ukoñczonych,
bêd¹cych w fazie przygotowañ b¹dŸ
realizacji i tych planowanych.

Oto aktualny przegl¹d sytuacji
przedstawiony nam przez Zofiê
Lewandowsk¹, która w ratuszu
kieruje sprawami inwestycji:

 Budowa i modernizacja kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy P³ywalni
„Wodny Raj” w Swarzêdzu

To jedna z najwiêkszych tegorocznych in-
westycji. Zosta³a dobrze przygotowana  Prze-
targ wygra³a firma p. Pop³awskiego - ta sama,
która w zaledwie rok zbudowa³a gimnazjum
w Zalasewie. Budowa rozpoczê³a siê w mar-
cu i przebiega sprawnie. Inwestycja powinna
byæ gotowa z koñcem sierpnia.

Przypomnijmy, ¿e ko³o „Wodnego Raju”
powstaje  plenerowa, przykryta dachem sce-
na wraz z dwukondygnacyjnym budynkiem
techniczno-socjalnym, który pomieœci m.in.
szatnie, garderoby, toalety dla artystów i
wykonawców wystêpuj¹cych na tej scenie.
Zaplecze to s³u¿yæ bêdzie równie¿ osobom
korzystaj¹cym ze sztucznego lodowiska o
wymiarach tafli 20x40m, które powstaje w
ramach tej inwestycji. Lodowisko bêdzie czyn-
ne przez kilka miesiêcy w roku, od jesieni do
wiosny. Latem p³yta lodowiska (po zdemon-
towaniu tzw. band) bêdzie tworzyæ miejsce
dla widowni imprez artystycznych organizo-
wanych w tym miejscu.

W ramach tego zadania - jako odrêbna in-
westycja - wykonane zosta³o równie¿ zada-
szenie trybun na stadionie pi³karskim KS Unia.
W po³owie lipca - na kilka dni przed rozpo-
czêciem Pi³karskich Mistrzostw Europy Ju-
niorów U19 - trwa³y tu ostatnie kosmetycz-
ne prace. Dwa mecze w ramach tej wielkiej
imprezy rozegrane zostan¹ w Swarzêdzu.

 Adaptacja pomieszczeñ sto³ówki Gim-
nazjum nr 3 dla potrzeb Biblioteki Pu-
blicznej w Swarzêdzu

Inwestycja zosta³a zakoñczona. Podpisa-
no umowê na wykonie mebli, które maj¹ byæ
gotowe do koñca lipca. Przeprowadzka pla-
nowana jest w sierpniu.

Dziêki tej inwestycji swarzêdzanie otrzy-
muj¹ nowoczeœnie urz¹dzon¹, przestronn¹ (o
powierzchni kilkuset metrów kw.) bibliotekê.
W nowej siedzibie jest miejsce na porz¹dn¹
czytelniê i stanowiska komputerowe z dostê-
pem do internetu.

Warto dodaæ, ¿e w zwi¹zku z przenosina-
mi biblioteki uczniowie Gimnazjum nr 3 na
os. Czwartaków nie zostan¹ pozbawieni
miejsca na spo¿ywanie posi³ków. Podczas
prac remontowych i adaptacyjnych wydzie-
lone zosta³o na ten cel odpowiednie po-
mieszczenie.

Przypomnijmy tak¿e, ¿e do tej pory Bi-
blioteka Publiczna mieœci siê w ciasnych po-
mieszczeniach ratusza. Po przeniesieniu bi-
blioteki do nowej siedziby bêdzie mo¿na
wreszcie rozpocz¹æ remont parteru i III piê-
tra ratusza. W pomieszczeniach opró¿nionych
przez bibliotekê powstanie Biuro Obs³ugi

klienta. Oznacza to dla swarzêdzan du¿e udo-
godnienie, gdy¿ - bez koniecznoœci b³¹kania
siê po ratuszowych korytarzach i piêtrach -
sprawnie, w jednym miejscu bêd¹ mogli za³a-
twiaæ swoje sprawy w UMiG. Z kolei re-
mont III piêtra (poddasza) w ratuszu to in-
westycja, która pozwoli na stworzenie tam
wreszcie  warunków do normalnej pracy. Cho-
dzi o za³o¿enie izolacji cieplnej dachu (po-
mieszczenia zim¹ s¹ niedogrzane, a latem za-
mieniaj¹ siê w „piekarnik”) i wstawienie kilku
niezbêdnych okien.

 Budowa sieci wodoci¹gowej i kanali-
zacji sanitarnej w Uzarzewie

Prace ju¿ siê rozpoczê³y. Przetarg wygra³o
konsorcjum firm WPRIn¿. Poznañ i IN¯-EKO
Konin. Inwestycja ma byæ wykonana do koñ-
ca roku.

 Budowa magistrali wodoci¹gowej z Ja-
nikowa do Wierzenicy i Wierzonki

Przetarg zosta³ rozstrzygniêty, w lipcu
wykonawca wchodzi na plac budowy. Zakoñ-
czenie inwestycji nast¹piæ ma do koñca br.

 Budowa nawierzchni w ul. Krañco-
wej w Swarzêdzu

Inwestycja zosta³a zakoñczona.

 Wymiana sieci wodoci¹gowej w ulicach:
Malinowej, Morelowej Wiœniowej, Czere-
œniowej i Brzoskwiniowej w Swarzêdzu

Budowa zosta³a zakoñczona , niebawem
rozpocznie siê budowa nawierzchni.

 Wszystkie wykonane w 2005 roku pro-
jekty na budowê nawierzchni ulic:

Dzia³kowej i Piaskowej w Swarzêdzu, ̄ wirki
i Wigury w Kobylnicy oraz Wrzosowej w
Bogucinie - uzyska³y pozwolenia na budowê.
Wykonawcy weszli ju¿ na budowy. Inwesty-
cja w ul. Wrzosowej w Bogucinie obejmie
swym zakresem czêœæ ul. Grzybowej - to zna-
czy, ¿e po³¹czy nawierzchniê asfaltow¹ nale-
¿¹c¹ do m. Poznania z nowowybudowan¹ na-
wierzchni¹ ul. Wrzosowej i Jod³owej.

 Nawierzchnia ul. Reja i Wybickiego
w Swarzêdzu

Budowa zakoñczona.

 Projekty na budowê nawierzchni w
ulicach Kossaka, Wyczó³kowskiego,
Che³moñskiego, Kopernika, Fredry w
Swarzêdzu

Przetargi zosta³y rozstrzygniête, umowy
s¹ podpisane i trwaj¹ prace projektowe.

 Budowa chodnika w ul. Kupieckiej i
Armii Poznañ w Swarzêdzu

Przetarg zosta³ rozstrzygniêty, umowa
podpisana, trwaj¹ prace projektowe.

 Budowa zatoki autobusowej na placu
Niez³omnych w Swarzêdzu

Trwaj¹ prace. Wykonuje je firma Krug.
Zatoka ma byæ gotowa przed rozpoczêciem
roku szkolnego.

Lato w inwestycjach

Wkrótce ul. Kirkora stanie siê wielkim placem budowy.
Powstanie tu tunel pod torami kolejowymi.

dokoñczenie na stronie 5
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 Budowa oœwietlenia swarzêdzkich
ulic: Botaniczna, Hebanowa, Cedrowa, Cy-
trusowa, Kokosowa, Mahoniowa, Palisan-
drowa i Figowa

Inwestycja zosta³a wykonana.
W tym roku gmina zamierza ponadto

wybudowaæ oœwietlenie na kilku innych
ulicach w Swarzêdzu, Janikowie i Bo-
gucinie. Które z tych zamierzeñ uda siê
zrealizowaæ - zale¿y od kwot ofert na
przetargach.

 Rozbudowa i modernizacja Sk³a-
dowiska Odpadów Komunalnych w Ra-
bowicach

Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest tu wybudowa-
nie drugiej kwatery do sk³adowania odpadów.
Nadal trwaj¹ prace projektowe.

 Wykonanie systemu nadzoru wizyj-
nego dla Swarzêdza (tzw. monitoring)

Bardzo wa¿na inwestycja dla poprawy
bezpieczeñstwa w mieœcie. Inwestycja pole-
gaæ bêdzie na zainstalowaniu - w newralgicz-
nych miejscach - kamer, przesy³aj¹cych ob-
raz drog¹ radiow¹ do centralnego miejsca - tzw.
centrum monitoringu.

Gmina liczy³a na pozytywn¹ decyzjê Ko-
mendanta Policji w Poznaniu. Chodzi³o o
to, by obraz z kilkunastu kamer rozmiesz-
czonych w Swarzêdzu móg³ byæ przesy³a-
ny do pomieszczeñ w swarzêdzkim komi-
sariacie policji, który - z oczywistych
wzglêdów - jest najlepszym miejscem do
tego celu. W³aœnie tam powstaæ powinno
czynne ca³¹ dobê centrum. Niestety policja
odmówi³a. Rozpatrywane s¹ inne warianty
lokalizacji centrum monitoringu.

Ca³y projekt, ze wzglêdu na koszty, reali-
zowany bêdzie etapowo. W tegorocznym
bud¿ecie s¹ pieni¹dze na budowê centrum
monitoringu i instalacjê pierwszych kamer.
Przetarg zosta³ og³oszony, termin otwarcia
zosta³ przesuniêty z uwagi na wyjaœnienia
udzielane oferentom.

 Informatyzacja Urzêdu Miasta i Gminy

Od lutego trwa proces wdra¿ania zintegro-
wanego systemu ADAS (dostawc¹ jest firma
Tensoft z Opola). Jego docelowym zadaniem
bêdzie stworzenie w UMiG spójnego kom-
puterowego systemu obs³ugi klienta.

 Inwestycje realizowane wspólnie z
Aquanetem

W tym roku gmina planuje wspóln¹ z Aqu-
anetem inwestycjê w ul. Zap³ocie w Swarzê-
dzu. Aquanet wybuduje kanalizacjê sanitarn¹
a gmina deszczow¹. Aquanet zap³aci te¿ za
projekt na budowê kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej. Gmina zapewni³a w bud¿ecie pieni¹-
dze na budowê kanalizacji deszczowej.

Bêdzie te¿ wspólnie kontynuowana budo-
wa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sien-
kiewicza, Piotra Skargi, Krêtej, Wawrzyniaka i
Meblowej w Swarzêdzu. Aquanet bêdzie dla
gminy inwestorem zastêpczym. Projekt doty-
cz¹cy ul. Zap³ocie jest na ukoñczeniu.

 Rozpoczê³y siê prace nad koncepcj¹
budowy ul. Dworcowej w Kobylnicy.

 Og³oszono przetargi na

...projekt budowy ul. Cybiñskiej w Swa-
rzêdzu oraz na wzmocnienie nawierzchni ul.
Rabowickiej na odcinku od Œredzkiej w Swa-
rzêdzu do ul. Bliskiej w Jasiniu. Oferty zo-
stan¹ otwarte 19 lipca, prace maj¹ byœ wyko-
nane w sierpniu w czasie przerwy urlopowej
Volkswagena.

  Trwaj¹ prace projektowe

...dotycz¹ce przebudowy skrzy¿owania ul.
Staniewskiego z Kórnick¹ i Wilkoñskich.

 Zgodnie z wol¹ radnych

...rozpoczynaj¹ sie prace projektowe
przy budowie sieci wodoci¹gowej w obrê-
bie ulic: Mechowska, Moniuszki i Chopina
w Gruszczynie.

 Opracowywane s¹ projekty

... na budowê drogi z Janikowa do Kicina
oraz na budowê chodnika oraz ci¹gu pieszo-
rowerowego w Kobylnicy od ul. Swarzêdz-
kiej do ul. Leœnej. Przypomnijmy, ¿e w ubie-
g³ym roku gmina zbudowa³a chodnik po prze-
ciwnej stronie drogi nr 5 w Kobylnicy.

 UMiG kupi³

...samochód dla stra¿y miejskiej i wspó³fi-
nansowa³ zakup pojazdu dla dla OSP w Ko-
bylnicy.

 Budowa nawierzchni ul. Latawcowej
w Janikowie

Radni przeznaczyli na ten cel 70 tys. z³
Dokumentacjê wykona³a firma EURO-
FOAM, która zobowi¹za³a siê tak¿e dostar-
czyæ materia³y.

M.W., Z.L.

Na placu Niez³omnych w Swarzêdzu powstaje porz¹dna zatoka autobusowa.

Na budowie sceny plenerowej i lodowiska przy P³ywalni
 „Wodny Raj” w Swarzêdzu.
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Wianki 2006
24 czerwca 2006 roku nad Jeziorem Swarzêdzkim trady-

cyjnie odby³ siê festyn „Wianki”, w czasie którego wyst¹pi³
zespó³ „Czarne Koty” i Sekcja Regionalna OLSZYNA. Zaba-
wê taneczn¹ do godziny 1:30 prowadzi³ Wojciech Szopka z
zespo³em. Tradycyjnie odby³ siê te¿ konkurs na najpiêkniej-
szy wianek. 12 wianków dostarczonych na konkurs zosta³o
wypuszczonych na taflê jeziora przez m³odych kajakarzy z
klubu „Canoe”. Z ogromnym podziwem uczestnicy festynu
ogl¹dali pokaz sztucznych ogni.

Fina³
„Zostañ

gwiazd¹”
9 czerwca 2006 roku w Gimnazjum nr 3

odby³ siê kolejny fina³ konkursu piosenki
amatorskiej Zostañ Gwiazd¹. Po wczeœniej-
szych eliminacjach do fina³u zakwalifiko-
wa³o siê 12 uczestników ze szkó³ podsta-
wowych i 12 z gimnazjów. Po wys³uchaniu
wszystkich prezentacji jury wy³oni³o zwy-
ciêzców. W kategorii szkó³ podstawowych
laureatem konkursu zosta³a Katarzyna
Adamczak - uczennica Szko³y Podstawo-
wej nr 4, która wykona³a piosenkê „Weso³y
deszczyk”, a w kategorii gimnazjów zwy-
ciê¿y³ Piotr Begier, uczeñ Gimnazjum nr 3,
za wykonanie piosenki „Nie dokazuj”, któ-
ry z reszt¹ wybrany zosta³ ulubieñcem pu-
blicznoœci. Z bardzo du¿ym aplauzem spo-
tka³ siê wystêp chóru „Dominanta” z Gim-
nazjum nr 3 pod kierunkiem pani Katarzy-
ny Stramowskiej.

R. 1. Katarzyna Adamczak - uczennica SP nr 4 2. Piotr Begier - uczeñ Gimnazjum nr 3



Str. 7Czerwiec - lipiec  2006

Dzieñ Dziecka
na Rynku

3 czerwca 2006 roku na Rynku w Swarzê-
dzu odby³ siê festyn z okazji Dnia Dziecka.
T³umnie zgromadzone dzieci wraz z rodzicami
mog³y podziwiaæ przedstawienie „Jaœ i Ma³-
gosia” w wykonaniu artystów z Krakowa jak
równie¿ pos³uchaæ piosenek dla dzieci zaœpie-
wanych przez Wiolê KaŸmierczak. Du¿¹ uwa-
gê dzieci przyci¹gnê³a olbrzymia zje¿d¿alnia,
z której ka¿de dziecko mog³o korzystaæ do woli,
jak równie¿ clown, który obdarowywa³ dzieci
balonikami. Nie mniejszym zainteresowaniem
cieszy³o siê stanowisko plastyczek, przy któ-
rym mo¿na by³o wymalowaæ sobie buŸkê. W
trakcie ca³ego festynu dzieci obdarowywane
by³y cukierkami.

