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Zapraszamy
na festyn

27 maja w godzinach 14:00-
20:00 na terenie lotniska Aeroklubu
Poznańskiego w Kobylnicy odbę-
dzie się festyn Traktoriada & Pierw-
sze Swarzędzkie Spotkania z
Tradycją i Techniką.

W programie wiele atrakcji:
m.in. na scenie dla dzieci spektakl
pt. Pinokio, program w wykonaniu
zespołu Wiwaty, liczne konkursy.

Największą atrakcję stanowić
będzie pokonywanie slalomu z prze-
szkodami przez ciągniki.

Serdecznie zapraszamy całe rodziny!

Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu świętuje w tym roku 100-lecie
działalności. Jubileuszowe uroczystości odbyły się w sobotę 5 maja. Roz-
poczęła je msza święta w kościele p.w. Św. Marcina. Po mszy, podczas któ-
rej poświęcony został nowy sztandar strażaków ufundowany z okazji
jubileuszu przez zaprzyjaźnione firmy i instytucje, zgromadzeni w towa-
rzystwie Orkiestry Dętej udali się na ul. Bramkową do siedziby OSP. Tu
odsłonięta została pamiątkowa tablica ku czci swarzędzkich strażaków.
Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta do
EuroHotelu, na spotkanie, podczas którego przypomniana została
100-letnia historia działalności OSP w Swarzędzu.

Wśród gości strażaków byli m.in.
radni Powiatu Poznańskiego i Rady
Miejskiej Swarzędza, przedstawiciele
władz i innych jednostek OSP, rodziny
strażaków, przedsiębiorcy, sympatycy.
Podczas uroczystości wręczone zostały
liczne wyróżnienia.

Decyzją Prezydium Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP Ochotniczej Straży Pożarnej
w Swarzędzu nadano Złoty Znak
Związku. Medal Honorowy im. Bole-
sława Chomicza nadano druhowi Maria-
nowi Szkudlarkowi. Złotym Medalem za
zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zo-
stali: druhowie: Wiesław Maćkowiak,
Marek Kościelniak i Sławomir Kaźmier-
czak. Brązowym Medalem za zasługi dla
pożarnictwa odznaczeni zostali druho-

wie: Maciej Juszczak, Piotr Koprucki,
Marcin Lesiński i Paweł Niewiedziała.
Odznaką Wzorowy Strażak wyróżnieni
zostali druhowie Mariusz Śmidoda i Mi-
rosław Grzeszczak. Decyzją Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzę-
dzu srebrnym medalem okolicznościo-
wym za wieloletnią współpracę i wspar-
cie uhonorowani zostali: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Swarzędz Bożena Szydłow-
ska, Komendant Miejski Państwowej
Straży Pożarnej Wacław Zajączkowski,
redaktor naczelna „Tygodnika Swarzędz-
kiego” Katarzyna Taterka, Andrzej Aren-
towski, Tadeusz Krug i Andrzej Bystry.

Na str. 10 przedstawiamy współczesność
OSP, a na stronach 11, 12, 13 i 14 przypo-
minamy jej historię.

100 lat OSP
w Swarzędzu
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Powiedzieli po sesji:
Agata Adamczak

- Zwołana na 25 kwiet-
nia VIII sesja Rady Miej-
skiej w Swarzędzu zapowia-
dała się na krótką i oczywi-
stą. W programie sesji były
„tylko” uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium za
2006 rok oraz uchwała do-
tycząca udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Poznańskiemu na budowę ciągu
pieszo-rowerowego przy ul. Swarzędzkiej
Gruszczyn – Kobylnica.

- Uchwała absolutoryjna ze względu na
specyfikę roku wyborczego, gdy zmienia się
burmistrz, nie pozwala na tzw. nieudzielenie
absolutorium nowemu burmistrzowi – jest on
chroniony ustawą przez okres 9 miesięcy po
wyborach. Nie można po prostu nie udzielić
absolutorium ze względu na błędy, które po-
pełnił poprzedni burmistrz. Komisja Rewi-
zyjna wnioskowała więc o udzielenie
Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu na
2006 rok. Zastrzeżeń do tego wniosku nie
wniosła ani Komisja Budżetu, ani Regionalna
Izba Obrachunkowa. Wniosek Komisji Rewi-
zyjnej przeszedł bez sprzeciwu Rady Miej-
skiej.

- Kolejna uchwała omawiana była już na
sesji zatwierdzającej budżet na 2007 rok
i w związku z tym nie wywołała dyskusji ani
sprzeciwu.

Str. 2 Prosto z ratusza

8 maja minęła 62. rocznica zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji przedstawiciele
władz Swarzędza w towarzystwie kombatantów i młodzieży złożyli kwiaty pod tablicą upamięt-
niającą bohaterów poległych za wolność i ojczyznę.

MW

Sobota 26 maja dniem pracy w UMiG
W związku z tym, że 2 maja 2007 r Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu był nieczynny

uprzejmie informujemy, że dzień ten zostanie odpracowany w sobotę 26 maja.

50 wspólnych lat

11 kwietnia w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Swarzędzu odbyła się uroczystość wręcze-
nia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Tym razem było to święto Państwa Wandy
i Jana Buchholzów, którzy otrzymali od bur-
mistrz Bożeny Szydłowskiej medale, gratula-
cje i serdeczne podziękowania. Redakcja
„Prosto z ratusza” również składa Jubilatom
życzenia wielu lat w zdrowiu i małżeńskiej
harmonii.

Za zdjęciu: Państwo Wanda i Jan Buch-
holzowie wraz z rodziną.

(w)

Koncert zespołu Siloe
Zespół młodzieżowy Siloe parafii Matki

Bożej Miłosierdzia serdecznie zaprasza na
I Koncert Pieśni i Piosenki Maryjnej „Chwal-
cie z nami Panią Świata”, który odbędzie się
dnia 27 maja 2007 o godz. 18.00 w kościele
parafialnym p.w. Matki Bożej Miłosierdzia,
na osiedlu Kościuszkowców w Swarzędzu.

mw.

„Wybierz życie”
Organizatorzy:

Centralny Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania Raka

Szyjki Macicy,
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz,
Ośrodek Kultury w Swarzędzu,
lokalne władze samorządowe

zapraszają
na spotkanie

„Współczesne Polki -
czy muszą umierać

na raka szyjki macicy”
które odbędzie się

w czwartek, 31 maja 2007 r.
o godz. 17.00

Kino Hollywood
os. Kościuszkowców 13

w Swarzędzu

VIII sesja Rady Miejskiej

Głównym tematem VIII sesji Rady
Miejskiej Swarzędza zwołanej 25 kwietnia
było udzielenie burmistrzowi Swarzędza
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za rok 2006. Uchwała w tej sprawie została
podjęta - przedstawiamy ją na stronie
23, obok pozostałych uchwał podjętych
podczas tej sesji.

Więcej o przebiegu sesji przeczytają Pań-
stwo w relacjach radnych w tekście pt. „Po-
wiedzieli po sesji”. W punkcie poświęconym
wolnym głosom uwagę radnych i wszystkich
obecnych na sali przykuło obszerne wystąpie-
nie radnej Anny Tomickiej, która odniosła się
do informacji zawartych w raporcie o stanie
gminy przedstawionym podczas VII sesji
(drukowaliśmy go w poprzednim wydaniu
„Prosto z ratusza”). Raport ten, przedstawiający
wiele zaniedbań z poprzedniej kadencji, radna
Tomicka potraktowała jako atak na siebie,
mówiąc: „przez cztery miesiące szukano ar-
gumentów jak by dokopać Tomickiej”. Była
burmistrz przedstawiła swój punkt widzenia
na temat dzisiejszych problemów m.in.
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warunków zabudowy. Mieszkaniec ów pod-
sumował minione rządy celnym stwierdze-
niem: „Swarzędz jest postrzegany w
ościennych gminach w następujący sposób:
Jeśli chcesz coś załatwić w urzędzie, to zmień
gminę”.

- Mam nadzieję, że zmiana na stanowisku
burmistrza odmieni tę smutną rzeczywi-
stość…

Bartosz Stawicki
Głównym punktem

VIII Sesji Rady Miejskiej
było głosowanie nad
wnioskiem o udzielenie
absolutorium budżeto-
wego za rok 2006, po wy-
słuchaniu wniosków
Komisji Rewizyjnej i Ko-
misji Budżetowej oraz opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej radni opowiedzieli się
za udzieleniem absolutorium za wykonanie
budżetu z roku 2006. Teraz, skoro rok 2006
mamy już w pełni zamknięty, możemy wra-
cać do dalszej pracy już na konto 2007 roku.
Na sesji podjęto również temat przyznanych
Polsce i Ukrainie mistrzostw Euro 2012.
A skoro Swarzędz sprawdził się jako arena
mistrzostw Europy U19, to może jedna
z szesnastu najlepszych drużyn Starego
Kontynentu, rozgrywająca swoje mecze
w Poznaniu, będzie chciała skorzystać ze
swarzędzkiej bazy treningowej, co mogłoby
się okazać świetną promocją Swarzędza
w całej Europie.

- Pewne emocje wzbudziła wprowadzona
do porządku obrad uchwała w sprawie zaskar-
żenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Wielkopolskiego dotyczącego uchwały Rady
Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14.02.2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Swarzędz, obej-
mującego działki położone w Rabowicach
przy ul. Olszynowej. Radni poprosili o wyja-
śnienie, jakie są możliwości rozwiązania
sporu pomiędzy radą a Wojewodą i dowie-
dzieli się, że proponowane rozwiązanie wej-
ścia na drogę sądową nie zamyka możliwości
negocjacji lub wycofania się z takiej decyzji.
Daje także czas na przystosowanie Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego do wymogów stawianych przez
Wojewodę w przypadku przegrania sporu.
Rada, przy dwóch głosach wstrzymujących,
podjęła uchwałę.

- W trakcie sesji pani burmistrz Szydłow-
ska poinformowała radnych, że właśnie udaje
się na spotkanie z prezydentem Poznania
i starostą poznańskim w celu omówienia
wielu problemów interesujących mieszkań-
ców naszego regionu, przekazując jednocze-
śnie informację, że poruszy kwestię
możliwości współdziałania stron w zakresie
przygotowań do organizacji w Poznaniu Euro
2012 i sugerując możliwość wykorzystania
obiektów swarzędzkich jako możliwego
boiska treningowego dla uczestników tych
mistrzostw.

- W wolnych głosach radni podnieśli naj-
bardziej dokuczliwe sprawy związane z co-
dziennym życiem mieszkańców. Poruszono

kwestię stanu boisk szkolnych i kursowania
autobusów komunikacji miejskiej oraz stanu
dróg w mieście i gminie. Jednak największe
poruszenie wzbudziło wystąpienie pani Anny
Tomickiej, w którym – jak zapowiadała wcze-
śniej – odniosła się do zarzutów stawianych
jej w raporcie o stanie gminy. Jakież było zdu-
mienie większości radnych i słuchaczy na
sesji, gdy nie usłyszeli w żadnym ze zdań wy-
powiedzianych przez byłą panią burmistrz
odniesienia się do przedstawionych wielu
uchybień i brakoróbstwa wykonawczego,
a jedynie swoisty ”hymn pochwalny” na
swoją cześć. Z wypowiedzi radnej Tomickiej
wynikało jedynie to, że była wspaniałym bur-
mistrzem, a obraz jej pracy przedstawiony
w raporcie jest nieprofesjonalny i jawnie ten-
dencyjny. W efekcie takiej wypowiedzi by-
łego burmistrza radni pozwolili sobie na
szereg uwag, z których najbardziej uszczy-
pliwa była ta, w której radny Napierała
stwierdził, że nawet Euro 2012 Polska za-
wdzięcza „wspaniałej” pracy pani Tomickiej.
Obecna na sesji radna powiatowa pani Anto-
niewicz również odniosła się do wypowiedzi
pani Tomickiej podkreślając szereg zaniedbań
jakich dopuściła się była pani burmistrz
i zwracając – podobnie jak pan Napierała -
uwagę na jej wyraźne zaangażowanie w szka-
lowaniu przeciwników politycznych.

- Swoistym podsumowaniem wystąpienia
pani Tomickiej była skarga jednego z miesz-
kańców gminy na opieszałość i niekompeten-
cję urzędników w czasie rządów byłego
burmistrza. Opisywała ona absurdalną prze-
wlekłość postępowania w sprawie wydawania
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z takimi inwestycjami jak zadaszona
scena i lodowisko, domy komunalne, try-
buna na stadionie „Unii”, bagatelizowała pro-
blem zaległości podatkowych i fikcyjnych
etatów. – Zamiast odpowiedzi na zarzuty
usłyszeliśmy od pani Tomickiej wielką mowę
pochwalną na jej cześć – ripostował radny
Konrad Napierała, a radna Teresa Rucińska,
łapiąc się za głowę, mówiła: „jeśli wyko-
nawca sknocił jedną robotę to, na litość
boską, wierzyć się nie chce, że władza wyko-
nawcza podpisuje z nim następną umowę”.

Wrócił również temat gruntu w Wie-
rzonce, kupionego przez gminę w czerwcu
2004 r. od Agencji Mienia Wojskowego.
Przypomnijmy, że na wniosek byłej burmistrz
radni zgodzili się wówczas wyłożyć na kupno
ponad 10 ha gruntu za 400 tys. złotych z bu-
dżetu gminy. Była to korzystna transakcja,
gdyż grunt wyceniano wówczas na 750 tys.
złotych, a 350 tys. złotych rabatu gmina uzy-
skała pod warunkiem przeznaczenia tego te-
renu na cele publiczne. Tak się nie stało.
Atrakcyjny nabytek za niewielką kwotę rocz-

nego czynszu wydzierżawiony został jed-
nemu ze swarzędzkich rolników. Radny Kon-
rad Napierała podnosił tę sprawę już podczas
jednej z pierwszych tegorocznych sesji, za-
rzucając Annie Tomickiej, że jako burmistrz
naraziła gminę na straty i ryzyko konieczno-
ści zwrotu 350-tysięcznej bonifikaty. Podczas

sesji absolutoryjnej radny Napierała, w odpo-
wiedzi na wystąpienie radnej Tomickiej,
mówił: „wykazała się pani ogromną niekom-
petencją i brakiem dbałości o interes gminy!
Jeśli zdarzy się, że w sądzie przegramy, to kto
zapłaci te 350 tys. złotych?- Pani?- Ten rolnik?”.

R.N.

Absolutorium i echa raportu
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Str. 4 Prosto z ratusza

11 kwietnia – wspólne posiedzenie
wszystkich komisji Rady Miejskiej
Zmiany w UMiG i strategia

11 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji
Rady Miejskiej Swarzędza.

Burmistrz Bożena Szydłowska poinformowała radnych o swoich
decyzjach dotyczących wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej
UMiG, przedstawiła także swoich zastępców - Agnieszkę Hipś i Toma-
sza Zwolińskiego oraz wszystkich nowych pracowników UMiG.
(Zmiany kadrowe i organizacyjne w UMiG omawialiśmy w poprzednim
wydaniu „Prosto z ratusza”).

Główny specjalista ds. zarządzania strategią i rozwojem gminy –
Katarzyna Stróżyńska zapoznała radnych z proponowanymi modyfika-
cjami w obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy. (Obszernie na ten
temat piszemy na stronach 16-17 tego wydania). Wątek ten wywołał
dyskusję. Radny Marian Szkudlarek akcentował konieczność zwróce-
nia większej uwagi na ochronę środowiska, a radna Agata Adamczak
- odwołując się do obowiązującej Strategii - pytała, jak mają się te pro-
pozycje zmian do istniejącego już dokumentu

- Strategia wskazuje jedynie ogólne kierunki i cele, cały czas obo-
wiązuje lecz nie jest dokumentem zamkniętym i należy go modernizo-
wać – podkreślała burmistrz Szydłowska.

M.W.

16 kwietnia – Komisja Rewizyjna
Przygotowania do kontroli

16 kwietnia, w Biurze Rady, odbyło się posiedzenie Komisji Re-
wizyjnej. Celem spotkania było przygotowanie się do nadchodzących
kontroli. W najbliższym czasie członkowie komisji zajmą się dwoma
zagadnieniami. Pierwszym z nich jest kontrola prawidłowości wydat-
kowania środków finansowych przez Bibliotekę Publiczną w Swarzę-
dzu. Jest to jednostka podległa miastu i otrzymuje z miasta środki
finansowe. Członkowie komisji sprawdzą, czy wszystkie wydatki są
zgodne z założeniami i czy nie zostały popełnione jakieś błędy w ra-
chunkowości. Warto zaznaczyć, że Biblioteka nie jest małą jednostką,
posiada kilka filii, a środki na nią przeznaczane są na tyle duże, że
warto im się bliżej przyjrzeć. Kontrola odbędzie się w trzyosobowym
zespole, któremu przewodniczyć będzie Bartosz Stawicki, a pozosta-
łymi członkami są Marian Szkudlarek i Adam Choryński. Kontrola
jest zaplanowana na maj, natomiast w czerwcu odbędzie się druga
z przygotowywanych kontroli, mianowicie sprawdzana będzie prawi-
dłowość wydatkowania środków finansowych na promocję gminy. Ze-
spół analizujący to zagadnienie składa się z trójki radnych – Teresy
Rucińskiej, Agaty Adamczak oraz przewodniczącego zespołu kontro-
lnego Krzysztofa Szymanowskiego. Członkowie komisji od dawna
byli zainteresowani, czy środki przeznaczane na ten cel są wydawane
we właściwy sposób, tak, by nie dochodziło do niepotrzebnych strat
w gminnych finansach, a sama promocja gminy była efektywna.

A.Ch.

17 kwietnia – Komisja Rolnictwa
U kogo najładniej?
– zapraszamy do konkursu!

