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Ruszy³a budowa tunelu
- jest dofinansowanie!

To ogromna, najwiêksza w bie¿¹cym roku
inwestycja - wspólne dzie³o gminy i Polskich
Linii Kolejowych. W tegorocznym bud¿ecie
Swarzêdza przeznaczono na ten cel 8,5 mln
z³. Wybudowany zostanie przejazd pod torami kolejowymi, ca³kowicie przebudowana
zostanie ulicê Kirkora od ul. Poznañskiej do
ul. Granicznej. Nowa ul. Kirkora zostanie
w³¹czona do ul. Granicznej w pobli¿u pawilonów AGROBEX-u. Kolej wykona roboty
in¿ynieryjne zwi¹zane z budow¹ wiaduktu
(tunelu) oraz infrastruktur¹ kolejow¹. Ca³y
odcinek drogi bêdzie posiada³ kanalizacjê
deszczow¹. W ramach tej inwestycji powstanie równie¿ w³¹czenie jezdni do ul. Miodowej i Rzemieœlniczej oraz wjazd do ogródków dzia³kowych. Z inwestycj¹ t¹ zwi¹zane jest prze³o¿enie magistrali wodoci¹gowej,

Święto plonów

s.4-6

Pieniądze dla gminy s. 12-14

Z ostatniej chwili:
Decyzj¹ Regionalnego Komitetu Steruj¹cego gmina Swarzêdz otrzyma³a na
budowê „dwupoziomowego skrzy¿owania w ul. Kirkora” dofinansowanie ze
œrodków Unii Europejskiej (EFRR ZPORR) w wysokoœci 6.277.000 z³. W
dniu 11.09.2006 r. decyzja RKS zatwierdzona zosta³a przez Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego.

Darmowe szkolenia
Wybierz życie

s.16-17
s.27

kana³ów sanitarnych, kabli telefoniocznych
i energetycznych.
Budowany tunel pod torami przebiega obok
istniej¹cego przejazdu, dziêki czemu do ostatniej chwili mo¿na bêdzie z niego korzystaæ.
Po ukoñczeniu tej inwestycji radykalnie
poprawi siê uk³ad komunikacyjny Swarzêdza,
a mieszkañcy po³udniowych osiedli zapomn¹
o zmorze opuszczonych szlabanów na kolejowym przejeŸdzie.
Budowa potrwa kilka miesiêcy przy œcis³ej wspó³pracy i koordynacji prac pomiêdzy
gmin¹ a kolej¹.
R.
O pozosta³ych swarzêdzkich inwestycjach
obszernie piszemy na str. 8, 9,10 i 11

Nowy rozkład jazdy WirażBus
wewnątrz wydania

W³adze Gminy Swarzêdz
zapraszaj¹ na
„Festyn Country”

Fot. M. WOLIŃSKI

Latem rozpoczê³a siê budowa
skrzy¿owania dwupoziomowego
(tunelu pod torami kolejowymi) w
ul. Kirkora w Swarzêdzu. Pod koniec czerwca gmina, po uzyskaniu
pozwolenia na budowê, przekaza³a wykonawcy plac budowy. Przypomnijmy, ¿e jest nim konsorcjum
STRABAG i Krug.

POLECAMY

w niedzielę 24 września, od godz.15:00,
na boisku przy
Szkole Podstawowej nr 5.
W programie:
„Kabaret pod Spodem”, Alina Pszczółkowska, Country-Show, oraz koncert zespołu
„The Medley”.
Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
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Prosto z ratusza

Dwie kandydatki
Znane s¹ ju¿ nazwiska kandydatów na
stanowisko burmistrza Swarzêdza. W
najbli¿szych wyborach samorz¹dowych
12 listopada o reelekcjê zamierza ubiegaæ siê burmistrz Anna Tomicka. Jej
konkurentk¹ bêdzie przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Bo¿ena Szyd³owska.

Bo¿ena Szyd³owska zamiar kandydowania
og³osi³a publicznie ju¿ 30 maja w EuroHotelu
podczas koncertu z okazji 50. rocznicy Poznañskiego Czerwca 1956.
Anna Tomicka decyzjê o ponownym kandydowaniu oficjalnie og³osi³a w dniu swoich
imienin. Sympatiê goœci wzbudzi³a proœba, aby
kwiaty i upominki zast¹piæ drobnymi datkami
do skarbonki. Jej zawartoœæ, publicznie przeliczono i ponad 5 tys. z³ przekazano na potrzeby dzieci - podopiecznych SPDST i TPD.
Na pocz¹tku wrzeœnia, gdy zamykaliœmy
ten numer „Prosto z ratusza”, brak by³o informacji o innych kandydaturach na fotel burmistrza Swarzêdza.
R.

Gratulujemy
„Tygodnikowi”
„Tygodnik Swarzêdzki” - ulubiona
lektura wielu mieszkañców naszej gminy - ukazuje siê ju¿ 15 lat.

Swarzêdz znów wysoko
w rankingu gmin
W ogólnopolskim rankingu samorz¹dów sporz¹dzonym i opublikowanym 20 lipca przez dziennik „Rzeczpospolita” gmina Swarzêdz zajê³a wysokie 61 miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Jest to
najwy¿sza lokata wœród gmin Powiatu Poznañskiego, z których ¿adna poza
Swarzêdzem nie znalaz³a siê w pierwszej setce samorz¹dów. Natomiast
wœród ponad 220 gmin Wielkopolski nasze miasto zdoby³o 3 miejsce.
Ocenie podlega³a dba³oœæ samorz¹dów o
rozwój i ich troska o jakoœæ ¿ycia mieszkañców, przy zachowaniu regu³ odpowiedzialnoœci finansowego bezpieczeñstwa gmin. Kapitu³a rankingu, której przewodzi³ by³y premier Jerzy Buzek, bra³a zatem pod uwagê m.in.
tempo wzrostu wydatków i dochodów, pozyskane œrodki unijne, zad³u¿enie, liczbê podmiotów gospodarczych, wyniki testu szóstoklasistów i gimnazjalistów oraz istnienie wieloletniego planu inwestycyjnego.

- Z satysfakcj¹ przygl¹dam siê wynikom
tego profesjonalnie przygotowanego rankingu - mówi burmistrz Swarzêdza Anna Tomicka. - Nasz bardzo dobry wynik nie jest dla
mnie zaskoczeniem, pracujemy na niego od
kilku lat. W wynikach rankingu znajdujê potwierdzenie pozytywnych tendencji rozwojowych i dobrych perspektyw na przysz³oœæ.
Jestem przekonana, ¿e swarzêdzanie bêd¹
mieli coraz wiêcej powodów do zadowolenia.
R.N.

Prezent dla stra¿aków

Z tej okazji kole¿ankom i kolegom redaguj¹cym „Tygodnik” sk³adamy serdeczne gratulacje
i ¿yczenia, aby ich praca zawsze doceniana by³a
przez liczn¹ rzeszê wiernych czytelników.
Redakcja „Prosto z ratusza”

Tesco ju¿ handluje
Po kilkunastu tygodniach budowy, we wtorek 5 wrzeœnia przy ul. Cieszkowskiego 39 w
Swarzêdzu, zosta³ otwarty sklep Tesco. Zatrudnienie znalaz³o tam prawie 100 osób, w
wiêkszoœci ze Swarzêdza i okolic. Niektórzy
z nich wczeœniej byli bezrobotni. Podczas
budowy Tesco wspó³pracowa³o równie¿ z 10
lokalnymi firmami - wykonawcami i podwykonawcami inwestycji. Sklep Tesco w Swarzêdzu ma powierzchniê 2000 m kw oraz
ponad 200-metrow¹ galeri¹ us³ugowo-handlow¹. Jest to ju¿ szesnasta tego typu placówka sieci Tesco w Polsce.
R.

Ruszy³a ju¿ III edycja konkursu fotograficznego, którego celem jest promocja walorów turystyczno-krajobrazowych
Puszczy Zielonka.
Zapraszamy do wziêcia udzia³u w III edycji
konkursu fotograficznego „Obiektywna Zielonka”. Na uczestników czekaj¹, jak co roku,
atrakcyjne nagrody! Jedn¹ z nich bêdzie szansa publikacji zdjêæ w albumie „Obiektywna
Zielonka”, który zostanie wydany przez Wielkopolsk¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zarz¹dzania i Turystyki po zakoñczeniu konkursu. Nowoœci¹ III
edycji jest równie¿ dodatkowa kategoria w jakiej mo¿na sk³adaæ prace: Pocztówka z Zielonki. Daje ona mo¿liwoœæ zaprojektowania
kartki pocztowej z wkomponowanym zdjêciem. Termin nadsy³ania zdjêæ mija 30 listopada br. Regulamin konkursu i kartê zg³oszeniow¹
mo¿na pobraæ ze strony www.swarzedz.pl.

Fot. M. WOLIŃSKI

Obiektywna
Zielonka
Swarzêdzcy stra¿acy wzbogacili siê w sierpniu o nowy sprzêt - zestaw hydraulicznych
narzêdzi do ratownictwa drogowego. S¹ to bardzo dobre, profesjonalne narzêdzia produkcji
niemieckiej firmy Weber-Hydraulik. Pozwalaj¹ skuteczniej prowadziæ akcje ratunkowe, gdy¿
ratownicy dysponuj¹cy takim sprzêtem mog¹ dostaæ siê do wnêtrza ka¿dego rozbitego w
wypadku samochodu. Nowy nabytek kosztowa³ 45 tys. z³, z czego 36 tys. da³a gmina Swarzêdz, resztê do³o¿y³ PZU.
Sprzêt przekaza³a stra¿akom burmistrz Anna Tomicka w towarzystwie przewodnicz¹cego
komisji bud¿etowej Rady Miejskiej radnego Mariana Szkudlarka. - Dotychczas dysponowaliœmy sprzêtem starszej generacji - mówi komendant gminny OSP S³awomir KaŸmierczak. Jest
w pe³ni sprawny i przeka¿emy go naszym kolegom z OSP w Kobylnicy, gdzie bardzo siê
przyda.
Przypomnijmy, ¿e w czerwcu stra¿acy z Kobylnicy dorobili siê nowiutkiego fiata ducato
przystosowanego do pe³nienia funkcji lekkiego samochodu ratowniczo-gaœniczego. Gmina da³a
na ten cel 40 tys. z³otych, pozosta³o kwotê zebrali sponsorzy ze Swarzêdzkiego Klubu Pracodawcy, Fundacja „Kierowcy Dzieciom” oraz liczne firmy i instytucje.
M.W.
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W ci¹gu ostatnich tygodni dwukrotnie na ³amach bezp³atnego
„Tygodnika nr 1” ukaza³y siê teksty przedstawiaj¹ce w z³ym œwietle burmistrz Swarzêdza Annê Tomick¹. W obydwu przypadkach
przywo³ano temat „Œwitezianki”
zarzucaj¹c burmistrz Tomickiej, i¿
w kontaktach z Gminn¹ Spó³dzielni¹ „Samopomoc Ch³opska” zaniedba³a interes gminy.
O ustosunkowanie siê do tych
artyku³ów poprosiliœmy burmistrz
Tomick¹.

67. rocznica
wybuchu
II wojny
œwiatowej
1 wrzeœnia, w 67. rocznicê wybuchu II
wojny œwiatowej, na swarzêdzkim Rynku
przedstawiciele w³adz gminy, m³odzie¿ oraz
kombatanci z³o¿yli kwiaty pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ poleg³ych i pomordowanych.
(mw)

Fot. M. WOLIŃSKI

- Temat jest stary. Dziœ, zapewne dlatego, ¿e zbli¿aj¹ siê wybory, wyci¹gniêto go
z lamusa jako „sensacjê”. S¹ tu dwa w¹tki:
meritum sprawy i t³o ostatnich publikacji.
Co do meritum, rzecz jest dawno zamkniêta. Przypomnê tylko, ¿e przed laty pomiêdzy GS a gmin¹ powsta³ spór dotycz¹cy
prawa do obiektu dawnej restauracji „Œwitezianka” w Kobylnicy. Pracowa³am wówczas na stanowisku wiceprezesa Gminnej
Spó³dzielni, bêd¹c zarazem przewodnicz¹c¹
Rady Miejskiej. 4 lata temu, gdy zosta³am
burmistrzem, musia³am ponownie zmierzyæ
siê z t¹ ci¹gn¹c¹ siê latami spraw¹. Cieszê
siê, ¿e nie ma ju¿ sporu miêdzy gmin¹ a GS.

Przypomnê, ¿e s¹d wyda³ wyrok korzystny dla GS. Po zasiêgniêciu kilku opinii prawnych wycofa³am apelacjê od wyroku (do
czego mia³am pe³ne prawo), poniewa¿ by³am przekonana, ¿e tej sprawy gmina nie
wygra, bo obowi¹zuj¹ce prawo jest po stronie Gminnej Spó³dzielni. Tak wiêc wygraæ
nie mog³am i z tego czyni mi siê zarzut. To
absurd! Oœwiadczam, ¿e Gminna Spó³dzielnia nie ma ¿adnych przywilejów, p³aci
wszystkie nale¿ne podatki, nie otrzyma³a
¿adnych ulg ani bonifikat.
Tyle meritum, a teraz t³o. Swarzêdzanom
nale¿y siê wyjaœnienie, ¿e „Tygodnik nr 1”,
który zamieœci³ szkaluj¹ce mnie artyku³y
kierowany jest przez radnego Konrada Napiera³ê - mojego konkurenta w poprzednich
wyborach. Pan Napiera³a uaktywni³ siê, jak
s¹dzê, w zwi¹zku z wyborami, które nadchodz¹. Odgrzewanie tematu „Œwitezianki”
to po prostu próba zaszkodzenia mi, to walka przedwyborcza. Przykro mi, ¿e kolega
radny pozwala wypisywaæ o mnie takie
wierutne bzdury. Apelujê wiêc do radnego
Konrada Napiera³y o opamiêtanie. Tu nie
chodzi tylko o moj¹ osobê, ale o presti¿ i
pozycjê naszej gminy, której szkodziæ wydumanymi aferami nie wolno. Jeœli radny
Napiera³a liczy na to, ¿e kolejne publikacje
jego gazety wp³yn¹ na wynik wyborczy to
srodze siê zawiedzie, podobnie jak przed
czterema laty.
Notowa³: AK

Fot. M. WOLIŃSKI

Wydumana „afera”

15-lecie Stra¿y Miejskiej
15 rocznica powstania Stra¿y Miejskiej w Swarzêdzu oraz Dzieñ
Stra¿nika Miejskiego sta³y siê okazj¹ do uroczystego spotkania stra¿ników z burmistrz Ann¹ Tomick¹. 31 wrzeœnia w swarzêdzkim ratuszu piêciu stra¿ników miejskich otrzyma³o mianowania na wy¿szy
stopieñ s³u¿bowy: Adam Brzoza na stopieñ starszego inspektora,
Stanis³aw £ukaszewicz na stopieñ inspektora, Maciej Migalski na
stopieñ inspektora, Przemys³aw Baranowski na stopieñ inspektora i
Przemys³aw Œlebioda na stopieñ starszego stra¿nika.

Burmistrz Anna Tomicka podziêkowa³a wszystkim stra¿nikom za codzienn¹, ofiarn¹ pracê s³u¿¹c¹ utrzymaniu porz¹dku i bezpieczeñstwa w
naszej gminie. Gratulacje gminnym stra¿nikom z³o¿y³ równie¿ Komendant Komisariatu Policji w Swarzêdzu nadkomisarz Leszek Kubiak.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej równie¿ radni sk³adali swarzêdzkim stra¿nikom podziêkowania i gratulacje, a przewodnicz¹ca
rady Bo¿ena Szyd³owska wrêczy³a komendantowi Januszowi Mazurkiewiczowi bukiet kwiatów i list gratulacyjny.
M.W.
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Œwiêto plonów
Tegoroczne gminne do¿ynki odby³y siê w sobotê
19 sierpnia w Zalasewie.
Pogoda tego dnia dopisa³a, na boisko sportowe
przy zalasewskiej œwietlicy licznie przybyli mieszkañcy wsi i ich goœcie
m.in. radni gminy Swarzêdz i powiatu poznañskiego. Przyby³ych zachwyca³y piêkne wieñce
do¿ynkowe.
Do¿ynki rozpoczê³a msza œwiêta dziêkczynna. Do¿ynkowy bochen chleba poœwiêci³ ksi¹dz dziekan Eugeniusz GuŸdzio³. Po
mszy, która tradycyjnie by³a okazj¹ do refleksji nad ogromem rolniczego trudu i do
modlitwy miêdzy innymi o to, by chleba zawsze starczy³o dla wszystkich - rozpoczê³y
siê uroczystoœci, a organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Czêœæ artystyczn¹ rozpoczê³y popisy
Swarzêdzkiej Orkiestry Dêtej pod kierownictwem £ukasza Gowarzewskiego. Nastêpnie zespó³ „Siekieracy” zaprezentowa³ obrzêd do¿ynkowy, podczas którego burmistrz
Anna Tomicka, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Bo¿ena Szyd³owska oraz starostowie
do¿ynek El¿bieta B¹kowska i Eugeniusz Fludra podzielili wœród uczestników uroczystoœci specjalnie na tê okazjê wypieczony bochen chleba.
Burmistrz Tomicka - zwracaj¹c siê do
wszystkich rolników naszej gminy - podziêkowa³a im za ciê¿k¹ ca³oroczn¹ pracê i przedstawi³a dzia³ania w³adz gminy podejmowane
z myœl¹ i mieszkañcach swarzêdzkich wsi
(wyst¹pienie burmistrz Tomickiej zamieszczamy na str 5).
dokoñczenie na str. 5
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dokoñczenie ze str. 4
W programie tegorocznych do¿ynek znalaz³y siê tak¿e wystêpy Sekcji Regionalnej
„Olszyna”, zespo³ów „Twister” oraz „Szopka Band”. Wziêciem cieszy³a siê loteria fantowa, atrakcje dla dzieci oraz poczêstunek grochówk¹ z kuchni polowej.

Str. 5
Zabawa taneczna przy muzyce zespo³u
„Lux Band” trwa³a do póŸnej nocy i w zgodnej opinii uczestników by³a bardzo udana.
Organizatorom do¿ynek - so³tys Zalasewa
Halinie So³owiej, Radzie So³eckiej, w³adzom
gminy i Oœrodkowi Kultury - nale¿¹ siê s³owa podziêkowania i uznania.
R.N.

Wyst¹pienie burmistrz Anny Tomickiej
podczas Gminnych Do¿ynek w Zalasewie
Szanowni Starostowie Do¿ynek!
Dostojni Goœcie!
Drodzy Rolnicy Gminy Swarzêdz!
Do¿ynki to œwiêto g³êboko zakorzenione w
tradycji polskiej wsi.
Choæ na polach mamy jeszcze do zebrania wiele p³odów to w³aœnie zakoñczenie
zbioru zbó¿ z których wypiekamy spo¿ywamy codziennie chleb, jest tym symbolicznym
œwiêtem wieñcz¹cym pracê tych, którzy pracuj¹ w rolnictwie.
Tylko niektóre wsie naszej gminy organizuj¹ swoje wiejskie do¿ynki.
Tak wiêc Gminne Do¿ynki s¹ jedyn¹ okazj¹
aby podziêkowaæ wszystkim rolnikom naszej
gminy za Wasz wysi³ek, za Wasz trud ponoszony nie tylko przy zbiorze plonów ale tak¿e przy
wszystkich innych pracach wykonywanych przez
ca³y rok w Waszych gospodarstwach.
Z tego miejsca jako Burmistrz Miasta i
Gminy Swarzêdz wszystkim rolnikom gminy za Wasz¹ pracê szczerze i serdecznie
dziêkujê.
Tegoroczne ¿niwa nie nale¿a³y do
³atwych. Pogoda wprawdzie sprzyja³a rolnikom ale przecie¿ zbiór zbó¿ odbywa³ siê
w okresie niespotykanych od dziesi¹tków
lat upa³ów. Spowodowa³y one suszê , która
mia³a wp³yw na plony zbó¿ - szczególnie
jarych - a tak¿e na plony zbó¿ uprawianych na gruntach s³abszych klas.
Z zebranych w naszej gminie danych wynika, ¿e klêska suszy dotknê³a uprawy na powierzchni ponad 3 tys ha a straty siêgaj¹ w
wielu przypadkach ponad 40% .
Nie wiemy co z zapowiedzi pomocy rolnikom dotkniêtych klêsk¹ suszy zostanie na szczeblu centralnym i wojewódzkim zrealizowane.
Mamy w Gminie ograniczone mo¿liwoœci
przyjœcia z pomoc¹ rolnikom ale tam, gdzie
taka pomoc bêdzie niezbêdna to te ograniczone mo¿liwoœci pomocy wykorzystamy.
Rolnicy mog¹ siê dziœ cieszyæ nie tylko z
zebranych sprawnie zbó¿ ale tak¿e z ostatnich
opadów deszczu, który znacz¹co poprawi³ stan
roœlin okopowych, ³¹k i pastwisk.
Szanowni Uczestnicy Do¿ynek!
Wieœ ci¹gle zmienia swe oblicze. W te zmiany w naszych wsiach zaanga¿owanych jest

wielu mieszkañców, przy szczególnej aktywnoœci so³tysów i rad so³eckich.
Od niedawna do¿ynki œwiêtujemy w warunkach naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej. To cz³onkostwo budzi³o na wsi wiele
obaw, z których wiêkszoœæ siê nie potwierdzi³a. Otrzymywane przez rolników unijne dop³aty do ka¿dego hektara upraw s¹ w bud¿ecie ka¿dego gospodarstwa licz¹c¹ siê pozycj¹.
Wielu swarzêdzkich rolników otrzyma³o dofinansowanie do zakupionych nowoczesnych
ci¹gników i innych maszyn niezbêdnych w
gospodarstwach. Mamy te¿ w naszej gminie
przyk³ady przejœcia rolników na korzystniejsze renty strukturalne.
Jako gmina dziêki unijnym œrodkom mamy
szanse zrealizowaæ, zawarte w wieloletnim
planie inwestycyjnym Swarzêdza, ogromne
przedsiêwziêcie, jakim jest kanalizacja naszych wsi. Wspó³pracujemy w tym zakresie z
s¹siednimi gminami w ramach Zwi¹zku Miedzygminnego „Puszcza Zielonka”. Nie zmarnowaliœmy czasu, od dawna jesteœmy w pe³ni
gotowi do realizacji tego zadania. Wci¹¿ jednak musimy czekaæ na uruchomienie unijnych
funduszy, o które w ramach zwi¹zku „Puszcza Zielonka” wyst¹piliœmy. Wierzê, i¿ konkretne decyzje zostan¹ wkrótce podjête.
Szanowni Pañstwo!
W ostatnich czterech latach przeznaczyliœmy z bud¿etu na potrzeby wiejskich spo³ecznoœci naszej gminy zdecydowanie wiêcej œrodków ani¿eli w poprzednich kadencjach gminnego samorz¹du uda³o siê przekazaæ. Fakt,
¿e najbardziej znacz¹c¹ pozycj¹ w tych œrodkach jest wybudowane tu w Zalasewie kosztem ok 10 mln z³ Gimnazjum bêd¹ce wraz z
zapleczem sportowym najnowoczeœniejszym
obiektem oœwiatowym w naszej Gminie. Jednak prawie w ka¿dej wsi, zw³aszcza zaœ tych,
gdzie wiele inicjatyw wykazuj¹ so³tysi i rady
so³eckie coœ siê dobrego dzieje. Te dzia³ania
otrzymuj¹ wsparcie zarówno moje jako Burmistrza ale tak¿e Rady Miejskiej.
Nie sposób przy dzisiejszym do¿ynkowym
œwiêcie wymieniæ wszystkie zrealizowane na
terenie wiejskim zadania . Wymieniê wiêc choæ
kilka z nich.
dokoñczenie na str. 6

