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Środa XXI przeprowadzi nabór Środa XXI przeprowadzi nabór 
Z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013 nabór do publicznych przedszkoli przeprowadzi gminna spółka Środa XXI. Dyrektorzy przedszkoli pozytyw-
nie odpowiedzieli na propozycję Burmistrza Ziętkowskiego.

W piątek 24 lutego bieżącego roku 

w Urzędzie Miejskim odbyło się spot-

kanie burmistrza Wojciecha Ziętkow -

skiego z dyrektorami czterech średz-

kich, publicznych przedszkoli. Na 

spotkaniu Burmistrz Ziętkowski za-

proponował dyrektorom, żeby nabór 

grup trzylatków do tych przedszkoli, 

z początkiem nowego roku szkolne-

go 2012/2013, przeprowadzi ła gmin-

na spółka Środa XXI. Dyrektorzy 

przystali na propozycję burmistrza. 

Oznacza to, że od września 2012 

roku w Przedszkolach nr 2, 3 oraz 4, 

grupy dzieci trzyletnich poprowadzi 

gminna spółka Środa XXI, a w przy-

padku Przedszkola nr 1, w którym nie

będzie prowadzony nabór do grupy 

trzylatków, spółka najprawdopodo-

bniej poprowadzi jedną z grup inte-

gracyjnych. Te grupy, którymi pokie-

ruje gminna spółka, będą stanowiły 

zintegrowaną całość z pozostałą stru-

kturą przedszkola, tzn. będą one pod-

legały dotychczasowym dyrektorom 

przedszkoli publicznych, dzieci będą 

żywione przez Stołówki Gminne, 

jednostkę gminną, która  w każdym 

przedszkolu posiada odrębną kuch-

nię. Dzieci będą również kształcone 

przez nauczycieli, którzy dotychczas 

pracowali w tych przedszkolach. Na-

uczyciele w grupach przedszkolnych, 

należących do spółki Środa XXI, nie 

będą  jednak zatrudnieni na Kartę 

Nauczyciela. Będzie to skutkowało

tym, że nauczyciele będą mogli pra-

cować więcej godzin tygodniowo.

Dłuższy czas pracy nauczycieli spowo -

duje, ze swoje dzieci rodzice będą 

mogli odbierać z przedszkoli w go-

dzinach późniejszych niż dotychczas.

Propozycja przedstawiona przez bur-

mistrza Ziętkowskiego na spotkaniu 

w ostatni piątek jest alternatywnym 

rozwiązaniem do koncepcji prze-

kształcenia przedszkoli publicznych

w przedszkola niepubliczne. Zapro-

ponowane rozwiązanie ma na celu 

wygenerowanie oszczędności w fun-

kcjonowaniu średzkiej oświaty, które

wynikają z ciągłego zmniejszania się 

ilości uczniów i przedszkolaków. Pro-

pozycja ma na celu przeciwdziałanie 

możliwemu wystąpieniu w przyszłoś-

ci zwolnień grupowych nauczycieli. 

Założeniem zmian jest także dopro-

wadzenie do obniżenia odpłatności 

za przedszkole ponoszonych przez 

rodziców. O ile spadnie odpłatność 

przekonamy się niebawem.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Sesja Rady Miejskiej rozpoczęła się 

o godzinie 15.30. Przed rozpatrze-

niem projektów 37 uchwał przygoto -

wanych na sesję radni wysłuchali spra-

wozdania Komisji Rewizyjnej z jej

działalności w 2011, roku, a następnie

zatwierdzili plan pracy komisji na 

2012 rok. Dodajmy, że sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej 

przedstawiła jej przewodnicząca, rad-

na klubu Zawsze dla Średzian Barba ra

Banaszak. 

Analiza ekonomiczna, woda, ścieki…
Kolejnym punktem sesji Rady Miejs-

kiej było przedstawienie „Analizy sta-

nu ekonomicznego Miejskiego Przed-

siębiorstwa Energetyki Cieplnej, Wo-

dociągów i Kanalizacji w latach 

2002 – 2012”, której dokonał prezes 

MPECWiK Jan Buczkowski. Podczas

wystąpienia prezes Buczkowski przy-

bliżył radnym problematykę działa-

nia średzkich wodociągów w okresie 

ostatnich 10 lat. Na początku przy-

pomniał podstawy prawne działania 

MPECWiK. Następnie prezenter 

zwrócił uwagę na to, że spółka zain we-

stowała w ciągu 10 lat 37 mln zł za-

równo w oczyszczalnię ścieków, jak 

i wodociągi, rurociągi kanalizacyjne 

oraz sprzęt do usuwania awarii. Wła-

dze spółki unowocześniły Laborato-

rium, dzięki czemu uzyskano Certy-

fi kat Polskiego Centrum Akredytacji 

w zakresie badania ścieków i wody. 

Ciekawie wyglądały tabele przedsta-

wiające sprzedaż wody i ciepła oraz 

odbiór ścieków w wielkościach bez-

względnych. Można przyjąć, że śre-

dzianie zużywają około 1,5 mln m3 

wody rocznie, 100 tysięcy GJ ciepła 

i dostarczają około 1 mln m3 ścieków.

Przychody przedsiębiorstwa utrzymu-

ją się na stałym poziomie, natomiast ros-

ną koszty utrzymania MPECWiK. 

Prezes dokładnie przeanalizował naj-

ważniejsze koszty ponoszone przez 

spółkę. Są to amortyzacja, fundusz 

płac, energia elektryczna i podatek od

nieruchomości. Przechodząc do po-

ziomu cen za wodę i ścieki J. Buczkow-

ski zwrócił uwagę, że w naszej gminie

mamy tanią wodę – 2,80 zł/1 m3

wobec średniej w kraju 3,50 zł. Cena 

ścieków natomiast niewiele odbiega

od średniej krajowej i wynosi 5,60 zł/

1 m3. Oczywiście prezes Buczkowski

odnosił się już do nowych cen za wodę

i ścieki, które w kolejnym punkcie 

sesji uchwalili radni miejscy. Chcąc 

uświadomić mieszkańcom co kupują

za 2,80 zł Buczkowski postawił na 

środku sali pojemniki mające pokazać

ile to jest 1000 litrów wody w zesta-

wieniu z butelką wody mineralnej za 

2,10 zł bądź butelką piwa za 2,50 zł. Po 

wysłuchaniu analizy ekonomicznej

przedstawionej przez prezesa MPE-

CWiK radni przystąpili do rozpat-

rywania projektów uchwał.

Środa XXI poprowadzi Brodowo
W pierwszej kolejności radni podjęli 

uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji 

fi lii szkoły podstawowej w Brodowie.

„Za” uchwałą głosowali radni: Irene-

usz Kubiaczyk, Bogusław Makowski, 

Róża Frąckowiak, Elżbieta Małgows -

ka, Barbara Banaszak, Marek Sobczak,

Sylwester Stachowiak, Paweł Dopie-

rała, Andrzej Kobierski, Rafał Wieru-

szewski, Wojciech Stalec, Piotr Mie-

loch oraz Paweł Wullert. „przeciw” 

podjęciu uchwały głosowali radni: 

Dariusz Węcławiak, Michał Matelski,

Jarosław Frach, Mirosław Jackowiak, 

Rafał Piechowiak. Od głosu wstrzy-

mali się radni: Jacek Ziembiński oraz

Krystyna Rachwalska. Na sesji nieo-

becna była radna Zuzanna Markie-

wicz. Uzupełnieniem uchwały w spra-

wie zamiaru likwidacji fi lii w Brodo-

wie było podjęcie przez radnych uch-

wały w sprawie rozszerzenia zadań 

gminnej spółki Środa XXI, o kwes tie

edukacyjne. Dzięki tej uchwale spółka

będzie mogła poprowadzić szkołę 

w Brodowie z początkiem nowego 

roku szkolnego.

Pomoc dla powiatu
Podczas sesji radni miejscy podjęli 

decyzję o udzieleniu pomocy fi nanso-

wej powiatowi średzkiemu w kwocie

650 tysięcy zł na przebudowę dróg 

powiatowych w ul. Kościuszki, Ki-

lińskiego oraz  Dolnej wraz z przebu -

dową skrzyżowania ulic Dolnej, Li-

manowskiego oraz Jażdżewskiego. 

Poza tą uchwałą radni podjęli również

uchwały: w sprawie udzielenia po-

mocy fi nansowej powiatowi średz-

kiemu w kwocie 600 tysięcy zł na 

przebudowę w technologii asfaltowej

dróg powiatowych w mieście i gmi-

nie Środa Wielkopolska; w sprawie 

udzielenia pomocy fi nansowej po-

wiatowi średzkiemu w wysokości 

795.194,00 zł na przebudowę ul. Bro-

dowskiej – ul. Żwirki i Wigury – ul. 

Wrzesińskiej w ciągu dróg powiato -

wych. Radni zdecydowali także 

o udzieleniu pomocy rzeczowej po-

wiatowi średzkiemu do kwoty 800 

tysięcy zł na przebudowę ul. Hallera.

Przeznaczone środki zostały zaplano -

wane na pomoc dla powiatu w bud-

żecie gminy na ten rok. Teraz tylko 

radni ostatecznie zdecydowali o prze-

kazaniu tych środków powiatowi 

średzkiemu.

