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Fot. H. BŁACHNIO

Wybraliœmy nowy samorz¹d

W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê¿y³a Bo¿ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³ Piotr Choryñski, a wiceprzewodnicz¹cymi - Barbara Czachura, Piotr Ka³u¿ny i
Tadeusz Witkowski.
Przebieg i szczegó³owe wyniki wyborów
samorz¹dowych w Swarzêdzu oraz now¹
Radê Miejsk¹ przedstawiamy na stronach
2,3,4 i 5.

Wspólna wigilia
W tym roku swarzêdzanie, którym
dokucza samotnoœæ, zasi¹d¹ przy jednym wigilijnym stole. Wspólna wieczerza odbêdzie siê o godz. 16 w sobotê
23 grudnia w EuroHotelu przy ul.
Cieszkowskiego.
Wspólna wigilia dla wszystkich samotnych
mieszkañców naszej gminy to inicjatywa burmistrz Bo¿eny Szyd³owskiej. Pomys³ po³¹czenia wysi³ków i starañ wk³adanych dotychczas
w organizowanie kilku odrêbnych wigilijnych
wieczerzy spotka³ siê z aprobat¹ przedstawicieli poszczególnych parafii, Caritas oraz
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Organizatorzy
spodziewaj¹ siê, ¿e z zaproszeñ na wigilijny
wieczór w EuroHotelu skorzystaæ mo¿e nawet do dwustu osób. W³aœciciel EuroHotelu
Zbigniew Zawada zapewni³, ¿e tego wieczoru dla ¿adnej samotnej osoby nie zabraknie
miejsca przy wspólnym stole.
R.
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Prosto z ratusza

Nowy burmistrz, nowa rada
W wyborach Burmistrza Miasta
i Gminy Swarzêdz zwyciê¿y³a Bo¿ena Szyd³owska uzyskuj¹c w II
turze 26 listopada 6011 g³osów, czyli
50,76%. Jej kontrkandydatka
Anna Tomicka otrzyma³a 5832 g³osy (49,24%).
Przypomnijmy, ¿e równie¿ w pierwszej turze, 12 listopada, spoœród 5 kandydatów na
stanowisko burmistrza Swarzêdza Bo¿ena
Szyd³owska otrzyma³a najwiêksz¹ liczbê g³osów (5540, tj. 39,17 %). Pozostali kandydaci
uzyskali nastêpuj¹ce wyniki:
Anna Tomicka - 5202 tj. 36,75 %
Jerzy Gruszka - 1267 tj. 8,96 %
Krzysztof Howorski - 1107 tj. 7,79 %
Wanda Konys - 1038 tj. 7,32 %
Do udzia³u w wyborach w pierwszej turze
uprawnione by³y 31.283 osoby, g³osowa³o
14.380 osób, co stanowi 45,9%. W drugiej
turze na 31.329 uprawnionych wa¿nych g³osów oddano 11.843, co stanowi 37,8%.
Zwyciêstwo Bo¿eny Szyd³owskiej oznacza,
i¿ radnym zosta³ równie¿ Ryszard Wiczyñski
- uzyska³ on mandat zwolniony przez Bo¿enê Szyd³owsk¹.

W wyborach do Rady Miejskiej poszczególne komitety i kandydaci uzyskali nastêpuj¹ce wyniki:
KWW Bo¿eny Szyd³owskiej (25,76 % g³osów)
Konrad Napiera³a - 305
Teresa Ruciñska - 240
Barbara Czachura - 215

Pierwsze wyst¹pienie
burmistrz Bo¿eny Szyd³owskiej
- wszystkich szans, które daje nam przynale¿noœæ do Unii Europejskiej.

Fot. M. WOLIŃSKI

Szanowni Pañstwo!
Jako nowy burmistrz Swarzêdza bêdê zabiegaæ o poparcie i wsparcie tak¿e osób, które
nie odda³y na mnie g³osu . W Radzie Miejskiej
liczê na wspó³pracê ze wszystkimi radnymi, niezale¿nie z jakiego komitetu uzyskali mandat.
Chcia³abym, aby dobro Gminy by³o naszym
nadrzêdnym celem, który niweluje podzia³y.
Zwracam siê zatem do wszystkich radnych: liczê na Pañstwa wspó³pracê, bo tego, jestem o
tym g³êboko przekonana, oczekuj¹ mieszkañcy
naszej gminy. Wierzê, ¿e w tym gronie znajdzie
siê tak¿e radna Anna Tomicka, której w tym
miejscu dziêkujê za cztery lata pracy na stanowisku burmistrza Swarzêdza.
Wysoka Rado!
Szanowni Goœcie!
Drodzy Mieszkañcy Gminy Swarzêdz!

Przyznam, ¿e jestem g³êboko wzruszona
wystêpuj¹c przed Pañstwem po raz pierwszy
jako burmistrz miasta i gminy Swarzêdz.
Œwiadomoœæ, ¿e tylu mieszkañców naszej
gminy obdarzy³o mnie swoim zaufaniem jest
Ÿród³em wielkiej satysfakcji. Ale tak¿e, o czym
wiem i czego nigdy nie zapomnê, oznacza zobowi¹zanie do energicznej, rzetelnej i uczciwej pracy dla dobra naszej gminy. Jeszcze raz
- podobnie jak w czasie kampanii wyborczej obiecujê, ¿e tego zaufania nie zawiodê.
Bêdê wierna mojemu programowi wyborczemu, w którym na pierwszym miejscu wymieni³am dalekowzroczne, strategiczne zarz¹dzanie zasobami gminy oraz wykorzystanie dla rozwoju gminy i zasobnoœci mieszkañców

Wysoka Rado!
Szanowni mieszkañcy Swarzêdza!
Jak ju¿ zapowiada³am pragnê wraz z Rad¹
niezw³ocznie przyst¹piæ do rozwi¹zywania
najpilniejszych problemów w naszej gminie.
Zaliczam do nich:

z Poprawê bezpieczeñstwa w gminie.

Nasze ulice musz¹ byæ bezpieczniejsze.
¯eby to osi¹gn¹æ konieczna jest rozbudowa
systemu monitoringu wizyjnego, reorganizacja systemu pracy stra¿y miejskiej poprzez
zwiêkszenie liczby etatów i doposa¿enie stra¿ników miejskich, a tak¿e wspó³praca z Policj¹.

z Lepszy start edukacyjny i zawodowy dla
naszych dzieci.
Nasze zadania to budowa nowych przedszkoli, inwestycje w edukacjê na wszystkich
poziomach, stypendia dla uzdolnionej i znaj-

Ryszard Wiczyñski - 197
Krzysztof Szymanowski - 140
Miros³aw Horla - 119
Agata Adamczak - 116
KW Platforma Obywatelska RP (22,29 %
g³osów)
Marcin Lis - 988
duj¹cej siê w trudnej sytuacji materialnej m³odzie¿y a przede wszystkim rozwój sportu, kó³
zainteresowañ i wszelkich form po¿ytecznego i ciekawego spêdzania wolnego czasu, by
nasza m³odzie¿ nie musia³a na w³asn¹ rêkê
szukaæ alternatywnych form samorealizacji.

z Lepsz¹ infrastrukturê czyli

- pozyskanie œrodków unijnych na budowê
dróg, chodników i œcie¿ek rowerowych
- zwiêkszenie czêstotliwoœci kursów autobusów oraz przed³u¿enie linii nr 55
- budowê tanich mieszkañ
- dalsze inwestycje na rzecz poprawy infrastruktury w mieœcie i na terenach wiejskich

z Niezbêdna jest poprawa opieki zdrowotnej i socjalnej.
Mo¿na j¹ osi¹gn¹æ poprzez zakup specjalistycznego sprzêtu medycznego dla podstawowej opieki zdrowotnej. Po to abyœmy na niektóre wa¿ne badania niemusieli jeŸdziæ do
Poznania i wyczekiwaæ w d³ugich kolejkach
w tamtejszych przychodniach i szpitalach.
z Wreszcie zapewniam, ¿e wszystkim
moim dzia³aniom towarzyszyæ bêdzie pragnienie uczynienia ze Swarzêdza gminy
sprawnej organizacyjnie, przyjaznej mieszkañcom i inwestorom.
Bez zbêdnej zw³oki nale¿y zatem:
- opracowaæ plan strategicznego rozwoju i
wyznaczyæ cele strategiczne, którym podporz¹dkowane bêd¹ wszystkie dzia³ania poszczególnych jednostek organizacyjnych
przez ca³¹ kadencjê Rady i burmistrza. Pozwoli nam to na szybk¹ i sprawn¹ koordynacjê dzia³añ oraz zapewni wiêksz¹ samodzielnoœæ i decyzyjnoœæ poszczególnym jednostkom bud¿etowym.
- opracowaæ nowe plany zagospodarowania przestrzennego
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W Radzie Powiatu Swarzêdz bêdzie mia³
czworo reprezentantów: Barbarê Antoniewicz
(KW PO) - 2939 g³osów, Arkadiusza Ma³yszkê (KW PiS) - 1155 g³osów, Marka Lisa
(KWW Niezale¿ni dla Powiatu) - 922 g³osy i
Piotra Jaworskiego (KW PO) - 593 g³osy. R.

- rozpocz¹æ korzystn¹ dla wszystkich
wspó³pracê administracji publicznej i przedsiêbiorców nie tylko w tematach inwestycyjnych, ale tak¿e dotycz¹cych promocji gminy
na forum regionu, kraju i Europy.
- zapewniæ swarzêdzanom nie tylko bezprzewodowy dostêp do Internetu w miejscach
publicznych, ale umo¿liwiæ im komunikacjê
z urzêdami drog¹ internetow¹, tak jak powinno byæ w nowoczesnym mieœcie pocz¹tków
XXI wieku
- jak najszybciej uruchomiæ Biuro Pomocy
Mieszkañcom, w którym bêdzie mo¿na uzyskaæ
bezp³atn¹ poradê prawn¹, oraz pomoc w za³atwianiu wszelkich formalnoœci urzêdowych.
W tym miejscu nawi¹zujê do punktu pierwszego - zmiany stylu sprawowania w³adzy w
Swarzêdzu. To niezwykle istotne. Mieszkañcy odwiedzaj¹cy ratusz nie bêd¹ odt¹d petentami. Ka¿dy traktowany bêdzie z szacunkiem
i uwag¹. Dlatego po³o¿ê nacisk na etykê, kompetencje i merytoryczne kwalifikacje wszystkich urzêdników. Obiecujê te¿, ¿e burmistrza
bêd¹ mogli Pañstwo spotkaæ nie tylko w urzêdzie, czy zobaczyæ w telewizji. Wraz z moimi wspó³pracownikami bêdê wœród Was, z
Wami, z Waszymi, z naszymi problemami, na
co dzieñ. Wszêdzie tam gdzie bêdê potrzebna i gdzie byæ powinnam.
Szanowni Pañstwo!
Chcê by Swarzêdz - nasza ma³a ojczyzna
bogaci³ siê i piêknia³! By³ miastem dobrze zorganizowanym, bezpiecznym i przyjaznym. Chcê
by ludziom ¿y³o siê tu dobrze, by czuli siê mieszkañcami Europy i byli dumni, ¿e s¹ Polakami.
Bardzo dziêkujê za uwagê.

