Wybory
samorz¹dowe
12 listopada
12 listopada 2006 r. wybieraæ
bêdziemy 21 radnych do Rady
Miejskiej, 4 radnych do Rady
Powiatu (okrêg nr IV) i 7 radnych do Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego (okrêg nr 3).
Najwiêkszym zapewne zainteresowaniem cieszyæ siê bêd¹ wybory burmistrza miasta i gminy
oraz radnych do Rady Miejskiej, z racji tego, ¿e najbli¿sze
s¹ nam w³adze gminne.

Biblioteka
w nowej siedzibie

Fot. M. Woliński

Zasady g³osowania na burmistrza.
Spoœród kandydatów na burmistrza wybieramy jedno nazwisko i przy nim stawiamy znak „x” w kratce z lewej strony.
Kandydat na burmistrza ma tak¿e prawo
do ubiegania siê o mandat radnego do Rady
Miejskiej. Mo¿na na niego g³osowaæ, odszukuj¹c jego nazwisko na liœcie danego komitetu wyborczego. Dokonuj¹c takiego g³osowania nie mo¿na ju¿ g³osowaæ na innego
kandydata a tym samym na inny komitet
wyborczy w wyborach do Rady Miejskiej.
Jeœli w I turze nie wybierzemy burmistrza
zarz¹dza siê po dwóch tygodniach turê II.
Kolor karty do g³osowania ró¿owy.

Od pi¹tku 22 wrzeœnia Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu zaprasza
czytelników do swej nowej siedziby na os. Czwartaków 1. W starannie
zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej sto³ówki Gimnazjum nr 3 ulokowany zosta³ ponad 50-tysiêczny ksiêgozbiór, który wczeœniej z ledwoœci¹ mieœci³ siê w ciasnej siedzibie na parterze swarzêdzkiego ratusza. Inwestycja ta kosztowa³a ok. 900 tys. z³.
dokoñczenie na stronie 6

Zasady g³osowania na radnych.
Wybór radnych do gminy polega na wyborze tylko jednego nazwiska spoœród
wszystkich komitetów. Oddaj¹c g³os na
danego kandydata równoczeœnie oddaje siê
g³os na komitet z którego ubiega siê o mandat radnego. Wtedy g³osowanie jest wa¿ne. Nie dopuszcza siê g³osowania jednoczeœnie na parê komitetów wyborczych i
kandydatów w obrêbie jednej jednostki samorz¹dowej. Jeœli ktoœ tak uczyni bêdzie
to g³os niewa¿ny. Radnych do Rady Podokoñczenie na stronie 2

INWESTYCJE
2003 - 2006
Czytetelnikom „Prosto z ratusza” staramy
siê systematycznie przekazywaæ informacje
na temat tego, co siê w naszej gminie buduje,
co jest w planach, jakie projekty s¹ opracowywane. W tym wydaniu pokusiliœmy siê o
podsumowanie obszerniejsze, obejmuj¹ce lata
2003-2006. Chcieliœmy bowiem w mo¿liwie
uporz¹dkowany sposób przedstawiæ Pañstwu co uda³o siê zrobiæ w³adzom samorz¹dowym w ci¹gu ostatniej kadencji.
O swarzêdzkich inwestycjach ostatnich
czterech lat przeczytaj¹ Pañstwo w artykule
„Inwestycje 2003-2006” na stronach VII-X.
Postaraliœmy siê równie¿ podsumowaæ
wyniki starañ o zdobycie dodatkowych, pozabud¿etowych pieniêdzy na potrzeby Swarzêdza. Przedstawiamy je w artykule pt. „Pieni¹dze dla Swarzêdza” na stronach XI-XII.

Tunel pod torami kolejowymi w ul. Kirkora: tak wyobra¿a go sobie Zuzia Bernaciak ze
Swarzêdza - uczestniczka konkursu plastycznego zorganizowanego przez Oœrodek Kultury
podczas festynu country 24 wrzeœnia

Cztery lata na plusie
Rozmowa z burmistrz Ann¹ Tomick¹

- Jak Pani ocenia mijaj¹c¹ kadencjê?
- Jako burmistrz oceniam j¹ pozytywnie. W pe³ni wykorzysta³am moje wieloletnie doœwiadczenie samorz¹dowe. Nasza
gmina rozwija siê gospodarczo i spo³ecznie, wykorzystuj¹c swój potencja³ oraz bliskoœæ poznañskiej aglomeracji. Mo¿na dyskutowaæ czy tempo rozwoju nie jest zbyt
dynamiczne, bior¹c pod uwagê braki w infrastrukturze, zw³aszcza drogowej. Wiem,
¿e powinno d¹¿yæ siê do zrównowa¿onego rozwoju, ale potrzeby mieszkañców s¹
du¿e i nie jesteœmy w stanie zrobiæ wszystkiego od razu.
Pocz¹tki kadencji by³y trudne, zaczêliœmy od stworzenia koncepcji i projektów kanalizacji i wodoci¹gów. Stworzyliœmy czytelne studium komunikacyjne
uwzglêdniaj¹ce tak¿e potrzeby województwa, Poznania i powiatu poznañskiego, aktualnie intensywnie pracujemy
nad nowym studium zagospodarowania
przestrzennego, które wska¿e kierunki
rozwoju gminy.
dokoñczenie ze strony 1
wiatu i Sejmiku wybiera siê identycznie jak do
gminy. Dla rozró¿nienia szczebli samorz¹du
karty ró¿niæ siê bêd¹ kolorem. Rada Miejska bia³y, Rada Powiatu - ¿ó³ty, Sejmik - niebieski.
Wybory do Rady Miejskiej s¹ trudnym
sprawdzianem dla wyborcy, bowiem musi
wybieraæ 21 radnych, spoœród 242 kandydatów startuj¹cych z dziewiêciu komitetów, pod
ró¿nymi nazwami (w³asnymi, koalicyjnymi
lub partyjnymi).
Norma przedstawicielska na 1 mandat
gminny wynosi 1870 mieszkañców. Rada
Miejska stosown¹ uchwa³¹ powo³a³a cztery okrêgi wyborcze. Okrêgi posiadaæ bêd¹
nastêpuj¹c¹ iloœæ mandatów: nr 1 - 5, nr 2 5, nr 3 - 6 i nr 4 - 5. Pierwszy okrêg stanowi¹ pó³nocne osiedla mieszkaniowe, nowoœci¹ tutaj jest powrót budynków nr 1-8 os.
D¹browszczaków do ca³oœci osiedla. W
okrêgu drugim (zwanym starym miastem)
granicê po³udniow¹ przesuniêto z drogi krajowej 92 do torów kolejowych trasy E 20,
do³¹czono (co jest nowoœci¹) wieœ Jasin.
Okrêg trzeci obejmuje swoim zasiêgiem
Zatorze, Now¹ Wieœ i nowe osiedla mieszkaniowe w po³udniowej czêœci miasta. Natomiast okrêg czwarty zwany wiejskim,
obejmuje wszystkie so³ectwa gminy, za wyj¹tkiem Jasina.
Okrêgi dziel¹ siê na 23 obwody g³osowania. Konsekwencj¹ nowego podzia³u na okrêgi jest dokonanie kilku zmian w granicach istniej¹cych obwodów i lokalizacji siedzib niektórych komisji obwodowych. Zmiany te
dotycz¹ mieszkañców nastêpuj¹cych ulic:
1) Dworcowa, Henryka Sienkiewicza, Krêta, ks. Piotra Wawrzyniaka, Meblowa, Miodowa, Piotra Skargi, Rzemieœlnicza, Stanis³awa Kirkora.

- Co zalicza Pani do najwiêkszych pozytywów?
- Mijaj¹ce 4 lata wykorzysta³am do zdobycia doœwiadczenia w kierowaniu nasz¹
gmin¹. Nauczy³am siê wiele, dorobek mam
du¿y, wykaza³am siê skutecznoœci¹ w dzia³aniu. Uwa¿am, ¿e kadencja by³a udana pod
wzglêdem iloœci i rodzaju inwestycji, dziêki
którym polepszyliœmy standard ¿ycia
mieszkañców. Uda³o siê tak¿e daæ impuls do
aktywizacji dalszych obszarów miasta i gminy. Ka¿dego roku aktualizujemy Wieloletni
Plan Inwestycyjny, w którym zapisujemy,
jakie inwestycje bêd¹ prowadzone i za jakie
kwoty. Ka¿dy mieszkaniec maj¹c wgl¹d w
ten dokument widzi co bêdzie robione i w
jakim terminie, czy bêd¹ to inwestycje o charakterze ogólnogminnym, czy tylko lokalne.
- A co przeszkadza³o?
- Burmistrz i radni musz¹ dokonywaæ ci¹g³ego wyboru i wartoœciowania zadañ, w³aœnie
pod k¹tem zaspakajania potrzeb mieszkañców.

Wybór nie jest ³atwy. W Radzie Miejskiej krzy¿uj¹ siê ró¿ne interesy i pogl¹dy na poruszane
sprawy, na sposób rozwi¹zywania problemów.
Niektórzy radni wrêcz przeszkadzaj¹ w rozs¹dnym podejœciu do wykonywania zadañ.
Tak¿e obowi¹zuj¹ce ustawodawstwo, narzucaj¹ce d³ugotrwa³e procedury, utrudnia pracê i
wyd³u¿a czas realizacji inwestycji.
- Burmistrz nie jest solist¹...
- Stworzy³am zespó³ ludzi, który jest w
stanie podo³aæ postawionym zadaniom. Widzê jednak potrzebê pewnych zmian w funkcjonowaniu Urzêdu, reorganizacji, rozdzia³u
kompetencji. Nadchodz¹ca kadencja to wielkie wyzwanie dla mnie i zespo³u pracowników UMiG. Jeœli Pañstwo pozytywnie ocenicie mój dorobek i obdarzycie mnie mandatem na kolejn¹ kadencjê, deklarujê skutecznie
i rozs¹dnie wykorzystaæ potencja³ zgromadzony w mieszkañcach, podmiotach gospodarczych dla dalszego rozwoju gminy.
Notowa³: A.K.

Wybory samorz¹dowe
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Hala „UNIA” Swarzêdz, ul. Œw.
Marcina 1.
2) Boczna, Gen. Tadeusza Kutrzeby, Jaros³awa D¹browskiego, Józefa Kraszewskiego ,
Karola Marcinkowskiego, Kórnicka (od drogi
krajowej 92 do torów kolejowych trasy E 20),
Polna, Rabowicka, Tadeusza Koœciuszki, ,
W³adys³awa Sikorskiego

Piêcioro
kandydatów
na stanowisko
burmistrza
Znane ju¿ s¹ nazwiska kandydatów na stanowisko burmistrza Swarzêdza. Jak ju¿ informowaliœmy w najbli¿szych wyborach samorz¹dowych 12 listopada o reelekcjê zamierza
ubiegaæ siê burmistrz Anna Tomicka. Jej konkurentami bêd¹: przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Bo¿ena Szyd³owska, radny Jerzy Gruszka, radna Rady Powiatu Wanda Konys i przedsiêbiorca Krzysztof Howorski.
R.
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej - Szko³a Podstawowa Nr 1, ul.
Zamkowa 20.
3) Augusta Cieszkowskiego, Cicha, Cmentarna, Cybiñska, Górków, Grunwaldzka, Jasiñska, Juliusza S³owackiego, Jurija Gagarina,
Kobylnicka, Leonida Teligi, Osiedlowa, Prof.
Jana Rutkowskiego, Ró¿ana, Skryta, Sporna,
W¹ska, Zacisze, Zwyciêstwa, Zygmunta Grudziñskiego, ¯wirki i Wigury, ¯ytnia.
Osiedla: W³adys³awa IV , Zygmunta III Wazy

Siedziba Obwodowej Komisji - Gimnazjum Nr 2, ul. Polna 21.
4) Aleksandra Fredry, Bednarska, Boles³awa Prusa, Ciesielska, Garbarska, Garncarska,
Graniczna, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego, Józefa Che³moñskiego, Józefa
Wybickiego, Kowalska, Kórnicka (od torów
kolejowych trasy E 20 do koñca), Krawiecka,
Kupiecka, Kuœnierska, Leona Wyczó³kowskiego, £¹kowa, Marii Curie-Sk³odowskiej,
Marii Konopnickiej, Miko³aja Kopernika,
Miko³aja Reja, ,Mi³a, Murarska, Nowowiejska, Okrê¿na, P³óciennicza, Rolna, Romualda
Traugutta, Spokojna, Stefana ¯eromskiego,
Sukiennicza, Szewska, Œlusarska, Tysi¹clecia,
Warzywna, W³adys³awa Reymonta, Wojciecha Kossaka, Zachodnia, Zielona.
Siedziba Obwodowej Komisji - Gimnazjum im. Miko³aja Kopernika, Zalasewo, Planetarna 7.
W Cechu Stolarzy nie bêdzie siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej.
Uwaga. Zatem aby bez problemów dotrzeæ
do lokalu wyborczego nale¿y dok³adnie
sprawdziæ wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych wraz ze spisem ulic przynale¿nych do obwodu (drukujemy go na str.
4-5 tego wydania „Prosto z ratusza”).
Lokale czynne bêd¹ w godz. 6.00-20.00.
Spisy wyborców bêd¹ wy³o¿one do publicznego wgl¹du w siedzibie Urzêdu Miasta i
Gminy w dniach od 30 paŸdziernika do 10
listopada 2006 r. w godz. 8.00-15.00, II piêtro, pokój 310.
Sekretarz gminy
dr Andrzej Kurowski

Podziêkowania dla pedagogów
16 paŸdziernika 2006 r. w restauracji EuroHotel w Swarzêdzu odby³a sympatyczna uroczystoœæ.
Wzorem ubieg³ego roku na zaproszenie burmistrz Anny Tomickiej w
spotkaniu z okazji Dnia Edukacji
Narodowej udzia³ wziê³o liczne grono emerytowanych pedagogów
oraz obecni dyrektorzy i nauczyciele gminnych szkó³ i przedszkoli.
Burmistrz Anna Tomicka w ciep³ych s³owach
podziêkowa³a nauczycielom za ich pracê. Uczestnicy spotkania zostali obdarowani kwiatami.
Zaproszeni pedagodzy i dyrektorzy z gminnych
szkó³ i przedszkoli otrzymali Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz, które przyznawane s¹ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wœród

nagrodzonych znaleŸli siê: dyr. Halina Ha³as oraz
El¿bieta Nawrocka (SP nr 1), Arleta £ukasik (SP
nr 4), dyr. Danuta Czosnowska, Ma³gorzata Sikorska i Ma³gorzata Ko³acz (SP nr 5), Anna Maækowiak (SP w Kobylnicy), dyr. Ludmi³a Knopik
(SP w Wierzonce), dyr. Maria Rydel i Krystyna
Bednarczyk (ZS w Paczkowie), dyr. Agata Kubacka i Agata Szymañska (Gimnazjum nr 2), dyr.
Waldemar Biskupski, El¿bieta Dziedzic i El¿bieta Siebert (Gimnazjum nr 3), dyr. Bo¿ena Mrugas
i Anna Andrzejewska (Gimnazjum w Zalasewie),
dyr. Danuta Makowiak (Przedszkole nr 1), dyr.
Ma³gorzata Æmakowska i Magdalena Szyniszewska (Przedszkole nr 2), dyr. Honorata Junikowska (Przedszkole nr 3), dyr. Ma³gorzata Purol
(Przedszkole nr 4), dyr. Renata Lekowska i Barbara Czarnecka (Przedszkole nr 5) oraz Alicja
Jurkiewicz-Œwi¹tek (Przedszkole w Kobylnicy).
MW.