Podziêkowania
W imieniu organizatorów publikujemy listê osób, firm i instytucji, które dopomog³y w
organizacji do¿ynek:
Urz¹d Miasta i Gminy w Swarzêdzu,
burmistrz A. Tomicka, L. Staniewski
„Stanbud” Garby, T. Kasprzyk Tapicerstwo Meblowe Zalasewo, Z. Majchrzak
radny Powiatu, B. Waliszka-S³omka Zalasewo R. Butrymowicz „Brimet” Zalasewo. Z. Kaczmarek Zalasewo, Firma
„Stec-Pec” Zalasewo, Hydroinstal Sp. z
o.o., Hydrofund, H. Wawrzyniak Tapicerstwo Meblowe Zalasewo, D. i A. Podsiad Tapicerstwo Meblowe Zalasewo,
Pi³karze z Zalasewa, A. Bystry Zak³ady
Miêsne, K. Dworczak RSP Kruszewnia,
A. Zys, B. Sobkowiak Mechanika Pojazdowa Zalasewo, J. Drzewiecki Blacharstwo Samochodowe Swarzêdz, A.
Sza³ek Pracownia Dekoracyjna Firany,
M. Miko³ajczyk Tapicerstwo Zalasewo,
P.H.U. „Markos” Zalasewo, £. Próchnik
Zak³ad Stolarski „Rozet-Pol”, W. Biglowska, E. Fludra, J. Matuszak Zak³ad Stolarsko-Tapicerski, Komunikacja Miejska
Wira¿-Bus. M. Lesiñski, W. Matecki
Drew Bud Tartak, Rada So³ecka Zalasewa, Z. Dêbski Gospodarstwo Sadownicze Zalasewo, Firma Opel Szpot Swarzêdz, Szkó³ka Krzewów Ozdobnych
Zalasewo, M. Helak Firma Ogólnobudowlana, Bernat Firma „Bejma-Œwieczniki” Swarzêdz, J.£uczak Zak³ad Stolarski Zalasewo, ZPH Henard, Œwi¹tkowski Sitodruk Zalasewo, Cukiernia „Magdalenka” Swarzêdz, Z.Sobañski firma
„Bertus” Zalasewo, Z. So³owiej Gospodarstwo Rolne Zalasewo, R.Wachowiak
Zak³ad Tapicerski, M. Tomaszewska
Sklep Wielobran¿owy, Przyby³ Transport Ciê¿arowy, Hurtownia Zabawek Bogucin, A. Wawrzymak Myjnia Samochodowa, J. Rapciñski Zalasewo, J.M. B³ajek Gospodarstwo Ogrodnicze, T.Przyby³ Zalasewo, I.Wawrzyniak Zak³ad Kosmetyczny Zalasewo, Firma „Mabor”
Swarzêdz, Piekarnia „Fawor” Swarzêdz,
Firma „Bellissima” Studio Pielêgnacji
Zdrowia i Urody Poznañ, dyr. Ewa Ma³ecka Oœrodek Kultury Swarzêdz, M.iW.
Grzelka Ogrodnictwo Zalasewo, so³tys
Garbów B.Krych, S.i M.Witeccy, Zak³ad
Gospodarki Komunalnej, ks. Proboszcz
Marek Fr¹szczak, ks. Dziekan Eugeniusz
GuŸdzio³, Wioletta B¹kowska, Eugeniusz Fludra.
Za pomoc w organizacji do¿ynek i
przygotowaniu pysznych wypieków
cz³onkom Rady So³eckiej, Alinie i Zenonowi Walczakom oraz wszystkim mieszkañcom Zalasewa podziêkowania sk³ada
so³tys Zalasewa Halina So³owiej.
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Prosto z ratusza

Wyst¹pienie burmistrz Anny Tomickiej
podczas Gminnych Do¿ynek w Zalasewie
dokoñczenie ze str. 5
Zacznê od Zalasewa , gdzie sami mieszkañcy rozpoczêli budowê sportowego boiska.
Ta inicjatywa poparta znacz¹cymi œrodkami
bud¿etowymi doprowadzi³a do tego, ¿e wieœ
ma boisko do pi³ki no¿nej z najlepsz¹ na terenie wiejskim p³yt¹ .
Zmieniliœmy i jeszcze zmieniamy wygl¹d
boiska w Gruszczynie i Uzarzewie, a nowa
p³yta boiska powstaje w Bogucinie.
W Janikowie Górnym pomogliœmy w urz¹dzeniu i wyposa¿eniu kawiarenki internetowej a w œwietlicy w Wierzonce m³odzie¿ ma
mo¿liwoœæ korzystania z komputerów - czynimy zabiegi o pod³¹czenie internetu.
Poprawiliœmy bezpieczeñstwo na drodze
nr 5 tworz¹c nowe przejœcia dla pieszych w
Kobylnicy, Janikowie i Bogucinie.
Modernizujemy sieæ wodoci¹gow¹ i budujemy kanalizacjê sanitarn¹ w Uzarzewie.
Do koñca br. powstanie magistrala wodoci¹gowa z Janikowa do Wierzenicy i
Wierzonki.
Rozpoczniemy niebawem budowê drogi z
Janikowa do Kicina (do granicy Gminy) a
we wspó³dzia³aniu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu chodników przy drodze
Swarzêdz-Gruszczyn-Kobylnica oraz drodze powiatowej Swarzêdz-Œroda w ulicy
Œredzkiej.
Zmieni³y swój wygl¹d wiejskie œwietlice czego przyk³adem jest ta tu w Zalasewie.
Budowa nowych czy modernizacja starych
boisk na terenie wsi sprzyja rozwojowi amatorskiego sportu na wsi. Po raz kolejny organizujemy rozgrywki wiejskich dru¿yn w pi³ce
no¿nej.
Co roku wiêksza liczba dzieci uczestniczy
w organizowanych na wsiach w okresie wakacji pó³koloniach.

Wspomagamy z gminnego bud¿etu dzia³ania wielu organizacji pozarz¹dowych, w tym
równie¿ Caritas i Akcji Katolickiej, s³u¿¹ce
wszystkim potrzebuj¹cym.
Od lat zapewniamy wszystkim dzieciom i
m³odzie¿y zamieszka³ym na wsiach bezp³atny
dojazd do szko³y. Wychodz¹c na przeciw wnioskom mieszkañców wsi usprawniamy komunikacjê autobusow¹ na terenie gminy.
Pozwolicie Pañstwo, ¿e wtr¹cê tu osobist¹
dygresjê. Staram siê jak najlepiej zrozumieæ
potrzeby wsi a pomaga mi w tym to, ¿e sama
urodzi³am siê na wsi i przez wiele lat mieszka³am na wsi a potem przez kilkanaœcie lat pracowa³am w Gminnej Spó³dzielni z wsi¹ w tamtych czasach mocno zwi¹zan¹.
Nie dzielê jednak mieszkañców na tych z
miasta i tych ze wsi. Wiele z tych inwestycji,
które zrealizowaliœmy w minionych czterech latach s³u¿y zarówno mieszkañcom
miasta jak i wsi.
Nie bêdê ich wymienia³a bo z uwagi na koñcz¹c¹ siê kadencjê samorz¹du i zbli¿aj¹ce siê
wybory, zdam w stosownym czasie wszystkim
mieszkañcom miasta i gminy sprawozdanie z
tego co w tej kadencji dokonaliœmy.
Wspomnê jednak o trzech zadaniach z
ostatnich tygodni. Byliœmy po raz I w historii wspó³organizatorami mistrzostw
Europy w pi³ce no¿nej dru¿yn do lat 19tu. W Swarzêdzu odby³y sie dwa mecze.
Ich organizacja zosta³a wysoko oceniona
przez w³adze UEFA i PZPN. Na czas w
niezmiernie krótkim okresie przygotowaliœmy boiska i zaplecze które s³u¿yæ bêd¹
przez wiele nastêpnych lat dzieciom, m³odzie¿y i wszystkim mieszkañcom miasta i
gminy Swarzêdz.

Wbrew przepowiedniom tych, którzy twierdzili, ¿e to siê nie uda lecz ku zadowoleniu
tysiêcy mieszkañców nie tylko miasta ale tak¿e i gminy Swarzêdz rozpoczêliœmy wspólnie
z PLK budowê tunelu pod torami kolejowymi
w ul. Kirkora czyli na przejeŸdzie kolejowym
do Nowej Wsi.
W miesi¹cu paŸdzierniku oddamy do
u¿ytku przy P³ywalni lodowisko i zadaszon¹ scenê.
Gmina Swarzêdz w najbardziej presti¿owym rankingu gazety „Rzeczpospolita” zosta³a sklasyfikowana na trzecim miejscu w
Wielkopolsce wœród gmin miejsko-wiejskich.
Szanowni Rolnicy gminy Swarzêdz!
Bochen chleba, który przed chwil¹ otrzymaliœmy od Starostów dzisiejszych do¿ynek
jest ukoronowaniem waszego wysi³ku przy
zbiorach plonów. Nasi rolnicy znani s¹ ze swej
gospodarnoœci a tak¿e rzetelnoœci i starannoœci w swej pracy, niezale¿nie od warunków, w
jakich tê pracê przychodzi im wykonywaæ. Do
tych wyró¿niaj¹cych siê nale¿¹ m.in. Starostowie dzisiejszych do¿ynek: Violetta B¹kowska i Eugeniusz Fludra.
Wszystkim rolnikom Gminy Swarzêdz i
ich rodzinom sk³adam wyrazy g³êbokiego
szacunku i uznania. Dziêkujê za wasz¹ pracê, ale tak¿e postawê nacechowan¹ trosk¹
o sprawy wsi, rolnictwa i naszych lokalnych spo³ecznoœci.
Dziêkujê wszystkim mieszkañcom wsi Zalasewo, którzy za przyk³adem pani so³tys Haliny So³owiej i Rady So³eckiej zaanga¿owali
siê w organizacjê tegorocznych do¿ynek, dziêkujê pracownikom Oœrodka Kultury za przygotowanie atrakcyjnego programu dzisiejszej
zabawy, dziêkujê tak¿e sponsorom za wsparcie finansowe i rzeczowe.
¯yczê wszystkim naszym rolnikom wszelkiej pomyœlnoœci, jak najlepszych plonów i
godziwych cen na to wszystko, co w Waszych
gospodarstwach wyprodukujecie.

Podziêkowanie za U 19
Bardzo serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili siê do historycznego wydarzenia w Swarzêdzu - zorganizowania
meczów Mistrzostw Europy U 19.
Dziêkujê przede wszystkim g³ównemu wykonawcy trybun i zadaszenia firmie p. Jana Pop³awskiego z Poznania. Serdecznie dziêkujê przedstawicielom UEFA, przedstawicielom Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej z jego
prezesem panem Stefanem Antkowiakiem - za ogromn¹ ¿yczliwoœæ, jak¹ mi

okazywali w trakcie przygotowywania naszego obiektu do Mistrzostw.
Dziêkujê cz³onkom komitetu organizacyjnego - panom Janowi Kicie, Tomaszowi Misiornemu, radnym Zygmuntowi Majchrzakowi, Tadeuszowi
Witkowskiemu, Jerzemu Majerowiczowi i Henrykowi Brodziszewskiemu,
panu Jackowi Hejnowskiemu i pani
Zofii Lewandowskiej - którzy wspierali mnie w dzia³aniach przy modernizacji tego obiektu. Dziêkujê firmie „Po³ysk”, swarzêdzkiej Policji i Stra¿y
Miejskiej za czuwanie nad porz¹dkiem
i bezpieczeñstwem podczas meczów,

Pogotowiu Ratunkowemu, Stra¿y Po¿arnej. S³owa podziêkowania kierujê
równie¿ do dyrekcji i pracowników
P³ywalni „Wodny Raj”.
Gor¹co dziêkujê wszystkim kibicom,
którzy przybyli na nasz stadion i stworzyli podczas meczów wspania³¹ atmosferê.
Jeszcze raz ¿yczê wszystkim sportowcom i kibicom, którzy bêd¹ korzystaæ z tego obiektu wspania³ych sportowych emocji.
Z powa¿aniem
Burmistrz Miasta
i Gminy Swarzêdz
Anna Tomicka

Sierpień -wrzesień 2006

Przedstawiamy
nowych
dyrektorów
szkó³
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Gratulacje dla maturzystów

Jak ju¿ informowaliœmy w poprzednim wydaniu „Prosto z ratusza” szko³y postawowe - nr 4
w Swarzêdzu oraz w Kobylnicy od
pierwszego wrzeœnia maj¹ nowych dyrektorów. Dziœ przedstawiamy ich sylwetki.

Pedagog, nauczyciel dyplomowany, edukator w zakresie
problematyki
psychologiczno-pedagogicznej, lider programu „Szko³a
dla Rodziców i Wychowawców”, za szczególne zas³ugi dla oœwiaty i wychowania w
2005 roku otrzyma³a „Medal Komisji Edukacji Narodowej”.
Od pocz¹tku pracy zawodowej zwi¹zana z Kobylnic¹. Po ukoñczeniu studiów zatrudniona w Domu Dziecka w Kobylnicy
jako wychowawca. Od 1991 roku zajmowa³a siê doskonaleniem zawodowym nauczycieli, konsultant w Oœrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Przez ca³y
ten czas by³a równie¿ zwi¹zana z Kobylnic¹, prowadz¹c zajêcia korekcyjno - kompensacyjne w Domu Dziecka, zajêcia w nauczaniu pocz¹tkowym w Szkole, a od dziesiêciu lat pracuj¹c na stanowisku pedagoga
szkolnego.
El¿bieta
Wieczorek dyrektor
Szko³y Postawowej nr 4
w Swarzêdzu
Nauczyciel
dyplomowany,
ukoñczy³a pedagogikê ogóln¹ na
UAM w Poznaniu oraz Papieski Wydzia³ Teologiczny uzyskuj¹c licencjê do nauczania religii, ukoñczy³a kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Pracowa³a jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczania pocz¹tkowego, religii i nauczania specjalnego w
swarzêdzkich szko³ach podstawowych nr
1, 2, 3 oraz w Gimnazjum nr 2. Swoje doœwiadczenia i umiejêtnoœci w pracy z dzieckiem wykorzystuje pe³ni¹c spo³eczn¹ funkcjê prezesa TPD Oddzia³ Swarzêdz.
(edu)

Fot. M. WOLIŃSKI

Jadwiga Lewandowska dyrektor Szko³y Podstawowej
w Kobylnicy

18 lipca burmistrz Anna Tomicka spotka³a
siê najlepszymi maturzystami z terenu gminy Swarzêdz. Goœæmi pani burmistrz oraz
kierownika referatu edukacji UMiG Ewy Jaworskiej by³y Dorota Agaciñska (Zespó³ Szkó³
nr 1), Joanna Idczak (Zespó³ Szkó³ nr 2) i
Zofia Gulczyñska (I LO w Swarzêdzu EKOS).
Wzorowe maturzystki przyby³y w towarzy-

stwie swoich rodziców. Absolwentki podzieli³y siê wra¿eniami z egazminów maturalnych
i ujawni³y swoje plany zwi¹zane z dalsz¹ edukacj¹ i wyborem kierunku studiów. Ka¿da z
nich, oprócz serdecznych gratulacji, otrzyma³a
od burmistrza list gratulacyjny i upominki.
(edu)

Organizacja
roku szkolnego 2006/2007
W szko³ach prowadzonych przez gminê
Swarzêdz rozpoczê³o naukê ogó³em 4157
uczniów, w tym w szko³ach podstawowych
2616 i 1541 w gimnazjach.
W obecnym roku szkolnym, w stosunku
do ubieg³ego, w szko³ach naszych nast¹pi³
dalszy spadek liczby uczniów - naukê rozpoczê³o o 201 uczniów mniej.
Gminne przedszkola zapewniaj¹ miejsca dla
672 dzieci. W zwi¹zku z utworzeniem filii
Przedszkola nr 5, w przedszkolu tym przyjêto 25 dzieci wiêcej ni¿ w latach poprzednich.
W roku szkolnym 2006/2007 obowi¹zkowe, roczne przygotowanie przedszkolne rozpocznie 390 dzieci, w tym w przedszkolach 132 dzieci, a w oddzia³ach przedszkolnych w
szko³ach podstawowych - 258 dzieci.
W szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez gminê 1 wrzeœnia 2006 r. Rozpoczê³o pracê 461 nauczycieli. Wœród nich
najwiêksz¹ grupê stanowi¹ nauczyciele mianowani - 277 nauczycieli, nauczycieli dyplomowanych jest 84, kontraktowych 78, a
rozpoczynaj¹cych pracê w zawodzie - nauczycieli sta¿ystów jest 22.

W gminnych szko³ach realizowany jest nie
tylko obowi¹zkowy program nauczania,
uczniowie maj¹ te¿ mo¿liwoœæ udzia³u w zajêciach pozalekcyjnych. Ka¿dego tygodnia
swarzêdzkie szko³y, w ramach przyznanych
przez gminê œrodków, proponuj¹ uczniom
194,5 godz zajêæ pozalekcyjnych, zgodnie z
zainteresowaniami i potrzebami m³odzie¿y.
W szko³ach i przedszkolach prowadzonych
przez gminê, w trakcie przerwy wakacyjnej
wykonano ró¿norodne prace remontowe, adaptacyjne i porz¹dkowe.
Tak przygotowana baza gminnych przedszkoli i szkó³ zapewnia dzieciom, uczniom i
nauczycielom bezpieczne i higieniczne warunki do zabawy, nauki i pracy.
W zwi¹zku z rozpoczynaj¹cym siê rokiem
szkolnym, nauczycielom i uczniom ¿yczymy pracy i nauki w atmosferze ¿yczliwoœci i
wzajemnego zrozumienia.
Uczniom dedykujemy s³owa Seneki: Uczymy siê nie dla szko³y, lecz dla ¿ycia!”
Referat Edukacji i Kultury UMiG

Str. 8
Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w Uzarzewie.
Prace trwaj¹, inwestycja ma byæ wykonana do koñca roku. Wymieniona bêdzie ostatnia czêœæ azbestowo-cementowej sieci wodoci¹gowej. Dziêki temu wszyscy mieszkañcy
bêd¹ mieli dostêp do czystej wody z gminnego wodoci¹gu w Gortatowie.
Równoczeœnie kanalizowana jest dolna
czêœæ Uzarzewa, dziêki czemu wszystkie
posesje zostan¹ pod³¹czone do istniej¹cej
oczyszczalni œcieków w Uzarzewie. Skoñczy
siê nareszcie koszmar z wywozem p³ynnych
nieczystoœci.
Koszt tych inwestycji w Uzarzewie to ok.
3 mln z³.

Prosto z ratusza

Du¿e przyspieszenie
Wzorem poprzednich miesiêcy prezentujemy Pañstwu zestaw informacji na temat tegorocznych 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 magistrali wodoci¹gowej z Janikowa do Wierzenicy i Wierzonki.
Przetarg zosta³ rozstrzygniêty, w lipcu
wykonawca wszed³ na plac budowy. Zakoñczenie inwestycji kosztuj¹cej ok. 3,8 mln z³
nast¹piæ ma do koñca br. Domy mieszkañców
Wierzenicy i Wierzonki zostan¹ pod³¹czone
do sieci AQUANET-u. Stare popegeerowskie
hydrofornie w tych miejscowoœciach zostan¹
wy³¹czone. Mieszkañcy nareszcie przestan¹
borykaæ siê z brakiem wody i z jej z³¹ jakoœci¹.
Nawierzchnia ul. Reja i Wybickiego
w Swarzêdzu.
Budowa zosta³a zakoñczona. Za 1,2 mln
z³otych, oprócz nawierzchni i odwodnienia,
uzupe³nione zosta³y brakuj¹ce przy³¹cza
wod-kan.

Wymiana sieci wodoci¹gowej w ulicach:
Malinowej, Morelowej Wiœniowej, Czereœniowej i Brzoskwiniowej w Swarzêdzu.
Budowa zosta³a zakoñczona, kosztowa³a
ok. 600 tys. z³otych, sfinansowa³ j¹ AQUANET.
Teraz trwa budowa nawierzchni, na co nasza gmina przeznaczy³a ok. 1 mln z³otych. W
ul.Malinowej powstanie jezdnia z chodnikami, pozosta³e ulice bêd¹ tzw. pieszojezdniami. W ramach tej inwestycji uzupe³niono brakuj¹ce przy³¹cza kanalizacyjne.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Dzia³kowej w Swarzêdzu
Kosztem oko³o 4 mln z³ zostanie wykonana nawierzchnia pieszojezdni we wszystkich
ulicach pomiêdzy ulic¹ Strzeleck¹ a stawem.
Pieszojezdnia zostanie wykonana z ekologicznej, przepuszczalnej nawierzchni typu „domino”. Zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa i brakuj¹ce przy³¹cza kanalizacji sanitarnej. Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku
ul. Dzia³kowa zyska³a kanalizacjê sanitarn¹.
Budowa nawierzchni ul. Wrzosowej i
czêœci ul. Grzybowej (stanowi¹cej po³¹czenie z ul. Jod³ow¹) w Bogucinie.
Inwestycja kosztowaæ ma ok. 4 mln z³otych. Za tê kwotê zostanie wykonana jezdnia
i chodniki, powstanie kanalizacja deszczowa

Fot. M. WOLIŃSKI

Budowa nawierzchni ul. Krañcowej
w Swarzêdzu.
Inwestycja zosta³a zakoñczona. Kosztowa³a
400 tys. z³. Powsta³a tam pieszojezdnia i uzupe³nione zosta³y brakuj¹ce przy³¹cza sanitarne.

Trwa budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Dzia³kowej w Swarzêdzu. W ubieg³ym
roku ul. Dzia³kowa zyska³a kanalizacjê sanitarn¹.
oraz brakuj¹ce przy³¹cza kanalizacji sanitarnej. Ponadto na odcinku ul. Wrzosowej zostanie wymieniona tak¿e sieæ wodoci¹gowa.
Wybudowanie nawierzchni w czêœci ul.
Grzybowej spowoduje po³¹czenie czêœci ulic
ju¿ utwardzonych w Bogucinie z drog¹ asfaltow¹ ³¹cz¹c¹ ul. Ba³tyck¹ w Poznaniu. W du¿ym stopniu u³atwi to dojazd pojazdom interwencyjnym (stra¿ po¿arna, pogotowie,
policja).
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. ¯wirki i Wigury w Kobylnicy.
Inwestycja obejmuje budowê nawierzchni
wraz z odwodnieniem, budowê chodników i
uzupe³nienie brakuj¹cych przy³¹czy wod.kan. Prace maj¹ byæ zakoñczone do koñca roku,
a ich koszt to prawie 2 mln z³.
Ul. Rabowicka (na odcinku od
Œredzkiej w Swarzêdzu do ul. Bliskiej
w Jasiniu).
Wykonano wzmocnienie nawierzchni.
Gmina przeznaczy³a na to 800 tys. z³otych, a

firma CDS zadeklarowa³a do³o¿enie 120 tys.
z³otych. Zadanie zosta³o zrealizowane bardzo szybko, w ci¹gu 2 tygodni sierpnia, w
czasie przerwy urlopowej Volkswagena.
Budowa zatoki autobusowej na placu
Niez³omnych w Swarzêdzu.
Inwestycja jest zakoñczona. Kosztowa³a
nieca³e 600 tys. z³otych. Zosta³a wykonana latem, w czasie mniejszego natê¿enia
ruchu. Powsta³y dwa perony, przy których zwiêkszy³a siê iloœæ stanowisk dla
podje¿d¿aj¹cych autobusów. Postawiona
zosta³a nowa, porz¹dna wiata dla pasa¿erów oczekuj¹cych na przystanku. Teren
zosta³ oœwietlony, powsta³y nowe miejsca
parkingowe. W ramach tej inwestycji zbudowana zosta³a nowa nawierzchnia i porz¹dne chodniki na uliczkach ³¹cz¹cych
Plac Niez³omnych z Rynkiem.
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem wokó³ „Biedronki” na os. Czwartaków w Swarzêdzu.
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Na realizacjê tego zadania przewidziano 525
tys. z³. Zakoñczono zmniejszanie zakresu realizacji inwestycji. Niebawem gmina og³osi
przetarg. Zadanie przewidziane jest do realizacji jeszcze w tym roku.
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szowych korytarzach i piêtrach - sprawnie,
w jednym miejscu bêd¹ mogli za³atwiaæ swoje
sprawy w UMiG. Na parterze ratusza obok
Biura Obs³ugi Klienta urz¹dzona bêdzie równie¿ kasa - dotychczas pracuj¹ca na I piêtrze.
Z kolei remont III piêtra (poddasza) w ratuszu to inwestycja, która pozwoli na stworzenie tam wreszcie warunków do normalnej
pracy. Chodzi o za³o¿enie izolacji cieplnej
dachu (pomieszczenia zim¹ s¹ niedogrzane, a

Warto dodaæ, ¿e w zwi¹zku z przenosinami biblioteki uczniowie Gimnazjum nr 3 na
os. Czwartaków nie zostan¹ pozbawieni miejsca na spo¿ywanie posi³ków. Podczas prac

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Piaskowej w Swarzêdzu.
Koszt to nieca³e 2 mln z³otych. Zakres prac
obejmuje wykonanie pieszojezdni wraz z odwodnieniem oraz uzupe³nieniem brakuj¹cych
przy³¹czy wod.-kan. Inwestycja trwa, bêdzie
w tym roku gotowa.