Likwidacja Gimnazjum nr 2
Na XVIII sesji Rady Miejskiej radni

podjęli również jednogłośnie uchwa-

łę w sprawie likwidacji Gimnazjum nr

2. Zgodnie z wcześniejszymi planami

z początkiem nowego roku szkolne-

go uczniowie tego gimnazjum wraz 

z nauczycielami zasilą budynek Gim-

nazjum nr 1. Pomieszczenia zlikwido-

wanej „dwójki” przejmie Szkoła Pod-

stawowa nr 3. 

Podczas sesji radni miejscy podjęli 

także kilka uchwał geodezyjnych, któ-

re wszczynają procedurę opracowania

miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego dla terenów ul.

Wiosny Ludów, dla terenów ul. Pla-

żowej, Spacerowej, Słonecznej, Biał-

kowskiego, Lotniczej oraz dla terenów

ul. Nekielskiej. Rada Miejska wyło ni-

ła także trzech ławników do orzekania

w Sądzie Pracy w Środzie Wielkopol-

skiej. Ławnikami zostali Aneta Rych-

tanek, Zdzisława Skotarczak oraz 

Zenon Kubisiak. Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

XVIII Sesja Rady Miejskiej
W czwartek, 23 lutego w Ośrodku Kultury odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Środzie 
Wielkopolskiej podczas której radni podjęli m.in. uchwałę o zamiarze likwidacji fi lii szkoły 
podstawowej w Brodowie. Radni zaakceptowali również propozycje MPECWiK odnośnie 
nowych stawek za wodę i ścieki. Ogółem radni podjęli 37 uchwał.
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Od pewnego czasu na terenie naszej 

gminy nasilają się kradzieże elemen-

tów drogi, a dokładniej włazów stu-

dzienek kanalizacyjnych oraz rusz-

tów studzienek deszczowych. Kra-

dzież tych elementów drogi stwarza 

bezpośrednie niebezpieczeństwo, za -

równo dla użytkowników dróg po-

ruszających się różnymi pojazdami,

jak i dla pieszych szczególnie po zmro-

ku, kiedy widoczność jest bardzo

ograniczona. 

Urząd Miejski apeluje, aby wszelkie-

go rodzaju próby kradzieży tych ele-

mentów, bądź zauważone podejrzane

zachowania w okolicach włazów oraz

rusztów, zgłaszać straży miejskiej bądź

bezpośrednio na policję. Jak mówi 

Michał Orłowski, naczelnik Wydzia-

łu Inwestycji i Zamówień starty wyni -

kające z kradzieży włazów oraz rusz-

tów tylko w  lutym oszacowano na 

kwotę 10 tysięcy zł. Prosimy miesz-

kańców Środy Wielkopolskiej o nie 

bagatelizowanie skali pojawiającego 

się problemu i pomoc w sprawnym 

ukaraniu osób odpowiedzialnych za 

kradzieże.
Daniel Rydian

redakcja@sroda.wlkp.pl 

Burmistrz
Wojciech Ziętkowski – 286-77-00
e-mail: burmistrz@sroda.wlkp.pl

Z-ca Burmistrza
Ernest Iwańczuk – 286-77-00
e-mail: 
ernest.iwanczuk@sroda.wlkp.pl

Sekretariat – 286-77-00; 286-77-01
Fax – 286-77-02
e-mail: sekretariat@sroda.wlkp.pl
Punkt Obsługi Klienta – 286-77-70
e-mail: um@sroda.wlkp.pl
Biuro Obsługi Burmistrza 
– 286-77-06; 286-77-08
e-mail: biuro@sroda.wlkp.pl
Wydział Organizacyjno-Prawny – 
286-77-11; 286-77-12
Sekretarz Miasta – 286-77-10;
e-mail: sekretarz@sroda.wlkp.pl
Biuro Rady – 286-77-15; 286-77-16
e-mail: rada@sroda.wlkp.pl
Wydział Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej: 286-77-18---22
e-mail: grunty@sroda.wlkp.pl
e-mail: urbanistyka@sroda.wlkp.pl
Wydział Inwestycji i Zamówień – 
286-77-31/32; 286-77-35/36/37
e-mail: inwestycje@sroda.wlkp.pl
Wydział Gospodarki Finansowej:
• Skarbnik Miasta – 286-77-55
 e-mail: skarbnik@sroda.wlkp.pl
• Księgowość budżetowa – 
 286-77-56/57
 e-mail: budzet@sroda.wlkp.pl
• Księgowość podatkowa – 
 286-77-61
• Podatek od środków 
 transportu – 286-77-58;
• Podatek rolny, pod. od 
 nieruchomości – 286-77-63/64
Referat Działalności Gospodarczej 
– 286-77-40/41
e-mail: 
gospodarcza@sroda.wlkp.pl
Referat Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska – 286-77-25/26,
286-77-33
e-mail: rolnictwo@sroda.wlkp.pl
Referat Spraw Mieszkaniowych – 
286-77-43/44
e-mail: mieszkania@sroda.wlkp.pl
Wydział Oświaty, Kultury 
i Sportu – 286-77-46/47;
e-mail: oswiata@sroda.wlkp.pl
Straż Miejska – 286 77 50/51 
604 471 282; e-mail: 
strazmiejska@sroda.wlkp.pl

Monitoring Miasta – 285-32-15
Wydział Spraw Obywatelskich – 
286-77-75/76
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl
Urząd Stanu Cywilnego – 
286-77-71/72
e-mail: usc@sroda.wlkp.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU MIEJSKIEGO
Ośrodek Pomocy Społecznej 
285-35-80, e-mail: opssroda@unet.pl
Muzeum Ziemi Średzkiej 
w Koszutach – 285-10-23
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. R.W. Berwińskiego
– 285-80-49
Usługi Komunalne sp. z o.o. 
– 285-40-68
e-mail: uslugikomunalne@op.pl
Składowisko Odpadów 
Komunalnych – 502-588-999
e-mail: zsok@sroda.wlkp.pl
MPECWiK sp. z o.o. – 285-35-18,
285-34-86 (czynny całą dobę)
e-mail: mpecwik@wp.pl
Ośrodek Kultury – 285-23-05/06
e-mail: oksroda@neostrada.pl
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
285-25-20, e-mail: osirsroda@o2.pl
Pływalnia Miejska – 285-88-10
Stołówki Gminne – 286-77-77
dyrektor.stolowki@sroda.wlkp.pl
Zespół Ekonomiczno- 
Administracyjny Szkół i Przedszkoli 
– 285-67-42, 285-67-43
Gimnazjum nr 1 – 285-23-74
e-mail: gim1sroda@o2.pl
Gimnazjum nr 2 – 287-06-59
e-mail: szkola@gim2-sroda-wlkp.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 – 
285-30-76, e-mail: sp2_sroda@o2.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 – 
285-80-47, e-mail: szkola-3@ga.pl
Szkoła Podstawowa w Słupii 
Wielkiej – 285-83-94
e-mail: szkola.slupia@wp.pl
Szkoła Podstawowa 
w Jarosławcu – 285-17-00
e-mail: spwj@wp.pl
Szkoła Podstawowa 
w Pławcach – 285-19-25
e-mail: sp_plawce@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Starkówcu 
Piątkowskim – 285-12-81
Przedszkole nr 1 – 285-25-28
Przedszkole nr 2 – 285-58-54
Przedszkole nr 3 – 285-25-95
Przedszkole nr 4 – 285-24-32
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Straż Pożarna 112, 998, 61 285–30–68
Pogotowie ratunkowe 
999, 61 285–33–12
Policja 997, centrala 61 286–72–00
Policja telefon zaufania 61 286–72–97
Pogotowie wod.–kan. 994 
Pogotowie energetyczne 61 285–22–91
Rozdzielnia Gazu  61 285–28–21
Starostwo Powiatowe 
sekretariat 61 285–80–51
Urząd Miejski 
sekretariat 61 286–77–00
Straż Miejska 61 286–77–50, 
604–471–282
Powiatowa Biblioteka Publiczna 
61 285–22–13

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 
Filia w Środzie 61 285–82–21
Urzędy Gmin:
Dominowo 61 285–92–13
Krzykosy 61 285–15–14
Nowe Miasto 61 287–40–14
Zaniemyśl 61 285–75–80
Powiatowy Urząd Pracy 61 285–80–32
Sąd Rejonowy 61 285–80–16
Urząd Skarbowy 61 285–80–91
MPECWIK 61 285–35–18
Usługi Komunalne 61 285–40–68
Zarząd Dróg Powiatowych 
61 287–06–17
Ośrodek Kultury 61 285–23–05

Miejska Biblioteka Publiczna
61 285–80–49 
Muzeum Ziemi Średzkiej 
„Dwór w Koszutach” 61 285–10–23
OSiR 61 285–25–20
Urząd Pocztowy:
ul. Dąbrowskiego 61 285–80–05
ul. Poselska 61 285–25–97
PKP 61 633–68–33
PCK 508–815–739
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  61 287–06–40
Ośr. Pomocy Społ. 61 285–35–80
Dom Pogodnej Jesieni  61 285–31–47
Warsztaty Terapii Zajęciowej  
61 285–38–06
Stowarzyszenie Abstynentów
,,Nowe Życie” 61 285–26–58

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej 61 285–40–31
Sanepid – 61 286–70–80
tel. alarmowy 602–297–591
Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
,,Astra–Med”  61 285–37–95
Przychodnia Zespołu Lekarza 
Rodzinnego LEKMED  
61 287–06–66
Lekmed Bis 61 286–52–50
NSZOZ MEDICUS 61 285–85–55
Przychodnia Lekarza 
Rodzinnego Krzykosy  61 285–15–18
Przychodni Zespołu Lekarza 
Rodzinnego PROXIMUS 61 285–75–30
Towarzystwo Średzkich Amazonek 
507–532–146
Postój Taxi 61 285–29–09

WAŻNE TELEFONY

Kradzież włazów od 
studzienek kanalizacyjnych
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej apeluje do mieszkańców miasta o zwrócenie szczególnej 
uwagi na nasilone kradzieże włazów od studzienek kanalizacyjnych.
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Placówka oświatowa w Brodowie 

jest fi lią Szkoły Podstawowej w Star-

kówcu Piątkowskim. W obecnym 

roku szkolnym w Brodowie uczy się 

32 dzieci w klasach od I–VI, oraz 

9 dzieci w zerówce. W szkole pracu-

je 5 nauczycieli pełnoetatowych oraz 

6 nauczycieli w niepełnym wymiarze

godzin. W szkole w Brodowie na jed-

nego pełnoetatowego nauczyciela sta-

tystycznie przypada średnio 8 dzieci.