Komisja Rolnictwa pod przewodnictwem radnej Ewy Buczyńskiej
postanowiła, że również w tym roku zorganizowany zostanie konkurs
„na najładniejszy ogródek, obejście, skwer”. Przedstawiamy Państwu
ustalony przez radnych regulamin, a kartę zgłoszeniową drukujemy na
str. 6. Zgłoszenia do konkursy przyjmowane będą 31 maja 2007 roku
w Biurze Rady Miejskiej (UMiG w Swarzędzu – pokój 105 na parte-
rze) a ogłoszenie wyników nastąpi w połowie sierpnia br.

Regulamin konkursu na najładniejszy ogródek, obejście, skwer.
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta

i Gminy Swarzędz. Organizatorem konkursu jest Komisja Rolnictwa
RM w Swarzędzu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu. Patronat medialny: Tygodnik Swarzędzki, Swarzędzka
Telewizja Kablowa, Prosto z ratusza.

1. Konkurs kierowany jest do mieszkańców sołectw z gminy
Swarzędz.

2. Celem konkursu jest zachęcanie mieszkańców wsi do dbania
o przydomowe ogrody oraz wiejskie zieleńce i skwery.

Chcemy to osiągnąć poprzez pokazywanie przykładów godnych
naśladowania. Organizatorom zależy również na promocji ciekawych
rozwiązań i pomysłów na zagospodarowanie własnego ogrodu, które
mogą być wykorzystane przez sąsiadów.

3. Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń będzie kierować się na-
stępującymi kryteriami :

a) ogólny wygląd ogrodu, obejścia, skweru,
b) wykorzystanie elementów ozdobnych: oczka wodne, fontanny,
c) dobór roślin,
d) możliwość wykorzystania do rekreacji i wypoczynku,
e) poniesione koszty ( preferowane osiągnięcie możliwie

najniższych kosztów),
f) zachowanie tradycji regionalnej.
4. Zgłoszeń należy dokonywać na karcie zgłoszeniowej w terminie

do 31 maja 2007 roku w Biurze Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy
Swarzędz – pokój 105 na parterze).

5. Ocenę prac przeprowadzi Kapituła Konkursu w składzie: Zbi-
gniew Idaszak, Monika Olszewska, Piotr Choryński, Jerzy Michalak,
Barbara Czachura, Ewa Buczyńska.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie sierpnia 2007 roku.
7. Przewidziane są atrakcyjne nagrody- niespodzianki.

17 kwietnia – Komisja Kultury i Sportu
Dni Swarzędza i Liga Wiejska

Posiedzenie Komisji Kultury i Sportu zostało zwołane na 17 kwiet-
nia. W spotkaniu, poza stałymi członkami komisji, uczestniczyła mię-
dzy innymi dyrektor Ośrodka Kultury w Swarzędzu Ewa Małecka. Już
sama jej obecność mogła sugerować, że będą poruszane tematy zwią-
zane ze zbliżającymi się Dniami Swarzędza. I tak się w istocie stało,
pani Małecka omawiała jak mają wyglądać tegoroczne uroczystości,
a także kto ewentualnie mógłby wystąpić w ramach wieczornego kon-
certu. Wszyscy obecni radni jednogłośnie stwierdzili, że w tym roku
woleliby zrezygnować z Maryli Rodowicz i innych drogich gwiazd,
co z zadowoleniem przyjęła do wiadomości pani dyrektor. Niestety na
razie ani koncert, ani inne planowane uroczystości nie będą się mogły
odbyć pod sceną zadaszoną przy swarzędzkiej pływalni. Nie pozwala
na to jej stan techniczny.

Następnym przedmiotem dyskusji były przygotowywane roz-
grywki Ligi Wiejskiej. Przewodniczący Jan Kita do roli odpowiedzial-
nego za to przedsięwzięcie wyznaczył jedynego radnego w komisji
z terenów podmiejskich, Eugeniusza Genslera.

W końcowym etapie posiedzenia uczestniczyła burmistrz Bożena
Szydłowska wraz z nowym wiceburmistrzem Tomaszem Zwolińskim.
Przedstawiając członkom komisji swojego nowego zastępcę B. Szy-
dłowska zaznaczyła, że to właśnie on jest odpowiedzialny za sprawy
związane z kulturą i siłą rzeczy to właśnie z nim Komisja Kultury
i Sportu będzie musiała najściślej współpracować. Następne spotkanie
komisji odbędzie się w maju.

A.Ch.



19 kwietnia – Komisja Gospodarcza
Melioracja i obiekty sportowe
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Przewodniczący Komisji Gospodarczej Mirosław Horla zaprosił
na posiedzenie komisji przedstawiciela Spółki Wodno-Melioracyjnej
Marka Brylskiego, który pomógł radnym ocenić sytuację w zakresie
melioracji, a zwłaszcza stanu urządzeń drenarskich i rowów meliora-
cyjnych. Jednym z powodów podjęcia tego tematu były skargi napły-
wające od mieszkańców trapionych lokalnymi podtopieniami.
Rozmawiano również o pieniądzach. Co roku spółka podpisuje
z UMiG umowę na wykonanie robót melioracyjnych. Umowa ta po-
przedzona jest rozmowami i uzgodnieniami z sołtysami. Irena Winno-
wicz – kierownik referatu geodezji i gospodarki gruntami poin-
formowała, że w tym roku Spółka Wodno-Melioracyjna otrzyma z bu-
dżetu gminy 80 tys. zł na wykonanie robót związanych z oczyszcze-
niem rowów.

Ze składek rolniczych spółka uzyskuje około 120-140 tys. zł rocz-
nie, rowów jest 114 km i do tego 3,5 tys. ha drenarki gruntów. Dlatego
z tych środków jesteśmy w stanie zrobić piątą część zapotrzebowania
– wyliczał Marek Brylski

Ważnym punktem w programie obrad tego posiedzenia komisji
była też wizytacja gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Radni
uważnie przyjrzeli się zwłaszcza nowym budowlom - lodowisku i za-
daszonej scenie, a także hali sportowej „Unia” i zapleczu technicznemu
pływalni. Przewodniczący Mirosław Horla a także radni Grzegorz
Taterka i Tadeusz Witkowski wskazywali, że Swarzędz – jako część
poznańskiej aglomeracji - już dziś musi zacząć przygotowania z myślą
o piłkarskich ME 2012.

Radni dyskutowali również o tym, komu wolno posługiwać się
nazwą „Swarzędz”. Uznali, że potrzebne jest przygotowanie opinii
prawnej i, na jej podstawie, regulaminu dotyczącego możliwości ko-
rzystania z nazwy „Swarzędz” przez przedsiębiorców.

M.W.

20 kwietnia – Komisja Spraw Społecznych
Pomóc pomagającym

tydzień, chcemy poszerzyć formy pomocy dzieciom, osobom nie-
pełnosprawnym i ich rodzinom. Naszą aktywność hamuje brak odpo-
wiednich pomieszczeń. Komisja sformułowała wniosek do Pani
Burmistrz o pomoc Stowarzyszeniu w tym zakresie. Liczymy na zro-
zumienie i pomoc nie tylko władz Swarzędza ale również powiatu.

Tylko kompleksowa, ciągła, specjalistyczna pomoc i opieka nad
dziećmi i osobami niepełnosprawnymi sprawi, że będą one czuły się
wartościowe, że na miarę swoich możliwości będą radziły sobie
w życiu a ich rodziny będą spokojne o los swoich dzieci.

Barbara Kucharska

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbyło się tym razem w
ośrodku rehabilitacyjno-terapeutycznym Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski w Swarzędzu. W spotkaniu wzięli udział rów-
nież kierownicy referatu edukacji UMiG i Ośrodka Opieki Społecznej
w Swarzędzu oraz radni Rady Powiatu. Goście zapoznali się z formami
specjalistycznej pomocy organizowanej przez Stowarzyszenie dla
dzieci i osób niepełnosprawnych, poznali pracownie terapii zajęciowej,
obserwowali zajęcia terapeutyczne dla dzieci młodszych, zajęcia wcze-
snej interwencji oraz dogoterapię. Mogli podziwiać duże grono wo-
lontariuszy pomagających dzieciom. Myślę, że wszyscy uczestnicy
spotkania mogli stwierdzić, że podstawowym problemem Stowarzy-
szenia jest ciasnota panująca w ośrodku, w Warsztacie Terapii
Zajęciowej, brak wydzielonych pomieszczeń do wczesnej interwencji.
Liczba podopiecznych Stowarzyszenia wzrasta z tygodnia na

23 kwietnia - Komisja Budżetu
Budżet i pomnik

W kilkanaście zaledwie minut uporali się członkowie Komisji Bu-
dżetu z analizą wykonania ubiegłorocznego budżetu Swarzędza. Po
zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
i przepytaniu skarbnika gminy o szczegóły związane z deficytem radni
uznali „realizację budżetu za prawidłową a przedłożone materiały za
wystarczające, zgodne z rzeczywistością i wymogami sprawozdania
budżetowego”.

Przewodniczący komisji Marian Szkudlarek odczytał pismo za-
wierające prośbę o dofinansowanie budowy Pomnika Polskiego
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu, nadesłane z wiel-
kopolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK. Radni
uznali, że Swarzędz może pomóc w budowie pomnika, postanowili
jednak przed podjęciem decyzji poznać więcej szczegółów tej inicja-
tywy. - Cel jest szczytny, ale budżetowych pieniędzy nie możemy
w ciemno wydawać lekką ręką – argumentował radny Konrad Napie-
rała, domagając się przy okazji, aby władza wykonawcza wnioski tego
typu opatrywała zawsze rzetelną analizą.

M.W.
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Pozwolę sobie na kilka refleksji jakie zro-
dziły się po przeczytaniu artykułu Pana
Redaktora Macieja Nowaka... Tylko kilku
refleksji ponieważ moim pragnieniem jest
zerwanie ze złą tradycją, w którą wpisywały
się również obyczaje polityczne i samorzą-
dowe w Swarzędzu. Obyczaj kłótni, swarów
(wszak złośliwi od tego słowa wywodzą imię
Naszego Miasta), słownych przepychanek
przed okiem kamery dla zyskania poklasku...
Czy przedstawiony raport nazwiemy smut-
nym, czy wstrząsającym to zupełnie inna
sprawa. Ale pozostawmy przy przedstawio-
nym materiale określenie RAPORT... Zada-
niem, które postawiłam, przed sobą i osobami
przygotowującymi materiał dla Państwa, było
maksymalnie rzetelne ukazanie zastanej
rzeczywistości a nie ferowanie wyroków.

Dla zaspokojenia Państwa ciekawości
zapewniam, że nie będzie „zamiatania śmieci
pod dywan”. Po zabezpieczeniu materiałów,
zostaną one przekazane instytucjom upraw-
nionym do oceny zebranego materiału dowo-
dowego oraz wnioskowania i podejmowania
wyroków w sprawie. Zachowane przy tym
zostaną wszelkie przewidziane prawem pro-
cedury. Ujawnione zaniedbania będzie rozpa-
trywał Rzecznik Dyscypliny Finansów
Publicznych, a jeśli okaże się to konieczne
Prokuratura i Sąd. To nie są zadania dla
Gminy. I choć wiele osób, w tym zdaje się
Pan Redaktor, oczekuje publicznego ścinania
głów, zapewniam, że dotychczasowe igrzyska

na pokaz i dla zyskania splendoru zastąpi
rzetelna praca DLA DOBRA GMINY...
Powiem tylko, że urzędnicy, którzy przyczy-
nili się do zaistniałego stanu rzeczy już
w ratuszu nie pracują.

Ciągłość władzy w moim rozumieniu
oznacza podejmowanie wyzwań, jakim jest
dokończenie niewłaściwie prowadzonych
dotychczas inwestycji i minimalizowanie
wynikających z tego strat. Moim zadaniem
jest dziś nie dopuszczenie do dalszego nisz-
czenia mienia gminy. Jakkolwiek można oce-
niać dziś wykonanie lodowiska, modernizacji
stadionu, muszli koncertowej, to nie sposób
wpuścić tam buldożery by zrównać te przed-
sięwzięcia budowlane z ziemią. Brak nadzoru
ze strony Gminy w minionych latach nie
zwalnia od odpowiedzialności wykonawców
i tam gdzie to tylko możliwe już dziś doma-
gamy się naprawy szkód z tytułu rękojmi.

Reforma systemu organizacyjnego Ratu-
sza ma również zminimalizować ryzyko
wystąpienia podobnych zaniedbań w przy-
szłości. Sens określenia zadań i kompetencji
poszczególnych urzędników oraz wprowa-
dzenia systemu zarządzania ISO ma zapobiec
sytuacjom jakie wystąpiły w minionych
latach. Przydzielenie zakresu czynności
poszczególnym urzędnikom (niby oczywiste,
ale dotychczas w Urzędzie zagadnienie
nieznane) umożliwi egzekwowanie odpowie-

dzialności i prowadzenie rzetelnego nadzoru
oraz kontroli nad funkcjonowaniem poszcze-
gólnych referatów.

Nie pozostawię też otwartym pytania
gdzie był nadzór ze strony Rajców w minio-
nych latach i dlaczego Komisja Rewizyjna
poprzedniej kadencji nie podnosiła alarmu,
gdy działy się w Ratuszu rzeczy niewłaściwe.
Odeślę w tym miejscu Pana Redaktora do
ustaw samorządowych. „... Komisja Rewi-
zyjna jest organem kontrolnym Rady i prowa-
dzi kontrolę zgodnie z planem kontroli
przyjętym przez Radę Miejską... Komisja
Rewizyjna nie kontroluje bieżącej działalno-
ści Burmistrza”. Radni swoją aktywność
wykazują w formie interpelacji i zapytań -
o formie i zakresie odpowiedzi decyduje
Burmistrz. Kilka lat temu Komisja Rewizyjna
złożyła wniosek o nieudzielenie absolutorium
Burmistrz Annie Tomickiej z uwagi na niego-
spodarność i błędy w prowadzonych inwesty-
cjach. Wniosek w tej sprawie trafił wówczas
do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
pouczyła Radę, że w kompetencjach Rady
leży udzielenie bądź nieudzielenie absoluto-
rium, jedynie w zakresie wykonania lub
niewykonania budżetu... A „w słupkach”
wszystko się wówczas zgadzało... Podobnie
w materiale opublikowanym na łamach
„Prosto z ratusza” przygotowanym przez
Burmistrz Annę Tomicką na koniec kadencji.

Przed trzema laty krytyka Burmistrza
zaowocowała odwołaniem Przewodniczącego
Komisji Budżetowej, Przewodniczącego
Komisji Spraw Społecznych oraz członków
Komisji Rewizyjnej, na wniosek grupy
radnych związanych z Burmistrz Anną
Tomicką... Radni Rady Miejskiej, jak i człon-
kowie Komisji Rewizyjnej nie są specjali-
stami i często nie posiadają specjalistycznej
wiedzy. To Burmistrz zatrudnia fachowców,
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i kom-
petencjami... I to Burmistrz od 2002 roku
ponosi, jednoosobowo, pełną odpowiedzial-
ność. Bieżącą kontrolę powinien prowadzić
audytor i specjalista do spraw kontroli
wewnętrznej, a pierwszych w Gminie urzęd-
ników delegowanych do tych funkcji powo-
łałam w pierwszym miesiącu swojego
urzędowania...

Raport i co dalej
Burmistrz Bożena Szydłowska wyjaśnia

W poprzednim wydaniu „Prosto z ratusza” przedstawiliśmy Państwu infor-
macje składające się na Raport o stanie gminy, przedstawiony publicznie podczas
VII sesji Rady Miejskiej. Dokument ten zrodził dyskusję, w której - np. niedawno
w „Tygodniku Swarzędzkim” - stawiane jest pytanie „co dalej?”. Mamy nadzieję,
że Czytelników „Prosto z ratusza” zainteresuje poniższy tekst. Jest odpowiedzią
burmistrz Bożeny Szydłowskiej na pytania i wątpliwości formułowane przez
redaktorów „Tygodnika”. Odpowiedzią ważną, jak sądzimy, dla wszystkich
mieszkańców naszej gminy.

�
Karta zgłoszeniowa do konkursu

na najładniejszy ogródek, obejście, skwer.
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz
Organizatorem konkursu jest Komisja Rolnictwa RM w Swarzędzu

oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
Patronat medialny: Tygodnik Swarzędzki, Swarzędzka Telewizja

Kablowa, Prosto z Ratusza.

1. Dane osoby zgłaszającej się do konkursu :

imię i nazwisko ..........................................................................

.............................................................................................................

dokładny adres ..........................................................................

.............................................................................................................

telefon .............................................................................................

sołectwo ..........................................................................................

2. Krótki opis miejsca (ogródka, obejścia, skweru) :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................

3. Przybliżona wartość kosztów poniesionych przy
zagospodarowaniu ogródka, obejścia, skweru
........................... zł.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu ( zgodnie
z ustawa z dnia 29.08.97roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr
133, poz.883).

.................................... ....................................
data podpis
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Piotr Choryński
Przewodniczący Rady
Miejskiej Swarzędza

Nauczyciel, polonista, dyrektor
Zespołu Szkół nr 2 w Swarzędzu.

Jestem radnym z ramienia Pla-
tformy Obywatelskiej. Funkcję tę
pełnię pierwszy raz, chociaż z działal-
nością samorządu mam bliski związek
od wyborów w roku 1990. Wtedy zostałem redaktorem naczel-
nym „Prosto z ratusza” i byłem nim do roku 2002.

Startując w wyborach nie brałem pod uwagę możliwości
zostania przewodniczącym Rady Miejskiej. Chciałem pracować
w Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarczej – dbać
o rozwój oświaty oraz „stary Swarzędz” gdzie się urodziłem
i gdzie pracuję. W tej chwili nie zapominając o starej części
miasta muszę pamiętać o całej gminie, troszczyć się o właściwą
organizację pracy Rady Miejskiej, a także łagodzić nastroje
i sprzeczności występujące w radzie. Do zrobienia w Swarzę-
dzu jest bardzo dużo, dysponujemy sporym budżetem. Nie-
zbędne jest zapewnienie właściwego, oszczędnego i przede
wszystkim racjonalnego wydawania społecznych pieniędzy.
O tym muszę pamiętać będąc przewodniczącym Rady Miejskiej
Swarzędza.