Sala gimnastyczna
na zakoñczenie budowy
Wyj¹tkowo uroczysty charakter
mia³y Powiatowe Obchody Dnia
Edukacji Narodowej œwiêtowane w
tym roku w Swarzêdzu. Wydarzenie to zbieg³o siê w czasie z ukoñczeniem ostatniego etapu budowy
Zespo³u Szkó³ nr 1 im. Powstañców Wielkopolskich. To w³aœnie
podczas uroczystoœci, która odby³a siê trzynastego paŸdziernika w
auli swarzêdzkiej „Jedynki”, nast¹pi³o oficjalne oddanie do u¿ytku tego obiektu.
Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê pos³owie, dyplomaci, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, oœwiatowych oraz koœcielnych,
a tak¿e dyrektorzy zaprzyjaŸnionych szkó³ z
Niemiec, Ukrainy i Rosji. Goœcie nie szczêdzili
wyrazów zachwytu, gdy¿ w Swarzêdzu uda³o
siê stworzyæ kompleks oœwiatowo-rekreacyjny spe³niaj¹cy najwy¿sze europejskie standardy, daj¹cy uczniom mo¿liwoœæ kszta³cenia w
doskona³ych warunkach.
Budowa szko³y w Swarzêdzu nale¿a³a do
najwiêkszych przedsiêwziêæ realizowanych
przez powiat poznañski w ostatnich latach.
Rozpoczêta w 2001 roku inwestycja, przebiega³a w trzech etapach. Najpierw powsta³a czêœæ

dydaktyczna wraz z holem wejœciowym i aul¹.
Od paŸdziernika 2003 do czerwca 2004 rozbudowano czêœæ dydaktyczn¹ oraz zaplecze
administracyjne. Natomiast ostatni¹ faz¹ powstawania szko³y by³a budowa hali sportowej
wraz z si³owni¹, boiskami do pi³ki no¿nej i
koszykowej oraz bie¿ni. To w³aœnie finalizacja
prac zwi¹zanych z budow¹ bazy sportowej
równoznaczna by³a z zakoñczeniem budowy
szko³y, st¹d po czêœci oficjalnej obchodów Dnia
Edukacji Narodowej nast¹pi³o „otwarcie” sali
gimnastycznej. Ca³kowite koszty budowy ca³ego kompleksu wynios³y 13.400.000 z³. Szko³a
posiada 20 sal lekcyjnych, 4 pracownie informatyczne, 2 pracownie jêzykowe, 1 pracowniê mechatroniki oraz salê gimnastyczn¹ o
wymiarach 42 m x 28 m.

Swarzêdzanie zostali zaproszeni do Szubina
na sesjê poœwiêcon¹ „Powstaniu Wielkopolskiemu 1918-1919 na Pa³ukach i Krajnie”. W walkach w rejonie Szubina bra³a udzia³ grupa swarzêdzan z plutonu szturmowego marynarzy pod
dowództwem bosmana Stanis³awa Kwaœniewskiego (patrona ulicy w pó³nocnej czêœci miasta). Przyczynili siê oni walnie do zdobycia poci¹gu pancernego pod Zamoœciem k. Szubina, w dniu 18 lutego
1919 r. O tych sprawach mówi³ Florian Fiedler prezes KTPPW. Zaprezentowa³ on równie¿ zabran¹ kopiê chor¹gwi swarzêdzkich Powstañców,
którzy w kompanii marszowej 16 stycznia 1919 r.
wyruszyli do Poznania na powstanie, by póŸniej
trafiæ na dwa fronty walk.
Problem wspomagania organizacyjno-finansowego dzia³alnoœci KTPPW i Klubu Swarzêdzan
w propagowaniu tematyki powstañczej w Swarzêdzu oraz przedsiêwziêcia podejmowane przez
gminê w tej sprawie przedstawi³ sekretarz gminy
dr Andrzej Kurowski. Pobyt delegacji zosta³ udokumentowany nagraniem filmowym.
Oprac. Andrzej Kurowski

Bezp³atne badania
mammograficzne
Poznañski Oœrodek Specjalistyczny Us³ug
Medycznych Poznañ, Al. Solidarnoœci 36
(dawniej: ul. Serbska 6) zaprasza mieszkanki
gminy Swarzêdz urodzone w latach 1938 1955, które w ci¹gu ostatnich 24 miesiêcy nie
mia³y przeprowadzanych badañ mammografii przesiewowej, na bezp³atne badania mammograficzne, przeprowadzane w ramach programu profilaktyki raka piersi. Badania wykonujemy na bie¿¹co. Prosimy o wczeœniejsz¹
rejestracjê i umówienie terminu badania pod
numerem telefonu (061) 6477-735 lub (061)
6477-777. Poznañski Oœrodek Specjalistyczny Us³ug Medycznych mieœci siê w Poznaniu,
Al. Solidarnoœci 36 (dawniej: ul. Serbska 6).
R.

Biskup w ratuszu

Fot. M. Woliński

Fot. M. Woliński

Swarzêdzanie
w Powstaniu
Wielkopolskim

Pomnik harcerzy
Urz¹d Miasta i Gminy przeznaczy³ œrodki
na renowacjê pomnika harcerzy znajduj¹cego
siê na cmentarzu w Swarzêdzu przy ul. Poznañskiej. W miejsce zniszczonego przez chuliganów betonowego krzy¿a zostanie wmurowany nowy, z granitu. Prace wykona firma
kamieniarska Waldemara Dêbosza. Natomiast
Zak³ad Gospodarki Komunalnej przywróci
pomnikowi poprzedni blask.
Oprac. A. Kurowski

Ks. Zdzis³aw Fortuniak - biskup pomocniczy archidiecezji poznañskiej odbywaj¹cy spotkania na terenia swarzêdzkiego dekanatu, odwiedzi³ 2 paŸdziernika Urz¹d Miasta i Gminy.
Ksi¹dz biskup, powitany przez burmistrz Annê
Tomick¹ bukietem kwiatów, spotka³ siê w holu
ratusza z pracownikami urzêdu i radnymi.
r.

Fot. (2x) H. Błachnio

60-lecie orkiestry

30 wrzeœnia w hali SKS Unia licznie zgromadzona publicznoœæ oklaskiwa³a wystêp
muzyków Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dêta. Swarzêdzcy muzycy wyst¹pili
tego dnia ze znakomitym koncertem, a okazj¹
do muzycznych popisów by³ jubileusz 60lecia istnienia orkiestry. Gratulacje dla zespo-

³u z okazji jubileuszu odbiera³ dyrygent £ukasz
Gowarzewski. Równie wiele ciep³ych s³ów i
mnóstwo kwiatów otrzyma³ podczas koncertu
wspó³za³o¿yciel orkiestry Czes³aw Ciszewski obchodz¹cy wraz z zespo³em jubileusz
60-lecia pracy twórczej. Na koncert, oprócz
przedstawicieli w³adz gminy z burmistrz Ann¹

Tomick¹ i przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej
Bo¿en¹ Szyd³owsk¹, przyby³ marsza³ek województwa wielkopolskiego Marek WoŸniak,
który przekaza³ swarzêdzkim muzykom
¿yczenia i gratulacje w imieniu w³adz województwa.
R.

Kajakowy weekend
We wrzeœniu na jeziorze Swarzêdzkim odby³ siê maraton kajakowy
oraz turniej w kajak-polo organizowany przez MUKS „Canoe”. Wyœcigi odby³y siê w nastêpuj¹cych konkurencjach: „O puchar Olimpijczyka”, „O puchar Burmistrza Swarzêdza” i „O puchar Marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego”. Dodatkow¹ atrakcj¹ imprezy by³
paintball nad jeziorem. Zwyciêzcy zostali nagrodzeni pucharami i
upominkami. W³adze gminy reprezentowali: burmistrz Anna Tomicka
i sekretarz gminy Andrzej Kurowski. Puchar Marsza³ka i nagrody
wrêczy³a Izabela Dylewska - wiceprzewodnicz¹ca Komisji Kultury
Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Oprac. A. Kurowski
Fabryka Mebli Tapicerowanych „Tombea” Swarzêdz - £owêcin
zatrudni na umowê o pracê:
* Kierownika dzia³u magazynu i zaopatrzenia (ze znajomoœci¹
obs³ugi komputera)
* Operatora systemu wspomagaj¹cego produkcjê CDN XL
* Krawcowe
* Tapicerów
* Stolarzy
* Monta¿ystów / monta¿ystki
* Pakowaczy / pakowaczki
* Osoby do przyuczenia (kobiety, mê¿czyŸni)
* Pracowników magazynowych
Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci.
Tel. (061) 817-26-21 (od pn. - pt. w godz. od 8 - 16)

Fot. (2x) H. Błachnio

Biblioteka w nowej siedzibie
dokoñczenie ze strony 1
Nowa siedziba biblioteki ma ponad 500 m kw., mieœci wypo¿yczalniê
i czytelniê dla doros³ych, osobny oddzia³ dla dzieci, salê z podrêcznym
ksiêgozbiorem, magazyn, pomieszczenia zaplecza etc. Uwagê zwraca
starannie dobrana kolorystyka pomieszczeñ i wyposa¿enia. W bibliotece powstan¹ stanowiska komputerowe z dostêpem do internetu, a w
holu urz¹dzono galeriê. Pierwsza wystawa to zestaw fotogramów Henryka B³achnio - swarzêdzkiego fotografika - przedstawiaj¹cych piêkno
tutejszego pejza¿u. Z ksiêgozbioru bez problemu bêd¹ mog³y korzystaæ
osoby niepe³nosprawne, gdy¿ obok schodów przy wejœciu zainstalowana zosta³a specjalna winda. Podczas uroczystego otwarcia nowej
biblioteki, w czwartek 21 wrzeœnia, uczniowie gimnazjum w Zalasewie
odegrali gromko oklaskiwane przedstawienie pt. „Mól ksi¹¿kowy”.
Podczas uroczystego otwarcia Burmistrz Swarzêdza Anna Tomicka zadeklarowa³a, ¿e now¹ porz¹dn¹ siedzibê otrzyma równie¿ filia biblioteki w Paczkowie. Rozpoczynaj¹ siê ju¿ przygotowania do adaptacji na
ten cel pomieszczeñ w budynku tamtejszej szko³y.
MW
O bibliotece piszemy tak¿e na stronie 19

Festyn Country
W rytmie country mogli bawili siê mieszkañcy Swarzêdza w niedzielê 24 wrzeœnia na boisku przy Szkole Podstawowej nr 5.
Oœrodek Kultury przygotowa³ festyn country, w czasie którego
mo¿na by³o us³yszeæ amerykañskie przeboje w wykonaniu zespo³u
„The Medley” oraz Aliny Pszczó³kowskiej. Grupa „Dallas Country”
przygotowa³a pokaz tañca wraz z jego krótk¹ nauk¹, a kabaret „Pod
Spodem” urozmaici³ festyn spor¹ dawk¹ humoru.
Festyn sta³ siê okazj¹ do zapoznania mieszkañców po³udniowych
osiedli ze szczegó³ami rozpoczêtej latem budowy tunelu pod torami
kolejowymi w Nowej Wsi. Wœród wielu atrakcji dla dzieci znalaz³ siê
poœwiêcony tej inwestycji konkurs plastyczny p.n. „Tunel marzeñ”.
Najlepsze prace plastyczne powsta³e podczas festynu Oœrodek Kultury wystawi³ w swej galerii.
OK

I

INWESTYCJE
2003 - 2006
Czytetelnikom „Prosto z ratusza” staramy siê systematycznie przekazywaæ informacje na temat tego, co
siê w naszej gminie buduje, co jest w planach, jakie projekty s¹ opracowywane. Dziœ pora na podsumowanie
obszerniejsze, obejmuj¹ce lata 2003-2006. Chcemy w mo¿liwie uporz¹dkowany sposób przedstawiæ Pañstwu co uda³o siê zrobiæ w³adzom samorz¹dowym w ci¹gu ostatniej kadencji. Postaraliœmy siê równie¿ podsumowaæ wyniki starañ o zdobycie dodatkowych, pozabud¿etowych pieniêdzy na potrzeby Swarzêdza. Przedstawiamy je w artykule pt. „Pieni¹dze dla Swarzêdza”.