Stadion SKS „Unia” po modernizacji i zadaszeniu trybun sta³ siê nowoczesnym, funkcjonalnym obiektem.
remontowych i adaptacyjnych wydzielone
zosta³o na ten cel odpowiednie pomieszczenie.
Przypomnijmy tak¿e, ¿e do tej pory Biblioteka Publiczna mieœci³a siê w ciasnych
pomieszczeniach ratusza.

latem zamieniaj¹ siê w „piekarnik”) i wstawienie kilku niezbêdnych okien.

Remont w ratuszu
Przenosiny biblioteki do nowej siedziby
pozwoli³y na rozpoczêcie remontu parteru i
III piêtra ratusza. W pomieszczeniach opró¿nionych przez bibliotekê powstanie Biuro
Obs³ugi klienta. Przewiduje siê stworzenie tam
4 stanowisk do obs³ugi mieszkañców. Oznacza to dla swarzêdzan du¿e udogodnienie,
gdy¿ - bez koniecznoœci b³¹kania siê po ratu-

Fot. M. WOLIŃSKI

Adaptacja pomieszczeñ sto³ówki Gimnazjum nr 3 dla potrzeb Biblioteki Publicznej w Swarzêdzu.
Inwestycja zosta³a zakoñczona, zarówno
pod wzglêdem prac budowlano- adaptacyjnych jak i zakupu wyposa¿enia. Koszt to niespe³na 800 tys. z³. Od sierpnia trwa przeprowadzka ksiêgozbioru do nowej siedziby na
os. Czwartaków. Ponad 50 tys. ksi¹¿ek, spakowanych w setki kartonów, pracownicy biblioteki przenieœli na nowe rega³y. Dziêki tej
inwestycji swarzêdzanie otrzymuj¹ nowoczeœnie urz¹dzon¹, przestronn¹ (o powierzchni
ok. 500 metrów kw.) bibliotekê. W nowej siedzibie jest miejsce na odrêbny oddzia³ dla dzieci, czytelniê i wypo¿yczalniê dla doros³ych,
zaplanowano te¿ stanowiska komputerowe z
dostêpem do internetu.

Fot. M. WOLIŃSKI

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy S³onecznej, Wschodniej
i Po³udniowej w Swarzêdzu.
Ca³kowity koszt to ok. 1,2 mln z³otych.
Wymiana sieci wodoci¹gowej zostanie tam
wykonana za pieni¹dze AQUANET-u, po
czym za pieni¹dze z bud¿etu Gminy, rozpocznie siê budowa nawierzchni. W tym roku
gotowa bêdzie ul. Po³udniowa.

Biblioteka Publiczna zyska³a nowoczesn¹, przestronn¹ siedzibê.

Budowa i modernizacja kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy P³ywalni
„Wodny Raj” w Swarzêdzu
To jedna z najwiêkszych tegorocznych inwestycji. Przewidziano na ni¹ 4,5 mln z³. Przetarg wygra³a firma p. Pop³awskiego - ta sama,
która w zaledwie rok zbudowa³a gimnazjum
w Zalasewie. Budowa rozpoczê³a siê w marcu. a zakoñczona ma byæ w paŸdzierniku.
Przypomnijmy, ¿e ko³o „Wodnego Raju”
powstaje plenerowa, przykryta dachem scena 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 czynne przez kilka miesiêcy w roku, od jesieni do
wiosny. Latem p³yta lodowiska (po zdemontowaniu tzw. band) bêdzie tworzyæ miejsce
dla widowni imprez artystycznych organizowanych w tym miejscu.
Planowane jest równie¿ zadaszenie lodowiska, a latem p³yta ma byæ wykorzystywana jako kort tenisowy.
W ramach tego zadania - jako odrêbna inwestycja - wykonane zosta³o równie¿ zadaszenie oraz remont trybun na stadionie pi³karskim KS Unia. Inwestycja ta zosta³a ukoñczona w po³owie lipca - na kilka dni przed
rozpoczêciem Pi³karskich Mistrzostw Europy Juniorów U19. Dwa mecze w ramach tej
wielkiej imprezy rozegrane zosta³y w Swarzêdzu. Przypomnijmy, ¿e w zesz³ym roku
dokoñczenie na str. 10 i 11
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dokoñczenie ze str. 9
w ramach przygotowañ do U 19 zosta³y wyremontowane szatnie oraz wszystkie pomieszczenia zaplecza. Dla zawodników zosta³o te¿ przygotowane boisko rezerwowe.
Po tych inwestycjach Swarzêdz wreszcie
dysponuje obiektem, na którym mo¿na organizowaæ licz¹ce siê imprezy sportowe, czego
najlepszym przyk³adem, po Mistrzostwach
Europy Juniorów U 19, jest choæby niedawny mecz z udzia³em mistrzyñ Polski w pi³ce
no¿nej kobiet.

Inwestycje realizowane wspólnie z
AQUANET-em.
W tym roku gmina planuje wspóln¹ z AQUANET-em inwestycjê w ul. Zap³ocie w Swarzêdzu. AQUANET wybuduje tam kanalizacjê sanitarn¹ a gmina deszczow¹. AQUANET
zap³aci te¿ za projekt na budowê kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Gmina zapewni³a w
bud¿ecie pieni¹dze na budowê kanalizacji
deszczowej. Obecnie AQUANET og³asza
przetarg na tê budowê.
Bêdzie te¿ wspólnie kontynuowana budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.
Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krêtej, Wawrzyniaka i Meblowej w Swarzêdzu. AQUANET
jest tam dla gminy inwestorem zastêpczym.
Projekty na budowê nawierzchni w ulicach Kossaka, Wyczó³kowskiego, Che³moñskiego, Kopernika, Fredry w Swarzêdzu.
Przetargi zosta³y rozstrzygniête, umowy
s¹ podpisane, trwaj¹ prace projektowe, które
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Rozbudowa i modernizacja Sk³adowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach.
Zadanie jest ogromne i kosztowne. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest wybudowanie drugiej
kwatery do sk³adowania odpadów. Projekt
zosta³ wykonany, kosztorys opiewa na ok. 7
mln z³. Ze wzglêdu na wysokoœæ tej kwoty
UMiG zabiega o pozyskanie œrodków z zewn¹trz.
Nadal trwaj¹ prace projektowe dotycz¹ce
budowy sortowni i kompostowni.
Na placu Niez³omnych w Swarzêdzu powsta³a porz¹dna zatoka autobusowa.
cel to ok. 80. tys. z³. Projekt ma byæ gotowy
wiosn¹ przysz³ego roku, po czym rozpocznie siê realizacja tej inwestycji. Termin rozpoczêcia prac uzale¿niony jest od ostatnich
prac terenowo-prawnych dla kanalizacji sanitarnej tego rejonu.

maj¹ siê zakoñczyæ jeszcze w tym roku. Na
prace projektowe przewidziano 150 tys. z³otych. W przysz³ym roku zostanie og³oszony
przetarg na budowê.
Projekt na budowê ci¹gu pieszo-rowerowego w ul. Kupieckiej i Armii Poznañ
w Swarzêdzu.
Prace projektowe zakoñczone zostan¹ w
tym roku. Ich koszt to ok. 30 tys. z³. Budowa
przewidziana jest na przysz³y rok. Inwestycja ta ogromnie poprawi bezpieczeñstwo dzieci uczêszczaj¹cych do nowego gimnazjum w
Zalasewie.

Opracowanie dokumentacji na przebudowê skrzy¿owania ul. Staniewskiego
z Kórnick¹ i Wilkoñskich w Swarzêdzu.
Wybrano projektanta, prace trwaj¹, w bud¿ecie na ten cel jest 100 tys. z³. Projekt gotowy bêdzie w ci¹gu kilku miesiêcy.
Projekt na budowê drogi z Janikowa
do Kicina.
Gmina ma na to zadanie 50 tys. z³otych.
Projekt powstanie w I pó³roczu 2007 r., po
czym rozpocznie siê budowa. Droga ta po³¹czy gminê Swarzêdz z gmin¹ Czerwonak i
bardzo skróci komunikacjê miêdzy nimi.

Projekt na budowê nawierzchni wraz
odwodnieniem ul. Cybiñskiej w Swarzêdzu.
Zosta³ rozstrzygniêty przetarg na opracowanie projektu. Kwota przeznaczona na ten

Projekt na budowê sieci wodoci¹gowej w rejonie ulic Mechowskiej, Nowowiejskiego i Chopina w Gruszczynie.
Rozpoczynaj¹ siê prace projektowe, które
zakoñczyæ siê maj¹ wiosn¹, a ich koszt to ok.
70 tys. z³. W przysz³ym roku mo¿e rozpocz¹æ siê budowa.
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Budowa ul. Dworcowej w Kobylnicy.
Tworzona jest koncepcja tej inwestycji. Ze
wzglêdu na to, ¿e czêœæ terenów nale¿y tam
do PKP - gmina przygotowuje siê do rozmów
z kolejarzami.

Jesieni¹ obok p³ywalni „Wodny Raj” uruchomione zostanie sztuczne lodowisko o wymiarach
20x40 m. Koñczona jest tam równie¿ budowa wielofunkcyjnej, zadaszonej sceny.

Budowa nawierzchni ul. Latawcowej
w Janikowie.
Dokumentacjê wykona³a firma EUROFOAM, która zobowi¹za³a siê tak¿e dostarczyæ materia³y. Po analizie dostarczonej dokumentacji okaza³o siê, ¿e wymaga
ona aktualizacji. Radni przeznaczyli na ten
cel 70 tys. z³. Budowa przewidziana jest
na przysz³y rok.
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Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Swarzêdza (tzw. monitoring).
Bardzo wa¿na inwestycja dla poprawy
bezpieczeñstwa w mieœcie. Inwestycja polegaæ bêdzie na zainstalowaniu - w newralgicznych miejscach - kamer, przesy³aj¹cych obraz drog¹ radiow¹ do centralnego miejsca - tzw.
centrum monitoringu.
Gmina liczy³a na pozytywn¹ decyzjê Komendanta Policji w Poznaniu. Chodzi³o o to,
by obraz z kilkunastu kamer rozmieszczonych w Swarzêdzu móg³ byæ przesy³any do
pomieszczeñ w swarzêdzkim komisariacie
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, realizowany bêdzie etapowo. W tegorocznym
bud¿ecie s¹ pieni¹dze na budowê centrum
monitoringu i instalacjê pierwszych kamer.
Przetarg zosta³ otwarty, zg³osi³o siê trzech
oferentów, trwa sprawdzanie ofert.
Informatyzacja Urzêdu Miasta i
Gminy.
Od pocz¹tku roku trwa proces wdra¿ania
zintegrowanego systemu ADAS (dostawc¹
jest firma Tensoft z Opola). Jego docelowym
zadaniem bêdzie stworzenie w UMiG spójnego komputerowego systemu obs³ugi klienta. Na parterze ratusza (w pomieszczeniach
zwolnionych przez Bibliotekê) powstanie
Biuro Obs³ugi Klienta, bazuj¹ce na wdro¿onym systemie. Chodzi o to, ¿eby interesanci
odwiedzaj¹cy UMiG mogli w jednym miejscu za³atwiæ swoje sprawy, bez koniecznoœci
udawania siê do poszczególnych referatów.
Nowy system pozwoli na sprawdzenie stanu
za³atwienia ka¿dej sprawy. Proces wdra¿ania
zintegrowanego systemu komputerowego
przewidywany jest na okres ok. 3 lat, konieczne jest bowiem pracoch³onne ujednolicenie baz danych dla poszczególnych referatów. Pierwsze efekty tego wdro¿enia swarzêdzanie zobacz¹ jednak ju¿ niebawem. W trakcie przygotowania jest nowy serwis
www.swarzedz.pl oraz nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Witryny te bêd¹ wspó³dzia-

³a³y z nowym systemem - oznacza to, ¿e czêœæ
informacji dostêpnych urzêdnikom automatycznie bêdzie pojawia³a siê na tych stronach.
Ponadto UMiG jest w trakcie uzgodnieñ
dotycz¹cych lokalizacji nastêpnych infokiosków, które powinny byæ dostêpne dla mieszkañców do koñca roku. Przypomnijmy, ¿e
pierwszy infokiosk zainstalowany zosta³
przy wejœciu do ratusza i s³u¿y swarzêdzanom od minionej zimy.
Realizacja zadañ na drogach powiatowych przebiegaj¹cych przez
nasz¹ gminê.
- Projekt na budowê ci¹gu pieszo-rowerowego Swarzêdz-Gruszczyn, wraz z remontem nawierzchni, na odcinku od ul. Leœnej w
Gruszczynie do skrzy¿owania ulic Kwaœniewskiego i S³owackiego w Swarzêdzu.
Na to zadanie UMiG przeznacza 250 tys.
z³. Po wielu latach oczekiwania mieszkañcy naszej gminy otrzymaj¹ wreszcie ci¹g
pieszo-rowerowy z Kobylnicy do Swarzêdza. W ramach tej inwestycji poszerzony
zostanie mostek na Cybinie. Na ca³ym odcinku powstanie kanalizacja deszczowa. Inwestycjê prowadzi Zarz¹d Dróg Powiatowych w imieniu Starostwa Powiatowego w
Poznaniu. Termin budowy zale¿y od zakoñczenia spraw terenowo-prawnych (wykupy gruntów etc.)
- Zarz¹d Dróg Powiatowych zamierza równie¿ zbudowaæ ci¹g pieszo-rowerowy od ul.
Kwiatowej w Kobylnicy do istniej¹cego chodnika z kostki brukowej w Gruszczynie.
Inwestycja ta (dofinansowana przez
nasz¹ gminê kwot¹ 150 tys. z³) zosta³a podzielona na etapy. W³aœnie trwa wy³anianie wykonawcy pierwszego etapu (obejmuj¹cego odcinek od ul. Kwiatowej do ul.
¯wirki i Wigury), który ma byæ gotowy
jeszcze w tym roku.

- Projekt na modernizacjê ul. Œredzkiej na
odcinku od Rabowickiej do granicy miasta.
Wykonane bêd¹ ci¹gi piesze i pieszo-rowerowe wraz z kanalizacj¹ deszczow¹. Za projekt zap³aci Zarz¹d Dróg Powiatowych. Termin realizacji tej inwestycji zale¿eæ bêdzie od
przebiegu procedur terenowo-prawnych, a
projekt powinien byæ gotowy w po³owie
przysz³ego roku.
Projekt na budowê odcinka chodnika
i pieszojezdni w Kobylnicy na odcinku od
ul. Swarzêdzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ul. Leœnej (w pasie drogowym drogi nr 5).
Przyst¹piono do wykonania projektu,
który zostanie sfinansowany przez gminê
Swarzêdz.
Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku gmina
zbudowa³a chodnik po przeciwnej stronie drogi nr 5 w Kobylnicy.
M.W., Z.L.
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Oœwietlenie ulic.
W tym roku zosta³o ju¿ wykonane oœwietlenie swarzêdzkich ulic: Botanicznêj, Hebanowêj, Cedrowej, Cytrusowej, Kokosowej,
Mahoniowej, Palisandrowej i Figowej a tak¿e
Kupieckiej, Œniadeckich i drogi dojazdowej do
Zespo³u Szkó³ nr 1 na os. Miel¿yñskiego.
Ponadto w tym roku gmina zamierza wybudowaæ oœwietlenie na kilku innych ulicach.
Zamiary dotycz¹ ul. Leœnej w Janikowie, Zielonej w Bogucinie, ul. Pó³nocnej, Po³udniowej, Polowej i S³onecznikowej w Kobylnicy
oraz otoczenia budynków wielorodzinnych
w Wierzonce. Które z tych zamierzeñ uda
siê zrealizowaæ - zale¿y od kwot ofert na
przetargach.
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Pierwszy infokiosk zainstalowany przy wejœciu do ratusza umo¿liwia ka¿demu swarzêdzaninowi darmowy dostêp do Internetu.

Komunikat
Niniejszym zawiadamiamy, ¿e obecnie w rejonie ulic: Grudziñskiego,
Gromadzkiej, Szklarniowej, Rutkowskiego, Chabrowej, Wrzosowej, W¹skiej, Grunwaldzkiej, Osiedlowej i Gruszczyñskiej na zlecenie UMiG w
Swarzêdzu oraz AQUANET-u jest przygotowywana przez Biuro Projektów BIPROWOD z Wroc³awia dokumentacja techniczna na budowê kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wymianê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej. W zwi¹zku z tym zwracamy siê z uprzejm¹ proœb¹ do mieszkañców tego rejonu o udzielanie pracownikom w/w biura wszelkich informacji zwi¹zanych z tym zadaniem.
Referat Spraw Komunalnych
i Ochrony Œrodowiska
UMiG w Swarzêdzu
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Pieni¹dze dla gminy
sk¹d tylko siê da
Informacja dotycz¹ca pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych w latach 2003-2006
Gmina Swarzêdz stara siê pozyskiwaæ z ró¿nych
Ÿróde³ dodatkowe fundusze na realizacjê inwestycji.
W grê wchodz¹ zarówno dotacje jak i po¿yczki na preferencyjnych warunkach. W lalach 2003-2006 uda³o
siê w ten sposób otrzymaæ dodatkowe wsparcie dla
realizacji gminnych inwestycji liczone w milionach z³otych. Postanowiliœmy przedstawiæ Pañstwu szczegó³owe zestawienie wnioskowanych i pozyskanych funduszy. Szczególnie trudne, jak siê okaza³o, jest pozyskanie œrodków z funduszy unijnych (ZPORR). Rzecz
w tym, ¿e specyfika programów pomocowych sprowadza siê do realizacji kilku kluczowych priorytetów,
m.in. wyrównywania szans pomiêdzy regionami ró¿ni¹cymi siê poziomem rozwoju. Nasza gmina, ze wzglêdu na relatywnie wysok¹ pozycjê w rankingach oraz
liczbê mieszkañców, postrzegana jest jako zamo¿na, z
dobrze rozwiniêt¹ podstawow¹ infrastruktur¹. Powoduje to, ¿e wnioski, po pozytywnym przejœciu oceny
formalnej i eksperckiej, czêsto nie uzyskuj¹ ostatecznej akceptacji i decyzji o dofinansowaniu. Wielkim
sukcesem naszej gminy jest uzyskanie dofinansowania na budowê „dwupoziomowego skrzy¿owania w ul.
Kirkora” w wysokoœci 6,277 mln z³. Alternatywnym
Ÿród³em pozyskiwania œrodków pozabud¿etowych sta³y
siê dotacje krajowe oraz po¿yczki z funduszy celowych
uzyskiwane na preferencyjnych warunkach
Dotacje z Programu SAPARD
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica etap II - wartoœæ
inwestycji 1 277 159 - dotacja 574 722 z³ - realizacja 26.11.2003r 21.05.2004r
2. Dostawa kompaktora - wartoœæ kompaktora 1 464 000 z³ dotacja 565 000 z³ - realizacja 15.04.2004 - 27.07 2004 r
3. Budowa wodoci¹gu Gortatowo - Uzarzewo - Katarzynki - wartoœæ inwestycji 4. 751 288,70 z³ - dotacja 371 211 z³ - realizacja 16.06.2004r 15.08.2004r.
5. Rozbudowa i renowacja infrastruktury turystycznej na terenie
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - wartoœæ inwestycji
na 2004r i 2005r 146 375 z³ - dotacja 66 574 z³.

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Wielkopolskiego
1. Rozbudowa stadionu sportowego w Swarzêdzu - wartoœæ inwestycji 1 258 500 z³ - dotacja - 60 000 z³ - realizacja inwestycji
15.05.2006 r. - 14.07.2006 r.
Ogó³em œrodki z Urzêdu Marsza³kowskiego
wysokoœæ dotacji
60 000 z³
Kontrakt Wojewódzki
1. Remont szko³y w Paczkowie - koszt inwestycji - 408 908 z³ dotacja 46 888 z³ - realizacja inwestycji 20.12.2004r - 21.03.2005r.
2. Budowa gimnazjum we wsi Zalasewo w gminie Swarzêdz - koszt
inwestycji w ramach kontraktu - 4 211 349 z³ - dotacja 170 769 z³ realizacja inwestycji 19.07.2004r - 30.08.2005r.
Ogó³em œrodki z Kontraktu Wojewódzkiego
wartoœæ inwestycji 4 620 257 z³
wysokoœæ dotacji
217 657 z³
WNIOSKI Z£O¯ONE W RAMACH ZPORR
26.06.2004 Gmina Swarzêdz z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie w ramach ERDF - ZPORR zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
gimnazjum we wsi Zalasewo gmina Swarzêdz” - wartoœæ ca³kowita
projektu 8 802 752 z³, dofinansowanie ERDF 6 483 002 z³, bud¿et
pañstwa 864 400 z³, bud¿et gminy 1 296 600 z³.
Wniosek uzyska³ pozytywn¹ ocenê formaln¹ oraz pozytywn¹ ocenê merytoryczno - techniczn¹ Panelu Ekspertów, mimo to nie zosta³
wybrany do dofinansowania przez Regionalny Komitet Steruj¹cy. W
dniu 05.11.2004 gmina z³o¿y³a odwo³anie od decyzji Regionalnego
Komitetu Steruj¹cego zarówno do Urzêdu Marsza³kowskiego jak i do
Ministerstwa Gospodarki.
W zwi¹zku z informacj¹, ¿e Regionalny Komitet Steruj¹cy, na polecenie Ministerstwa Gospodarki ponownie bêdzie ustala³ listê beneficjentów, gmina w dniu 28.04.2005 wyst¹pi³a do Urzêdu Marsza³kowskiego z zapytaniem, czy nasz wniosek znalaz³ siê na liœcie inwestycji, które uzyska³y dofinansowanie z funduszy unijnych. W dniu
17.05.2005 otrzymaliœmy odpowiedŸ, ¿e wniosek nie zosta³ wybrany do dofinansowania przez Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego.
W uzasadnieniu podano, ¿e Regionalny Komitet Steruj¹cy „kierowa³ siê przede wszystkim wyrównywaniem szans m³odzie¿y ze

Ogó³em Œrodki z Programu SAPARD
wartoœæ inwestycji 3 638 822 z³
wysokoœæ dotacji
1 577 507 z³

Ogó³em Œrodki z MENiS i MS
wartoœæ inwestycji 4 257 700 z³
1. wysokoœæ dotacji 1 395 800 z³

Fot. M. WOLIŃSKI

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
oraz Ministerstwa Sportu
1. Modernizacja hali sportowej w Swarzêdzu przy ul. Œw. Marcina
- wartoœæ inwestycji
2. 1 957 000 z³. - dotacja 645 800 z³ (w dwóch transzach - 200 000
z³. - w 2004r. - zrealizowano, 445 800 z³ - w 2005 r) - realizacja
18.06.2004r - 30.10.2004 r.
3. Kompleks sportowy przy gimnazjum w Zalasewie - wartoœæ
inwestycji - 2 300 700 z³
dotacja 750 000 z³ - realizacja 19.07.2004r - 31.08.2005 r

Na zakup kompaktora dla Sk³adowiska Odpadów Komunalnych
w Rabowicach bud¿et gminy uzyska³ dotacjê w wysokoœci 574.722 z³.