Barbara Czachura
Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Swarzędza

Mam 44 lata. Pełnię funkcję radnej
drugą kadencję. Jestem członkiem
Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa.
Wspólnie z radnymi Rady Miejskiej
czynię starania o poprawę bezpieczeń-
stwa publicznego poprzez dążenie do
realizacji budowy nowych dróg, chodników oraz rozbudowę
oświetlenia ulic. Zależy mi, aby prace związane z budową sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie naszej gminy prze-
biegły jak najszybciej i najsprawniej. Będę zabiegała o to, by
podział społecznych pieniędzy był racjonalny i sprawiedliwy.
W związku z moim uczestnictwem w Komisji Rolnictwa staram
się pomagać mieszkańcom z terenów wiejskich. Wspieram
wszelkie inicjatywy społeczności wiejskiej, które służą popra-
wie warunków życia. Biorę udział w organizacji licznych
imprez kulturalnych i sportowych. O mojej pracy w samorzą-
dzie zawsze chętnie informuję zainteresowanych. Można się ze
mną kontaktować drogą mailową, telefonicznie lub osobiście.

Piotr Kałużny
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Swarzędza

Mam 52 lata. Urodziłem się w Po-
znaniu, lecz korzeniami jestem zwią-
zany z gminą Swarzędz. Moja rodzina
ze strony matki pochodzi z Wierzenicy.
Po skończeniu Politechniki Poznań-
skiej w 1981 roku ciągnęło mnie
w rodzinne strony. Ożeniłem się z rodowitą Kobylniczanką,
założyłem rodzinę, mam dwoje dorosłych dzieci i od 25 lat
mieszkam i pracuję w Kobylnicy.

Od 1985 roku wspólnie z żoną prowadzimy firmę stolarską.
Zawsze interesowało mnie, co się działo dzieje w mojej okolicy.
Dlatego oprócz pracy zawodowej zajmowałem się działalnością
społeczną. Przez 6 lat byłem przewodniczącym rady rodziców
w Szkole Podstawowej w Kobylnicy, przez następne 6 lat prze-
wodniczącym rady rodziców w Katolickim liceum zgr.
Sacre-Coeur w Pobiedziskach. Od 5 lat jestem skarbnikiem
Parafialnego Koła Caritas w Kobylnicy. Postanowiłem posze-
rzyć swoją działalność społeczną kandydując na radnego.
Otrzymałem mandat zaufania od mieszkańców Kobylnicy, za
co bardzo im dziękuję i obiecuję, że tego zaufania nie zawiodę.
W swej działalności jako radny Rady Miejskiej w Swarzędzu
chciałbym przyczynić się do rozwoju całej gminy, ale przede
wszystkim sprawić, aby mieszkańcy wsi poczuli, że ich
potrzeby i opinie są zauważane przez Radę Miejską i mają
wpływ na ich decyzję.

Tadeusz Witkowski
Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Swarzędza

Wykształcenie: technik energetyk,
rzemieślnik – mistrz stolarski, właści-
ciel zakładu stolarskiego.

Rodowity mieszkaniec Swarzędza,
wywodzący się z typowej swarzę-
dzkiej rodziny rzemieślniczej, której
tradycje sięgają 1928 roku.

Radny w latach:
1988 – 1990 – członek Komisji Ochrony Środowiska
1990 – 1994 – zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu

i Rozwoju Gospodarczego
1998 – 2002 – przewodniczący Komisji Gospodarczej
2002 – 2006 – przewodniczący Komisji Gospodarczej
2006 – 2010 – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, także członek

Komisji Budżetu i Komisji Gospodarczej

Za najbardziej niezbędne działania uważam:
• Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację

sanitarną i deszczową w starej części Swarzędza
• Budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
• Poprawienie układu komunikacyjnego Swarzędza poprzez

budowę i modernizację dróg i ulic
• Utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na tere-

nie SKS „Unia” pod kątem EURO 2012
• Budowę boisk i placów zabaw w mieście i na wsi
• Wspieranie lokalnych przedsiębiorców i swarzędzkiego

rzemiosła
• Kontynuowanie działań związanych z ochroną środowiska.

Przedstawiamy radnych
Redakcja „Prosto z ratusza” postanowiła przybliżyć Czytelnikom sylwetki radnych Rady Miejskiej

Swarzędza. W kilku kolejnych wydaniach przedstawimy Państwu wszystkich 21 radnych. Zaczynamy
od przewodniczącego RM i jego zastępców. Oto, co sami chcieli powiedzieć o sobie:
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Bartosz Goszczyński na koniu Me-
sandra (Mustang Rogalinek) zwyciężył
w konkursie Grand Prix podczas 35. za-
wodów o Błękitną Wstęgę Wielkopolski,
jakie odbyły się w niedzielę 6 maja w Ko-
ciałkowej Górce koło Pobiedzisk.

W tym najważniejszym konkursie wy-
startowało 25 zawodników, natomiast w ca-
łodziennych zawodach, na starcie stanęło
170 koni. W Grand Prix drugie miejsce
zajął tegoroczny uczestnik finału Pucharu
Świata w Las Vegas - Krzysztof Ludwiczak
na koniu Konkret 2 (Wechta Rosnówko),
a trzecie miejsce wywalczył Dawid Rako-
czy na Sewilli (Agrohandel Śrem).

Gmina Swarzędz była współorganiza-
torem tej imprezy, a burmistrz Bożena Szy-
dłowska obok burmistrzów Kostrzyna -
Pawła Iwańskiego i Pobiedzisk – Michała
Podsady sprawowała honorowy patronat
nad zawodami.

Miłośnikom koni i sportu jeździec-
kiego, którzy całymi rodzinami przybyli do
zabytkowego parku w Kociołkowej Górce,
organizatorzy - oprócz programu sporto-
wego - zaoferowali licznie atrakcje – m.in.
kadryl w wykonaniu dzieci ze Szkółki
Jeździeckiej Kociałkowa Górka, przeja-
żdżki na kucach, występ swarzędzkiej orkie-
stry dętej oraz zespołu Wiwaty z Pobiedzisk.

MW

„Barwy czasu”
Henryka Błachnio

w galerii Ośrodka Kultury
9 maja w Ośrodku Kultury w Swarzę-

dzu odbył się wernisaż fotograficzny
Henryka Błachnio p.n. „Barwy czasu”.
Atrakcją wieczoru był również koncert
kwartetu smyczkowego “Pro Arte” oraz
prezentacja utworów poetyckich Haliny
Dziszyńskiej-Błachnio. Wystawę fotogra-
fii z cyklu „Barwy czasu” będzie można
oglądać w galerii Ośrodka Kultury do 15
czerwca. Wcześniej prezentowane były
m.in. w Starym Browarze w Poznaniu.

(MW)
* * *

Henryk Błachnio od lat bezpłatnie
udostępnia nam swe fotografie, dzięki
czemu łatwiej nam ilustrować zarówno
serwis www.swarzedz.pl jak i miesięcz-
nik „Prosto z ratusza”. Raz jeszcze
dziękujemy i gratulujemy osiągnięć
artystycznych.

Redakcja

Piękna pogoda w dniu 3 maja zachęciła mieszkańców Swarzędza do spaceru nad
jeziorem swarzędzkim . O godzinie 17:00 przy przystani “CANOE” rozpoczął się fe-
styn. Ze swoim programem zaprezentowała się nowopowstała przy Ośrodku Kultury
sekcja piosenki. Bardzo dużym powodzeniem cieszył się sprzęt sportowy, z którego
można było skorzystać - m.in. rower treningowy, steper. W godzinach wieczornych
rozpoczęła się zabawa i mimo chłodu majowej nocy mieszkańcy wspaniale bawili się
do godziny 1:30.

E. Małecka

Gmina Swarzędz współorganizatorem
jubileuszowych zawodów konnych

„Błękitna Wstęga Wielkopolski”
dla Bartosza Goszczyńskiego
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W poprzednim wydaniu „Prosto z ratusza” przedstawiliśmy
Państwu tegoroczny budżet Swarzędza uchwalony przez Radę
Miejską podczas sesji 21 marca. Przypomnijmy, że wydatki bu-
dżetowe na 2007 rok zostały zaplanowane na kwotę 103.469.343 zł.
W ogólnej kwocie wydatków - wydatki majątkowe (inwestycje)
stanowią 36.302.726 zł tj. 35,09 % ogólnej sumy wydatków. Łącz-
nie do realizacji w roku 2007 przyjęto 47 zadań inwestycyjnych
zgodnych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007-2009,
poza tym 5 zadań realizowanych przez innych inwestorów oraz
11 zadań majątkowych, a także 6 pozycji dotyczących zakupów.

Informacje o zaawansowaniu inwestycji przewidzianych w te-
gorocznym budżecie Swarzędza przedstawił nam Jerzy Michalak
– kierownik referatu inwestycji, gospodarki komunalnej i obsługi
inwestorów UMiG. Oto przegląd sytuacji według stanu z końca
kwietnia:

wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę, a realizacja przewidziana jest na
2008 r.
● Budowa drogi z Janikowa do Kicina
- gmina jest w końcowej fazie opracowywania dokumentacji, na podstawie której
wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę, realizacja jest przewidziana na lata
2007-2008.
● Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Kobylnica od
ul. Swarzędzkiej do przystanku autobusowego w rejonie ulicy Leśnej
- gmina jest w końcowej fazie opracowywania dokumentacji, na podstawie której
wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę; realizacja w latach 2007-2008.
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Miłej, Spokojnej, W. Rey-
monta, M. Curie-Skłodowskiej, Kochanowskiego
- opracowywana jest dokumentacja, budowę przewidziano na 2008 r.
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wielkiej Rybackiej
- niebawem ukaże się przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji, (har-
monogram: projekt 2007-2008, realizacja 2008).
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kutrzeby w Swarzędzu
- opracowywana jest dokumentacja, realizacja przewidziana na 2009 r.
● Zagospodarowanie Placu Niezłomnych w Swarzędzu (oświetlenie, chodnik,
plac zabaw, toalety)
- niebawem zostanie ogłoszony przetarg na dokumentację, realizacja przewidziana
jest do 2009 r.
● Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni w Gimnazjum nr 2
- końcowej fazie jest opracowanie dokumentacji, a realizacja przewidziana w 2007 r.
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Wieżowej w Gruszczynie
- będzie ogłoszony przetarg na opracowywanie dokumentacji, (harmonogram:
2007-2008 projekt, realizacja w 2008).
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Leśnej w Gruszczynie
- będzie ogłoszony przetarg na opracowywanie dokumentacji, (harmonogram:
2007-2008 projekt, realizacja w 2008).
● Budowa chodnika w Gortatowie od ul. Cmentarnej do ul. Fabrycznej
- wysłano zapytania do firm na opracowanie dokumentacji, (harmonogram: 2007-
2008 projekt, realizacja w 2008).
● Budowa chodnika w ul. Długiej w Sarbinowie
- wysłano zapytania do firm na opracowanie dokumentacji, (harmonogram: 2007-
2008 projekt, realizacja w 2008).
● Budowa chodnika od os. Czwartaków do os. Kościuszkowców przy skarpie
jeziora Swarzędzkiego, modernizacja placu targowego
- w przygotowaniu jest przetarg na projekt.
● Budowa parkingu w rejonie pływalni Wodny Raj oraz w rejonie skrzyżowa-
nia ulic Św. Marcin i Kosynierów w Swarzędzu
- w przygotowaniu jest przetarg na projekt.

Zadania realizowane przez innych inwestorów:
● Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi, Krętej,
Wawrzyniaka, Meblowej w Swarzędzu
- wspólna inwestycja z AQUANET-em, który wybuduje kanalizację sanitarną
i deszczową, przy czym gmina sfinansuje kanalizację deszczową, realizacja w 2007 r.
● Wpłata Gminy na rzecz Starostwa Powiatowego na realizację zadania:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego z ul. Swarzedzkiej w Gruszczynie
i w Kobylnicy
- Rada Miejska podjęła uchwałę upoważniająca burmistrza do przekazania 300 tys,
zł na ten cel.

Zakupy majątkowe:
● ogłoszony został przetarg na zakup autobusu dla komunikacji miejskiej,
w połowie maja nastąpi otwarcie ofert

Opr. MW

● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Tortunia w Swarzędzu
- niebawem ukaże się przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji, (har-
monogram: lata 2007-2008 projekt, lata 2008-2009 budowa).
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Działkowej w Swarzędzu
- inwestycja zakończona i oddana do użytku, a w bieżącym roku została zapłacona
ostatnia faktura.
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Stawnej
- jest pozwolenie na budowę, niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wyko-

nawstwo. Budowa zostanie zakończona w br.
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej, Wschodniej,
Południowej w Swarzędzu
- dokończenie prac budowlanych przewidziane jest do końca czerwca br.
● Budowa drogi gminnej Jasin-Paczkowo łączącej tereny aktywizacji gospo-
darczej (ul. Rabowicka)
- gmina czeka na pozwolenie na budowę, po czym w przetargu wyłoniony zostanie
wykonawca, a realizacja na ok. 500-metrowym odcinku od ul. Bliskiej w Jasiniu
zostanie wykonana w br.
● Budowa dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora w Swarzędzu
- jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Teraz wykonywane jest przebicie
pod zbudowanym już wiaduktem kolejowym. Przewidywany termin udostępnienia
przejazdu pod wiaduktem to koniec lipca 2007 r, a całość inwestycji wykonana ma
być do końca listopada br.
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Bema w Swarzędzu
- niebawem ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na opracowanie dokumen-
tacji, (harmonogram: 2007-2008 projekt, realizacja w 2008).
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Kraszewskiego w Swa-
rzędzu
- jest pozwolenie na budowę, niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonaw-
stwo, a budowa zostanie zakończona w br.
● Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Cybińskiej w Swarzędzu
- na podstawie opracowanej już dokumentacji gmina wystąpiła do Starosty
Poznańskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Realizacja nastąpi po prze-
łożeniu przez AQUANET sieci wodociągowej.
● Projekt na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicy Olchowej
i Wiśniowej w Bogucinie
- niebawem ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na opracowanie dokumen-
tacji, (harmonogram: 2007-2008 projekt, 2008-2009 realizacja).
● Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kupieckiej i Armii Poznań
w Swarzędzu
- jest pozwolenie na budowę, niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonaw-
stwo. Budowa zostanie zakończona w br.
● Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zachodniej i Okrężnej
w Swarzędzu
- jest pozwolenie na budowę, inwestycja na etapie ogłaszania przetargu na wykonaw-
stwo, budowa zostanie zakończona w br.
● Budowa kolektora deszczowego Swarzędz-Południe do Stawów
Antonińskich
- jest pozwolenie na budowę, niebawem będzie ogłoszony przetarg na wyłonienie
wykonawcy, zadanie zostanie zakończone w 2009 r.
● Rozbudowa i modernizacja Składowiska Odpadów Komunalnych
w Rabowicach
- jest pozwolenie na budowę, będzie ogłoszony przetarg na wykonawstwo.
● Przebudowa skrzyżowania ulicy Staniewskiego z ulicą Kórnicką
i Wilkońskich
- gmina jest w końcowej fazie opracowywania dokumentacji, na podstawie której

Inwestycje 2007
- przegląd aktualnej sytuacji

W końcu kwietnia na budowie dwupoziomowego skrzyżowania w ul. Kirkora.
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Od września 1999 r. w gminie
ochroną przeciwpożarową kieruje Sła-
womir Kaźmierczak - Komendant
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej.
Podlegają mu dwie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Swarzędzu i Ko-
bylnicy. Jednostka OSP w Swarzędzu jest
przygotowana do prowadzenia działań
gaśniczych, ratowniczych w tym na dro-
gach oraz na wodzie i na lodzie. 25 kwie-
tnia 2003 r. Burmistrz Miasta i Gminy
Swarzędz oraz kierownictwo OSP
w Swarzędzu podpisali z Komendantem
Miejskim Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu porozumienie w sprawie
włączenia od 1 lipca OSP w Swarzędzu
do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Oznacza to, że swarzędzcy
strażacy są bardzo dobrze wyszkoleni
i wyposażeni, mobilni, mogą brać udział
w akcjach nie tylko na terenie gminy ale
też na przysłowiowym drugim końcu
Polski. Urząd Miasta i Gminy w Swarzę-
dzu zatrudnia 6 kierowców ratowników,
którzy oddelegowani są do pracy w OSP
gdzie pełnią dyżury a w czasie akcji ra-
towniczo-gaśniczych, jeśli nie ma odpo-
wiednio przeszkolonego strażaka, pełnią
rolę dowódców akcji. Ponadto OSP zasi-
lana jest przez osoby odbywające zastęp-
czą służbę wojskową. U progu jubileuszu
swarzędzcy strażacy dysponują dwoma
samochodami bojowymi. Ostatnim na-
bytkiem, z 2004 r., jest Polonez – samo-
chód operacyjny.

Strażacy (załoga etatowa) są prze-
szkoleni w zakresie ratownictwa przed-
medycznego, są przygotowani do resu-
scytacji. Pracują w systemie 24/48 go-
dzin. Mają niewspółmiernie więcej pracy
niż ich poprzednicy.