Piotr Choryñski
Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej
Podczas pierwszej sesji Rady
Miejskiej V kadencji, 1 grudnia,
radni funkcjê Przewodnicz¹cego
powierzyli Piotrowi Choryñskiemu. Wiceprzewodnicz¹cymi zostali: Barbara Czachura, Piotr Ka³u¿ny i Tadeusz Witkowski.
Pierwsza sesja odby³a siê w dwóch turach
- radni zebrali siê po raz pierwszy 27 listopada, a wiêc w dzieñ po wyborach. Obrady odby³y siê w Gimnazjum w Zalasewie i poprzedzone zosta³y wrêczeniem radnym przez
Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ zaœwiadczeñ o
wyborze. Nowo wybranych radnych powita³a Przewodnicz¹ca RM IV kadencji, wybrana
na burmistrza V kadencji, Bo¿ena Szyd³owska, która przewodnictwo obrad przekaza³a
radnemu seniorowi Miros³awowi Horli. Nastêpnie odby³o siê œlubowanie radnych. W
programie sesji przewidziane by³y tak¿e wybory przewodnicz¹cego i wiceprzewodnicz¹cych Rady Miejskiej oraz przewodnicz¹cych
poszczególnych komisji. Tego dnia do g³osowania jednak nie dosz³o, gdy¿ radny senior
Miros³aw Horla og³osi³ przerwê w obradach.
Trwa³a ona do 1 grudnia, kiedy to w Zalasewie radni dokoñczyli pierwsz¹ sesjê. W tajnym g³osowaniu, w którym uczestniczy³o 19
radnych funkcjê Przewodnicz¹cego RM po-

wierzono Piotrowi Choryñskiemu, który uzyska³ 10 g³osów. Nastêpnie, równie¿ w tajnych
g³osowaniach, radni wybrali wiceprzewodnicz¹cych. Zostali nimi: Barbara Czachura (12
g³osów poparcia), Piotr Ka³u¿ny (10 g³osów)
oraz Tadeusz Witkowski (18 g³osów). Wybory przewodnicz¹cych komisji RM by³y ju¿
jawne, zwyciê¿yli w nich: Teresa Ruciñska
(Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej), Marian Szkudlarek (Przewodnicz¹cy Komisji
Bud¿etu), Miros³aw Horla (Przewodnicz¹cy
Komisji Gospodarczej), Waldemar Nawrocki (Przewodnicz¹cy Komisji Spraw Spo³ecznych), Ewa Buczyñska (Przewodnicz¹ca Komisji Rolnictwa) i Jan Kita (Przewodnicz¹cy
Komisji Kultury i Sportu).
Zaraz po pierwszej sesji rozpoczê³a siê druga sesja Rady Miejskiej. Radni podjêli uchwa³ê o wygaœniêciu mandatu radnej Bo¿eny Szyd³owskiej. Nastêpnie nowa pani burmistrz z³o¿y³a œlubowanie i - po otrzymaniu od Przewodnicz¹cego Piotra Choryñskiego burmistrzowskich insygniów - wyg³osi³a okolicznoœciowe przemówienie, w którym przypomnia³a najwa¿niejsze punkty swojego programu (drukujemy je na stronie xxxxx). Sesja
zakoñczy³a siê œlubowaniem radnej Anny
Tomickiej i wspólnym zdjêciem nowych
w³adz Swarzêdza.
R

25 rocznica stanu wojennego
13 grudnia 2006 r. - w 25 rocznicê wprowadzenia stanu wojennego - przedstawiciele w³adz
Swarzêdza i z³o¿yli wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem na swarzêdzkim rynku.

Fot. M. WOLIŃSKI

Pozosta³e komitety nie wprowadzi³y swoich
kandydatów do Rady Miejskiej uzyskuj¹c
nastêpuj¹ce wyniki:
KW Prawo i Sprawiedliwoœæ - 3,97 % g³osów
KW Samoobrona RP - 2,28 % g³osów
KWW Obywatelski Swarzêdz - 7, 23 % g³osów
KWW Razem Swarzêdz - 2,03 % g³osów
KWW Jutro Swarzêdza To My - 4,78 % g³osów

Fot. M. WOLIŃSKI

Waldemar Nawrocki - 476
Piotr Choryñski - 210
Eugeniusz Gensler - 206
Bartosz Stawicki - 166
Adam Choryñski - 76
KWW Anny Tomickiej (23,59 % g³osów)
Anna Tomicka - 381
Tadeusz Witkowski - 279
Marian Szkudlarek - 221
Piotr Ka³u¿ny - 161
Jan Kita - 151
KWW Nasz Swarzêdz (8,06 % g³osów)
Ewa Buczyñska - 154
Piotr Cichewicz - 93
Grzegorz Taterka - 89

Str. 4

Prosto z ratusza

RADA MIEJSKA

Teresa Ruciñska
Przewodnicz¹ca
Komisji Rewizyjnej

Piotr Choryñski
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Barbara Czachura
Wiceprzewodnicz¹ca
Rady Miejskiej

Agata Adamczak

Piotr Ka³u¿ny
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Tadeusz Witkowski
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

Bartosz Stawicki
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V KADENCJI

Marian Szkudlarek
Przewodnicz¹cy
Komisji Bud¿etu

Miros³aw Horla
Przewodnicz¹cy
Komisji
Gospodarczej

Waldemar
Nawrocki
Przewodnicz¹cy
Komisji Spraw
Spo³ecznych

Ewa Buczyñska
Przewodnicz¹ca
Komisji Rolnictwa

Jan Kita
Przewodnicz¹cy
Komisji Kultury
i Sportu

Adam Choryñski

Piotr Cichewicz

Eugeniusz Gensler

Marcin Lis

Konrad Napiera³a

Krzysztof
Szymanowski

Grzegorz Taterka

Anna Tomicka

Ryszard Wiczyñski
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W Swarzêdzu XV Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy odbêdzie siê 14 stycznia
2007 r. w hali sportowej Unia w
godz. 11:00 - 22:00. W programie przewidziano mnóstwo atrakcji: koncerty, pokazy, loteria, a o godz. 20:00 podziwiaæ bêdziemy
„Œwiate³ko do nieba” - pokaz sztucznych ogni.
Podczas XV Fina³u WOŒP zbieramy pieni¹dze dla ratowania ¿ycia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukê udzielania
pierwszej pomocy.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców do udzia³u w koncercie fina³owym.
Do zobaczenia 14 stycznia!
w imieniu Swarzêdzkiego Sztabu
WOŒP
Ewa Ma³ecka

Nowy Rok
powitamy na rynku
Wszystkich mieszkañców naszej gminy
spêdzaj¹cych tegorocznego Sylwestra w domach serdecznie zapraszamy do wspólnego
powitania Nowego Roku na swarzêdzkim rynku. Impreza sylwestrowa rozpocznie siê o godz.
23.00 i potrwa do 1.00 w nocy. W programie
przewiduje siê dobr¹ muzykê, konkursy, zabawy oraz pokazy sztucznych ogni. Szampana
równie¿ nie zabraknie. Zapraszamy!
R.

Fot. H. BŁACHNIO

Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy
znów zagra
w Swarzêdzu!

Œwiêto Niepodleg³oœci
Przed po³udniem 11 listopada, na swarzêdzkim rynku, zgromadzili siê
przedstawiciele w³adz miasta, kombatanci, przedstawiciele stowarzyszeñ,
harcerze, m³odzie¿ oraz mieszkañcy, na obchodach Narodowego Œwiêta
Niepodleg³oœci.

Uroczystoœæ rozpocz¹³ dŸwiêk syren i hejna³ Swarzêdza, nastêpnie orkiestra dêta odegra³a
hymn, a harcerze z³o¿yli meldunek burmistrz Annie Tomickiej oraz dokonali uroczystej zmiany warty przed pomnikiem, upamiêtniaj¹cym poleg³ych za wolnoœæ i ojczyznê.
Nastêpnie g³os zabra³a burmistrz Anna Tomicka, której wyst¹pienie poœwiêcone by³o refleksji nad polsk¹ drog¹ do niepodleg³oœci. Po odmówieniu modlitwyza ojczyznê zebrani wys³uchali koncertu pieœni patriotycznych w wykonaniu chóru mêskiego „Akord”. Program artystyczny przedstawi³a równie¿ m³odzie¿ z II Liceum Ogólnokszta³c¹cego. Nastêpnie, po z³o¿eniu wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem, odby³ siê przemarsz do koœcio³a p.w. Œw. Marcina,
gdzie o godzinie 11.00 odprawiona zosta³a msza œw. w intencji ojczyzny.
R.

www.swarzedz.pl
po modernizacji

¯aba przed zim¹
budzi siê ...
Po raz czternasty rozegrane zostan¹ w tym roku szkolnym Konkursy „Z³ota ¯aba”
i „Z³ota ¯abka”, organizowane przez swarzêdzk¹ Fundacjê Edukacji Spo³ecznej
„EKOS”. Etap wewn¹trzszkolny zaplanowano na 13-14 grudnia 2006 r.
Etap drugi, fina³owy, odbêdzie siê w Swarzêdzu 24 lutego 2007 r.
Konkursy adresowane s¹ do uczniów klas
pi¹tych i szóstych szkó³ podstawowych („Z³ota ¯abka”) oraz do uczniów drugich i trzecich klas gimnazjów („Z³ota ¯aba”) i przeprowadzane s¹ w dwóch dziedzinach: matematyki oraz literatury i jêzyka polskiego.
„Z³ota ¯abka” organizowana jest w szko³ach Poznania i powiatu poznañskiego, zaœ
„Z³ota ¯aba” w ca³ym województwie wielkopolskim i w województwie lubuskim. W
poprzedniej edycji Konkursów wziê³o udzia³
³¹cznie prawie 25.000 uczniów.
„Z³ot¹ ¯abê” i „Z³ot¹ ¯abkê” wspieraj¹ finansowo Miasto Poznañ, powiat poznañski,
Miasto i Gmina Swarzêdz oraz inne miasta i
gminy objête zasiêgiem Konkursów. Patronat
medialny sprawuje Telewizja Polska Oddzia³ w
Poznaniu, Radio Merkury i Gazeta Wyborcza.
Zainteresowani mog¹ znaleŸæ bli¿sze informacje na stronie internetowej organizatora:
www.ekos.edu.pl.