Gmina Środa Wielkopolska na utrzy -

manie szkoły w Brodowie w zeszłym 

roku otrzymała subwencję z budżetu

państwa w wysokości około 200 tysię -

cy zł. Władze Środy Wielkopolskiej 

musiały więc dopłacić z budżetu gmi-

ny na funkcjonowanie fi lii w Brodo-

wie kwotę prawie 300 tysięcy zł. 

Podsumowując – do 1 zł subwencji 

pochodzącej z budżetu państwa, na 

utrzymanie placówki w Brodowie, 

gmina w zeszłym roku dołożyła 1,50 zł

z budżetu gminy. Analizując dane 

z 2011 roku łatwo można zauważyć,

że w utrzymaniu placówki w Brodo-

wie najdroższe są koszty wynagrodzeń

jej pracowników. Ich wynagrodze nia

kosztowały gminę łącznie 459.058,69 

zł. Pozostałe koszty utrzymania pla-

cówki w Brodowie stanowiły koszty 

rzeczowe i wyniosły 38.058,23 zł. 

Gmina do subwencji oświatowej na 

utrzymanie jednego dziecka będące -

go uczniem podstawówki (również 

klas zerowych, na które nie ma sub-

wencji) w Brodowie musiała w zesz -

łym roku dopłacać kwotę około 

7 tys. zł. Dla przykładu, do nauki 

dziecka w średzkiej podstawówce 

kwotę 10 krotnie niższą, bo około 

700 zł. Szkoła w Brodowie jest więc 

najdroższą szkołą w całej gminie. 

Gmina fi nansowo nie może pozwo-

lić sobie na utrzymywanie szkoły do 

której uczęszcza niewiele ponad 40 

osób, a która rodzi olbrzymie kosz-

ty.
Filip Waligóra

redakcja@sroda.wlkp.pl 

O godzinie 16.00 w zeszłą środę 
w obecnej Filii Szkoły Podstawowej 
w Brodowie rozpoczęło się spotkanie 
burmistrza Ziętkowskiego z miesz-
kańcami Brodowa, a przede wszyst-
kim z rodzicami dzieci obecnie 
uczącymi się w szkole w tamtejszej 
miejscowości. Celem spotkania było 
przedstawienie koncepcji funkcjo-
nowania szkoły, której pomysłodaw-
cą jest burmistrz Ziętkoswki. Pomysł 
włodarza Środy, polegający na prze-
kazaniu prowadzenia szkoły gmin-
nej spółce Środa XXI z początkiem 
roku szkolnego 2012/2013, pozwoli 
uchronić szkołę w Brodowie przed 
likwidacją. Gmina zaoszczędzi na-
tomiast kilkadziesiąt tysięcy złotych 

w swoim budżecie, które będzie mo-
gła przeznaczyć na różnego rodzaju 
inwestycje. Spora część mieszkańców 
Brodowa uczestniczących w spotka-
niu pozytywnie przyjęła propozycję 
burmistrza Wojciecha Ziętkowskie-
go. Dla tych osób nadrzędnym celem
jest bowiem istnienie szkoły w Brodo-
wie niezależnie od podmiotu, który
ją poprowadzi. Podczas spotkania 
każdy uczestnik otrzymał na piśmie 
jasną deklarację burmistrza Wojcie-
cha Ziętkowskiego i Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Piotra Mielo-
cha co do przyszłości szkoły w Bro-
dowie.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W związku z wysokimi kosztami 
utrzymania Filii Szkoły Podstawo-
wej w Brodowie Burmistrz Woj-
ciech Ziętkowski podjął decyzję 
o przekazaniu szkoły w Brodowie w 
zarządzanie gminnej spółce Środa 
XXI. 

Radni zaakceptowali wysuniętą 
przez burmistrza koncepcję i na sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się 23 
lutego tego roku podjęli uchwały 
o zamiarze likwidacji szkoły fi lialnej 
w Brodowie, a następnie o rozsze-
rzeniu zadań gminnej spółki Środa
XXI o działalność edukacyjną. Po-
szerzenie działalności spółki o zaga-

dnienia edukacyjne pozwoli popro-
wadzić temu podmiotowi szkołę 
w Brodowie z początkiem roku 
szkolnego 2012/2013. Już w piątek 
24 lutego odbyło się walne zgroma-
dzenie właścicieli spółki. W związku
z tym, że spółka Środa XXI w cało ści 
jest własnością gminy Środa Wiel-
kopolska w walnym zgromadzeniu 
uczestniczył Burmistrz Środy Wiel-
kopolskiej Wojciech Ziętkowski – 
reprezentant gminy. 

Na mocy podjętej dzień wcześniej 
uchwały Rady Miejskiej, Burmistrz 
Ziętkowski reprezentujący właści-
ciela spółki podczas zgromadzenia 

walnego podjął decyzję o zmianie 
umowy spółki rozszerzając  ją o kwes-
tie działalności edukacyjnej. Tego 
sa mego dnia notariusz sporządził 
nową umowę spółki, co umożliwiło 
złożenie wniosku do Krajowego Re-
jestru Sądowego. Teraz władze spół-
ki będą przygotowywać plan funk-
cjonowania szkoły od nowego roku 
szkolnego. W najbliższych dniach 
zarząd spółki wystąpi również do 
Burmistrza Miasta o wydzierżawie-
nie wraz z nowym rokiem szkolnym 
obecnego budynku szkoły. 

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Uchwała o podjęciu zamiaru likwi-
dacji szkoły fi lialnej w Brodowie roz-
poczęła procedurę przygotowywania 
się spółki Środy XXI do przyję cia 
nowego zadania jakim będzie pro-
wadzenie przez ten podmiot szkoły. 

Ostateczną decyzję w sprawie likwi-
dacji szkoły fi lialnej w Brodowie 
radni miejscy podejmą na jednej 
z kolejnych sesji Rady Miejskiej. Aby 
mogło się  tak jednak stać Gmina 
Środa Wielkopolska musi wystąpić
do Wielkopolskiego Kuratora Oś-
wiaty o opinię w sprawie likwidacji 
szkoły oraz przeprowadzić konsul-
tacje społeczne z rodzicami dzieci 

uczęszczającymi do szkoły w Brodo-
wie w formie ankiety. Dodajmy, że 
rodzice dzieci uczących się w Brodo -
wie zostali już powiadomieni pise m -
nie o zamiarze likwidacji fi lii w ostat -
ni piątek, 24 lutego bieżącego roku. 
Poprowadzenie szkoły w Brodowie 
przez gminną spółkę Środa XXI 
spowoduje, że gmina zaoszczędzi 
w budżecie rocznie kwotę rzędu 
200–300 tysięcy zł, której nie będzie
musiała dopłacać do subwencji oś-
wiatowej na utrzymanie obecnej fi lii 
w Brodowie. 

Jak powiedział redakcji Burmistrz 
Wojciech Ziętkowski te pieniądze 

miałyby zostać przeznaczone na re-
witalizację i rozwój budynku szkoły 
w Brodowie. Teraz głównym zada-
niem spółki Środa XXI jest przystą-
pienie do przygotowania koncepcji 
funkcjonowania szkoły w Brodowie, 
która będzie uwzględniała uwagi ro-
dziców dzieci uczących się w obec-
nej placówce. Ta koncepcja zostanie 
przedstawiona przez spółkę rodzi-
com oraz radnym miejskim jeszcze 
przed podjęciem ostatecznej uchwały
Rady Miejskiej w przedmiocie lik-
widacji szkoły w Brodowie. 

Spółka Środa XXI przedstawi też 
obecnym nauczycielom pracującym 

w Brodowie propozycję pracy od 
nowego roku szkolnego. Jak mówi 
Burmistrz Wojciech Ziętkowski jego 
zamierzeniem jest aby każdy obecnie 
pracujący nauczyciel w Brodowie, 
który nie nabył praw emerytalnych 
znalazł zatrudnienie. Nauczyciele, 
którzy nabyli uprawnienia emerytal-
ne będą musieli odejść na emeryturę 
– dodaje Ziętkowski. 