Od 1977 r. dzięki sprzętowi ratownic-
twa drogowego wzrasta liczba interwen-

cji przy wypadkach drogowych a od
sierpnia 2001 r. współpracują z Lotni-
czym Pogotowiem Ratunkowym. Patrząc
na te dane trzeba pamiętać, że przed 100
laty miasto miało 107 ha i około 3 300
mieszkańców, dziś ma ich odpowiednio
8,24 km2 i ponad 29 600. Ponadto do-
chodzi 11 000 mieszkańców gminy. Sa-
mych mieszkań jest 12 075, do tego
liczne zakłady pracy i lokale użyteczno-
ści publicznej. Podobnie jak ich poprzed-
nicy ćwiczą na różnych obiektach
w mieście i gminie np. w 2005 r. na
obiektach VW, BP Swarzędz. Angażują
się w zabezpieczanie imprez sportowych
i udział w festynach na terenie miasta
i gminy gdzie propagują swoją działal-
ność. Działają na rzecz mieszkańców, jak
choćby przeprowadzając w 2004 r. zi-
mową akcję wylewania przyszkolnych
lodowisk. Utrzymują kontakty z innymi
jednostkami. W 1998 r. ich delegacja
była w Ronenbergu a w 2004 r. rozegrali
mecz towarzyski piłki nożnej z OSP Ko-
bylnica.

Z początkiem 2007 r. w ramach po-
rządkowania struktur Urzędu Miasta
i Gminy powołany został 7-osobowy Re-
ferat Ochrony Przeciwpożarowej, który
przejął zadania dotychczasowej Miej-
skiej Straży Pożarnej. Szefem referatu
jest Komendant Gminnej Ochrony Prze-
ciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak.
Podstawowym zadaniem referatu jest
dbanie o to, by obydwie jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w naszej gminie
sprawnie działały.

Aktualny skład władz OSP Swa-
rzędz: Jerzy Górka - Prezes (kierowca),
Sławomir Kaźmierczak – Wiceprezes,
Marek Kościelniak – Naczelnik, Józef
Chmiel - zastępca Naczelnika (kie-
rowca), Piotr Koprucki – Sekretarz (kie-

rowca), Józef Drzewiecki – Skarbnik
(kierowca). Członkami są: Donat Wojcie-
chowski (kierowca), Wiesław Maćko-
wiak (kierowca), Marcin Lesiński, Paweł
Niewiedziała, Michał Niewiedziała, Ma-
ciej Juszczak, Mariusz Śmidoda, Miro-
sław Grzeszczak, Adrian Skrzypczak,
Michał Lewandowski, Marcin Kuź-
menko, Michał Zandrowicz. Najdłuższy
staż, od 1992 r., spośród nich mają
D. Wojciechowski i J. Drzewiecki. Tak
jak bywało w przeszłości, wśród nich są
członkowie rodzin czy kontynuujący ro-
dzinną tradycję przynależności do OSP.
Z ostatnich lat najlepiej pamiętają wielki
karambol na drodze nr 2 (obecnie 92)
w 2003 roku i pożar harcówki w tym
roku. Przez szeregi ochotniczej straży
pożarnej w Swarzędzu, przez wiek jej ist-
nienia przewinęło się być może nawet
kilkuset członków czynnych. Ci, którzy
wypełniali i wypełniają swój dobrowol-
nie przyjęty obowiązek zasługują na sza-
cunek i pamięć. Żyjący członkowie,
którym wiek, stan zdrowia czy inne przy-
czyny nie pozwalają pełnić służby mają
status członka honorowego. Miejsce
członków wspierających zajęli sponso-
rzy. Co chcieliby mieć, by móc jeszcze
lepiej służyć mieszkańcom miasta i gmi-
ny. Przede wszystkim nowy samochód
bojowy, pokładowy komputer z planami
miejscowości, obiektami i planami ich
zabezpieczenia przeciwpożarowego, GPS.

W.B.
Od redakcji:

Z okazji 100-lecia OSP w Swarzędzu
wydana została monografia autorstwa
Włodzimierza Buczyńskiego. Jej ob-
szerne fragmenty przedstawiamy w ma-
teriałach publikowanych na stronach
10-14.

Straż współcześnie
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Powstanie Ochotniczej
Straży Pożarnej

w Swarzędzu i jej działal-
ność w latach zaborów

Ochotnicza Straż Pożarna została po-
wołana pierwszego lipca 1907 roku. Roz-
poczynała działalność w mieście liczą-
cym około 3.300 mieszkańców i mają-
cym 107 ha powierzchni. Zamieszkałym
w około 60% przez ludność polską, nieco
ponad 1/3 niemiecką i w niecałych 5%
żydowską. Władze oraz miejscowa lud-
ność niemiecka starały się nie dopusz-
czać Polaków do pełnienia różnych
funkcji w strażach, a nawet utrudniały im
wstępowanie do straży.

Prawdopodobnie w początkowym
okresie istnienia straż nie miała stałej
bądź wydzielonej siedziby. Powstała ona
w czasie kiedy to w miejsce budynków
drewnianych zaczęto coraz powszechniej
wznosić obiekty z cegły, zwykle nie wyż-
sze niż 1-2 piętrowe. Trzy lata później,
w 1910 r. w Swarzędzu było 328 budyn-
ków mieszkalnych i 868 gospodarczych.
Potrzebną do gaszenia pożarów wodę
strażacy czerpali głównie ze studni.

W końcowej fazie I wojny światowej
wielu Polaków uczestniczyło w walce
o niepodległość. Działalność wycho-
wawcza, kultywowanie tradycji i rozbu-
dzanie ducha narodowego, wreszcie
niejednokrotnie ukryty wojskowy cha-
rakter straży ogniowych spowodowały,
że strażacy z zaboru pruskiego masowo
wzięli udział w Powstaniu Wielkopol-
skim. Wśród powstańców ze Swarzędza
byli tacy, którzy już byli strażakami bądź
zostali nimi w wolnej Polsce i dobrze za-
służyli się swarzędzkiej straży w okresie
międzywojennym.

Lata międzywojenne

Po I wojnie światowej wznowienie
działalności strażackiej w masowej i zor-
ganizowanej formie nastąpiło w 1920 r.
Jednak trwająca wtedy wojna polsko -
bolszewicka przyhamowała działalność
strażacką w sferze organizacyjnej. Do
końca I wojny w straży obowiązywał
język niemiecki a przedwojennymi stra-
żakami, byli głównie Niemcy. Teraz ich
miejsce zajęli Polacy dążący do podno-
szenia swoich umiejętności. Po odzyska-
niu niepodległości swarzędzcy strażacy
należeli do Wielkopolskiego Związku
Straży Pożarnych. Wysiłek strażaków
w walce z żywiołem jest w tych latach
skuteczny i doceniany. Rok 20-lecia ist-
nienia OSP nie zapisał się w pamięci ów-
czesnych jej członków i mieszkańców
miasta złotymi głoskami. (...) rok był dla
tutejszej straży bardzo pamiętny. Straż
pożarna domagała się coraz energiczniej
więcej sprzętu przeciwpożarowego –
przede wszystkim węży tłocznych. Jednak
ówczesny Burmistrz – Pan Hieronim Dą-
browski, na wszelkie wnioski nie reago-
wał. Naczelnik nie biorąc odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo pożarowe
w dniu 21.03.1927 r. zwołał nadzwy-
czajne zebranie z udziałem obywateli

miasta Swarzędza w liczbie 300, którzy
uchwalili wysłać protest na postępowa-
nie burmistrza. Po krótkim czasie Woje-
wództwo wyżej wymienionego burmistrza
usunęło uwalniając miasto od tej zmory,
która je trapiła. Dla części strażaków
walka z ogniem i z władzą to już było za
dużo. Naczelnik M. Brodowski mając
dość tej walki 22.01.1928 r. ustąpił ze
swojego stanowiska zdając kierownictwo
swemu zastępcy St. Kwaśniewskiemu.
Nastąpiły zmiany w straży, zarząd ustą-
pił, wystąpiła też 1/3 członków czynnych.
Ci którzy wytrwali nie poddawali się. Za-
rząd, uznając zasługi poprzedniego na-
czelnika – dh M. Brodowskiego –
mianowała go członkiem honorowym.
Po marcowych zebraniach wzrasta liczba
członków; Straż liczy czynnych członków
30, popierających 120.

Działania burmistrza Olejniczaka za-
początkowały stały rozwój straży, która
działa nad wyraz sprawnie. By alarmo-
wanie uczynić sprawniejszym 2.03.1928
r. podczas obrad Zarządu; Obmawiano
sprawę nad założeniem środków alarmu-
jących i to wrodzaju syren. Uchwalono
założyć dwie na wodociągu i u pana Wal-
czaka. Na ćwiczenia i alarmy strażaków
wzywał sygnał trąbki.

Straż uczestniczyła także w życiu
społecznym miasta, w 1927 r. brała
udział w przyjęciu ks. Kardynała. Drh
naczelnik Mieszała daje do wiadomości
iż w dniu 11 listopada bierze O.S.P.
gremnjalny udział (1928 r.). W uroczysto-
ści 3 Maja (1930 r.) weźmie O.S.P.
gremnjalny udział.

W 1929 r. strażacy uczestniczą
w akcji nie tylko gaśniczej; wybuch gazu
świetlnego w składzie spożywczym
w Rynku, gdzie 2 osoby zostały dość
ciężko poparzone. Na lato tego roku
przypadła podniosła dla wszystkich stra-

żaków uroczystość. W dniu 02.06.1929 r.
tutejsza OSP obchodziła uroczystość po-
święcenia sztandaru. Prócz sztandaru
i 2 toporów dla pocztu sztandarowego
(przetrwały do dziś) straż zakupiła z wła-
snych funduszy 8 mundurów sukiennych,
4 czapki, szafę do narzędzi, 50 pochodni
i 4 hełmy mosiężne. Obok uroczystości
oficjalnych, w tym w kościele, odbyła się
zabawa ludowa. W tym roku ze strażą
związał się kolejny gospodarz miasta;
prezesurę OSP Swarzędz objął członek
honorowy – ówczesny burmistrz T. Sta-
niewski, dalszy skład zarządu pozostał
ten sam. Sytuacja kadrowa straży jest sta-
bilna. Poważny dopływ nowych człon-
ków ma miejsce w 1931 r.; Zarząd tut.
Straży godzi się na wyprowadzenie kursu
strażackiego dla drużyny Harcerskiej. Po
czterech latach, 5 czerwca 1936 r. Dru-
żyna Harcerskiej Ochotniczej Straży Po-
żarnej na zawodach w Żabikowie zdo-
była I miejsce w Powiecie Poznańskim.
Następny rok przyniósł na zawodach w
Luboniu to samo miejsce w skali woje-
wództwa.

Z początkiem 1932 roku nastaje
znów okres gdzie praca w straży jakby
ustawała. Ubyło także kilku członków
czynnych i kilkunastu popierających.
Strażacy z powodu braku zrozumienia
tutejszego obywatelstwa tracą ochotę do
pracy i ostatecznie dochodzi do tego, że
uchwala się rozwiązanie straży. Gospo-
darz miasta nie zamierzał pogodzić się z
zaistniałą sytuacją i powoływać straż
obowiązkową; jednakowoż prezes – bur-
mistrz Staniewski dnia 7 maja 1932 r. za-
rządza nadzwyczajne walne zebranie, na
którym przeprowadza się nowy wybór
zarządu.

W dniu 21.08.1932 r. tutejsza OSP
obchodzi uroczystość 25-lecia swojego
istnienia. W następnym 1933 r. na

Bogu na chwałę
– bliźniemu na ratunek
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walnym zebraniu do zarządu wybrani
zostali: prezes – burmistrz T. Staniewski.
naczelnik – A. Ciszyński, zastępca –
L. Pacyński, sekretarz – E. Zaporowski,
skarbnik – M. Kaczmarek.

Straże pożarne okresu międzywojen-
nego oprócz swoich statutowych zadań
spełniały ważną kulturotwórczą rolę,
zwłaszcza w małych miasteczkach i na
wsi. W Swarzędzu, na zebraniach prze-
prowadzano wykłady i odczyty. W dniu
1.06.1933 r. staraniem E. Zaporowskiego
przystąpiło do OSP Towarzystwo Mu-
zyczne „Chopin”, z całym swym mająt-
kiem, tworząc orkiestrę ochotniczej
straży pożarnej. Pod kierownictwem na-
czelnika Ciszyńskiego znów praca
w straży wchodzi na normalne tory. Na
zawody rejonowe dnia 9.07.1933 r. w Lu-
boniu straż przybyła z własną orkiestrą.
Uzyskano w 3 grupie II nagrodę a w za-
wodach powiatowych dnia 20.08.1933 r.
w Swarzędzu uzyskano I nagrodę.
W 1934 r. orkiestra OSP urządza koncert.
Podczas wszelkich uroczystości kościel-
nych, narodowych i miejscowych organi-
zacji straż występuje zawsze w pełnym
składzie z własną orkiestrą na czele. Or-
kiestra nie tylko uświetniała uroczysto-
ści, to ona teraz organizowała zabawy.
W dniu 6.05.1934 r. przeprowadza się
w Swarzędzu zawody półpowiatowe, do
których stanęło 11 straży. W zawodach
tych OSP Swarzędz osiągnęła I nagrodę.
W 1934 r. odnotowano 7 pożarów w tym
jeden szczególnie groźny w bezpośred-
nim sąsiedztwie strażnicy, przy dzisiej-
szym Placu Powstańców Wielkopolskich
płonęła synagoga.

W tym roku z czynną działalnością
w straży pożegnał się ten, który tak wiele
zrobił dla straży jako gospodarz miasta.
W styczniu złożył swój urząd prezesa bur-
mistrz Staniewski. Na walnym zebraniu
prezesem wybrany został druh Adam
Czarnecki. Pod jego komendą 4 lipca
1937 r. straż obchodziła 30 – lecie istnienia.

U progu i w latach wojny

W końcu sierpnia 1939 r. zbliżająca
się wojna z hitlerowskimi Niemcami
zmieniła charakter działań swarzędzkich
strażaków. Postawieni w stan pogotowia
na zmianę pełnili służbę przez całą dobę.
Po tzw. cichej mobilizacji, 24 sierpnia II
Poznański Batalion Obrony Narodowej,
którego skład wchodziła 2 kompania wy-
ruszył w rejon miasta Buk. W jego skła-
dzie znalazło się kilku swarzędzkich
strażaków. Od samego początku wojny
nad miastem przelatywały wrogie samo-
loty, jednak dopiero 3 września; w nie-
dzielę po południu nastąpił alarm
lotniczy. Nadleciało kilka samolotów
niemieckich rzucając bomby na działki
w okolicy dworca i na pola w pobliżu
Nowej Wsi, nie wyrządzając jednak żad-
nych szkód. Wokół miasta wybuchały
pożary. W tych trudnych dniach strażacy
wraz z Harcerskim Pogotowiem Wojen-
nym i Strażą Obywatelską spełniali
szczególnie ważną rolę; Wszystkie wła-
dze, poczta, kolej, itp. przestały funkcjo-
nować. Nie było w mieście lekarza,

księdza i aptekarza. Jedynie burmistrz
Tadeusz Staniewski wytrwał na miejscu
a rolę lekarza spełniał sanitariusz – druh
Ignacy Obarski. Gdy nadeszła wiado-
mość iż w Poznaniu już są wojska nie-
mieckie straż tutejsza od dnia 11 wrze-
śnia przestała swą służbę pełnić. Na
drugi dzień do Swarzędza wkroczyli
Niemcy poczynając swe rządy.

Swarzędz znalazł się na terenach pol-
skich wcielonych do III Rzeszy, na któ-
rych wprowadzono organizację ochrony
przeciwpożarowej obowiązującą w Rze-
szy. Ochotnicze straże pożarne zostały
jednostkami pomocniczymi policji i pod-
legały fachowemu nadzorowi policji
ogniowej. We wszystkich jednostkach
straży obowiązywał wyłącznie język nie-
miecki. Okres okupacji hitlerowskiej po-
nownie był tym, w którym okupant,
dopóki mógł starał się nie dopuszczać
Polaków do pełnienia różnych funkcji
w straży ograniczając ich rolę do prac po-
mocniczych. Gdy z czasem Niemców
było coraz mniej w straży gdyż zabierano
ich na front, obsadzono sprzęt zmotory-
zowany przez Polaków. Była więc znów
Polska Straż, jedynie dowództwo skła-
dało się z Niemców.

Gdy w 1944r. naloty na Niemcy były
coraz częstsze, mieliśmy co tydzień kilka
alarmów lecz bez wyjazdu. Z końcem
1944 roku tutejsi niektórzy Niemcy na-
reszcie już przewidywać zaczęli, że będą
się musieli z Polski wynosić. Pilnowano
więc sprzętu, klucz od remizy naszemu
szoferowi odebrano i ćwiczenia się już
nie odbywały. W niedzielę stycznia
1945r. o godzinie 5-ej rano gdy nie-
miaszki na łeb na szyję Swarzędz opusz-
czały, samochodem straży uciekł
burmistrz ze swoją rodziną. Remizę za-
staliśmy otwartą, resztę sprzętu poroz-
rzucaną. Na lata wojny przypada
zrealizowany w interesie okupanta wy-
raźny postęp technologiczny w wyposa-
żeniu swarzędzkich strażaków. Władze
niemieckie ustalały kierunki działania
i zadania dla polskich jednostek straży.
Pod pozorem wykonywania zadań narzu-
conych przez okupanta strażacy realizo-

wali swój podstawowy cel - służbę i dzia-
łalność dla społeczeństwa.