Od po³owy listopada oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzêdz www.swarzedz.pl
zmieni³a siê. Internauci (a jest ich dziennie
zazwyczaj oko³o 800) zauwa¿yli zapewne
now¹ szatê graficzn¹. Nawi¹zuje ona do stylistyki przyjêtej w UMiG i konsekwentnie stosowanej we wszystkich materia³ach promocyjnych Swarzêdza. Projekt graficzny strony
wykona³o Studio Reklamy Gajzlerowicz, a
budow¹ strony zajê³a siê firma HSI.
Nowy serwis jest bardziej rozbudowany w
stosunku do poprzedniego - zwiêkszona zosta³a jego funkcjonalnoœæ, pojawi³y siê nowe
dzia³y, uzupe³nione i uaktualnione zosta³y niektóre informacje. Wprowadziliœmy odrêbn¹
rubrykê poœwiêcon¹ gospodarce i inwestycjom. Rozbudowany zosta³ informator miej-

ski, pojawi³a siê nowa galeria zdjêæ. Do dyspozycji internautów oddaliœmy elektroniczn¹
wersjê „Prosto z ratusza” (w dziale E-Urz¹d
znajd¹ Pañstwo aktualne wydanie a tak¿e numery z poprzednich miesiêcy), proponujemy
te¿ korzystanie z „mapoteki”, czyli mapy geodezyjnej gminy.
Nowy serwis ca³y czas bêdzie udoskonalany i rozbudowywany. Tworzymy go u¿ywaj¹c
CMS Typo3, dziêki czemu wprowadzanie
zmian, nowych funkcji oraz umieszczanie newsów jest znacznie ³atwiejsze ni¿ do tej pory.
Prosimy o uwagi i sugestie, które pozwoli³yby ulepszyæ nasz¹ witrynê, mo¿na je przekazywaæ pos³ugujac siê formularzem kontaktowym znajduj¹cym siê w dziale E-Urz¹d.
R.
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Bogucin odetchn¹³
Na pocz¹tku grudnia zakoñczona zosta³a budowa nawierzchni ul. Wrzosowej i czêœci ul. Grzybowej (stanowi¹cej po³¹czenie z ul. Jod³ow¹) w Bogucinie. Inwestycja kosztowa³a prawie 4 mln z³otych. Za tê kwotê na odcinku ok.
1,2 km wykonana zosta³a jezdnia i chodniki z wjazdami do posesji, kanalizacja
deszczowa oraz brakuj¹ce przy³¹cza kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gowej.
Ponadto na ul. Wrzosowej na odcinku od ul. ks. Kanonika Janke do ul. Grzybowej zosta³a wymieniona sieæ wodoci¹gowa wraz z przy³¹czami.
Wybudowanie nawierzchni w czêœci ul. Grzybowej oznacza po³¹czenie czêœci ulic ju¿ utwardzonych w Bogucinie z drog¹ asfaltow¹ ³¹cz¹c¹ ul. Ba³tyck¹
w Poznaniu. W du¿ym stopniu u³atwi to ¿ycie mieszkañcom tej okolicy i umo¿liwi dojazd pojazdom interwencyjnym (stra¿ po¿arna, pogotowie, policja).

6 grudnia ukoñczon¹ budowê wizytowa³a burmistrz Bo¿ena Szyd³owska, z uznaniem wypowiadaj¹c siê na temat jakoœci i zakresu
prac. Z wielk¹ satysfakcj¹ mówi³ nam o tej inwestycji równie¿ so³tys Bogucina Zbigniew Kaczmarek.

Fot. M. WOLIŃSKI

Œwiate³ko w tunelu
Od kilku miesiêcy trwa budowa dwupoziomowego skrzy¿owania (tunelu
pod torami kolejowymi) w ul. Kirkora w Swarzêdzu. Koszt tej inwestycji to
ponad 8,6 mln z³. Swarzêdz otrzyma³ na ten cel dofinansowanie ze œrodków
Unii Europejskiej (EFRR - ZPORR) w wysokoœci ponad 6 mln z³.
Ta najwiêksza w bie¿¹cym roku inwestycja jest wspólnym dzie³em gminy
Swarzêdz i Polskich Linii Kolejowych. Budowa przejazdu 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 telefonicznych i energetycznych.
Prace, którym kibicuj¹ nie tylko mieszkañcy Nowej Wsi, posuwaj¹ siê w
szybkim tempie i widaæ ju¿ nie tylko zarys przejazdu pod torami, ale i kszta³
nowego uk³adu drogowego w tym rejonie.
Powstaj¹cy tunel pod torami przebiega obok istniej¹cego przejazdu, dziêki
czemu do ostatniej chwili mo¿na bêdzie z niego korzystaæ. Budowa potrwa
kilkanaœcie miesiêcy a otwarcie tunelu dla ruchu przewidziane jest na koniec
lata przysz³ego roku.

Na budowie tunelu w ul. Kirkora.

Lodowisko czas mroziæ

Fot. M. WOLIŃSKI

Jak informuje Zofia Lewandowska - kierownik Referatu Inwestycji w swarzêdzkim UMiG budowa sztucznego lodowiska obok p³ywalni „Wodny Raj”
zosta³a zakoñczona. Od aury zale¿y, kiedy mo¿na zacz¹æ z niego korzystaæ.
Uruchomienie mro¿enia p³yty lodowiska i praca urz¹dzeñ ch³odz¹cych powinny odbywaæ siê w temperaturze do 10 stopni C. Tafla ma wymiary 20x40 m,
lodowisko bêdzie czynne przez kilka miesiêcy w roku, od jesieni do wiosny. W
przysz³oœci planowane jest równie¿ zadaszenie lodowiska, a latem p³yta ma
byæ wykorzystywana jako miejsce dla widowni imprez artystycznych oraz jako
kort tenisowy. 8 grudnia, gdy zamykaliœmy to wydanie „Prosto z ratusza” nie
by³ jeszcze znany termin uruchomienia lodowiska, ani szczegó³y zwi¹zane z
korzystaniem z tego obiektu.
Przypomnijmy, ¿e ko³o „Wodnego Raju” powsta³a równie¿ plenerowa, przykryta dachem scena wraz z dwukondygnacyjnym budynkiem techniczno-socjalnym, w którym mieszcz¹ siê m.in. szatnie, garderoby, toalety dla artystów i
wykonawców wystêpuj¹cych na tej scenie. Zaplecze sceny s³u¿yæ ma równie¿
osobom korzystaj¹cym ze sztucznego lodowiska.
R.

Koncert kolêd i piosenek bo¿onarodzeniowych
7 stycznia o godz. 18.00 w koœciele p.w. Matki Bo¿ej Mi³osierdzia na os. Koœciuszkowców odbêdzie siê koncert kolêd i piosenek
bo¿onarodzeniowych „Ko³ysankê dzieci¹teczku nuci œwiat” w wykonaniu parafialnego zespo³u Siloe.

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu „Prosto z ratusza”
w informacji pt. „Inwestycje 2003-2006” znalaz³ siê b³¹d, na który zwrócili nam uwagê
Czytelnicy. Przepraszamy, równie¿ w imieniu
szefowej referatu inwestycji UMiG Zofii Le-

wandowskiej, i wyjaœniamy, ¿e: w 2005 roku
za pieni¹dze gminy zosta³a wybudowana kanalizacja deszczowa w ul. Poznañskiej - do
BZ WBK i w ul. Meblowej, a Aquanet zbudowa³ tam kanalizacjê sanitarn¹. By³ to I etap
zadania inwestycyjnego. W pozosta³ych uli-

cach (Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krêtej i
Wawrzyniaka) budowa kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz (czêœciowo) sieci wodoci¹gowej rozpocznie siê prawdopodobnie w I
pó³roczu 2007, po rozstrzygniêciu przez Aquanet przetargu na tê czêœæ inwestycji.
Red.
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LIST Z SPDST
Wizyta ksiêdza biskupa
Zdzis³awa Fortuniaka

W poniedzia³ek, 9 paŸdziernika 2006 roku,
mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ w naszym
warsztacie ksiêdza biskupa Zdzis³awa Fortuniaka. Na pocz¹tku wizyty pani Basia Kucharska uroczyœcie powita³a naszego goœcia oraz
przyby³ego z nim Proboszcza Parafii Matki
Boskiej Ostrobramskiej - ksiêdza Eugeniusza
GuŸdzio³a. Wszyscy zaœpiewaliœmy piosenkê, któr¹ prezentowaliœmy na naszym „Anielskim Œpiewograniu”, zatytu³owan¹ „Aniele”.
Nastêpnie odby³ siê pokaz zdjêæ z II Diecezjalnego Przegl¹du Piosenki Religijnej Osób
Niepe³nosprawnych. Po zakoñczeniu prezentacji zdjêæ, chwyciliœmy siê za rêce i wspólnie odœpiewaliœmy nasz warsztatowy hymn
„Jaka si³a”. W imieniu uczestników WTZ zaprosi³am Ksiêdza Biskupa do zwiedzenia naszego miejsca pracy oraz na poczêstunek
przygotowany przez pracowniê gospodarstwa
domowego. Ksi¹dz Biskup wyrazi³ radoœæ, i¿
móg³ odwiedziæ nasz warsztat. Dla nas jego
wizyta by³a równie¿ ogromnym prze¿yciem.
Agata Kiejdrowska