O.K.

... i w Janikowie
10 czerwca w Janikowie odby³ siê festyn z

okazji Dnia Dziecka. G³ównymi organizatora-
mi byli So³ectwo Janikowo Górne, Aeroklub
Poznañski oraz Poznañska Policja. Na festyn
przyby³o oko³o 100 dzieci wraz z rodzicami i
opiekunami. Powodzeniem cieszy³y odby³y siê
liczne konkursy, których zwyciêzcy uhonoro-
wani zostali nagrodami rzeczowymi.

Organizatorzy przygotowali dla najm³od-
szych interesuj¹ce pokazy. Policjanci z ogni-
wa przewodników psów s³u¿bowych zapre-
zentowali umiejêtnoœci swych czworono¿-
nych podopiecznych, policjanci z patrolu
konnego przywieŸli konie,  policjanci z Wy-
dzia³u Ruchu Drogowego - swe wspania³e
dwuko³owe „rumaki”, policjanci z Oddzia³u
Prewencji pokazali jak dzia³a armatka wodna
a Oddzia³ Pirotechniczny zademonstrowa³
pracê robota do rozbrajania ³adunków wybu-
chowych, wybuchy petard i œwiec dymnych.
Postarali siê te¿ stra¿acy  z OSP z Kobylni-
cy: udzielali pomocy poszkodowanemu w
symulowanym wypadku samochodowym.
Wielk¹ atrakcj¹ by³ te¿ pokaz modeli lataj¹-
cych przygotowany przez sekcje modelarzy
Aeroklubu Poznañskiego.

W samo po³udnie z nieba posypa³y siê cu-
kierki z przelatuj¹cego samolotu.

Kucharze policyjni ca³y czas serwowali
grochówkê, a m³odzie¿ z naszego so³ectwa
kie³basê z grilla, któr¹ sponsorowa³a policja.

Sw¹ obecnoœci¹ zaszczyci³y nasz festyn
równie¿ pani burmistrz Anna Tomicka oraz
przewodnicz¹ca Rady Miasta i Gminy Swa-
rzêdz pani Bo¿ena Szyd³owska która ufun-
dowa³a s³odycze dla naszych milusiñskich.

Ca³y czas dopisywa³a nam œwietna pogoda
i wspania³e humory.

Specjalne podziêkowania dla:
Komendy Wojewódzkiej Policji, dowódcy

Oddzia³u Prewencji w Poznaniu, naczelnika
Wydzia³u Ruchu Drogowego, Urzêdu Miasta
i Gminy Swarzêdz, Pracowników Zak³adu
Gospodarki Komunalnej, Stra¿aków OSP w
Kobylnicy, Aeroklubu Poznañskiemu, pana
pu³kownika pilota Hieronima Kowalskiego,
firm z terenu So³ectwa - Euro Foam, Droma-
der, Agroma, Drukarnia EkoRol., oraz dla
wszystkich, którzy pomogli przy organizacji
tegorocznego Dnia Dziecka.

so³tys Janikowa Górnego
Ryszard Wiczyñski
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Gimnazjum nr 3 im. Pol-
skich Noblistów w programie
edukacyjnym

Po raz kolejny nauczyciele z Gimnazjum
nr 3 w Swarzêdzu bior¹ udzia³ w programie
edukacyjnym organizowanym przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej i przez Gazetê Wy-
borcz¹ ubiegaj¹c siê o tytu³  „Nauczyciela z
klas¹”.

Program ten skierowany jest do wszyst-
kich szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych. Uczestnicz¹ w nim na-
uczyciele, którzy chc¹ podnieœæ jakoœæ pracy
dydaktycznej i s¹ gotowi zaprezentowaæ pu-
blicznie - poprzez publikacjê w internecie -
swoje umiejêtnoœci. Koordynatorem progra-
mu w gimnazjum jest pani mgr Monika Sza-
firska, a uczestnikami s¹: pani mgr Krystyna
Pokorska, pani mgr Katarzyna Fabrowska,
pani mgr Ewa Madanowska, pani mgr Danuta
Kasperczuk i pani mgr Monika Bêdziecha-
Tischer. Zespó³ nauczycieli opracowuje plan
uczestnictwa w akcji, ustala zasady wspó³-
pracy, przygotowuje prezentacje i warsztaty
dla rady pedagogicznej, itp.

     Na program sk³adaj¹ siê cztery czêœci:

Nauczycielu, odejdŸ od tablicy...
Nauczycielu, pracuj metod¹ projektów...
Nauczycielu, oceniaj uczniów tak, by po-

móc im siê uczyæ...
Uczeñ te¿ cz³owiek...

Ka¿dy nauczyciel wykonuje zadania, by
zdobyæ wszystkie cztery powy¿sze „spraw-
noœci”. Jego pracê oceniaj¹ nauczyciele wcho-
dz¹cy w sk³ad zespo³u nauczycieli z innych
szkó³ (pisz¹c recenzje), a o uzyskaniu tytu³u
decyduje komisja powo³ana przez organiza-
torów.

W czasie wykonywania zadañ szko³y pra-
cuj¹ w parach. Wspieraj¹ siê w swoich dzia³a-
niach, pomagaj¹ w pokonywaniu trudnoœci,
nauczyciele wymieniaj¹ siê uwagami. Pod
koniec realizacji ka¿dej sprawnoœci nauczy-
ciela recenzenci wypisuj¹ mocne i s³abe stro-
ny prac poszczególnych nauczycieli - powsta-
nie „opinia-recenzja”, która bêdzie mia³a
ogromne znaczenie dla komisji przyznaj¹cej
tytu³ „Nauczyciel z klas¹”. Komisja dokonu-
je ocen cz¹stkowych. Dopiero pomyœlne ukoñ-
czenie ca³ego programu daje nauczycielowi
tytu³: „Nauczyciel z klas¹”. Szko³a, w której
minimum 4 nauczycieli uzyska tytu³ „Na-
uczyciel z klas¹”, otrzymuje dyplom poœwiad-
czaj¹cy udzia³ w programie „W naszej szkole
ucz¹ nauczyciele z klas¹”.

Uczniowie z naszego gimnazjum odnosz¹
siê do realizowanych zadañ bardzo pozy-
tywnie. Chêtnie uczestnicz¹ we wszystkich
pracach zwi¹zanych z realizacj¹ kolejnych
sprawnoœci. Czêsto pojawiaj¹ siê wœród
nich opinie, ¿e dziêki poszczególnym za-
daniom, zw³aszcza tworzeniu projektów
edukacyjnych (dotycz¹cych np. zwi¹zków
kultury polskiej i niemieckiej w Wielkopol-
sce, ekologii, pisaniu scenariusza filmowe-
go na podstawie lektury, etc) mogli nie tyl-
ko wiele siê nauczyæ, ale nauka czêsto sta-
wa³a siê dobr¹ zabaw¹!

Jesteœmy przed realizacj¹ ostatniego punk-
tu programu. Uczestnictwo w tej akcji daje
nam ogromnie du¿o satysfakcji, a co najwa¿-
niejsze pozwala wzbogaciæ nasze umiejêtno-
œci dydaktycznie, poszerza horyzonty. Po-
zwala spojrzeæ na ucznia nie tylko poprzez
pryzmat „szkie³ka i oka” ale przede wszyst-
kim uczy nas, nauczycieli, jak byæ najlepszy-
mi w tym najpiêkniejszym zawodzie œwiata -
dla uczniów a nie tylko dla tytu³u „nauczyciel
z klas¹”.

Monika Bêdziecha-Tischer

„¯o³êdziowe
Skrzaty”

na Zamkowej
Od 10 czerwca 2006 roku, Przedszkole nr 1 w Swa-

rzêdzu nosi nazwê „¯o³êdziowe skrzaty „. Uroczy-
ste nadanie imienia mia³o miejsce podczas obcho-
dów 60-lecia istnienia placówki.

Tego dnia nasze przedszkole odwiedzili liczni goœcie: przedstawi-
ciele  w³adz Miasta i Gminy Swarzêdz, dawni absolwenci przedszko-
la, poprzednia p. dyrektor,  ks. proboszcz  z parafii œw. Marcina w
Swarzêdzu, emerytowani pracownicy, dzieci aktualnie uczêszczaj¹ce
do przedszkola oraz ich rodzice. Z tej okazji ogród przedszkolny
zosta³ specjalnie udekorowany, wygl¹da³ wiêc jeszcze piêkniej ni¿
zwykle. Dzieci wyst¹pi³y w roli ¿o³êdziowych skrzatów, w insceni-
zacji muzycznej pod tym samym tytu³em. Dla goœci zatañczy³y dziew-
czynki z naszego przedszkola, ucz¹ce siê w szkó³ce Ma¿oretek, pod
kierownictwem p. Pauliny Paetz. Zagra³a Swarzêdzka Orkiestra Dêta.
W budynku przedszkola na goœci czeka³a Izba Pamiêci - z kronikami i
archiwalnymi zdjêciami. Mo¿na by³o posiliæ siê, wypiæ krzepi¹c¹ kawê
oraz skosztowaæ jubileuszowego tortu

Wszyscy, którzy choæ trochê zwi¹zani byli z najstarszym swa-
rzêdzkim przedszkolem poczuli radoœæ, dumê i wzruszenie. Z uœmie-
chem na twarzy patrzyli na piêknie odnowiony budynek przedszko-
la, przypominaj¹c sobie spêdzone tutaj szczêœliwe chwile.

Chc¹ mieæ
klasê

Myœlê, ¿e jeszcze wielu ma³ych mieszkañców Swarzêdza, razem z
¿o³êdziowymi skrzatami nauczy siê odró¿niaæ dobro od z³a, zbuduje
obraz w³asnego ja, zawrze prawdziwe przyjaŸnie i poczuje siê na-
prawdê szczêœliwie.

Hanna  Stasiñska - Filary
 Nauczycielka Przedszkola nr 1

Dyrekcja Przedszkola sk³ada serdeczne podziêkowania: p. Sta-
nis³awowi i Marcinowi Witeckim oraz wszystkim pracowni-
kom Drukarni Swarzêdzkiej, p. Henrykowi Zawadzie - ogrodni-
kowi, p. Romanowi Pêdrakowi - w³aœcicielowi cukierni z K³ec-
ka, firmie Swardom, firmie Denaro, w³aœcicielom biura podró¿y
„Jamajka „, Gminnej Spó³dzielni Samopomoc Ch³opska  , firmie
B. Broda, ABC Espresso , oraz wszystkim rodzicom dzieci
uczêszczaj¹cych do przedszkola.
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Akcja „Lato 2006”
W czasie tegorocznych letnich wakacji, w okresie od 4 lipca do 11

sierpnia, na dzieci i m³odzie¿ z gminy Swarzêdz czekaæ bêdzie wiele
atrakcji. Wszystkie szko³y podstawowe i gimnazja prowadzone przez
gminê organizuj¹ zajêcia w ramach akcji „Lato 2006”. Uczniowie bêd¹
mogli uczestniczyæ w zajêciach sportowo - rekreacyjnych, plastycz-
nych i informatycznych. Wychowawcy planuj¹ te¿ zajêcia na p³ywal-
ni i wycieczki autokarowe.

Równie¿ w so³ectwach, w Uzarzewie, Sarbinowie, Jasiniu i
Rabowicach, Kruszewni, Janikowie Dolnym, Gortatowie,

£owêcinie i Gruszczynie prowadzone bêd¹ zajêcia œwietlico-
we i wyjazdowe.

W so³ectwach odbêd¹ siê tak¿e, organizowane ka¿dego roku przez
Oœrodek Kultury, festyny „Baw siê razem z nami”.

Terminy festynów:
7.07.2006r. - Gruszczyn - plac przy œwietlicy
10.07.2006r. - Janikowo - boisko sportowe
12.07.2006r. - Kruszewnia - teren przy œwietlicy
14.07.2006r. - Kobylnica - boisko szkolne
18.07.2006r. - Rabowice - teren przy œwietlicy
3.08.2006r. - £owêcin - plac zabaw przy boisku sportowym
4.08.2006r. - Gortatowo - teren przy œwietlicy

Nasze
ma³e

i du¿e
sukcesy
Mi³ym akcentem koñcz¹cego

siê roku szkolnego 2005/2006 by³
koncert zorganizowany dla rodzi-
ców przez uczniów, nauczycieli oraz
wychowawców Gimnazjum nr 2.
Przygotowane przez nas widowi-
sko zatytu³owaliœmy „Nasze ma³e
i du¿e sukcesy”.

Podczas imprezy chcieliœmy zaprezen-
towaæ nasze osi¹gniêcia w dziedzinie spor-
tu i kultury, a mamy ich niema³o. Nasze
wzruszaj¹ce przedstawienie rozpoczêliœmy
tañcem narodowym „Kujawiak” w wyko-
naniu grupy tanecznej oraz piosenk¹ „
Otwórz oczy” w wykonaniu zespo³u wo-
kalno-muzycznego „Niebo”. Owacyjnie
przyjêty zosta³ wystêp zespo³u z kl. 2 G,
który zaj¹³ I miejsce w Pó³finale Wojewódz-
kim w Aerobiku Grupowym.

Jak wiadomo jêzyki obce s¹ naszym
oknem na œwiat, ale czasami te¿ „piêt¹ Achil-
lesow¹”. Chêtnie uczymy siê ich „na weso-
³o”. Dlatego z przyjemnoœci¹ zaprosiliœmy
rodziców i goœci do obejrzenia widowiska
w jêzyku niemieckim, zaprezentowanego
tak¿e podczas obchodów Dni Swarzêdza w
powi¹zaniu z uroczystoœciami piêtnastolet-
niej wspó³pracy gmin Swarzêdz - Ronnen-
berg. Przedstawiliœmy skecz pod tytu³em „
Im Examen”, piosenkê „ Schnappi”, walca

wiedeñskiego oraz taniec hiszpañski wyko-
nany przez naszych uczniów.

W naszej szkole dzia³a tak¿e kabaret
„Ni¿szych panów”, który za ka¿dym ra-
zem rozbawia nas do ³ez.

Po „Ciastuszkach” wykonanych przy
akompaniamencie p. Korzeniewskiej przy-
szed³ czas na wystêp Justyny, Asi i Sonii.
Dziewczyny zajê³y III miejsce w kategorii
Disco Mini Formacje w II Wielkopolskim
Konkursie Tañca Nowoczesnego i rozrusza-
³y nasz¹ publicznoœæ.

Nie od dziœ wiemy, ¿e sport to zdrowie,
ale dziewczyny z klasy II h pokaza³y, ¿e
mo¿e on byæ tak¿e wielk¹ przyjemnoœci¹.
Grupa otrzyma³a wyró¿nienie za udzia³ w
II Wielkopolskim Konkursie Tañca Nowo-
czesnego.

Po piosence „Dla Rodziców” podziêko-
waliœmy organizatorom koncertu za ich ca-
³oroczny wk³ad w pracê z uczniami oraz
rodzicom, obiecuj¹c jednoczeœnie nastêpny
pokaz za rok

Ewa Nowotarska
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Dzia³ki
w Gruszczynie

jak œwie¿e bu³ki
Sprzeda¿ dzia³ek budowlanych w Gruszczynie na-

bra³a tempa. Spoœród 102 dzia³ek, jakie gmina ofe-
rowa³a od 2005 roku, do 6 lipca 2006 sprzedane zo-
sta³y 74 dzia³ki za ³¹czn¹ kwotê 3.725.962,27 z³.