Powojenne początki
Po wkroczeniu wojsk sowieckich po-

zostały sprzęt w remizie został porozbi-
jany i powyrzucany. W remizie urządzono
kuźnię i garaż do samochodów. Pierwsze
radzieckie czołgi wjechały do Swarzędza
w południe 22 stycznia 1945 r. Przez
miesiąc Swarzędz był miastem przyfron-
towym pełnym walczących o Poznań
żołnierzy Armii Czerwonej, potem ran-
nych. Ponieważ strażnica zajęta była
przez wojska sowieckie remizę urządzono
sobie w pustym garażu przy ul. Mickie-
wicza gdzie szczątki sprzętu ulokowano.
W lutym żołnierze pierwszy raz opuścili
remizę i natychmiast wrócili do niej stra-
żacy. Po opuszczeniu remizy przez woj-
sko sowieckie natychmiast remizę wyczy-
szczono i posiadany sprzęt do remizy po-
wnoszono. Przystąpiono też zaraz do
zbierania porozrzucanego sprzętu pożar-
niczego po całym mieście jak i za miastem.

Kiedy miasto na dobre straciło swój
przyfrontowy charakter a strażacy okrze-
pli w walce z żywiołami przyszedł czas
na działania organizacyjne. Wśród tych,
którzy jeszcze w trakcie trwającej wojny
przystąpili od jej odbudowy zabrakło
szeregu przedwojennych członków. Pa-
miętając o nich jeszcze podczas walnego
zebrania 4.04.1964 r. Edmund Zaporow-
ski wnioskował o powieszenie tablicy
(spisu) członków OSP. którzy zginęli
w czasie okupacji. Naczelnikiem wy-
brano jednogłośnie druha Adama Ci-
szyńskiego, zastępcą – Edmunda Zapo-
rowskiego i sekretarzem – Stanisława
Schmidta. Wyznaczono zaraz stały dyżur
składający się z trzech strażaków, którzy
pełnili służbę przez 24 godziny. Stałą
ochotniczą służbę pełniono do dnia
7 czerwca 1945 r. Powstało stałe, płatne
przez Zarząd Miejski, pogotowie składa-
jące się z czterech strażaków

W listopadzie 1945 r. został reakty-
wowano Związek Straży Pożarnych RP.
W tym czasie w Swarzędzu w związku
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z reorganizacją gospodarki komunal-
nej w zakresie pożarnictwa ustalono Ko-
mendę Straży i Komendanta. W związku
z tym powstała w Swarzędzu Komenda
OSP, do której przydzielono także przed-
stawiciela Prezydium MRN Marcelego
Jankowskiego. Rozwinęła się dość inten-
sywna i konstruktywna praca ochotniczej
straży pożarnej a ludność coraz bardziej
zbliżała się do jej poczynań, doceniając
potrzebę istnienia oraz rozwoju placówki
na pożytek społeczny. Pracę swarzędzkiej
OSP oceniano wysoko nie tylko w Pozna-
niu, lecz także w przyległych powiatach.
Utworzono także przy OSP żeńską dru-
żynę przeciwpożarową, którą zaliczono
do czołówki na szczeblu powiatowym.

Lata powojenne

4 lutego 1950 r. Sejm uchwalił
ustawę o ochronie przeciwpożarowej.
Powstał samodzielny pion organizacyjny
o charakterze operacyjnym, mający
uprawnienia do dysponowania wszyst-
kimi strażami pożarnymi, tj. zawodo-
wymi terenowymi i zakładowymi oraz
ochotniczymi. Uchwalona miesiąc póź-
niej ustawa o terenowych organach wła-
dzy państwowej i późniejsze przepisy,
podporządkowały komendy straży pożar-
nych prezydiom rad narodowych. Na
długie lata utrwalił się porządek organi-
zacyjny, w którym terenowe komendy
straży pożarnych miały podwójne podpo-
rządkowanie (ogólne – prezydiom rad
narodowych, a fachowe – komendom
straży pożarnych). Do roku 1950, organy
ochrony przeciwpożarowej były ukierun-
kowane przede wszystkim na przygoto-
wywanie straży pożarnych do prowa-
dzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Po
1950 r., nowo powołane komendy straży
pożarnych rozszerzyły swoją działalność
na zapobieganie pożarom poprzez usta-
lanie wymagań w zakresie zabezpiecze-
nia pożarowego, podjęcie prac kontro-
lnych i podejmowanie działań w celu
zmniejszenia zagrożenia pożarowego.

W 1954 r. ustąpił Alfred Klinke z po-
wodu choroby a jego funkcję objął Hen-
ryk Pszeniczny. Z uwagi na zmianę
zamieszkania kilkunastu druhen, posta-
nowiono podjąć uchwałę o rozwiązaniu
żeńskiej drużyny przeciwpożarowej.
Praca oraz zajęcia szkoleniowe ożywiły
się z chwilą objęcia funkcji sekretarza
KM PZPR. Był nim tow. Kazimierz Rosz-
czyk, który wykazał znaczne zaintereso-
wanie się posunięciami OSP, jej osiąg-
nięciami i potrzebami.

W 1955 r. z inicjatywy Komendanta
Antoniego Pluty straż podjęła nowe za-
dania w zakresie przeszkolenia swoich
członków. W Swarzędzu lata 1956 –
1957 nie przyniosły zasadniczych zmian
w obsadzie personalnej. Na walnym ze-
braniu w dniu 27 II 1957 r. ustępuje ze
stanowiska zastępcy komendanta ds. kul-
turalno-oświatowych druh Pszeniczny
Henryk a na jego miejsce wybrano jed-
nogłośnie druha Marcelego Jankow-
skiego. W 1957 r. czynnych członków
było 32 oraz 112 wspierających. Społe-
czeństwo miasta w uznaniu zasług stra-

zes, Antoni Pluta – naczelnik i zastępca
prezesa, Antoni Zandek – sekretarz, Ta-
deusz Szews – skarbnik, Tadeusz Fietz –
zastępca naczelnika, Kazimierz Przyby-
szewski – zastępca sekretarza, Marian
Szkudlarek – gospodarz. W lutym 1960 r.
omówiono sprawę odznaczeń za długo-
letnią pracę społeczną w OSP dla nastę-
pujących druhów:

Adama Ciszyńskiego – za 35 lat
Edmunda Zaporowskiego – za 35 lat
Ignacego Obarskiego – za 30 lat
Stefana Zandeckiego – za 30 lat
Stefana Michalaka – za 25 lat
Kazimierza Penczyńskiego – za 25 lat
Tadeusza Fietza – za 20 lat
Antoniego Pluty – za 20 lat
Władysława Kwocza – za 20 lat
Tadeusza Szewska – za 20 lat
Romana Soszyńskiego – za 15 lat
Kazimierza Przybyszewskiego – za 10 lat
Stefana Rembalskiego – za 10 lat
Andrzeja Młynarczaka – za 10 lat
Adama Ciszyńskiego – za 10 lat.

W 1963 r. gotowa była dokumentacja
na przebudowę remizy, aby urządzić tam
świetlicę i móc rozwijać działalność kul-
turalno-oświatową czy choćby mieć wła-
sny lokal na walne zebrania. Rozbudowę
strażnicy rozpoczęto w 1964r. po uprzed-

w związku z uzyskaniem pięknego lokum
rozwinąć akcję kulturalno-oświatową.
Poprawa bazy lokalowej pozwoliła stra-
żakom na rozwijanie różnorodnej dzia-
łalności, w tym mającej przyciągnąć
nowych członków. Na walnym zebraniu
4 kwietnia 1969 r. Naczelnik Pluta ape-
luje do młodzieżowego klubu, który się
zawiązał przy naszej O.S.P. żeby ta mło-
dzież podjęła taką samą ofiarność i bo-
jowość - bezinteresowna pomoc w zwal-
czaniu i zapobieganiu pożarom. Młody
narybek sprawdził się, już w maju, uzy-
skał ocenę bardzo dobrą w II Wojewódz-
kich Zawodach Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych Wielkopolski oraz na VI
Wojewódzkich Zawodach Sportowo–
Pożarniczych 6 października 1974 r.
w Lesznie.

Miasto nasze do roku 1974 posiadało
na swoim terenie tylko O.S.P. Od 1972
roku miała w Swarzędzu siedzibę Powia-
towa Komenda Straży Pożarnej. To ona
była inicjatorem utworzenia u nas zawo-
dowej jednostka, którą zasilili ludzie
z Ochotniczej Straży Pożarnej. Stało się
to w roku 1974.

Strażacy zadeklarowali udział w czy-
nie społecznym na powstającej trasie
E–8, a w następnym roku w zbiórce

żaków ufundowało OSP sztandar – sym-
bol, wiążący znaczenie pożarnictwa mię-
dzy ludnością i wojskiem oraz
obrazującym racjonalny rozwój walki z
klęską ogniową w mieście i okolicy. OSP
miała też drugi sztandar ufundowany z
tej samej okazji przez jej członków.
Napis na tym sztandarze głosi: OCHOT-
NICZA STRAŻ POŻARNA SWA-
RZĘDZ 1907-1957, po drugiej stronie
BOGU NA CHWAŁĘ - BLIŹNIEMU
NA RATUNEK.

Na otrzymanym od społeczeństwa
sztandarze znalazł się napis: W SŁUŻ-
BIE OJCZYZNY LUDOWEJ i stylizo-
wany wizerunek orderu Virtuti Militari.
Z nim występowali na oficjalnych uro-
czystościach. Ich własny długo musiał
pozostawać w ukryciu.

Po roku 1957 nastąpiły znaczne
zmiany personalne w kierownictwie OSP.
Ukonstytuował się zarząd w następują-
cym składzie: Marceli Jankowski – pre-

nim zgromadzeniu środków finansowych
oraz potrzebnych materiałów budowla-
nych. Mimo nawału robót budowlanych,
swarzędzka OSP podnosiła sprawność
bojową. Naczelnik Antoni Pluta coraz in-
tensywniej domagał się udoskonalenia
strony technicznej i wzbogacenia zaso-
bów w postaci sprzętu bojowego i ćwi-
czeniowego. Naczelnikowi Plucie przypi-
suje miasto zasadniczy sens istnienia
OSP, połączonego z rozmachem, jakiego
nie zaznały lata międzywojenne. W 1967
r. z okazji 60-lecia jednostka otrzymała
nowego STARA 21. W listopadzie 1968
r. nastąpiło przekazanie do użytku prze-
budowanej strażnicy OSP. Powiększona
o jedną kondygnację strażnica przedsta-
wia się teraz – jak można zauważyć –
okazale. Obiekt ten jest miastu bardzo
potrzebny, jako miejsce zebrań oraz wy-
stępów artystycznych. Ponadto jest on
przede wszystkim obiektem ćwiczeń
i zajęć strażaków. OSP postanowiła
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złomu w ramach akcji „Poznański
Porządek”. Politycznym znakiem czasów
jest uchwalony wniosek o jawne wybory
członków powiększonego do 9 osób Za-
rządu i Komisji Rewizyjnej; Prezesem
był wówczas Marceli Jankowski.

Z uznaniem zebranych spotkała się
deklaracja; druh Penczyński Wojciech
(...) deklarował, że z strażą będzie praco-
wał do grobowej deski, wskazując swą
działalność w straży od założenia do
1957 roku. Zmiany podziału administra-
cyjnego – likwidacja powiatów powo-
dują, że od 1 stycznia 1975 r. Powiatowa
Komenda Straży Pożarnej została podpo-
rządkowana Poznańskiej Komendzie
Straży Pożarnej.

Od tego roku strażacy działali pod
rządami kolejnej ustawy o ochronie prze-
ciwpożarowej uchwalonej 12 czerwca
1975 r. W tym czasie na terenie miasta
i gminy działają obok zawodowej straże
ochotnicze i zakładowe. Pododdział za-
wodowy pierwotnie miał być „gościem”
ochotników do końca 1976 r. Jednak
sprawa ta przeciągła się i miała jeszcze
długo absorbować ochotników. Dopiero
w 1981 r. rozpoczyna się remont świe-
tlicy, Zebranie wnioskuje do Komendy
Wojewódzkiej Straży Pożarnej o zakup
wozu bojowego GBA dla OSP. Rok póź-
niej w czerwcu omawiane są: założenie
drużyny harcerskiej przy OSP.

Na mocy ustawy o ochronie przeciw-
pożarowej z 24 sierpnia 1991 r. straże po-
żarne stały się stowarzyszeniami. Na
burmistrza został nałożony obowiązek
rejestracji straży terenowych i zakłado-
wych. Ustawa ta stanowiła, że koszty
utrzymania, wyposażenia i utrzymania
gotowości bojowej OSP ponoszą gminy.
W uchwale IX Zjazdu Wojewódzkiego
Związku OSP w Poznaniu, 7 grudnia
1991 r. wśród najlepszych orkiestr dętych
wymieniony był Swarzędz.

Wspomniana uchwała nakładała
wymóg współpracy z organami samo-
rządu terytorialnego i Państwową Strażą
Pożarną w realizacji zadań ratowniczych,
prewencyjnych i szkoleniowych. Zmiana
realiów ekonomicznych powodowała, że
nawoływamo straże do prowadzenia
działalności gospodarczej, w tym odpłat-
ność za usługi dotąd świadczone grati-
sowo. W tym czasie żarzy się konflikt
strażaków ochotników i zawodowych. W
tym czasie Prezesem OSP był Janusz Li-
siecki a Naczelnikiem Marian Szkudla-
rek. Byli oni sygnatariuszami
datowanego na 27.07.1991 r. pisma Za-
rządu OSP do Burmistrza MiG Swa-
rzędz. - Tutejsza Ochotnicza Straż
Pożarna jest stowarzyszeniem Wyższej
Użyteczności Publicznej, a założona zo-
stała w 1907 roku. - Jako inwestor tej sali
- świetlicy jesteśmy prawnymi użytkow-
nikami sali strażackiej. Przez okres 35 lat
nikt nie podważał naszego użytkowania
na prawach właściciela. - Jeżeli Urząd
Miasta miał zamiar na krótki okres pod-
dzierżawić świetlicę straży, to trzeba było
zaprosić druha Prezesa i Naczelnika na
rozmowę dla przekonsultowania tej
sprawy, gdyż prawny użytkownik musi też
wyrazić zgodę. Chodziło o udostępnienie

świetlicy osobom prywatnym na działal-
ność komercyjną. To nie był ostatni przy-
padek gdzie w tych trudnych czasach
strażacy mieli problemy w kontaktach
z władzą.

W marcu 1992 roku zlikwidowana
została Zawodowa Straż Pożarna w Swa-
rzędzu.

Od maja naczelnik M. Szkudlarek
i Mieczysław Ratajczak odpowiadający
za obronę cywilną w UMiG organizowali
zabezpieczenie przeciwpożarowe. Zo-
stało zatrudnionych 4 kierowców –
ratowników. Podczas tego wywiadu on
i C. Herrmannn mówili też o osiągnię-
ciach OSP. Swarzędzka O.S.P. miała duże
osiągnięcia na polu sportowym. W zawo-
dach Ogólnopolskich najniższą lokatą
jaką zajęliśmy to było drugie miejsce.
W 1992 r. w mieście i gminie było 6 jed-
nostek OSP skupiających 96 członków,
dysponujących 2 samochodami strażac-
kimi Star – 26 używanymi 20 lat, 6-cioma
motopompami używanymi od 8 do 20
lat. 2 lipca tego roku została wydana de-
cyzja Zarządu Gminy o przydziale lokalu
użytkowanego po ZSP Miejskiej Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Straż nie zmie-
niając siedziby zmieniła adres z ul. Hanki
Sawickiej 1 na Bramkową 3.

W połowie lat 90-tych pojawiały się
pomysły likwidacji OSP i utworzenia
własnej straży zawodowej w Swarzędzu,
co jednak nie zostało zrealizowane
z przyczyn ekonomicznych. Rok 1995 to
długo oczekiwane wzmocnienie tech-
niczne. 28 lipca UMiG odbiera przezna-
czony dla nich samochód Star 1142 P.
19 października 1995 została reaktywo-
wana nowa OSP Swarzędz, w skład któ-
rej weszło 26 prężnie działających
członków. Po roku Maciej Dyba kierow-
nik Miejskiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej podsumowuje sytuację z okazji dnia
Świętego Floriana - patrona wszystkich
strażaków. Problemów swarzędzka Straż
Pożarna miewa sporo. Największym jest
brak funduszy na wyposażenie jednostki
jakiego życzylibyśmy sobie. Sprzętu jed-
nak przybywa. Swarzędzcy strażacy-

ratownicy własnym sumptem wyremon-
towali stary samochód pożarniczy. Nie-
bagatelną pomoc okazali także sympa-
tycy Straży Pożarnej Jan Drzewiecki,
Leszek Skrzypczak, Tadeusz Krug i An-
drzej Bystry.

Włodzimierz Buczyński

—————————-
Autor dziękuje za pomoc w uzyska-

niu materiałów i konsultacje: Komendan-
towi Sławomirowi Kaźmierczakowi
i załodze etatowej, Marianowi Szkudlar-
kowi, Jarosławowi Kowalskiemu, Floria-
nowi Fiedlerowi, Krystynie Adamczak,
Ewie Brożyńskiej, Mirosławowi Grzesz-
czakowi.

Materiały pisane wykorzystane w ni-
niejszym opracowaniu:
- dwa anonimowe opracowania historii
swarzędzkiej straży
- Edmund Zaporowski, dzienniku pisa-
nym od stycznia 1945 r. do lipca 1946 r.
- kserokopie dokumentów rodziny Stani-
sława Kwaśniewskiego
- PROTOKUŁY ZARZĄDU i PROTO-
KUŁY ZEBRAN WALNYCH z lat
1927 – 1932
- Protokólarz Walnych Zebrań O.S.P.
w Swarzędzu Od. 27 luty 1960. r do
1.04.1986. r
- Podsumowanie na „świętego Floriana”
z 14.05.1996 r.
- Pisma wchodzące i wychodzące 1991 –
1992 r.
-Tygodnik Swarzędzki Nr 17 (35) z 1992 r.
i Nr 31 (511) z 2001 r.
- Glos Swarzędza z 1935 r. materiały
archiwalne Związku Harcerstwa Pol-
skiego ze Swarzędza
- Białek W. Swarzędz, Swarzędz 1988
- Nawrocki S. (redakcja) Dzieje Swarzę-
dza 1638 - 1988, Swarzędz 1988
- dyplomy
- strona www. swarzedz.pl
Fotografie udostępnili: Krystyna Adam-
czak, OSP Swarzędz, rodziny: Zaporow-
skich, Plutów, Fietz, Soszyńskich oraz
Florian Fiedler i Jarosław Kowalski.
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W sobotę, 24 marca 2007 r. w Gim-
nazjum nr 3 w Swarzędzu odbyła się
debata „Wielkopolanie w Europie, Eu-
ropejczycy w Wielkopolsce”. Spotka-
nie było podsumowaniem kolejnego
etapu programu „Orange dla Ziemi”.