Bardzo szczególni goœcie
w bibliotece
Now¹ siedzibê biblioteki na os. Czwartaków
odwiedzili szczególni Goœcie. Wychowankowie Warsztatu Terapii Zajêciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej
Troski pod opiek¹ terapeutów i przewodnicz¹cej - p. Basi Kucharskiej zasiedli w nowej, przestronnej czytelni. Specjalnie dla Nich tañczyli, œpiewali i recytowali wierszyki piêciolatki z
Przedszkola nr1, któremu patronuj¹ „¯o³êdziowe Skrzaty”. Przedszkolaki piêknie zaprezentowali swój program. By³ las i jego mieszkañcy i wspólne gotowanie - a¿ pachnia³o w ca³ej
bibliotece... Mimo, i¿ przewa¿a³y piosenki o
deszczu i jesiennej s³ocie, na twarzach wszystkich goœci³ promienny uœmiech, a za oknami
œwieci³o rzadkie o tej porze roku s³oñce. Maluchy z przedszkola zaprosi³y wszystkich do
wspólnej zabawy. Goœcie zrewan¿owali siê za
wspania³y wystêp piêkn¹ pieœni¹ - modlitw¹
do Anio³a Stró¿a z proœb¹, aby czuwa³ nad

wszystkimi. Nasza biblioteczna poetka - p.
Agata Widzowska-Pasiak przeczyta³a wszystkim swój wiersz. Po zakoñczeniu czêœci artystycznej Goœcie zwiedzili bibliotekê, niektórzy zostali naszymi czytelnikami.
Spotkanie w bibliotece by³o jedn¹ z form
rehabilitacji spo³ecznej dla naszych Goœci,
którzy poprzez swoj¹ niepe³nosprawnoœæ czêsto maj¹ utrudniony kontakt z drugim cz³owiekiem. Terapia odbywa siê poprzez kontakt
ze œrodowiskiem i jest wa¿na w ka¿dym wieku. Rehabilitacja zawodowa dokonuje siê w
pracowniach poprzez ró¿ne techniki. Uczestnicy maj¹ zdolnoœci plastyczne, aktorskie,
recytatorskie. Ich prace mo¿na obejrzeæ w
czytelni biblioteki na os. Czwartaków1 od 27
listopada do 11 grudnia. Zapraszamy.
Chcemy, aby spotkania z wychowankami
Stowarzyszenia by³y cykliczne i ze swej strony zapewniamy, ¿e bêdziemy doskonaliæ swój
warsztat w dziedzinie biblioterapii, aby poprzez ksi¹¿kê dodaæ do ich ¿ycia jakiœ promyk s³oñca.
Gra¿yna Sobañska
st. bibliotekarz

Nowy przewodnik po Szlaku Piastowskim
Pod koniec wrzeœnia na pó³kach
ksiêgarskich pojawi³o siê trzecie, zaktualizowane wydanie przewodnika
po Szlaku Piastowskim autorstwa
wybitnego wielkopolskiego krajoznawcy W³odzimierza £êckiego.
Id¹c z duchem czasów, autor swój przejrzysty w formie przewodnik opracowa³ pod
k¹tem turystów poruszaj¹cych siê samochodem osobowym lub autokarem. W czêœci koñcowej przedstawia te¿ propozycje dla rowerzystów. Z oczywistych dziœ powodów prawie zupe³nie pomija mo¿liwoœæ korzystania
z coraz mniej licznych po³¹czeñ kolejowych.
Szlak zosta³ opisany z podzia³em na 4 odcinki. Dwa pierwsze odnosz¹ siê do trasy
g³ównej od Poznania przez Gniezno, Trzemeszno, Strzelno do Kruszwicy. Pozosta³e do
tras bocznych wytyczonych na pó³noc i po³udnie od niej. Korzystaj¹cy z przewodnika
znajdzie w nim zwiêz³e opisy miejscowoœci i
obiektów, wyt³uszczony druk zwraca uwagê
na najcenniejsze z nich. W ich zlokalizowaniu pomog¹ mapy na pocz¹tku i koñcu publikacji oraz plany miejscowoœci, budowli czy
parku krajobrazowego. Ponadto jest szereg
informacji praktycznych. Osoby chc¹ce zanocowaæ na trasach, znajd¹ w opisie bazy

Firmie SITA
ju¿ dziêkujemy
Jest nadzieja, ¿e nadchodz¹cej zimy drogi
i ulice na terenie naszej gminy bêd¹ utrzymane lepiej ni¿ w poprzednich latach. Przetarg
dotycz¹cy zimowego utrzymania dróg wygra³a swarzêdzka firma „Budownictwo Drogowe KRUG s.j.”. Praca firmy SITA, która dotychczas zwyciê¿a³a w przetargach, oceniana
by³a bardzo krytycznie.
R.

Ca³y Swarzêdz tañczy
20 paŸdziernika oraz 27 listopada w „Pa³acyku pod lipami” w Swarzêdzu mia³y miejsce taneczne spotkania, w czasie których
mo¿na by³o bezp³atnie nauczyæ siê podstawowych kroków tañca latynoamerykañskiego i
towarzyskiego. Zajêcia prowadzi³a Katarzyna Prais-Guliñska ze Szko³y Tañca Diament
z Antoninka. Na pierwszym spotkaniu zaprezentowany zosta³ pokaz taneczny w wykonaniu 17-osobowej grupy dziewczynek. Akro-

noclegowej ogólne informacje o ich standardzie i cenach. Warto te¿ zauwa¿yæ na ok³adce oraz stronach 2 i 3 fotografie drewnianych
rzeŸb Boles³awa Chrobrego i jego wojów pierwotnie stoj¹cych w Kobylnicy, których nasza
gmina pozby³a siê w 2000 r.
Autor na ogó³ stara siê podawaæ w pe³ni
aktualne informacje, przyk³adem mog¹ byæ
dotycz¹ce Wierzenicy. Mniej trafne s¹ te dotycz¹ce Swarzêdza: Swarzêdzkie Fabryki
Mebli nie s¹ dziœ g³ównym obiektem przemys³owym miasta. Pró¿no te¿ szukaæ w nim
Zak³adów Jajczarsko-Drobiarskich i ok. 400
rzemieœlniczych warsztatów stolarskich. Jednak nie te niedoci¹gniêcia powoduj¹, ¿e przewodnika nie mo¿na uznaæ za znakomity a tylko za bardzo dobry. Powodem jest ma³a starannoœæ wydawcy - Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu. Usuniêcie przez wydawcê podpisów pod zdjêciami czyni ich czêœæ zupe³nie
anonimowymi, dodatkowo niektóre s¹ zbyt
ciemne. Podobnie zapis cen biletów „n.” i „u.”
w sytuacji gdy nie brakuje wolnego miejsca
na pe³en. Niestaranna korekta, w efekcie której jednym z najciekawszych obiektów na trasach bocznych jest Park Sdankowy, a nie Solankowy w Inowroc³awiu.
W³odzimierz Buczyñski
bacje wykonane przez dzieci zaskoczy³y
wszystkich. Po pokazie przysz³a chwila prawdy dla pocz¹tkuj¹cych tancerzy w wieku od
20 do 60 lat. Na pocz¹tku by³o ciê¿ko, ale po
paru utworach w rytmie merenge, salsy czy
walca pocz¹tkuj¹cy tancerze nabyli pewnoœci siebie. Atmosfera by³a niesamowita, wszyscy nawzajem sobie pomagali a na koniec
zosta³ odtañczony wspólny uk³ad taneczny.
Kolejne taneczne spotkanie odbêdzie siê 29
stycznia 2007.
R.
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Biblioteka poleca
ksi¹¿ki popularno-naukowe

„Twory natury” czy stwory z baœni?
Wystawa fotografii Henryka B³achnio
„Gdy wchodzisz w las stajesz siê drzewem, co w twojej ciszy siê rozros³o...”
/Wincenty Faber, „Wêdrówka”/

Nasi goœcie
Pierwsze spotkanie
W listopadzie odwiedzili nas mali s¹siedzi
- dzieci ze ¿³obka „Maciuœ”. Maluchy, choæ nie
potrafi¹ jeszcze samodzielnie czytaæ, ucz¹ siê
pilnie jak nale¿y zachowywaæ siê w bibliotece, jak obchodziæ siê z ksi¹¿k¹. Oswajanie dzieci z atmosfer¹ biblioteki, z widokiem pó³ek
pe³nych ksi¹¿ek, czytanie im wierszyków i bajeczek na pewno pozytywnie wp³ywa na ich
rozwój i w przysz³oœci powiêkszy grono zagorza³ych czytelników naszej biblioteki. Dzieci
ze ¿³obka przynios³y nam w darze piêkne pluszowe prezenty, zwiedzi³y bibliotekê i... na
pewno wróc¹ tu jeszcze nie jeden raz.

Jesienne barwy
Trzy grupy przedszkolaków z przedszkola
„¯o³êdziowe skrzaty” przygotowa³y prace
konkursowe „Barwy jesieni” i przynios³y je
na wystawê do naszej biblioteki. Dzieci zwiedzi³y bibliotekê, wys³ucha³y wierszyków, zajada³y siê ciastkami i obieca³y, ¿e nied³ugo
znów do nas przyjd¹ z wizyt¹.
MM
(Od redakcji: W bibliotece goœcili niedawno tak¿e podopieczni SPDST - o tej wizycie
piszemy na str. 8)