wszystkich grup spo³ecznych i ze wszystkich obszarów województwa w dostêpie do edukacji na wszystkich poziomach, koniecznoœci¹
likwidacji tzw. „bia³ych plam”, czyli zapewnienia infrastruktury sportowej w gminach, które w ogóle jej nie posiadaj¹, albo posiadaj¹ w
bardzo ograniczonym zakresie, potrzebom budowy obiektów kubaturowych uniezale¿niaj¹cych uprawianie sportu od warunków atmosferycznych, a tak¿e zwraca³ uwagê na te projekty, które nie posiadaj¹
innych zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania, co w kontekœcie istotnych
niedoborów infrastrukturalnych wydaje siê w pe³ni uzasadnione. Zastosowanie innej metody by³oby nieuwzglêdnianiem za³o¿eñ Strategii
i prowadzi³o by do ograniczonego rozwoju infrastruktury sportowej i
edukacyjnej w Wielkopolsce”.
W zwi¹zku z tym, ¿e dofinansowanie otrzyma³a Gmina KaŸmierz
na budowê gimnazjum wraz z sal¹ gimnastyczn¹ (w Gminie KaŸmierz
mieszkaj¹ 6 953 osoby, przy prawie 40 000 mieszkañców Gminy
Swarzêdz) w dniu 28.04.2005 r. gmina Swarzêdz wys³a³a pismo do
Urzêdu Marsza³kowskiego z proœb¹ o uzasadnienie decyzji o przyznaniu dofinansowania Gminie KaŸmierz. W dniu 20.05. 2005 r. otrzymaliœmy odpowiedŸ w której poinformowano nas, ¿e „Regionalny Komitet Steruj¹cy ma pe³ne prawo do zmiany kolejnoœci projektów na liœcie
u³o¿onej wed³ug punktacji po posiedzeniu Panelu Ekspertów” oraz ¿e
„Budowa gimnazjum wraz z sal¹ gimnastyczn¹ w KaŸmierzu jest inwestycj¹ o podstawowym znaczeniu dla stworzenia warunków dla rozwoju edukacji i sportu w Gminie KaŸmierz. Obecnie gmina boryka siê z
problemem niedostatecznej infrastruktury spo³ecznej”.
17.03.2006 Gmina Swarzêdz z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie w ramach ERDF - ZPORR zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy P³ywalni
Wodny Raj w Swarzêdzu” - wartoœæ ca³kowita projektu 4 243 336 z³,
dofinansowanie ERDF 3 271 151 z³, bud¿et pañstwa 436 154 z³,
bud¿et gminy 654 230 z³.
Wniosek zosta³ odrzucony podczas oceny formalnej i nie podlega³
dalszym etapom oceny. W uzasadnieniu podano, ¿e wybrany przez
gminê obszar rewitalizacji nie spe³nia zasad przyjêtych w Uzupe³nieniu do Zintegrowanego Programu Operacyjnego, który powinien
uwzglêdniaæ poziom bezrobocia i ubóstwa w tym rejonie oraz trudne
warunki mieszkaniowe, degradacjê techniczn¹ infrastruktury i budynków, zanieczyszczenie œrodowiska.
Regionalny Komitet Steruj¹cy z 12,7 miliona z³otych przeznaczonych na rewitalizacjê, ponad 8 mln. przyzna³ Poznaniowi. Przyznane
dofinansowanie przeznaczone bêdzie miêdzy innymi na rewitalizacjê
okolic Œródki, na tereny powojskowe w Pile , natomiast rewitalizacja
terenów powojskowych w GnieŸnie jest projektem rezerwowym, gdy¿
nie starczy³o ju¿ pieniêdzy.
17.03.2006 - Gmina Swarzêdz z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie w ramach ERDF - ZPORR zadania inwestycyjnego pn. Budowa
nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wrzosowej i czêœci ul. Grzybowej stanowi¹cej po³¹czenie z ul. Jod³ow¹ w Bogucinie”- wartoœæ
ca³kowita projektu 4 243 336 z³ z³, dofinansowanie ERDF
3 182 502 z³, bud¿et pañstwa 424 334 z³, bud¿et gminy 636 500 z³.
Wniosek uzyska³ pozytywn¹ ocenê formaln¹ i skierowany zosta³ do
oceny merytoryczno-technicznej przez Panel Ekspertów. Panel Ekspertów odrzuci³ projekt na etapie oceny merytoryczno - technicznej.
„W uzasadnieniu eksperci zwrócili uwagê na bardzo ograniczony
wp³yw projektu na rozwój lokalny skierowany do znacznie ograniczonej liczby odbiorców. Ponadto projekt nie wp³ywa bezpoœrednio
na polityki horyzontalne (politykê ochrony œrodowiska, spo³eczeñstwa informacyjnego) i nie ma bezpoœredniego wp³ywu na redukcjê
liczby wypadków”.
17.03.2006 - Gmina Swarzêdz z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie w ramach ERDF - ZPORR zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
dwupoziomowego skrzy¿owania w ulicy Kirkora w Swarzêdzu” wartoœæ ca³kowita projektu 8 369 557 z³, dofinansowanie ERDF 6 277
168 z³, bud¿et pañstwa 836 956 z³, bud¿et gminy 1 255 434 z³ .
Wniosek uzyska³ pozytywn¹ ocenê formaln¹ i skierowany zosta³ do
oceny merytoryczno- technicznej przez Panel Ekspertów. Pismem z
31 lipca 2006 r. (data wp³ywu 07.08.2006) Urz¹d Marsza³kowski
poinformowa³, ¿e Panel Ekspertów negatywnie oceni³ projekt. W uzasadnieniu podano, ¿e „O negatywnym wyniku oceny zadecydowa³
fakt, i¿ zakres projektu nie odpowiada realizacji budowy dwupozio-
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Dotacja pozyskana na budowê kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Zalasewie to 750.000 z³.
mowego skrzy¿owania. Przedstawiona inwestycja dotyczy budowy
jedynie dojazdów do wiaduktu który nie istnieje a termin jego realizacji nie jest okreœlony”. Jasno z uzasadnienia wynika, ¿e Panel Ekspertów nie zapozna³ siê dok³adnie z opisem zamieszczonym we wniosku, jak równie¿ nie zna pojêcia wiaduktu kolejowego i skrzy¿owania
dwupoziomowego dotycz¹cego obiektów zwi¹zanych z kolej¹. W tej
sytuacji Gmina w 10.08.2006 z³o¿y³a odwo³anie od decyzji Panelu
Ekspertów wyjaœniaj¹c w¹tpliwoœci zawarte w piœmie i deklaruj¹c
natychmiastowe dos³anie dodatkowych dokumentów jakie za¿yczy
sobie Urz¹d Marsza³kowski celem usuniêcia wszelkich w¹tpliwoœci
odnoœnie celowoœci z³o¿enia wniosku na przedmiotow¹ inwestycjê.
W odpowiedzi Urz¹d Marsza³kowski w piœmie z dn. 18.08.2006 r.
poprosi³ o dos³anie dodatkowych dokumentów - „dokumentacji, która
mog³y byæ pomocna w przeprowadzeniu rzetelnej analizy Pañstwa
odwo³ania”. Gmina w dn. 21 sierpnia 2006 r. przes³a³a dokumentacjê
wraz z dokumentami uzupe³niaj¹cymi zgodnie z ¿yczeniem Urzêdu
Marsza³kowskiego. W dniu 30.08.2006 r. Gmina przes³a³a dodatkowe
dokumenty w zwi¹zku ze zmianami terminu realizacji czêœci PKP
PRK, a tym samym i czêœci realizowanej przez Gminê. W tym samym
dniu Panel Ekspertów dokona³ pozytywnej oceny wniosku i skierowa³ wniosek do ostatecznej decyzji do Regionalnego Komitetu Steruj¹cego. 11.09.2006 r. RKS podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu inwestycji
w wysokoœci 6 mln 277 tys. z³.
17.03.2006 - Gmina Swarzêdz z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie w ramach ERDF - ZPORR zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
magistrali wodoci¹gowej z Janikowa do Wierzenicy i Wierzonki” wartoœæ ca³kowita projektu 3 980 965 z³, dofinansowanie ERDF 2 985
724 z³, bud¿et pañstwa 398 097 z³, bud¿et gminy 597 145 z³. Wniosek
uzyska³ pozytywn¹ ocenê formaln¹ i skierowany zosta³ do oceny
merytoryczno-technicznej przez Panel Ekspertów. W piœmie z dnia
16.08.2006 r (data wp³ywu 21.08.2006 r.) Urz¹d Marsza³kowski Panel Ekspertów prosi³ o uzupe³nienie brakuj¹cych informacji w ci¹gu
10 dni roboczych od dnia otrzymania pisma tj. do 30.08.2006 r. Gmina
w dn. 30 sierpnia przes³a³a uzupe³nienia zgodnie z uwagami zawartymi w piœmie Urzêdu Marsza³kowskiego i oczekuje na ostateczne decyzje Panelu Ekspertów i Regionalnego Komitetu Steruj¹cego.
17.03.2006 - Gmina Swarzêdz z³o¿y³a wniosek o dofinansowanie w ramach ERDF - ZPORR zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
sieci wodoci¹gowej w Uzarzewie. Budowa kanalizacji sanitarnej w
dolnej czêœci Uzarzewa” - wartoœæ ca³kowita projektu 3 888 664 z³,
dofinansowanie ERDF 2 916 498 z³, bud¿et pañstwa 388 866 z³,
bud¿et gminy 583 300 z³. Wniosek uzyska³ pozytywn¹ ocenê formaln¹ i skierowany zosta³ do oceny merytoryczno - technicznej przez
Panel Ekspertów. W piœmie z dnia 09.08.2006 r (data wp³ywu 11.
08.2006) Urz¹d Marsza³kowski - Panel Ekspertów prosi o uzupe³nienie brakuj¹cych informacji w ci¹gu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisma tj. do dnia 24.08.2006 r. Gmina w dn. 21 sierpnia przes³a³a
uzupe³nienia zgodnie z uwagami zawartymi w piœmie Urzêdu Marsza³kowskiego i oczekuje na ostateczne decyzje Panelu Ekspertów i
Regionalnego Komitetu Steruj¹cego.
dokoñczenie na str. 14
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Prosto z ratusza

dokoñczenie ze str. 13
Fundusz Spójnoœci
1. Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka” zg³osi³ projekt inwestycyjny „ Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic” od Funduszu Spójnoœci. Zwi¹zek tworzy 5 gmin Swarzêdz, Murowana Goœlina, Czerwonak, Pobiedziska, Skoki.
2. W lutym 2002 r. zosta³ podpisany List Intencyjny pomiêdzy
gminami, AQUANETEM, Starostwami powiatów poznañskiego i
gnieŸnieñskiego odnoœnie realizacji przedmiotowego projektu. Nast¹pi³a nastêpnie faza opracowania koncepcji kanalizacji gmin oraz Studium Wykonalnoœci. W lipcu 2004 wniosek zosta³ z³o¿ony do dofinansowania z Funduszu Spójnoœci, a rejestracja wniosku w Komisji
Europejskiej nast¹pi³a w dniu 16 sierpnia 2004 r. pod numerem 2004/
PL/16/C/PE/030. Projekt zosta³ pozytywnie oceniony przez NFOŒiGW, WFOŒiGW, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Œrodowiska. Oczekujemy na koñcow¹ decyzjê Brukseli.
W ramach tej inwestycji s¹ dwa projekty Gminy Swarzêdz - budowa kanalizacji sanitarnej po³udniowej czêœci gminy i pó³nocnej czêœci gminy. Wartoœæ inwestycji ogó³em to ok. 30 mln z³. Projekt obejmuje budowê 51,1 km kolektorów grawitacyjnych, 15,6 km kolektorów t³ocznych (ogó³em 66,7 km ), 25 przepompowni. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2006 - 2009.
Fundusz Dop³at
1. Budynki socjalne - wycofano wniosek (stanowisko Rady Miejskiej), wniosek uzyska³ pe³n¹ akceptacjê Ministerstwa Infrastruktury, jednak ze wzglêdów zarówno spo³ecznych jak i finansowych
w opinii Komisji Mieszkaniowej powinien byæ wycofany - dyskusje w tej sprawie odby³y siê zarówno na Komisji Gospodarczej jak
i Bud¿etowej.
Preferencyjne po¿yczki
z WFOŒiGW i NFOŒiGW
Po¿yczki z WFOŒiGW
1. Kar³owice: kanalizacja i stacja uzdatniania wody - wartoœæ inwestycji 1 906 600 z³ - po¿yczka 400 000 z³ - umorzenie 100 000 z³ realizacja 16.06.2003 - 15.12.2003
2. Budowa kanalizacji ul. Dzia³kowa II etap - wartoœæ inwestycji
714 054 z³ - po¿yczka 150 000 z³ - umorzenie 37 500 z³ - realizacja
12.09.2003 - 30.12.2003
3. Budowa kanalizacji Bogucin II etap - wartoœæ inwestycji 1 034
332 z³ - po¿yczka 450 000 z³ - umorzenie 150 000 z³ - realizacja
25.06.2002 - 15.12.2003
4. Wierzonka: oczyszczalnia i kanalizacja - wartoœæ inwestycji 1
469 444 z³ - po¿yczka 394 000 z³ - umorzenie 118 200 z³ - realizacja
25.10.2002 - 27.06.2003 r
5. Budowa kanalizacji ul. Kolejowa, Okrê¿na i Krótka Gruszczyn wartoœæ inwestycji 912 850 z³ - po¿yczka 100 000 z³ - realizacja 25.06.2002
- 15.12.2003 r
6. Budowa kanalizacji ul. Spokojna, Mi³a i Reymonta w Swarzêdzu
- wartoœæ inwestycji - 706 516 z³ -po¿yczka 100 000 z³ - umorzenie 25
000z³ - realizacja 07.04.2004 - 31.07.2004 r
7. Budowa kanalizacji ul. £¹kowa w Gruszczynie - wartoœæ inwestycji 641 630z³ -po¿yczka 100 000 z³ - umorzenie - 25 000z³ - realizacja 15.11.2004 - 13.01.2005 r
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy - etap II - wartoœæ
inwestycji 1 277 159 - po¿yczka 630 000 z³ - umorzenie 157 500 z³ realizacja 15.11.2004 - 13.01.2005 r
9. Zakup kompaktora - wartoœæ inwestycji 1 464 000 z³ - po¿yczka 200 000 z³ - umorzenie - 50 000z³ - realizacja 15.04.2004
- 27.07 2004 r.
10. Budowa kanalizacji ul. Dzia³kowa etap III - wartoœæ inwestycji
988 050 z³ - po¿yczka 80 000 z³, umorzenie 20 000 z³ - realizacja
07.07.2005 - 01.09.2005.
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Kobylnicy wartoœæ inwestycji 109 230z³ - po¿yczka 90 000 z³ - umorzenie 22
500 z³.- realizacja 07.07.2005 - 01.09.2005.

Po¿yczki z NFOŒiGW
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora t³ocznego z Kar³owic do
Wierzonki oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowoœci
Kar³owice - wartoœæ inwestycji 1 906 600 z³ - po¿yczka 771 288 z³ realizacja 16.06.2003 - 15.12.2003
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spokojna, Mi³a,
Reymonta, M. Sk³odowskiej - Curie w Swarzêdzu oraz budowa kanalizacji Kolejowa, Okrê¿na, Krótka w Gruszczynie - wartoœæ inwestycji 1 613 370 z³ - po¿yczka 855 010 z³ - umorzenie - 427 505 z³ realizacja 07.04.2004 - 31.07.2004 r
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. £¹kowej w Gruszczynie wartoœæ inwestycji 641 630z³ - po¿yczka 505 000 z³ - umorzenie - 252
500 z³ - realizacja 15.11.2004 - 13.01.2005 r
4. Budowa kanalizacji ul. Dzia³kowa etap III - wartoœæ inwestycji
988 050 z³ - po¿yczka780 000 z³ - umorzenie - 390 000 z³. - realizacja
07.07.2005 - 01.09.2005.
Ogó³em Œrodki z WFOŒIGW i NFOŒIGW
PREFERWNCYJNE OPROCENTOWANIE
wartoœæ
inwestycji
z³

wysokoœæ
po¿yczki
z³

wysokoœæ
umorzenia
z³

Budowa kanalizacji
i stacji uzdatniania wody 9 759 865 5 405 298 1 725 705
Zakup kompaktora
1 464 000 200 000
50 000
——————————————
11 223 865 5 605 298 1 775 705
Po¿yczki z BOŒ
1. Modernizacja hali sportowej w Swarzêdzu przy ul. Œw. Marcina
- wartoœæ inwestycji
2. 1 957 050 z³ - po¿yczka 357 061 z³ - realizacja 18.06.2004r 30.10.2004r
3. Budowa nawierzchni w ul. Jod³owej w Bogucinie - wartoœæ inwestycji 1 155 016 z³ - po¿yczka - 530 000 z³ - realizacja 28.10.2004r 31.01.2005r
4. Budowa pieszojezdni w Wierzonce - wartoœæ inwestycji 519 243
z³ - po¿yczka 200 000 - realizacja 08.08.2004 - 20 12 2004r
Po¿yczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej
Budowa nawierzchni w ul. Jod³owej w Bogucinie - wartoœæ inwestycji 1 155 016 z³ - po¿yczka 300 000 z³ - realizacja 28.10.2004r 31.01.2005 r.
Opr. J.M., M.W.

Modernizacja hali sportowej w Swarzêdzu przy ul. Œw. Marcina
kosztowa³a 1.957.000 z³, jednak 30 proc. tej sumy to dotacja.
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Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka”
Czerwonak

Kiszkowo

Murowana Goœlina

Pobiedziska

Skoki

Swarzêdz

Wierzenica i Uzarzewo

na „Szlaku drewnianych koœcio³ów”
* opracowanie i wydanie map wielkoformaJest dotacja z pieniêdzy unijnych

Zadanie to, jest ju¿ kolejnym projektem (po
programie „Renowacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Puszczy Zielonka i okolic wraz z wydaniem mapy, przewodnika i materia³ów promocyjnych” finansowanego z SAPARDU) który uzyska³ dofinansowanie z Funduszy UE.
Celem programu „Szlak koœcio³ów drewnianych wokó³ Puszczy Zielonka” jest stworzenie warunków do dobrego zapoznania siê
z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej na terenie gmin Zwi¹zku. W³aœciwe docenienie wartoœci duchowych i materialnych
zwi¹zanych z drewnianymi koœcio³ami powinno przyczyniæ siê do zwiêkszenia troski o zachowanie ich w historycznej postaci zarówno,
je¿eli chodzi o bry³ê koœcio³a, wnêtrza, cmentarz przykoœcielny a tak¿e otaczaj¹cy krajobraz. Program ma zwróciæ uwagê na jeszcze
jedn¹ zale¿noœæ. Szlak koœcio³ów drewnianych
prowadzony jest wokó³ puszczy, która stanowi zaplecze naturalnego budulca, czyli drewna. Pokazuje wiêc jak bliskie by³o w dawnych
czasach wspó³istnienie cz³owieka ze œrodowiskiem naturalnym (lasem), jak bezpoœredni by³
zwi¹zek miêdzy kultur¹ a natur¹.
Programem zosta³y objête koœcio³y drewniane znajduj¹ce siê w nastêpuj¹cych miejscowoœciach:

- Kicin w gminie Czerwonak,
- Wierzenica i Uzarzewo (koœció³ szachulcowy) w gminie Swarzêdz,
- D³uga Goœlina w gminie Murowana Goœlina,
- Wêglewo w gminie Pobiedziska,
- Kiszkowo, £agiewniki i S³awno w gminie
Kiszkowo,
- Skoki (koœció³ szachulcowy), Jab³kowo,
Raczkowo i Rejowiec (dawny zbór), w gminie Skoki.
Projekt „Szlak koœcio³ów drewnianych
wokó³ Puszczy Zielonka” zosta³ przygotowany pod k¹tem turystyki samochodowej korzysta z istniej¹cej sieci dróg. Pêtla obejmuj¹ca dziewiêæ z tych koœcio³ów, przebiegaj¹ca wokó³ puszczy, liczy ok. 90 km. W przypadku wyjazdu z Poznania d³ugoœæ ca³ej trasy wynosi oko³o 110 km (uwzglêdniaj¹c dojazdy do koœcio³ów w Kicinie i Wierzenicy). Z
g³ówn¹ pêtl¹ szlaku ³¹cz¹ siê drogi dojazdowe
doprowadzaj¹ce do trzech pozosta³ych koœcio³ów tak, ¿e wszystkie drewniane œwi¹tynie na
terenie gmin Zwi¹zku objête s¹ programem.
W ramach projektu maja zostaæ wykonane
nastêpuj¹ce prace:
* opracowanie merytoryczne przebiegu trasy,
* oznakowanie szlaku,
* ustawienie tablic informacyjnych przy
obiektach,

towych,
* przygotowanie materia³ów kartograficznych
z prawami autorskimi,
* przygotowanie i wydanie przewodnika
„Szlak Koœcio³ów Drewnianych” oraz „Gdzie
jeœæ, gdzie spaæ ....”,
* opracowanie merytoryczne i wydanie p³yty muzycznej CD z muzyk¹ sakraln¹,
* opracowanie merytoryczne i wydanie p³yty DVD zawieraj¹cej multimedialn¹ prezentacjê szlaku,
* opracowanie strony internetowej dot. „Szlaku Koœcio³ów Drewnianych”,
* wykup powierzchni wystawienniczej i organizacjê stoiska na Targach „Tour Salon
2007”,
* spotkania promocyjne z mediami,
* organizacjê „dni otwartych” na szlaku koœcio³ów drewnianych - objazd promocyjny Szlaku,
* warsztaty szkoleniowo - informacyjne dla
zarz¹dców obiektów sakralnych i s³u¿b ochrony zabytków, dla samorz¹dów oraz dla organizacji turystycznych,
* wydanie materia³ów i gad¿etów promocyjnych.
Ca³kowity koszt projektu zamyka siê
kwot¹ 600.000,00 z³ brutto. Kwota dotacji ze
œrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zak³adana jest na
poziomie 301.800,00 z³.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Jednostki
Realizuj¹cej Projekt
„Szlak koœcio³ów drewnianych wokó³
Puszczy Zielonka”

Fot. (2x) ARCHIWUM UMiG

Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka” 1 wrzeœnia podpisa³ z
Wielkopolskim Urzêdem Wojewódzkim umowê na realizacjê projektu
„Szlak koœcio³ów drewnianych wokó³ Puszczy Zielonka”. Projekt ten
uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
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„Wiedza - Twoja szansa na sukces” - projekt realizowany w ramach dzia³ania 2.3.II Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, finansowany w 75% ze œrodków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz w 25% ze
œrodków bud¿etu pañstwa.
W ramach projektu organizowane s¹ bezp³atne szkolenia zawodowe dla 986 rolników,
domowników oraz osób pracuj¹cych w rolnictwie na terenie województwa wielkopolskiego, chc¹cych podj¹æ zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Projekt ma charakter szkoleniowo - doradczy. Jego realizatorem jest ATC
s. c. G³ównym celem szkoleñ jest umo¿liwienie rolnikom, domownikom oraz osobom pracuj¹cym w rolnictwie zdobycia nowych kwalifikacji i umiejêtnoœci w zwi¹zku z procesem
restrukturyzacji polskiego rolnictwa w warunkach cz³onkostwa w Unii Europejskiej.