Był to projekt społeczny, o zasięgu
europejskim, dotyczący wielokulturowo-
ści. Prace nad projektem trwały 6. tygo-
dni, uczniowie kółka ekologicznego,
samorządu uczniowskiego, PCK i kółka
dziennikarskiego zbierali informacje na
temat emigrantów i imigrantów w Wiel-
kopolsce. Wśród imigrantów w Swarzę-
dzu przeprowadzili ankiety, aby dowie-
dzieć się o ich sytuacji w naszej gminie,
o trudnościach, jakie napotkali w nowym
kraju. Gimnazjaliści dotarli również do
rodzin osób, które wyemigrowały ze
Swarzędza zagranicę (zwykle do W. Bry-
tanii i Irlandii). Według danych UMIG
w naszej gminie mieszka 59 cudzoziem-
ców oraz 6 repatriantów z Kazachstanu.

W debacie, będącej podsumowaniem
projektu wzięli udział zaproszeni goście:
eurodeputowany Marcin Libicki, asy-

stent europosła Filipa Kaczmarka – p.
Marek Sternalski, swarzędzcy radni, imi-
granci mieszkający na terenie naszej
gminy oraz mieszkańcy Swarzędza, któ-
rzy wcześniej przebywali zagranicą.
Obecni byli również: dyrekcja, nauczy-
ciele i uczniowie Trójki. Podczas spotka-
nia przedstawiono prezentację multime-
dialną na temat sytuacji imigrantów
w Wielkopolsce oraz problemów emi-
grantów.

Główną przyczyną emigracji jest
praca oraz nauka. Europoseł, Marcin Li-
bicki podkreślał w swoich wypowie-
dziach, że wizerunek Polaka zagranicą
zmienia się na bardziej pozytywny. On
sam zachęcał młodzież do wyjazdów
(podróże kształcą) oraz do wykorzysta-
nia zdobytych doświadczeń po powrocie
do Polski.

Debata okazała się ciekawym przed-
sięwzięciem, ponieważ problemem mi-
gracji zainteresowała się lokalna
społeczność. W przyszłości również ab-
solwenci Trójki będą podróżować, stu-
diować, mieszkać i pracować w innych
krajach.

„I do nauki
i do tańca…”

Sukcesy uczniów „dwójki”
Okres miniony, wczesnowiosenny

był czasem największej aktywności na-
szych uczniów na wielu płaszczyznach,
co pozwalało im wybić się i być za-
uważonym nie tylko w klasie, ale
i w gminie, powiecie czy w wojewódz-
twie. Warto poszczycić się ich sukce-
sami.

Tradycyjnie już uczniowie „dwó-
jki” dobrze zaprezentowali się w kon-
kursach wiedzy o Unii Europejskiej.
Największym osiągnięciem jest pierw-
sze miejsce w eliminacjach powiato-
wych ucznia Jana Kubiaka w konkursie
”Nasza Europa”. W finale wojewódz-
kim w Ostrowie Wlkp. niestety zabra-
kło mu kilku punktów, aby zostać
laureatem tego konkursu. Tenże sam
uczeń uzyskał również wyróżnienie
w konkursie europejskim organizo-
wanym przez starostwo i europosła
F. Karczmarka.

Dużą aktywność przejawiali nasi
uczniowie w konkursach historycz-
nych. Liczny udział w ogólnopolskim
konkursie ”Krąg” świadczy o zaintere-
sowaniu przedmiotem i zadaje kłam
twierdzeniu, że uczniom nie chce się
nic więcej zrobić poza zwykłymi obo-
wiązkami. W konkursie tym Violetta
Czamańska zajęła trzecie miejsce
w województwie. 24 kwietnia ucznio-
wie „dwójki” zdominowali konkurs or-
ganizowany w ZS w Pobiedziskach
-Letnisku poświęcony rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja, zajmując
cztery pierwsze miejsca (D. Dubert, N.
Chmiel, K. Lekowski, M. Wajer).
Wcześniej niektórzy z nich przygoto-
wali ciekawą prezentację o wybitnym
Wielkopolaninie, ograniczniku i miesz-
kańcu Swarzędza jednocześnie, Hen-
ryku Szumanie, która zaprezentowali
na sesji popularno-naukowej organizo-
wanej 24 marca w ZS nr 1 w Swarzę-
dzu, za którą otrzymali pierwsze
wyróżnienie.

Tradycyjnie szkoła odnosi wiele
sukcesów sportowych. Jak zwykle
świetnie zaprezentowała się ósemka
dziewcząt w ogólnopolskim konkursie
w show dance, organizowanym w ZS
nr 1. Przez ubiegłe lata przyzwyczaiły
nas do pierwszego miejsca. Tym razem
były drugie…, aby nie było nudno!
Spory sukces zanotowała drużyna pił-
karzy, zwyciężając w dniu 24 kwietnia
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej Szkół
Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty
Poznańskiego. W finale pokonali orga-
nizatora – Zespół Szkół nr 1, a Mariusz
Parchimowicz został królem strzelców
turnieju (6 bramek). Sukcesy uczniów
„dwójki” są dobrą wizytówką szkoły.
Życzymy więcej…

Stanisław Morchat

Wielkopolanie w Europie,
Europejczycy w Wielkopolsce

Spotkania z twórcą
Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 ko-

lejny raz uczestniczyli w spotkaniu z po-
znańską dziennikarką i poetką, panią
Stanisławą Łowińską. W minionych la-
tach gościła ona na zaproszenie koła lite-
rackiego, prowadzonego przez p.
Mariolę Grześ i p. Barbarę Musialską.

Tym razem 27 marca 2007 r. spotkała
ona się z młodymi poetami z różnych
klas naszej szkoły oraz z uczniami klasy
humanistycznej(IB LOH), zainteresowa-
nymi warsztatem pisarskim. Największa
popularnością cieszyły się satyry, czy-
tane przez poetkę z niezwykłą sugestią i
pasją. Natomiast jej utwory liryczne po-
ruszały emocje młodych słuchaczy i
zwracały uwagę na piękno języka.

Uczniowie mieli również okazję za-
prezentować p. Łowińskiej własne
utwory, co było z ich strony odwagą i za-
razem pierwszą próbą podzielenia się
światem własnych przeżyć i emocji. Przy
tej okazji padały z ich strony pytania, do-
tyczące głównie problemów z języko-
wym wyrażaniem przeżyć. Pani
Łowińska dzieliła się swoimi spostrzeże-
niami i zachęcała młodych twórców do
dalszej pracy.

Mamy nadzieję, że spotkania tego
typu ponownie staną się tradycją w na-
szej szkole, a nasi młodzi poeci odważnie
staną w szranki o laur wierzbowy w Led-
nickiej Wiośnie Poetyckiej.

Barbara Musialska
Mariola Grześ
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Podczas wspólnego posiedzenia
komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu
radnym zostały zaprezentowane pro-
pozycje zmian i modyfikacji celów
strategicznych sformułowanych w Stra-
tegii Rozwoju Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2000 - 2010. Od momentu
powstania strategii zmieniła się sytuacja
naszej Gminy m.in. w związku z wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej.
Członkostwo w UE zobowiązuje nasz
kraj do współpracy w zakresie realizacji
strategii unijnych i konstruowania
własnych strategii w oparciu o nie.
Strategia rozwoju Gminy musi więc być
spójna z celami i założeniami Strategii
Rozwoju Kraju i Regionalnym Wiel-
kopolskim Programem Operacyjnym na
lata 2007 – 2013 oraz pozostałymi
Projektami Operacyjnymi m.in.: Infra-
struktura i Środowisko, Innowacyjna
Gospodarka, Kapitał Ludzki, Wielko-
polski Regionalny Program Operacyjny.
Na realizację tychże programów UE
przeznacza znaczne fundusze, o które
nasza Gmina na pewno będzie się ubiegać.

Strategia Rozwoju Kraju na lata
2007-2015, przyjęta przez Radę Ministrów
29 listopada 2006 roku jest podstawowym
dokumentem strategicznym określającym
cele i priorytety polityki rozwoju Polski
w perspektywie najbliższych lat. Stanowi
ona punkt odniesienia zarówno dla innych
strategii i programów rządowych, jak
i opracowywanych przez jednostki
samorządu terytorialnego. Strategię Roz-
woju Kraju opracowano z myślą o zmniej-
szeniu istniejącego dystansu rozwojowego
Polski wobec Unii. Istotną rolą Strategii
Rozwoju Kraju jest koordynowanie akty-
wności gospodarczej i samorządowej
z działaniami finansowanymi ze środków
UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa
obszary przynosiły możliwie największy
efekt rozwojowy. Głównym celem strategii
jest podniesienie poziomu i jakości życia
mieszkańców Polski: poszczególnych
obywateli i rodzin. Przez podniesienie
poziomu życia rozumie się wzrost
dochodów w sektorze gospodarstw do-
mowych, ułatwienie dostępu do edukacji
i szkolenia, co prowadzi do podwyż-
szenia poziomu wykształcenia społe-
czeństwa i podnoszenia kwalifikacji
obywateli, wzrost zatrudnienia i wyda-
jności pracy, skutkujące zarówno obni-
żeniem bezrobocia, jak i zwiększeniem
poziomu aktywności zawodowej oraz
poprawę zdrowotności mieszkańców
Polski. Podniesienie jakości życia to także
poprawa stanu i wzrost poczucia bez-
pieczeństwa wśród obywateli, możliwość
korzystania z funkcjonalnej i łatwo
dostępnej infrastruktury technicznej
i społecznej, życie w czystym, zdrowym

i sprzyjającym środowisku przy-
rodniczym, uczestnictwo w życiu
demokratycznym, uczestnictwo w kul-
turze i turystyce, przynależność do
zintegrowanej, pomocnej wspólnoty
lokalnej, umożliwiającej lepszą harmo-
nizację życia rodzinnego i zawodowego
oraz aktywność w ramach społeczeństwa
obywatelskiego. Podniesienie poziomu
i jakości życia ma umożliwić polityka
państwa pozwalająca na szybki, trwały
rozwój gospodarczy w perspektywie dłu-
gookresowej, oparty na rozwoju kapitału
ludzkiego, zwiększaniu innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki i regionów,
w tym na inwestycjach w sferze badań
i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych
warunków ekonomiczno-społecznych
i środowiskowych zapewniających europe-
jski poziom i jakość życia obywateli
i rodzin w kraju i wspólnotach lokalnych.

Priorytetami strategicznymi są:
1. Wzrost konkurencyjności i innowacyj-

ności gospodarki
2. Poprawa stanu infrastruktury technicz-

nej i społecznej.
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego

jakości.
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty spo-

łecznej i jej bezpieczeństwa.
5. Rozwój obszarów wiejskich.
6. Rozwój regionalny i podniesienie spój-

ności terytorialnej.

Realizacji Strategii Rozwoju Kraju służą
szczegółowe Programy Operacyjne 2007 –
2013 m.in.: Infrastruktura i Środowisko,
Innowacyjna Gospodarka, Kapitał
Ludzki, Wielkopolski Regionalny Pro-
gram Operacyjny.

Głównym celem Programu Infra-
struktura i Środowisko jest podniesienie
atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej
regionów poprzez rozwój infrastruktury
technicznej przy równoczesnej ochronie
i poprawie stanu środowiska, zdrowia, za-
chowaniu tożsamości kulturowej i rozwija-
niu spójności terytorialnej.Na realizację
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013 zostanie
przeznaczonych ponad 36 mld euro. Ze
środków Unii Europejskiej będzie
pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze
środków Funduszu Spójności – 21 511,06
mln euro (77%) oraz Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego – 6 337,2
mln euro (23%).

Celem głównym Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na lata
2007-2013 (PO IG) jest rozwój polskiej go-
spodarki w oparciu o innowacyjne przedsię-
biorstwa.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez real-
izację następujących celów szczegóło-
wych:

● Zwiększenie innowacyjności przed-
siębiorstw,

● Wzrost konkurencyjności polskiej
nauki,

● Zwiększenie roli nauki w rozwoju
gospodarczym,

● Zwiększenie udziału innowacyjnych
produktów polskiej gospodarki
w rynku międzynarodowym,

● Tworzenie trwałych i lepszych miejsc
pracy,

● Wzrost wykorzystania technologii
informacyjnych i komunikacyjnych
w gospodarce.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013 ma na celu uczynienie
z Polski bardziej atrakcyjnego miejsca do
lokowania inwestycji i podejmowania
pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz
tworzenie większej liczby trwałych miejsc
pracy. Dążąc do efektywnego rozwoju za-
sobów ludzkich, Program będzie kon-
centrował wsparcie na następujących ob-
szarach: zatrudnienie, edukacja, integracja
społeczna, rozwój potencjału adaptacyj-
nego pracowników i przedsiębiorstw,
a także zagadnienia związane z rozwojem
zasobów ludzkich na terenach wiejskich,
budową sprawnej i skutecznej administracji
publicznej wszystkich szczebli, wdraża-
niem zasady dobrego rządzenia oraz
promocją zdrowia zasobów pracy.
Celem głównym Programu jest: umożli-
wienie pełnego wykorzystania potencjału
zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrud-
nienia i potencjału adaptacyjnego przedsi-
ębiorstw i ich pracowników, podniesienie
poziomu wykształcenia społeczeństwa,
zmniejszenie obszarów wykluczenia spo-
łecznego oraz wsparcie dla budowy
struktur administracyjnych państwa.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
finansowany będzie w 85 % ze środków
Unii Europejskiej (Europejskiego Fundu-
szu Społecznego) oraz w 15 % ze środków
krajowych. Całość kwoty, jaką przewi-
dziano na realizację Programu, wynosi pra-
wie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy

Strategia Rozwoju
Gminy Swarzędz

- wymaga modyfikacji, prace nad zmianami trwają

dokończenie na str. 17



Maj 2007 Str. 17

Europejskiego Funduszu Społecznego
to ponad 9,7 mld euro a pozostałą część sta-
nowią środki krajowe.

* * *
Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz

musi być dostosowana do zaprezentowa-
nych powyżej dokumentów. Musi określać
cele i kierunki rozwoju Gminy w oparciu
o własny potencjał ale uwzględnić przy
tym m.in. Strategię Rozwoju Kraju na lata
2007-2015, Strategię Rozwoju Wojewódz-
twa Wielkopolskiego do 2020 r., Strategię
Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata
2006-2015. Im lepiej „dopasujemy się” do
finansowanych przez UE Programów Ope-
racyjnych tym większe szanse mamy na
korzystanie z unijnych funduszy.

Strategia powstała w 2000 roku i nigdy
nie korygowana wymaga modyfikacji i
przystosowania do współczesnej rzeczywi-
stości. Prace nad zmianami Strategii Roz-
woju Miasta i Gminy Swarzędz trwają a
radni otrzymali do zaopiniowania propozy-
cje celów strategicznych:

Cele nadrzędne:
Podnoszenie jakości życia mieszkań-

ców, budowa więzi społecznych i poczu-
cia przynależności do społeczności
Gminy, promocja Miasta i Gminy Swa-
rzędz na forum Regionu, Kraju i Europy

Cele szczegółowe:

A. Wprowadzenie europejskich standar-
dów zarządzania gminą

B. Podnoszenie poziomu życia mieszkań-
ców

B.1. Stałe i systematyczne ulepszanie i roz-
budowa infrastruktury technicznej :
a) kontynuacja budowy systemu wo-
dociągów i kanalizacji sanitarnej
b) gazyfikacja Gminy
c) modernizacja istniejących dróg i
budowa nowych z uwzględnieniem
ścieżek rowerowych i chodników
d) bezprzewodowy darmowy Internet
dla mieszkańców
e) budowa placów zabaw
f) budowa mieszkań

B.2. Rozbudowa bazy rekreacyjno - spor-
towo – kulturalnej na terenie Gminy

B.3. Poprawa stanu środowiska przyrodni-
czego

B.4. Poprawa warunków rekreacyjno-wy-
poczynkowych mieszkańców
a) wykorzystanie istniejących na tere-
nie Gminy zasobów przyrodniczych i
krajobrazowych
b) współpraca z gminami ościennymi

B.5. Poprawa opieki zdrowotnej
B.6. Aktywizacja gospodarcza wsi zwięk

szenie atrakcyjności lokalnego rynku
pracy

B.7. Współpraca z zarządami firm ma-
jących siedzibę na terenie Gminy na
rzecz wzrostu aktywności w zakresie
działań społecznie użytecznych

C. Poprawa bezpieczeństwa w Gminie
C.1. Planowa i systematyczna likwidacja

biedy poprzez stworzenie i wspieranie
programów przeciwdziałających pato-
logiom społecznym

C.2. Budowa systemu monitoringu wizyj-
nego

C.3. Zwiększenie liczby etatów i doposa-
żenie strażników miejskich

C.4. Współpraca z Policją
C.5. Finansowanie i współpraca przy orga-

nizacji zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży na terenie całej
Gminy przez szkoły, organizacje spo-
łeczne w tym harcerstwo i OSP, ko-
ścioły, biblioteki itp.