Tunel w budowie jest dofinansowanie
Od kilkunastu tygodni trwa budowa dwupoziomowego skrzy¿owania (tunelu pod torami kolejowymi) w ul. Kirkora w Swarzêdzu.
Koszt tej inwestycji to ponad 8,6 mln z³. Uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego gmina Swarzêdz otrzyma³a na jego budowê dofinansowanie ze œrodków Unii Europejskiej (EFRR - ZPORR)
w wysokoœci ponad 6 mln z³.
Ta najwiêksza w bie¿¹cym roku inwestycja jest wspólnym dzie³em
gminy i Polskich Linii Kolejowych. Budowa przejazdu pod torami

Latem rozpoczê³a siê budowa tunelu pod torami.

kolejowymi wi¹¿e siê z ca³kowit¹ przebudow¹ ulicy Kirkora od ul.
Poznañskiej do ul.Granicznej. Nowa ul. Kirkora zostanie w³¹czona do
ul. Granicznej w pobli¿u Centrum Handlowego „Agrobex”. 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, kana³ów sanitarnych, kabli telefoniocznych i energetycznych.
Powstaj¹cy tunel pod torami przebiega obok istniej¹cego przejazdu, dziêki czemu do ostatniej chwili mo¿na bêdzie z niego korzystaæ.
Budowa potrwa kilkanaœcie miesiêcy.
dokoñczenie na stronie II

II
dokoñczenie ze strony I
Przypomnijmy, ¿e przed trzema laty (jesieni¹ 2003 r.) gruntownemu remontowi zosta³ poddany wiadukt nad torami kolejowymi w ul. Polnej, a nastêpnie przebudowane zosta³o skrzy¿owanie tej ulicy z tras¹ nr 92.

Nie tylko Gimnazjum
w Zalasewie
Gimnazjum w Zalasewie to najpowa¿niejsza od lat inwestycja
oœwiatowa naszej gminy. Uroczyste otwarcie odby³o siê 1 wrzeœnia 2005 r. Kosztem prawie 10 mln z³otych z bud¿etu Swarzêdza
zbudowano nowoczesn¹ szko³ê dla kilkuset uczniów. Dziêki temu
ogromnie poprawi³y siê warunki nauki w s¹siedniej Szkole Podstawowej nr 5, która do tej pory sw¹ siedzibê dzieli³a z gimnazjalistami. Budowa nowej szko³y trwa³a zaledwie rok. Uczniowie maj¹ do
dyspozycji piêkn¹ salê gimnastyczn¹ i boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹. Do gimnazjum prowadzi nowo wybudowana ul. Planetarna, obok jest przystanek specjalnie utworzonej linii autobusowej S-9.
Na tê inwestycjê Swarzêdz uzyska³ dofinansowanie w postaci
dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 750.000 z³, z Urzêdu
Wojewódzkiego 170.769 z³ oraz 155.000 z³otych na zakup sprzêtu
i wyposa¿enie szko³y.
Ponadto w latach 2003 - 2006 na prace remontowe i adaptacyjne
w swarzêdzkich szko³ach i przedszkolach wydatkowano z bud¿etu gminy ponad 2,6 mln z³. W szko³ach wykonywano miêdzy innymi: SP nr 1 - wymiana okien, wymiana wyk³adzin, prace malarskie: SP nr 4 - wymiana okien, prace dekarskie, prace malarskie; SP
nr 5 - wymiana okien, remont dachu budynku A i B, ocieplenie i
elewacja zewnêtrzna budynku C, prace remontowe na boisku szkol-

nym; SP w Paczkowie - pierwszy etap kapitalnego remontu budynku na ul. Dworskiej 1, a w budynku przy ul. Szkolnej - prace
modernizacyjne; SP w Wierzonce - prace ogólnobudowlane i rozbudowa biblioteki szkolnej; SP w Kobylnicy - roboty ogólnobudowlane (zwi¹zane z modernizacj¹ zaplecza kuchennego i sto³ówki), wymiana pod³óg w salach lekcyjnych, malowanie sal lekcyjnych; Gimnazjum nr 2 - wymiana pokrycia dachowego, prace
adaptacyjne w piwnicach z przygotowaniem pomieszczeñ na si³owniê, wymiana okien w ca³ym budynku szko³y, malowanie sal
lekcyjnych, remont pomieszczeñ sanitarnych; Gimnazjum nr 3 kapitalny remont bloku sportowego (wymiana okien, cyklinowanie i malowanie parkietu, zmiana wewnêtrznej elewacji), wymiana
okien w holu szko³y i salach lekcyjnych, malowanie korytarzy,
klatek schodowych i sal lekcyjnych, remont sali konferencyjnej,
adaptacja pomieszczenia na œwietlicê terapeutyczn¹, wymiana ogrodzenia szko³y. Równie¿ we wszystkich przedszkolach wykonano
prace remontowe, adaptacyjne i wyposa¿eniowe. Ponadto w Przedszkolach nr 1, 3, 5 i w Kobylnicy wykonano zewnêtrzn¹ elewacjê
budynków. Remont przedszkola „Zielona Pó³nutka” w Swarzêdzu
sfinansowany zosta³ ze œrodków pozyskanych z zewn¹trz. Obecnie wszystkie gminne przedszkola i szko³y spe³niaj¹ wymogi bezpieczeñstwa, higieny i wyposa¿enia. W szko³ach zamontowano
instalacje elektryczne do nowych pracowni komputerowych. Pracownie, wyposa¿one z Funduszy UE, otrzyma³o 8 szkó³, natomiast gmina pokry³a koszty szkolenia nauczycieli.
Przypomnijmy te¿, ¿e od paŸdziernika 2003 uczniowie oraz doroœli mieszkañcy Paczkowa korzystaj¹ z nowoczesnej sali gimnastycznej. Budowa trwa³a nieco ponad rok i w ca³oœci zosta³a
sfinansowana ze œrodków gminy Swarzêdz. Kosztowa³a wraz z
wyposa¿eniem 1.571.722 z³. Sala ma szerokoœæ 17,42 m i d³ugoœæ
29,12 m. Wyposa¿ona jest w bramki do pi³ki rêcznej, które mog¹
s³u¿yæ te¿ do gry w pi³kê no¿n¹. Wytyczone s¹ te¿ boiska do

Gimnazjum w Zalasewie to najwiêksza inwestycja oœwiatowa ostatnich lat.

III
koszykówki i siatkówki, mo¿na równie¿
graæ w tenisa. W budynku znajduje siê punkt
medyczny, pokój dla sêdziów oraz pokój
nauczycielski. Ka¿da z trzech szatni ma
swój natrysk i wc. Wszystkie pomieszczenia sanitarne przystosowane s¹ dla osób
niepe³nosprawnych.

Mieszkania
komunalne
W listopadzie 2005 odby³a siê uroczystoœæ przekazania lokatorom kluczy do 45
nowych mieszkañ w zespole trzech budynków komunalnych przy ul. Kaczorowskiego w Swarzêdzu. Koszt wyniós³ ok. 5 mln
z³otych, budowa zosta³a sfinansowana z
bud¿etu Swarzêdza. Przy ul. Kaczorowskiego powsta³y 3 budynki trzykondygnacyjne, w których s¹ mieszkania typu M1,
M2 i M3 o powierchni od 30 do 66 m kw.
We wszystkich budynkach mieszkania na
parterze zosta³y dostosowane do potrzeb
osób niepe³nosprawnych. Oznacza to dogodny podjazd, po³¹czenie kuchni z pokojem dziennym, odpowiednie wyposa¿enie
³azienek i WC. Obok nowych domów przygotowano plac zabaw i gier sportowych dla
dzieci oraz miejsce rekreacji dla osób starszych i niepe³nosprawnych, a ca³y teren zosta³ obsadzony drzewami i krzewami.
Mieszkania przekazano rodzinom potrzebuj¹cym pomocy ze strony gminy. Nigdy
wczeœniej gmina Swarzêdz nie budowa³a
mieszkañ komunalnych.

Stadion,
lodowisko, scena,
boiska, œwietlice
i place zabaw

Przy ul. Kaczorowskiego wybudowano 45 mieszkañ komunalnych.
p³yta ma byæ wykorzystywana jako miejsce dla widowni imprez artystycznych oraz
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.
W zesz³ym roku 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 tegoroczny mecz z
udzia³em mistrzyñ Polski w pi³ce no¿nej
kobiet.
Bardzo wa¿n¹ inwestycj¹ dla swarzêdzkiego sportu by³ te¿ remont hali sportowej przy ul. Œw. Marcina zakoñczony jedokoñczenie na stronie IV

Na budowê i modernizacja kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy P³ywalni
„Wodny Raj” w Swarzêdzu przewidziano
w tym roku ok. 4,5 mln z³. Budowa rozpoczê³a siê w marcu i jest na ukoñczeniu.
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 sceny 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. Planowane
jest równie¿ zadaszenie lodowiska, a latem
Stadion KS „Unia” przeszed³ gruntown¹ modernizacjê.

IV
dokoñczenie ze strony III
sieni¹ 2004 r. Kosztowa³ prawie 2 mln z³. Przebudowany zosta³
ca³kowicie kompleks funkcjonalny hali. Wydzielono sale treningowe, które dotychczas by³y po³¹czone z hal¹ g³ówn¹. Przebudowano te¿ trybuny, które otrzyma³y nowe wygodne siedziska z
tworzywa sztucznego. Ca³kowicie nowa jest te¿ stolarka drzwiowa i okienna. Zamontowano nowe systemy nag³oœnienia, oœwietlenia, ogrzewania i wentylacji. Dziêki tym zabiegom hala osi¹gnê³a standardy wymagane obecnie dla hal sportowych. Na tê
inwestycjê gmina otrzyma³a dotacjê w wysokoœci 645.800 z³ z
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
W maju 2005 zosta³o otwarte boisko przy Gimnazjum nr 3 w
Swarzêdzu. Boisko posiada nawierzchniê ze sztucznej trawy, przystosowane jest do gry w pi³kê no¿n¹. Teren boiska ma odwodnienie i otoczony jest solidnym ogrodzeniem. Ca³kowity koszt budowy wyniós³ ok. 450 tys. z³. Boisko s³u¿y przede wszystkim
uczniom Gimnazjum nr 3 oraz SP nr 4, jednak po po³udniu mog¹
z niego korzystaæ wszyscy chêtni - po uzgodnieniu tego z p³ywalni¹ „Wodny Raj”, która opiekuje siê tym obiektem.
Gmina partycypowa³a w urz¹dzaniu boiska sportowego w Zalasewie a tak¿e sfinansowa³a ogrodzenie oraz urz¹dzenie kilku
boisk i placów zabaw m.in. w Bogucinie, Rabowicach, Kobylnicy
i Swarzêdzu przy ul. Kaczorowskiego. Wyremontowano œwietlice w £owêcinie, Gortatowie i Zalasewie.
Dla pozosta³ych terenów w so³ectwach, przewidzianych pod
wspólne imprezy (jak np. do¿ynki) s¹ w realizacji zasilania tych
placów w energiê elektryczn¹, aby w przysz³oœci mo¿na by³o
korzystaæ z odpowiedniego sprzêtu nag³aœniaj¹cego i równoczeœnie
wymaganego oœwietlenia.

Nowe siedziby Biblioteki
Publicznej, Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej i orkiestry
Od wrzeœnia 2006 Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu zaprasza czytelników do swej nowej siedziby na os. Czwartaków 1. W
starannie zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej sto³ówki
Gimnazium nr 3 ulokowany zosta³ ponad 50-tysiêczny ksiêgozbiór, który wczeœniej z ledwoœci¹ mieœci³ siê w ciasnej siedzibie
na parterze swarzêdzkiego ratusza. Inwestycja ta kosztowa³a ok.
900 tys. z³. Nowa siedziba ma ponad 500 m kw, mieœci wypo¿yczalniê i czytelniê dla doros³ych, osobny oddzia³ dla dzieci, salê z
podrêcznym ksiêgozbiorem, magazyn, pomieszczenia zaplecza
etc. Uwagê zwraca starannie dobrana kolorystyka pomieszczeñ i
wyposa¿enia. W bibliotece powstan¹ stanowiska komputerowe
z dostêpem do internetu, a w holu urz¹dzono galeriê.
Podczas uroczystego otwarcia burmistrz Swarzêdza Anna Tomicka zadeklarowa³a, ¿e now¹ porz¹dn¹ siedzibê otrzyma równie¿ filia biblioteki w Paczkowie. Rozpoczynaj¹ siê ju¿ przygotowania do adaptacji na ten cel pomieszczeñ w budynku tamtejszej szko³y.
Od lipca 2004 r. ul. Poznañska 25 to nowy adres Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu. OPS przeniesiony zosta³ z
wynajmowanych pomieszczeñ w budynku przy ulicy Dworcowej do parterowego pawilonu przy ulicy Poznañskiej. Przenosiny do nowej siedziby sta³y siê mo¿liwe po przejêciu tej nieruchomoœci przez gminê od spó³ki Swarzêdz Meble, za zaleg³oœci finansowe wobec swarzêdzkiego samorz¹du. Gmina musia³a jednak najpierw adaptowaæ przejêty budynek na potrzeby oœrodka.

Boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹ zbudowane zosta³o przy Gimnazjum nr 3.

V
Po gruntownym remoncie pracownicy OPS zyskali porz¹dn¹ siedzibê, a gmina nie musi ju¿, jak to by³o wczeœniej, co miesi¹c
ponosiæ kosztów kilkutysiêcznego czynszu.
Równie¿ Swarzêdzka Orkiestra Dêta przeprowadzi³a siê
do nowej siedziby, która znajduje siê w œwietlicy Stra¿y Po¿arnej. Od grudnia 2004 do dyspozycji cz³onków orkiestry jest tam
sala z zapleczem - w sumie oko³o 200 m kw. Pomieszczenia zosta³y wyremontowanie i przystosowane dla potrzeb orkiestry
przez naszych stra¿aków, którzy nieodp³atnie wykonali remont.
Gmina sfinansowa³a zakup materia³ów do tego remontu.