Nauczyciele z Brodowa otrzymają
ofertę  pracy w dotychczasowej pla-
cówce kierowanej przez spółkę Śro-
da XXI. Będą mogli również przejść 
do pracy w Szkole Podstawowej nr 3,
aby prowadzić zajęcia, za które obe-

cnie gmina płaci nadgodziny. Wła-
dzom spółki kwestia prowadzenia 
niepublicznej szkoły na prawach 
szkoły publicznej nie jest obca. Prezes
spółki Środa XXI, Jerzy Kwintkie-
wicz ma już doświadczenie w prowa-
dzeniu szkoły na zasadach, na któ-
rych będzie funkcjonowała szkoła
w Brodowie z początkiem wrześ nia 
2012 roku. 

W latach 90. Jerzy Kwintkiewicz stał  
na czele Rady Szkoły niepubliczne-
go liceum w Swarzędzu.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Wysokie koszty szkoły

Środa XXI  
z nowym zadaniem

Przyszłość szkoły w Brodowie

Filia Szkoły Podstawowej w Brodowie to najdroższa placówka oświatowa w całej gminie. W 2011
roku utrzymanie fi lii dla 41 uczniów kosztowało łącznie 497.116,92 zł. Do otrzymanej z budżetu 
państwa subwencji na każde dziecko gmina dopłacała średnio aż 7 tys. zł! Do ucznia w SP3 
w Środzie 10 razy mniej! Było to około 700 zł!

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego br. radni miejscy podjęli uchwałę rozszerzającą 
zadania gminnej spółki Środa XXI o działalność edukacyjną. Powyższa zmiana pozwoli spółce 
poprowadzić szkołę podstawową w Brodowie.

Oszczędności jakie przyniesie gminie prowadzenie szkoły w Brodowie przez spółkę Środa XXI Burmistrz Wojciech Ziętkowski będzie chciał przeznaczyć na 
rozwój budynku, w którym się mieści. 

W środę 15 lutego bieżącego roku Burmistrz Wojciech 
Ziętkowski przedstawił mieszkańcom Brodowa koncepcję 
poprowadzenia szkoły w ich miejscowości przez gminną 
spółkę Środa XXI.

Jasna deklaracja Burmistrza 
i Przewodniczącego Rady 

Budynek szkoły w Brodowie.
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ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH

Projekt apelu w sprawie poszanowa-
nia praw mieszkańców Środy Wielko -
polskiej przygotował klub radnych 
„Zawsze dla Średzian”. Adresatem 
apelu jest Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji, która w ostatnim czasie 
odmówiła kilku telewizjom udziele -
nia miejsca na transponderze na mul -
tipleksie cyfrowym do emisji nazie-
mnej, czyli zakresie częstotliwości, na 
której są nadawane cyfrowe kanały
telewizyjne. Wśród największych te -
lewizji, którym odmówiono miejs ca
na multipleksie jest TV Trwam. 
Decyzja KRRiTV spowoduje, że od -
biorcy TV Trwam już niebawem będą
mieli ograniczony dostęp do audy-
cji telewizyjnych tej stacji. Obecnie 
w Polsce funkcjonuje telewizja ana-
logowa oraz cyfrowa, które umożli-
wiają otwarty dostęp odbiorcom do 
różnych stacji telewizyjnych, w tym 

m.in. dla TV Trwam. W połowie 
2013 roku KRRiTV planuje wyłą-
czenie telewizji analogowej i zastą-
pienie jej platformą cyfrową. Żeby 
jednak jakakolwiek stacja telewizyjna
mogła nadawać swoje audycje za po-
mocą platformy cyfrowej musi uzy-
skać zgodę KRRiTV. Krajowa Rada 
odmówiła udzielenia zgody TV 
Trwam na nadawanie swoich audycji
w telewizji cyfrowej. Skutkuje to 
tym, że po likwidacji telewizji analo-
gowej telewidzowie TV Trwam nie 
będą mogli oglądać jej audycji. 
O odrzuceniu wniosku o przyznanie 
koncesji na nadawanie TV Trwam 
na multipleksie cyfrowym zdecydo-
wały względy fi nansowe, gdyż ubie-
gająca się o nią fundacja Lux Veri-
tatis nie gwarantowała fi nansowego 
powodzenia tego przedsięwzięcia. 
Nadawcy, którzy nie uzyskali konce-

sji, będą mogli ubiegać się o miejsca
na multipleksach, które będą zwol-
nione przez Telewizje Polską. Twier-
dzenie, że TV Trwam nie gwarantuje
powodzenia fi nansowego swojego 
funkcjonowania na multipleksie jest
absurdalne – mówi Barbara Bana-
szak, radna klubu Zawsze dla Śre-
dzian. Tyle razy na łamach telewizji,
prasy oraz Internetu oskarżano wła-
dze TV Trwam o to, że jest to bogate
imperium medialne. Teraz KRRiTV 
uznała, że TV Trwam jest zbyt bied-
na. W mojej ocenie jest to nieuczciwa
manipulacja mająca na celu wyelimi-
nować TV Trwam, która dla wielu lu-
dzi, głównie starszych, stanowi wa ż ne
źródło informacji – dodaje Banaszak.
W związku z zaistniałą sytuacją Rada 
Miejska podjęła apel, który publiku-
jemy poniżej. Daniel Rydian

redakcja@sroda.wlkp.pl 

Przedmiotem zamówienia jest prze-
budowa drogi gminnej w ulicy Akac-
jowej w Środzie Wielkopolskiej na 
odcinku od ul. Kórnickiej do ul. 
Kosynierów. Zakres robót obejmuje 
wykonanie utwardzenia nawierzchni 
drogi z masy mineralno-asfaltowej 
wykorzystując istniejącą podbudowę
kamienną na pierwszym odcinku 
drogi oraz istniejącą nawierzchnię 
bitumiczną na pozostałym odcinku
drogi. 
Zainteresowane udziałem w prze-
targu podmioty mogą składać swoje 
oferty na realizację zadania do dnia 
14 marca do godziny 10.00 w sekreta-
riacie Urzędu Miejskiego. Więcej in-
formacji na temat zamówienia pub-
licznego, warunków jego wykona nia,
zainteresowane podmioty mogą zna-
leźć na stronie internetowej www.
sroda.wlkp.pl w zakładce Biuletyn 
Informacji Publicznej. Jak powie-
dział redakcji Daniel Rydian, prze-
wodniczący Rady Osiedla obejmu-

jącego swoim zasięgiem obszar tzw. 
„Korboli”, informacja o przetargu na 
wykonanie nawierzchni w ul. Akac-
jowej z pewnością zadowoli wszyst-
kich mieszkańców korzystających 
na co dzień z tej drogi. Bardzo dzię-
kuję Burmistrzowi Ziętkowskiemu 
i naczelnikowi Wydziału Inwestycji
i Zamówień, Michałowi Orłowskie-
mu, za podjęcie inwestycji w ul. Aka-
cjowej – dodaje Daniel Rydian. 

W tym roku przewiduje się również 
wykonanie sieci kanalizacyjnej na 
skrzyżowaniu ul. Akacjowej i Kosy-
nierów. Jednak ta inwestycja nie bę-
dzie kolidowała z przebudową drogi 
w powyższej ulicy. Budowa sieci ka -
nalizacyjnej będzie wymagała de-
montażu nawierzchni asfaltowej na 
ul. Akacjowej – informuje  Michał 
Orłowski, naczelnik Wydziału In-
westycji i Zamówień.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Wyniki konkursu Urząd Miejski 
ogłosił w poniedziałek 27 lutego 
bieżącego roku. Dotację na realiza cję
zadania związanego z kulturą otrzy-
mały: Średzkie Towarzystwo Kultu-
ralne w kwocie 8 tysięcy złotych na 
wydawnictwo Średzkiego Kwartalni-
ka Kulturalnego oraz Fundacja Lux-
sfera – 8 tysięcy złotych na organiza-
cję Międzynarodowego Turnieju 
Tań ca Sami Swoi vol. 6. W zakresie 
realizacji zadania, polegającego na 
pomocy osobom w trudniej sytuacji 

życiowej, dotację w wysokości 30 ty -
sięcy złotych otrzymało Stowarzysze-
nie „Krąg” z Nowego Miasta nad War-
tą na realizację zadania pn. „Aktywni
w Kręgu – rozwój usług społecznych 
przezwyciężających indywidualne
bariery w integracji społecznej bez-
domnych, w tym w powrocie na ry-
nek pracy”. Kwoty pieniężne powyż-
szym organizacjom zostały przyzna-
ne zarządzeniem Burmistrza Miasta.

Daniel Rydian
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Zakres robót remontowych, prowa-
dzonych obecnie na poewangelickiej 
kaplicy, obejmuje zdjęcie dachówki, 
wymianę łat i kontrłat pod dachów-
kę, uzupełnienie części konstrukcji 
krokwiowej, wykonanie izolacji, po -
nowne zamontowanie dachówki ce-
ra micznej – karpiówki. Częściowo na
kaplicy zostanie zamontowana ta 
sama dachówka, która została wcześ-
niej zdjęta. Prace remontowe kaplicy
obejmą również wykonanie w całości
nowego opierzenia budynku oraz ro-
boty blacharskie polegające m.in. na 
wymianie rynien. Jak mówi naczel-
nik Wydziału Inwestycji i Zamówień,

Michał Orłowski, głównym zamia-
rem obecnych prac remontowych do-
tyczących budynku kaplicy poewan-
gelickiej jest wykonanie wszelkich 
robót mających na celu zamknięcie 
budynku i jego zabezpieczenie przed 
agresywnymi warunkami atmosfe-
rycznymi. W tym roku przewiduje 
się także wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej w budynku kaplicy. 