Przepiêkne fotografie autorstwa Henryka B³achnio nie tylko urzekaj¹ widza, ale stawiaj¹
przed nim nie³atwe pytanie- czy to, co widzimy dzia³o siê naprawdê, czy te¿ wyobraŸnia artysty stworzy³a ten piêkny œwiat? Czy to drzewa z lasu, czy drzewce z baœni jakiejœ? Czy szukaæ
tu powinniœmy uœpionych elfów, leœnych ludzi zastyg³ych w czarodziejskich pozach, czy prozaicznych mieszkañców lasu, o których czytamy w szkolnych podrêcznikach? Tym, zagubionym w interpretacji, pomaga odnaleŸæ sens p. Halina Dziszyñska-B³achnio, której poetyckie
komentarze
mog¹ pe³niæ
rolê przewodnika po zaczarowanym
œ w i e c i e
drzew. Jej literackie i graficzne klucze
nie narzucaj¹
jedynego
w³aœciwego
rozumienia
fotografii,
lecz wskazuj¹
jedn¹ z dróg,
jak¹ mo¿emy
poruszaæ siê
w labiryncie
korytarzy pomarszczonej
kory. Ka¿dy
widz mo¿e
przecie¿ na
swój sposób
odczytaæ znaczenia symboli przedstawionego tu
œwiata natury. Forma, kszta³t, kolor drzew niew¹tpliwie wprowadzaj¹ nas w œwiat odrealniony,
wywo³uj¹ skojarzenia z pogranicza natury i baœni, rzeczywistoœci i marzeñ, jawy i snu. Fotografie mog³yby byæ ilustracjami do baœni braci Grimm lub tomiku poezji, ale wtedy pe³ni³yby
rolê s³u¿ebn¹ wobec literatury. A przecie¿ nie musz¹ istnieæ poprzez coœ lub kogoœ. Same w
sobie i same dla siebie s¹ dzie³ami sztuki. Drzewo wygl¹da piêknie wœród innych sobie podobnych lub ca³kiem odmiennych, ale czy¿ samotne drzewo, jego konar lub korzeñ przepychaj¹cy
siê przez bruzdy ziemi nie s¹ cudem natury?
To nie s¹ zwyk³e drzewa.
To nie s¹ zwyk³e fotografie.
Twory natury przemieni³y siê przed obiektywem artysty w barwne, baœniowe stwory...
Zapraszam na fotograficzn¹ wystawê magicznych drzew w galerii biblioteki na os. Czwartaków.
Ma³gorzata Merczyñska
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104 urodziny
Pani Pelagii Bajon
Pani Pelagia Bajon jest najstarsz¹ mieszkank¹ Swarzêdza. W sobotê 9 grudnia obchodzi³a 104 urodziny. Ta niecodzienna uroczystoœæ
zgromadzi³a cz³onków rodziny sêdziwej jubilatki, którzy, oprócz serdecznych ¿yczeñ, kwiatów i upominków, ofiarowali Jej figurkê anio³ka. Jak zdradzi³a nam córka Pani Pelagii - Jadwiga Schneider -jest to
ju¿ 48. anio³ek w kolekcji jej Mamy. Sta³o siê bowiem rodzinn¹ tradycj¹ obdarowywanie seniorki rodu takim w³aœnie upominkiem, i to
co miesi¹c, ju¿ od setnych urodzin...
Pani Pelagia Bajon jest rodowit¹ swarzêdzank¹, niegdyœ zajmowa³a siê krawiectwem. Wiêksz¹ czêœæ ¿ycia mieszka³a przy ul. Go³êbiej,
a ostatnio mieszka z córk¹ w domu przy ul. Gruszczyñskiej. Mimo
wieku zachowa³a sprawnoœæ, choæ oczywiœcie wymaga troski, pomocy i opieki. W niedzielê 10 grudnia najstarsza swarzêdzankê odwiedzi³a burmistrz Bo¿ena Szyd³owska.

Komunikat
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu, ul. Poznañska 25 - Sekcja Œwiadczeñ Rodzinnych informuje, i¿ w zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 16
listopada 2006 r. „o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych” przyznaje siê dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego dla dzieci, które we wrzeœniu 2006 roku rozpoczê³y przygotowanie przedszkolne - „zerówkê”, w wysokoœci 100,00 z³ na dziecko.
W celu otrzymania powy¿szego œwiadczenia nale¿y zg³osiæ siê
do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu ul. Poznañska 25
pokój nr 15 w celu uzupe³nienia wniosku o wskazany dodatek. Przyznanie œwiadczenia przys³uguje bowiem na pisemny wniosek.
Uzupe³nienia do z³o¿onych wniosków, a tak¿e nowe wnioski
przyjmowane s¹ przez pracowników Sekcji Œwiadczeñ Rodzinnych
w godzinach pracy Oœrodka: w poniedzia³ek godz. 8.00 - 16.00 i
od wtorku do pi¹tku godz. 7.30 - 15.30

17 listopada w Zespole Szkó³ w
Paczkowie odby³ siê spektakl wed³ug scenariusza nauczycielki j.
polskiego p. Barbary Zonkó.

To warto by³o zobaczyæ:

By³ to niezwyk³y wieczór, inny od pozosta³ych, pozbawiony zgie³ku, natrêctwa, a
wype³niony cisz¹, œwiat³em, dobr¹ myœl¹ i
s³owem. Spektakl nawi¹zywa³ do piêknej tradycji, któr¹ kultywowali nasi przodkowie. W
trosce o swoich zmar³ych, w dzieñ zaduszny
rozpalali ogniska na rozstajnych drogach,
aby œwiat³o wskazywa³o kierunek wêdruj¹cym duszom i aby te wêdruj¹ce, zab³¹kane
dusze mog³y ogrzaæ siê przy cieple ognia. O
tej tradycji przypomnieli nam uczniowie
Ko³a Teatralnego wraz z opiekunem p. Barbar¹ Zonkó.
17 listopada wieczorem w auli szkolnej rozb³ys³y dziesi¹tki œwiec, piêkna scenografia
miasta z bia³ymi górami siêgaj¹cymi nieba i
ze skromnym cmentarzykiem w tle nastraja³a
do refleksji.
G³ówny bohater przedstawienia uwik³any
w kierat codziennoœci by³ zagubiony we
wspó³czesnym œwiecie. Któregoœ dnia bicie
zegara podobne do uderzeñ jego w³asnego

serca nak³oni³o go do analizy swojego dotychczasowego ¿ycia. Wspomniany bohater Cz³owiek, zagrany przez Nataliê Nowak, opowiada³ widzom, ¿e nie mia³ czasu dla siebie i
innych, bo wci¹¿ by³ w biegu. Stwierdzi³, ¿e
nie chce ju¿ tak ¿yæ, ale nie wiedzia³, co powinien zrobiæ, by jego ¿ycie nabra³o sensu.
Mia³ wiele w¹tpliwoœci, chwilami ba³ siê tak
bardzo, ¿e chcia³ zrezygnowaæ. Cz³owiek
wielkim wysi³kiem podj¹³ decyzjê o zmianie.
Od tej chwili na jego drodze zaczêli pojawiaæ
siê sprzyjaj¹cy mu przyjaciele podró¿y - dobre duchy. Krok po kroku Cz³owiek posuwa³
siê naprzód, tym samym uœwiadamia³ widzowi jak wa¿ne jest samodoskonalenie, rozwój,
ci¹g³a refleksja nad w³asnym ¿yciem. Cz³owiek uwierzy³ we „w³asn¹ legendê”, któr¹
mo¿e zrealizowaæ, jeœli tylko bêdzie odwa¿ny i wytrwa³y. Zapragn¹³ spe³niæ swoj¹ „jedyn¹ misjê na Ziemi”!
Cz³owiek, kiedy pracuje, rozwija siê, cieszy i kocha, sprawia, ¿e ¿ycie jest piêkne i

„Piêknie ¿yj¹cych ... zaduszki”
godne! Zrozumieliœmy to jeszcze dok³adniej
po wys³uchaniu interpretacji „Dezyderaty”,
któr¹ na tle muzyki wyg³osi³a Dorota Prz¹dak. Publicznoœæ w g³êbokiej zadumie wys³ucha³a Darii Wieloch, która przeczyta³a list
Gabriela Garcii Marqueza napisany kiedy pisarz by³ bardzo chory i wiedzia³, ¿e nied³ugo
bêdzie ju¿ cieszy³ siê ¿yciem. Ten po¿egnalny list kolumbijskiego noblisty, to zachwycaj¹co szczera i wspania³a pochwa³a ¿ycia.
Ostatnia scena, w której bohaterowie stoj¹
razem trzymaj¹c siê za rêce przy muzyce
Antoniny Krzysztoñ „¯ycie jest listem”, symbolizowa³a, ¿e jeœli cz³owiek ¿yje godnie, to
czuje wartoœæ i moc, i na pewno nie jest sam,
otacza go ciep³y kr¹g bliskich i przyjació³!
Z tym spektaklem uczniowie z Ko³a Teatralnego 23.11 2006r. jad¹ na goœcinny wystêp do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek do
Sanktuarium œw. Matki Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach.
BZ
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8 x 50 wspólnych lat!