W sumie podpisano 34 akty notarialne na zbycie nieruchomoœci
po³o¿onych w Gruszczynie, dochód z tego tytu³u dla gminy wynosi
1.689.978,71 z³. W przygotowaniu do podpisania aktów notarialnych
jest kolejne 40 dzia³ek, za które przewiduje siê wp³ywy w wysokoœci
2.035.983,56 z³. Akty te podpisane zostan¹ w ci¹gu dwóch miesiêcy.

Sprzeda¿ dzia³ek, po raz pierwszy w historii Swarzêdza, wspierana
by³a kampani¹ reklamow¹ przygotowan¹ przez Urz¹d Miasta i Gmi-
ny. Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej omawiane by³y szcze-
gó³y tej kampanii oraz koszty zwi¹zane ze sprzeda¿¹ dzia³ek.

PKO wspiera
zakup dzia³ek

gminnych
Zakup dzia³ki budowlanej dla rodziny to du¿y wydatek finanso-

wy. Gdy œrodki w³asne s¹ niewystarczaj¹ce, trzeba siêgn¹æ najczê-
œciej po kredyt. Gmina od 2005 r. w swojej ofercie do sprzeda¿y
przygotowa³a dzia³ki budowlane, m.in. w Gruszczynie. Oddzia³ I
PKO BP w Swarzêdzu skierowa³ do Urzêdu Miasta i Gminy ofertê
specjaln¹, która ma zachêciæ potencjalnych klientów do zakupu
dzia³ek gminnych. Bank oferuje w promocji kredyt mieszkaniowy
hipoteczny   „W³asny K¹t”, przeznaczony m.in. na wszystkie cele
zwi¹zane z zaspokojeniem w³asnych potrzeb mieszkaniowych.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Oddziale I PKO BP w
Swarzêdzu, tel. 061 8187164, e-mail: budmiesznp.o.swa-
rzedz@pkobp.pl

Opr. A. Kurowski

Koszty zwi¹zane ze sprzeda¿¹ nieruchomoœci wynios³y 75.265,81
z³, w tym: podzia³ geodezyjny wykonany w 2005 roku - 14.640,00 z³;
wyceny nieruchomoœci - 25.717,00 z³; dokumenty geodezyjne (opisy
i mapy) - 14.427,40 z³; og³oszenia w prasie - 19.823,31 z³; og³oszenia
w serwisie internetowym redNet - 658,10 z³.

Znacznie ni¿sze by³y koszty kampanii reklamowej. Wynios³y one
w sumie 31.240 z³, czyli niespe³na 0,8 % zysków ze sprzeda¿y dzia-
³ek . W tym: za opracowanie strategii marketingowej, projektów gra-
ficznych dla wszystkich noœników (tablic informacyjnych, billboar-
dów, ulotek, banerów informacyjnych), koncepcji i projektu strony
www, nadzór nad ca³oœci¹ prac zarówno koncepcyjnych jak i produk-
cyjnych, dobór miejsc i uzgodnienia z w³aœcicielami billboardów oraz
miejsc umieszczania noœników kampanii zap³acono ³¹cznie 12.000 z³.
Natomiast za realizacjê kampanii reklamowej zap³acono 19 240 z³. Za
tê kwotê wykonano stronê internetow¹, banery informacyjne wraz z 4
tabliczkami kierunkowymi; tablicê przed Urzêdem Miasta; tablicê in-
formacyjn¹ z map¹ dzia³ek stoj¹c¹ na terenie dzia³ek; oklejono dwa
autobusy linii S-1 i S-2; wyprodukowano spot radiowy; wynajêto i
oklejono Mobil na 20 dni, wynajêto pojazd ci¹gn¹cy Mobil na 12 dni
i przemieszczano siê z nim 100 km dziennie na terenie Poznania,
Swarzêdza i okolic; wydrukowano ulotki reklamowe rozdawane na
terenie gminy Swarzêdz, Urzêdu Miasta i w du¿ych poznañskich
centrach handlowych.

Podsumowuj¹c ca³¹ akcjê zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ dzia³ek mo¿na
stwierdziæ, ¿e dochody z tytu³u sprzeda¿y dzia³ek wynosz¹ na dziœ
ponad 3,7 mln z³., a ca³kowity koszt wszystkich wydatków zwi¹za-
nych ze sprzeda¿¹ dzia³ek to 100 tys. z³.

Andrzej Kurowski
sekretarz gminy
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Wnioski te bêd¹ przyjmowane m.in. w ra-
mach realizacji specjalnych programów, finan-
sowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Poszczególne progra-
my bêd¹ skierowane do osób spe³niaj¹cych
nastêpuj¹ce kryteria:

1) Program „eSo³tys”:
- osoby poni¿ej 25 roku ¿ycia lub do 27

roku ¿ycia w okresie 12 miesiêcy od ukoñ-
czenia szko³y wy¿szej, które chc¹ uruchomiæ
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie jednej z
poni¿ej wymienionych gmin oraz których
kwalifikacje i pomys³ na dzia³alnoœæ najbar-
dziej bêd¹ odpowiada³y potrzebom mieszkañ-
ców danej gminy, uzyskaj¹ pomoc na urucho-
mienie tej dzia³alnoœci:

Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki,
Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Luboñ, Mosi-
na, Murowana Goœlina, Puszczykowo, Po-
biedziska, Rokietnica, Suchy Las, Stêszew,
Swarzêdz, Tarnowo Podgórne, m. Poznañ.

W ramach programu przyznanych zosta-
nie 17 dotacji - po jednej na ka¿d¹ gminê. Przy-

k³adowe rodzaje preferowanej dzia³alnoœci:
tanie porady prawne, us³ugi informatyczne,
poœrednictwo finansowe we wspó³pracy z
lokalnym bankiem, projektowanie i ochrona
zieleni.

2) Program „Twój debiut”:
- osoby poni¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestro-

wane jako bezrobotne przez okres do 24 mie-
siêcy. W ramach programu przyznanych zo-
stanie 15 dotacji.

3) Program „Moja szansa”:
- osoby powy¿ej 25 roku ¿ycia, zarejestro-

wane jako bezrobotne przez okres do 24 mie-
siêcy, z wy³¹czeniem absolwentów. W ramach
programu przyznanych zostanie 50 dotacji.

Szczegó³owe informacje mo¿na
znaleŸæ na www.pup.poznan.pl.
oraz pod numerem telefonu 061

8345684, a tak¿e w referacie rozwoju
gospodarczego UMiG w Swarzêdzu

(pok. 409,
tel 061 6512409).

Jesieni¹ mija kadencja obecnej
rady. Ustawa - Ordynacja wybor-
cza nak³ada na w³adze gminne
wspólnie z wojewódzkim komisa-
rzem wyborczym obowi¹zek przy-
gotowania i przeprowadzenia wy-
borów samorz¹dowych. Sekretarz
gminy Andrzej Kurowski wykonu-
j¹c stosowne zapisy ordynacji wy-
borczej przygotowa³ propozycjê
podzia³u gminy na okrêgi wybor-
cze z iloœci¹ mandatów przynale¿-
nych tym¿e. Zosta³y one radnym
przedstawione w projekcie sto-
sownej uchwa³y.

Wybory same w sobie wywo³uj¹ emocje,
budz¹ siê nadzieje na nowe rozdanie manda-
tów radnych. Zatem nic dziwnego, ¿e majowa
sesja Rady zdominowana by³a gwa³town¹ dys-
kusj¹ na powy¿szy temat. Argumenty logicz-
ne i statystyczne nie do wszystkich radnych
przemawia³y, prezentowali oni jedynie swój
punkt widzenia, uwa¿aj¹c go za s³uszny. Pro-
jekt uchwa³y z identycznym uzasadnieniem jak
do radnych, zosta³ przekazany do komisarza
wyborczego. Ocena projektu przez organ ze-
wnêtrzny by³a obiektywna i pozytywna, uzna-
no zasadnoœæ przedstawionej argumentacji.

Ordynacja wyborcza okreœla, ¿e naszej
wielkoœci gmina (na koniec 2005 r. licz¹ca

39.260 mieszkañców) ma do wyboru 21 rad-
nych. W okresie od ostatnich wyborów licz-
ba mieszkañców gminy wzros³a o ok 2,8 tys.,
zatem wzros³a norma przedstawicielska na 1
mandat i wynios³a 1870 mieszkañców. Aby
zapewniæ przys³uguj¹c¹ iloœæ mandatów i
sprostaæ normie przedstawicielskiej niezbêd-
na by³a korekta granic okrêgów wyborczych.
Przedstawiony projekt akceptowa³ ju¿ istnie-
j¹cy podzia³ gminy na cztery okrêgi i utrzy-
mywa³ istniej¹c¹ iloœæ mandatów. Potrzeba
przesuniêcia granic okrêgu by³a istot¹ nowe-
go projektu.

Projekt uchwa³y zosta³ zatwierdzony
przez Radê Miejsk¹ i po publikacji w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Wielkopol-
skiego bêdzie obowi¹zuj¹cym przepisem
prawa miejscowego.

Uchwa³a powo³uje cztery okrêgi wybor-
cze. Okrêgi posiadaæ bêd¹ nastêpuj¹c¹ iloœæ
mandatów: nr 1 - 5, nr 2 - 5, nr 3 - 6 i nr 4 - 5.
Pierwszy okrêg stanowi¹ pó³nocne osiedla
mieszkaniowe, nowoœci¹ tutaj jest powrót
budynków nr 1-8 os. D¹browszczaków do

ca³oœci osiedla. Przypomnê, ¿e os. D¹-
browszczaków w tym przypadku stanowi
jednolit¹ grupê przedstawicielsk¹ w spó³-
dzielni mieszkaniowej. Rozs¹dek nakazywa³
takie rozwi¹zanie.

W okrêgu drugim (zwanym starym mia-
stem) granicê po³udniow¹ przesuniêto z drogi
krajowej 92 do torów kolejowych trasy E
20, do³¹czono (co jest nowoœci¹) wieœ Jasin.
Od czterech lat wieœ Jasin prze¿ywa przy-
œpieszony rozwój, wskutek czego urbanizu-
je siê i aktywizuje siê gospodarczo, a jej po-
³udniowa czêœæ sta³a siê nawet podstref¹
Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

Okrêg trzeci obejmuje swoim zasiêgiem
Zatorze, Now¹ Wieœ i nowe osiedla miesz-
kaniowe w po³udniowej czêœci miasta. Na-
tomiast okrêg czwarty zwanym wiejskim,
obejmuje wszystkie so³ectwa gminy, za wy-
j¹tkiem Jasina i jest powierzchniowo naj-
wiêkszy.

Andrzej Kurowski
sekretarz gminy

To by³a SP nr 1
W informacji pt. Œwiêto Niezapominajki”

zamieszczonej w poprzednim wydaniu „Pro-
sto z ratusza” zakrad³ siê b³¹d. Otó¿ w Kon-
kursie Ekologicznym pod has³em „Bawmy siê
w zielone” uczestniczy³a - wœród innych -
Szko³a Podstawowa nr 1 ze Swarzêdza, a nie
- jak napisano - Szko³a Podstawowa nr 3.

      Przepraszamy.

Absolutorium
dla w³adz

STBS
28 czerwca br odby³o siê Walne Zgroma-

dzenie Swarzêdzkiego Towarzystwa Budow-
nictwa Spo³ecznego, podczas którego omó-
wiono dzia³alnoœæ i wyniki spó³ki. STBS pro-
wadzi dzia³alnoœæ w zakresie zaspakajania po-
trzeb swoich cz³onków oraz administruje
mieszkaniowym zasobem komunalnym. Spó³-
ka osi¹gnê³a pozytywne wyniki, wypracowa-
ny niewielki zysk zosta³ przeznaczony na dal-
szy rozwój firmy. Omówiono sprawy zwi¹-
zane ze zmianami w statucie spó³ki oraz dal-
szym rozwojem budownictwa komunalnego.
Prezes i Rada Nadzorcza otrzyma³y absoluto-
rium. Na kolejn¹ kadencjê obowi¹zki prezesa
spó³ki powierzono Maciejowi Sierzchule, a
obowi¹zki przewodnicz¹cego Andrzejowi Ku-
rowskiemu (funkcja sprawowana spo³ecznie).

Oprac. Andrzej Kurowski

Informacja
dla bezrobotnych

W zwi¹zku z uzyskaniem dodatkowych œrodków finansowych Powia-
towy Urz¹d Pracy w Poznaniu wznawia przyjmowanie wstêpnych wnio-
sków (deklaracji bezrobotnego), dotycz¹cych ubiegania siê przez oso-
by bezrobotne o œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Okrêgi wyborcze
w gminie Swarzêdz
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
w Kobylnicy dzia³a ju¿ 75 lat.
Uroczystoœæ z okazji jubile-
uszu odby³a siê18 czerwca.
Po mszy w koœciele p.w.
Œwiêtego Krzy¿a stra¿acy
wraz z goœæmi udali siê na
uroczysty apel, podczas któ-
rego jednostka OSP w Kobyl-
nicy otrzyma³a br¹zowy me-
dal za zas³ugi dla po¿arnic-
twa, a najbardziej zas³u¿eni
druhowie - odznaczenia.

Z okazji jubileuszu Kobylnicy stra¿acy
otrzymali prezent: fiata ducato, który bêdzie
im s³u¿y³ jako „lekki samochód ratowniczo-
gaœniczy”. Kluczyki do nowiutkiego auta prze-
kaza³a naczelnikowi OSP Arturowi Siemasz-
ko przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Bo¿ena
Szyd³owska, sekretarz gminy Andrzej Kurow-
ski oraz prezes Fundacji „Kierowcy Dzie-
ciom” Wies³aw Garwatowski.

Samochód zosta³ kupiony dziêki ofiarno-
œci sponsorów: Swarzêdzkiego Klub Praco-
dawcy, Urzêdu Miasta i Gminy, Fundacji
„Kierowcy Dzieciom” oraz licznym firmom i
instytucjom.

Organizatorzy uroczystoœci przygotowali
dla mieszkañców wiele atrakcji: koncert swa-
rzêdzkiej Orkiestry Dêtej ze Swarzêdza, wy-
stêpy taneczne druhen OSP z Kobylnicy i
Gromady Zuchowej „Leœnie Jagódki”, pokaz
stra¿acki ratownictwa drogowego oraz policji
z grupy antyterrorystycznej, by³y te¿ gry i
zabawy dla najm³odszych, wystêp zespo³u
„Twister”  oraz loteria fantowa.

Jubileusz OSP
w Kobylnicy

Z³oty medal za zas³ugi dla po¿arnic-
twa otrzyma³ druh Henryk Æwikliñski,
srebrny medal - druh Teofil Æwikliñski,
br¹zowy druhna Ewa Nowodycz i dru-
howie S³awomirow Nowodycz, Tomasz
Tomaszewski, Leszek Przepióra oraz
Artur Siemaszko.

Odznaki wzorowego stra¿aka otrzymali:
druhna Anna B³ochowiak i druhowie Jacek
Bartczak, Rafa³ Æwikliñski, Przemys³aw Prze-
pióra, Damian Strojny i Micha³ Æwikliñski.

Srebrn¹ odznakê m³odzie¿owej dru¿yny po-
¿arniczej otrzymali druhowie Jakub Sêkowski i
£ukasz Mañka a br¹zow¹  druh Marcin Sêkowski.
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A tak powstaje
 nowa biblioteka...
Oto kilka zdjêæ z adaptacji skrzyd³a Gim-

nazjum nr3 na bibliotekê. Czekamy jeszcze
na nowe meble, potem zapakujemy kilka-
dziesi¹t tysiêcy ksi¹¿ek do kartonów i od-
pakujemy je ju¿ w nowej bibliotece. Jesieñ
powitamy ju¿ na pewno pod nowym adre-
sem, ale o dok³adnym terminie otwarcia bi-
blioteki powiadomimy Czytelników pod
koniec wakacji.