Prace te zostaną wykonane zgodnie 
z wytycznymi konserwatora zabyt-
ków. 

Daniel Rydian
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Apel Rady Miejskiej Przetarg na ul. Akacjową

Dotacja dla trzech podmiotów

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni podjęli apel w sprawie poszanowania praw mieszkań-
ców Środy Wielkopolskiej w kwestii ładu medialnego w Polsce.

27 lutego tego roku Urząd Miejski ogłosił przetarg na prze-
budowę w technologii asfaltowej ul. Akacjowej i części ul. 
Jaśminowej.

Urząd Miejski rozstrzygnął konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym po mo -
cy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób. Kwota 46 tysięcy 
złotych została podzielona pomiędzy trzy podmioty.

Prace remontowe kaplicy
Trwają prace remontowe poewangelickiej kaplicy przy ul. Ne-
kielskiej. Wykonawcą prac jest przedsiębiorstwo dekarskie 
Blach-Dek. Koszt remontu kaplicy wyniesie około 63 tysięcy 
złotych.

Apel Nr 1/2012
Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie poszanowania praw mieszkańców Środy Wielkopolskiej 
w kwestii ładu medialnego w Polsce.

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Środa Wielkopolska, Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej 

występuje z następującym apelem:

§ 1. Radni Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej obserwując coraz większy niepokój wielu obywateli Miasta, 

dotyczący ich praw w kwestii ładu medialnego w Polsce, apelują do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o pod-

jęcie pozytywnej decyzji w sprawie przyznania wszystkim stacjom, które spełniły wymagania transpondera na 

multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.

§ 2. Wykonanie apelu powierza się Burmistrzowi Miasta Środa Wielko-polska.

§ 3. Apel podaje się do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Mieloch 

Uzasadnienie
do Apelu Nr 1/2012 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie poszanowania praw mieszkańców Środy Wielkopolskiej 
w kwestii ładu medialnego w Polsce.

Szczególnie należy podkreślić fakt, że odbiorcami Telewizji TRWAM (największej z pominiętych stacji) są 

również mieszkańcy Gminy Środa Wielkopolska, wiary katolickiej, często starsi lub chorzy, którym trudno 

fi zycznie uczestniczyć w nabożeństwach odprawianych w kościołach.

Rada Miejska w trosce o poszanowanie podstawowych praw mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska 

wynikających z Konstytucji, a w szczególności z:

art. 1 – „Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”,

art. 14 – „Rzeczpospolita zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu”,

art. 30 – „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. 

Jest ona nienaruszalna, a jej ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”,

art.. 53 – „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii”

Zwraca się do KRRiT o uszanowanie praw widzów m.in. Telewizji Trwam. 

Jest to o tyle ważne, w dzisiejszej dobie, gdy tyle mówi się o walce z tzw. „wykluczeniem społecznym”. Rada 

Miejska w Środzie Wielkopolskiej, solidaryzując się ze swoimi obywatelami, zwraca się do KRRiT o uszanowanie 

praw widzów Telewizji Trwam.

Rada Miejska w Środzie Wielkopolskiej solidaryzuje się z mieszkańcami naszej gminy, którzy uważają decyzję 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o odmowie dopuszczenia do multipleksu cyfrowej telewizji naziemnej, 

szczególnie katolickiej Telewizji Trwam, jako niedopuszczalną w państwie demokratycznym, bo krzywdzącą tę 

część społeczeństwa, która właśnie z tym nadawcą utożsamia się i od tego nadawcy chce otrzymywać interesujące 

ją bieżące informacje.
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Park przy ulicy Lipowej to jeden 

z naj starszych parków jaki znajduje się

w naszym mieście. Na początku roku 

władze miasta postanowiły przepro-

wadzić rewitalizację parku w zakresie 

uporządkowania zieleni oraz ścieżek 

komunikacyjnych. Uwieńczeniem 

re witalizacji parku będzie zamonto-

wanie urządzeń, które utworzą plac 

fi tness. 

Park przy Gimnazjum nr 1 możemy 

podzielić na trzy części: obszar re-

kreacyjny znajdujący się w pobliżu 

budynku Liceum Ogólnokształcą ce-

go, dalej znajduje się boisko do gry 

w piłkę nożną, a za nim nowoczesny

plac zabaw, w ostatnim czasie uzu-

pełniony o nowy sprzęt. Urządzenia, 

które utworzą plac fi tness zostaną 

zamontowane na terenie boiska do 

gry w piłkę nożną. Funkcjonowanie

od pewnego czasu Orlika przy Gim-

nazjum nr 1 powoduje, że dotychcza-

sowe boisko do gry może zostać za-

stąpione placem fi tness, pierwszym 

takim placem w naszym mieście.  Na 

placu planuje się zamontować pięć 

urządzeń: podwójny kołowrotek, 

podwójny nord walking, wyciskanie

siedząc, podwójny serfer oraz rowerek

ze steperem. Całkowity koszt urzą-

dzeń tworzących plac ma wynieść 27 

889, 13 zł netto (34 303,63 zł brut-

to). Jak powiedział redakcji Michał 

Orłowski, naczelnik Wydziału Inwe-

stycji i Zamówień średzkiego Urzędu

Miejskiego, plac fi tness przy ul. Lipo-

wej nie będzie jedynym takim placem

w Środzie Wielkopolskiej. W drugiej

połowie roku planuje się bowiem 

utwo rzenie podobnego placu fi t ness

w parku przy ul. Kościuszki. Z urzą-

dzeń fi tness będzie mógł korzystać 

każdy średzianin i to zupełnie za 

darmo.  

Róża Frąckowiak, radna miejska klu-

bu Zawsze dla Średzian i przewod-

nicząca Osiedla w skład którego wej-

dzie plac fi tness, wyraża zadowolenie 

z inicjatywy Burmistrza Wojciecha 

Ziętkowskiego. Idea placu fi tness 

potwierdza hasło, że Środa Wielko-

polska jest miastem dla ludzi aktyw-

nych – dodaje radna Frąckowiak. 

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Przypomnijmy, że 14 października 
2011 roku w Poznaniu w siedzibie 
Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich Samorządu Wo -
jewództwa Wielkopolskiego Woj-
ciech Ziętkowski, burmistrz Środy 
Wielkopolskiej, podpisał umowę na 
dofi nansowanie budowy sieci kanali-
zacji sanitarnej dla miejscowości Dę-
bicz. Inwestycja w Dębiczu odbywać 
się więc będzie przy dofi nansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013. 
W ramach tego dofi nansowania gmi-
na otrzyma 1 230 117 zł pomocy. 
Reszta kosztów inwestycji zostanie 
pokryta z budżetu gminy i będzie 
to prawdopodobnie kwota rzędu 
400 tys. zł. Zadanie, na które gmina
uzyskała dofinansowanie unijne, 
obejmuje tylko budowę kanalizacji 
sanitarnej w starej części wsi. Tym-
czasem w Dębiczu powstają nowe 
osiedla mieszkaniowe. Te osiedla nie 
są objęte dofi nansowaniem na budo-
wę kanalizacji. Jak wyjaśnia Marcin 
Bednarz, naczelnik Biura Obsługi 
Burmistrza, stało się tak dlatego, że 
kiedy gmina przygotowywała wnio-
sek o dofi nansowanie budowy kana-
lizacji sanitarnej ze środków unijnych
w Dębiczu, nowe osiedla nie powsta-
wały. Teraz pojawił się istotny pro-
blem co z nowymi domami, które 
budują się we wsi, a które nie zostały 
objęte planem budowy kanalizacji. 
Rzeczą oczywistą jest, aby budowa 
kanalizacji sanitarnej w Dębiczu ob-
jęła całą miejscowość – dodaje Mar-
cin Bednarz. Burmistrz Wojciech 
Ziętkowski wystąpił z pytaniem do 
Departamentu Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich w Poznaniu 
o możliwość rozszerzenia inwestycji 
w Dębiczu o nowe osiedla. Departa-
ment uznał, że rozszerzenie zadania, 
na które zostało udzielone dofi nan-
sowanie jest niemożliwe. W związku
z tym 8 lutego Marcin Bednarz spot-
kał się z mieszkańcami wsi, których 
domy nie będą objęte budową ka-
nalizacji w ramach PROW. Celem 
spotkania było przedstawienie pro-