„Wiedza - Twoja szansa
na sukces”

Projekt realizowany bêdzie do grudnia 2007
roku. W tym okresie ATC s. c. przeprowadzi
59 szkoleñ wzbogaconych o doradztwo indywidualne i grupowe dla ka¿dego uczestnika.
W ramach projektu organizowane s¹ nastêpuj¹ce szkolenia:
- Kadry i p³ace + komunikacja interpersonalna
Celem szkolenia jest zapoznanie siê z zakresem czynnoœci i obowi¹zków pracownika
dzia³u kadr i p³ac oraz nauka obs³ugi programów komputerowych.
- Profesjonalny sprzedawca + komunikacja z klientem
Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy z
zakresu: sprzedawcy, telemarketing, negocjacji oraz sztuka autoprezentacji w biznesie.
- Wózki jezdniowe + obs³uga komputerowych programów magazynowych
Uczestnik szkolenia nabêdzie umiejêtnoœci zwi¹zane z obs³ug¹ i eksploatacj¹ urz¹-

Darmowe
dzeñ transportu bliskiego, czyli wózków
jezdniowych .
- Spawanie podstawowe „MAG” + jêzyk
niemiecki
Uczestnicy takiego szkolenia nabêd¹ ksi¹¿eczkê spawalnicz¹ oraz certyfikat europejskiego spawacza wydawane przez Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach W-04/IS-17. Dodatkowo przewidziana jest nauka zwrotów i
wyra¿eñ w jêzyku niemieckim przydatnych
w ewentualnej pracy za granic¹.
- Prawo jazdy kategorii „D” + jêzyk angielski
Uczestnicy szkolenia nabêd¹ uprawnienia
do prowadzenia autobusów (D) oraz nauka
zwrotów i wyra¿eñ w jêzyku angielskim przydatnych w ewentualnej pracy za granic¹ jako
kierowcy tego typu pojazdów.
- Prawo jazdy kategorii „C+E” + jêzyk
niemiecki
Uczestnicy szkolenia nabêd¹ uprawnienia do
prowadzenia samochodów ciê¿arowych z przyczep¹ oraz nauka zwrotów i wyra¿eñ w jêzyku
niemieckim przydatnych w ewentualnej pracy
za granic¹ jako kierowcy tego typu pojazdów.
- Prawo jazdy kategorii „C” + techniki komputerowe
Uczestnicy szkolenia uzyskaj¹ uprawnienia do prowadzenia samochodów ciê¿arowych. Dodatkowo w programie kursu
uwzglêdnione s¹ zajêcia z obs³ugi komputera.
Warunki, jakie nale¿y spe³niæ by zostaæ
zakwalifikowanym do procesu rekrutacji:
- byæ rolnikiem, domownikiem lub osob¹
pracuj¹c¹ w rolnictwie
- wype³niæ kartê zg³oszenia wraz z za³¹cznikiem
- byæ mieszkañcem Wielkopolski(zamieszkuj¹cym tereny wiejskie)
Osobom zakwalifikowanym na kurs zapewniamy:
- bezp³atne szkolenia
- bezp³atny poczêstunek

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (nie
dotyczy dnia doradztwa indywidualnego, grupowego, otwarcia i zamkniêcia szkolenia)
- darmowy nocleg
- bezp³atne badania lekarskie (dotyczy
szkoleñ, przy których jest ono wymagane)
Definicje beneficjentów:
Rolnicy to pe³noletnie osoby fizyczne, zamieszkuj¹ce i prowadz¹ce na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej osobiœcie i na w³asny rachunek dzia³alnoœæ rolnicz¹ w pozostaj¹cym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym (co najmniej 1 ha u¿ytków rolnych)
Domownicy to pe³noletnie osoby fizyczne bliskie rolnikowi, które:
1) pozostaj¹ z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuj¹ na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim
s¹siedztwie, tzn. w gminie, na której obszarze
po³o¿ona jest jedna z nieruchomoœci rolnych
wchodz¹cych w sk³ad tego gospodarstwa;
2) stale pracuj¹ w tym gospodarstwie rolnym
Osoby pracuj¹ce w rolnictwie to osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy u
osób fizycznych i prawnych prowadz¹cych
dzia³alnoœæ rolnicz¹. W naszym projekcie,
dzia³alnoœæ rolnicza osób fizycznych i prawnych, musi byæ okreœlona numerem Polskiej
Klasyfikacji Dzia³alnoœci.
Druki do pobrania (ze strony www.atcsc.pl/efs)
- karta zg³oszenia
- zaœwiadczenie dla osoby pracuj¹cej w rolnictwie
- karta uczestnika projektu
- terminy szkoleñ
Kontakt:
Przemys³aw Nowicki - p.nowicki@atcsc.pl
Ma³gorzata Zab³ocka - m.zablocka@atcsc.pl
telefony: tel. (0-61) 665-88-33;
fax (0-61) 665-88-39

Granty na rzecz wsi
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpocz¹³ realizacjê - za
poœrednictwem Fundacji „Polska Wieœ 2000 im Macieja Rataja” - nowego programu grantowego Fundacji pn. Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich.
Granty programu - do 10 tys. z³, udzielane w trybie konkursu projektów - bêd¹ stanowiæ wsparcie dla lepszego wykorzystania potencja³u rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjnoœci jako
miejsca zamieszkania i pracy. Zakres przedmiotowy grantów udzielanych w ramach
niniejszego programu mo¿e obejmowaæ
przedsiêwziêcia (zadania) zlokalizowane na
terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkañców, dotycz¹ce inicjatyw obywatelskich w
dziedzinie: -oœwiaty,
-ochrony zdrowia wraz z rehabilitacj¹
lecznicz¹,
-zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego oraz kreowania narodowych produktów turystyki kulturowej na terenach wiejskich, w tym w szczególnoœci:
- rewaloryzacji, renowacji, remontu i adaptacji obiektów zabytkowych - tak¿e w zakresie infrastruktury technicznej o walorach

atrakcji turystycznej - wraz z ich otoczeniem,
na cele kulturalne,
- adaptacji, ochrony i zachowania obiektów o znaczeniu symbolicznym dla kultury
(np. pola bitew, miejsca pamiêci i martyrologii, miejsca kultu)
-zabezpieczenia zabytków ruchomych i
nieruchomych przed kradzie¿¹ i zniszczeniem.
O granty mog¹ ubiegaæ siê organizacje
pozarz¹dowe i ich zwi¹zki, w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, a tak¿e parafie i lokalne grupy dzia³ania (LGD), posiadaj¹ce okreœlon¹ formê
prawn¹ oraz inne zorganizowane grupy
osób (cz³onków) lokalnych spo³ecznoœci,
realizuj¹ce przedsiêwziêcia w zakresie inicjatyw obywatelskich.
O granty mog¹ ubiegaæ siê organizacje
pozarz¹dowe i ich zwi¹zki, w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, a tak¿e parafie i lokalne grupy dzia-

³ania (LGD), posiadaj¹ce okreœlon¹ formê
prawn¹ oraz inne zorganizowane grupy
osób (cz³onków) lokalnych spo³ecznoœci,
realizuj¹ce przedsiêwziêcia w zakresie inicjatyw obywatelskich.
O granty w ramach niniejszej umowy nie
mog¹ siê ubiegaæ:
- indywidualne osoby fizyczne,
- gminy oraz porozumienia i zwi¹zki komunalne gmin,
- przedsiêbiorstwa komunalne, dla których
funkcjê organu za³o¿ycielskiego pe³ni¹
jednostki samorz¹du terytorialnego lub ich
jednostki pomocnicze,
- podmioty okreœlone w art. 3 ust. 4 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci
po¿ytku publicznego i wolontariacie.
Wnioski w ramach kolejnej, II edycji programu mo¿na sk³adaæ w terminie od 1 do 30
wrzeœnia 2006 r.
Szczegó³y programu mo¿na znaleŸæ w dokumentach programowych: regulaminie programu, zasadach kwalifikacji projektów oraz
wzorze wniosku o udzielenie grantu, które
znajduj¹ siê na stronie internetowej Fundacji
www.efrwp.com.pl/polish/programwio.

Sierpień -wrzesień 2006

szkolenia
„B¹dŸ aktywna podnieœæ swoje kwalifikacje i znajdŸ pracê”:
Projekt „B¹dŸ aktywna - podnieœæ swoje kwalifikacje i znajdŸ
pracê” realizowany w ramach dzia³ania 1.6. Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich, finansowany w 80% ze
œrodków programu Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego oraz w 20% ze œrodków bud¿etu pañstwa.

W ramach projektu organizowane s¹ darmowe szkolenia dla 400 kobiet pozostaj¹cych
bez pracy, kobiet o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach pochodz¹cych z Wielkopolski. Celem projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadz¹cego do wzrostu stopy ich zatrudnienia i podniesienia ich statusu zawodowo - spo³ecznego. Projekt ma charakter kompleksowy i pozwala uzyskaæ uprawnienia
zawodowe, podnieœæ kwalifikacje oraz dostarcza wsparcia polegaj¹cego na udzieleniu fachowej wiedzy przygotowuj¹cej do zawodu
samodzielnej ksiêgowej, sekretarki, sprzedawcy, opiekunki osób zale¿nych, pracy w dziale
obs³ugi klienta oraz samodzielnego prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów. Projekt jest zgodny z polityk¹ równych
szans, poniewa¿ dostêp do szkoleñ bêd¹ mia³y tak¿e kobiety zagro¿one wykluczeniem, z
terenów zagro¿onych marginalizacj¹. Podczas
szkoleñ prowadzonych w ramach projektu
kobiety bêd¹ mog³y skorzystaæ z porad psychologiczno-prawnych, doradztwa zawodowego: grupowego i indywidualnego.

Realizacja projektu trwaæ bêdzie do koñca
maja 2007 roku.
W ramach projektu organizowane s¹ nastêpuj¹ce szkolenia:
Kurs przygotowuj¹cy do zawodu samodzielnego ksiêgowego. Celem szkolenia jest
poznanie zasad rachunkowoœci, sposobu rozliczania miêdzynarodowego kosztów. Ewidencja przychodów i kosztów ich uzyskania.
Kurs przygotowuj¹cy do prowadzenia ksiêgi przychodów i rozchodów. Celem szkolenia
jest zapoznanie siê z ksiêg¹ przychodów i
rozchodów oraz sporz¹dzanie dokumentów
ksiêgowych. Zasady naliczania podatku Vat.
Kurs przygotowuj¹cy do pracy w dziale
obs³ugi klienta i sekretariatu
Celem szkolenia jest zapoznanie siê z zakresem obowi¹zków sekretarki oraz profesjonalna obs³uga klienta. Kurs przygotowuj¹cy
do zawodu opiekunki osoby zale¿nej.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do opieki nad osobami zale¿nymi. Poznanie podstaw psychologii ogólnej i spo³ecznej
oraz podstaw pedagogiki ma³ego dziecka i wczesnoszkolnej- metodyka pracy z osob¹ zale¿n¹.
Kurs przygotowuj¹cy do zawodu sprzedawcy i obs³ugi kas fiskalnych
Celem szkolenia jest poznanie podstaw towaroznawstwa. Zapoznanie siê z dokumentacj¹
handlow¹, sztuk¹ sprzeda¿y, elementy marketingu i reklamy, sporz¹dzanie ofert handlowej.
Kategorie bezrobotnych mog¹cych wzi¹æ
udzia³ w szkoleniach:
Poszukuj¹cy pracy - to osoba niezatrudniona, poszukuj¹ca zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej oraz osoba zatrudniona zg³aszaj¹ca zamiar i gotowoœæ podjêcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wy¿szym wymiarze czasu pracy, dodatkowego lub innego
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowan¹ w powiatowym urzêdzie pracy.
Bezrobotny do 25 roku ¿ycia - oznacza to
bezrobotnego, który do dnia zastosowania
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wobec niego us³ug lub instrumentów rynku
pracy nie ukoñczy³ 25 roku ¿ycia
Bezrobotny d³ugotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostaj¹cego w rejestrze powiatowego urzêdu pracy ³¹cznie przez okres ponad
12 miesiêcy w okresie ostatnich 2 lat, z wy³¹czeniem okresów odbywania sta¿u i przygotowania zawodowego w miejscu pracy
Bezrobotny absolwent
I. Zgodnie z ustawodawstwem absolwentem jest osoba, która ukoñczy³a:
- szko³ê ponadpodstawow¹ (publiczn¹, niepubliczn¹ o uprawnieniach publicznej) albo
szko³ê wy¿sz¹ (pañstwow¹, niepañstwow¹)
dla m³odzie¿y,
- szko³ê ponadpodstawow¹ albo wy¿sz¹
dla doros³ych i w ci¹gu 12 ostatnich miesiêcy
nauki nie by³a zatrudniona,
- studia podyplomowe lub doktoranckie
podjête w okresie 6 miesiêcy od dnia ukoñczenia szko³y wy¿szej,
- szko³ê specjaln¹,
- 12-miesiêczne przygotowanie zawodowe
w Ochotniczym Hufcu Pracy,
- dzienny kurs zawodowy trwaj¹cy co najmniej 2 lata i jednoczeœnie w ci¹gu ostatniego
roku jego trwania nie pracowa³a,
- ukoñczy³a szko³ê i jest osob¹ niepe³nosprawn¹ (uzyska³a uprawnienia do wykonywania zawodu).
II. Absolwent zachowuje status bezrobotnego w okresie 12 miesiêcy od dnia ukoñczenia szko³y lub kursu.
Osobom zakwalifikowanym na kurs zapewniamy:
- bezp³atne szkolenia
- bezp³atny poczêstunek
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (nie
dotyczy dnia otwarcia i zamkniêcia kursu)
- bezp³atne materia³y szkoleniowe
Druki do pobrania (ze strony www.atcsc.pl/efs):
- karta zg³oszenia
- terminy szkoleñ
Kontakt:
Przemys³aw Nowicki
p.nowicki@atcsc.pl
Ma³gorzata Zab³ocka
m.zablocka@atcsc.pl
tel./fax: tel. (0-61) 665-88-33
fax (0-65) 665-88-39

„Nasza wieœ, nasz¹ szans¹”
Fundacja Wspomagania Wsi i Bank Inicjatyw Spo³eczno-Ekonomicznych
og³aszaj¹ kolejny konkurs grantowy realizowany we wsiach i miasteczkach
do 6.000 mieszkañców „Nasza wieœ, nasz¹ szans¹” (kontynuacja konkursów „Nasz sposób na biedê na wsi”), czyli co mo¿na zrobiæ za 10 000 z³otych
by podnieœæ jakoœæ ¿ycia w naszej wsi, gminie, osiedlu po-pegeerowskim?
Na czym polega udzia³ w konkursie i kto
mo¿e w nim uczestniczyæ:
Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y zg³osiæ projekt, którego celem bêdzie aktywizacja
spo³eczna i gospodarcza mieszkañców wsi i
ma³ych miasteczek.
Dzia³ania podejmowane w ramach projektu
maj¹ ograniczaæ przyczyny ubóstwa i bezradnoœci mieszkañców wobec trudnych sytuacji
¿yciowych, aktywizowaæ ich i anga¿owaæ we
wspólne dzia³ania podnosz¹ce jakoœæ ¿ycia.
W konkursie wspierane bêd¹ dzia³ania, które bêd¹ mia³y charakter przedsiêwziêæ ekonomicznych przynosz¹cych wymierne i trwa³e
efekty. W dzia³aniach tych nale¿y wykorzystaæ lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, organizacyjne i materialne.
Organizacje sk³adaj¹ce wniosek musz¹ mieæ
swoj¹ siedzibê na terenie gminy, w której pro-

jekt bêdzie realizowany. Nie mo¿na zg³aszaæ
projektu, który ma zostaæ zrealizowany na
terenie kilku gmin jednoczeœnie.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ organizacje pozarz¹dowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuñczo-wychowawcze,
komitety spo³eczne, kluby pracy, spó³dzielnie socjalne, organizacje m³odzie¿owe, œwietlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a tak¿e so³ectwa, rady so³eckie,
parafie, ochotnicze stra¿e po¿arne, ko³a gospodyñ wiejskich. Ka¿da organizacja mo¿e
z³o¿yæ tylko jeden wniosek.
Realizacja projektu powinna siê rozpocz¹æ
po 10 lutym 2007 i nie powinna trwaæ d³u¿ej
ni¿ 18 miesiêcy. Maksymalna kwota, o któr¹
mo¿na siê ubiegaæ wynosi 10.000 z³otych,
minimalna 4.000 z³otych.

Organizacje, które uzyskaj¹ dotacjê bêd¹ zobowi¹zane do umieszczenia opisu projektu w
Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w
witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl .
Nie bêd¹ rozpatrywane wnioski organizacji,
które nie wywi¹za³y siê z umów o dotacje zawartych z Fundacj¹ Wspomagania Wsi lub innyi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji). Wnioski, które nie
bêd¹ zawiera³y wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie bêd¹ rozpatrywane.
Wniosek z dopiskiem „Nasza wieœ, nasz¹
szans¹” nale¿y przes³aæ poczt¹ do 9 paŸdziernika 2006 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Fundacja Wspomagania Wsi,
ul. Bellottiego1, 01-022 Warszawa
Konkurs zostanie rozstrzygniêty do 22
grudnia 2006 roku. Wyniki konkursu zostan¹
og³oszone w internecie: www.fww.org.pl i
www.witrynawiejska.org.pl
Dodatkowych informacji udziela Monika
S³otwiñska-£ychota pod numerem: (+22) 636
25 70 - 75 lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl
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Przeprowadzka
Biblioteki
Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu wyprowadzi³a siê z ciasnych
pomieszczeñ w ratuszu. Nowa siedziba urz¹dzona zosta³a w piêknie
zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej sto³ówki Gimnazjum nr 3
na os. Czwartaków 1. Na pocz¹tku wrzeœnia koñczy³o siê rozpakowywanie 600 kartonów z ponad 55 tysi¹cami ksi¹¿ek... Otwarcie
Biblioteki w nowej siedzibie zaplanowane jest na 22 wrzeœnia.

BIBLIOTEKA POLECA:

Laleczka - J. Fielding - m³oda prawniczka, której wydawa³o siê,
¿e uciek³a przed demonami przesz³oœci. Rodzinna tajemnica ukrywana przez lata przez matkê ca³kowicie zmienia bieg jej dotychczasowego spokojnego ¿ycia w luksusie...
Powrót ojca chrzestnego - autor - M. Winegardner za zgod¹ spadkobierców M. Puzo podj¹³ siê napisania kontynuacji bestselleru o
rodzinie Corleone. Akcja powieœci zbli¿a siê do wspó³czesnoœci i obejmuje w ksi¹¿ce lata 1955-1965. Kto i w jaki sposób zyska s³awê capo
di tutti capi?
Pi¹ta kobieta - H.Mankel- krymina³ spo³eczny, powieœæ wyrafinowana, inteligentna historia, intryga mro¿¹ca krew w ¿y³ach; ksi¹¿ka
-studium psychologiczne pe³ne refleksji o spo³ecznych patologiach.
Nowa twarz - L.Chater- powieœæ obyczajowa; porusza problem
kultu m³odoœci prowadz¹cego do uprzedmiotowienia kobiet we wspó³czesnym œwiecie; bohaterka to kobieta spe³niona zawodowo (gwiazda
telewizji), która w domu jest maltretowan¹ ¿on¹...
Dobranoc s³onko- H. Hassenmüller- oparta na faktach historia
dziewczynki molestowanej przez ojczyma. Autorka napisa³a tê ksi¹¿kê, aby przestrzec m³ode dziewczyny przed dramatem, ale te¿ - jeœli
ju¿ on siê zdarzy- przed milczeniem, niepotrzebnym wstydem i poczuciem winy.
Z³odziejka - S.Waters - historia dwóch osiemnastoletnich dziewcz¹t - sierot, osadzona w realiach wiktoriañskiej Anglii. Jedna jest
córk¹ z³odziejki, morderczyni, druga- to m³oda dama z bogatego domu.
Ich losy po³¹czy pewna intryga...
Skaza - J.Hart - powieœæ o dojrza³ym statecznym mê¿czyŸnie,
który nawi¹zuje p³omienny i brzemienny w skutkach romans z narzeczon¹ swojego syna. Ta dramatyczna historia sta³a siê scenariuszem
dla œwietnego filmu Louisa Malle´a z J. Ironsem w roli lekarza i polityka zarazem oraz J. Binoche jako prawdziwej femme fatale.
Powrót Wolanda albo nowa diaboliada - W. Ruczinski - dalsze
losy bohaterów Mistrza i Ma³gorzaty Bu³hakowa, bezlitosna satyra
na Rosjê okresu przemian.
Wyznania Konstancji Mozart - I. Duquesnoy - opowieœæ o niezbyt urodziwej, lecz szlachetnej ¿onie muzycznego geniusza. Napisana z wyczuciem piêkna w³aœciwym absolwentce historii sztuki.
Ma³gorzata Merczyñska

Fot. M. WOLIŃSKI

Nowy adres: Swarzêdz,
os. Czwartaków 1
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Lato, lato,
ju¿ po lecie...

Podczas tegorocznych wakacji,w
ramach akcji „LATO 2006”
w szko³ach i so³ectwach gminy
Swarzêdz zorganizowane zosta³y
zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y. Wychowawcy zorganizowali zajêcia
tak, aby uczniowie pozostaj¹cy w
mieœcie nie nudzili siê.
Tak wiêc w szko³ach podstawowych i gimnazjach zorganizowano zajêcia sportowe w
salach gimnastycznych i boiskach przyszkolnych. Uczniowie mieli te¿ mo¿liwoœæ uczestniczyæ w zajêciach plastycznych, teatralnych
oraz zdobyæ wiedzê korzystaj¹c z zasobów
Internetu w szkolnych pracowniach komputerowych. Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia
zorganizowali te¿ edukacyjne wycieczki a tak¿e uczestniczyli z dzieæmi na zajêciach przygotowanych przez Oœrodek Kultury w Swarzêdzu. Uczniowie i nauczyciele skorzystali
te¿ z p³ywalni «Wodny Raj” (koszt biletów
pokrywa³a gmina).
Dzieci i m³odzie¿ szkolna z so³ectw z terenu gminy równie¿ mia³a mo¿liwoœæ ciekawie
spêdziæ tegoroczne wakacje. Wychowawcy
zadbali o to, aby dwutygodniowe zajêcia by³y
ciekawe i zgromadzi³y jak najwiêksz¹ liczbê
uczestników. Ponadto uczestnicy pó³kolonii w so³ectwach codziennie otrzymywali
dro¿d¿ówkê i napój zakupione przez UMiG.
Pedagodzy, którzy prowadzili w tym roku
zajêcia zdecydowali siê na wiêksz¹ iloœæ wyjazdów poza gminê Swarzêdz, co dla uczestników pó³kolonii by³o wielk¹ atrakcj¹. Dzieci spêdza³y czas nad Malt¹, na Cytadeli,w
Zamku a tak¿e na seansach filmowych w poznañskich kinach.
Uczestnicy pó³kolonii w so³ectwach
mieli te¿ mo¿liwoœæ bezp³atnego wstêpu
na p³ywalniê „Wodny Raj”oraz mo¿li-

Atrakcj¹ dla uczestników pó³kolonii by³ rejs po Warcie statkiem „Jagienka”, który zosta³
sfinansowany przez UMiG.
woœæ bezp³atnych przejazdów komunikacj¹ miejsk¹...
Atrakcj¹ dla uczestników pó³kolonii w
szko³ach i so³ectwach by³ rejs po Warcie statkiem „Jagienka”, który zosta³ sfinansowany
przez urz¹d.
O ciekawy i aktywny wypoczynek dla
dzieci i m³odzie¿y zadbali te¿ wychowawcy, którzy prowadzili zajêcia na boiskach
SKS Unia oraz Piasta Kobylnica. M³odzi
uczestnicy zajêæ mieli mo¿liwoœæ dosko-

M³odzi swarzêdzanie
we Francji
W tym roku po raz piêtnasty byliœmy uczestnikami miêdzynarodowego obozu m³odzie¿owego w Duclaire. M³odzi swarzêdzanie spêdzili niezapomniany tydzieñ z rówieœnikami z trzech zaprzyjaŸnionych miast: Ronnenbergu, Ronneburga i Duclaire. W bogatym programie obozu znalaz³ siê nie tylko rejs statkiem po Sekwanie i zwiedzanie
urokliwych zak¹tków Pary¿a, Rouen, Honfleur i Fecamp, lecz tak¿e
znaleŸliœmy czas na wspóln¹ grê w krêgle, siatkówkê i pi³kê no¿n¹
oraz k¹piel w Etretat i Cany. Nie by³o czasu na nudê. Niektórzy z
uczestników byli po raz pierwszy we Francji, a przepiêkna Normandia, która wywar³a na nich du¿e wra¿enie, na pewno pozostanie d³ugo
w ich pamiêci. Nie ominê³y nas tak¿e chwile grozy - na jedn¹ noc
musieliœmy ewakuowaæ obóz z powodu burzy i deszczu, który wdziera³
nam siê do namiotów.
Wœród m³odzie¿y zawi¹za³y siê przyjaŸnie i kontakty, które z pewnoœci¹ przetrwaj¹ d³ugie lata. Dla m³odego pokolenia Niemców, Francuzów i Polaków pobyt we Francji by³ na pewno cennym doœwiadczeniem, które pozwoli³o prze³amaæ bariery nie tylko jêzykowe. Wzbogaci³ tak¿e wiedzê m³odzie¿y na temat bogatej historii i kultury francuskiej.
Dziêkujemy bardzo w³adzom Swarzêdza za pomoc w realizacji programu: pani burmistrz Annie Tomickiej, panu Andrzejowi Kurowskiemu, panu Markowi Wajerowi z firmy Szpot oraz pani Agacie Bystrej.
Do zobaczenia za rok w Ronneburgu!
Ewa Nowotarska

nalenia techniki gry w pi³kê no¿n¹ a tak¿e
brali udzia³ w pieszych i rowerowych wycieczkach po okolicy.
Dziennie z ró¿nych form wypoczynku korzysta³o oko³o 650 dzieci. Liczne
grupy uczestników pó³koloni œwiadcz¹
o tym, ¿e zorganizowanie wypoczynku
dla dzieci by³o potrzebne, a zajêcia, w
których uczestniczy³y by³y ciekawe i dobrze przygotowane.
ED
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Greckie sentymenty
Henryka B³achnio

Prosto z ratusza

Pomoc po suszy

W zwi¹zku z programem pomocy dla gospodarstw rolnych ³agodz¹cym skutki suszy rolnicy z gminy Swarzêdz maj¹ mo¿liwoœæ ubiegania siê o jednorazow¹ pomoc finansow¹. Zainteresowani rolnicy w
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej oraz w Oœrodku Doradztwa Rolniczego (budynek ratusza) mog¹ otrzymaæ odpowiednie wnioski. W Oœrodku Pomocy Spo³ecznej (Swarzêdz, ul. Poznañska 25) do 15 paŸdziernika 2006 nale¿y z³o¿yæ wype³nione wnioski.