Gminne Centrum Informacji
Wszechstronna bezp³atna pomoc osobom poszukuj¹cym pracy to zadanie Gminnego Centrum Informacji, które od paŸdziernika 2005 dzia³a w Swarzêdzu w odnowionych pomieszczeniach
Œwietlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Dzia³kowej 61a.
Centrum ofertê sw¹ adresuje do absolwentów szkó³, osób bezrobotnych a wœród nich matek samotnie wychowuj¹cych dzieci,
m³odzie¿y, osób chc¹cych nauczyæ siê nowego zawodu a tak¿e
do lokalnych podmiotów gospodarczych i innych potencjalnych
pracodawców. Zakres pomocy to przygotowanie ofert pracy, napisanie cv i listu motywacyjnego, nauka obs³ugi komputera i poruszania siê w internecie, dostêp do bazy danych z ofertami pracy na terenie gminy i powiatu, poradnictwo prawne, indywidualne konsultacje z psychologiem, kursy i treningi podnosz¹ce umiejêtnoœci przydatne osobom poszukuj¹cym pracy. Centrum zosta³o wyposa¿one w kilka stanowisk komputerowych z dostêpem do internetu, s¹ tam wszelkie potrzebne urz¹dzenia biurowe
oraz biblioteka z literatur¹ traktuj¹c¹ o zagadnieniach zwi¹zanych z prac¹.

GCI stworzone zosta³o przez Oœrodek Pomocy Spo³ecznej i
sfinansowane ze œrodków Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów - pierwsza praca.

Komputeryzacja i remont
w ratuszu
Urz¹d Miasta i Gminy przechodzi kolejne etapy informatyzacji.
Systematycznie kupowany jest nowy sprzêt i oprogramowanie. Ponadto UMiG jest w trakcie uzgodnieñ dotycz¹cych lokalizacji nastêpnych infokiosków, które powinny byæ dostêpne dla mieszkañców w
najbli¿szych miesi¹cach. Przypomnijmy, ¿e pierwszy infokiosk zainstalowany zosta³ przy wejœciu do ratusza i s³u¿y swarzêdzanom od
minionej zimy.W ratuszu przebudowana zosta³a instalacja elektryczna zasilaj¹c¹ komputery. Zmodernizowany zosta³ system archiwizacji danych w UMiG - w ka¿dej chwili mo¿na cofn¹æ siê do zapisów w
systemie z dowolnego dnia pracy urzêdu.
Trwa proces wdra¿ania zintegrowanego systemu. Jego docelowym zadaniem bêdzie stworzenie w UMiG spójnego komputerowego systemu obs³ugi klienta. 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. Gotowa jest nowa strona www.swarzedz.pl, a w trakcie przygotowañ jest nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Witryny te bêd¹ wspó³dzia³a³y z nowym systemem - oznacza to, ¿e czêœæ informacji dostêpnych urzêdnikom automatycznie
bêdzie pojawia³a siê na tych stronach.
dokoñczenie na stronie VI

Biblioteka Publiczna zyska³a now¹ przestronn¹ siedzibê.

VI
dokoñczenie ze strony V
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.
Z kolei trwaj¹cy remont III piêtra (poddasza) w ratuszu to inwestycja, która pozwoli na stworzenie tam wreszcie warunków do
normalnej pracy. Chodzi o za³o¿enie izolacji cieplnej i wstawienie
kilku niezbêdnych okien. Wczeœniej na pozosta³ych kondygnacjach
ratusza wstawiono nowe okna.

Autobusy, kompaktor, sprzêt
dla policji i stra¿aków
Swarzêdzanie, przyzwyczajeni do sprawnie dzia³aj¹cej komunikacji miejskiej, nie zawsze s¹ œwiadomi jej kosztów. Co roku z
gminnego bud¿etu kupowany jest nowy autobus. Jeden taki pojazd kosztuje ok. 1,2 mln z³.
Nowego wyposa¿enia i sprzêtu potrzebuje tak¿e Zak³ad Gospodarki Komunalnej. Najwiêkszym zakupem ostatnich lat by³ kompaktor dla sk³adowiska odpadów komunalnych, który kosztowa³
1.464.000 z³, ale wiêcej ni¿ trzecia czêœæ tej kwoty to dotacja uzyskana przez UMiG. Niedawno (we wrzeœniu 2005 r.) radni Rady
Miejskiej zadecydowali o wyposa¿eniu ZGK w równiarkê i walec
oraz zamiatarkê. Zakup tych urz¹dzeñ przyczyni siê do lepszego
utrzymania gminnych dróg.

Przy ulicy Dzia³kowej utworzone zosta³o
Gminne Centrum Informacji
Gmina pomaga równie¿ policji. W ubieg³ym roku swarzêdzcy
policjanci otrzymali od gminy nowego fiata pandê.
Nowy sprzêt otrzymuj¹ równie¿ stra¿acy - UMiG partycypowa³ w kosztach zakupu pojazdu ratowniczo- gaœniczego dla OSP
w Kobylnicy i kosztem 36 tys. z³ kupi³ nowoczesny zestaw narzêdzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego.
Z gminnego bud¿etu zakupione zosta³y tak¿e kserokopiarki dla
szkó³ oraz komputery z oprogramowaniem dla OPS.

W budynku przejêtym za d³ugi od spó³ki Swarzêdz Meble urz¹dzona zosta³a nowa siedziba Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

VII

Wodoci¹gi, kanalizacja,
drogi i chodniki
Po to aby inwestycje realizowane by³y w nale¿ytej - logicznej i
ekonomicznej kolejnoœci - zosta³y opracowane koncepcje: wodoci¹gowa, kanalizacyjna i drogowa dla ca³ej gminy Swarzêdz.
Koncepcje wodoci¹gowa i kanalizacyjna zosta³y sporz¹dzone w
uzgodnieniu z AQUANET-em, który jest u¿ytkownikiem czêœci kanalizacji oraz zaopatruje w wodê czêœæ naszej gminy.
Koncepcja drogowa zosta³a opracowana w porozumieniu z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad, Zarz¹dem Dróg Powiatowych oraz Wielkopolskim Zarz¹dem Dróg Wojewódzkich.
Przyjêta zosta³a zasada, ¿e wszelkie prace zwi¹zane z budow¹ nawierzchni dróg i chodników poprzedzone musz¹ byæ wykonaniem
instalacji wod-kan.

W latach 2003-2004:
Rozbudowana zosta³a kanalizacja sanitarna i deszczowa w Kobylnicy i Bogucinie
Kanalizacjê sanitarn¹ i deszczow¹ otrzyma³a ul. Dzia³kowa (w
etapie II)
Wybudowano kanalizacjê sanitarn¹ w Gruszczynie w ul. Kolejowej, Okrê¿nej, Krótkiej i £¹kowej
Powsta³a kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Spokojnej, Mi³ej, Reymonta, Kochanowskiego i Sk³odowskiej-Curie w Swarzêdzu
Wybudowano wodoci¹g z Gortatowa do Uzarzewa, Katarzynek
i Œwiêcinka
Zosta³a zmodernizowana stacja uzdatniania wody wraz sieci¹
wodoci¹gow¹ w Kar³owicach. Dla Kar³owic wybudowano równie¿
kanalizacjê sanitarn¹ i dwie przepompownie, które t³ocz¹ œcieki do
oczyszczalni w Wierzonce.
Wybudowano chodniki w ul. Podgórnej i Asfaltowej w Janikowie, w ul. Cieszkowskiego w Swarzêdzu oraz pieszojezdniê w Wierzonce.
Po uzbrojeniu terenu wybudowano nawierzchniê ulic w Swarzêdzu: Traugutta, Prusa, Krasickiego, Nowowiejskiej.
Powsta³a nowa nawierzchnia ul. Jod³owej w Bogucinie
Powsta³a nowa nawierzchnia drogi prowadz¹cej do Zespo³u Szkó³
nr 1 w Swarzêdzu
Wybudowano nawierzchniê ul. Armii Poznañ (odcinek od Przybylskiego do Rivoliego) w Swarzêdzu
Powsta³ porz¹dny parking przy ul. Œw. Marcina w Swarzêdzu

Nawierzchniê w ul. Matejki i Kwiatowej w Swarzêdzu. Wczeœniej - na koszt AQUANET-u - zosta³y tam wymienione stare azbestowe sieci wodoci¹gów wraz z przy³¹czami. W ulicy Kwiatowej
wybudowana zosta³a tzw. pieszojezdnia, na której czêœæ przeznaczona dla pieszych wydzielona jest innym kolorem kostki brukowej. Na
Matejki s¹ 2 progi spowalniaj¹ce ruch, co zapewni³o mieszkañcom
wiêksze bezpieczeñstwo.
Chodnik w ul. Poznañskiej w Kobylnicy. By³a to wspólna inwestycja naszej gminy oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która na tê budowê przeznaczy³a materia³y (kostkê brukow¹).
Modernizacjê odcinka nawierzchni ul. Wiosennej w Paczkowie
Przebudowê drogi zbiorczej wzd³u¿ drogi krajowej nr 92 (ul.
Poznañska) na odcinku od firmy Opel Szpot do firmy Bemarc, ³¹cznie
z dojazdem do firmy Masterprint. W koszcie budowy partycypowa³y: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (przekaza³a nam
materia³y budowlane), gmina Swarzêdz (150 tys. z³) oraz prywatni
przedsiêbiorcy (280 tys. z³), których firmy s¹ zlokalizowane przy tej
drodze.
Nawierzchniê w ul. Rutkowskiego, Spornej i Ró¿anej w Swarzêdzu. By³a to najwiêksza swarzêdzka inwestycja drogowa w 2005 r.
Jej koszt to ok. 2,5 mln z³otych. Jezdnie tych ulic otrzyma³y nawierzchniê z kostki brukowej, po obu stronach zbudowane zosta³y
chodniki. W sumie powsta³o ok. 5260 m kw jezdni, 2000 m kw chodników oraz 900 m kanalizacji deszczowej. Po przebudowie ulica Ró¿ana sta³a siê tzw. pieszojezdni¹. Przypomnijmy, i¿ w tym rejonie
wiêkszoœæ ulic posiada ju¿ tward¹ nawierzchniê z asfaltu lub kostki
brukowej.
dokoñczenie na stronie VIII

W 2005 wykonano:
Kanalizacjê sanitarn¹ w ul. Dzia³kowej w Swarzêdzu (III etap).
Kanalizacjê deszczow¹ w ul. Poznañskiej - do BZ WBK oraz w
ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krêtej, Wawrzyniaka, Meblowej w
Swarzêdzu. AQUANET we w³asnym zakresie zbudowa³ I etap kanalizacji sanitarnej. Równoczeœnie AQUANET w imieniu i za pieni¹dze
gminy zbudowa³ tam kanalizacjê deszczow¹.
W ul. Dolnej w Kobylnicy zakoñczona zosta³a budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni¹ œcieków oraz przy³¹cza do budynków. Dodatkowo radni przyznali pieni¹dze na wybudowanie brakuj¹cych przy³¹czy kanalizacji sanitarnej w ul. Poznañskiej w Kobylnicy. Równie¿ ta inwestycja zosta³a wykonana. Dziêki temu do kanalizacji zosta³a pod³¹czony budynek OSP w Kobylnicy oraz przedszkole.

Infokiosk znajduj¹cy siê przy wejœciu do ratusza umo¿liwia
darmowy dostêp do Internetu.

VIII
dokoñczenie ze strony VII

W 2006 r.:
Na ukoñczeniu jest budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w Uzarzewie. 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, a roboty
zakoñcz¹ siê w tym roku.
W lipcu rozpoczê³a siê budowa magistrali wodoci¹gowej z Janikowa do Wierzenicy i Wierzonki. 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. Zakoñczenie inwestycji
kosztuj¹cej ok. 3,8 mln z³ nast¹piæ ma do
koñca br.
Wymieniona zosta³a sieci wodoci¹gowej w ulicach: Malinowej, Morelowej Wiœniowej, Czereœniowej i Brzoskwiniowej w
Swarzêdzu. Kosztowa³o to ok. 600 tys. z³otych, inwestycjê sfinansowa³ AQUANET.
Nastêpnie wykonana zosta³a nawierzchnia
tych ulic, na co nasza gmina przeznaczy³a
ok. 1 mln z³otych. W ul. Malinowej powsta³a jezdnia z chodnikami, pozosta³e ulice s¹ tzw. pieszojezdniami. W ramach tej
inwestycji uzupe³niono brakuj¹ce przy³¹cza kanalizacyjne.
Powsta³a nawierzchnia ul. Reja i Wybickiego w Swarzêdzu. Za 1,2 mln z³otych,
oprócz nawierzchni i odwodnienia, uzupe³nione zosta³y brakuj¹ce przy³¹cza wod-kan.
Nawierzchniê otrzyma³a ul. Krañcowa
w Swarzêdzu. Inwestycja kosztowa³a 400
tys. z³. Powsta³a tam pieszojezdnia i uzupe³nione zosta³y brakuj¹ce przy³¹cza sanitarne.
Na ul. Rabowickiej (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.
Zbudowana zosta³a zatoka autobusowa na placu Niez³omnych w Swarzêdzu.
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. Po-

Swarzêdzka Stra¿ Po¿arna wzbogaci³a siê o nowe wyposa¿enie.
stawiona 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.
Kosztem oko³o 4 mln z³ budowana jest
nawierzchnia pieszojezdni we wszystkich
ulicach (Dzia³kowa) pomiêdzy ulic¹ Strzeleck¹ a stawem. Pieszojezdnia zostanie wykonana z ekologicznej, przepuszczalnej nawierzchni typu „domino”. Zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa i brakuj¹ce
przy³¹cza kanalizacji sanitarnej. Inwestycja bêdzie gotowa do koñca roku Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku ul. Dzia³kowa
zyska³a kanalizacjê sanitarn¹.
Trwa 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 do koñca tego roku zostanie
wykonana jezdnia i chodniki, powstanie kanalizacja deszczowa oraz brakuj¹ce przy³¹-

cza kanalizacji sanitarnej. Ponadto na odcinku ul. Wrzosowej zostanie wymieniona
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).
Trwa 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.
Trwa budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Piaskowej w Swarzêdzu.
Koszt to prawie 2 mln z³otych. Zakres prac
obejmuje wykonanie pieszojezdni wraz z
odwodnieniem oraz uzupe³nieniem brakuj¹cych przy³¹czy wod.-kan. Inwestycja
trwa, bêdzie w tym roku gotowa.