pozycji rozwiązania powstałego pro-
blemu, zaproponowanej przez  Bur-
mistrza Wojciecha Ziętkowskiego. 
Mieszkańcy, których nieruchomości 
nie zostały objęte dofi nansowaniem 
unijnym partycypowaliby w kosz-
tach budowy kanalizacji, którą zrea-
lizuje gmina. Wstępnie zapropono-
wano aby właściciele nowych działek 
pokryli 2/3 kosztów budowy netto. 
Mieszkańcy wpłacając środki gmi-
nie nie musieliby pokryć podatku 
VAT oraz kosztów przygotowania 
dokumentacji projektowej. To roz-
wiązanie wydaje się być tańsze niż 
posiadanie przez każde gospodar-
stwo bezodpływowego zbiornika, 
który kilkanaście razy w roku należy 
opróżniać. W spotkaniu w Urzędzie 
Miejskim uczestniczyło prawie 2/3 
osób, których problem dotyczy. Te-
raz Urząd Miejski będzie kontakto-
wał się z nieobecnymi na spotkaniu 
mieszkańcami w celu przedstawie-
nia im propozycji gminy. Dalej, po 
dokładnej analizie fi nansowej budo-
wy kanalizacji sanitarnej dla terenów 
nieobjętych dofi nansowaniem w ra-
mach PROW, odbędzie się jeszcze 
jedno spotkanie z mieszkańcami wsi 
w celu podania konkretnych kosz-
tów, jakie przy realizacji inwestycji 
pokryje gmina, a jakie osoby pry-
watne uwzględniające propozycje 
mieszkańców. W spotkaniu udział 
wzięło również 3 radnych z klubu 
Zawsze dla Średzian: Bogusław Ma-
kowski, Marek Sobczak, Sylwester 
Stachowiak, którzy mogli się zapo-
znać ze stanowiskiem mieszkańców. 
Porozumienie wypracowane przez 
burmistrza i właścicieli działek bę-
dzie musiała zatwierdzić Rada Miej-
ska. W spotkaniu, jako właściciel 
działki, wziął udział również radny 
Jacek Ziembiński. Jeżeli strony doj-
dą szybko do porozumienia to jest 
wysoce możliwe, że budowa kanali-
zacji w Dębiczu, także w nowej częś-
ci miejscowości, ruszy jeszcze w tym 
roku.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Jak informował na sesji Rady Miej-

skiej w dniu 23 lutego bieżącego roku 

Prezes MPECWiK Jan Buczkowski 

w trakcie swojego wystąpie nia doty-

czącego analizy stanu ekonomiczne-

go przedsiębiorstwa, którym zarządza

gminna oczyszczalnia ścieków nie mo-

że przyjmować nieczystości przemy s -

łowych i mieszanych. Ścieki te zawie-

rają wysokie stężenie wielu szkod -

liwych substancji co powoduje, że 

pochodzący z nich osad pościekowy

nie może być przeznaczany na cele rol -

nicze tak jak ma to miejsce w przy-

padku osadu pochodzącego z pozo-

stałych ścieków przyjmowanych przez

oczyszczalnię. Osad pościekowy wy-

tworzony w wyniku oczyszczania

ścieków przemys łowych czy miesza-

nych musi być uty lizowany w inny spo-

sób, bardziej kosztowny dla MPE-

CWiK. Jak mówił na sesji Prezes 

Buczkowski taka utylizacja koszto-

wałaby nawet 700 tys. zł. Oznacza-

łoby, że za każdy 1m3 ścieków musie-

libyśmy zapłacić około 70 gr. więcej. 

Aby nie przekroczyć norm stężenia 

w osadach pościekowych MPE-

CWiK musiał ograniczyć przyjmo-

wanie ścieków przemysłowych wyt-

wa rzanych chociażby przez wysy pi -

sko śmieci w Nadziejewie. Ze śmieci,

przywożonych  na wysypisko w Na-

dziejewie wyciskane są odcieki, któ-

re następnie gromadzone są w spec-

jalnym basenie jakie posiada skła-

dowisko. Kilka razy w roku wymagane

jest opróżnienie tego basenu. 

W 2011 roku na wysypisku śmieci 

w Nadziejewie została przeprowa-

dzona kontrola Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Wielko-

polskiego, która zobowiązała Zakład 

Gospodarki Komunalnej, pod który 

podlega wysypisko do uzyskania 

pozwolenia wodno – prawnego na 

wprowadzanie nieczystości płynnych 

z wysypiska do instalacji kanalizacyj-

nej. Jarosław Płociński, kierownik 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

wystąpił więc do Urzędu Marszał-

kowskiego z wnioskiem o wydanie

takiego pozwolenia. Jednym z naj-

ważniejszych elementów wniosku 

było wskazanie zakładu, który będzie

przyjmował odcieki przemysłowe 

z wysypiska. 

Jak wspomnieliśmy wcześniej odbio-

rem tych odcieków nie może zajmo-

wać się MPECWiK, dlatego Zakład 

Gospodarki Komunalnej zobowią-

zany był  poszukać podmiotu, który 

zajmie się odbiorem ścieków z wysy-

piska w Nadziejewie. Najbliższe takie 

zakłady to AQUANET znajdujący 

się w Koziegłowach oraz oczyszczal-

nia ścieków w Cielczy. Wywożenie 

ścieków do Koziegłów czy Cielczy  

podniesie oczywiście podniesie ko-

szty funkcjonowania składowiska. 

Brak możliwości przyjmowania ście-

ków przemysłowych przez MPEW-

CiK powoduje, że koszty utrzyma-

nia gminnej oczyszczalni muszą się 

rozłożyć na mniejszą ilość ścieków 

a tym samym cena jednostkowa za 

1m3 ulega zwiększeniu. W celu obni -

żenia kosztów wywozu ścieków 

z wysypiska w Nadziejewie kierow-

nik Płociński zakupił specjalna pom-

pę, dzięki której w okresie letnim, 

kiedy jest wyższy stopień odparowy-

wania ścieków odcieki znajdujące się 

w basenie będą kierowane z powro-

tem na wysypisko w celu szybszego 

odparowania. 

W zeszłym roku z wysypiska wy-

wieziono około 3600 m3 odcieków 

przemysłowych.  Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Plac fitness na ul. Lipowej Kanalizacja w całym Dębiczu?

Nie wszystkie ścieki dla MPECWiK 

Na przełomie marca i kwietnia w parku przy ul. Lipowej powstanie wielopokoleniowy plac 
fi tness. Powstanie placu stanowi element rewitalizacji parku przy Gimnazjum nr 1.

W środę 8 lutego br. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z właś-
cicielami nowych działek budowlanych w Dębiczu w sprawie warunków 
wybudowania kanalizacji sanitarnej, przy okazji budowy sieci dla starej 
części wsi. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Dębiczu rozpocznie się już tym roku. Możliwe, że 
roboty obejmą także nowe osiedla w tej miejscowości. 

MPECWiK nie może przyjmować ścieków przemysłowych oraz ścieków mieszanych
pochodzących m.in. z wysypiska śmieci w Nadziejewie. Powstały z oczyszczania takich
ścieków osad pościekowy nie może być wykorzystywany na cele rolnicze. Ma to swoje
konsekwencje nie tylko dla MPECWiK, ale również dla fi rm wytwarzających ścieki 
przemysłowe i mieszane. 

Wizualizacja placu fi tness, który zostanie utworzony przy ul. Lipowej.
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Tańsza 
poczta Urzędu

Do udziału w przetargu o wykonanie
zamówienia publicznego zgłosiło się
w sumie 27 podmiotów. Przedmiot 
zamówienia został podzielony na dwa
zadania, które w procedurze przetar-
gowej rozpatrywane były odrębnie. 
Każdy z oferentów mógł jednak 
złożyć ofertę kompleksową na dwa 
zdania. 

Zadanie nr 1 obejmuje przebudowę
chodników i ciągów pieszych w: ul.
Głowackiego – od ul. Hallera do 
ul.  Kościuszki (strona lewa i pra-
wa) – 462,80 m2, ul. Norwida – od 
ul. Hallera do ul. Kościuszki (strona 
prawa) – 353,00 m2, ul. Wawrzynia-
ka – od ul. Staszica do ul. Paderew-
skiego (strona prawa) – 106,50 m2, 
ul. Kozierowskiego – od ul. Waw-
rzyniaka do ul. Piłsudskiego (strona 
prawa) – 331,00 m2. 
Zadanie nr 2 obejmuje przebudowę
chodników i ciągów pieszych w ul. 
Niedziałkowskiego – od ul. Dąb-
rowskiego do Ronda Jana Pawła II 
(strona lewa i prawa) – 1527,00 m2, 
ul. Dąbrowskiego –  od ul. Żwirki 
i Wigury (strona prawa) – 227,00 m2.  
Jak już wspomnieliśmy, zwycięzcą 

przetargu na wykonanie powyższych
zadań został Zakład Drogowo-Tran-
sportowy z Nekli. Cena, jaką za wy -
konanie pierwszego zadania zapropo-
nował zwycięzca przetargu, wynio-
sła 116.529,00 zł brutto. Wykonanie 
drugiego zadania będzie natomiast 
kosztowało gminę 159.000,00 zł
brutto. Kryterium wyboru w prze-

targu wykonawcy przebudowy cho-
dników w Środzie Wielkopolskiej 
była najniższa cena. Zakład Drogo-
wo-Transportowy z Nekli zobowią-
zany jest wykonać zadanie, na które 
wygrał przetarg, w terminie do 6 
czerwca 2012 roku.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Przed przekazaniem przez gminę 
spółce Środa XXI zadania, polegają-
cego na wykonywaniu projektów de -
cyzji o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, przygotowy-
waniem tych aktów administracyj-
nych zajmowały się zewnętrzne 
fi rmy, którym władze Środy Wielko-
polskiej zlecały wykonywanie tego 
zadania. 