C.6. Tworzenie świetlic osiedlowych
i wiejskich dla dzieci i szkolnej mło-
dzieży (miejsce do odrabiania lekcji,
dostęp do komputera i Internetu)

C.7. Wsparcie organizacji charytatywnych
i Ośrodków Pomocy Społecznej

D. Podnoszenie poziomu edukacji i stan-
dardów kształcenia dzieci i młodzieży
stosownie do wymogów europejskich.

D.1. Nowe przedszkola i żłobek
D.2. Klasy lotnicze w gimnazjach
D.3. Klasa lotnicza w liceum we współpra-

cy z Aeroklubem Poznańskim
D.4. Technikum lotnicze we współpracy z

Bazą Wojskową w Krzesinach
D.5. Wsparcie rozwoju kształcenia zawodo-

wego we współpracy z firmami me-
blowymi i Volkswagenem

D.6. Wsparcie marketingowe szkół
D.7. Wspieranie finansowe i organizacyjne

drużyn sportowych – wykorzystanie
istniejącej bazy sportowej

D.8. Pozyskiwanie grantów na poza progra-
mowe projekty edukacyjne w tym ar-
tystyczne i sportowe

D.9. Finansowanie kursów, szkoleń dla wy-
różniających się nauczycieli

D.10. Koła artystyczne i naukowe – organi-
zacja olimpiad, konkursów, wystaw

E. Budowanie tożsamości i wizerunku
Miasta i Gminy w oparciu o istniejące
zasoby oraz wydarzenia artystyczne,
kulturalne i sportowe.

E.1. Budowanie wizerunku gminy nowo-
czesnej, dynamicznie rozwijającej się,
promującej kulturę, naukę i sport,
przyjaznej mieszkańcom i inwesto-
rom.
a) odwoływanie się do historii i trady-
cji swarzędzkiego rzemiosła meblar-
skiego

b) wsparcie marketingowe i finansowe
swarzędzkich rzemieślników
c) opracowanie i wdrożenie programu
marketingowego „Swarzędz meblem
stoi”
d) współpraca z artystami - opracowa-
nie i wdrożenie programu „Swarzędz -
przyjaciel nauki, sztuki i kultury”
e) organizacja cyklicznych imprez
kulturalnych i sportowych na rzecz in-
tegracji Gminy (festyny, turnieje, kon-
kursy)
f) festiwal mebli artystycznych -
współpraca z ASP
g) sportowe zawody lotnicze we
współpracy z Aeroklubem Poznań-
skim i Bazą Wojskową w Krzesinach

E.2. Planowe i systematyczne nagłaśnianie
wydarzeń mających miejsce na terenie
Gminy
a) współpraca z mediami

E.3. Aktywna promocja Gminy przez orga-
nizację i/lub udział w wystawach, tar-
gach, spotkaniach promocyjnych,
konferencjach, festynach itp.

E.4. Współpraca z gminami sąsiednimi
E.5. Rozwój współpracy z partnerami za-

granicznymi i krajowymi

F. Integracja społeczności lokalnej, wiej-
skiej i osiedlowej,

F.1. Organizacja i promocja gminnych
i międzygminnych imprez kultural-
nych i sportowych

F.2. Wspieranie klubów artystycznych,
sportowych, turystycznych i bizneso-
wych dla dorosłych,

F.3. Tworzenie bazy turystycznej i miejsc
spędzania wolnego czasu : lotnisko,
jeziora, lasy, ścieżki rowerowe, pola
piknikowe, szlaki turystyczne, promo-
cja zabytków -współpraca z Maltą
i ościennymi gminami

F.4. Współpraca z klubami sportowymi
i Lotniskiem w Kobylnicy

Cele strategiczne mają charakter
ogólny i nie posiadają konkretnych roz-
strzygnięć i terminarzy, kolejnym kro-
kiem jest opracowanie - przy współpracy
i konsultacjach społecznych - szczegóło-
wych programów rozwojowych, proje-
któw i harmonogramu realizacji zadań.

Katarzyna Stróżyńska
Pełnomocnik ds. zarządzania strategią

strozynska.katarzyna@umig.swarzedz.pl

W artykule wykorzystano materiały
informacyjne Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego

dokończenie ze str. 16
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Od lutego do początku maja we wszystkich 20 sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie,
w czasie których mieszkańcy wybrali sołtysów i Rady Sołeckie na kolejne cztery lata. Oto kompletne
wyniki wyborów sołtysów:

Sołtysi w komplecie

Zalasewo
Halina Sołowiej

Wierzonka
Irena Prokop

Wierzenica
Marek Pawlak

Uzarzewo
Maria Kowalska

Sokolniki Gwiazdowskie
Gabriela Iglińska

Sarbinowo
Jacek Biernacki

Rabowice
Irena Tyblewska

Puszczykowo Zaborze
Krzysztof Nowak

Paczkowo
Piotr Kramkowski

Łowęcin
Bogumiła Kaczmarek

Kruszewnia
Małgorzata Markiewicz

Kobylnica
Artur Siemaszko

Karłowice
Ryszard Widerowski

Jasin
Maria Drozda

Janikowo Górne
Ryszard Wiczyński

Janikowo Dolne
Czesława Knypińska

Gruszczyn
Barbara Czachura

Gortatowo
Małgorzata Molik

Garby
Bogdan Krych

Bogucin
Zbigniew Kaczmarek
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Tylko do końca 2007 roku ważne będą „stare” dowody osobiste. Zapra-
szamy do UMiG po nowy dowód – apeluje Danuta Andrzejczak – kierownik
referatu spraw obywatelskich UMiG .

Rok 2007 kończy siedmioletni okres, w którym osoby posługujące się starymi
dowodami osobistymi zobowiązane były wystąpić o ich wymianę. Oznacza to, że
z dniem 31 grudnia 2007 r. zielone, książeczkowe dowody osobiste tracą ważność.
Kto nie chce w końcu tego roku tracić czasu w kolejkach powinien jak najszybciej
złożyć wniosek o nowy dowód.

Procedura wymiany dowodu osobistego trwa kilka minut, a wniosek o wymianę
dowodu można pobrać u pracowników referatu lub ze strony internetowej
www.swarzedz.pl. Na razie wymiana odbywa się na bieżąco i nie tworzą się. Do
wymiany do końca br. Pozostało jeszcze kilka tysięcy dowodów. Jeżeli nadal
będziemy zwlekać z wymianą to kolejki na koniec roku są nieuniknione.

M.W.

Pamiętajmy o dowodach!
Zapraszamy do UMiG zanim zacznie się tłok

Wymiana dowodu osobistego – co, gdzie, jak:

Miejsce
załatwienia
sprawy:

Referat Spraw Obywatelskich
Iwona Szymańska – inspektor ds. dowodów osobistych
Małgorzata Sobol – inspektor ds. dowodów osobistych
Alicja Jagielska – inspektor ds. dowodów osobistych
Pokój nr 309 – II piętro, tel. 061 65 12 309
Godziny pracy: poniedziałek 800 – 1600, wtorek – piątek 730 – 1530

Wymagane
dokumenty:

Opłaty:

Termin
załatwienia
sprawy:

Informacje
dodatkowe:

1. wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
2. aktualne, równe fotografie – 2 szt. (o wymiarach 35x45 mm, z widocznym lewym

profilem twarzy, z widocznym uchem bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami)

3. odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku osób urodzonych poza terenem gminy
Swarzędz) – dotyczy osób o stanie cywilnym wolnym (panna / kawaler)

4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku
(w przypadku osób, które zawarły małżeństwo poza terenem gminy Swarzędz) –
dotyczy osób zamężnych, rozwiedzionych, wdów i wdowców

Do wglądu: posiadany dowód osobisty
Wniosek o wydanie dowodu osobistego może być sporządzony przy wykorzystaniu wzoru
dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Referacie Spraw Obywatelskich – II piętro,
pokój nr 309

Imienny dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego w wysokości
30 zł – wniesionej w kasie Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz (II piętro, pokój 305) lub na
rachunek bankowy: 14109014500000000045000049 Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
(należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata)

Termin oczekiwania na dowód osobisty – do 30 dni

Odbiór dowodu w pokoju nr 309 (II piętro) z otrzymanym odcinkiem „B” formularza i starym
dowodem osobistym.
Dokumenty należy składać i odbierać osobiście.
Odpisy skrócone aktów urodzeń i małżeństw wydawane do dowodów osobistych są zwolnione
z opłaty skarbowej.
Dowody osobiste wydawane osobom do 65 roku życia ważne są przez 10 lat.
Dowody osobiste dla osób powyżej 65 roku życia wydawane są na czas nieoznaczony.
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Już kolejny raz nasza gmina przystąpiła do Ogólnopolskiego
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
organizowanego przez Fundację „ŚWIAT NA TAK”.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołe-
cznych postaw i działań na rzecz najbliższego środowiska: grupy
rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły czy klasy poprzez upo-
wszechnianie zachowań życzliwości na co dzień, jako antidotum
na agresje i brutalizację życia.

Działania zasługujące na wyróżnienie to: konsekwentna pomoc
potrzebującym, podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środo-
wiska, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, podejmo-
wanie działań służących temu, aby w naszym życiu społecznym było
mniej agresji i brutalności, a więcej życzliwości, to także aktywna
postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniu wśród młodzieży.

Koordynatorem konkursu na terenie naszej gminy jest Ośrodek
Pomocy Społecznej.

Koncepcja konkursu jest prosta: każda gmina, która zgłosiła swój
udział, dokonuje wyboru spośród osób zgłoszonych przez szkoły gim-

nazjalne i średnie, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne,
świetlice socjoterapeutyczne. W tym roku do udziału w konkursie
zgłoszonych zostało 22 wolontariuszy, którzy działają na terenie naszej
gminy. Lokalna kapituła spośród kandydatów wyróżniła osiem osób
i wytypowała jedną do eliminacji ogólnopolskich w Warszawie
21 kwietnia. Osobą, które reprezentowała naszą gminę w eliminacjach
ogólnopolskich jest uczennica trzeciej klasy Zespołu Szkół nr 2
w Swarzędzu Anna Nijak, która pracuje jako wolontariusz w Progra-
mie Starszy Brat-Starsza Siostra. Pozostałe osoby wyróżnione przez
komitet to: Magdalena Dudzińska, Katarzyna Gabiś, Monika
Ochowiak, Justyna Mantaj, Violetta Czamańska, Julita Szumińska,
Maciej Maciejewski.

Wszystkie wyróżnione osoby wezmą udział w XIII Uroczystej
Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
która odbędzie się 15-17 czerwca 2007 w Białogardzie. Podczas Gali
wyłoniona zostanie nagrodzona „Ósemka” z całej Polski. Wszystkim
nagrodzonym wolontariuszom z terenu naszej gminy gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów w pracy wolontarystycznej.

Lidia Chałasiak
Ośrodek Pomocy Społecznej

„Ośmiu Wspaniałych”

Swarzędzcy wolontariusze, wyróżnieni w tegorocznej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, gościli w ratuszu na spotkaniu z burmistrz
Bożeną Szydłowską, która złożyła im gratulacje i podziękowała za wspaniałą społeczną pracę.

Wielkanoc w Ośrodku Wsparcia
Przygotowania do niej rozpoczęliśmy już dwa tygodnie wcześniej. Jak zawsze rozpoczęło się od

przygotowania ozdób świątecznych, tych na okna i naszą ośrodkową gazetkę ścienną, pisanek oraz
robionych na szydełku kolorowych kurek. Początki były trudne, niektóre kury wyglądały na mocno
zmutowane, jednak w końcu nabrały właściwych kształtów i mogły zostać umieszczone w świą-
tecznych stroikach obok pisanek. Przedświąteczny tydzień spędziliśmy na wspólnym przygotowy-
waniu potraw na śniadanie, które odbyło się w Wielki Czwartek. Na zaproszenie uczestników
Ośrodka przybyły pani Burmistrz Bożena Szydłowska oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Renda. Po życzeniach świątecznych zasiedliśmy do stołów by z przyjemnością skosztować
przygotowanych potraw: barszczu, sałatki, jajek, babki… Lecz one choć smaczne, nie były najważ-
niejsze. Najważniejsze było to, że spędziliśmy te chwile razem w rodzinnej i świątecznej atmosferze.
Dzięki temu mogliśmy zabrać trochę tego ciepła do swoich domów i dalej świętować.

Jarosław Łączka
Miejsko-Gminny Ośrodek Wsparcia
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Z okazji przypadającego w maju
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wszy-
scy czytelnicy, którzy zapiszą się
w maju do oddziału dziecięcego
otrzymają darmowe karty biblio-
teczne. Zapraszamy.

Polecamy też lekturę nowych
nabytków Biblioteki Publicznej
w Swarzędzu…

23 kwietnia w Zamku Królew-
skim w Warszawie odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród laure-
atom Konkursu Literackiego im.
Astrid Lindgren na współczesną
książkę dla dzieci i młodzieży. III
nagrodę w kategorii - książka dla
dzieci do lat 6 otrzymała Agata
Widzowska-Pasiak – mieszkanka
Swarzędza, bibliotekarz, poetka,
autorka kilku książek dla dzieci,
laureatka wielu nagród.

Nagrodę pani Agata odebrała
z rąk przewodniczącej jury - Joanny
Papuzińskiej (obie Panie na zdjęciu)!

Konkurs organizowany był przez
Fundację ABCXXI- Cała Polska
czyta dzieciom we współpracy z Am-
basadą Królestwa Szwecji.

Książeczka nosi tytuł - „Dreptak
i pępek świata” i będzie wydana wraz
z pozostałymi nagrodzonymi pracami
przez Publicat.

Jako bibliotekarz, pani Agata na
pewno będzie czytała naszym naj-
młodszym czytelnikom fragmenty
swojej nagrodzonej książki .

Pani Agata Widzowska-Pasiak
jest współautorką książki „Trójkowa
Bridget Jones”, laureatką m.in.- I na-
grody w konkursie Andrzeja Wajdy
pt.: „Pomysł na film współczesny”
i konkursu Gazety Wyborczej na
tekst piosenki, wydanej na płycie
Arki Noego.

Pisze wiersze „trzeszczące”,
„psotne”, terapeutyczne, ostatnio
„kłótliwe” – na najbliższych Targach
Książki w Warszawie promować bę-
dzie książkę napisaną wspólnie

z Agnieszką Frączek i Urszulą
Kozłowską pt. „Pokłóciły się poetki
o pietruszkę i skarpetki”. Wydała „Co
uciął Gucio?”, baśnie dla dzieci
i jako fanka zespołu The Beatles -
przeznaczoną dla dzieci wierszowaną
opowieść o czterech rozrabiakach pt.:
„Bitelsiaki”.

Pani Agata ma dwoje dzieci - 10
letnią Jadzię, która już przygotowuje
ilustracje do książek swojej mamy

oraz 14-letniego Dobromira, który
swoje literackie wprawki tworzy
w rytmie rapu. W domu jest jeszcze
mąż-ogrodnik-podróżnik-fotograf
i królik Kłapek, adoptowany w ra-
mach akcji Stowarzyszenia Pomocy
Królikom.

Na co dzień pani Agata pracuje
w Bibliotece Publicznej w Swarzędzu,
wieczorami pisze wesołe rymowanki.

Małgorzata Merczyńska

W maju darmowe
karty biblioteczne

Pani Agata
przywiozła z Warszawy

nagrodę literacką!!!
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25 kwietnia odbyła się 25 sesja Rady
Miejskiej Swarzędza. Podjęte zostały
następujące uchwały:

Nr VIII/32/2007
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2006 rok

§ 1
Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swa-
rzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu
na rok 2006.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W dniu 20 marca 2006 roku radnym Rady Miej-
skiej w Swarzędzu przekazano sprawozdanie
opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Swarzędz za rok 2006 wraz z zestawieniami
tabelarycznymi. Na posiedzeniu Komisji Budżetu,
która odbywała się w dniu 23 kwietnia 2007 roku
dokonano omówienia informacji zawartych w
sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak również
udzielono odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących
ewentualnych wątpliwości związanych z realiza-
cją budżetu Gminy w roku ubiegłym.

Nr VIII/33/2007
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Poznańskiemu na budowę ciągu
pieszorowerowego przy ul. Swarzędzkiej
Gruszczyn – Kobylnica.

§ 1
Rada Miejska w Swarzędzu upoważnia Burmi-
strza Miasta i Gminy Swarzędz do podpisania

porozumienia, pomiędzy Gminą Swarzędz a Po-
wiatem Poznańskim regulującego w szczególno-
ści przeznaczenie i zasady rozliczenia środków
oraz wzajemne zobowiązania stron co do formy
i trybu współpracy przy realizacji inwestycji pole-
gającej na budowie ciągu pieszorowerowego
przy ul. Swarzędzkiej (droga powiatowa nr
2407P) w Kobylnicy i Gruszczynie, stanowiące
zadania własne Powiatu Poznańskiego.

§ 2
Gmina Swarzędz, przekaże w roku 2007 w for-
mie dotacji celowej na podstawie porozumienia,
o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, środki fi-
nansowe w wysokości 300.000,00 zł na realiza-
cję ciągu pieszorowerowego przy ul. Swarzę-
dzkiej w Kobylnicy i Gruszczynie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4
Zobowiązuje się Burmistrza do składania Radzie
Miejskiej w Swarzędzu w okresach rocznych
sprawozdania z realizacji postanowień porozu-
mienia, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod-
lega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Uzasadnienie:
Przedmiotowa uchwała ma na celu współfinan-
sowanie zadania, które będzie realizowane przez
Starostę Poznańskiego. Zadanie obejmuje bu-
dowę ciągu pieszorowerowego przy ul. Swa-
rzędzkiej (droga powiatowa nr 2407P) na odcinku
od ul. Żwirki i Wigury w Kobylnicy do istniejącego
chodnika z kostki brukowej w Gruszczynie, zgo-

dnie z decyzją pozwolenia na budowę, która zo-
stała wydana na podstawie opracowanej przez
Gminę Swarzędz dokumentacji budowlano-wy-
konawczej. Realizacja powyższego wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzy-
stów oraz przedłuży ciąg komunikacyjny w dro-
dze powiatowej od ul. Zielińskiej w Gruszczynie
do przejazdu kolejowego w Kobylnicy.