Có¿ to za rupiecie
 w „Galerii na parapecie?

W naszej „Galerii na parapecie” zrobi³o siê
bardzo kolorowo... Znów znalaz³y siê tam
zagadkowe rupiecie, czyli... rekwizyty ilu-
struj¹ce wiersze Jana Brzechwy. 2 lipca br.
obchodzimy 40 rocznicê œmierci poety, któ-
rego wiersze z przyjemnoœci¹ recytuje ka¿de
dziecko w przedszkolu i w szkole, a dla doro-
s³ych na pewno s¹  zawsze mi³ym wspomnie-
niem dzieciñstwa.

OdwiedŸcie oddzia³ dzieciêcy biblioteki w
ratuszu i spróbujcie odgadn¹æ, jakie wiersze
znalaz³y swoje plastyczne odpowiedniki na
naszym zielonym parapecie. Na stoliku bêd¹
czeka³y na Was œci¹gi (zestaw wierszy Jana

Konkurs literacki „Harry Potter i... co da-
lej?” udowodni³, ¿e kilka uczennic w Swarzê-
dzu ma naprawdê „œwietne pióro”. Nades³ane
prace przeczytali nie tylko cz³onkowie komi-
sji, ale te¿ kilkoro rówieœników autorek, a ci
potrafi¹ byæ naprawdê surowymi sêdziami.
Ale tym razem opinie by³y jednog³oœne - pra-
ce by³y po prostu niesamowite! Autorki po-
mys³owo tworzy³y fabu³ê w oparciu o mi-
sternie zbudowane w¹tki i œrodki stylistycz-
ne. Wiernie odda³y atmosferê typow¹ dla po-
wieœci fantastycznych, charakterystyczne
cechy bohaterów, ich sposób mówienia, s³a-
bostki, ulubione powiedzonka. Zastosowa³y
ciekaw¹ budowê kompozycyjn¹, zró¿nicowa-
nie czcionek, zwielokrotnione znaki inter-
punkcyjne dla podkreœlenia warstwy emocjo-
nalnej, dialogi, podzia³ na rozdzia³y, ilustra-
cje. Bogactwo zastosowanych œrodków (a
mo¿e czarodziejskich sztuczek...?) œwiadczy
o tym, ¿e prace zosta³y przemyœlane w naj-
drobniejszym szczególe. Wydawa³o siê, ¿e
naprawdê czytamy kolejne rozdzia³y orygi-
nalnej powieœci.

Autorki prac otrzyma³y piêkne nagrody -
ksi¹¿ki i filmy o Harrym Potterze. Kukie³ki
czarownic, ksi¹¿eczki i gad¿ety to moje pry-
watne prezenty dla utalentowanych autorek
(same dziewczyny!) znakomitych prac. Spon-
sor - Ksiêgarnia Nowela w Poznaniu przeka-
za³a torby reklamowe z ok³adk¹ VI. tomu przy-
gód Harry´ego Pottera. Kolorowe lizaki od
bibliotekarzy by³y ju¿ tylko s³odkim koñco-
wym akcentem spotkania.

Bardzo dziêkujê za udzia³ i ciekawe prace
laureatkom - Celestynie £u¿yñskiej (absolut-
na rewelacja!), Klaudii £u¿yñskiej, Kamili
Balcerowskiej, Elizie Nowackiej, Katarzynie
Dybie. Naprawdê nie zawiod³a Was wyobraŸ-
nia! Ale... istnieje jednak podejrzenie, ¿e
uczestnikom pomaga³ jakiœ eliksir lub po pro-
stu maj¹ na swoich biurkach ka³amarze z ma-
gicznym atramentem... Nie zdziwi³abym siê,
gdyby w wyniku zastosowania przez komi-
sjê pewnych sztuczek (nie zdradzê jakich)
okaza³o siê, ¿e macza³ w tym palce ktoœ, kto
nie jest Mugolem...

Ma³gorzata Merczyñska

Napisane magicznym
atramentem...
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 Koncert muzyki andyjskiej

17 maja 2006 roku byliœmy w Szkole Pod-
stawowej nr 5 na wspania³ym koncercie mu-
zyki andyjskiej. Ten koncert bardzo siê
wszystkim podoba³. Muzyka ta to najpiêk-
niejsza muzyka jak¹  mogliœmy us³yszeæ.
Wykonuj¹ j¹ potomkowie Majów i Azteków
na w³asnorêcznie zrobionych, piêknie przy-
ozdobionych instrumentach drewnianych.

Muzyka andyjska czêsto nazywana jest
tak¿e muzyk¹ celtyck¹. Tak¹ muzykê mo¿na
us³yszeæ w Peru i innych afrykañskich kra-
jach. Wykonawcy nosz¹ przepiêkne barwne
ludowe stroje.

Bardzo siê cieszymy z tego, ¿e mogliœmy
wys³uchaæ tak wspania³ego koncertu. Pozo-
stanie on na zawsze w naszej pamiêci.  Dzieci
z tamtejszej szko³y przygotowa³y przedsta-
wienie pt. „Kopciuszek”. Barwne stroje, zna-
komita gra aktorów i ciekawa muzyka spra-
wi³y, ¿e z radoœci¹ obejrzeliœmy to wspania³e
przedstawienie. Dziêki niemu mogliœmy przy-
pomnieæ sobie czasy dzieciñstwa, kiedy to
rodzice, k³ad¹c nas do snu, czytali nam bajki i
baœnie. To  wspania³e przedstawienie wszyst-
kim bardzo siê podoba³o.

 Konkurs piosenki „Zaczarowana
melodia”

22 maja 2006 roku, w Szkole Podstawowej
nr 4, odby³ siê po raz pierwszy konkurs pio-
senki zatytu³owany „Zaczarowana melodia”.

Uczestnikami konkursu by³y dzieci  i m³o-
dzie¿ z klasy ¿ycia oraz doroœli z Warsztatu
Terapii Zajêciowej. Ka¿dy wykonawca  przy-
gotowa³ jedn¹ wybran¹ przez siebie piosenkê
i wykonywa³ j¹ przy akompaniamencie mu-
zycznym. Komisja czuwa³a nad przebiegiem
ca³ej imprezy. Wszystkie piosenki bardzo siê
podoba³y. Widownia dobrze siê bawi³a,   bi³a
gromkie brawa i œpiewa³a razem z artystami.

Bardzo cieszymy siê z tego, ¿e mogliœmy
pokazaæ swoje  talenty i pasjê, jak¹ jest dla nas
œpiewanie. Daje nam ono wiele radoœci, pozwa-
la zawrzeæ znajomoœci z wieloma osobami. Dziê-
ki temu integrujemy siê z ca³ym spo³eczeñ-
stwem, a ludzie zdrowi widz¹ w nas partnerów.

Na zakoñczenie konkursu wszyscy wy-
konawcy otrzymali pami¹tkowe dyplomy
i maskotki.

 Dzieñ Matki

25 maja 2006 roku w naszym warsztacie
odby³o siê spotkanie z okazji Dnia Matki.
Uczestnicy warsztatu zaprosili swoje mamy i
przedstawili, specjalnie na tê okazjê przygoto-
wany, program artystyczny. Artyœci deklamo-
wali przepiêkne wiersze i œpiewali piosenki.
Panowa³a uroczysta, pe³na wzruszenia atmos-
fera, niejednej mamie zakrêci³a siê ³za w oku.

Mamy dosta³y od nas  czerwone ró¿e i pre-
zenty - broszki wykonane w pracowni pla-
stycznej. Na zakoñczenie imprezy wszyscy
razem zasiedliœmy do sto³u na kawê i s³odki
poczêstunek.

 Koncert muzyki country

31  maja w Szkole Podstawowej nr  4 odby³
siê koncert zatytu³owany „Ocaliæ od zapo-
mnienia”. Artyœci zaznajamiali nas z muzyk¹
country. Jest to piêkna muzyka kowbojów,
którzy przemierzali ca³e obszary Ameryki,
aby znaleŸæ swoje miejsce na ziemi. Stolic¹
tego gatunku muzycznego jest Nashville.

Artyœci mieli na sobie tradycyjne stroje
kowbojskie - kamizelki z frêdzlami, kape-
lusze i chustki na szyjach. Gdy z g³oœni-
ków p³ynê³a muzyka aktorzy tañczyli do
niej. Zapraszali równie¿ dzieci i m³odzie¿ z
widowni na scenê i uczyli je kroków tego¿
tañca. Kowboje  zaskakiwali wszystkich
sprawnoœci¹ i zaradnoœci¹, oraz ciekawymi
pomys³ami.

Bardzo dobrze bawiliœmy siê na koncercie.
Nawet nie zauwa¿yliœmy, kiedy minê³a go-
dzina i musieliœmy wracaæ do Warsztatów.

Miros³awa Penczyñska

„Szczêœcie, które zamienia siê w „dziêkujê”
jest najlepsz¹ nagrod¹”

SZANOWNI PAÑSTWO!

Chcielibyœmy z ca³ego serca podziêkowaæ za  przeznaczenie  1%
podatku na potrzeby Stowarzyszenia . Uprzejmie informujemy, ¿e
dziêki ofiarnoœci Pañstwa zebraliœmy kwotê 43.468,18 z³otych.

Pieni¹dze te umieœcimy na specjalnym koncie i przeznaczymy na
realizacjê pilnych potrzeb zwi¹zanych z rehabilitacj¹ i leczeniem dzie-
ci i osób niepe³nosprawnych, którymi siê opiekujemy.

Poczynimy równie¿ starania,  aby pozyskaæ  pomieszczenia i za-
adaptowaæ je na poszerzenie Warsztatu Terapii Zajêciowej.

Serdecznie dziêkujemy kolejnej grupie Pañstwa, którzy przekazali
1% podatku na dzia³alnoœæ rehabilitacyjno- terapeutyczn¹ Stowarzy-
szenia Przyjació³ Dzieci Specjalnej Troski w Swarzêdzu: Agnieszka
Dariusz Trzykowscy, Krzysztof Ciok, Joanna Dubert, El¿bieta Du-
bert, Piotr Wantowski, Danuta Janusz Tabaka, Anna Dombkowska,
Ma³gorzata i Jerzy Nowak. Serdecznie dziekujemy firmie UTAL za
comiesiêczne wp³aty na rzecz Stowarzyszenia.

z wyrazami szacunku
za Zarz¹d

Barbara Kucharska- przewodnicz¹ca Stowarzyszenia

LIST ZE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£
DZIECI SPECJALNEJ TROSKI
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22 czerwca 2006 roku, na terenie by³ego kina Hol-
lywood, odby³a siê VI Swarzêdzka Szansa Na Sukces.
Tradycyjnie, jak co roku, imprezê poprowadzi³a  Ewa
Czajka z Oœrodka Kultury. Uroczyœcie przywita³a
wszystkich zaproszonych goœci, a nastêpnie zaœpie-
wa³a piosenkê o mieœcie Swarzêdz na liniê melodyczn¹
utworu „Cha³upy welcome to”. Pan Piotr Budziñski,
przedstawiciel grona nauczycielskiego Szko³y Podsta-
wowej Nr 4, czu³ siê na scenie jak ryba w wodzie. W
imponuj¹cy sposób zaœpiewa³ piosenkê pt.: Œpiewaæ
ka¿dy mo¿e. Zanim uczestnicy konkursu zaprezento-
wali swoje talenty muzyczno - wokalne, na scenê wkro-
czy³ zespó³ Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci Specjal-
nej Troski w Swarzêdzu.  W jego wykonaniu us³ysze-
liœmy piosenkê Pod trzynastk¹ na melodiê „Trzyna-
stego”. Artystki, ucharakteryzowane na styl lat 70 -
tych opowiada³y o warsztacie terapii zajêciowej.

Nadszed³ czas na wystêpy artystów. Jako pierwszy wyst¹pi³ rad-
ny powiatu, pan Adam Gabler. Tr¹caj¹c struny elektrycznej gitary i
œpiewaj¹c utwór Ce «la vie wprowadzi³ widowniê w melancholijny,
sentymentalny nastrój. Zaraz póŸniej na scenie pojawi³a siê pani Da-
nuta Makowiak. Zaprezentowa³a utwór pt.: Takie tango. Jak sama
œpiewa³a, „...do tanga trzeba dwojga”, dlatego te¿ do duetu zaprosi³a
swoj¹ córkê, Justynê.

Z ca³¹ pewnoœci¹ deski estrady opanowa³ radny gminy, pan Marcin
Lis. Stan¹³ przed publicznoœci¹ w towarzystwie wokalistki oraz 10 -
osobowego chóru dziewczêcego. Razem wykonali utwór Piotra Rubi-
ka pt.: Litania do Ka¿dziutkiego na ziemi, czyli Mówi¹, ¿e to nie jest
mi³oœæ.

Niezaprzeczalny sukces odniós³ pan Zygmunt Majchrzak, radny
powiatu i prezes GS, wykonuj¹c piosenkê pt.: „Ch³op ¿ywemu nie
przepuœci”. Zjawi³ siê na scenie w ch³opskim ubraniu: koszuli w kratê
i portkach. Z jego gumowców wystawa³y strzêpy s³omy. Nawet po-
kaŸny w¹s pod nosem nie przeszkodzi³ mu w brawurowym wykona-
niu tego utworu. Bawi³ publicznoœæ mimik¹, gestem, no i oczywiœcie
œpiewem. Widownia nagrodzi³a go gromkimi brawami oraz Nagrod¹

Publicznoœci. Swoim g³osem, strojem, tañcem i ponêtnymi ruchami
kusi³a pani Jolanta Ratajczak, œpiewaj¹c piosenkê pt. Bo we mnie jest
seks. Nawet ch³op - pan Zygmunt Majchrzak, zjawi³ siê na scenie i
podziwia³ kunszt artystyczny ¿ony wiceburmistrza. Przedstawiciele
Swarzêdzkiej Telewizji Kablowej, niczym zespó³ Ich Troje, zjawili siê
na scenie w wielk¹ pomp¹. Ubrani na bia³o, z pelargoniami w rêkach, dali
widzom Lekcjê patriotyzmu. Na zakoñczenie czêœci konkursowej wy-
st¹pi³y dyrektorki i nauczycielki przedszkoli. Ubrane w barwne, cygañ-
skie suknie, z instrumentami w rêkach, wykona³y utwór My dziewczy-
ny, wykorzystuj¹c jako podk³ad muzyczny melodiê „My, Cyganie”.

      Pomiêdzy poszczególnymi wystêpami artystów mia³a miejsce
aukcja prac wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajê-
ciowej w Swarzêdzu. Licytacjê prowadzi³y pani Barbara Kucharska -

Prezes Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci Spe-
cjalnej Troski w Swarzêdzu oraz Pani Ewa
Czajka - artystka. Pod m³otek posz³y: obra-
zy, patchworki, gobeliny, gliniany wazon oraz
drewniany Pinokio i rybak z wêdk¹. Wiele
innych prac, dzie³ wykonanych rêkami osób
niepe³nosprawnych, mo¿na by³o podziwiaæ
na kiermaszu zorganizowanym w holu kina.

Po przerwie nast¹pi³o uroczyste nadanie
wykonawcom tytu³ów: Miss i Mistera Foto,
Nagrody Publicznoœci oraz Nagrody Grand
Prix oraz losowanie nagród z loterii fantowej.