Pañstwo Joanna i Marian Stefañscy

Pañstwo Joanna i Józef So³tysiakowie

Pañstwo Gabryela i W³adys³aw Bukowiczowie

Pañstwo Ludwika i Jan Nawroccy

Pañstwo Zofia i Leon Skonieczni

Pañstwo Anna i Józef Majtczakowie

Pañstwo Urszula i Stefan Kaletowie

Pañstwo Genowefa i Romuald Kasprowiczowie

Fot. (8x) M. WOLIŃSKI

W œrodê 13 grudnia w Oœrodku Kultury w Swarzêdzu odby³a siê sympatyczna uroczystoœæ wrêczenia medali
za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie.
Z r¹k burmistrz Bo¿eny Szyd³owskiej medale, serdeczne gratulacje i podziêkowania otrzymali Pañstwo:
Gabryela i W³adys³aw Bukowiczowie, Urszula i Stefan Kaletowie, Genowefa i Romuald Kasprowiczowie, Anna
i Józef Majtczakowie, Ludwika i Jan Nawroccy, Zofia i Leon Skonieczni, Joanna i Józef So³tysiakowie oraz
Joanna i Marian Stefañscy.
Redakcja serwisu „Prosto z ratusza” równie¿ sk³ada Jubilatom serdeczne ¿yczenia.
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24 paŸdziernika odby³a siê LXIII sesja
Rady Miejskiej Swarzêdza. Podjêto
nastêpuj¹ce uchwa³y:
NR LXIII/454/2006
w sprawie: zwolnienia z podatku od
nieruchomoœci.
§1
1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoœci budynki i budowle lub ich czêœci zajête na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej przez podmioty dokonuj¹ce na terenie Gminy Swarzêdz nowych inwestycji
lub tworz¹ce nowe miejsca pracy zwi¹zane z nowymi inwestycjami w rozumieniu § 2 pkt 1 i 2 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹.
2. Zwolnienie z podatku od nieruchomoœci, o którym mowa w §1 ust.1 uchwa³y,
przys³uguje na warunkach i zasadach
okreœlonych w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹ (Dz.U. z
2006r. Nr 142 poz.1017).
Uzasadnienie:
Do celów strategicznych okreœlonych w
misji Miasta i Gminy Swarzêdz nale¿¹:
kreowanie zrównowa¿onej i nowoczesnej
gospodarki, miasta otwartego na inwestorów i partnerów gospodarczych oraz poprawienie warunków ¿ycia mieszkañców.
Otwarcie na nowe inwestycje i tworzenie
warunków zachêcaj¹cych partnerów gospodarczych do inwestowania w naszej
Gminie pozwoli jednoczeœnie na tworzenie kolejnych miejsc pracy dla mieszkañców Gminy, bêd¹cych podstaw¹ zapewnienia poprawy warunków ¿ycia mieszkañców. Realizacji powy¿szych celów s³u¿yæ ma przygotowany projekt uchwa³y w
sprawie udzielenia pomocy regionalnej na
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z
now¹ inwestycj¹, w formie zwolnienia z
podatku od nieruchomoœci.
Przygotowana uchwa³a przewiduje zwolnienie z podatku od nieruchomoœci budynków i budowli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, stanowi¹cych nowe inwestycje. Uzyskanie prawa do maksymalnie dwuletniego zwolnienia z podatku od nieruchomoœci obwarowane jest poniesieniem okreœlonych na-
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k³adów inwestycyjnych lub utworzeniem
okreœlonej iloœci nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹. Progi dostêpnoœci zwolnienia dla poszczególnych
grup przedsiêbiorców zdywersyfikowano
z uwagi na ró¿ne mo¿liwoœci finansowe
przedsiêbiorstw o ró¿nej wielkoœci zatrudnienia i sumie bilansowej. Uchwa³a kierowana jest zatem zarówno do przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w mniejszym zakresie, zatrudniaj¹cych od kilku do kilkudziesiêciu osób,
jak i do podmiotów gospodarczych o setkach miejsc pracy i bardzo szerokim spektrum dzia³alnoœci.
Akces przedsiêbiorcy do projektowanego
programu pomocy mo¿e nast¹piæ do koñca bie¿¹cego roku. Po spe³nieniu warunków okreœlonych w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy
zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹, oraz dodatkowych warunków okreœlonych w niniejszej uchwale, przedsiêbiorca mo¿e liczyæ na 2-letnie zwolnienie z podatku od
nieruchomoœci, przy czym nowa inwestycja i nowe miejsca pracy musz¹ byæ utrzymane przez minimum 5 lat od dnia zakoñczenia inwestycji lub dnia utworzenia
miejsc pracy. Gwarantuje to trwa³e przywi¹zanie podmiotu gospodarczego do
Gminy Swarzêdz i przynoszenie dodatkowych dochodów bud¿etowych z podatku od nieruchomoœci po okresie zwolnienia podatkowego. Maksymalny termin
korzystania ze zwolnienia ustalono na
dzieñ 31 grudnia 2013r.
Jednoczeœnie uchwa³a wspomagaæ ma
podmioty, które nie maj¹ ¿adnych zaleg³oœci w podatkach i op³atach nale¿nych
Gminie Swarzêdz ani te¿ nie korzysta³y
w okresie 2 lat przed z³o¿eniem zg³oszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomoœci z umorzenia zaleg³oœci podatkowych. Tym samym wspierani maj¹ byæ przedsiêbiorcy solidni, rokuj¹cy w przysz³oœci terminowe uiszczanie podatków nale¿nych
Gminie Swarzêdz.
Podjêcie niniejszej uchwa³y, utworzonej
na podstawie ogólnopolskiego programu
udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub
tworzenie nowych miejsc pracy zwi¹zanych z now¹ inwestycj¹, pozwala na
uproszczenie procedur udzielania pomocy przedsiêbiorcom i nie wymaga przechodzenia skomplikowanej drogi notyfikacji przez Komisjê Europejsk¹.
Zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych od

nieruchomoœci stanowi¹cych nowe inwestycje powinno zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ Gminy dla nowych inwestorów i przyczyniæ siê
do utworzenia nowych miejsc pracy.
Niniejsza uchwa³a spowoduje ograniczenie przysz³ych wp³ywów bud¿etowych. Z
uwagi na zale¿noœci miêdzy wieloma
zmiennymi oszacowanie wielkoœci utraty
dochodów jest niemo¿liwe.
Wobec powy¿szego podjêcie niniejszej
uchwa³y uznaje siê za zasadne.
Nr LXIII/455/2006
w sprawie: pomocy de minimis dla
przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie Miasta i Gminy Swarzêdz poprzez zwolnienie z podatku od
nieruchomoœci.
§1
1. Celem zintensyfikowania rozwoju gospodarczego na terenie Miasta i Gminy
Swarzêdz wprowadza siê zwolnienia w
podatku od nieruchomoœci udzielane
przedsiêbiorcom na zasadach okreœlonych Uchwa³¹.
2. Uchwa³a okreœla szczegó³owe warunki udzielania pomocy publicznej, do której zastosowanie maj¹ przepisy Rozporz¹dzenia Komisji (WE) Nr 69/2001 z
dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis. (Dz. U. WE L 10 z
13.01.2001 r.).
Uzasadnienie:
Jednym z g³ównych celów Miasta i Gminy Swarzêdz jest poprawa warunków
¿ycia mieszkañców dlatego te¿ otwarcie
siê na nowe inwestycje i tworzenie warunków zachêcaj¹cych partnerów gospodarczych do inwestowania w naszej Gminie pozwoli na tworzenie kolejnych miejsc
pracy dla mieszkañców Gminy. Realizacji powy¿szych celów s³u¿yæ ma przygotowany projekt uchwa³y w sprawie pomocy de minimis dla przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie Miasta
i Gminy Swarzêdz poprzez zwolnienie z
podatku od nieruchomoœci.
Pomoc de minimis to pomoc, której wielkoœæ uzyskana przez danego przedsiêbiorcê w ci¹gu 3 kolejnych lat nie przekracza kwoty 100 tys. euro brutto. Przyjmuje siê, ¿e z uwagi na brak wp³ywu na
konkurencjê pomoc udzielana do ww.
wysokoœci jest dopuszczalna o ile jest
zgodna z warunkami okreœlonymi w rozporz¹dzeniu KE nr 69/2001 w sprawie
stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w
odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z
13.01.2001r.) i nie wymaga notyfikacji do
Komisji Europejskiej.
dokoñczenie na stronie 13
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niem Nr OR 0151/77/2006 Burmistrza
Miasta i Gminy z dnia 30 wrzeœnia 2006r.
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

dokoñczenie ze strony 12
Nr LXIII/456/2006
w sprawie: nabycia nieruchomoœci po³o¿onej w Swarzêdzu, oznaczonej numerami dzia³ek 2164/8 i 2164/19, nale¿¹cej do Swarzêdz Meble S.A. poprzez
przeniesienie w³asnoœci w zamian za
zobowi¹zania z tytu³u podatku od nieruchomoœci oraz op³at za wieczyste
u¿ytkowanie.
§1
Rada Miejska w Swarzêdzu wyra¿a
zgodê na nabycie na rzecz Gminy Swarzêdz prawa w³asnoœci nieruchomoœci
po³o¿onej w Swarzêdzu, oznaczonej na
arkuszu mapy 19 numerami dzia³ek
2164/8 oraz 2164/19 o ³¹cznej powierzchni 0.0802 ha, stanowi¹cej w³asnoœæ Swarzêdz Meble S.A., zapisanej
w ksiêdze wieczystej PO2P/00000196/
1 do kwoty 234 565 z³ (s³ownie: dwieœcie trzydzieœci cztery tysi¹ce piêæset
szeœædziesi¹t piêæ z³) w zamian za zobowi¹zania z tytu³u podatku od nieruchomoœci oraz op³at za wieczyste u¿ytkowanie.
Uzasadnienie:
W wyniku negocjacji prowadzonych przez
przedstawicieli Gminy Swarzêdz i firmy
Swarzêdz Meble S.A. ustalono, ¿e w ramach rozliczeñ zobowi¹zañ z tytu³u podatku od nieruchomoœci oraz op³at za
wieczyste u¿ytkowanie Gmina Swarzêdz
przejmie na w³asnoœæ przedmiotow¹ nieruchomoœæ do kwoty 234 565 z³ (s³ownie: dwieœcie trzydzieœci cztery tysi¹ce
piêæset szeœædziesi¹t piêæ z³) wynikaj¹c¹
z operatu szacunkowego sporz¹dzonego na dzieñ 3 paŸdziernika 2006 r. przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego El¿bietê
Szczepañsk¹
Nr LXIII/457/2006
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2006.
§1
Postanawia siê zaci¹gn¹æ po¿yczkê
do wysokoœci 1.000.000 z³ /jeden milion z³/ w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:
Budowa kanalizacji sanitarnej w dolnej czêœci Uzarzewa
Nr LXIII/458/2006
w sprawie: przeznaczenia czêœci umo-

rzonych po¿yczek z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.
§1
Postanawia siê kwotê 619.114,62 z³ pozostaj¹c¹ w dyspozycji Gminy z tytu³u
umorzenia czêœci po¿yczek przez NFOŒiGW, wynikaj¹cych z nastêpuj¹cych
umów , zaci¹gniêtych na nastêpuj¹ce
zadania:
a) Nr 394/2004/Wn-15/OW-KW-KP/P z
dnia 07.10.2004r. umorzenie w kwocie
366.614,62 z³, tj. 50 % zaci¹gniêtej po¿yczki na budowê kanalizacji sanitarnej
w Gruszczynie oraz budowê kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w Swarzêdzu.
b) Nr 659/2004/Wn-15/OW-KW-KP/P z
dnia 29.12.2004r. umorzenie w kwocie
252.500 z³, tj. 50% zaci¹gniêtej po¿yczki
na budowê kanalizacji sanitarnej w ulicy
£¹kowej w Gruszczynie
przeznaczyæ na inwestycyjne przedsiêwziêcia proekologiczne, tj. rozbudowê i
modernizacjê Sk³adowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach
Nr LXIII/459/2006
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr/LXII/
453/2006 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 27.09.2006r. w sprawie nieodp³atnego przejêcia przez Gminê od
Agencji Nieruchomoœci Rolnych Skarbu Pañstwa obiektów infrastruktury
technicznej oraz zwi¹zanej z tym bezzwrotnej pomocy finansowej.
NR LXIII/460/2006
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., Uchwa³¹ NR LXI/438/2006 Rady
Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2006r.
Uchwa³¹ Nr LXII/450/2006 Rady Miejskiej
z dnia 27 wrzeœnia 2006r. oraz Zarz¹dze-

1. W paragrafie 1 zwiêksza siê dochody
bud¿etowe o kwotê 1.392.271 z³ i ustala
siê kwotê dochodów w wysokoœci
80.933.317 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 973.971 z³ i ustala siê plan po
zmianach w wysokoœci 7.246.067 z³
2. W paragrafie 2 zwiêksza siê wydatki
bud¿etowe o kwotê 1.153.981 z³ i ustala
siê kwotê wydatków w wysokoœci
96.292.381 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 973.971 z³ i ustala siê plan po
zmianach w wysokoœci 7.246.067 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. Paragraf 3 Uchwa³y bud¿etowej , otrzymuje brzmienie: „•ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego w wysokoœci
15.359.064 z³ jest nadwy¿ka bud¿etowa
z lat ubieg³ych, po¿yczka z WFOŒiGW
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:
- zmniejsza siê kwotê wydatków inwestycyjnych na 2006 rok o 67.000 z³ i ustala
siê plan po zmianach w wysokoœci
37.560.429 z³.
- zwiêksza siê kwotê wydatków inwestycyjnych na 2007 rok o 63.000 z³ i ustala
siê plan po zmianach w wysokoœci
36.183.322 z³.
Limit wydatków na lata 2006-2008 ustala
siê w wysokoœci 103.989.075 z³
Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y bud¿etowej
otrzymuje nowe brzmienie i stanowi za³¹cznik nr 4 do niniejszej uchwa³y
6. W paragrafie 5 Uchwa³y bud¿etowej
zwiêksza siê kwotê dotacji dla instytucji
kultury o kwotê 40.000 z³ i ustala siê plan
po zmianach w wysokoœci 1.118.500 z³
Wykaz zmian zawiera za³¹cznik nr 6 do
niniejszej uchwa³y
dokoñczenie na stronie14
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7. W paragrafie 7 Uchwa³y bud¿etowej
zwiêksza siê plan przychodów i wydatków
zak³adów bud¿etowych o 118.089 z³ i
okreœla siê kwotê planu przychodów i
wydatków w wysokoœci 7.778.704 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwa³y.