IX
Powstaje nawierzchnia 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.
Budowana bêdzie nawierzchnia wraz
z odwodnieniem wokó³ „Biedronki” na os.
Czwartaków w Swarzêdzu. Na realizacjê
tego zadania przewidziano 525 tys. z³, przetarg jest og³oszony.

Oœwietlenie
uliczne,
monitoring
W 2003 i 2004 r. oœwietlenie uliczne
otrzyma³y ulice Rzepakowa, Ukoœna i Borówkowa w Zalasewie, Poprzeczna i Sarbinowska w £owêcinie, Polna w Paczkowie, okolice koœcio³a w Gruszczynie oraz
ulice Szewska i Szumana w Swarzêdzu. W
2005 r. wykonane zosta³o oœwietlenia uliczne osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulic Z³otej, Srebrnej, Diamentowej,
Bursztynowej i Staniewskiego w Swarzêdzu. Natomiast w Janikowie i Kobylnicy
na ruchliwej drodze krajowej nr 5 piesi s¹
bezpieczniejsi dziêki temu, ¿e powsta³y
tam 3 porz¹dne przejœcia dla pieszych w
pobli¿u przystanków autobusowych: ko³o
firmy VOX i stacji benzynowej Preem w
Janikowie i u wylotu ul. Brzozowej w Kobylnicy. To efekt wspó³pracy gminy z
Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i
Autostrad, która zgodzi³a siê na wykonanie w tych miejscach przejœæ z tzw. azylami dla pieszych (wysepka poœrodku drogi), ale postawi³a warunek, ¿e przejœcia
musz¹ byæ oœwietlone. Gmina Swarzêdz
kosztem ok. 80 tys. z³ wykona³a budowê
oœwietlenia tych miejsc. W 2006 roku zosta³o ju¿ wykonane oœwietlenie swarzêdzkich ulic: Botanicznej, Hebanowej, 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.

Trwa procedura przetargowa dotycz¹ca
wykonania systemu nadzoru wizyjnego dla
Swarzêdza (tzw. monitoring). Jest to 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. Ca³y projekt,
ze wzglêdu na koszty, realizowany bêdzie
etapowo. W tegorocznym bud¿ecie s¹ pieni¹dze na budowê centrum monitoringu i
instalacjê pierwszych kamer.

Projekty
W wieloletnim planie inwestycyjnym
znajduj¹ siê inwestycje, których rozpoczêcie przewidziane jest na 2007 rok,
a projekty wraz z pozwoleniami na budowê znajduj¹ siê ju¿ w UMiG. S¹ to
projekty:
budowy nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kraszewskiego w Swarzêdzu
budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Swarzêdzu
budowy kanalizacji sanitarnej w £owêcinie i Goratowie
budowy kolektora deszczowego Swarzêdz-Po³udnie do Stawów Antoniñskich
budowy nawierzchni ul. Stawnej w
Swarzêdzu (za pieni¹dze naszej gminy) i
wymiany sieci wodoci¹gowej (za pieni¹dze
AQUANET-u)

W trakcie opracowania s¹ projekty
dotycz¹ce:
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
wraz z wodoci¹gowaniem w po³udniowej
czêœci gminy w miejscowoœciach Paczkowo, Zalasewo, Rabowice, Kruszewnia,
Garby i czêœciowo w Swarzêdzu
rozdzielenia kanalizacji ogólnosp³awnej w rejonie ul. Grudziñskiego
nawierzchni w ulicach Kossaka, Wyczó³kowskiego, Che³moñskiego, Kopernika, Fredry w Swarzêdzu (bêdzie wykonany w br.)
ci¹gu pieszo-rowerowego w ul. Kupieckiej i Armii Poznañ w Swarzêdzu (bêdzie wykonany w br.)
nawierzchni wraz odwodnieniem ul. Cybiñskiej w Swarzêdzu (bêdzie wykonany
w br.)
przebudowy skrzy¿owania ul. Staniewskiego z Kórnick¹ i Wilkoñskich w
Swarzêdzu (projekt gotowy bêdzie w ci¹gu
kilku miesiêcy)
budowy 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.
budowy 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.
budowy ul. Dworcowej w Kobylnicy.
Tworzona jest koncepcja tej inwestycji. Ze
dokoñczenie na stronie X

Na drodze nr 5 w Janikowie i Kobylnicy utworzone zosta³y wysepki dla pieszych. Gmina
za³o¿y³a tam oœwietlenie, aby by³o bezpieczniej.

X
dokoñczenie ze strony IX
wzglêdu na to, ¿e czêœæ terenów nale¿y tam do PKP - gmina przygotowuje siê do rozmów z kolejarzami.
budowy nawierzchni ul. Latawcowej w Janikowie. Dokumentacjê wykona³a firma EURO-FOAM, 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.
rozbudowy i modernizacji 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. Obecnie gmina og³asza przetarg na budowê tej kwatery. Ze
wzglêdu na wysokoœæ tej kwoty UMiG zabiega o pozyskanie œrodków z zewn¹trz. Nadal trwaj¹ prace projektowe dotycz¹ce budowy sortowni i kompostowni.

Przygotowywane s¹ równie¿
projekty inwestycji na drogach powiatowych przebiegaj¹cych przez nasz¹ gminê:
Projekt na budowê ci¹gu pieszo-rowerowego SwarzêdzGruszczyn, 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

Budowa chodnika w Kobylnicy.

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.
Powstaje równie¿ projekt modernizacji 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.
W planie jest tak¿e budowa chodnika i pieszojezdni w
Kobylnicy na odcinku od ul. Swarzêdzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ul. Leœnej (w pasie drogowym drogi nr 5).
Niedawno 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.
Opr. MW, ZL, EDU
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Pieni¹dze
dla Swarzêdza
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 latach 20032006 uda³o siê w ten sposób otrzymaæ dodatkowe wsparcie finansowe dla realizacji gminnych inwestycji liczone w milionach z³otych.
Wielkim sukcesem naszej gminy
jest uzyskanie dofinansowania na
budowê dwupoziomowego skrzy¿owania w ul. Kirkora w wysokoœci 6,277 mln z³.
Przedstawiamy Pañstwu szczegó³owe zestawienie pozyskanych pieniêdzy.
Z Funduszu EFRR (ZPORR)
wartoœæ inwestycji:
8.659.000
wysokoœæ dotacji:
6.277.168
Z Programu SAPARD
wartoœæ inwestycji:
3.638.822
wysokoœæ dotacji:
1.577.507
Z MENiS i MS
wartoœæ inwestycji:
wysokoœæ dotacji:

z³
z³
z³
z³

4.257.700 z³
1.395.800 z³

Z Urzêdu Marsza³kowskiego
wartoœæ inwestycji:
1.264.889 z³
wysokoœæ dotacji:
60.000 z³
Z Kontraktu Wojewódzkiego
wartoœæ inwestycji:
4.620.257 z³
wysokoœæ dotacji:
217.657 z³
Ogó³em Œrodki z WFOŒIGW i NFOŒIGW
(preferencyjne oprocentowanie i umorzenia)
wartoœæ
wysokoœæ
wysokoœæ
inwestycji
po¿yczki
umorzenia
z³
z³
z³
Budowa kanalizacji
i stacji uzdatniania wody
12.219.448 6.405.298
1.975.705
Zakup kompaktora
1.464.000
200.000
50.000
razem
13.683.448
6.605.298
2.025.705
A oto wyszczególnienie mówi¹ce, jakie inwestycje uda³o siê dofinansowaæ za pomoc¹
funduszy pozyskanych z zewn¹trz.

Dotacja pozyskana na budowê kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Zalasewie
to 750.000 z³.
Œrodki z Funduszu EFRR (ZPORR)
Budowa dwupoziomowego skrzy¿owania w ul. Kirkora w Swarzêdzu
wartoœæ inwestycji 8.659.000 z³, dotacja
6.277.168 z³
Dotacje z Programu SAPARD
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica etap II: wartoœæ inwestycji: 1.277.159
- dotacja 574.722 z³
Dostawa kompaktora: wartoœæ 1.464.000
z³ - dotacja 565.000 z³
Budowa wodoci¹gu Gortatowo-Uzarzewo-Katarzynki: wartoœæ inwestycji
751.288,70 z³ - dotacja 371.211 z³
Rozbudowa i renowacja infrastruktury
turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic: wartoœæ inwestycji na 2004 r. i 2005 r. 146.375 z³ - dotacja
66.574 z³.

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

Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i Ministerstwa Sportu
Modernizacja hali sportowej w Swarzêdzu przy ul. Œw. Marcina: wartoœæ inwestycji
1.957.000 z³. - dotacja 645.800 z³ (w dwóch
transzach - 200.000 z³. - w 2004 r. - zrealizowano, 445.800 z³ - w 2005 r)
Kompleks sportowy przy Gimnazjum
w Zalasewie: wartoœæ inwestycji 2.300.700
z³ - dotacja 750 000 z³
Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Wielkopolskiego
Rozbudowa stadionu sportowego w Swarzêdzu: wartoœæ inwestycji 1.258.500 z³ dotacja 60.000 z³
Kontrakt Wojewódzki
Remont szko³y w Paczkowie: koszt inwestycji 408.908 z³ - dotacja 46.888 z³
Budowa gimnazjum we wsi Zalasewo w
gminie Swarzêdz: koszt inwestycji w ramach
kontraktu - 4.211.349 z³ - dotacja 170.769 z³
Fundusz Spójnoœci
Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka” zg³osi³ projekt inwestycyjny „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic” do Funduszu Spójnoœci.
Wniosek zosta³ zarejestrowany w Komisji
Europejskiej 16 sierpnia 2004 r. pod nr 2004/
PL/16/C/PE/030.
Zwi¹zek tworzy 5 gmin - Swarzêdz, Murowana Goœlina, Czerwonak, Pobiedziska i
Skoki. Ca³y projekt obejmuje budowê na terenie tych gmin kanalizacji sanitarnej, w tym:
dokoñczenie na stronie XII

dokoñczenie ze strony XI
kanalizacji grawitacyjnej na d³ugoœci
214,8 km,
przy³¹czeñ kanalizacyjnych na d³ugoœci
35,2 km,
ruroci¹gów t³ocznych na d³ugoœci 118,7
km,
przepompowni œcieków w liczbie 151
sztuk,
likwidacjê istniej¹cych dwóch oczyszczalni œcieków w Skokach i Pobiedziskach i
ich przystosowanie do funkcjonowania wy³¹cznie jako przepompowni œcieków
Docelowo, wybudowana kanalizacja obs³ugiwaæ bêdzie 56 040 mieszkañców sta³ych oraz
ok. 6 799 mieszkañców sezonowych.
W ramach tej inwestycji przygotowane s¹
dwa projekty Gminy Swarzêdz - budowa kanalizacji sanitarnej po³udniowej czêœci gminy
i pó³nocnej czêœci gminy. Wartoœæ inwestycji
Swarzêdza to ok. 30 mln z³, za które bêdzie
mo¿na zbudowaæ 51,1 km kolektorów grawitacyjnych, 15,6 km kolektorów t³ocznych oraz
25 przepompowni.
Realizacja projektu przypada na lata 2006
- 2009 r.
Wniosek znajduje siê w Komisji Europejskiej. Oceniony zosta³ pozytywnie przez
NFOŒiGW, WFOŒiGW, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Œrodowiska.
Ostateczna decyzja zapaœæ ma w Brukseli
jeszcze przed koñcem tego roku.
Po¿yczki z WFOŒiGW
Kar³owice: kanalizacja i stacja uzdatniania wody: wartoœæ inwestycji 1.906.600 z³ po¿yczka 400.000 z³, umorzenie 100.000 z³
Budowa kanalizacji ul. Dzia³kowa II etap:
wartoœæ inwestycji 714.054 z³ - po¿yczka
150.000 z³, umorzenie 37.500 z³
Budowa kanalizacji Bogucin II etap: wartoœæ inwestycji 1.034.332 z³ - po¿yczka
450.000 z³, umorzenie 150.000 z³
Wierzonka - oczyszczalnia i kanalizacja:
wartoœæ inwestycji 1.469.444 z³ - po¿yczka
394.000 z³, umorzenie 118.200 z³
Budowa kanalizacji ul. Kolejowa, Okrê¿na i Krótka w Gruszczynie: wartoœæ inwe-

stycji 912.850 z³ - po¿yczka 100.000 z³
Budowa kanalizacji ul. Spokojna, Mi³a
i Reymonta w Swarzêdzu: wartoœæ inwestycji 706.516 z³ - po¿yczka 100.000 z³,
umorzenie 25.000z³
Budowa kanalizacji ul. £¹kowa w Gruszczynie: wartoœæ inwestycji 641.630 z³ -po¿yczka 100.000 z³, umorzenie 25.000 z³
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnicy - etap II: wartoœæ inwestycji 1.277.159 po¿yczka 630.000 z³, umorzenie 157.500 z³
Zakup kompaktowa: wartoœæ inwestycji 1.464.000 z³ - po¿yczka 200.000 z³, umorzenie 50.000z³
Budowa kanalizacji ul. Dzia³kowa etap
III: wartoœæ inwestycji 988.050 z³ - po¿yczka 80.000 z³, umorzenie 20.000 z³
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Kobylnicy: wartoœæ inwestycji 109.230
z³ - po¿yczka 90000 z³, umorzenie 22.500 z³
Budowa kanalizacji sanitarnej w dolnej
czêœci Uzarzewa: wartoœæ inwestycji

2.459.583 - po¿yczka 1.000.000, umorzenie
250.000
Po¿yczki z NFOŒiGW
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
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Spokojna, Mi³a, Reymonta, M. Sk³odowskiej-Curie w Swarzêdzu oraz budowa
kanalizacji ul. Kolejowa, Okrê¿na, Krótka w
Gruszczynie: wartoœæ inwestycji 1.613.370 z³
- po¿yczka 855.010 z³, umorzenie 427.505 z³
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. £¹kowej w Gruszczynie: wartoœæ inwestycji
641.630z³ - po¿yczka 505.000 z³, umorzenie 252.500 z³
Budowa kanalizacji ul. Dzia³kowa etap
III: wartoœæ inwestycji 988.050 z³ - po¿yczka 780.000 z³, umorzenie 390 000 z³.
Po¿yczki z Banku Ochrony Œrodowiska
Modernizacja hali sportowej w Swarzêdzu przy ul. Œw. Marcina: wartoœæ inwestycji
1.957.050 z³ - po¿yczka 357.061 z³
Budowa nawierzchni w ul. Jod³owej w
Bogucinie: wartoœæ inwestycji 1.155.016 z³ po¿yczka - 530.000 z³
Budowa pieszojezdni w Wierzonce: wartoœæ inwestycji 519.243 z³ - po¿yczka 200.000

Modernizacja hali sportowej w Swarzêdzu przy ul. Œw. Marcina kosztowa³a 1.957.000
z³, jednak 30 proc. tej sumy to dotacja.