Z początkiem 2012 roku gmina zle-
ciła przygotowywanie powyższych 
decyzji spółce Środa XXI. Zmiana 
podmiotu projektującego decyzje ma
spowodować, że wykonywane pro-
jekty aktów administracyjnych będą 
bezbłędne i jak najlepsze, ponieważ 
będą wykonywane przez osobę do-
brze znającą teren gminy. Firmy spoza
naszej gminy, które w latach ubieg-
łych przygotowywały projekty decy-
zji, wymagały poprawek dlatego, że 
ich wykonawcy nie znali specyfi ki 
terenu dla którego tworzyli projekty 
decyzji. Podjąłem decyzję o zleceniu 
wykonywania projektów decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowaniu terenu naszej gminnej spół-
ce, ponieważ zależy mi na tym, aby 
były to dobre projekty aktów, a rę-
kojmię dobrego wykonywania tego 
zadania daje podmiot, który dobrze 

zna teren dla którego będzie tworzył 
projekty – mówi redakcji Wojciech 
Ziętkowski, burmistrz Środy Wiel-
kopolskiej. Dodatkowym atutem 
projektów tworzonych przez spółkę
będzie również to, że będą one wy-
dawane szybciej niż dotychczas. 

Dodajmy również, że każdy projekt 
decyzji wykonywanej przez gminną
spółkę jest tańszy średnio o 4 zł od 
projektu, który w zeszłym roku op ra-
cowywała fi rma zewnętrzna. W zesz -
łym roku projekt jednej decyzji 
kosztował średnio 91,50 zł. Rocznie 
Urząd Miejski potrzebuje między 
300–400 takich projektów decyzji. 
Przekazanie wykonywania tego zada -
nia spółce przyniesie więc gminie ro-
cznie oszczędności w kwocie 1500 zł.
Jest to oczywiście kwota niewielka,
ale świadczy jednak o tym, że bur-
mistrz i jego urzędnicy szukają 
oszczędności w każdej dziedzinie 
funkcjonowania gminy. Większe osz -
czędności przyniesie przygotowanie 
projektów planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Będą to spore 
kwoty, sięgające nawet kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych rocznie, co poz-
woli przygotować gminie większą 
ilość planów. Powierzenie zadania  
projektowania decyzji spółce było 

możliwe dzięki temu, że w Urzędzie
Miejskim jeden z pracowników po -
siadał niezbędne kwalifi kacje i up-
rawnienia do przygotowywania pro-
jektów decyzji o warunkach zabu-
dowy. Pracownik ten z początkiem 
roku został przeniesiony z Urzędu 
Miejskiego do spółki Środa XXI, 
gdzie wykonuje projekty decyzji. 
Władze gminy chcą również, żeby 
Środa XXI zajęła się przygotowy-
waniem miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego dla 
terenów  gminy. 

Dodajmy, że decyzje o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu
wydawane są na mocy ustawy z 27 
marca 2003 roku o planowaniu i za -
gospodarowaniu przestrzennym. 
Ustawa przewiduje wydawanie tych 
aktów dla lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz sposobu zagospo-
darowania terenów dla innych inwe-
stycji. Decyzję o warunkach zabu-
dowy wydaje się wówczas, kiedy dla 
danego terenu nie jest sporządzony 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Ilość chodników, jaka została prze-
budowana w Środzie Wielkopols-
kiej w ciągu ostatnich dziewięciu lat,
jest naprawdę imponująca. 
Przeliczając na hektary powierzchnię 
50742,110 m2 odnowionych chod-
ników daje to wynik przekraczający 
5 ha. Przez ten czas wygląd Środy 
Wielkopolskiej znacznie się zmienił.
Na każdego mieszkańca, naszej trzy-
dziestotysięcznej gminy, statystycz-
nie przypada więc 1,691 m2 odnowio -
nego chodnika. Oczywiście ta śred-
nia z roku na rok będzie rosła wraz z 
przebudową kolejnych chodników. 

Chodniki są przebudowywane cały
czas. W tym roku przetarg na prze-
budowę chodników został już ogło-
szony pod koniec stycznia. W wyni -
ku przeprowadzenia procedury prze -
targowej wybrano wykonawcę, który
przebuduje chodniki o łącznej po-
wierzchni przekraczającej 3 tys. m2. 
Burmistrz Wojciech Ziętkowski w ro-
zmowie z naszą redakcją powiedział, 
że bardzo zależy mu na tym aby, 
zarówno na terenach wiejskich, jak 
i w mieście, powstawało jak najwięcej
nowych nawierzchni chodników, 

które służą wszystkim mieszkańcom
gminy. Kryterium wyboru ciągów, 
które w kolejnych latach są przebu-
dowywane w gminie, opiera się prze-
de wszystkim na zgłoszeniach miesz-
kańców o usterkach nawierzchni, 
uwagach radnych miejskich, sołty-
sów, a także  przewodniczących rad 
osiedli. 

Do 6 czerwca br. zostaną przebu do -
wane chodniki w częściach ul. Gło-
wackiego, ul. Norwida, ul. Wawrzy-
niaka, ul. Kozierowskiego, ul. Dą-
browskiego oraz ul. Niedziałko w -
skiego. Remont chodników w dwóch 
pierwszych ulicach, tj. ul. Głowac-
kiego i Norwida, jest wynikiem trwa-
jącej już od 2003 roku przebudowy 
chodników w południowej części 
miasta – informuje Michał Orłowski,
naczelnik Wydziału Inwestycji i Za-
mówień. W zeszłych latach w tam-
tym rejonie miasta przebudowano 
już chodniki m.in. w pierwszej części 
ul. Głowackiego, Norwida, Chudo-
by, Kochanowskiego i Kraszewskie-
go – dodaje Orłowski.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W październiku zeszłego roku 
Urząd Miejski rozpoczął wdrażanie
programu roznoszenia listów, wycho -
dzących z urzędu, na terenie miasta 
przez specjalnych pracowników, tzw. 
gońców. Wówczas był to tzw. prog-
ram pilotażowy i jego celem było 
sprawdzenie czy wdrożenie funkcji 
gońca w Środzie się sprawdzi. 

W październiku pocztę doręczałaa 
tylko jedna osoba, która nie nadąża ła
z roznoszeniem przesyłek. Dziś po-
cztę Urzędu Miejskiego na terenie 
miasta roznosi 5 osób. Wykonują oni
swoją pracę na podstawie umowy 
zlecenia, a za jeden doręczony list 
otrzymują 2 zł brutto – mówi Maria 
Mieszczak, Sekretarz Miasta. Urzę-
dowymi gońcami są przewodniczący 
rad osiedla oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego – roznoszący pocztę po
godzinach pracy. 

Praca gońców przyniosła gminie 
oszczędności. Wysłanie jednego lis tu
poleconego, za potwierdzeniem od-
bioru, pocztą kosztuje gminę 5,65 zł 
(brutto). List doręczony przez gońca
to kwota rzędu 2 zł (brutto). W gru-

dniu, kiedy z Urzędu Miejskiego wy -
chodzi ilościowo najwięcej poczty,
budżet gminy zaoszczędził na roz-
noszeniu listów około 4000 zł. 

W styczniu, kiedy ilości poczty wy-
chodzącej z magistratu jest najmniej 
zaoszczędzono około 2000 zł. Można
więc stwierdzić, że średnio na rozno-
szeniu poczty przez gońców Urząd 
Miejski miesięcznie oszczędza kwotę
rzędu 3000 zł. Rocznie da to osz-
czędności przekraczające 30 tys. zł. 

Gmina Środa Wielkopolska szuka 
oszczędności w różnych aspektach 
swojego działania, dlatego zdecydo-
waliśmy się na takie rozwiązanie – 
mówi Burmistrz Wojciech Ziętkow-
ski. Dodatkowym atutem roznosze-
nia poczty przez gońca jest to, że 
w przypadku wypisania awizo adre-
sat musi odebrać przesyłkę w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego. Przy odbio-
rze poczty adresat może więc od razu 
załatwić bieżące sprawy urzędowe, 
także i te dotyczące przesyłki. 

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Firma z Nekli przebuduje chodniki

Decyzje Środy XXI 

16 lutego br. Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na przebudowę chodników w Środzie 
Wielkopolskiej. Wykonawcą zadania będzie Zakład Drogowo-Transportowy z Nekli. Wyko-
nanie inwestycji będzie kosztowało gminę 275.529,00 zł. 

Z początkiem 2012 roku Środa XXI sp. z o.o. zajęła się projektowaniem decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Spółka będzie również przygotowywała miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy. Powyższe rozszerzenie 
kompetencji spółki ma przynieść gminie oszczędności.

W trakcie 9 lat kadencji Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego, 
począwszy od 2003 roku, w Środzie Wielkopolskiej zostało 
przebudowanych 50742,110 m2 chodników.

Zastąpienie Poczty Polskiej tzw. gońcami, przy roznoszeniu na 
terenie miasta przesyłek pochodzących z Urzędu Miejskiego, 
przynosi gminie oszczędności. W grudniu i styczniu gmina 
zaoszczędziła ponad 6 tys. zł. 

Chodnik przy ul. Wawrzyniaka, który będzie przebudowywany.