      Dodatkow¹ atrakcj¹ by³ wystêp wokal-
no - artystyczny zespo³u Twister prowadzo-
nego przez pani¹ Ewê Czajkê.

Dochód z imprezy wyniós³ 2290 z³.
Wszystkim Pañstwu, którzy wziêli udzia³ w
koncercie z ca³ego serca dziêkujemy. Zarz¹-
dowi Spó³dzielni Mieszkaniowej dziêkujemy
za u¿yczenie sali kinowej.

      Warsztat Terapii Zajêciowej

Szansa na sukces

„Sens ¿ycia polega na tym, aby cieszyæ siê z niego
i czyniæ go piêkniejszym dla ka¿dej ludzkiej istoty”

Serdecznie dziêkujemy Wszystkim Pañstwu, którzy wziêli udzia³
w koncercie charytatywnym „Swarzêdzka Szansa na Sukces”.

Uprzejmie informujemy, ¿e dochód z koncertu wynosi: 2290 z³.
Zarz¹dowi Spó³dzielni Mieszkaniowej w Swarzêdzu dziêkujemy

za u¿yczenie sali Kina Hollywood. Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzêdzu
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Z ¿ycia Gminnego Centrum
Informacji w Swarzêdzu

Ostatnie tygodnie w Gminnym Centrum
Informacji w Swarzêdzu up³ynê³y g³ównie pod
znakiem treningów i warsztatów. W dalszym
ci¹gu odbywa siê pierwsza edycja warsztatu
jêzykowego - j. angielski od podstaw, a tak¿e
kurs komputerowy - podstawy obs³ugi kom-
putera i Internetu. Osoby zainteresowane
podniesieniem swoich umiejêtnoœci z zakresu
efektywnego poszukiwania pracy, mog³y
wzi¹æ udzia³ w warsztacie aktywizacji zawo-
dowej. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
oraz umiejêtnoœci interpersonalnych, to oczy-
wiœcie nie wszystko.

W dniach od dziewi¹tego do jedenastego czerwca we Wroc³awiu
odby³a siê uroczysta gala XII Samorz¹dowego Konkursu Nastolat-
ków  „Oœmiu Wspania³ych”. Przez trzy dni  Wroc³aw goœci³ m³odzie¿
z ca³ej Polski, której nieobcy jest los ludzi w potrzebie. Równie¿ i w
naszej gminie s¹ takie osoby. W uroczystej gali wziêli udzia³ wolonta-
riusze nagrodzeni i wyró¿nieni w Swarzêdzu Joanna Wojtysiak, Anna
Nijak, Lidia Kapturowska, Marta Szomek, Weronika Koralewska, Paula
Kurczewska oraz Patryk Kot.

Program spotkania okaza³ siê bardzo bogaty i napiêty. W pi¹tek
wszyscy przyjechaliœmy do Wroc³awia, wziêliœmy udzia³ w prezen-
tacji miasta Wroc³awia pt. „Wroc³aw miasto spotkañ” oraz przedsta-
wieniu przygotowanym przez m³odzie¿ wroc³awsk¹ pt. „Kamieñ”.
W sobotê po œniadaniu podzieleni na grupy rozpoczêliœmy zwiedza-
nie miasta z przewodnikiem. Widzieliœmy m.in. Halê Targow¹, Ostrów
Tumski, Panoramê Rac³awick¹, Stare Jatki, Uniwersytet Wroc³awski.
Zwiedzaliœmy równie¿ Ratusz, w którym znajduje siê Skarbiec Œl¹ski.
Po tak bogatym dniu zmêczeni ale pe³ni wra¿eñ udaliœmy siê na Uro-
czyst¹ Galê podczas której mieliœmy poznaæ Ósemkê Wspania³ych
wy³onionych w eliminacjach ogólnopolskich. Uroczystoœæ rozpoczê-
³o przedstawienie muzyczne pt. „Gor¹czka”. Nastêpnie wystêpowali
wszyscy znamienici goœcie, którzy zaszczycili uroczyst¹ galê. Po
wyst¹pieniach nast¹pi³ najwa¿niejszy moment wieczoru czyli pozna-
liœmy zwyciêsk¹ Ósemkê. Okaza³o siê, ¿e jedn¹ z Oœmiu Wspania-
³ych zosta³a nasza Asia Wojtysiak ze Swarzêdza. Wœród ogromnej
liczby kandydatów z du¿ych i ma³ych miast w gronie oœmiu osób
nagrodzonych znalaz³a siê dziewczyna od nas. Wszyscy byliœmy bar-
dzo szczêœliwi, wzruszeni oraz dumni. Podczas gali Asia powiedzia³a
kilka wa¿nych s³ów skierowanych do m³odzie¿y, która znajdowa³a siê
w Teatrze Muzycznym Capitol, ¿e wygranymi s¹ wszyscy Ci, któ-
rzy na co dzieñ pomagaj¹ innym a najwiêksz¹ nagrod¹ za pracê wolon-
taryjn¹ jest uœmiech drugiej osoby. Po zakoñczeniu gali wszyscy gra-
tulowali Asi wygranej, ale przede wszystkim dziêkowali za s³owa
skierowane do wszystkich nagrodzonych w lokalnej edycji tego kon-

kursu, które by³y dla nich bardzo wa¿ne. Asia nie tylko potrafi³a
cieszyæ siê ogromnym sukcesem, ale w³aœnie w tym momencie myœla-
³a te¿ o innych, których na scenie nie by³o. Jako pracownicy Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu, którym bliska jest idea wolontaria-
tu mamy ogromn¹ satysfakcjê, ¿e nasza m³odzie¿ odnosi sukcesy i
zdobywa uznanie na arenie ogólnopolskiej a wszyscy mieszkañcy
mog¹ byæ dumni, ¿e w naszej gminie mieszkaj¹ tak wspania³e, m³ode
osoby wra¿liwe na los drugiego cz³owieka.

Lidia Cha³asiak
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

w Swarzêdzu

19 czerwca w swarzêdzkim ratuszu z wyró¿niaj¹cymi siê wolonta-
riuszami naszego miasta spotka³a siê burmistrz Anna Tomicka,

która pogratulowa³a Asi Wojtysiak tego wielkiego sukcesu, jakim
jest wygrana w ogólnopolskim konkursie „Oœmiu Wspania³ych”.

Burmistrz Anna Tomicka wyrazi³a równie¿ swoje uznanie dla
pracy wszystkich wolontariuszy naszej gminy, którzy bezinteresow-

nie poœwiêcaj¹ swój czas innym.

Pracownicy centrum jak zwykle pomagaj¹
w poszukiwaniu pracy. Na miejscu mo¿na
przejrzeæ bazê og³oszeñ o pracê, stworzyæ
dokumenty aplikacyjne, uzyskaæ informacjê
o lokalnych firmach, skorzystaæ z licznych
pomocy multimedialnych dotycz¹cych etapów
rekrutacji,  przedsiêbiorczoœci czy konsultacji
z zakresu doradztwa zawodowego, prawa pra-
cy czy pomocy psychologicznej.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Poznaniu infor-
muje, ¿e wznowi³ przyjmowanie wstêpnych
wniosków dotycz¹cych ubiegania siê przez
osoby bezrobotne o œrodki na podjêcie dzia³al-
noœci gospodarczej w ramach programu ,,eSo³-
tys”. Program skierowany jest do osób poni¿ej
25 roku ¿ycia lub do 27 roku ¿ycia w okresie
12 miesiêcy od ukoñczenia szko³y wy¿szej,
które chc¹ uruchomiæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
na terenie gminy oraz których kwalifikacje i

pomys³ na dzia³alnoœæ najbardziej bêd¹ odpo-
wiada³y potrzebom jej mieszkañców. Przyk³a-
dowe rodzaje preferowanej dzia³alnoœci: tanie
porady prawne, us³ugi informatyczne, poœred-
nictwo finansowe we wspó³pracy z lokalnym
bankiem,    projektowanie i ochrona zieleni. W
ramach programu przyznanych zostanie 17
dotacji - po jednej na ka¿d¹ gminê. Osoby za-
interesowane programem z tereny gminy Swa-
rzêdz mog¹ siê zg³aszaæ do Powiatowego Urzê-
du Pracy w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego
9, p. 205 w godz. 8-14.

      Wszystkie osoby zainteresowane po-
szukiwaniem pracy, warsztatami i szkolenia-
mi proszone s¹ o osobisty kontakt w swa-
rzêdzkim GCI ( ul. Dzia³kowa 61a), które
czynne jest od poniedzia³ku do soboty w go-
dzinach od 9.00-tej do 19.00-tej.

      Ewa Miko³ajczak

Wspania³a ósemka

PROSTO  Z  OPS

Gminne Centrum Informacji
   Swarzêdz, ul. Dzia³kowa 61a

tel. 061-81-81-730
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Od 16 maja w ka¿dy wtorek o godzinie
18 w budynku Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych spotyka siê grupa seniorów
i... uczy siê pracy na komputerze i ko-
rzystania z internetu. Tak, to nie pomy³-
ka, w dodatku grupa ca³y czas siê rozra-
sta. Z pomys³em tego rodzaju zajêæ dla
seniorów wyszed³ dyrektor liceum pan
Piotr Choryñski, który zwróci³ siê do pani
Anny Renda - Kierownika Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej o pomoc w zorganizo-
waniu grupy. W ten sposób zebraliœmy
garstkê zapaleñców z Klubu M³odych
Duchem, Oœrodka Wsparcia i nie tylko,
którzy rozpoczêli swoja przygodê z kom-
puterem. Na razie po kilku zajêciach
wszyscy s¹ zadowoleni, a ich zapa³ w zg³ê-
bianiu wiedzy informatycznej i zdobywa-
niu nowych umiejêtnoœci wzrasta. Zajê-
cia i uczestnicy dowodz¹, ¿e nawet bar-
dzo dos³ownie potraktowane has³o, ¿e
cz³owiek uczy siê przez ca³e ¿ycie - jest
prawdziwe oraz, ¿e nigdy nie jest za póŸ-
no by nauczyæ siê czegoœ nowego. Zajê-
cia takie oprócz bezpoœrednich korzyœci
w postaci umiejêtnoœci obs³ugi kompute-
ra i korzystania z internetu maj¹ jeszcze

inny, nie tak bezpoœredni efekt - jest nim
œwietny „trening” mózgu osób starszych.
Jak wiemy ci¹g³a aktywnoœæ, wysi³ek
umys³owy stanowi dobr¹ profilaktykê
zaburzeñ pamiêci w wieku podesz³ym. Z
kolei dobra kondycja umys³owa i psy-

Upalne lato urzeczywistnia siê
teraz w pe³ni, ale kiedy 16 czerw-
ca wyje¿d¿aliœmy na piknik do
Gruszczyna ³adna pogoda rozwi-
ja³a dopiero swoje skrzyd³a.

S³oñce z³oci³o leœn¹ polanê, nie brak³o œpie-
wu ptaków, a bór szumia³ przyjaŸnie. To
zielone zacisze jest nam znane z corocznych
wypadów robionych tutaj w celu zrelakso-
wania siê i dobrej zabawy. Mo¿na w tym
zak¹tku posiedzieæ przy ognisku, upiec kie³-
baski, poœpiewaæ lub przy drewnianych, so-
snowych sto³ach wykonywaæ ró¿ne zajêcia.
I to wszystko sta³o siê naszym udzia³em.
Warsztaty plastyczne dostosowane do wa-
lorów œrodowiska da³y zainteresowanym
wiele satysfakcji. Nie by³y trudne, ale wy-

maga³y wyczucia barw i precyzyjnego wy-
konania. Zadanie polega³o na wydobyciu fak-
tury kory poprzez pocieranie pastelami po
papierze przy³o¿onym do pnia wybranego
drzewa. Grupa podzielona na pary wspó³-
zawodniczy³a ze sob¹ przeœcigaj¹c siê w
kolorystyce, co da³o efekty ró¿norodnych
prac zdobi¹cych obecnie tablicê plastyczn¹
w Oœrodku Wsparcia.

Nie bój siê komputera

Seniorzy
z Oœrodka
Wsparcia

na pikniku
w Gruszczynie

Pobyt na ³onie natury pozwoli³ wszyst-
kim wypocz¹æ i oderwaæ siê od szarzy-
zny miasta. Zadowoleni, syci i pe³ni wra-
¿eñ wracaliœmy do domów. Nie zepsu³y
nam humoru nawet uporczywie bzykaj¹-
ce i tn¹ce komary.

Uczestniczka pikniku
Lilianna Szczepañska

chiczna pozwala œwiadomie cieszyæ siê z
¿ycia i czerpaæ z niego wszystko to, co
najlepsze.

Jaros³aw £¹czka
Miejsko-Gminny Oœrodek Wsparcia.
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Rekordowa frekwencja, dobry
sportowy poziom i ¿ar z nieba, tak
w skrócie mo¿na podsumowaæ II
zawody jeŸdzieckie Grand Prix
Atrium, które odby³y siê 25 czerw-
ca w Swarzêdzu. Puchary dla zwy-
ciêzców ufundowa³a i wrêcza³a bur-
mistrz Swarzêdza Anna Tomicka.

Sama frekwencja chyba trochê zaskoczy³a
organizatorów. Blisko dwieœcie zg³oszonych
koni, jest jednak potwierdzeniem dla w³aœciwe-
go kierunku w organizacji zawodów jaki zaled-
wie rok temu obrali w³aœciciele tego oœrodka.

W tym roku pomimo bardzo sprawnego
przebiegu wszystkich konkursów sprawi³o to
trochê problemu, bowiem konkurs Grant Prix
rozpocz¹³ siê niestety ze sporym opóŸnieniem.
Aby temu zapobiec w przysz³oœci trzeba po
prostu poranne konkursy rozegraæ na dwóch
parkurach. Warunki ku temu s¹ i jak zapowia-
da Pani Agnieszka Mêczyñska ograniczeñ w
startach robiæ w kolejnych latach nie zamierza.

Ci co czekali do Grand Prix na pewno nie
¿a³owali. Wystartowa³o w nim 40 par. Nie³a-
twy parkur, ciasna norma czasu powodowa-
³y, ¿e ka¿demu przejazdowi towarzyszy³o
sporo emocji. Czêsto jedna przypadkowa
zrzutka, albo minimalne przekroczenie nor-
my czasu powodowa³y, ¿e do rozgrywki za-
wodnik nie wchodzi³. Zerowe konto do koñ-

cowych celowników dowieŸli: Marek Ziomek
na Rebece, Hubert Kiersznowski na Rodeo i
Rafa³ Krajewski na Czumaku. B³êdy pope³-
niali wielcy: Krzysztof Ludwiczak, Leszek
Warzecha, Dawid Rakoczy. Sama rozgrywka,
choæ krótka, mog³a siê podobaæ. Pierwszy
pojecha³ Marek. Doœæ wolna jazda i do tego
zrzutka. Drugi Hubert - bezb³êdnie i w nie-
z³ym czasie. Jednak zdobywca Grand Prix
Atrium z zesz³ego roku Rafa³, postawi³ wszyst-
ko na jedn¹ kartê. Pojecha³ bardzo ciasno
wszystkie zakrêty i do tego szybko i odwa¿-
nie w d³ugim galopie do ostatniej przeszkody -
wygra³ i odebra³ zas³u¿one brawa od publicz-
noœci. Ostatni konkurs (N z jokerem) to popis
dobrej jazdy wielu par. Lider zmienia³ siê co
chwilê. Konkurs wygra³ £ukasz Brzóska na
Mister du Libaire, który o zaledwie 4/10 se-
kundy wyprzedzi³ Monikê Dulczewsk¹.