Nr VIII/34/2007
w sprawie: zaskarżenia rozstrzygnięcia nad-
zorczego Wojewody Wielkopolskiego doty-
czącego uchwały Rady Miejskiej w Swarzę-
dzu Nr V/25/2007 z dnia 14.02.2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Swarzędz, obejmującego
działki położone w Rabowicach przy ul. Olszy-
nowej i oznaczone nr geodezyjnymi 7/1 i 7/2

§ 1
Zaskarża się do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Poznaniu rozstrzygnięcie nadzor-
cze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca
2007 r. sygn. NK.I-5.0911-74/07 orzekające
o nieważności uchwały nr N//25/2007 Rady Miej-
skiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Swarzędz, obejmują-
cego działki położone w Rabowicach przy ul.
Olszynowej i oznaczone nr geodezyjnym 7/1
i 7/2, doręczone w dniu 30 marca 2007 r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej w Swarzędzu, z prawem
udzielenia pełnomocnictwa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Od redakcji:
Pełne teksty wszystkich uchwał wraz z uza-
sadnieniami i załącznikami dostępne są w
Biurze Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz
Rynek 1
tel. 061 65 12 000
fax: 061 65 12 211
www.swarzedz.pl, umig@swarzedz.pl
burmistrz@swarzedz.pl
godziny pracy UMiG: poniedziałek: 8.00-16.00;
wtorek- piątek: 7.30- 15.30
Burmistrz Bożena Szydłowska przyjmuje
interesantów w poniedziałki w godz. 10-16.

Biuro Rady Miejskiej
Rynek 1
tel. 061 65 12 105
biurorady@swarzedz.pl
przewodniczacy@swarzedz.pl
Przewodniczący RM Piotr Choryński dyżuruje
w poniedziałki i czwartki w godz. 15.00 – 17.00
w Biurze Rady
Telefony alarmowe
Policja 997
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Pogotowie wod.-kan. 994
Gazownia 992
Straż Miejska
ul. Strzelecka 2 (obok ZGK)
tel. 061 651 21 13, 651 21 14,
od pon. do pt. w godz. 14.00-22.00: tel. 0607-365-266
sob., niedz., święta: tel. 0605-428-796
Komisariat Policji w Swarzędzu
ul. Grudzińskiego 30a
tel. całodobowy 061 81 72 323
tel. anonimowy 061 817 23 01
Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu
ul. Bramkowa 3
tel. 061 817-23-02, 061 817-23-08
ospswarzedz@op.pl
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy
Kobylnica, ul. Poznańska
tel. 061 815-02-58, 0506 922 334
Pogotowie Ratunkowe
Podstacja Swarzędz
os. Dąbrowszczaków 8/12
tel. 061 817 23 09 (całą dobę)

Laboratorium Analiz Lekarskich „Jaromed”
os. Dąbrowszczaków 8/19
tel/fax 061 817 46 08

Pracownia Rentgenowska „Kwant”
Pl. Niezłomnych 15,
tel. 061 651 12 85

Zespół Przychodni Lekarza Rodzinnego „Diagter”
ul. Poznańska 15
tel. 061 817 25 33
tel. 061 817 25 49

Apteki dyżurne
dyżury nocne w godz. 20-8 i sobotnie popołu-
dniowe (w tym samym tygodniu) w godz. 14-20:
26.03.-02.04.2007 „Osiedlowa” os. Kościuszkow-
ców 13
02.04.-09.04.2007 „Optima” os. T.Działyńskiego 39
09.04.-16.04.2007 „Zatorze” os. Raczyńskiego 18
16.04.-23.04.2007 „Pod Lipami” os. Zygmunta
111 Wazy 17
23.04.-30.04.2007 „Swarzędzka s. c. p.w.
Św. Józefa” ul. Rynek 16
30.04.-07.05.2007 „Zamkowa” „Meris” s. c.
ul. Zamkowa 17 c
07.05.-14.05.2007 „Nasza Apteka” ul. Poznańska 17

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
tel. 061 651 26 50, 651 26 51, 651 26 52,
651 26 53 (sekcja świadczeń rodzinnych)

Gminne Centrum Informacji
ul. Działkowa 61a
tel. 061 818 17 30,
gciswarzedz@neostrada.pl
www.ops-swarzedz.org.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2
tel. 061 651 15 41
pogotowie wod-kan ZGK: 061 651 15 41 (do 16.00),
0663 818 601 i 697 725 522 (po 16.00 i w święta)

Ośrodek Kultury
ul. Piaski 4
tel. 061 817 20 34
osrodekkultury@swarzedz.pl

Biblioteka Publiczna
os. Czwartaków 1
tel. 061 8173 103, 8173 102
biblioteka-swarzedz@wp.pl

Pływalnia „Wodny Raj”
ul. Kosynierów 1
tel. 061 65 07 555
www.wodnyraj.pl

Lotnisko Aeroklubu Poznańskiego
62-006 Lotnisko Kobylnica
tel/fax: 061 8 780 725, 061 8 780 741
www.aeroklub.poznan.pl

Skansen i Muzeum Pszczelarstwa
im. prof. Ryszarda Kosteckiego
ul. Poznańska 35
tel. 061 651 18 17
www.muzeum-szreniawa.pl
Godziny otwarcia:
sezon zimowy (01.11-31.03): wt-sob
godz. 9.00-15.00,
w sezonie letnim (01.04-31.10): wt-sob godz.
9.00-16.00, niedz. godz. 10.00-15.00

Muzeum Środowiska Przyrodniczego
i Łowiectwa Wielkopolskiego w Uzarzewie
Uzarzewo, ul. Akacjowa 12,
tel. 061 818 12 11
www.muzeum-szreniawa.pl
Godziny otwarcia:
codziennie oprócz poniedziałków 8.00- 15.00,
w maju i w czerwcu 8.00-18.00.
W niedziele i święta: sezon letni (1.04-31.10):
10.00-16.00,
sezon zimowy (2.11-31.03): 10.00-15.00.
Nieczynne: 1 stycznia, 1 dzień świąt Wielkanoc-
nych, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada,
11 listopada, 25 grudnia.

Cech Stolarzy Swarzędzkich
ul. Wrzesińska 41
tel. 061 817 21 37
fax. 061 817 30 55
www.swarzedz.pawilonmeblowy.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kwaśniewskiego 1
tel. 061 817 40 11
www.sm-swarzedz.pl

Wiraż-Bus
Garby, ul. Transportowa 1
62-020 Swarzędz
tel./fax 061 817 22 51, 817 22 67
poczta@wiraz-bus.com.pl
www.wiraz-bus.com.pl

℡ PRZYDATNE...
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W sobotę 16 kwietnia odbyło się Swa-
rzędzkie Spotkanie Flażoletowe. Po raz jede-
nasty w hali „Unia” zebrało się 600 młodych
miłośników gry na flażolecie – prostym in-
strumencie dętym, w którym powiat poznań-
ski jest potęgą. W spotkaniu wzięły udział
zespoły, które działają w większości w szkół
naszego powiatu. Wśród obecnych byli mło-
dzi muzycy z: Białężyna, Boruszyna, Czer-
wonaka, Kicina, Kleszczewa, Komornik,
Konarzewa, Kostrzyna, Lubonia, Łopu-
chowa, Murowanej Gośliny, Połajewa, Ro-
kietnicy, Tulec, Zimina, a także poznańskich
szkół nr 3, 63 i Szczepankowa. Gospodarzy
reprezentowała Swarzędzka Orkiestra Flażo-
letowa oraz dzieci ze szkół podstawowych nr
1, 5 i Wierzonki. Spotkanie prowadził anima-
tor ruchu flażoletowego, pan Wojciech Wie-
trzyński pod kierunkiem którego ta wielka

orkiestra wykonała kilka utworów, między
innymi wielkopolską melodię „Lelije” czy
„Jonquille”. W tym wspólnym muzykowaniu
wzięli również udział goście z Francji. Dzięki
współpracy Ośrodka Kultury w Swarzędzu z
Domem Bretanii muzykę z Prowansji zapre-
zentował zespół Le Condore. Muzycy z Arles
zaprezentowali m.in. tradycyjne instrumenty:
prosty flecik galoubet, na którym gra się lewą
ręką oraz 70-centymetrowe bębny tamburin.
Półtoragodzinne spotkanie podczas którego
widzowie są też uczestnikami zorganizował i
sfinansował Ośrodek Kultury w Swarzędzu.
Można mieć nadzieję, że kolejne, przyszło-
roczne spotkanie gromadzące tak liczną grupę
dzieci i młodzieży z naszego powiatu zostanie
dofinansowane z kasy powiatu poznańskiego.

Arkadiusz Małyszka
Radny Powiatu Poznańskiego

Pierwsza partia zaproszeń rozsyłana jest do końca czerwca. Wielkopolanki otrzymają 8.700
listów z adresami gabinetów, do których mogą się zgłaszać. Pacjentki kwalifikujące się do Pro-
gramu, czyli te między 25 a 59 rokiem życia, które przez ostatnie 3 lata nie wykonywały badania
cytologicznego, refundowanego przez NFZ, mają możliwość skorzystania z badań, nawet jeśli
zaproszenia do nich nie dotrą, bądź chciałyby zgłosić się po poradę we wcześniejszym terminie.

Do Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w powiecie poznańskim w 2006 roku zgło-
siło się 6.921 kobiet (dane: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy w Poznaniu). Organizatorzy liczą, że zaproszenia zachęcą następne panie do
przeprowadzenia badań. Informacje na temat całej Kampanii znajdują się na stronie interneto-
wej: www.wok -poznan.idl.pl.

Alina Kajzer
Gabinet Starosty

Bezpieczny sposób
usuwania azbestu
Można skorzystać
z dofinansowania

Gmina Swarzędz po raz kolejny przy-
gotowuje się do zadania, które ma na celu
bezpieczne usunięcie z naszego otoczenia
wyrobów azbestowych, niegdyś powszech-
nie stosowanych w budownictwie.

Aby pomóc mieszkańcom w bezpiecz-
nym usunięciu azbestu nasza gmina (współ-
pracując z powiatem poznańskim) ponownie
przygotowała w swoim budżecie odpowied-
nie fundusze. Przypomnijmy, że w 2006 r.
z budżetu Swarzędza na ten cen przeznaczono
10 tys. zł, a powiat wydał 16 tys. zł. W bie-
żącym roku planowane są kwoty pięciokrot-
nie wyższe.

Mieszkańcy będą mogli skorzystać z do-
finansowania na usunięcie, wywóz i utyliza-
cję płyt azbestowych. Podstawą uzyskania
dofinansowania będzie wypełnienie i złoże-
nie wniosku. Takie wnioski będą dostępne
w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu
oraz na stronie internetowej gminy –
www.swarzedz.pl

O rozpoczęciu zadania mieszkańcy zo-
staną poinformowani przez lokalną prasę oraz
internet. Początek przewiduje się na maj –
czerwiec b.r.

Wszelkie szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz,
Referat spraw Komunalnych i Ochrony Śro-
dowiska, podinspektor do spraw ochrony środo-
wiska - Paulina Soberska, tel. 061 65 12 403.

PS, MW

Azbest to grupa wielu różnych
minerałów krzemianowych tworzących
włókna. Dzięki niskiej cenie i dobrym wła-
ściwościom mechanicznym stosowany był
między innymi, jako wzmocnienie w eterni-
cie (pokryciach dachowych). Azbest jest
przyczyną chorób, głównie nowotworowych.
Aktualnie ze względu na działanie rakotwór-
cze został wycofany, a np. pokrycia dachowe
są sukcesywnie wymieniane. Ze względu na
jego szkodliwość, usuwanie wyrobów azbe-
stowych z budynków wymaga zabezpieczeń
pracowników, a odpady zostają wywiezione
i poddawane są utylizacji.

Zlot flażoletowy w Swarzędzu

dokończenie ze str. 24

Młodzi muzycy podczas flażoletowego spotkania

Zespół Le Condore z Arles

KOMUNIKATY
Parafialnego Zespołu
„Caritas” Wierzenia

W każdą sobotę od godz. 10.00 do 11.00
w naszej świetlicy pełni dyżur prawnik udzie-
lający bezpłatnych porad prawnych

W każdy pierwszy poniedziałek w godz.
od 17.30 do 18.30 w pomieszczeniach świe-
tlicy dyżur pełni radna gminy Swarzędz pani
Ewa Buczyńska.

Przyjmujemy zapisy dzieci na zajęcia
muzyczno-taneczne prowadzone pod kierun-
kiem instruktora Ośrodka Kultury ze Swarzę-
dza. Zajęcia odbywać się będą w środy
w godz. 17.00 do 19.00

Zapraszamy do kawiarenki internetowej
w każdy piątek do godz. 19.00-21.00.

Od maja zostaje uruchomione przed-
szkole dla dzieci w wieku 3 – 5 lat (trzy razy
w tygodniu po 5 godzin). Przedszkole będzie
funkcjonować w formie bezpłatnej.

Szczegóły dotyczące działania przed-
szkola podamy w osobnych komunikatach.
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Powiat poznański laureatem
Rankingu Powiatów w 2006 r.

Zaproszenia na bezpłatne
badania w drodze

Dotacje unijne
dla powiatu poznańskiego
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Powiat poznański został laureatem Ran-
kingu powiatów w 2006 r. zorganizowanym
przez Związek Powiatów Polskich. Uroczyste
wręczenie pucharów odbyło się 3 kwietnia br.
podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Po-
wiatów Polskich w Warszawie. W „Rankingu
najlepszych powiatów” mogą uczestniczyć
wszystkie gminy, powiaty i miasta na prawach
powiatu z całej Polski. Ranking trwa cały czas,
natomiast na koniec każdego roku przyzna-
wane są puchary i okolicznościowe dyplomy
dla zwycięzców.

W ramach rankingu powiat otrzymuje stosowne punkty. Są one
naliczane w zależności od spełniania poszczególnych warunków, mię-
dzy innymi w ramach promocji jednostki, wspierania rozwoju społe-
czeństwa informatycznego, poprawy jakości obsługi mieszkańca oraz
w ramach rozwoju informacyjnego.

Hanna Kolanowska
Wydział Promocji, Kultury i Współpracy z Zagranicą

Trwa ogólnopolska Kampania Wybierz życie, nad którą Patronat
Honorowy objął Jan Grabkowski, Starosta Poznański, Przewodniczący
Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego. Kolejnym eta-
pem Akcji w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy jest,
trwająca już od miesiąca, wysyłka zaproszeń na bezpłatne badania cy-
tologiczne, przygotowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla
pacjentek w całej Polsce. dokończenie na str. 23

Dotacje z Unii Europejskiej to dla naszego kraju ogromna szansa.
W latach 2007-2013 Polska ma otrzymać aż 67 miliardów euro. Fun-
dusze unijne dają możliwości rozwoju także naszego regionu. Choć
terminy składania wniosków nie są jeszcze znane, powiat poznański
rozpoczął starania, by w niedalekiej przyszłości uzyskać dofinanso-
wanie wielu projektów, dotyczących między innymi: inwestycji, ko-
munikacji, edukacji, informatyzacji, ekologii, kultury, turystyki,
pomocy społecznej, czy ochrony zdrowia.

Poszczególne projekty zostały zgłoszone przez powiat do Systemu
Ewidencji Przedsięwzięć (SEP). System ten stanowi narzędzie pomoc-
nicze w opracowywaniu Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, zarządzanego w najbliższych siedmiu latach przez
Urząd Marszałkowski.

Spore możliwości rozwoju daje również Norweski Mechanizm
Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Głównym ich zadaniem jest stworzenie szansy
wyrównania poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego w pań-
stwach członkowskich UE o najniższym PKB. W celu pozyskania
środków z tego źródła, powiat poznański podjął następujące działania:

W ramach przedsięwzięcia „Promocja zdrowia poprzez sport –
zespół przyszkolnych, wielofunkcyjnych boisk w powiecie poznań-
skim” (projekt o łącznej wartości: 6.733.000 zł, w tym kwota dofinan-
sowania w wysokości 5.723.000), przewiduje się wybudowanie
dziewięciu obiektów sportowych przy szkołach ponadgimnazjalnych
oraz innych jednostkach, znajdujących się w gminach: Murowana
Goślina, Rokietnica, Mosina, Puszczykowo, Kórnik, Swarzędz,
Czerwonak.

Realizacja projektu umożliwi stworzenie warunków, które
pozwolą w kompleksowy sposób propagować zdrowy styl życia. Poza
obiektami sportowymi możliwe bowiem będzie przeprowadzenie
otwartych, zajęć pozalekcyjnych, także dla uczniów spoza wymienio-
nych placówek, jak również zorganizowanie licznych imprez i festy-
nów, popularyzujących tematykę prozdrowotną.

Podobne zadania spełnić ma projekt zakładający wybudowanie
otwartych obiektów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym
w Puszczykowie. Wartość tego przedsięwzięcia to 5 860 000 zł,
a dofinansowanie wynieść ma 4.981.000 zł.

W planach powiatu poznańskiego znajduje się również stworzenie
otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby wychowanków
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owiń-
skach, oraz pozostałych mieszkańców regionu (wartość projektu to
6 382 000 zł, w tym kwota dofinansowania około 5.425.000 zł). Jeśli
uda się pozyskać fundusze, możliwe będzie wspomaganie rozwoju ak-
tywności ruchowej dzieci poprzez ich uczestnictwo w zajęciach spor-
towych. W przypadku nieotrzymania dotacji przewidzianych przez
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, wszystkie projekty zostaną złożone
do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Do tematu dotacji europejskich będziemy jeszcze wracać.
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