PROSTO Z OPS

Œwiadczenia rodzinne
„Greckie sentymenty” to tytu³ kolejnej
wystawy z cyklu „Ludzie i ich pasje” prezentowanej w Oœrodku Kultury w Swarzêdzu. Fotografie wykonane przez Henryka
B³achnio bêdzie mo¿na ogl¹daæ w dni powszednie w godz. 10.00 - 16.00 od 13 wrzeœnia do
13 paŸdziernika.
R.

Z fla¿oletami
oblegali Malbork

W dniach od 20 do 23 lipca Swarzêdzka
Orkiestra Fla¿oletowa przebywa³a w Malborku. Po licznych próbach, w sobotê, 22 lipca
wziêliœmy udzia³ w plenerowej inscenizacji
pt. „Oblê¿enie Malborka”. Ogl¹da³a nas i s³ucha³a (wed³ug. danych gospodarzy) ponad 60tysiêczna widownia, która na trzy godziny
przed wystêpem szczelnie zape³ni³a Wa³y von
Plauena (wschodnia strona terenów zamkowych).
W niedzielê, 23 lipca o godzinie 18:00, w
fosie po³udniowej Zamku Wysokiego zagraliœmy koncert folkowy. Do Swarzêdza wróciliœmy o pó³nocy.
Ju¿ w poniedzia³ek, 24 lipca o godz.10:00,
drog¹ elektroniczn¹, przedstawiciel Urzêdu
Miasta i Gminy Malbork zaprosi³ nas na kolejn¹ imprezê w 2007 roku.
Na zdjêciu: Swarzêdzka Orkiestra Fla¿oletowa podczas inscenizacji w Malborku.
Wojciech Wietrzyñski

Zatrudniê stolarzy
- tel. (061) 8172 956

Od 1 wrzeœnia br. w œwiadczeniach rodzinnych rozpoczyna siê nowy okres zasi³kowy,
wiêc aby otrzymaæ zasi³ek rodzinny i dodatki
przez kolejnych 12 miesiêcy nale¿y z³o¿yæ
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu nowy wniosek o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego i dodatków wraz z zaœwiadczeniem z Urzêdu Skarbowego o dochodach
za 2005 rok. Do wniosku wymagane s¹ inne
dokumenty, zale¿nie od sytuacji rodzinnej
osoby sk³adaj¹cej wniosek.
Od tego te¿ dnia œwiadczenia rodzinne
mieszkañcom Miasta i Gminy Swarzêdz wyp³acaæ bêdzie tylko Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Dlatego te¿ osoby, które do tej pory
pobiera³y œwiadczenia w zak³adach pracy
winny z³o¿yæ wniosek o ustalenie prawa do
zasi³ku wraz z dokumentami (m. in. akty urodzenia dzieci, zaœwiadczenie o dochodach
wszystkich cz³onków rodziny za 2005 r. oraz
kserokopiê dokumentu to¿samoœci wnioskodawcy) w tutejszym Oœrodku.
Od 1 wrzeœnia 2005 r. obowi¹zuj¹ te¿
nowe zasady weryfikowania prawa do za-

si³ku rodzinnego, miêdzy innymi nale¿y
wzi¹æ pod uwagê uzyskanie w 2006 roku
dochodu spowodowane zakoñczeniem
urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasi³ku dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia, emerytury, renty,
œwiadczeñ alimentacyjnych, rozpoczêciem pozarolniczej dzia³alnoœci gospodarczej i dzier¿aw¹ gospodarstwa rolnego.
Je¿eli w 2005 roku w rodzinie sk³adaj¹cej
wniosek o zasi³ek rodzinny nast¹pi³a
zmiana dochodu z powodu jednej z wy¿ej wymienionych przyczyn, fakt ten
nale¿y zg³osiæ w momencie sk³adania
wniosku. Dochód uzyskany zostanie doliczony do dochodu za 2005 rok.
Szczegó³owych informacji na temat œwiadczeñ rodzinnych udzielaj¹ pracownicy Sekcji
Œwiadczeñ Rodzinnych Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Swarzêdzu tel. 651 26 53.
Agnieszka Chróœcik
z-ca Kierownika Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Swarzêdzu.

Wakacje w Oœrodku
Wsparcia
Przetrwaliœmy upa³y, a pomog³y nam w
tym grube mury budynku naszego Oœrodka.
Czas ten spêdziliœmy na planowych zajêciach:
terapii zajêciowej, zajêciach z rehabilitantem,
zajêciach muzycznych, bawiliœmy siê wielokrotnie gimnastykuj¹c nasz umys³, trenuj¹c
pamiêæ i koncentracjê. Pomimo upa³u i wakacji mamy chêci na to, aby byæ aktywnymi.
Od pewnego czasu odbywaj¹ siê w Oœrodku
nowe zajêcia. Mi³o i ciekawie spêdziæ czas,
dobrze siê bawiæ, ale jednoczeœnie uczyæ siê,
poszerzaæ zainteresowania i dzieliæ siê z innymi swoimi pasjami - takimi zasadami kierowaliœmy wprowadzaj¹c nowe zajêcia. I tak
„Spotkania z poezj¹”, na których wspólnie
czytamy wiersze, daj¹ nam mo¿liwoœæ obcowania z piêknem naszego jêzyka, dyskusji i
podzielenia siê swymi odczuciami. Dotychczas „spotkaliœmy siê” z poezj¹ Ks. Jana
Twardowskiego i Kazimiery I³³akowiczówny.
Przy okazji „Dyskusyjnego Klubu Filmowego” równie¿ ³¹czymy przyjemne z po¿ytecznym - ogl¹damy filmy przy poczêstunku

przygotowanym wczeœniej w ramach terapii
kulinarnej i dyskutujemy. Trzeci cykl zajêæ
nosi tytu³ „Podró¿e ma³e i du¿e” a jego celem
jest g³ównie poznanie. Poznanie piêkna otaczaj¹cego nas œwiata, bogactwa przyrody, ciekawych kultur i interesuj¹cych ludzi. W ramach zajêæ ogl¹damy slajdy i filmy z ró¿nych
zak¹tków œwiata i Polski. „Powêdrowaliœmy”
tym sposobem m.in. do d¿ungli na Borneo, na
pustyniê Atacama w Chile, w góry Pamiru w
Kirgistanie czy do Ziemi Œwiêtej.
Zajêcia zosta³y pomyœlane tak by ka¿dy z
uczestników móg³ zaproponowaæ ich temat,
wybraæ ulubionego autora czy film, pokazaæ
zdjêcia lub slajdy z podró¿y (tych ma³ych i
tych du¿ych) oraz dzieliæ siê swym doœwiadczeniem i odczuciami zwi¹zanymi z poruszanym tematem. Wszystko wskazuje na to, ¿e
ciekawych tematów nam nie zabraknie, a my
bêdziemy spêdzaæ czas bawi¹c siê i ucz¹c.
Jaros³aw £¹czka
Miejsko-Gminny Oœrodek Wsparcia
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LIST ZE STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£
DZIECI SPECJALNEJ TROSKI

Bezp³atne
badania
Powiat poznañski przeznaczy³ w 2006 r.
Kwotê 400.000 z³ na kontynuacjê programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki
chorób nowotworowych przewodu pokarmowego i jajnika oraz chorób tarczycy.
Programem zostali objêci mieszkañcy
gmin powiatu poznañskiego w wieku 45 65 lat, którzy nie skorzystali w 2005 r. z
badañ w zakresie chorób nowotworowych
przewodu pokarmowego i w¹troby finansowanych przez powiat poznañski.

Zielony Warsztat

W dniach od 3 do 14 lipca 2006 roku mia³
miejsce Zielony Warsztat. Jak co roku, zajêcia odbywa³y siê w sadzie Pañstwa Hayto, w
Gruszczynie. Tematem tegorocznego warsztatu by³y interesuj¹ce zawody. Ka¿dego dnia
odwiedzali nas goœcie, którzy przybli¿ali nam
specyfikê wykonywanego przez siebie zawodu. W pierwszym tygodniu opowiadali nam o
sobie: policjanci, panie ze Spó³dzielni Mieszkaniowej, ogrodnik, fryzjerka i dietetyczka.
W kolejnych dniach mieliœmy przyjemnoœæ
spotkaæ siê z kominiarzami, ¿o³nierzami z klubu
„Commando”, stra¿akami, lekark¹ oraz artystk¹
teatru. Dodatkowo czas uprzyjemnialiœmy sobie
œpiewami i spacerami, jeŸdziliœmy bryczkami i
uczestniczyliœmy w zajêciach z hipoterapii.
8 lipca 2006, braliœmy udzia³ w V Powiatowych Igrzyskach Sprawnych Inaczej z Plenerem Malarskim. W konkurencjach bra³o
udzia³ 6 dru¿yn z nastêpuj¹cych miejscowoœci: Swarzêdz, Kórnik, Murowana Goœcina,
Puszczykowo, Komorniki i Nowy Tomyœl.
Mieliœmy okazjê spróbowaæ w³asnych si³ w
wielu dyscyplinach sportowych i konkurencjach: rzut woreczkami do celu, ³owienie ryb,
hokej, gra w krêgle, rzut pi³eczk¹ do tarczy,
rzut pi³k¹ lekarsk¹. Bractwo Kurkowe zorganizowa³o strzelanie z karabinku pneumatycznego. Ka¿dy uczestnik olimpiady otrzyma³
z³oty medal. Organizatorzy zaprosili wszystkich na poczêstunek do sadu.
Przez ca³e dwa tygodnie pogoda nam
dopisywa³a. Œwieci³o s³oñce, by³o bardzo gor¹co. I mimo, ¿e czasami Ÿle znosiliœmy te
upa³y, bawiliœmy siê wyœmienicie.

„Afrykañska przygoda”

W tym samym czasie, gdy trwa³ Zielony
Warsztat, w godzinach popo³udniowych odbywa³y siê pó³kolonie dla dzieci, pod has³em
„Afrykañska przygoda”.
W pierwszym tygodniu dzieci wêdrowa³y
po Safari. Wykonywa³y stroje, aparaty fotograficzne i lornetki, a nastêpnie uczestniczy³y w wyprawie ³owieckiej na zwierzêta.
W nastêpnym tygodniu dzieci zawêdrowa³y
do wioski murzyñskiej. Tam uczy³y siê murzyñskich okrzyków, tañców, uczestniczy³y w œcie¿kach sprawnoœci. Dzieci mia³y okazjê uczestniczyæ w zabawach taneczno - ruchowych, plastycznych i muzycznych. Dwa razy w tygodniu
mog³y udaæ siê na przeja¿d¿kê bryczk¹.
Zabawy i œpiewy to nie wszystko. Wa¿nym elementem by³y zajêcia rehabilitacyjne.

Dzieci nabywa³y nowe sprawnoœci, æwicz¹c
z pani¹ Jol¹ i panem Adamem, a tak¿e bra³y
udzia³ w zajêciach z hipoterapii.
W czasie wszystkich zajêæ ka¿demu dziecku towarzyszy³ wolontariusz, na którego
pomoc i wsparcie mog³o zawsze liczyæ. W
tym roku grono m³odych ludzi, z którymi
wspó³pracujemy zasili³o wiele nowych osób.
Serdecznie dziêkujemy Pani Burmistrz
Annie Tomickiej za podarowanie kwoty
2.580,- z³otych. Wykorzystamy j¹ na zorganizowanie nowej formy terapii - wczesnej interwencji - dla ma³ych dzieci z
problemami zdrowotnymi i ich rodzin.
Serdecznie dziêkujemy darczyñcom pó³kolonii rehabilitacyjnej i „Zielonego
Warsztatu” oraz „V Powiatowej Olimpiady Sprawnych Inaczej” w Gruszczynie:
- W³adzom Gminy
- W³adzom Powiatu
- Kuratorium Oœwiaty
- Firmie PO£YSK
- El¿biecie, Stefanowi Hayto
- Janowi Gibasowi
- Firmie UTAL
- Firmie Bel - Invest
- Klubowi Sportowemu PIAST
- Barbarze, Stanis³awowi Zawadzkim
- Strzeleckiemu Bractwu Kurkowemu
- Eugeniuszowi Wolniakowskiemu
- Spó³dzielni Mieszkaniowej w Swarzêdzu
- MRK Jankowskim
- Firmie „Szpot”
- Firmie „Bystry”
- Henrykowi Brodziszewskiemu
- Tadeuszowi Witkowskiemu
- Annie Tomickiej
- Bo¿enie Szyd³owskiej
- Zygmuntowi Majchrzakowi
- Firmie McDonald’s
- Stanis³awowi Witeckiemu
- Marcinowi Witeckiemu
- Ma³gorzacie Szomek
- Barbarze Antoniewicz
- Marii Kantorskiej
- Policji ze Swarzêdza
- Stra¿y Po¿arnej
- Lucynie Marciniak
- Us³ugom Kominiarskim Krzysztofa KoŸlickiego
- Klubowi „Commando”
- Halinie Lis
- Barbarze Czachura
- Marcinowi Lisowi
- Krystynie Welenger
- Tomaszowi Ratajskiemu
- Andrzejowi Szumanowi
- Arturowi Zys.

U ka¿dej osoby uczestnicz¹cej w programie
zostanie wykonane badanie krwi celu oznaczenia markerów nowotworowych CA 175
(choroby jajnika ) i CEA (choroby przewodu
pokarmowego) oraz hormonu tarczycy TSH.
O zwiêkszenie œrodków na badania profilaktyczne w roku 2006 przy okazji debaty nad
bud¿etem powiatu, wyst¹pi³ Klub Radnych
SLD Rady Powiatu Poznañskiego, któremu
przewodniczê. Wniosek nie uzyska³ wiêkszoœci ale Starosta Poznañski p. Jan Grabkowski
zapewni³, ¿e œrodki na badania zostan¹ zwiêkszone i s³owa dotrzyma³. Badania s¹ w ca³oœci
finansowane przez powiat poznañski.
Og³oszenia o terminach badañ, które z powiatu przekaza³em do Urzêdu Miasta i Gminy
a do czêœci so³ectw dostarczy³em osobiœcie
powinny byæ dostêpne dla wszystkich mieszkañców Miasta i Gminy Swarzêdz. Pierwsze
badania ju¿ siê odby³y. Najbli¿szy termin to:
23 wrzeœnia 2006 r. (godz. 8.00 - 14.00) Szko³a Podstawowa nr 5 w Swarzêdzu. Rejestrowaæ mo¿na siê telefonicznie pod nr tel. (061)
898 40 37 i 898 40 31 poniedzia³ku do pi¹tku.
Zygmunt Majchrzak
Radny Powiatu Poznañskiego

Nowa Rada Naukowa
Zwi¹zku
„Puszcza Zielonka”
Zgromadzenie Zwi¹zku Miêdzygminnego
„Puszcza Zielonka” powo³a³o Radê Naukow¹
drugiej kadencji. W nowej Radzie licz¹cej ponad 20 cz³onków, znalaz³y siê dwie osoby z
gminy Swarzêdz zwi¹zane z turystyk¹ od
strony praktycznej. Cz³onkiem Rady ponownie zosta³ Eugeniusz Jacek z Ko³a PTTK
„£aziki” i Oddzia³u PTTK Nowe Miasto, od
bez ma³a 20 lat organizuj¹cy ró¿ne imprezy
turystyczne, w du¿ej czêœci na obszarze
Zwi¹zku Miêdzygminnego. Now¹ osob¹ w
sk³adzie Rady jest W³odzimierz Buczyñski nauczyciel geografii w Gimnazjum nr 3, wspó³autor mapy Puszcza Zielonka, opiniodawca
przewodnika pod tym samym tytu³em, od
1994 roku wspó³organizator jesiennego rajdu
do Wierzenicy im. Augusta Cieszkowskiego.
Nowa Rada ukonstytuowa³a siê 31 maja w
£opuchówku, wybieraj¹c swoim Przewodnicz¹cym prof. Wojciecha Weso³ego, Zastêpc¹
Ryszarda Pomina, a Sekretarzem W³odzimierza Buczyñskiego.
IW
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We wtorek 12 wrzeœnia w swarzêdzkim
ratuszu odby³o siê uroczyste wrêczenie aktów nadania stopni zawodowych nauczycieli
mianowanych i dyplomowanych.
Wœród nauczycieli mianowanych znaleŸli
siê: Katarzyna Dziurkiewicz- Bajon. Anna
Bestyñska i Katarzyna Pazdej z Gimnazjum
nr 3, Magdalena Buchholz i Wojciech Szulc z
Gimnazjum w Zalasewie, Katarzyna Kulasik
- Szko³a Podstawowa nr 1, Marcin Socha Szko³a Podstawowa nr 4, Dorota Przybylska
- Szko³a Podstawowa nr 5, Magdalena Ksi¹¿kiewicz - Szko³a Podstawowa w Kobylnicy,
Adela Kupiec - Szko³a Podstawowa w Wierzonce, Katarzyna Widelicka - Zespó³ Szkó³
w Paczkowie i Jolanta Kubacka - Przedszkole nr 5 w Swarzêdzu.
Nowi nauczyciele dyplomowani to: Marlena Adolp, Maria Kmieciak, Bo¿ena KuŸmaKujawa i Elwira Najdek z Gimnazjum nr 2,
Ma³gorzata Nowak z Gimnazjum nr 3, Maria

Fot. M. WOLIŃSKI

Awans
nauczycieli

Kluczka, Ma³gorzata Szymczak i Beata Gizelska - Szko³a Podstawowa nr 1, Krystyna
Bednarczyk - Zespó³ Szkó³ w Paczkowie,
Ma³gorzata Ko³acz - Szko³a Podstawowa nr
5, Kazimiera Bednarek, Szko³a Podstawowa
nr 4, Arleta Wolniewiñska - Szko³a Podstawowa w Kobylnicy, Aleksandra Pabjaniak Szko³a Podstawowa w Kobylnicy i Barbara

Paterka - Przedszkole nr 4 w Swarzêdzu.
Burmistrz Anna Tomicka, w towarzystwie
starszego wizytatora Kuratorium Oœwiaty
Izabeli Grabowskiej i kierownik referatu Edukacji UMiG Ewy Jaworskiej, pogratulowa³a
nauczycielom awansu i ¿yczy³a satysfakcji z
wykonywanej pracy.
EDU

Ze £zami
po¿egnaliœmy lato

Fot. (3x) H. BŁACHNIO

W sobotê 26 sierpnia na swarzêdzkim
Rynku po¿egnaliœmy lato. Wzorem ubieg³ego roku - przypomnijmy, ¿e wówczas
rozstaæ siê z latem pomaga³ zespó³ Sweet
Noise z przyjació³mi podczas wielkiego
koncertu w Kobylnicy - Oœrodek Kultury
pod patronatem burmistrz Anny Tomickiej przygotowa³ dla swarzêdzkiej m³odzie¿y atrakcyjny koncert. Od godziny 16
do póŸnego wieczora na estradzie ko³o ratusza wystêpowa³y gwiazdy polskiej estrady - zespó³ PIN, Kasia Cerekwicka i
£zy. Pogoda nie zawiod³a, zabawa by³a
przednia, najwiêksz¹ liczbê s³uchaczy zgromadzi³ wystêp zespo³u £zy, którego cz³onkowie jeszcze d³ugo po koncercie rozdawali fanom autografy.
OK
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24 lipca 2006 odby³a siê LX sesja Rady
Miejskiej a 30 sierpnia LXI sesja. Radni
podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
Nr LX/435/2006
w sprawie: wyra¿enia zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zañ wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie sp³aty
po¿yczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego - dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez
Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/
16/C/PE/030 pn. „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic” zg³oszonego do dofinansowania
z Funduszu Spójnoœci.
Nr LX/436/2006
w sprawie: wyra¿enia zgody na zaci¹gniêcie zobowi¹zañ wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie sp³aty
po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego - dokumentacji projektowej dla inwestycji realizowanej przez
Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka” w ramach projektu nr 2004/PL/
16/C/PE/030 pn.” Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic” zg³oszonego do dofinansowania
z Funduszu Spójnoœci.
Nr LXI/437/2006
w sprawie: z³o¿enia skargi na rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.
§1
Rada Miejska w Swarzêdzu postanowi³a zaskar¿yæ Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr PN.II-5.0911-365/06
z dnia 27 lipca 2006 roku orzekaj¹ce niewa¿noœæ Uchwa³y nr LIX/433/2006 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz obejmuj¹cego tereny polo¿one w miejscowoœci
Swarzêdz, Jasin, Paczkowo, zlokalizowane
wzd³u¿ pólnocnej granicy ulicy Rabowickiej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i
podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo
przyjêty.
Uzasadnienie:
W dniu 27 lipca 2006 r. Wojewoda Wielkopolski stwierdzi³ niewa¿noœæ Uchwa³y LIX 433/
2006 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 21
czerwca 2006 r. w przedmiocie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz, obejmuj¹cego
tereny po³o¿one w Swarzêdzu, Jasinie oraz
Paczkowie, zlokalizowane wzd³u¿ pó³nocnej
granicy ulicy Rabowickiej.
Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody podjête zosta³o z naruszeniem prawa. Stwierdzi³o bowiem niewa¿noœæ uchwa³y podjêtej
w sposób zgodny z ustaw¹ o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, z poszanowaniem trybu okreœlonego t¹ ustaw¹, oraz
po wype³nieniu wszelkich przes³anek prawem
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przewidzianych.
Rozstrzygniêcie nadzorcze niweczy rezultaty wielomiesiêcznej pracy radnych oraz
urzêdu Gminy oddalaj¹c w czasie mo¿liwoœæ
rozwoju terenów objêtych planem. Stwierdzaj¹c niewa¿noœæ uchwa³y Rady z dnia 21
czerwca 2006 r. Wojewoda dopuœci³ siê ra¿¹cego naruszenia przepisów art. 17 pkt. 14
oraz art. 20 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Burmistrz przedstawi³ bowiem radzie treœæ
uchwa³y zgodnie z art. 17 pkt. 14 projektu
planu, a nastêpnie Rada stosownie do treœci
art. 20 ust. 1 podjê³a uchwa³ê w przedmiocie
planu miejscowego zgodnie z przes³ankami
okreœlonymi tym artyku³em, a nastêpnie stosownie do art. 20 ust. 2 Burmistrz przekaza³
Wojewodzie uchwa³ê wraz z za³¹cznikami
oraz dokumentacj¹ planistyczn¹ w celu oceny i zgodnoœci z przepisami prawny.
W tej sytuacji zaskar¿enie rozstrzygniêcia nadzorczego Wojewody uznaæ nale¿y za konieczne oraz w ca³ej rozci¹g³oœci uzasadnione.
NR LXI/438/2006
w sprawie: zmiany uchwa³y bud¿etowej
miasta i gminy na 2006 rok.
§1
W Uchwale Nr L/382/2005 z dnia 30 grudnia
2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta i gminy na 2006 rok, zmienionej Uchwa³¹
Nr LII/389/2006 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego
2006 roku, Uchwa³¹ Nr LIV/392/2006 Rady
Miejskiej z dnia 29 marca 2006r.,Zarz¹dzeniem Nr OR 0151/43/2006 Burmistrza Miasta i
Gminy z dnia 28 kwietnia 2006r., Uchwa³¹ Nr
LVIII/418/2006 Rady Miejskiej z dnia 31 maja
2006r., Uchwa³¹ Nr LIX/432/2006 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2006r. oraz Zarz¹dzeniem Nr OR 0151/61/2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 30 czerwca 2006r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W paragrafie 1 zwiêksza siê dochody bud¿etowe o kwotê 241.557 z³ i ustala siê kwotê dochodów w wysokoœci 78.630.761 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej
uchwa³y, w tym: zwiêksza siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
miastu i gminie ustawami o kwotê 21.800 z³ i
ustala siê plan po zmianach w wysokoœci
6.272.096 z³
2. W paragrafie 2 zwiêksza siê wydatki bud¿etowe o kwotê 241.557 z³ i ustala siê kwotê wydatków w wysokoœci 94.228.115 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2a do niniejszej
uchwa³y w tym: zwiêksza siê wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
miastu i gminie ustawami o kwotê 21.800 z³
i ustala siê plan po zmianach w wysokoœci
6.272.096 z³
3. W za³¹cznikach Nr 1 i Nr 2 do uchwa³y
bud¿etowej odpowiednie podzia³ki klasyfikacji bud¿etowej otrzymuj¹ brzmienie okreœlone w za³¹cznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej
uchwa³y. Ponadto dodaje siê za³¹cznik nr 2a,
4. W paragrafie 4 Uchwa³y bud¿etowej wprowadza siê zmiany w wykazie wydatków na
wieloletnie programy inwestycyjne na lata
2006-2008:
- zmniejsza siê kwotê wydatków inwestycyjnych na 2006 rok o 110.558 z³ i ustala siê plan
po zmianach w wysokoœci 37.449.829 z³
- zwiêksza siê kwotê wydatków inwestycyjnych na 2007 rok o 419.600 z³ i ustala siê plan
po zmianach w wysokoœci 29.347.722 z³