Niemal¿e do przejazdu ostatniego konia
(a by³a godzina 20) wa¿y³y siê losy tytu³u
najlepszego zawodnika ca³ego turnieju.
Dziêki dobrej postawie w ostatnim kon-
kursie i czwartemu miejscu w Grand Prix
tytu³ ten wywalczy³ £ukasz Brzóska, któ-
ry o zaledwie 2 punkty wyprzedzi³ Hu-
berta Kierznowskiego. Kiedy wszyscy ju¿
odeszli na £ukasza czeka³o jeszcze jedno
zadanie. Za³adunek nagrody, a by³a ni¹ bar-

dzo okaza³a ch³odziarka. Na szczêœcie
zmieœci³a siê do auta.

W konkursach ni¿szej rangi ponownie da³a
znaæ o sobie para Joanna Krzy¿ostaniak i Bro-
kat. Cieszy powrót do formy tego lubianego
przez publicznoœæ z Wielkopolski duetu z KJ
Agrohandel. Dodatkowy konkurs kuców ro-
zegrany przed Grand Prix wygra³ nowy za-
wodnik KJ Wechta - Maksymilian Wechta.

Na zawodach w Swarzêdzu rozegrano
czerwcowy konkurs licencyjny Wielkopol-
skiego Zwi¹zku JeŸdzieckiego. Sêdzia pan
Tadeusz Szymoniak uzna³, ¿e trzynastu no-
wych adeptów skoków mo¿e zacz¹æ start w
konkursach klasy P i N.

I ostatnia sprawa - ¿ar z nieba. Na pewno
dokucza³ zarówno koniom jak i zawodnikom.
Lekki wiatr trochê ratowa³ sytuacjê, ale nie-
stety przesusza³ pod³o¿e. By³o ono dobrze
przygotowane do porannych konkursów.
Potem trudno by³o je utrzymaæ w optymal-
nym stanie. Konie skaka³y dobrze ale im bli-
¿ej wieczora tym coraz wiêcej kurzu pada³o
na publicznoœæ. Niestety w tym roku nie uda-
³o siê uzyskaæ pozwolenia na pobieranie wody
z hydrantu, a to w tej sytuacji mog³o byæ je-
dynym ratunkiem. To chyba jedyny minus
tych dobrze zorganizowanych zawodów.

R.

II Grand Prix Atrium
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Trzy dru¿yny MUKS „Canoe” wziê³y w czerwcu udzia³ w I Miêdzynarodowym Turnieju
Kajak Polo Kaniów 2006. Swarzêdzcy juniorzy, juniorki i seniorzy rywalizowali z najlepszy-
mi dru¿ynami z kraju, Czech i Wêgier. Turniej sta³ na bardzo wysokim poziomie. Najlepiej
zaprezentowa³y siê juniorki, które zajê³y drugie miejsce. W ca³ym turnieju przegra³y tylko
jeden mecz - fina³owy z dru¿yn¹ z Rzeszowa. Juniorzy oraz seniorzy po wyrównanych
meczach zajêli 8 i 9 miejsce.

R.

Wspania³y sukces odnieœli pi³-
karze z Gimnazjum nr 3 im. Pol-
skich Noblistów Swarzêdzu. Po
przejœciu przez wszystkie fazy
rozgrywek w czerwcu zwyciê¿yli
w finale i zdobyli z³oty medal Mi-
strzostw Województwa Szkó³
Gimnazjalnych w Pi³ce No¿nej
Ch³opców.

Oto sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: Kamil
Osior, Adrian Œliwiak, Bartosz Soczyñski,
Adrian Firgolski, Dawid Pluta, Jacek Szym-
czak, Mariusz Parchimowicz, Kacper Sobo-
ta, Pawe³ Zgo³a, Mateusz Wizner, £ukasz
Czerwiñski, Jakub Wawrzyniak, Marek Ma-
³ek, Micha³ Nowak, Krzysztof Andrzejczak,
Dawid Czerniak, Mateusz Chudzik. M³ody-
mi pi³karzami opiekuje siê Mariusz Bia³kow-
ski.

Burmistrz Swarzêdza Anna Tomicka zapro-
si³a m³odych pi³karzy wraz z trenerem Bia³-
kowskim do ratusza by osobiœcie pogratulo-
waæ im sukcesu. W spotkaniu uczestniczyli
równie¿ radni Henryk Brodziszewski i Jerzy
Majerowicz. Trener Mariusz Bia³kowski
przypomnia³ drogê do zwyciêskiego fina³u,
m³odzi pi³karze dzielili siê swymi wra¿enia-
mi i zapewniali, ¿e ten sukces mobilizuje ich
do dalszych pilnych treningów. Radni nato-
miast zapewniali m³odych pi³karzy, ¿e gmina

P³ywacki
rekord

Krzysztofa
Paterki

Podczas niedawnych miêdzynarodowych
p³ywackich mistrzostw Niemiec w Berlinie
Krzysztof Paterka ze Swarzêdza dwukrotnie
pobi³ rekord œwiata zawodników niepe³no-
sprawnych.na dystansie 50 m stylem klasycz-
nym. Gratulujemy!

W lipcu p. Krzysztof wybiera siê do RPA
na mistrzostwa œwiata.

nadal bêdzie dbaæ o obiekty sportowe, o to
by by³o gdzie trenowaæ, rozgrywaæ mecze i
zdrowo spêdzaæ czas.

Uczestnicy spotkania umówili siê na kolej-
ne - w charakterze kibiców podczas meczów

Pi³karze z Gimnazjum nr 3
mistrzami województwa

fina³owych pi³karskich mistrzostw Europy U-
19, które rozgrywane bêd¹ równie¿ w Swa-
rzêdzu, na zmodernizowanym stadionie Unii.

R.

Juniorki
na podium
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31 maja i 21 czerwca odby³y siê LVIII i LIX
sesje Rady Miejskiej Swarzêdza. Podjêto na-
stêpuj¹ce uchwa³y:

NR LVIII/418/2006
w sprawie: zmiany uchwa³y bud¿etowej
miasta i gminy na 2006 rok

Nr LVIII/419/2006
w sprawie: wspó³finansowania zadañ
Powiatu Poznañskiego dla budowy chod-
nika Swarzêdz-Gruszczyn.

§ 1
Rada Miejska w Swarzêdzu upowa¿nia Bur-
mistrza Miasta i Gminy Swarzêdz do podpi-
sania umowy (porozumienia), pomiêdzy
Gmin¹ Swarzêdz a Powiatem Poznañskim
reguluj¹cej wzajemne zobowi¹zania stron co
do formy i trybu wspó³pracy przy opracowy-
waniu dokumentacji na budowê chodnika
Swarzêdz - Gruszczyn w ci¹gu drogi po-
wiatowej nr 32208, stanowi¹ce zadania w³a-
sne Powiatu Poznañskiego.

§ 2
Gmina Swarzêdz przeka¿e w roku 2006 w
formie dotacji na podstawie umowy (porozu-
mienia), o której mowa w § 1 niniejszej uchwa-
³y, œrodki finansowe w wysokoœci 250.000,00
z³ s³ownie: dwieœcie piêædziesi¹t tysiêcy z³o-
tych zero groszy.

Nr LVIII/420/2006
w sprawie: wspó³finansowania zadañ
Powiatu Poznañskiego dla budowy ci¹-
gu pieszorowerowego przy ul. Swa-
rzêdzkiej Gruszczyn - Kobylnica.

§ 1
Rada Miejska w Swarzêdzu upowa¿nia Bur-
mistrza Miasta i Gminy Swarzêdz do podpi-
sania umowy (porozumienia), pomiêdzy
Gmin¹ Swarzêdz a Powiatem Poznañskim
reguluj¹cej wzajemne zobowi¹zania stron co
do formy i trybu wspó³pracy przy realizacji
inwestycji polegaj¹cej na budowie ci¹gu pie-
szorowerowego przy ul. Swarzêdzkiej (dro-
ga powiatowa nr 32208) w Kobylnicy i Grusz-
czynie, stanowi¹ce zadania w³asne Powiatu
Poznañskiego.

§ 2
Gmina Swarzêdz, przeka¿e w roku 2006 w
formie dotacji na podstawie umowy (porozu-
mienia), o której mowa w § 1 niniejszej uchwa-
³y, œrodki finansowe w wysokoœci 150.000,00
z³ na realizacjê ci¹gu pieszorowerowego przy
ul. Swarzêdzkiej w Kobylnicy i Gruszczynie
wraz z dokumentacj¹ budowlano - wyko-
nawcz¹ oraz decyzj¹ pozwolenia na budo-
wê wydan¹ przez Starostê Poznañskiego.

Nr LVIII/421/2006
W sprawie: zmiany uchwa³y nr XLII/317/
2005 r z dnia 31 maja 2005 roku w spra-
wie ustalenia najni¿szego wynagrodze-
nia zasadniczego w I kategorii zaszere-
gowania oraz wartoœci jednego punktu
dla potrzeb sporz¹dzania miesiêcznych
stawek wynagradzania pracowników za-
trudnionych w Zak³adzie Gospodarki Ko-
munalnej w Swarzêdzu, ul. Strzelecka 2.

Nr LVIII/422/2006
w sprawie: z³o¿enia skargi na rozstrzygniê-
cie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

§ 1
Rada Miejska w Swarzêdzu postanowi³a za-
skar¿yæ Rozstrzygniêcie Nadzorcze Woje-
wody Wielkopolskiego nr PN.II-5.0911-243/06
z dnia 25 kwietnia 2006 roku orzekaj¹ce nie-
wa¿noœæ § 4 i § 6 Uchwa³y nr LIV/398/2006
Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 29 marca

2006 roku w sprawie ustalenia cen urzêdo-
wych za us³ugi przewozowe œrodkami ko-
munikacji autobusowej, op³at dodatkowych,
okreœlenia uprawnieñ do korzystania z bez-
p³atnych i ulgowych przejazdów œrodkami
transportu zbiorowego, a tak¿e podzia³u linii
na strefy.

Uzasadnienie
Wojewoda Wielkopolski b³êdnie oceni³ jedn¹
cenê za bilet jednorazowy w strefie I. Uzna³
j¹ za cenê biletu normalnego, mimo ¿e s³owo
„normalny” w uchwale siê nie pojawia.
Bilet ten ma jedn¹ cenê dla wszystkich pasa¿e-
rów, korzystaj¹cych ze swarzêdzkiej komunika-
cji autobusowej na terenie Gminy Swarzêdz.
Poniewa¿ jest to cena preferencyjna, niska,
Gmina Swarzêdz nie ma mo¿liwoœci wprowa-
dzenia jeszcze ni¿szej ceny.
Równie¿ bilet miesiêczny w strefie I ma jedn¹
cenê dla wszystkich pasa¿erów korzystaj¹cych
ze swarzêdzkiej komunikacji autobusowej na
terenie Gminy Swarzêdz, czyli w strefie I.
Ulgowe ceny biletów jednorazowych oraz mie-
siêcznych dla wszystkich pasa¿erów korzy-
staj¹cych ze swarzêdzkiej komunikacji wpro-
wadzi³a Uchwa³a nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 26 marca 2003 roku:

„Za³¹cznik nr 1
Ceny biletów swarzêdzkiej komunikacji auto-
busowej

§ 1.
Bilety jednorazowe:
1.Normalny na przejazd poza Gminê Swa-
rzêdz           3,00 z³
2.Z 50% ulg¹ na przejazd poza Gminê Swa-
rzêdz
oraz na terenie Gminy Swarzêdz       1,50 z³”
Uprawnienie do bezp³atnych przejazdów po-
s³ów i senatorów œrodkami komunikacji miej-
skiej, jest wprowadzone w art. 43 ust. 1 usta-
wy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu
mandatu pos³a i senatora (tekst jednolity Dz.
U. z 2003 roku, Nr 221, poz. 2199 ze zmiana-
mi) i nie ma obowi¹zku powtarzania tego w
uchwale Rady Miejskiej. Przywileje te s¹ i bêd¹
respektowane bez wzglêdu na zapisy
uchwa³y.
Zakwestionowanie mo¿liwoœci zakupu biletu
u kierowcy, jest bezzasadne. Bilet ten ma
charakter specjalny, jest przeznaczony do
zakupu w wyj¹tkowych okolicznoœciach i
przewiduje siê stosunkowo niewielk¹ iloœæ
sprzeda¿y tych biletów. Wprowadzenie mo¿-
liwoœci zakupu biletu ulgowego u kierowcy
spowodowa³oby drastyczne opóŸnienia jaz-
dy autobusów.
Stosowanie jednego rodzaju biletu nabywa-
nego u kierowcy nie narusza równoœci oby-
wateli wobec prawa, poniewa¿ ka¿dy pasa-
¿er mo¿e zakupiæ bilet ulgowy w punkcie
sprzeda¿y biletów, a decyduj¹c siê na kupno
biletu u kierowcy ma wiedzê o innej cenie
biletu.

Nr LVIII/423/2006
w sprawie: podzia³u gminy na okrêgi wy-
borcze dla wyboru Rady Miejskiej Swa-
rzêdza, ustalenia granic tych okrêgów
oraz liczby radnych wybieranych w ka¿-
dym okrêgu.

§ 1
Dokonuje siê podzia³u gminy Swarzêdz na
cztery okrêgi wyborcze dla wyboru Rady
Miejskiej Swarzêdza, ustala siê granice tych
okrêgów oraz liczbê radnych wybieranych
w ka¿dym okrêgu, zgodnie z za³¹cznikiem Nr
1, który stanowi integraln¹ czêœæ uchwa³y.

§ 2
Z dniem wejœcia w ¿ycie uchwa³y niniejszej
traci moc Uchwa³a Nr L/548/2002 z dnia

19.06.2002 r. w sprawie podzia³u gminy Swa-
rzêdz na okrêgi wyborcze dla wyboru Rady
Miasta Swarzêdza, ustalenie granic tych okrê-
gów oraz liczbie radnych wybieranych w
ka¿dym okrêgu.

§ 3
Uzasadnienie:
Zmiany granic okrêgów wyborczych wyni-
kaj¹ ze zmiany liczby mieszkañców gminy
Wg stanu na dzieñ 31.12.2005 r. liczba miesz-
kañców wynosi³a 39.260 (tylko pobyty sta³e)
Jednolita norma przedstawicielska wynosi
39.260 : 21= 1870
Przy zachowaniu dotychczasowego podzia³u
stosuj¹c jednolit¹ normê przedstawicielsk¹,
tj. 1870 liczba uzyskanych w ten sposób
mandatów wzros³aby o jeden.
W zwi¹zku z tym zaistnia³a koniecznoœæ zmia-
ny granic okrêgów wyborczych.
Nowa propozycja przewiduje utrzymanie do-
tychczasowej iloœci okrêgów wyborczych w
liczbie 4.
Zmiana granic okrêgów wyborczych polega
na tym, ¿e:
- do okrêgu Nr 1 do³¹czono Os. D¹browsz-
czaków od Nr 1 - 8 ,
- w okrêgu Nr 2 przesuniêto granicê okrêgu z
drogi krajowej 92 do torów kolejowych trasy
E 20, z okrêgu wy³¹czono os. D¹browszcza-
ków (od 1 do 8), a do³¹czono wieœ Jasin,
- do okrêgu Nr 3 do³¹czono ulice znajduj¹ce
siê miêdzy drog¹ krajow¹ 92, a torami kolejo-
wymi trasy E 20
- z okrêgu Nr 4 wy³¹czono wieœ Jasin
Wieœ Jasin znajduje siê w bezpoœrednim s¹-
siedztwie tzw. starej czêœci Swarzêdza. Jest
wsi¹ , która zawsze by³a najbli¿ej miasta.
Granica pomiêdzy miejscowoœciami od kilku-
dziesiêciu lat praktycznie nie istnieje. Jest to
wieœ zamieszka³a przez ludnoœæ niezwi¹zan¹
z rolnictwem. Zabudowana jest budynkami
jednorodzinnymi typowo mieszkalnymi. Brak
du¿ych gospodarstw rolnych. Mieszkañcy
wiêkszoœæ swoich potrzeb ¿yciowych za-
spokajaj¹ w Swarzêdzu, np. szko³y, koœció³
(parafia œw. Marcina), g³osowanie w wybo-
rach. Jest terenem uprzemys³owionym i obec-
nie stanowi centrum przemys³owe gminy. Na
terenie Jasinia zlokalizowane s¹ najwiêksze
zak³ady pracy.
Wyliczenie mandatów po zmianie przedsta-
wia siê nastêpuj¹co:
Okrêg wyborczy Nr 1 - liczba mieszkañców -
9588 : 1870 = 5,13 tj. 5 mandatów
Okrêg wyborczy Nr 2 - liczba mieszkañców -
8566 : 1870 = 4,58 tj. 5 mandatów
Okrêg wyborczy Nr 3 - liczba mieszkañców -
11.689 : 1870 = 6,25 tj. 6 mandatów
Okrêg wyborczy Nr 4 - liczba mieszkañców -
9.414 : 1870 = 5,03 tj. 5 mandatów

Nr LVIII/424/2006
w sprawie: zmian w podziale gminy
Swarzêdz na obwody g³osowania.