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
Opr. J.M., M.W.

Jesieñ
w nowej
bibliotece

Osoby niepe³nosprawne
w bibliotece
Biblioteka jest obiektem przystosowanym
dla osób niepe³nosprawnych. Osoby poruszaj¹ce siê na wózkach mog¹ skorzystaæ z platformy, znajduj¹cej siê na zewn¹trz budynku. Winda obs³ugiwana jest przez przeszkolonych bibliotekarzy; zostanie tak¿e zamontowany
dzwonek, przywo³uj¹cy pracownika biblioteki. Z platformy mog¹ korzystaæ tak¿e mamy z
wózkami dzieciêcymi- prosimy o przywo³anie bibliotekarza, który przyjdzie z pomoc¹.

Osoby starsze w bibliotece
Wszystkie osoby starsze, które maj¹ trudnoœci z dotarciem do nowej siedziby biblioteki, a chcia³yby korzystaæ z naszych zbiorów

Sprostowanie

Fot. (2x) H. Błachnio

Pierwszy dzieñ w naszej nowej bibliotece
by³ szczególny dla czytelników. Ci, którzy
chcieli zapisaæ siê do oddzia³u dzieciêcego
otrzymywali bezp³atn¹ kartê komputerow¹
(do 13 paŸdziernika). Czytelnicy czêstowali
siê cukierkami, herbatnikami w kszta³cie sowy,
maluchy dostawa³y kolorowe balony. Zagl¹da³o do nas mnóstwo ciekawskich, niektóre
dzieci z pobliskich osiedli przychodzi³y kilkakrotnie w ci¹gu dnia. Odwiedzi³o nas kilka
wycieczek przedszkolaków, wielu czytelników zatrzymywa³o siê w holu, podziwiaj¹c
szuwary swarzêdzkiego jeziora na fotografiach Henryka B³achnio, prezentowanych w
naszej nowej galerii- chcemy, aby by³o to
miejsce, w którym bêd¹ mogli pokazaæ swoje prace nie tylko profesjonaliœci, ale tak¿e
artyœci-amatorzy. Us³yszeliœmy wiele ciep³ych s³ów, ¿yczeñ, pytañ o zasady korzystania z nowej biblioteki, o planowane konkursy, na które jak siê okaza³o - i to dla nas
bardzo mi³y sygna³- czekaj¹ z niecierpliwoœci¹ nauczyciele, uczniowie i przede wszystkim przedszkolaki.
Jestem w trakcie wstêpnych rozmów na
temat wspó³pracy z ró¿nymi placówkami w
naszym mieœcie i cieszê siê, ¿e mo¿emy poszerzyæ ofertê naszej biblioteki- na pewno
zyskamy na tym wszyscy. Czekamy na ciekawe propozycje, pomys³y, sugestie ze szkó³,
przedszkoli i indywidualnych czytelników,
które weŸmiemy pod uwagê planuj¹c nasz¹
dzia³alnoœæ. Wspólnie stworzymy tu na pewno miejsce ciekawe, têtni¹ce ¿yciem.
Do czytelni zaprenumerowaliœmy 6 nowych tytu³ów czasopism - Gazetê Wyborcz¹,
Rzeczpospolit¹, Wprost, Politykê, Newsweek Polska, Forum. Oprócz tego kontynuujemy prenumeratê Œwiata Nauki, Aury, Wiedzy i ¯ycia, Cogito, Pani, Gazety Poznañskiej, Iksa, Tygodnika Swarzêdzkiego oraz
Poznaj Œwiat i Victora. W oddziale dla dzieci
stworzyliœmy kolorowy k¹cik dla maluchów,
w którym dzieci mog¹ pobawiæ siê klockami
lub posiedzieæ na ma³ych krzese³kach ogl¹daj¹c bajeczki .

prosimy o zg³oszenie tego faktu naszym pracownikom- osobiœcie, telefonicznie, za poœrednictwem rodziny. Zaproponujemy indywidualne rozwi¹zania dostarczenia ksi¹¿ek.
Na pocz¹tek niech to bêdzie „ksi¹¿ka na telefon”, ale jesteœmy otwarci na inne sposoby
wypo¿yczania osobom starszym bez odwiedzania naszej biblioteki.

W bibliotece
- Co by³o pierwsze: kura czy jajo? bibliotekarkê dzieci pytaj¹.
Pani o³ówkiem skrobie wykresy,
wzory chemiczne, esy floresy,
otwiera ksiêgi, czyta s³owniki,
bada katalog i podrêczniki.
Na nic tabele, na nic szukanie,
lecz nagle s³ychaæ ciche gdakanie...
Z ksi¹¿ki wychodzi ma³y kogucik,
(mo¿e do baœni kiedyœ powróci).
Skrobie pazurem miêdzy pó³kami
i abecad³o dziobie czasami.
- Co by³o pierwsze: kura czy jajo?dzieci koguta g³oœno pytaj¹.
A on szykuje m¹droœci dowód,
staje i pieje: - PIERWSZY BY£ KOGUT!
Czy to jest prawda? A mo¿e ¿arty?
OdpowiedŸ dadz¹ ksi¹¿kowe karty.
W ksi¹¿kach siê kryj¹ bajki i hece.
A gdzie s¹ czary? Te¿ w Bibliotece!

Chcia³abym sprostowaæ informacje podane przez nasze lokalne media:
1.Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu nie jest
fili¹ Biblioteki im. E. Raczyñskiego w Poznaniu, ani ¿adnej innej biblioteki. Jesteœmy
samorz¹dow¹ instytucj¹ kultury, której organizatorem jest gmina Swarzêdz. Utrzymujemy siê z dotacji gminy. Posiadamy 6
filii - 2 w Swarzêdzu i 4 w innych miejscowoœciach gminy.
2.Biblioteka Publiczna, maj¹ca obecnie
swoj¹ siedzibê na os. Czwartaków1 nie jest
punktem bibliotecznym- vide pkt.1.

Podziêkowania
Dziêkujê serdecznie:
Agacie Widzowskiej-Pasiak za napisanie specjalnie na uroczystoœæ otwarcia biblioteki scenariusza spektaklu „O molu
ksi¹¿kowym”
p. Annie Andrzejewskiej- nauczycielce
jêzyka polskiego w Gimnazjum w Zalasewie
za poœwiêcenie prywatnego czasu na przygotowanie z uczniami przedstawienia
uczniom Gimnazjum w Zalasewie (Kajetan Stein, Jêdrzej Frencel, Dawid Kobiela)
za œwietn¹ grê aktorsk¹
p. Paw³owi Szkotakowi- dyrektorowi
Teatru Polskiego w Poznaniu za bezp³atne
wypo¿yczenie kostiumów teatralnych
dyrektorom i pracownikom Oœrodka Kultury, Zak³adu Komunalnego, Gimnazjum nr 3
w Swarzêdzu za pomoc organizacyjn¹
pracownikom biblioteki (a tak¿e ich
rodzinom) za wiele godzin spêdzonych na
przygotowywaniu biblioteki na uroczystoœæ otwarcia
naszym czytelnikom i sympatykom za
pomoc, za prezenty i wszystkie ciep³e s³owa

Komunikat
Przypominam, ¿e nie ma ju¿ biblioteki w
ratuszu. Nasza nowa siedziba to budynek
Gimnazjum nr 3 na os. Czwartaków 1. Godziny wypo¿yczeñ nie uleg³y zmianie.
Podajemy nasze numery telefonów:
061 8-173-102 - oddzia³ dzieciêcy
061 8-173-103 - oddzia³ dla doros³ych
061 8-186-314 - biuro
Zapraszamy !!!

Agata Widzowska-Pasiak

Ma³gorzata Merczyñska

10 lat Miejsko-Gminnego Oœrodka Wsparcia
W tym roku przypada dziesi¹ta rocznica otwarcia
Miejsko-Gminnego Oœrodka Wsparcia w Swarzêdzu,
który zosta³ powo³any na mocy Uchwa³y Rady Miejskiej z dnia 28 paŸdziernika 1996 roku. Przy tej okazji warto jeszcze raz przypomnieæ, ¿e Oœrodek realizuje dwie formy pomocy - Œrodowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych.
Celem Œrodowiskowego Domu Samopomocy jest ochrona zdrowia
psychicznego poprzez dzia³anie w zakresie profilaktyki, rehabilitacji
i promocji zdrowia psychicznego. W ofercie terapeutycznej znajduj¹
siê: terapia zajêciowa, rehabilitacja i fizykoterapia, zajêcia z psychologiem, treningi behawioralne, treningi funkcji poznawczych, opieka lekarska i pielêgniarska. Równie¿ rodziny chorych bêd¹cych uczestnikami mog¹ skorzystaæ z konsultacji z psychologiem i pracownikiem
socjalnym Oœrodka.
W ramach Domu Dziennego Domu Pobytu spotykaj¹ siê osoby
starsze i samotne. W terapii k³adziemy nacisk na podtrzymanie aktywnoœci i posiadanych umiejêtnoœci oraz ukazanie, ¿e starzeæ mo¿na
siê z godnoœci¹ akceptuj¹c swoj¹ mniejsz¹ sprawnoœæ.
Oprócz zajêæ w Oœrodku organizujemy wyjazdy na wycieczki,
wyjœcia do kina i teatru oraz imprezy okolicznoœciowe.
Bez w¹tpienia tak¹ okazj¹ do wspólnego spotkania i zabawy by³y
obchody dziesiêciolecia naszego Oœrodka. Dlatego 14 wrzeœnia spotkaliœmy siê w parku przy Pa³acyku pod Lipami, aby wspólnie œwiêtowaæ. Sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas goœcie: pani Burmistrz Anna
Tomicka, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Bo¿ena Szyd³owska a tak¿e Radni Miasta i Gminy Swarzêdz oraz Powiatu. Wszystkich uczestników spotkania przywita³a pani Kierownik Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Anna Renda.
Po oficjalnym powitaniu goœci obejrzeliœmy przedstawienie pt.
„Targowisko” przygotowane przez uczestników Œrodowiskowego
Domu Samopomocy. Kolejnym ciekawym i zabawnym punktem pro-

gramu by³ wystêp pana Juliusza Kubela - mistrza gwary poznañskiej
i konkurs znajomoœci tej gwary, w którym zmierzy³y siê trzy zespo³y: Klub Seniora, Klub M³odych Duchem oraz Oœrodek Wsparcia.
Tañcem, piêkn¹ muzyk¹ i kolorowymi strojami ludowymi oczarowa³
nas zespó³ „Poligrodzianie”. Wszyscy razem zatañczyliœmy poloneza, a na sam koniec, po krótkiej nauce uczestnicy spotkania wraz z
cz³onkami zespo³u odtañczyli trojaka do melodii „Zasiali górale”.
Niestety wszystko, co mi³e szybko siê koñczy... Uroczystoœæ obchodów dziesiêciolecia Oœrodka Wsparcia równie¿ szybko dobieg³a
koñca, ale w naszej pamiêci pozostanie bardzo d³ugo, bo jak mo¿na by
zapomnieæ tak dobr¹ zabawê, piêkne dekoracje oraz moc atrakcji, które pozwoli³y œmiaæ siê, bawiæ a niektórym tak¿e wspominaæ dziesiêæ
wspólnie spêdzonych lat w Miejsko - Gminnym Oœrodku Wsparcia
w Swarzêdzu.
Jaros³aw £¹czka
Miejsko-Gminny Oœrodek Wsparcia

9x 50 lat!!!

Fot. M. Woliński

W paŸdzierniku w Urzêdzie Stanu Cywilnego w Swarzêdzu a¿ dziewiêæ par otrzyma³o z r¹k burmistrz Anny Tomickiej medale za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie, przyznane
przez Prezydenta RP. Podczas uroczystoœci
Jubilatom towarzyszyli cz³onkowie rodzin.
By³o mnóstwo gratulacji, kwiaty, upominki,
a przede wszystkim rozmowy o tym, jak w
zgodzie i harmonii prze¿yæ razem 50 lat.
Medale otrzymali Pañstwo: Teresa i Stanis³aw Pe³kowie, Urszula i Marceli Polerowiczowie, Zofia i Bogdan Jaworscy, Helena i
Ryszard Unrugowie, W³adys³awa i Zenon
Andrzejewscy, Domicela i Antoni Matelowie,
Ludwika i Kazimierz Korzeniowscy, Janina i
Marian Szkudlarkowie oraz Eugenia i Henryk
Jêdrzejczakowie. Redakcja „Prosto z ratusza”
przy³¹cza siê do ¿yczeñ: du¿o zdrowia i jeszcze wielu wspólnych lat!
M.W.