Nr LXIII/461/2006
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XXXVII/
287/2005 Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie
ustalenia organizacji oraz szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atnoœci za
pobyt w Oœrodku Wsparcia.

Nr LXII/462/2006
w sprawie: regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania œcieków przez
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w
Swarzêdzu.

Nr LXIII/463/2006
w sprawie: zmiany siedziby instytucji
kultury pod nazw¹ Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu.
§1
Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu z siedzib¹ w Swarzêdzu, ul.Rynek1 , utworzona uchwa³¹ Nr XLIX/524/2002 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 29.05.2002 roku
otrzymuje now¹ siedzibê w Swarzêdzu ,
os. Czwartaków 1.

NR LXIII/465/2006
w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin.
§1
1. Nowo powsta³ej ulicy we wsi Jasin
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka: 304/35 ark.2 obrêb: Jasin
nadaje siê nazwê: Kaczeñcowa.

Nr LXIII/466/2006
w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzêdz w zakresie obejmuj¹cym teren w
rejonie ul. Siewnej dz. nr geod. 55/44

po³o¿ona w Zalasewie.

NR LXIII/467/2006
w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, obejmuj¹cego dzia³ki nr ewid. 250,
251, 252, 253, 254 i 255/1 po³o¿one w
Gruszczynie w rejonie ulic Krañcowej
i Katarzyñskiej.

Nr LXIII/468/2006
w sprawie: uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w rejonie
ulicy Mokrej w Zalasewie.

Nr LXIII/469/2006
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz - Jasin, ul.
£owêciñska.

Nr LXIII/470/2006
w sprawie: opinii o lokalizacji salonu
gier na automatach.
§1
Udzieliæ firmie GRAND Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu przy ul. Perzyckiej 11,
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze
S¹dowym pod Numerem KRS:
0000113994, pozytywnej opinii o lokalizacji salonu gier na automatach w budynku stanowi¹cym obiekt handlowy pod
nazw¹ „Centrum Handlowe ETC” w miejscowoœci Jasin, Gmina Swarzêdz.

Nr LXIII/471/2006
w sprawie: nadania odznaczenia „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Swarzêdz”.
§1
Nadaje siê odznaczenie „Zas³u¿ony dla
Miasta i Gminy Swarzêdz” Panu Wies³awowi Zaporowskiemu

nej, pochodzi z rodziny od pokoleñ zwi¹zanych ze Swarzêdzem, znanej ze swej
spo³ecznikowskiej i patriotycznej postawy.
Emerytowany nauczyciel, pracowa³ m. in.
w nastêpuj¹cych szko³ach swarzedzkich:
Szko³a Podstawowa nr 1, Liceum Ogólnokszta³c¹ce, Liceum Ogólnokszta³c¹ce
EKOS, Zespó³ Szkól Zawodowych, Szko³a Przysposobienia Rolniczego. Trener o
du¿ym dorobku szkoleniowym, sekcje kierowane przez niego zdobywa³y na przestrzeni lat wiele nagród od szczebla gminnego do krajowego. Wyszkoli³ setki lekkoatletów, którzy zdobywali medale w
mistrzostwach Polski i pi³karzy, spoœród
których wielu kontynuuje karierê sportow¹, graj¹c w pierwszoligowych klubach
polskich i europejskich. Prowadzi³ i prowadzi pracê trenersko-szkoleniow¹ w KS/
SKS „Unia” Swarzêdz, LZS „Piast” Kobylnica, LKS „Orkan” Poznañ i in.
Aktywnie uczestniczy³ w pracy pedagogicznej organizuj¹c czas wolny m³odzie¿y, obozy treningowe i zgrupowania
szkoleniowe. Organizowa³ du¿e imprezy
sportowe obejmuj¹ce m³odzie¿ gminn¹ i
z województwa wielkopolskiego. By³ inicjatorem budowy boisk i urz¹dzeñ sportowych, pozyskiwa³ sprzêt i urz¹dzenia
sportowe. Wieloletnia wspó³praca z Komisj¹ Kultury i Sportu Rady Miejskiej oraz
Referatem Edukacji i Kultury Urzêdu Miasta i Gminy. Sprawowa³ funkcjê sekretarza Miejsko-Gminnego SZS i cz³onka
w³adz powiatowych SZS, a w latach
2004-2006 koordynatora gminnego sportu szkolnego.
Bêd¹c koordynatorem sportu przyczyni³ siê aktywnie do promocji gminy i
sportu szkolnego, dzia³a³ na rzecz integracji œrodowiska nauczycieli wychowania fizycznego.
Wies³aw Zaporowski za wieloletni¹ pracê spo³eczn¹ i pedagogiczn¹ zosta³ odznaczony i wyró¿niany przez w³adze
gminne i wojewódzkie samorz¹dowe,
pañstwowe i organizacje sportowe. Zosta³
odznaczony miêdzy innymi Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi.
Komisja Kultury i Sportu Rady Miejskiej
rekomenduje Wies³awa Zaporowskiego
do nadania odznaczenia „Zas³u¿ony dla
Miasta i Gminy Swarzêdz”.
Od redakcji:
Kompletne teksty uchwa³ wraz z uzasadnieniami dostêpne s¹ w Biurze Rady Miej-

Uzasadnienie:
Wies³aw Zaporowski, absolwent AWF w
Poznaniu, trener lekkiej atletyki i pi³ki no¿-

skiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na www.swarzedz.pl.

Grudzień 2006

dokoñczenie ze strony 16
widuje kolejne dwadzieœcia. Finansowany jest ze œrodków UE oraz PFRON.
Ósmego listopada br. na konferencjê z tego cyklu zaprosi³ Jan Grabkowski, Starosta Poznañski. Goœcie zgromadzeni w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przywitani
przez gospodarza oraz Andrzeja Markiewicza, Prezesa Fundacji, obejrzeli trzy krótkie filmy,
których bohaterami by³y osoby niepe³nosprawne. Niepe³nosprawne, a jednak szczêœliwe, odnosz¹ce sukcesy na polu tak zawodowym, jak i prywatnym.
Te przejmuj¹ce œwiadectwa mia³y przekonaæ znajduj¹cych siê na sali pracodawców, do zatrudniania osób niepe³nosprawnych. By³y te¿ zachêt¹ dla samych zainteresowanych, aby œmia³o
walczyli o swoje prawa i bez obaw szukali pracy na wolnym rynku, bo s¹ pe³nowartoœciowymi
pracownikami.
Starosta Poznañski, który popiera³ wszystkie dotychczasowe inicjatywy Fundacji im. Królowej Polski œw. Jadwigi, zapewni³, ¿e do³o¿y wszelkich starañ, aby wesprzeæ równie¿ dzia³ania na rzecz nowej integracji.
Alina Kajzer
Gabinet Starosty

Konferencja w Starostwie cieszy³a siê zainteresowaniem wielu osób.

Szpital w Puszczykowie
uratowany
Brawami przyjêli pracownicy szpitala w Puszczykowie wiadomoœæ o sp³acie ca³ego komercyjnego zad³u¿enia tej placówki. Informacjê tê przekaza³ im Jan Grabkowski, Starosta Poznañski.
To dobra wiadomoœæ, która nas cieszy i pozwala spokojnie wykonywaæ nasze obowi¹zki.
Wiemy, ¿e szpital nie zostanie zlikwidowany, a my mamy pracê- mówili lekarze i pielêgniarki
ze szpitala.
Ogromne, wynosz¹ce prawie 30 mln z³otych, zad³u¿enie powsta³o w wyniku z³ego zarz¹dzania przed rokiem 2002, kiedy placówk¹ kierowa³ Zespó³ Klinik Specjalistycznych „Szpitale Gdañskie”. Szpitalowi grozi³a likwidacja. W odpowiedzi na katastrofaln¹ sytuacjê finansow¹ i strajki pracowników, obecny starosta, Jan Grabkowski, uzyskuj¹c aprobatê Zarz¹d i
radnych, powo³a³ now¹ spó³kê, w 100 % nale¿¹c¹ do powiatu. To ona zajmowa³a siê leczeniem pacjentów, jednoczeœnie dzier¿awi¹c obiekt od SP ZOZ Szpital w Puszczykowie. W tym
czasie w³adze powiatu podjê³y siê bardzo trudnego zadania - skupowania d³ugów od dotychczasowych wierzycieli szpitala. Po d³ugich negocjacjach odkupiono je za oko³o 70 % wartoœci, czyli za ponad 22 mln z³. Uda³o siê tak¿e sp³aciæ ca³e zad³u¿enie wobec za³ogi, wynosz¹ce
prawie 5 mln z³. Na chwilê obecn¹ do uregulowania zosta³o jeszcze oko³o 4 mln z³otych. Te
pieni¹dze to zobowi¹zania wobec Skarbu Pañstwa i ZUS-u, ale i w tej sprawie prowadzone s¹
rozmowy. Powiat liczy na czêœciowe umorzenie zobowi¹zañ.
W zwi¹zku z przejêciem d³ugów SP ZOZ Szpital w Puszczykowie, powiat poznañski sta³ siê
g³ównym wierzycielem placówki. Dziêki temu móg³ te¿ podj¹æ decyzjê o jej likwidacji z jednoczesn¹ zamian¹ d³ugów na maj¹tek. Obecnie hospitalizowaniem chorych zajmuje siê sprawny
podmiot gospodarczy jakim jest NZOZ Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa D¹browskiego Sp. z o.o.
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Uregulowanie d³ugów pozwala myœleæ z
optymizmem o szpitalu. Placówka bêdzie
mog³a staraæ siê o dofinansowanie z pieniêdzy unijnych, m.in. na planowan¹ w przysz³ym roku termomodernizacjê oraz uruchomienie szpitalnego oddzia³u ratunkowego.
Tomasz Morawski
Gabinet Starosty