§ 1
W sta³ych obwodach g³osowania utworzo-
nych uchwa³¹ Nr LII/560/2002 z dnia 10 lipca
2002 r. w sprawie podzia³u gminy na obwody
g³osowania dokonuje siê nastêpuj¹cych
zmian:
1) Obwód Nr 1 - obejmuje czêœæ miasta ogra-
niczon¹ ulicami: Pawi¹, Józefa Rivoliego, Po-
ziomkow¹, Heleny Modrzejewskiej - od po³u-
dnia granic¹ administracyjn¹ miasta, wzd³u¿
torów kolejowych trasy E 20 do skrzy¿owa-
nia z ulic¹ Stanis³awa Kirkora, Jakuba Przy-
bylskiego, Orl¹ do ul.Pawiej. Obwód obejmuje
ulice stanowi¹ce jego granice.
2) Obwód nr 5 - obejmuje czêœæ miasta ogra-
niczon¹ od zachodu granic¹ administracyjn¹
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dokoñczenie na stronie 21



Str. 21Czerwiec - lipiec  2006

miasta, torami kolejowymi trasy E 20 do ulicy
Dworcowej, przez drogê krajow¹ 92, strug¹
Mielcuch, ulic¹ Strzeleck¹ do granic miasta
Poznania. Obwód obejmuje ulice stanowi¹ce
jego granice.
3) Obwód nr 6 - obejmuje czêœæ miasta ogra-
niczon¹ od wschodu granic¹ administracyjn¹
miasta z wsi¹ Jasin, granic¹ administracyjn¹
z wsi¹ Zalasewo, ulic¹ Pauliny i Augusta Wil-
koñskich, Pogodn¹, Œredzk¹, Jana Matejki do
torów kolejowych trasy E 20. Obwód obej-
muje ulice stanowi¹ce jego granice.
4) Obwód nr 8 - obejmuje czêœæ miasta ograni-
czon¹: od pó³nocy i wschodu granic¹ admini-
stracyjn¹ miasta oraz ul. Poznañsk¹ , Poln¹,
Augusta Cieszkowskiego oraz ulice Górków i
Zygmunta Grudziñskiego (³¹cznie z Os. Zyg-
munta III Wazy), Augusta Cieszkowskiego
do granicy administracyjnej z wsi¹ Grusz-
czyn. Obwód obejmuje ulice stanowi¹ce
jego granice.
5) Obwód nr 9 - do obwodu dodaje siê wieœ
Jasin.
6) Obwód nr 10 - Obwód obejmuje czêœæ
miasta SWARZÊDZ ograniczon¹ drog¹
wzd³u¿ torów kolejowych do Stacji PKP przez
drogê krajow¹ 92, strug¹ Mielcuch, Strzeleck¹,
Podgórn¹, Placem Niez³omnych, Rynkiem, ul.
Warszawsk¹ , Augusta Cieszkowskiego,
Poln¹ przez drogê krajow¹ 92 do ul. Tade-
usza Koœciuszki.  Obwód obejmuje ulice sta-
nowi¹ce granice z wyj¹tkiem Rynku i ul. Au-
gusta Cieszkowskiego
7) Obwód nr 11 - z obwodu wykreœla siê
osiedle D¹browszczaków od nr 9 do 14.
8) Obwód nr 12 - z obwodu wykreœla siê ,
osiedle Zygmunta III Wazy, osiedle W³adys³a-
wa IV
Do obwodu dodaje siê os. D¹browszczaków
od 9 do 14.
9) Obwód 17 - z obwodu wykreœla siê wieœ
Jasin

§ 2
Jednolity podzia³ gminy na obwody g³osowa-
nia, ich numery i granice zawiera za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

Nr LVIII/425/2006
w sprawie: zmiany aktu za³o¿ycielskie-
go Przedszkola nr 5 „Zielona Pó³nutka”
w Swarzêdzu.

§ 1
1. W zwi¹zku z utworzeniem dodatkowego
oddzia³u przedszkola w budynku Szko³y Pod-
stawowej nr 4 w Swarzêdzu zmienia siê akt
za³o¿ycielski Przedszkola nr 5 „Zielona Pó³-
nutka” w Swarzêdzu nadany orzeczeniem
Urzêdu Miasta i Gminy Swarzêdz Wydzia³
Oœwiaty i Wychowania z dnia 15 lipca 1988 r.
Nr OW - 5090/5/88.
2. Akt za³o¿ycielski Przedszkola nr 5 „Zielona
Pó³nutka” w Swarzêdzu otrzymuje brzmienie
jak w za³¹czniku do uchwa³y.

NR LVIII / 426 / 2006r
w sprawie: nadania nazwy ulicy na tere-
nie wsi Kruszewnia.

§ 1.
Nowo powsta³ej ulicy we wsi Kruszewnia
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ki: 20/5,19/8, 18/4, 17/6, 16/6, 14/4,13/
4,10/6, 9/6, 8/4, 7/6,6/6 ark.1, obrêb: Kruszew-
nia nadaje siê nazwê: S³owiañska.
2. Szczegó³owe po³o¿enie ulicy okreœlono w
za³¹czniku nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czêœæ
niniejszej uchwa³y.

NR LVIII/427/2006
w sprawie: nadania nazwy ulicy na tere-
nie wsi Kruszewnia.

§ 1.

1. Nowo powsta³ej ulicy we wsi Kruszewnia
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ki: 20/5,19/8, 18/4, 17/6, 16/6, 14/4,13/
4,10/6, 9/6, 8/4, 7/6,6/6 ark.1, obrêb: Kruszew-
nia nadaje siê nazwê: Z³otopolska.

LVIII/428/2006
w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dze-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Swarzêdz
w zakresie obejmuj¹cym tereny przy ul.
GnieŸnieñskiej w Bogucinie - dzia³ki nr
geod. 230/54, 230/55, 230/56 oraz czêœæ
dzia³ki nr geod. 230/50.

§ 1
Przystêpuje siê do opracowania miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹-
cym tereny przy ul. GnieŸnieñskiej w Boguci-
nie - dzia³ki nr geod. 230/54, 230/55, 230/56
oraz czêœæ dzia³ki nr geod. 230/50 ( po-
wierzchnia objêta opracowaniem ok 6 ha )
Granice obszaru objêtego niniejsz¹ uchwa³¹
okreœla mapa stanowi¹ca za³¹cznik graficz-
ny do niniejszej uchwa³y w skali 1:2000.

§ 2
Na terenie objêtym uchwa³¹ przewiduje siê
przeznaczenie terenu pod tereny aktywizacji
gospodarczej.

NR LVIII/429/2006
w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenne-
go obejmuj¹cego dzia³ki po³o¿one w
Swarzêdzu w rejonie ul. Morelowej -
Dzia³kowej i oznaczone numerami geo-
dezyjnymi 1487 i 1583.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 i art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
Nr 142 poz.1591 z 13.12.2001 r., z póŸniej-
szymi zmianami) oraz art. 26 i art. 36 ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz.
139 z 1999 r. z póŸniejszymi zmianami) oraz
na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w
Swarzêdzu nr XXIX/324/2001 z dnia
17.01.2001r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Swarzêdz, obejmuj¹cej dzia³ki po³o¿one w
Swarzêdzu w rejonie ulicy Morelowej-
Dzia³kowej i oznaczone numerami geode-
zyjnymi 1487 i 1583- teren objêty zmian¹ o
³¹cznej powierzchni 6,7069 ha ( zmiana
przeznaczenia z zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej , zieleni publicznej o charak-
terze rekreacyjnym, stawu i przepompow-
ni œcieków na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, us³ugi hotelowo-ga-
stronomiczne, sportu i rekreacji, przepom-
powniê œcieków i komunikacjê ), a tak¿e w
zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27.03.2003r. O planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80, poz.
717 z póŸniejszymi zmianami ), Rada Miej-
ska w Swarzêdzu uchwala co nastêpuje:

§ 1
1. Uchwala siê miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obejmuj¹cego dzia³ki
po³o¿one w Swarzêdzu w rejonie ul. Morelo-
wej - Dzia³kowej
2. Plan obejmuje obszar dzia³ek nr 1487 i 1583.
3. Integraln¹ czêœci¹ uchwa³y jest rysunek
planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

Nr LVIII/430/2006
w sprawie: uchwalenia Lokalnego Pla-

nu Rewitalizacji Obszaru Miasta i Gminy
Swarzêdz.

§ 1
Uchwala siê Lokalny Plan Rewitalizacji Ob-
szaru Miasta i Gminy Swarzêdz stanowi¹cy
podstawê ubiegania siê o œrodki z Funduszy
Strukturalnych Unii Europejskiej, którego treœæ
stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

Nr LVIII/431/2006
w sprawi: przyjêcia poprawek do Planu
Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2008.

NR LIX/432/2006
w sprawie: zmiany uchwa³y bud¿etowej
miasta i gminy na 2006 rok.

NR LIX/433/2006
w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Swarzêdz obejmuj¹cego te-
reny po³o¿one w miejscowoœci Swa-
rzêdz, Jasin, Paczkowo, zlokalizowane
wzd³u¿ pó³nocnej granicy ulicy Rabowic-
kiej.

Nr LIX/434/2006
w sprawie: z³o¿onej skargi przez Pana
Ryszarda Jerzego Szpalika.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (
Dz.. U. z 2001r. Nr 142, z póŸniejszymi zmia-
nami ), oraz na podstawie art. 229 ust. 3 Ko-
deksu Postêpowania Administracyjnego,
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1
Rada Miejska w Swarzêdzu uznaje skargê
z³o¿on¹ przez Pana Ryszarda Jerzego Szpa-
lika dotycz¹c¹ miesiêcznika „Prosto z Ratu-
sza” za bezzasadn¹.

§ 2
Jednoczeœnie zobowi¹zuje siê Przewodni-
cz¹c¹ Rady Miejskiej w Swarzêdzu do poin-
formowania zainteresowanych stron o pod-
jêciu niniejszej uchwa³y.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uzasadnienie:
Postulaty i pytania mieszkañca Gminy Swa-
rzêdz Ryszarda Jerzego Szpalika zawarte
w jego licznej korespondencji oraz w pi-
smach z dnia 17 oraz 27 marca 2006 roku
by³y rozpatrywane przez Komisjê Rewi-
zyjn¹ ( protokó³ z dnia 26 czerwca 2003
roku ) oraz na wspólnym Posiedzeniu Ko-
misji Rady Miejskiej w dniu 3 marca 2004
roku ( sprawozdanie ze spotkania z dnia 5
marca 2004 roku). Pan Ryszard Szpalik zo-
sta³ zaproszony na w/w spotkanie, uczest-
niczy³ w nim. Strony ustali³y stanowiska a
ich treœæ zainteresowany zaakceptowa³
w³asnorêcznym podpisem w dniu 8 marca
2004 roku. Na spotkaniu tym wyjaœniono nie
tylko kwestie dotycz¹ce miesiêcznika „Pro-
sto z Ratusza”, ale równie¿ innych postula-
tów sk³adanych przez pana Szpalika. Prze-
wodnicz¹ca Rady Miejskiej zaproponowa³a
panu Szpalikowi udzia³ w posiedzeniach
komisji Rady Miejskiej oraz w obradach se-
syjnych. Powy¿sze mia³o na celu uzyska-
nie rzetelnych informacji odnoœnie dzia³al-
noœci Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i
Gminy oraz wypowiadanie siê na forum w
sprawach istotnych dla pana Szpalika, po-
ruszanych w jego licznej korespondencji.
Wobec powy¿szego bezpodstawny jest
zarzut odnosz¹cy siê do nieudzielenia od-
powiedzi w sprawie miesiêcznika „Prosto
z Ratusza”.
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Firma szkoleniowa ATC s.c. ma
przyjemnoœæ zaprosiæ rolników,
domowników i osoby pracuj¹ce w
rolnictwie, chc¹cych podj¹æ za-
trudnienie w sferze pozarolniczej,
do wziêcia udzia³u w cyklu bez-
p³atnych szkoleñ realizowanych w
ramach projektu: „Wiedza - Two-
ja szansa na sukces”.

G³ównym celem projektu jest umo¿liwie-
nie rolnikom zdobycia nowych kwalifikacji i
umiejêtnoœci w zwi¹zku z procesem restruk-
turyzacji polskiego rolnictwa w warunkach
cz³onkostwa w Unii Europejskiej.