- limit wydatków na lata 2006-2008 ustala siê
w wysokoœci 96.913.275 z³. Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y bud¿etowej otrzymuje nowe
brzmienie i stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y
5. W paragrafie 5 Uchwa³y bud¿etowej zwiêksza siê kwotê dotacji dla instytucji kultury o
kwotê 39.500 z³ i ustala siê plan po zmianach
w wysokoœci 1.078.500 z³. Wykaz zmian zawiera za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y
6. W paragrafie 6 Uchwa³y bud¿etowej zwiêksza siê plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej o kwotê 350.000 z³ i ustala siê
plan po zmianie w wysokoœci 841.012 z³.
Wykaz zmian zawiera za³¹cznik nr 5 do niniejszej uchwa³y
7. Paragraf 8 uchwa³y bud¿etowej otrzymuje
brzmienie „ ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 641.887 z³ , nie przekraczaj¹c¹ 1% wydatków bud¿etu”
Uzasadnienie:
W uchwale bud¿etowej na 2006 rok wprowadza siê zmiany:
I. W zakresie dochodów bud¿etowych:
1. Wprowadza siê kwotê 120.000 z³, stanowi¹c¹ dofinansowanie przez Firmê CDS Sp.
z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu, Oddzia³ w Swarzêdzu , ul. Rabowicka nr 6 - do realizacji
zadania pn. Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo ³¹cz¹cej tereny aktywizacji gospodarczej /ul. Rabowicka/
2. Wprowadza siê kwotê 6.200 z³, stanowi¹c¹
darowiznê przekazan¹ przez Volkswagen
Poznañ Sp. zo.o. z siedzib¹ w Poznaniu Umowa darowizny z dnia 27 lipca 2006 roku,
na rzecz ¯³obka Maciuœ w Swarzêdzu , z
przeznaczeniem na zakup zabawki na plac
zabaw
3. Dyrektor Departamentu Kultury Fizycznej i
Turystki Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pismem Nr DS.IV/0723/30/2006 z dnia 13 czerwca 2006 roku - w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdzia³ 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekaza³ kwotê
60.000 z³ w ramach pomocy finansowej na
realizacjê zadania pn. Rozbudowa stadionu
sportowego w Swarzêdzu
4. Wojewoda Wielkopolski zwiêkszy³ plan
dotacji celowych o ³¹czn¹ kwotê 55.357 z³ ,
w tym:
- pismem Nr FB.I-3.3011-436/06 z dnia 10 lipca 2006r., w dziale 801 - Oœwiata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szko³y podstawowe - o kwotê 1.178 z³ na sfinansowanie
wyprawki szkolnej dla uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych szkó³ podstawowych w roku szkolnym 2006/2007
- pismem Nr FB.I.3011-489/06 z dnia 2 sierpnia 2006r. w dziale 852 - Pomoc spo³eczna ,
w rozdziale 85295 Pozosta³a dzia³alnoœæ - o
kwotê 32.379 z³ na dofinansowanie realizacji
Programu „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania”,
- pismem Nr FB.I-4.3011-495/06 z dnia 03 sierpnia 2006r. w dziale 852 - Pomoc spo³eczna ,
w rozdziale 85214 Zasi³ki i pomoc w naturze
- kwotê 21.800 z³ z przeznaczeniem na wyp³atê zasi³ków sta³ych.
Kwoty dotacji zosta³y uwzglêdnione po stronie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem.
II. W zakresie pozosta³ych wydatków bud¿etowych zmiany dotycz¹:

dokoñczenie na stronie 24
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dokoñczenie ze strony 23
1. W dziale 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
W rozdziale 01008 - Budowa i utrzymanie
urz¹dzeñ melioracji wodnych - kwotê 8.000
z³ przeznacza siê na pokrycie kosztów zwi¹zanych z uporz¹dkowaniem stawu we wsi
Garby przez Gminn¹ Spó³kê Wodno-Melioracyjn¹ w Swarzêdzu
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodna i
sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotê 70.000
z³. Po przeanalizowaniu dotychczasowych
wydatków zwi¹zanych z odprowadzaniem
œcieków sanitarnych poprzez punkt pomiarowy w Gruszczynie, zgodnie z zawartym porozumieniem z Aquanet Poznañ, istnieje mo¿liwoœæ zmniejszenia planu finansowego w zakresie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych.
O powy¿sz¹ kwotê zwiêksza siê natomiast
plan wydatków maj¹tkowych, z przeznaczeniem na zakup agregatu pr¹dotwórczego.
2. W dziale 600 - Transport i ³¹cznoœæ
* W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
- zwiêkszenie o kwotê 70.000 z³ na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego w
ulicach i drogach na terenie miasta i gminy. W
zwi¹zku ze znacznym wzrostem powierzchni
oznakowania poziomego oraz kompleksow¹
wymian¹ oznakowania pionowego / znaki
stare i nieodblaskowe/ niezbêdnym jest zwiêkszenie planowanych œrodków finansowych,
3. W dziale 801 - Oœwiata i wychowanie
* W rozdziale 80101 - Szko³y podstawowe o ³¹czn¹ kwotê 40.210 z³ zwiêksza siê œrodki , w tym: 210 z³ na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmuj¹cych naukê
w klasach pierwszych szkó³ podstawowych
w roku szkolnym 2006/2007. Kwota dotacji
celowej przyznana przez Wojewodê Wielkopolskiego, mimo wczeœniejszych uzgodnieñ,
nie pokry³a w ca³oœci kosztów poniesionych
na zakup podrêczników,
40.000 z³ na remont dachu nad czêœci¹ dydaktyczn¹ i sal¹ gimnastyczn¹ Szko³y Podstawowej Nr 4 w Swarzêdzu,
* W rozdziale 80104 - Przedszkola - zwiêkszenie o kwotê 2.000 z³ na wymianê przy³¹cza energetycznego napowietrznego na
przewody izolowane
* W rozdziale 80110 - Gimnazja - zwiêkszenie
œrodków finansowych o kwotê 58.000 z³ dotyczy Gimnazjum w Zalasewie - z przeznaczeniem na wydatki eksploatacyjne, w szczególnoœci na pokrycie nale¿noœci za dostawê
energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu,
w rozdziale 80195 - Pozosta³a dzia³alnoœæ zwiêkszenie o kwotê 7.000 z³ dotyczy wydatków bie¿¹cych realizowanych w II pó³roczu br. przez Referat Edukacji i Kultury
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia , w rozdziale 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi - zmniejszenie planu w zakresie pozosta³ych wydatków bie¿¹cych o kwotê 53.000 z³.
O powy¿sz¹ kwotê zwiêksza siê wydatki
maj¹tkowe,
5. w dziale 853- Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej - w rozdziale 85305
¯³obki - zwiêkszenie o ³¹czn¹ kwotê 69.548
z³ dotyczy:
- uruchomienia dodatkowego Oddzia³u dla
dzieci w ¯³obku Miejskim Maciuœ i zwi¹zane
jest z adaptacj¹ i wyposa¿eniem pomieszczeñ,
w których mieœci³a siê œwietlica socjoterapeutyczna. Istnieje równie¿ koniecznoœæ zwiêkszenia zatrudnienia o 3 etaty. Na prace remontowe przeznacza siê kwotê 41.000 z³, natomiast na wydatki zwi¹zane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników - 22.348 z³,

- zakupu zabawki na plac zabaw , zgodnie ze
wskazaniem darczyñcy, za kwotê 6.200 z³
6. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska , w rozdziale 90095 - Pozosta³a dzia³alnoœæ - zwiêkszenie o 100.000 z³ dotyczy wydatków zwi¹zanych z op³at¹ marsza³kowsk¹ oraz usuwaniem nielegalnych wysypisk œmieci na terenie miasta i gminy.
7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego:
- w rozdziale 92109 - Domy i oœrodki kultury,
œwietlice i kluby - zmniejszenie planu w zakresie wydatków maj¹tkowych o kwotê
23.000 z³ i zwiêkszenie o powy¿sz¹ kwotê
planu wydatków bie¿¹cych, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w
œwietlicach wiejskich.
- w rozdziale 92116 - Biblioteki - zwiêkszenie
dotacji dla Biblioteki Publicznej w Swarzêdzu
o kwotê 39.500 z³ zwi¹zane jest z przeniesieniem siedziby biblioteki do nowego lokalu
przy Gimnazjum Nr 3. Wzrost kosztów utrzymania dotyczy przede wszystkim op³at ponoszonych za zu¿ycie wody, energii elektrycznej i cieplnej, us³ug informatycznych, a tak¿e
wydatków na zakup œrodków czystoœci i
materia³ów niezbêdnych do zagospodarowania nowych pomieszczeñ. Wzrost funduszu
p³ac nast¹pi w wyniku zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika do obs³ugi czytelni,
jak równie¿, w zwi¹zku z 5-krotnym zwiêkszeniem powierzchni biblioteki konieczne jest
zwiêkszenie etatu sprz¹taczki.
8.w dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia , w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiêkszenie o kwotê 2.500 z³
III. Zmiany w zakresie wydatków maj¹tkowych
dotycz¹:
Zadañ inwestycyjnych objêtych WPI na lata
2006-2008
1. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Brzoskwiniowej, Morelowej,
Czereœniowej, Malinowej i Wiœniowej w Swarzêdzu - WPI poz. nr 7.1 - zwiêkszenie o kwotê
50.000 z³ z przeznaczeniem min. na: wykupy
gruntów, uzupe³nienie przy³¹czy wod-kan. ,
niemo¿liw¹ do przewidzenia w trakcie projektu wymianê gruntu oraz za³o¿enie bariery sprê¿ystej ze wzglêdu na du¿y spadek terenu,
2. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Reja, Wybickiego w Swarzêdzu
- WPI poz. nr 9 - zmniejszenie o kwotê 44.000
z³. Zadanie zosta³o ukoñczone i zaplanowane
œrodki finansowe nie zostan¹ wykorzystane.
3. Budowa gimnazjum z sal¹ gimnastyczn¹ i
drog¹ dojazdow¹ w Zalasewie - WPI poz. nr
21 - zmniejszenie o kwotê 164.600 z³. Ze
wzglêdu na trwaj¹ce sprawy terenowoprawne oraz wysoki koszt realizacji inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego nie bêdzie mo¿liwoœci realizacji zadania w roku
2006, w zwi¹zku z czym, powy¿sz¹ kwotê
przenosi siê do realizacji w 2007 roku.
4. Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo
³¹cz¹cej tereny aktywizacji gospodarczej / ul.
Rabowicka/ - WPI poz. nr 10 - zwiêkszenie o
120.000 z³, tj. o kwotê dofinansowania przez
Firmê CDS Sp. z o.o.
Zadania realizowane przez innych inwestorów
1. Wp³ata Gminy na rzecz AOUANET na realizacjê zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Zap³ocie - o kwotê 300.000 z³
zwiêksza siê plan œrodków finansowych w
2007 roku . Gmina posiada w bud¿ecie na

2006 rok kwotê 300.000 z³ , kosztorys inwestorski wynosi 600.000 z³.
Wykaz zadañ maj¹tkowych na 2006 rok
Ze wzglêdu na procedury wydawania decyzji uwarunkowañ œrodowiskowych i lokalizacji celu publicznego, biura projektów nie
uzyskaj¹ w roku bie¿¹cym pozwoleñ na budowê, w zwi¹zku z czym uznaje siê za zasadne zmniejszenie œrodków finansowych
zaplanowanych w 2006 roku i przeniesienie
do realizacji w roku 2007, w tym :
1. Budowa nawierzchni w ulicy Latawcowej
w Janikowie - WPI - Wykaz zadañ maj¹tkowych poz. nr 8 - kwotê 70.000 z³,
2. Projekt na budowê drogi z Janikowa do
Kicina - WPI - Wykaz zadañ maj¹tkowych poz.
nr 9 - kwotê 40.000 z³,
3. Projekt na budowê chodnika oraz ci¹gu pieszo-jezdnego w miejscowoœci Kobylnica - WPI
- Wykaz zadañ maj¹tkowych poz. nr 10 kwotê 85.000 z³ ,
4. Opracowanie dokumentacji na przebudowê skrzy¿owania ulicy Staniewskiego z ulic¹
Kórnick¹ i Wilkoñskich - WPI - Wykaz zadañ
maj¹tkowych poz. Nr 6. - W roku 2006 roku
zaplanowano kwotê 40.000 z³. Po wykonaniu koncepcji zosta³ wybrany wariant ostateczny. Na rok 2007 wpisuje siê kwotê 60.000
z³, co umo¿liwi wszczêcie procedur przetargowych na projekt budowy nawierzchni.
Ponadto:
5. Remont i wyposa¿enie œwietlicy wiejskiej
oraz modernizacja boiska sportowego w Janikowie Dolnym - WPI - Wykaz zadañ maj¹tkowych poz. nr 3 - zmniejszenie planowanych œrodków o kwotê 23.000 z³,
Wprowadza siê do realizacji w 2006 roku
nowe zadania.
1. Projekt na budowê drogi ³¹cz¹cej ulicê Graniczn¹ z drog¹ dojazdow¹ do Zespo³u Szkó³
Nr 1 w Swarzêdzu - WPI, Wykaz zadañ maj¹tkowych - poz. nr 13 - za kwotê 50.000 z³.
Do Zespo³u Szkó³ Nr 1, do Szko³y Podstawowej Nr 5 i do Przedszkola istnieje jeden dojazd od strony ulicy Tysi¹clecia. Natê¿enie
ruchu na tym odcinku powoduje trudnoœci z
przepustowoœci¹ samochodów. Budowa
drogi wp³ynie na poprawê bezpieczeñstwa
kieruj¹cych oraz usprawni obs³ugê komunikacyjn¹ w/w kompleksu,
2. Remont i adaptacja pomieszczeñ w budynku na os. Koœciuszkowców nr 26 w Swarzêdzu z przeznaczeniem na Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹ - WPI - Wykaz zadañ maj¹tkowych poz. nr 14 - na przystosowanie pomieszczeñ spe³niaj¹cych funkcjê œwietlicy socjoterapeutycznej przeznacza siê kwotê 53.000 z³,
3. Dofinansowanie rozbudowy stadionu sportowego w Swarzêdzu, w tym: - renowacja
boiska sportowego,
- formowanie nasypu z zagêszczeniem pod
miejsca dla widzów / przebudowa czêœci trybuny od strony jeziora /
- WPI - Wykaz zadañ maj¹tkowych na 2006 rok
, poz. nr 15 - przeznacza siê kwotê 60.000 z³.
Departament Kultury Fizycznej i Turystyki
Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, przyzna³ pomoc finansow¹ na powy¿sze zadanie, w tym g³ównie na wykonanie prac niezbêdnych dla przygotowania obiektów do
Mistrzostw Œwiata Juniorów Starszych U-19
w pi³ce no¿nej.
Zakupy maj¹tkowe 2006
Po zakoñczeniu realizacji poni¿szych zadañ
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zmniejsza siê zaplanowane œrodki, poniewa¿ poniesione nak³ady s¹ ni¿sze ni¿ przyjêto do planu:
Zakup autobusu - WPI - Zakupy maj¹tkowe
poz. nr 1 - o kwotê 57.450 z³.
Dostawa, monta¿ i uruchomienie wewnêtrznych dŸwigów platformowych, schodowych
dla osób niepe³nosprawnych, do mieszkalnych
budynków komunalnych w Swarzêdzu przy
ulicy Kaczorowskiego - o kwotê 29.508 z³.
Wprowadza siê do realizacji w 2006 roku
nowe zadania pn.:
Zakup agregatu pr¹dotwórczego dla SUW w
Gortatowie wraz z monta¿em - WPI - zakupy
maj¹tkowe poz. nr 12 - za kwotê 70.000 z³.
Brak wody na ujêciu spowodowany czêstym
wy³¹czaniem pr¹du przez Zak³ad Energetyczny powoduje, ¿e nie ma mo¿liwoœci dostarczania wody, w tym równie¿ do hydrantów
p.po¿. Zw³aszcza w przypadku po¿aru stanowi to zagro¿enie dla wsi: Gortatowo, Uzarzewo, Œwiêconek, Sarbinowo, £owêcin,
Puszczykowo-Zaborze, Paczkowo, Sokolniki Gwiazdowskie, Jasiñ, które nie posiadaj¹
w³asnych ujêæ wody i s¹ zaopatrywane ze
stacji uzdatniania wody w Gortatowie. W
zwi¹zku z tym, zabezpieczenie ujêcia we
w³asne Ÿród³o energii zapewni bezpieczeñstwo i ci¹g³oœæ dostaw wody mieszkañcom
powy¿szych wsi.
W Gminnym Funduszu Ochrony Œrodowisk I
Gospodarki Wodnej faktyczne wp³ywy z Urzêdu Marsza³kowskiego za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska s¹ wy¿sze ni¿ planowano, w zwi¹zku z tym zwiêksza siê plan
przychodów i wydatków o kwotê 350.000 z³
W wyniku dokonanych zmian:
- kwotê 10.000 z³ przeznacza siê na wspó³finansowanie zadañ Powiatu Poznañskiego w
zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawieraj¹cych azbest ,
- o kwotê 6.000 z³ zwiêksza siê œrodki finansowe
przeznaczone na utylizacjê i wywóz padliny,
- o kwotê 34.000 z³ zwiêksza siê œrodki przeznaczone na zakup pojemników i worków do
selektywnej zbiórki odpadów
- 300.000 z³ przeznacza siê na budowê kanalizacji sanitarnej w dolnej czêœci Uzarzewa
Jednoczeœnie o kwotê 300.000 z³ umniejsza
siê œrodki planowane do realizacji powy¿szego zadania w 2007 roku - WPI - poz. nr 1.2
Nr LXI/439/2006
w sprawie: zmiany zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony œrodowiska i gospodarki
wodnej na 2006 rok.
Nr LXI/440/2006
w sprawie: okreœlenia zakresu oraz formy informacji o przebiegu wykonania
bud¿etu gminy za I pó³rocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorz¹dowych instytucji
kultury za I pó³rocze.
Nr LXI/441/2006
w sprawie : wspó³finansowania zadañ
Powiatu Poznañskiego w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
azbestowych.
§1
Rada Miejska w Swarzêdzu upowa¿nia Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz do podpisania umowy, pomiêdzy Gmin¹ Swarzêdz, a
Powiatem Poznañskim odnoœnie wspó³finansowania zadañ Powiatu Poznañskiego w
zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.

§2
Gmina Swarzêdz przeka¿e w roku 2006 na
podstawie umowy, o której mowa w § 1 niniejszej uchwa³y, œrodki finansowe w wysokoœci 10.000,00 z³ s³ownie: dziesiêæ tysiêcy
z³otych zero groszy.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i
og³oszenia w sposób zwyczajowo przyjêty.
Uzasadnienie:
Przedmiotowa uchwa³a ma na celu wspó³finansowanie zadania, które bêdzie nadzorowane przez Starostê Poznañskiego tj. dofinansowanie do realizowania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.
Œrodki, które zostan¹ przekazane przez Gminê Swarzêdz do Powiatu Poznañskiego pochodziæ bêdê z Gminnego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
Zadanie to ma na celu pomoc osobom fizycznym przy likwidacji wyrobów zawieraj¹cych
azbest, znajduj¹cych siê na dachach zabudowañ oraz sk³adowanych na terenie nale¿¹cych do nich nieruchomoœci.
Przedmiotowe zadania maj¹ na celu usuwanie wyrobów azbestowych znajduj¹cych siê
na terenie miasta i gminy Swarzêdz.
Nr LXI/442/2006
w sprawie Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta i
Gminy Swarzêdz.
§ 23
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§ 24
Z dniem wejœcia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc Uchwa³a Rady Miejskiej w Swarzêdzu
Nr XLVII/500/2002 z dnia 27 marca 2002r.
§ 25
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz.
Uzasadnienie:
Zadania i obowi¹zki zwi¹zane z utrzymaniem
czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta i Gminy wynikaj¹ z ustawy z dnia 8 marca 1990r o
samorz¹dzie gminnym oraz ustawy z dnia13
wrzeœnia 1996r o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996r
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
na³o¿y³ na gminy obowi¹zek okreœlenia szczegó³owych zasad utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie miasta i gminy. Realizuj¹c
ten obowi¹zek, zosta³ opracowany nowy Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku na
terenie Miasta i Gminy Swarzêdz zatwierdzony Uchwa³¹ Nr LIV/400/2006 Rady Miejskiej
w Swarzêdzu z dnia 29.03.2006r.
Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygniêciem
Nadzorczym nr PN.II-5.0911-249/06 z dnia 27
kwietnia 2006r orzek³ o niewa¿noœci w/w
uchwa³y w ca³oœci. W zwi¹zku z powy¿szym
przygotowano nowy Regulamin o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku na terenie Miasta i
Gminy Swarzêdz.
(Od redakcji:
Nowy „Regulamin utrzymania czystoœci i porz¹dku” przedstawimy Pañstwu, gdy uchwa³a
w tej sprawie wejdzie w ¿ycie.)