ŒWIADCZENIA
RODZINNE
1 wrzeœnia rozpocz¹³ siê w œwiadczeniach rodzinnych nowy okres zasi³kowy 2006/2007. Od tego momentu wyp³at¹ zasi³ków rodzinnych i
dodatków do nich zajmuje siê na terenie gminy Swarzêdz wy³¹cznie
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Osoby, które do tej pory pobiera³y zasi³ki rodzinne na dzieci z zak³adu pracy powinny zg³osiæ siê do OPS, wype³niæ nowy wniosek i z³o¿yæ wymagane dokumenty.
Istotne zmiany w œwiadczeniach rodzinnych, które wesz³y w ¿ycie 1.09.2006 r.
dotycz¹ kwot zasi³ków rodzinnych i niektórych dodatków. Zasi³ki rodzinne przys³uguj¹ na dzieci do 5 roku ¿ycia w kwocie
48 z³ miesiêcznie, powy¿ej 5 roku ¿ycia
do 18 roku ¿ycia - 64 z³ miesiêcznie, a powy¿ej 18 lat do ukoñczenia 24 roku ¿ycia
68 z³ miesiêcznie, z zastrze¿eniem, i¿ zasi³ek rodzinny na dziecko przys³uguje do
ukoñczenia nauki w szkole, jednak nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia (do

ukoñczenia 24 roku ¿ycia tylko dla dzieci
niepe³nosprawnych kontynuuj¹cych naukê).
Zmieni³y siê tak¿e kwoty nastêpuj¹cych
dodatków:
1. dodatek z tytu³u wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej (przys³uguje na 3 i kolejne dzieci w rodzinie) w
wysokoœci 80 z³ miesiêcznie;
2. dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego przys³uguje na dziecko do 5 roku ¿ycia w wyso-

koœci 60 z³ miesiêcznie, a powy¿ej 5 roku
¿ycia 80 z³ miesiêcznie;
3. dodatek z tytu³u rozpoczêcia roku
szkolnego przys³uguje w wysokoœci 100
z³ jednorazowo;
4. dodatek z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przys³uguje w wysokoœci 50 z³ miesiêcznie na dojazdu do szko³y lub 90 z³
miesiêcznie na pokrycie wydatków zwi¹zanych z zamieszkaniem w miejscowoœci ,
w której znajduje siê szko³a.
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zajmuje siê
tak¿e wyp³at¹ jednorazowej zapomogi z
tytu³u urodzenia siê dziecka, tzw. „becikowego”. Wniosek o wyp³atê tej¿e zapomogi sk³ada siê w terminie 3 miesiêcy od
dnia narodzin dziecka wraz z dokumentami: aktem urodzenia dziecka, dowodem
osobistym wnioskodawcy i potwierdzeniem zamieszkiwania na terenie naszej
gminy. Dodatkowych informacji udzielaj¹
pracownicy Sekcji Œwiadczeñ Rodzinnych
w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu ul. Poznañska 25 pok. 15 lub tel. (061)
651 26 53.
Agnieszka Chróœcik
z-ca Kierownika Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej

Razem raŸniej
Podczas tegorocznych wakacji dzieci
ze Œwietlicy „Nasza Dziupla” oraz ze
Œwietlicy przy ul. Dzia³kowej - dziêki
dotacji z Wielkopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego - mog³y jeszcze aktywniej
spêdziæ czas.
W ramach dotacji organizowaliœmy piesze
rajdy, zajêcia rekreacyjne, wycieczki, wyjazdy na k¹pieliska w okolicach Poznania. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê wyjœcia na
basen oraz do krêgielni. Podczas pieszych rajdów i wycieczek trenowaliœmy nasze nogi.
Pod koniec wakacji okaza³o siê, ¿e przejœcie
dooko³a Jeziora Maltañskiego to ¿aden problem. Du¿¹ radoœci¹ okaza³y siê zjazdy na
pontonach ze stoku maltañskiego oraz gra w
minigolfa, podczas której trzeba siê by³o wykazaæ du¿¹ precyzj¹ oraz cierpliwoœci¹.
W trakcie wakacji nie tylko trenowaliœmy
nasz¹ kondycjê fizyczn¹ ale równie¿ braliœmy czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym.
Zwiedzaliœmy makietê dawnego Poznania,
Ogród Botaniczny, Palmiarniê oraz Nowe
ZOO a tak¿e p³ynêliœmy statkiem Jagienka
po Warcie. Byliœmy równie¿ czêstymi goœæmi Multikina gdzie ogl¹daliœmy m.in. bajki
oraz filmy przygodowe. Wa¿nym elementem
naszych wakacji by³o równie¿ poznawanie
nowych osób z innych Œwietlic. Dziêki temu
uczyliœmy siê otwartoœci na nowe osoby oraz
tolerancji dla innych. Tegoroczne wakacje
sprzyja³y aktywnemu spêdzaniu czasu wolnego oraz integracji dzieci i m³odzie¿y œwietlic z terenu gminy Swarzêdz.
Lidia Cha³asiak
Œwietlica „Nasza Dziupla”

W paŸdzierniku min¹³ rok od
otwarcia Gminnego Centrum
Informacji. Nasza obecnoœæ na
rynku lokalnym jest ju¿ doœæ
mocno zauwa¿alna. Coraz wiêcej pracodawców zg³asza siê o
pomoc w zorganizowaniu targów pracy. W ubieg³ym miesi¹cu mia³y miejsce trzy takie
spotkania. Dziêki naszej pomocy ok. 120 osób znalaz³o zatrudnienie.
Oprócz tego Gminne Centrum Informacji umo¿liwia dostêp do bardzo szerokiej gamy us³ug teleinformatycznych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem informacji dotycz¹cych rynku pracy. Oferujemy us³ugi w zakresie udostêpniania informacji zawodowych, o ofertach pracy,
pomagamy osobom bezrobotnym i poszukuj¹cym pracy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu siê do rozmowy kwalifikacyjnej, materia³ów dotycz¹cych m.in. rozpoczêcia
dzia³alnoœci gospodarczej. W GCI mo¿na te¿ skorzystaæ z codziennej prasy.
Du¿y nacisk k³adziemy równie¿ na
podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Oferujemy zainteresowanym osobom
udzia³ w kursie komputerowym, warsztacie jêzyka angielskiego oraz warszta-

cie aktywizacji zawodowej ucz¹cego
skutecznego poruszania siê po rynku
pracy oraz doskonalenia umiejêtnoœci autoprezentacji.
Firma szkoleniowa z Poznania organizuje szkolenia zawodowe i aktywizuj¹ce
dla bezrobotnych kobiet z Wielkopolski.
Celem tego projektu jest podniesienie
kwalifikacji i umiejêtnoœci niezbêdnych
do uzyskania okreœlonej pracy, wzrost
zatrudnienia i podniesienie statusu zawodowego i spo³ecznego. Firma ta poszukuje kobiet chêtnych do wziêcia
udzia³u w kursie komputerowym dla zaawansowanych oraz kursie komputerowym dla pocz¹tkuj¹cych. Uczestnikom
zapewnia: bezp³atne szkolenia, materia³y szkoleniowe, stypendium/dodatek
szkoleniowy, zwrot kosztów dojazdu na
miejsce szkolenia, zwrot kosztów za
opiekê nad dzieckiem do lat 7/osobê zale¿n¹, bezp³atny nocleg oraz bezp³atne
wy¿ywienie. Zainteresowane Panie prosimy o kontakt z biurem projektu „Teraz
Ja” Poznañ, ul. Obornicka 229, tel. 061
8400-440.
Osoby chc¹ce skorzystaæ z oferty
Gminnego Centrum Informacji zapraszamy od poniedzia³ku do soboty w godzinach 9 do 17, ul. Dzia³kowa 61 a, tel.
061 8181-730.
Monika Waryœ

Drugi Diecezjalny
Przegl¹d Piosenki
Religijnej Osób
Niepe³nosprawnych
Rozpocz¹³ siê rok szkolny a wraz z nim,
po miesiêcznej przerwie wszyscy wróciliœmy
z zapa³em do pracy. Oprócz zajêæ w Warsztacie, czeka nas wiele atrakcji. 23 wrzeœnia
2006 roku w sobotê o godzinie 12.00 w Koœciele pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej odby³ siê II Diecezjalny Przegl¹d
Piosenki Religijnej Osób Niepe³nosprawnych.
Nape³nieni radoœci¹ bo¿¹ wychwalaliœmy swoim œpiewem Boga, naszego Stwórcê, a tak¿e,
ju¿ po raz drugi, oddawaliœmy ho³d naszemu
umi³owanemu papie¿owi Janowi Paw³owi II.
Uroczystoœæ rozpoczê³a przewodnicz¹ca
naszego Stowarzyszenia, pani Basia Kucharska wraz z ksiêdzem proboszczem Eugeniuszem GuŸdzio³em. Po powitaniu goœci wszyscy wspólnie zaœpiewaliœmy piosenkê „Aniele Stró¿u”. Nastêpnie g³os zabra³ ksi¹dz biskup Balcerek. Zostaliœmy przez niego zachêceni do œpiewu, bo „Ten kto œpiewa, ten
dwa razy siê modli”. Po przemówieniu biskupa, odczyta³am list do Ojca Œwiêtego, Benedykta XVI, który u³o¿y³am, wspólnie z panem Jerzym Kotem. List ten zostanie wys³any do Watykanu. W naszych s³owach do Ojca
Œwiêtego, wyraziliœmy wewnêtrzn¹ jednoœæ
z jego osob¹. Powiedzieliœmy równie¿ o tym,
¿e z Bogiem, mo¿na siê wspaniale bawiæ.
Patronat nad naszym Przegl¹dem obj¹³
Ksi¹dz Arcybiskup Stanis³aw G¹decki.
W Przegl¹dzie wziê³o udzia³ 13 zespo³ów i
jedna solistka. Œpiewa³y dla nas osoby z:
Kórnickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ i
Ruchow¹ KLAUDYNKA, Zespo³u na 105 z
Zespo³u Szkó³ nr 105 z Poznania, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe³nosprawnym
Soko³y, Zespo³u Effata z Warsztatu Terapii
Zajêciowej „Pomost” z Poznania, Warsztatu
Terapii Zajêciowej „Promyk” w Komornikach,
Centrum Pomocy Dzieciom z Pobiedzisk,
Goœliñskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Dzieci i Osób Niepe³nosprawnych z Murowanej
Goœliny, Warsztatu Terapii Zajêciowej
„Ognik” z Poznania, Sylwia Bajka z Warsztatu Terapii Zajêciowej „Koniczynka” z Poznania, Warsztatu Terapii Zajêciowej „Pawe³ek”
z Owiñsk, Stanis³aw Ma³ecki z Oœrodka
Wsparcia. Œpiewaliœmy tak¿e my, uczestnicy
Warsztatu Terapii Zajêciowej ze Swarzêdza
razem z naszymi m³odszymi kolegami i kole¿ankami.
Nasz przegl¹d uœwietni³y swoim wystêpem pani Halina Benedyk piosenk¹ „Wiara,
nadzieja, mi³oœæ” oraz solistka operowa, pani
Urszula Jankowiak, która zaprezentowa³a

utwór „Ave Maryja”. Spoœród szanownych
goœci zosta³o wybrane jury, którego zadaniem
by³o dokonanie wyboru naj³adniej œpiewaj¹cej grupy. Og³aszaj¹c werdykt jeden z jurorów powiedzia³: „Nie œpiewaliœcie dobrze, nie
œpiewaliœcie dobrze...”. Na szczêœcie szybko
dokoñczy³: „œpiewaliœcie bardzo dobrze, dlatego wszyscy otrzymujecie I miejsce!”
Kiedy, skoñczy³y siê konkursowe zmagania nast¹pi³o rozdanie statuetek i dyplomów.
Nastêpnie wszyscy wyszliœmy na dwór, by
obdarowaæ naszego umi³owanego Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, który jest w niebie, balonikami wype³nionymi helem.
***
„Z ka¿d¹ szlachetn¹ radoœci¹, ³¹czy siê
uczucie wdziêcznoœci”
Serdecznie dziêkujemy darczyñcom II Diecezjalnego Przegl¹du Piosenki Religijnej Osób
Niepe³nosprawnych: w³adzom Samorz¹du
Wojewódzkiego, w³adzom Gminy Swarzêdz,
P.P Stanis³awowi i Marcinowi Witeckim, P.P
Annie i Robertowi Gucze z firmy DOPIEK,
firmie Utal, firmie SWALEN, P. Henrykowi
B³achnio, ksiêdzu proboszczowi Eugeniuszowi GuŸdzio³owi, ksiêdzu Janowi i ksiêdzu
£ukaszowi, P. Krzysztofowi Andrzejewskiemu, P. Zygmuntowi Wojciechowskiemu, p.
Wojciechowi Wietrzyñskiemu, Rodzicom, Terapeutom, Muzykom, Parafianom i Wszystkim, którzy razem z nami uczestniczyli w
tym radosnym prze¿yciu.
Zarz¹d Stowarzyszenia
Barbara Kucharska

Pierwsze Powiatowe
Mistrzostwa
w Tenisie Ziemnym
Warsztatów Terapii
Zajêciowej
22 wrzeœnia 2006 roku odby³y siê Pierwsze Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym Warsztatów Terapii Zajêciowej. W tym
turnieju wziê³y udzia³ cztery dru¿yny z czterech Warsztatów. By³y to: Swarzêdz, Owiñska, Dopiewiec i Wiry. Na pocz¹tku kapitanowie dru¿yn losowali kolejnoœæ rozgrywania meczy. Dru¿yny rozgrywa³y turniej w
dwóch ekipach. Pierwsz¹ grupê stanowi³y
Owiñska i Swarzêdz, natomiast drug¹ reprezentowa³y Wiry i Dopiewiec. Mecze by³y
rozgrywane w deblach. Ka¿da dru¿yna sk³ada³a siê z uczestnika WTZ i instruktora.
Turniej by³ bardzo interesuj¹cy. Wszystkim
uczestnikom meczu towarzyszy³y silne emocje. Ka¿dy z kibiców dopingowa³ swoj¹ dru¿ynê. Do fina³u dosz³y Wiry i Owiñska. Pierwsze miejsce otrzyma³a dru¿yna z Owiñsk. Nasza dru¿yna zdoby³a III miejsce. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