Konkurs wiedzy
o Unii Europejskiej
Z inicjatywy eurodeputowanego Filipa
Kaczmarka oraz Starosty Poznañskiego, Jana
Grabkowskiego, zorganizowany zostanie konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Adresowany
do m³odzie¿y szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu poznañskiego, ma na celu promocjê i
popularyzacjê tematyki unijnej. Uczestnicy
bêd¹ musieli wykazaæ siê wiedz¹ dotycz¹c¹
historii Unii Europejskiej, znajomoœci¹ pañstw
cz³onkowskich oraz pretenduj¹cych do wejœcia
w jej grono, a tak¿e orientacj¹ w zakresie programów skierowanych do m³odzie¿y.
I etap odbêdzie siê 4 grudnia o godz. 10.00
i bêdzie mia³ charakter wewnêtrzny. Uczniowie odpowiedz¹ na 20 pytañ testowych - jednakowych dla wszystkich uczestników. Do
kolejnego etapu konkursu, który odbêdzie siê
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, zostan¹ zakwalifikowani zdobywcy najwiêkszej
iloœci punktów. Zadaniem uczestników bêdzie
napisanie pracy na temat mieszcz¹cy siê w
zakresie zagadnieñ okreœlonych treœci¹ regulaminu oraz przes³anych do szkó³ w terminie
poprzedzaj¹cym realizacjê kolejnego etapu
zmagañ. Troje najlepszych uczniów wraz z
trojgiem nauczycieli zostanie nagrodzonych
kilkudniowym wyjazdem do Brukseli, w trakcie którego planowane jest zwiedzanie miasta oraz wizyta w Parlamencie Europejskim.
Ponadto zostan¹ przyznanie równie¿ dwa
wyró¿nienia w postaci sprzêtu elektronicznego, które ufunduje Starostwo Powiatowe w
Poznaniu. Wszystkim uczestnikom konkursu
¿yczymy powodzenia.
Katarzyna Strzy¿
Wydzia³ Promocji, Kultury
i Wspó³pracy z Zagranic¹

Nadzwyczajne posiedzenie
Powiatowej Komisji
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku
Dwunastego paŸdziernika 2006 roku odby³o siê posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku. Na wniosek Jana
Grabkowskiego, Przewodnicz¹cego Komisji,
omówiono kwestiê planowanej przez Komendê Wojewódzk¹ PSP reorganizacji Komendy
Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Poznaniu i zwi¹zanego z tym projektu likwidacji Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Nr 8 w
Bolechowie i Jednostki Ratowniczo-Gaœniczej Nr 9 w Mosinie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Komendanci Wojewódzki i Miejski Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz przedstawiciele gmin zainteresowanych tematem.
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Prosto z ratusza

ISO dla
Starostwa Powiatowego
w Poznaniu
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom
mieszkañców regionu, Starostwo Powiatowe
w Poznaniu ca³y czas podejmuje starania o
podniesienie jakoœci us³ug publicznych. Od
maja 2006 roku w urzêdzie rozpoczêto proces wdra¿ania standardów zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Podjêto dzia³ania,
zmierzaj¹ce do usprawnienia organizacji pracy oraz podniesienia poziomu obs³ugi interesantów. Z inicjatywy Jana Grabkowskiego,
Starosty Poznañskiego, mo¿liwe by³o wprowadzenie szeregu ulepszeñ, których efektem jest
widoczna poprawa warunków funkcjonowania
Starostwa: opracowano miêdzy innymi karty
us³ug publicznych, u³atwiaj¹ce za³atwianie
spraw urzêdowych, stworzono elektroniczny
obieg dokumentów, przeprowadzono szereg
szkoleñ dla pracowników oraz audyty wewnêtrzne, sprawdzaj¹ce sposoby realizacji za³o¿eñ Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹.
Przyznany Starostwu certyfikat ISO
9001:2000 potwierdza wysoki poziom œwiadczonych us³ug. Normy okreœlane przez ten
dokument, uznawane w krajach Unii Europejskiej za standardy, stanowi¹ podstawê dzia³añ Starostwa we wszystkich aspektach, s¹ tak¿e gwarancj¹ rzetelnoœci i profesjonalizmu
w³adz samorz¹dowych, dla których d¹¿enie do
ci¹g³ego podnoszenia jakoœci w sektorze publicznym to jedno z najwa¿niejszych zadañ.
Karolina Korcz
Gabinet Starosty

twem przychodni i szpitali. Trwaj¹ te¿ rozmowy o upowszechnieniu kampanii w telewizji publicznej.
W Swarzêdzu mo¿na siê przebadaæ w:
NZOZ „EUROMED” - PORADNIE WIELOSPECJALISTYCZNE, ul. Kowalska 12, tel.
(0-61) 815 99 15.
Na terenie powiatu poznañskiego badania
wykonywane s¹ tak¿e w Puszczykowie
(NZOZ SZPITAL W PUSZCZYKOWIE, ul.
Kraszewskiego 11, tel. (0-61) 898 41 94, 898
41 90 oraz- ZAK£AD US£UG MEDYCZNYCH „PROMED”, Puszczykowo, ul.
Wspólna 16, tel. (0-61) 866 44 25).
Adresy kilkunastu placówek w Poznaniu oraz pozosta³ych placówek z ca³ego
kraju a tak¿e informacje na temat akcji
dostêpne s¹ na stronie: www.rakszyjkimacicy-profilaktyka.pl.
Alina Kajzer
Gabinet Starosty

60-lat SOSW w Owiñskach
Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach
obchodzi w tym roku swoje 60-te urodziny.
Z tej okazji, 27 paŸdziernika 2006 roku, na
urodzinowym koncercie, w auli Szko³y Muzycznej przy ul. Solnej w Poznaniu, zjawili
siê licznie uczniowie i absolwenci, rodzice,

Polki wybieraj¹ ¿ycie
- dalszy ci¹g
ogólnopolskiej kampanii
Kampania Spo³eczna „Wybierz ¿ycie”, organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy, nad któr¹ Honorowy Patronat obj¹³
Jan Grabkowski, Starosta Poznañski, nabiera
rozpêdu.
Bezp³atne badania cytologiczne przeprowadzane s¹ w oœrodkach, które zg³osi³y chêæ
uczestnictwa w kampanii. Organizowane s¹
jednoczeœnie wyjazdy na tereny wiejskie,
gdzie nie ma placówek medycznych. Tam
równie¿ kobiety mog¹ zg³osiæ siê na badania.
W przygotowaniu jest tak¿e broszura
edukacyjna na temat profilaktyki raka szyjki macicy wraz z zalecanym kalendarzem
badañ. Trafi ona do kobiet za poœrednic-

nauczyciele - byli i obecni, w³adze samorz¹dowe oraz przyjaciele Owiñsk.
Powiat poznañski reprezentowa³ Starosta,
Jan Grabkowski oraz Tomasz £ubiñski, Wicestarosta, odpowiedzialny za sprawy oœwiaty.
Uroczystoœæ w ¿aden sposób nie przypomina³a typowej akademii szkolnej, nie by³o
to jednak zaskoczeniem dla tych, którzy znaj¹
oœrodek, jego wychowanków i pracuj¹cych z
nimi pedagogów.
To oni w³aœnie przenieœli atmosferê oœrodka w Owiñskach do auli szko³y muzycznej
przy ul. Solnej w Poznaniu, dziêki czemu by³o
jak zawsze wzruszaj¹co i kameralnie, mimo
wype³nionej po brzegi goœæmi sali.
Koncert, w ca³oœci przygotowany i prowadzony przez dzieci i m³odzie¿ oraz wychowawców oœrodka, przeplata³y wspomnienia i
anegdoty by³ych dyrektorów i pedagogów,
piêknie ilustrowane zdjêciami, które raz po
raz pojawia³y siê na ekranie.
Wiele ciep³ych s³ów pad³o ze sceny pod
adresem wszystkich, którzy przez minione 60
lat tworzyli i nadal tworz¹ ten niezwyk³y
Oœrodek, bêd¹cy nie tylko szko³¹ czy internatem, ale ukochanym miejscem na ziemi.
„Istota ¿ycia polega na dobrym u¿yciu czasu - powiedzia³, cytuj¹c za³o¿yciela Zgromadzenia Zmartwychwstania Pañskiego, Jan
Grabkowski, Starosta Poznañski. „Patrz¹c na
rezultaty Pañstwa dzia³añ, znajduj¹cych odzwierciedlenie w sukcesach uczniów oraz
wci¹¿ rosn¹cej renomie Oœrodka, z ca³ym
przekonaniem przyznaæ nale¿y, ¿e wiecie Pañstwo, jak w pe³ni wykorzystywaæ dany Wam
czas” - doda³.
Gratuluj¹c jubileuszu, ¿yczymy Oœrodkowi, by dalej rozwija³ siê, s³u¿y³ kolejnym pokoleniom dzieci i m³odzie¿y, bêd¹c tak¿e dla
nich ukochanym miejscem.
Maria Lipska
Dyrektor
Gabinetu Starosty

Pe³nowartoœciowy
Niepe³nosprawny
pracownik

Jan Grabkowski, Starosta Poznañski, nie szczêdzi³ wychowankom i pracownikom Oœrodka ciep³ych s³ów.

„Pe³nosprawny sukces. Promocja nowej
integracji” - to has³o przyœwiecaj¹ce ogólnopolskiej kampanii, której za³o¿eniem jest przekonanie niepe³nosprawnych, ¿e mimo ograniczeñ mog¹ byæ pe³nosprawnymi pracownikami, mog¹ odnieœæ sukces. Akcja ma równie¿ na celu oswojenie ludzi z tematem podejmowania pracy przez osoby niepe³nosprawne. W ramach dzia³añ prowadzonych
przez Fundacjê im. Królowej Polski œw. Jadwigi, odby³o siê ju¿ 30 spotkañ, w powiatach na terenie ca³ego kraju. Program przedokoñczenie na stronie 15
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