Nr LXI/443/2006
W sprawie: przyjêcia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania œcieków
przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w
Swarzêdzu.
Nr LXI/444/2006r
w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Placów Zabaw na terenie Miasta i Gminy Swarzêdz”.
NR LXI / 445 / 2006
w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo.
§ 1.
1.Nowo powsta³ej ulicy we wsi Gortatowo
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka: 153/23 ark.2, obrêb: Gortatowo nadaje siê nazwê: Jasna
Nr LXI / 446 / 2006
w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin.
§ 1.
1.Nowo powsta³ej ulicy we wsi Jasin oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka: 62/28 ark.1, obrêb: Jasin nadaje siê nazwê: W³odarska.
NR LXI / 447 / 2006
w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo.
§ 1.
1. Nowo powsta³ej ulicy we wsi Zalasewo
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka: 224/26, ark.6, obrêb: Zalasewo nadaje siê nazwê: Sielska
Nr LXI /448/2006
w sprawie:przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu szczegó³owego zagospodarowania przestrzennego - GRUSZCZYN - ulica Spadochronowa, uchwalonego uchwa³¹ nr IX/
74/99 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia
27 kwietnia 1999 roku.
Nr LXI/449/2006
w sprawie:przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany uchwa³y nr XXX/368/2001 Rady
Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 28 lutego
2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz
obejmuj¹cego dzia³ki po³o¿one w Rabowicach przy ul. Œwierkowej oznaczone
nr geod. 67/5 (pow. zmiany 1,3159 ha),
67/4 (pow. zmiany 0,9566 ha) oraz dzia³kê 67/6 (pow. zmiany 1,6754 ha).
§1
1. Przystêpuje siê do sporz¹dzenia zmiany
uchwa³y nr XXX/368/2001 Rady Miejskiej w
Swarzêdzu z dnia 28 lutego 2001 roku w
sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz obejmuj¹cego dzia³ki po³o¿one
w Rabowicach przy ul. Œwierkowej oznaczone nr geod. 67/5 (pow. zmiany 1,3159 ha),
67/4 (pow. zmiany 0,9566 ha) oraz dzia³kê
67/6 (pow. zmiany 1,6754 ha)
2. Granice obszaru objêtego uchwa³¹ okreœla mapa stanowi¹ca za³¹cznik graficzny nr
1 do niniejszej uchwa³y w skali 1:10000.
Od redakcji: pe³ne teksty wszystkich uchwa³
wraz z uzasadnieniami s¹ dostêpne w Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - adres: www.swarzedz.pl
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Prosto z ratusza

Przyjaciele
sportu,

Radny Horla prawie jak Kubica

Kole¿anki i Koledzy!
W zwi¹zku z zakoñczeniem dzia³alnoœci
koordynatora sportu dzieci i m³odzie¿y na
terenie Swarzêdza pragnê wyraziæ podziêkowanie wszystkim animatorom i sojusznikom
sportu m³odzie¿owego za wieloletni¹ wspó³pracê i wspieranie mnie w dzia³aniach organizacyjno-programowych.
Dziêki zrozumieniu idei ruchu i powszechnej kultury fizycznej uda³o siê zbudowaæ w
Swarzêdzu silny oœrodek sportu szkolnego,
który stanowi podbudowê pod sport kwalifikowany, tak bardzo kulej¹cy w naszym kraju. Dziêki zaanga¿owaniu w³adz samorz¹dowych, szkó³, nauczycieli wf-u i innych podmiotów oraz rodziców, uczniowie naszej gminy przoduj¹ w powiecie poznañskim oraz
odnosz¹ znacz¹ce sukcesy w województwie.
Wielu m³odych ludzi trafi³o do sportu kwalifikowanego i do reprezentacji województwa,
a nawet kraju. Imprezy ró¿nego szczebla organizowane przez œrodowisko szkolne ze
Swarzêdza odbi³y siê g³oœnym echem i znalaz³y uznanie w innych œrodowiskach, promuj¹c nasz¹ gminê, a przede wszystkim swarzêdzk¹ oœwiatê.
Mam wra¿enie, ¿e moje wieloletnie dzia³ania, które podejmowa³em jako koordynator
sportu szkolnego mia³y choæ ma³y wp³yw na
podniesienie presti¿u sportu w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkó³ i stanowi³y
pomoc dla tych, którzy ten sport tworzyli i
realizowali. Za wspólnie spêdzony czas na
zawodach, imprezach oraz za pomoc w tworzeniu sportu masowego w naszym mieœcie
pragnê podziêkowaæ. S¹dzê, ¿e przez wiele
lat pracy na rzecz sportu m³odzie¿owego i
Szkolnego Zwi¹zku Sportowego pozostawi³em ma³y kamyczek wp³ywaj¹cy na wizerunek sportu szkolnego i powszechnej kultury.
W swoj¹ pracê i dzia³alnoœæ stara³em siê wk³adaæ ca³e serce, osobowoœæ i umiejêtnoœci. To
co robi³em dziêki Wam przynosi³o mi radoœæ i
satysfakcjê ¿yciow¹. Sport zawsze by³ moim
¿yciem i dla niego odda³em swoje serce. S¹dzê, ¿e mój nastêpca do³o¿y kolejne ogniwo
do tego, aby sport i powszechna kultura fizyczna w szko³ach swarzêdzkich i ca³ym œrodowisku mia³y nale¿ne znaczenie i szacunek.
Jeszcze raz sk³adam uk³on i podziêkowania tym, którzy mnie wspierali i utwierdzali
w s³usznoœci moich dzia³añ. ¯yczê wszystkim pomyœlnoœci w dzia³alnoœci i ¿yciu osobistym.
Z powa¿aniem
Wies³aw Zaporowski
Sekretarz Szkolnego Zwi¹zku
Sportowego
w Swarzêdzu

Ponad 254 km/h i tytu³ wicemistrza Europy to wynik
uzyskany przez Miros³awa Horlê, radnego gminy Swarzêdz
i pasjonata motoryzacji, podczas zawodów rozegranych na
pocz¹tku sierpnia w Pile. Mistrzostwa w Pile zgromadzi³y
oko³o 200 zawodników ze wszystkich krajów Europy. Œcigali siê prowadz¹c na uwiêzi przywiezione przez siebie modele samochodów skonstruowanych z myœl¹ o biciu rekordów prêdkoœci.
- To jeden z najwiêkszych moich dotychczasowych sukcesów sportowych - powiedzia³ nam
radny Horla. - Tym razem liczy³em skromnie na miejsce w pierwszej piêtnastce...
Miros³aw Horla od ponad 40 lat pasjonuje siê t¹ elitarn¹ dyscyplin¹ sportu, samodzielnie
konstruuj¹c wci¹¿ udoskonalane modele superszybkich aut. ¯yczliw¹ pomoc¹ s³u¿y mu swarzêdzka Fabryka Armatur, dysponuj¹ca urz¹dzeniami na których mo¿na wykonaæ najprecyzyjniesze detale miniaturowych konstrukcji. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym za tê pomoc
serdecznie podziêkowaæ prezesowi Grzegorzowi Mellerowi - mówi radny Horla.
Miros³aw Horla wielokrotnie zdobywa³ tytu³ mistrza Polski, zwyciê¿a³ w licznych zawodach miêdzynarodowych, ma w swej kolekcji m.in. tytu³y championa Rumunii i championa
Bu³garii. Niedawne wicemistrzostwo Europy w klasie 3,5 ccm to szczególnie cenne trofeum,
gdy¿ zdobyte w stawce najlepszych zawodników naszego kontynentu. - W ubieg³ym roku
zdoby³em Grand Prix Polski - mówi radny Horla - co da³o mi prawo do startu w Mistrzostwach
Europy. Podczas tych zawodów spotka³ mnie jeszcze jeden zaszczyt - mog³em osobiœcie
wci¹gn¹æ na maszt flagê Europejskiej Federacji Sportu Motoryzacyjnego i - jako najlepszy
polski zawodnik - przekaza³em j¹ na koniec szefowi Rosyjskiej Federacji, która w przysz³ym
roku zorganizuje kolejne mistrzostwa Europy.
M.W.

LZS „Piast” Kobylnica
w sezonie 2006/2007
- Nasz cel to uplasowanie siê w œrodku tabeli i budowanie zespo³u opartego g³ównie na
pi³karzach ze Swarzêdza i okolic - mówi prezes „Piasta” Zdzis³aw Kulczyñski. - Pi³karskie œrodowisko domaga siê, aby w „Piaœcie”
pojawia³o siê coraz wiêcej graczy miejscowych, nawet kosztem wyników. Chcemy
wygrywaæ, ale nie za wszelk¹ cenê.
Bramkarze: Artur Forycki (75), Bartosz
Nowacki (84), Adrian Œliwiak (90).
Obroñcy: Bartosz Antkowiak (84), Konrad Kobus (76), Artur Robak (85), Krzysztof
Krzy¿aniak (70),Bart³omiej Olszewski (78).
Pomoc i napastnicy: Gerard Bia³ek (87),
Maciej B³achowicz (89), Tomasz Woniaczuk
(84), Tomasz Jahns (85), Maciej Kmieciak
(86), Maciej Powietrzyñski (76), Remigiusz
Wawrzyniak (85) Tomasz Sobota (83).
Przybyli: Maciej Waszkiewicz (80), Maciej Janik (79) „Pogoñ” Lwów, Micha³ Nowak (90) i Piotr Palacz (87) „Unia” Swarzêdz,

Jacek szymczak (90) nie stowarzyszony, Sebastian Nowacki (90) junior „Piasta”, Przemys³aw Mazurkiewicz (78) nie stowarzyszony.
Terminarz rozgrywek - jesieñ 2006 na boisku
LZS „PIAST” Kobylnica w Gruszczynie:
PIAST Kobylnica - K£OS Zaniemyœl
20 sierpnia 2006 r. (niedziela) godz. 15.00
PIAST Kobylnica - VITCOVIA/LIPNO
3 wrzeœnia 2006 r. (niedziela) godz. 15.00
PIAST Kobylnica - POLONIA Œroda Wlkp.
10 wrzeœnia 2006 r. (niedziela) godz. 15.00
PIAST Kobylnica - B£ÊKITNI Owiñska
24 wrzeœnia 2006 r. (niedziela) godz. 15.00
PIAST Kobylnica - WE£NA RogoŸno
8 paŸdziernika 2006 r. (niedziela) godz. 15.00
PIAST Kobylnica - TPS WINOGRADY Poznañ
22 paŸdziernika 2006 r. (niedziela) godz. 15.00
PIAST Kobylnica - 1992 LECHIA Kostrzyn
5 listopada 2006 r. (niedziela) godz. 15.00
(mw)
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Dlaczego warto
„wybraæ ¿ycie”?
Z prof. dr hab. Markiem Spaczyñskim - kierownikiem Kliniki Onkologii Ginekologicznej Akademii
Medycznej w Poznaniu, prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, szefem Centralnego
Oœrodka Koordynuj¹cego Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w Polsce rozmawia Ewelina Wêgierska.
Ewelina Wêgierska: Panie Profesorze, wykorzystuj¹c fakt, ¿e
Pañskimi pacjentkami s¹ wy³¹cznie kobiety chcia³abym zapytaæ,
czy - Pana zdaniem - Polki potrafi¹ o siebie zadbaæ, podobnie jak
Niemki, Francuzki czy Szwedki ?
prof. M. Spaczyñski: Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Polki zaliczaj¹ siê
do grona najpiêkniejszych kobiet w Europie, na ulicach du¿ych miast
mo¿na dziœ spotkaæ wiele eleganckich, dobrze ubranych pañ w ró¿nym wieku. Jednak jako lekarz - ginekolog patrzê na kobiety z nieco
innej perspektywy: dba³oœci o stan zdrowia, przestrzegania podstawowych zasad mieszcz¹cych siê w ramach profilaktyki - czyli œwiadomego zapobiegania chorobom. A z tym niestety, bywa ró¿nie. Polki
na przyk³ad od lat przegrywaj¹ z rakiem szyjki macicy, z którym w
cywilizowanym œwiecie dawno ju¿ sobie poradzono. To sytuacja zatrwa¿aj¹ca i tragiczna w skutkach. Pod wzglêdem zachorowalnoœci na
ten nowotwór mamy najgorsze statystyki w Europie. Konkuruj¹c ju¿
tylko z Rumuni¹, nara¿amy siê na przykre komentarze i wielki wstyd
na arenie miêdzynarodowej.
E.W: Co jest przyczyn¹ takiej przepaœci, jaka nas dzieli od Europy?
M.S: W Polsce kobiety czêsto traktuj¹ raka, w tym tak¿e raka
szyjki macicy - jak z³y los, karê czy przeznaczenie. W gabinecie czêsto s³yszê: „rak to choroba starszych kobiet, mnie nie dotyczy”, albo:
„nie chodzi³am do lekarza, bo siê ba³am, ¿e coœ u mnie wykryj¹”. Polki
nie robi¹ badañ, poniewa¿ niewiele wiedz¹ o chorobie. Osobom znanym publicznie takim jak: pisarka Krystyna Kofta, dziennikarz Kamil
Durczok, aktorzy Krzysztof Kolberger czy Mariusz Sabiniewicz zawdziêczamy to, ¿e choroba nowotworowa poma³u przestaje byæ w
Polsce tematem tabu. Najwy¿szy czas zrozumieæ, ¿e rak jest przede
wszystkim skutkiem ryzyka, które podejmujemy œwiadomie rezygnuj¹c z regularnych badañ. W przypadku kobiet, ten brak nawyku
poddawania siê nawet tak prostym i nieinwazyjnym badaniom ginekologicznym jak wymaz cytologiczny, poza tym kiepska œwiadomoœæ i trudnoœæ w prze³amywaniu wstydu - najbardziej dziel¹ nas od
innych pañstw europejskich. Do takiego stanu rzeczy przyczyni³a siê
tak¿e - pokutuj¹ca od wielu lat - s³aba organizacja opieki medycznej,
pocz¹wszy od profilaktyki a¿ do kompleksowej terapii kobiet z rozpoznaniem kwalifikuj¹cym je do dalszego leczenia.
E.W: Jest Pan jednym z pomys³odawców i oficjalnie powo³anym koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy promowanym pod has³em „Wybierz ¯ycie”, którego organizatorami s¹: Ministerstwo Zdrowia,
Narodowy Fundusz Zdrowia i Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Akcja ta, rozpoczê³a siê w czerwcu. £atwo by³o przekonaæ
ministerstwo i NFZ do podjêcia i sfinansowania przedsiêwziêcia
na tak wielk¹ skalê ?
M.S: To istotnie wielkie przedsiêwziêcie, polegaj¹ce na tym, ¿e
wkrótce ka¿da Polka w przedziale wiekowym od 25-59 lat otrzyma
imienne zaproszenie na bezp³atne badanie cytologiczne. Badanie to,
polegaj¹ce na pobraniu przez ginekologa przy u¿yciu specjalnej szczoteczki komórek znajduj¹cych siê na szyjce macicy i poddanie ich ocenie pod mikroskopem - to jedyny sposób, by we wczesnym stadium
zdiagnozowaæ zmiany mog¹ce prowadziæ do raka szyjki macicy. Wia-
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domo, ¿e czynnikami zachorowalnoœci s¹ w tym przypadku: zaka¿enie wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego), wczesne rozpoczêcie
wspó³¿ycia, du¿a liczba partnerów, du¿a liczba porodów, palenie papierosów i niski status socjo - ekonomiczny.
Wracaj¹c do Pani pytania: trudno dziœ policzyæ wielogodzinne dyskusje na ten temat, kolejne wizyty w Ministerstwie Zdrowia w tej
sprawie i korekty naszego programu. Dlatego oœrodek poznañski ma
dziœ naprawdê wielk¹ satysfakcjê, ¿e akcja siê rozpoczê³a. Jak powiedzia³ Horacy: „Kto zacz¹³, zrobi³ po³owê”. Choæ, nie ukrywam, ¿e
polskich ginekologów czeka jeszcze du¿o pracy. Stawiamy przed sob¹
ambitny cel: w ci¹gu 8 lat chcemy zmniejszyæ o po³owê liczbê zachorowañ i zgonów na raka szyjki macicy. Mo¿e ju¿ za kilka lat, ten
„cichy” zabójca stanie siê mniej groŸny?
E.W: Du¿o siê mówi o roli wirusa HPV w powstawaniu raka
szyjki macicy. Szanowane stacje telewizyjne i tytu³y prasowe
poda³y niedawno do publicznej wiadomoœci informacjê, ¿e „wynaleziono szczepionkê na raka szyjki macicy”. Co Pan na to?
M.S: Przede wszystkim elementarna uczciwoœæ zawodowa wymaga ode mnie, abym tê informacjê natychmiast zdementowa³ i sprostowa³: dot¹d nikt na œwiecie nie wynalaz³ szczepionki przeciwko rakowi
szyjki macicy! Fakt takiego odkrycia oznacza³by dla mnie, ¿e wystarczy siê zaszczepiæ, by otrzymaæ 100 procentow¹ gwarancjê, ¿e siê nie
zachoruje. A takiej gwarancji producenci szczepionki przeciwko wirusowi HPV na razie nikomu daæ nie mog¹. Dlatego, uwa¿am, ¿e podana
- mo¿e w dobrej wierze - ale jednak w wielkim uproszczeniu wiadomoœæ o szczepionce „na raka” wywo³a³a niepotrzebne zamieszanie i
przedwczesn¹ radoœæ.
Chcia³bym równie¿ wyjaœniæ, ¿e zaka¿enie wirusem HPV, przeciwko któremu wkrótce pojawi siê szczepionka, jest jedn¹ z najwa¿niejszych przyczyn powstawania raka szyjki macicy i prawie zawsze z
KONWENT STAROSTÓW
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Honorowy patronat nad Akcj¹ przyj¹³ Jan
Grabkowski, Starosta Poznañski, Przewodnicz¹cy Konwentu Starostów Województwa
Wielkopolskiego
nim wspó³istnieje. Niebezpieczne dla kobiety jest przede wszystkim
zaka¿enie niektórymi szczepami tego wirusa: HPV16 i HPV18. Ale,
pamiêtajmy - to tylko jeden z czynników ryzyka, a sprawców zachorowania jest wiêcej.
E.W: Wierzy Pan, ¿e Polki zaczn¹ siê regularnie badaæ?
M.S: Chcia³bym, aby tak by³o, bo naprawdê nie warto g³upio umieraæ. Zostawiaæ bliskich, komplikowaæ ¿ycie osieroconym dzieciom.
Pracujê w Klinice Onkologii Ginekologicznej, patrzê chorym g³êboko w oczy i widzê w nich strach i ¿al. Znam smak gorzkich s³ów,
które brzmi¹ jak wyrok. Pacjentki pytaj¹: dlaczego ja? Oczywiœcie
nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, ¿e wielu zachorowañ
mo¿na by³o unikn¹æ.
Nasze zaproszenie na bezp³atne badanie w wyznaczonych gabinetach ginekologicznych mo¿na wyrzuciæ do œmieci, tak jak siê to robi z
natrêtn¹ reklam¹. Zanim jednak kobieta podejmie decyzjê, powinna
pomyœleæ o sobie, rodzeñstwie, rodzicach, dzieciach , wnukach. Czy
przynajmniej dla nich nie warto poddaæ siê trwaj¹cej trzy minuty
cytologii? Proszê mi wierzyæ, has³o naszej kampanii : „Wybierz ¿ycie”
naprawdê ma bardzo g³êboki sens.
Wywiad jest autoryzowany.
Poznañ, 18 lipca 2006 r.
Dziêkujemy wydawcom miesiêcznika „Welcome to Poznañ & Wielkopolska” za wyra¿enie zgody na publikacjê materia³u w „Prosto z
Ratusza”.
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KRÓTKO
Z POWIATU...
Konwent popar³ Akcjê „Wybierz ¿ycie”
Starostowie Województwa Wielkopolskiego 25 sierpnia br. spotkali siê ponownie na Konwencie w Rosnówku, na którym goœcili
m. in. Józef Lewandowski i Przemys³aw Smulski, Cz³onkowie
Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego.
Tematem przewodnim konferencji by³ Ogólnopolski Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, przedstawiony przez prof.
dr hab. Marka Spaczyñskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, koordynatora Akcji pod has³em „Wybierz ¿ycie”,
któr¹ Honorowym Patronatem obj¹³ Jan Grabkowski, Przewodnicz¹cy Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.
Prezentacja mia³a na celu uzasadnienie ogromnej wagi przedsiêwziêcia.
Inicjatorzy wskazali statystyki, w których Polska, w tym województwo
wielkopolskie, nie wypadaj¹ najlepiej. Umieralnoœæ kobiet na nowotwory
z³oœliwe szyjki macicy jest u nas jedn¹ z najwy¿szych w Europie.
Podstawowe znaczenie dla powodzenia przedsiêwziêcia ma informowanie lekarzy ginekologów, chêtnych do przeprowadzenia badañ
cytologicznych, o mo¿liwoœci zg³oszenia siê do Akcji. Jednak najistotniejsze jest rozpowszechnienie jej wœród kobiet miêdzy 25 a 59 rokiem
¿ycia, a wiêc tych najbardziej nara¿onych na chorobê. Zachêca³ do tego
Jan Grabkowski, Przewodnicz¹cy Konwentu Starostów Województwa
Wielkopolskiego, który czynnie w³¹czy³ siê w Kampaniê. Program spotka³ siê z aprobat¹ i wyraŸnym zainteresowaniem zgromadzonych.

Prezentacja przeprowadzona przez prof. M. Spaczyñskiego cieszy³a
siê ogromnym zainteresowaniem.
Po czêœci poœwiêconej wa¿nej sprawie walki z rakiem szyjki macicy, poruszono sprawy bie¿¹ce, m. in. planowan¹ modernizacjê regionalnego uk³adu kolejowego oraz zakup poci¹gów i szynobusów dla
regionalnych przewozów pasa¿erskich.
Przeanalizowano projekty kluczowe, w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013, wœród których na pierwszym miejscu znalaz³a siê budowa Wielkopolskiego
Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych. Starostowie
uznali jednog³oœnie, ¿e budowa dróg jest spraw¹ priorytetow¹. Jan
Grabkowski, Przewodnicz¹cy Konwentu, powo³a³ zespó³, na czele z
Andrzejem Jêczem, Starost¹ Koœciañskim, w celu wypracowania stanowiska Konwentu w tej sprawie.
Na Konwencie poruszono równie¿ kwestie stypendiów dla uczniów
oraz dofinansowania dróg powiatowych.
Alina Kajzer
Gabinet Starosty

Bezpiecznie w Starostwie
Starostwo Powiatowe w Poznaniu uzyska³o Certyfikat Bezpieczeñstwa. Dokument ten potwierdza, ¿e Urz¹d spe³nia wszystkie
wymogi bezpieczeñstwa stawiane obecnie przed administracj¹
publiczn¹.
Zgodnie z porozumieniem, zawartym pomiêdzy Zwi¹zkiem Powiatów Polskich a Polkom Audit Consulting Group, dotycz¹cym projektu „Bezpieczny Urz¹d”, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, w lipcu 2005 roku, przyst¹pi³o do realizacji jego za³o¿eñ.
Ca³y proces podzielony zosta³ na kilka etapów. Najpierw podjêto
dzia³ania maj¹ce na celu sprawdzenie oraz ochronê legalnoœci u¿ywanego w Starostwie oprogramowania komputerowego. Dokonano pe³nej inwentaryzacji komputerów, programów i posiadanych licencji.
Wdro¿ono zarz¹dzenie zapewniaj¹ce m.in. legalnoœæ oprogramowania. Powo³ano administratora bezpieczeñstwa informacji i oprogramowania, jak równie¿ przeprowadzono szkolenia pracowników z zakresu zasad instalacji programów
oraz ich odpowiedzialnego u¿ytkowania, informuj¹ce o tym, jak bezpiecznie korzystaæ z
komputera. Uczestnikom
przybli¿one zosta³y tak¿e kwestie zwi¹zane z,
coraz czêœciej spotykanym, problemem kradzie¿y danych w sieci przez
zorganizowane grupy
przestêpcze.
Wzmocnienie zabezpieczeñ sieci komputerowej urzêdu przed zagro¿eniami wewnêtrznymi i
zewnêtrznymi stanowi³o Dokument potwierdzaj¹cy, ¿e Starostwo
kolejn¹ fazê procesu Powiatowe w Poznaniu spe³nia wszystwdra¿ania programu. W kie wymogi bezpieczeñstwa.
ramach tych dzia³añ
wprowadzona zosta³a kompleksowa ochrona antywirusowa, antyszpiegowska i antyspamowa, dodatkowo na wszystkich stanowiskach
komputerowych, pracuj¹cych w sieci, wprowadzono odpowiedni
poziom uprawnieñ do logowania.
Nastêpnie wcielono w ¿ycie, okreœlone dokumentem pn. „Polityka Bezpieczeñstwa”, zasady zwi¹zane z zachowaniem bezpieczeñstwa systemów informatycznych, ochron¹ danych osobowych w trakcie ich przetwarzania, jak równie¿ zakresem kompetencji Administratora Bezpieczeñstwa
Informacji oraz Administratora Zarz¹dzaj¹cego Oprogramowaniem.
Jednymi, z wielu, zrealizowanych zadañ maj¹cych przyczyniæ siê
do zagwarantowania ochrony fizycznej by³y: wprowadzenie monitoringu systemu bezpieczeñstwa urzêdu, podzia³u kompetencji i ról
poszczególnych pracowników pod k¹tem realizacji polityki bezpieczeñstwa, czy te¿ stworzenie planu awaryjnego, zapewniaj¹cego ci¹g³oœæ dzia³ania urzêdu na wypadek nieprzewidywalnych zdarzeñ.
W celu sprawdzenia postêpu prac wdro¿eniowych, przeprowadzono seriê audytów. Ostatni z nich, z dnia 28 czerwca 2006 roku,
potwierdzi³ spe³nienie przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu
wszystkich, niezbêdnych do uzyskania Certyfikatu Bezpieczeñstwa,
wymogów.
Ma³gorzata Radomska
Dyrektor Wydzia³u ds. Informatyki
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