W ramach projektu organizowane s¹ nastê-
puj¹ce szkolenia:
     Kurs przygotowuj¹cy do zawodu opera-

tora wózków jezdniowych oraz obs³ugi kom-
puterowych programów magazynowych

Kurs przygotowuj¹cy do zawodu spawa-
cza met. MAG + jêzyk niemiecki

Kadry i p³ace + komunikacja interperso-
nalna

Profesjonalny sprzedawca + komunikacja
z klientem

Kurs prawa jazdy kat. C + techniki kom-
puterowe

Kurs prawa jazdy kat. C + E + jêzyk nie-
miecki

Kurs prawa jazdy kat. D + jêzyk angielski
WARUNKI, JAKIE NALE¯Y SPE£NIÆ

BY ZOSTAÆ ZAKWALIFIKOWANYM
DO UDZIA£U W SZKOLENIU:

Byæ rolnikiem, domownikiem lub
osob¹ pracuj¹c¹ w rolnictwie (emeryci, oso-
by zarejestrowane w Urzêdzie Pracy jako bez-
robotne oraz osoby ucz¹ce siê w trybie dzien-
nym nie podlegaj¹ rekrutacji)

Wype³niæ kartê zg³oszenia wraz z za-
³¹cznikiem

  (mo¿liwoœæ pobrania ze strony interneto-
wej www.atcsc.pl/wiedza.html )

Byæ mieszkañcem Wielkopolski (za-
mieszkuj¹cym tereny wiejskie )

OSOBOM ZAKWALIFIKOWANYM
NA KURS ZAPEWNIAMY:

Bezp³atne szkolenia
Bezp³atny poczêstunek
Darmowy nocleg (dotyczy wybra-

nych kursów)
Bezp³atne badania lekarskie (dotyczy

szkoleñ, przy których jest ono wymagane)
Zwrot kosztów za przejazd na miej-

sce szkolenia
Zajêcia odbywaj¹ siê od poniedzia³ku do

pi¹tku w godzinach: 8.00 - 16.00

Bezp³atne szkolenia
dla mieszkañców wsi

PLAN SZKOLEÑ

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy
o kontakt:
ATC s.c. ul. Dmowskiego 85, 60-204 Poznañ;
Tel.(061) 665-88-33, fax (061) 665-88-39
Osoby do kontaktu:Ma³gorzata Zab³ocka,
Przemys³aw Nowicki;

atc.poznan@atcsc.pl;  www.atcsc.pl

UWAGA!
O zakwalifikowaniu uczestników na kurs de-
cyduje kolejnoœæ zg³oszeñ oraz zgodnoœæ da-
nych z wymaganiami projektu
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Udzia³ przedstawicieli 4 gmin - Lubonia, Kórnika, Murowanej Go-
œliny i Pobiedzisk cieszy, ale jednoczeœnie nasuwa pytanie, co dzieje
siê w pozosta³ych gminach naszego powiatu? W powiecie poznañ-
skim funkcjonuje 51 gimnazjów (47 publicznych i 4 niepubliczne), a
konkurs organizowany przez Towarzystwo Samorz¹dowe w Koninie
jest znakomit¹ okazj¹ do popularyzacji wiedzy samorz¹dowej wœród
m³odzie¿y. Liczê, ¿e burmistrzowie, wójtowie, radni, dyrektorzy szkó³
i nauczyciele zauwa¿¹ ten problem i w przysz³ym roku wystartuje
wiêksza iloœæ szkó³ reprezentuj¹cych nasze gminy.

      Laureatom, uczestnikom, opiekunom i rodzicom sk³adam ser-
deczne gratulacje za osi¹gniête wyniki i udzia³ w konkursie. Organiza-
torom sk³adam wyrazy uznania za sprawne przeprowadzenie kon-
kursu. W³adzom Powiatu Poznañskiego i Gminy Kórnik dziêkujê za
przekazane nagrody i upominki.

Marek Serwatkiewicz
Przewodnicz¹cy

Komisji Oœwiaty i Wychowania
Rady Powiatu  Poznañskiego

Przedsiêbiorco, szukasz zagranicznego partnera?
W kwietniu 2006 roku powiat poznañski przyst¹pi³ do wielostron-

nego projektu European Specialist Exchange for small and medium -
sized enterprises -  Wymiana europejskich specjalistów z sektora MSP
. W projekcie uczestnicz¹ instytucje z krajów europejskich: Niemiec,
Norwegii, Danii i Polski.

Jest  on kierowany do œrednich, ma³ych i mikroprzedsiêbiorstw
zainteresowanych nawi¹zaniem wspó³pracy z zagranicznymi firma-
mi, wymian¹ sta¿ow¹  pracowników  oraz zamieszczeniem danych
firmy w miêdzynarodowej bazie.       Projektem zarz¹dza  organizacja
non-profit - EU Consult South Thuringia gGmbH z Turyngii. Inicjaty-
wê wspieraj¹  równie¿ tamtejsze  izby:  Izba Handlowo-Przemys³owa
oraz  Izba Rzemieœlnicza. Projekt  jest w 100 % finansowany  przez
EFS  i Kraj Zwi¹zkowy Turyngia.

   Celem projektu jest:
rozwijanie miêdzynarodowej wspó³pracy w sektorze MSP,
wymiana pracowników z Europy,  poprzez organizacjê i prowa-

dzenie sta¿y,
rozwój sieci wspó³pracuj¹cych przedsiêbiorstw w ramach wspól-

nej bazy danych.
Wpis do bazy danych oraz poszukiwanie firm wspó³pracuj¹cych

jest bezp³atne. Wymiana pracowników odbywa siê na zasadzie „wza-
jemnych korzyœci” - np. pracownicy polskich firm odbywaj¹ sta¿e w
firmach niemieckich, a Niemcy zdobywaj¹ doœwiadczenie w przedsiê-
biorstwach polskich.

Osob¹ odpowiedzialn¹ za projekt w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu jest p. Anna Jaworska, tel. 61  8410 668. Zainteresowanych
programem wymiany pracowników prosimy o wype³nienie formula-
rza (na stronie www.powiat.poznan.pl) i przes³anie go na adres: an-
na.jaworska@powiat.poznan.pl.

Osob¹ do kontaktu ze strony EU Consult South Thuringia gGmbH
jest p. Jana Benz (rozmowa w jêzyku niemieckim lub angielskim); tel.
0049 3681 37 40 61; fax 0049 3681 37 40 62; efka-suhl@t-online.de

Strona projektu: www.eu-fachkraefteaustausch.de
Informacje o projekcie równie¿ na stronie: www.powiat.poznan.pl
Zapraszamy wszystkich chêtnych  przedsiêbiorców do udzia³u w

tym ciekawym  projekcie.
Anna Jaworska,

Wydzia³ Integracji Europejskiej,
Promocji i Kultury

£atwiej o pieni¹dze
 Pozyskanie œrodków z Europejskiego Fun-

duszu Spo³ecznego (EFS) czêsto wydaje siê
organizacjom pozarz¹dowym, instytucjom ad-

ministracji publicznej i innym jednostkom zadaniem ponad si³y.
Nies³usznie !

W miarê poznawania dokumentów konkursowych i wype³niania
wniosku przekonujemy siê, ¿e „nie taki diabe³ straszny”. Dodatkowo
do podjêcia wyzywania przekonuj¹ dwa fakty:

Po pierwsze Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej, odpowie-
dzialne za nabór wniosków w dzia³aniach w których s¹ jeszcze pieni¹-
dze - znacznie uproœci³o zapisy w dokumentach i mniej wymaga od
projektodawców.

Po drugie profesjonaln¹ i bezp³atn¹ pomoc¹ s³u¿y wszystkim zain-
teresowanym Regionalny Oœrodek Szkoleniowy  EFS, prowadzony
przez Centrum PISOP. Specjaliœci wyjaœni¹ niezrozumia³e pojêcia i
pomog¹ opracowaæ wniosek.

Dlatego, je¿eli wspierasz: m³odzie¿, bezrobotnych, zagro¿onych
wykluczeniem lub osoby uzale¿nione, skorzystaj z ostatnich w tym
roku konkursów i zdob¹dŸ pieni¹dze dla swojej instytucji.

Centrum PISOP zaprasza
- konsultacje indywidualne

- szkolenia ( nie wiesz jak tworzyæ projekt ? Zadzwoñ ,
zorganizujemy szkolenie w twojej instytucji)

Kontakt:
Ma³gorzata Kikiewicz; malgorzata.kikiewicz@pisop.org.pl

( 061 8 51 91 34)
Rafa³ Jaworski; rafal.jaworski@pisop.org.pl

( 061 8 51 91 34)

Wybierasz zawód?
Przeczytaj ten raport

Jak¹ szko³ê wybraæ, aby po jej ukoñczeniu uzyskaæ pracê? Na to
m.in. pytanie mo¿na znaleŸæ odpowiedŸ po przeanalizowaniu „Ra-
portu o bezrobociu absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych z Pozna-
nia i powiatu poznañskiego w roku szkolnym 2004/2005”. Dokument
zaprezentowany zosta³ na konferencji zorganizowanej 7 czerwca w
Starostwie Powiatowym w Poznaniu, z udzia³em Jana Grabkowskie-
go, Starosty Poznañskiego, Tomasza Kaysera, Przewodnicz¹cego Po-
wiatowej Rady Zatrudnienia, Wiceprezydenta Poznania oraz Zyg-
munta Je¿ewskiego, Dyrektora Powiatowego Urzêdu Pracy w Pozna-
niu. Raport przygotowany w³aœnie przez PUP w Poznaniu zawiera
dane statystyczne dotycz¹ce absolwentów szkó³ z Poznania i powia-
tu poznañskiego oraz ofert pracy. Przedstawia tak¿e zakres oferowa-
nych przez Urz¹d us³ug zwi¹zanych z poœrednictwem pracy, porad-
nictwem zawodowym i szkoleniami.

Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na stronie www.pup.poznan.pl

Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

Spotkanie z honorowymi dawcami krwi

Grono najbardziej zas³u¿onych dawców krwi z powiatowych
Klubów HDK PCK wziê³o udzia³ w spotkaniu z Janem Grabkow-
skim, Starost¹ Poznañskim.

Na dwa dni przed obchodzonym czternastego czerwca Miêdzyna-
rodowym Dniem Honorowego Krwiodawcy, na zaproszenie Jana Grab-
kowskiego do Starostwa przybyli przedstawiciele Klubów HDK PCK
z Murowanej Goœliny, Komornik, Lubonia, Swarzêdza i Kórnika, a
tak¿e reprezentanci Zarz¹du Rejonowego oraz Okrêgowego PCK,
Rejonowej Rady HDK PCK oraz Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa.

Starosta nagrodzi³ szlachetne, pe³ne poœwiêcenia i bezinteresowno-
œci postawy dawców poprzez wrêczenie listów gratulacyjnych oraz
symbolicznych, czerwonych ró¿.

„ Z ogromnym uznaniem obserwujê podejmowane przez Pañstwa
dzia³ania, œwiadomy jestem bowiem jak potrzebna jest w obecnych
czasach krew. Nie tylko podczas operacji, choæ chirurdzy z naszego
powiatowego szpitala w Puszczykowie zawsze podkreœlaj¹ jak wie-
le zale¿y od niej. Dlatego dziêkujê i ¿yczê wytrwa³oœci w realizacji
tych szczytnych, czerwonokrzyskich idei” - mówi³ do zgromadzo-
nych Starosta.
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Franciszek Starowieyski
obraz - alegoria

Poznañskiego Czerwca’56

      Dwudziestego drugiego czerwca Jan Grabkowski, Starosta Po-
znañski, ofiarowa³ obraz poznaniakom i Wielkopolanom, symbolicz-
nie przekazuj¹c go na rêce Bogdana Klepasa, Przewodnicz¹cego Za-
rz¹du Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarnoœæ”.

      Ostatecznie dzie³o bêdzie mo¿na podziwiaæ w biurowcu zarz¹-
du na terenie H. Cegielski - Poznañ S.A. - miejscu, z którego 50 lat
temu wyruszy³ masz protestuj¹cych robotników.

Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

KRÓTKO
Z POWIATU...

      „Zawsze rozpoczynam od ko³a...” - takimi s³owami Franciszek
Starowieyski rozpocz¹³ rysowanie alegorii Poznañskiego Czerwca’56.
Obraz powstawa³, przez kilka dni, na oczach mieszkañców Poznania
i Wielkopolski. Prace nad nim zajê³y autorowi piêæ dni. Do przygoto-
wania tej niecodziennej pami¹tki namówi³ artystê Jan Grabkowski,
Starosta Poznañski, a jej mecenasem by³ powiat poznañski. Dzie³o o
rozmiarach 2,90 x 8 m powsta³o w Centrum Kultury Zamek w Pozna-
niu. Mistrzowi pomaga³ Micha³ Torzewski - asystent, student war-
szawskiej ASP. Prace zaplanowano pocz¹tkowo na cztery dni, od
œrody, siódmego do soboty, dziesi¹tego czerwca, ale chwilowa niedy-
spozycja fizyczna sprawi³a, ¿e zakoñczono je w niedzielê, ju¿ bez
udzia³u publicznoœci. Obraz - alegoria poznañskich wypadków -  przed-
stawia robotników maszeruj¹cych na wprost potwornej postaci, któr¹
autor nazywa zaraz¹. Na czele t³umu stoi Nike - bogini zwyciêstwa.

Od lewej Franciszek Starowiejski i Starosta Poznañski
Jan Grabkowski
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Powiatowe potyczki samorz¹dowe
gimnazjalistów w Kórniku

      Niedawno w Gimnazjum im. W³adys³awa Zamoyskiego w Kór-
niku odby³y siê eliminacje powiatowe XIII Wielkopolskiego Konkur-
su Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorialnym.

Do konkursu zg³osi³o siê 11 uczniów z 4 gmin powiatu poznañskie-
go wy³onionych w eliminacjach szkolnych. Uczniom przekazano
¿yczenia od Jana Grabkowskiego, Starosty Poznañskiego, Grzegorza
Wasielewskiego, Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Poznañskiego oraz
Jerzego Lechnerowskiego, Burmistrza Kórnika. Nastêpnie m³odzie¿
przyst¹pi³a do rozwi¹zywania testu pisemnego, nades³anego przez
organizatorów konkursu z Konina.

      Prace uczniów sprawdza³a Komisja Konkursowa w sk³adzie:
Marek Serwatkiewicz, Hanna Radomska, Agnieszka Przybylska i
Marzena Dominiak.

Wyniki rywalizacji przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
1. Bart³omiej Talarczyk - Gimnazjum w Kórniku, opiekun: Krysty-

na Kowalczyk.
2. Micha³ £êcki - Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goœlinie, opieku-

nowie: Anna Kasprzak, Agnieszka Drapczyk.
3. Agata Kie³piñska - Gimnazjum w Kórniku, opiekun: Krystyna

Kowalczyk.
4. Marcin Jurga - Gimnazjum nr 1 w Luboniu, opiekun Alina Wiatr.
Bart³omiej Talarczyk i Micha³ £êcki bêd¹ reprezentowaæ Powiat

Poznañski w finale wojewódzkim w Koninie.
      Nagrody ksi¹¿kowe dla trzech najlepszych uczestników zma-

gañ oraz upominki dla pozosta³ych ufundowa³o Starostwo Powiato-
we w Poznaniu. Finalistom wrêczono dyplomy laureatów i uczestni-
ków konkursu, nauczycielom i organizatorom podziêkowania. Ka¿dy
otrzyma³ wydawnictwo o Gminie Kórnik.

Koordynatorem etapu powiatowego konkursu by³a Hanna Radom-
ska ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu, organizatorem Marzena
Dominiak, dyrektor Gimnazjum w Kórniku, oraz nauczycielki Kry-
styna Kowalczyk i Katarzyna Fludra.

      Du¿y sukces gimnazjalistów z Kórnika to wynik prowadzo-
nych od lat Gminnych Konkursów Wiedzy o Samorz¹dzie Terytorial-
nym dla szkó³ podstawowych gminy Kórnik, w organizacje których
anga¿uj¹ siê w³adze samorz¹dowe. Jak pokazuj¹ wyniki konkursu
powiatowego, jest to sposób na wiêksz¹ popularyzacjê idei konkursu
w innych gminach naszego powiatu. Zdobyta przez uczniów wiedza
pozwoli im w przysz³oœci lepiej rozumieæ ¿ycie i pracê samorz¹dów,
a byæ mo¿e godnie zast¹piæ obecnych radnych i urzêdników.

Franciszek Starowieyski urodzi³ siê w 1930 roku w Krakowie,
w rodzinie szlacheckiej. Ukoñczy³ ASP w Krakowie i Warsza-
wie. Jest malarzem, grafikiem i scenografem oraz znanym na
œwicie plakacist¹. Uznanie zdoby³ w latach 60. dwudziestego
wieku dziêki serii plakatów teatralnych i filmowych. Jest twórc¹
„Teatru Rysowania”, który pierwszy raz zaprezentowa³ w 1981
roku. W swoich pracach pos³uguje siê indywidualnym system
znaków, w którym nierzadko na plan pierwszy wysuwa siê mo-
tyw przemijania i œmierci.  Obecnie mieszka w Warszawie.