„Doktor Dolittle”
25 wrzeœnia 2006 roku goœciliœmy w Warsztacie Teatr „Ma³ych Form” z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali przedstawienie pod tytu³em „Doktor Dolittle”. Bohaterem przedstawienia by³ lekarz, który podró¿owa³ statkiem
do Afryki i leczy³ chore zwierzêta. Sztuka by³a
bardzo ciekawa i zabawna. Aktorzy w³¹czali
nas w grê, dziêki czemu weso³o siê bawiliœmy.
Agata Kiejdrowska

27 wrzeœnia 2006 r. oby³a siê LXII
sesja Rady Miejskiej Swarzêdza. Podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
NR LXII/450/2006
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., Zarz¹dzeniem Nr OR 0151/61/
2006 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia
30 czerwca 2006r. oraz Uchwa³¹ NR LXI/
438/2006 Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2006r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1.W paragrafie 1 zwiêksza siê dochody
bud¿etowe o kwotê 901.873 z³ i ustala
siê kwotê dochodów w wysokoœci
79.532.634 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr
1 do niniejszej uchwa³y
2. W paragrafie 2 zwiêksza siê wydatki
bud¿etowe o kwotê 901.873 z³ i ustala
siê kwotê wydatków w wysokoœci
95.129.988z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr
2a do niniejszej uchwa³y
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. Paragraf 3 Uchwa³y bud¿etowej otrzymuje brzmienie: „•ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w wysokoœci
15.597.354 z³ jest nadwy¿ka bud¿etowa
z lat ubieg³ych oraz kredyty bankowe”
Zestawienie Ÿróde³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z finansowaniem deficytu bud¿etu okreœla za³¹cznik nr 3 do
niniejszej uchwa³y,
5.W paragrafie 4 Uchwa³y bud¿etowej
wprowadza siê zmiany w wykazie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2006-2008:
- zwiêksza siê kwotê wydatków inwestycyjnych na 2006 rok o 177.600 z³ i ustala
siê plan po zmianach w wysokoœci
37.627.429 z³
- zwiêksza siê kwotê wydatków inwestycyjnych na 2007 rok
o 6.772.600 z³ i ustala siê plan po zmianach w wysokoœci 36.120.322 z³
- limit wydatków na lata 2006-2008 ustala siê w wysokoœci 103.993.075 z³
Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y bud¿etowej
otrzymuje nowe brzmienie i stanowi za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y

6. W paragrafie 7 Uchwa³y bud¿etowej
zwiêksza siê plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych o kwotê
770.000 z³ i okreœla siê kwotê planu przychodów i wydatków w kwocie 7.660.615
z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y,
7. Paragraf 8 uchwa³y bud¿etowej otrzymuje brzmienie „ ustala siê rezerwê
ogóln¹ w kwocie 657.487 z³, nie przekraczaj¹c¹ 1% wydatków bud¿etu”
8. Paragraf 13 uchwa³y bud¿etowej otrzymuje brzmienie: „ Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do zaci¹gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku nastêpnym jest niezbêdna dla
zapewnienia ci¹g³oœci dzia³ania i termin
zap³aty up³ywa w roku nastêpnym”
9. Dotychczasowy paragraf 13 i 14
uchwa³y bud¿etowej otrzymuj¹ numeracjê kolejno: „14” i „15”
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
i og³oszenia w sposób zwyczajowo przyjêty
Nr LXII/451/2006
w sprawie: skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomoœci po³o¿onej w Zalasewie, gmina Swarzêdz, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem dzia³ki 220/2.
§1
Rada Miejska w Swarzêdzu wyra¿a zgodê na skorzystanie z prawa pierwokupu
nieruchomoœci po³o¿onej w Zalasewie
gm.Swarzêdz, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów i budynków na arkuszu 6 numerem dzia³ki 220/2 o powierzchni 0,2409 ha, zapisanej w ksiêdze wieczystej nr PO2P/00136746/4 bêd¹cej w u¿ytkowaniu wieczystym Aquanet
SA do kwoty 140 000,00 z³ ( s³ownie: sto
czterdzieœci tysiêcy z³otych).
Nr LXII / 452 / 2006
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Gminy Swarzêdz
dotycz¹cej zmiany pisowni urzêdowych
nazw oraz rodzaju miejscowoœci w
Gminie Swarzêdz.
§1.
Postanawia siê przeprowadziæ konsultacje spo³eczne z mieszkañcami Gminy
Swarzêdz w zakresie:
1. Doprowadzenia do zgodnoœci kategorii -rodzaj miejscowoœci - poprzez zmianê
Kar³owice, osada; na Kar³owice, wieœ.
2. Doprowadzenia do zgodnoœci kategorii - rodzaj miejscowoœci -poprzez zmianê
Katarzynki, przysió³ek wsi Kobylnica; na
Katarzynki, wieœ lub Katarzynki, osada.
3. Ustalenia urzêdowej nazwy Augustówka, przysió³ek wsi Wierzenica.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art.9 ust. 1 ustawy
z 29 sierpnia 2003r. o urzêdowych nazwach miejscowoœci i obiektów fizjograficznych ( Dz.U. Nr 166 poz. 1612 z pó¿.
zm.) gminy zosta³y zobligowane do zweryfikowania nazw i rodzaju miejscowoœci na swoim terenie.
Wskazanym przez Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji przedmiotem weryfikacji nazw i rodzaju miejscowoœci jest Wykaz urzêdowych nazw miejscowoœci w Polsce wprowadzony w ¿ycie
zarz¹dzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Œrodowiska z dnia 10 lipca 1980r w sprawie ustalenia wykazu miejscowoœci w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej ( Dz.U.MAGTiOŒ NR 4 poz.9 ) oraz w zmianach dokonanych po 1980r. zawartych w rozporz¹dzeniu ( zarz¹dzeniach) ministra w³aœciwego do spraw administracji publicznej
og³oszonych w Dziennikach Ustaw (Monitorach Polskich) z rejestrem TERYT prowadzonym na podstawie Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w
sprawie szczegó³owych zasad prowadzenia, stosowania i udostêpniania krajowego rejestru urzêdowego podzia³u terytorialnego kraju oraz zwi¹zanych z tym obowi¹zków organów administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz. U.
157 z 1998r. poz. 1031).
Skutki finansowe bêd¹ obejmowa³y tylko realizacjê §1 ust.3 poprzez zamówienie tablicy z nazw¹ miejscowoœci Augustówka. Koszty wykonania tablicy wynosz¹ ~300z³.
Pozosta³e zmiany to zmiana rodzaju miejscowoœci. Z uwagi na fakt, ¿e osoby zamieszkuj¹ce w Katarzynkach i Kar³owicach
s¹ zameldowane w Katarzynkach
i odpowiednio w Kar³owicach nie spowoduje to skutków finansowych spowodowanych wymian¹ dokumentów mieszkañców.
Nr LXII/453/2006
w sprawie: nieodp³atnego przejêcia
przez Gminê od Agencji Nieruchomoœci Rolnych Skarbu Pañstwa obiektów infrastruktury technicznej oraz
zwi¹zanej z tym bezzwrotnej pomocy
finansowej.
§1
Wyra¿a siê zgodê na nieodp³atne przejêcie na w³asnoœæ od Agencji Nieruchomoœci Rolnych Skarbu Pañstwa obiektów infrastruktury technicznej - sieæ wodoci¹gow¹ 211/U/797 w miejscowoœci
Uzarzewo w celu wykonania zadañ w³asnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci w wodê oraz zwi¹zanej z tym bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokoœci nie wy¿szej ni¿
300.000,00 z³ (brutto) na nak³ady niezbêdne na doprowadzenie tej infrastruktury do nale¿ytego stanu technicznego.
Od redakcji: pe³ne teksty uchwa³
wraz z uzasadnieniami dostêpne s¹ w
Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej - adres:
www.swarzedz.pl

* 1910-1913: profesor Akademii Rolniczej
w Dublanach,
* 1913-1919: profesor chemii i fizjologii
¿ywienia Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie,
* 1919-1946: profesor Uniwersytetu Poznañskiego (1945-1946 rektor),
* Od 1928 cz³onek Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci,
* 1895-1900: cz³onek zarz¹du Zwi¹zku
M³odzie¿y Polskiej „Zet”,
* 1920-1921: wiceminister spraw zagranicznych,
* 1922-1935: pose³ na Sejm,
* 1922-1927: cz³onek komisji sejmowych:
zdrowia, spraw zagranicznych
i wojska.
Profesor Stefan D¹browski zmar³ 23 marca
1947 roku i spoczywa na leœnym cmentarzu
w Puszczykowie.
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

Œwiêto Szpitala
w Puszczykowie
Po ponad trzydziestu latach od
oddania do u¿ytku, szpital w Puszczykowie zyska³ patrona. Zosta³
nim prof. Stefan Tytus D¹browski,
wybitny lekarz, biochemik, rektor
Uniwersytetu Poznañskiego,
pose³ na sejm II RP.
Uroczystoœæ, na któr¹ przyby³y Jadwiga
D¹browska, córka patrona mieszkaj¹ca obecnie w Pary¿u oraz Ma³gorzata Ilukowicz,
wnuczka profesora, a jednoczeœnie poznanianka, odby³a siê 15 wrzeœnia 2006 roku w Puszczykowie. Œwiêto tej du¿ej, wielospecjalistycznej placówki, która pe³ni obecnie wa¿n¹
rolê w zapewnieniu bezpieczeñstwa medycznego pacjentom z rejonu aglomeracji poznañskiej, skupi³o tak¿e wielu innych wa¿nych
goœci, w tym pos³ów na sejm, przedstawicieli
œwiata nauki, lokalnych w³adz samorz¹dowych oraz dawnych i obecnych pracowników szpitala.
Pami¹tkow¹ tablicê, wykonan¹ przez Romana Kosmalê, poznañskiego artystê plastyka, ods³onili wspólnie Jan Grabkowski, Starosta Poznañski oraz Jadwiga D¹browska.
Spotkanie by³o tak¿e okazj¹, aby podziêkowaæ pracownikom szpitala za ich wk³ad w
ratowanie zdrowia i ¿ycia. Zostali oni uhonorowani pami¹tkowymi medalami Starosty,
wykonanymi specjalnie na tê okazjê przez
Krzysztofa Jakubika, profesora ASP w Poznaniu.
Starosta podziêkowa³ tak¿e osobom, które
przyczyni³y siê do uratowania szpitala. Przypomnijmy, ¿e pierwszego stycznia 1999 roku
szpital w Puszczykowie zosta³ przejêty
przez powiat poznañski, nastêpnie radni powiatu podjêli decyzjê o jego wydzier¿awieniu firmie z Gdañska. Nie by³ to jednak dla

Pami¹tkowy medal zaprojektowa³
i wykona³ Krzysztof Jakubik.

Pami¹tkow¹ tablicê, zaprojektowan¹
i wykonan¹ przez Romana Kosmalê,
uroczyœcie ods³onili Jan Grabkowski,
Starosta Poznañski oraz Jadwiga D¹browska,
córka patrona szpitala w Puszczykowie.
szpitala dobry okres. Nowe wybory samorz¹dowe z 2002 roku zmieni³y sytuacjê. Rada
Powiatu, na wniosek Jana Grabkowskiego,
Starosty Poznañskiego podjê³a decyzjê o przejêciu szpitala z r¹k gdañskiej firmy, co pozwoli³o uratowaæ go przed upadkiem. Jan
Grabkowski, podziêkowa³ m.in. Ma³gorzacie
Stryjskiej i Waldy Dzikowskiemu, pos³om na
sejm oraz radnym powiatu, burmistrzom i
wójtom okolicznych gmin, za szczególny
wk³ad w pomoc szpitalowi.
Ostatnim etapem wydarzenia by³o otwarcie wystawy poœwiêconej Stefanowi Tytusowi D¹browskiemu, przygotowanej przez dr
Danutê P³ygawko z Instytutu Historii UAM
oraz Józefa Malinowskiego z archiwum PAN.
Ekspozycji towarzyszy³a prezentacja dziejów szpitala od jego powstania do dnia dzisiejszego.
Nadanie szpitalowi imienia zakoñczy³o
obchody 30-lecia placówki.
Stefan D¹browski urodzi³ siê 31 stycznia
1877 roku w Warszawie, w rodzinie inteligenckiej. Studiowa³ na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Warszawskiego, by³ cz³onkiem
i stypendyst¹ Krakowskiej Akademii Umiejêtnoœci. Dziêki tej instytucji dokszta³ca³ siê
w Pary¿u, gdzie zajmowa³ siê zagadnieniami
z dziedziny chemii fizjologicznej.
Po powrocie do Polski pe³ni³ w ¿yciu naukowym i politycznym naszego kraju wiele
wa¿nych funkcji :

ISO dla szpitala
w Puszczykowie
NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof.
Stefana Tytusa D¹browskiego Sp. z o.o.
otrzyma³ certyfikat jakoœci ISO 9001:2000.
Z r¹k Dominiki Zieliñskiej, z firmy certyfikuj¹cej DNV, dokument potwierdzaj¹cy standard œwiadczonych us³ug odebra³a, 15 wrzeœnia 2006 roku, Izabela Grzybowska, Prezes Zarz¹du szpitala.
ISO 9001:2000 jest œwiadectwem informuj¹cym pacjentów o wysokim poziomie
opieki medycznej w szpitalu w Puszczykowie. To tak¿e dowód kwalifikacji lekarzy i
personelu medycznego puszczykowskiej
jednostki.
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

Na zdjêciu od lewej: Izabela Grzybowska,
Prezes Zarz¹du NZOZ Szpital w Puszczykowie im. Stefana Tytusa D¹browskiego
oraz Dominika Zieliñska z firmy certyfikuj¹cej DNV.
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