Ponad 5 ha nowych chodników
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Ogłoszony przetarg obejmuje wyko-
nanie dwóch odrębnych zadań. 
Pierwsze zadanie polega na przebu-
dowie dróg gminnych w technologii 
asfaltowej w mieście. Przebudową 
mają zostać objęte: a) ul. Chudoby 
– od ul. Prądzyńskiego do ul. Gło-
wackiego – dł. 300 m, b) ul. Jackow-
skiego – od ul. Prądzyńskiego do ul. 
Kochanowskiego – dł. 300 m, c) ul. 
Kochanowskiego – od ul. Hallera do 
ul. Jackowskiego – dł. 280 m, d) ul. 
Słoneczna – od ul. Białkowskiego do 
ul. Gnieźnieńskiej – dł. 736 m, e) ul. 
Białkowskiego – od ul. Słonecznej
do ul. Szlafroka – dł. 202 m. W skład
prac dotyczących przebudowy na-
wierzchni dróg w mieście wchodzi 
m.in.: frezowanie nawierzchni, regu-
lacja pionowa studzienek dla włazów 

kanałowych i zaworów wodociągo-
wych, regulacja pionowa studzienek 
dla żeliwnych włazów kanałowych 
z obudową włazu płytami betono-
wymi, regulacja pionowa studzienek 
dla kratek ściekowych ulicznych, me-
chaniczne czyszczenie nawierzchni 
bitumicznej, skropienie nawierzchni 
emulsją asfaltową na zimno, wyko-
nanie nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-asfaltowych 0/8 mm – wars -
twa ścieralna na gorąco gr. 2 cm. 
Drugie zadanie w przetargu obej-
muje przebudowę w technologii as -
faltowej drogi gminnej w Winnej 
Górze (droga gminna do Brzezia 
i cmentarz). To zadanie obejmuje fre-
zowanie nawierzchni, regulację pio -
nową studzienek dla włazów kana-
łowych i zaworów wodociągowych, 

regulację pionową studzienek dla że-
liwnych włazów kanałowych z obu-
dową włazu płytami betonowymi, 
regulację pionową studzienek dla 
kratek ściekowych ulicznych, ścinkę 
pobocza, mechaniczne czyszczenie 
nawierzchni bitumicznej, skropienie 
nawierzchni emulsją asfaltową na
zimno, wykonanie nawierzchni z mie-
szanek mineralno–asfaltowych 0/8
mm – warstwa ścieralna na gorąco gr.
2 cm. Przetarg dopuszcza złożenie 
ofert częściowych, na wykonanie po-
szczególnych zadań. Zainteresowa -
ne udziałem w przetargu podmioty 
mogły składać swoje ofert do dnia 
27 lutego, do godziny 10.00 w sek re-
tariacie Urzędu Miejskiego w Środzie
Wielkopolskiej. Swojego zadowole-
nia z ogłoszenia przetargu przez 

średzki magistrat, na wykonanie na-
kładek asfaltowych głównie na ulicy
Słonecznej i Białkowskiego, nie kryje 
Jerzy Surdyk, przewodniczący Rady 
Osiedla nr 5 obejmującej swym za-
sięgiem powyższe ulice. Obecne na -
wierzchnie dróg w ul. Białkows kie -
go i Słonecznej są dziurawe i niebez-
pieczne. Jestem wdzięczny burmi-
strzowi Ziętkowskiemu i pracowni-

kom Wydziału Inwestycji i Zamó-
wień Urzędu Miejskiego, że podjęli 
decyzję o przebudowie tych na-
wierzchni – dodaje Surdyk. Termin 
składania ofert w przetargu minął 
w poniedziałek 27 lutego. Obecnie 
procedura przetargowa jest w toku.

Daniel Rydian
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Zainteresowane przetargiem pod-
mioty mogą składać swoje oferty 
do dnia 12 marca br. w sekretariacie
Urzędu Miejskiego do godziny 10.00.
Przedmiotem przetargu jest budowa
jednego, parterowego, sześcioloka-
lowego budynku socjalnego z pomie -
szczeniami gospodarczymi i kotłow-
nią, wraz z przyłączami oraz infra-
strukturą, w zespole siedmiu bu-
dynków socjalnych przy ul. Harcer-
skiej w Środzie Wielkopolskiej. Na 
Harcerskiej ma powstać murowany 
budynek w technologii tradycyjnej 
z dachem drewnianym, krytym da-
chówką. W budynku mają znajdować
się 4 lokale jednopokojowe oraz 
2 lokale dwupokojowe, pomie-
szczenia gospodarcze oraz kotłownia

– wszystko o łącznej powierzchni
– 251,84 m2. Powyższy przetarg na 
budowę budynku socjalnego został 
ogłoszony po unieważnieniu przez 
Urząd Miejski 20 lutego pierwszego 
przetargu, który został ogłoszony 
z końcem stycznia 2012 roku. 
W unieważnionym przetargu swoje 
oferty złożyło w sumie 16 podmio-
tów. Urząd Miejski podjął decyzję 
o unieważnieniu przedmiotowego 
przetargu na podstawie art. 93 ust. 
1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych, zgodnie z którym po-
stępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego unieważnia się, jeżeli 
cena najkorzystniejszej oferty, bądź 
oferta z najkorzystniejszą ceną, prze-
wyższa kwotę, którą zamawiający 

ma zamiar przeznaczyć na zadanie. 
W budżecie gminy na budowę bu-
dynku socjalnego przy ul. Harcers kiej 
zabezpieczono  kwotę 500.000 zł.
Każda z nadesłanych w przetargu 
ofert zawierała wyższą kwotę realiza-
cji zadania niż ta proponowana przez 
Urząd Miejski. Najniższa z ofert 
opiewała na 629 tys. zł. W związku 
z powyższym Urząd Miejski przetarg 
unieważnił. Więcej szczegółów na
temat nowego przetargu zaintereso-
wane udziałem w procedurze przed-
siębiorstwa znajdą na stronie inter-
netowej urzędu www.sroda.wlkp.pl
w zakładce Biuletyn Informacji Pu-
blicznej.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Dwór w Koszutach, w którym znaj-
duje się Muzeum Ziemi Średzkiej, to 
jedna z głównych atrakcji turystycz-
nych naszej gminy. Obecnie średzia-
nie, którzy chcą zwiedzić dwór w Ko-
szutach, mogą udać się tam tylko sa-
mochodem. Do Koszut trudno doje -
chać rowerem, ponieważ droga do 
miejscowości, w której znajduje się 
dwór, prowadzi przez drogę krajo wą
S11. Natężenie ruchu na tej drodze,
prowadzącej do Poznania, jest zna cz-
ne. Urzędnicy średzkiego magistratu 

wpadli na pomysł, aby wytyczyć dwa 
szlaki turystyczne pieszo-rowerowe 
prowadzące do Koszut. Pierwszy 
z tych szklaków, stanowiący ścieżkę 
rowerową, miałaby prowadzić ulicą 
Kórnicką, dalej za torami kolejo-
wymi ścieżka miałaby przebiegać 
przez teren Bagień Średzkich do Ża -
bikowa, a z Żabikowa do Koszut. Prze-
bieg ostatniego odcinka tej ścieżki
nie jest jednak na chwilę obecną usta -
lony. Drugi szlak turystyczny prowa-
dzący do Koszut, mający charakter 

pieszo-rowerowy, miałby prowadzić 
przez Jarosławiec do Januszewa i dalej
istniejącymi już ścieżkami do Koszut.
Wytyczenie tego szlaku, tzw. czerwo -
nego, wymaga jednak uzgodnień urzę -
dników Gminy Środy Wielkopolska 
z właścicielami prywatnych posesji 
w kwestii udostępnienia przez nich
swoich terenów dla przebiegu szlaku
turystycznego. Koncepcja Naczelni-
ka Orłowskiego bardzo spodobała się
Burmistrzowi Wojciechowi Ziętkow -
skiemu. Średzianie coraz częściej spę-
dzają wolny czas aktywnie. Przede 
wszystkim sięgają po rower, spaceru-
ją. Wytyczenie tych dwóch szlaków 
ze Środy Wielkopolskiej do Koszut 
uatrakcyjni wszystkim średzianom 
spędzanie wolnego czasu – mówi re-
dakcji Wojciech Ziętkowski.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Uchwałę w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych podjęli rad-
ni miejscy na sesji, która odbyła się 
w Ośrodku Kultury w dniu 23 lute-
go bieżącego roku. Obecnie na tere-
nie miasta funkcjonuje 8 osiedli, sta-
nowiących jednostki samorządu po-
mocniczego miasta. Obowiązujące 
granice osiedli w Środzie Wielko-
polskiej są jednak nieaktualne. Zos-
tały one ustalone w 1990 roku. 

Jednostki pomocnicze, zgodnie ze 
Statutem Gminy, powinny uwzględ-
niać naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne i więzi
społeczne. Osiedla w obecnych gra-
nicach nie spełniają w sposób dos-
tateczny wyżej wymienionych warun-
ków. Ponadto część obszaru miasta 
nie jest przydzielona do żadnego 
osiedla. Chodzi tutaj przede wszyst-
kim o nowe ulice, które powstały po 
1990 roku. W wyniku przeprowa-
dzonych konsultacji na terenie mia-
sta powstanie dodatkowych 7 no-
wych osiedli. W sumie będzie ich 15.

Liczba ta wynika z tego, że kolejne 
wybory samorządowe w 2014 roku 
będą odbywały się według nowych 
zasad wyborczych. Począwszy od 
2014 roku, w wyborach do rady miej-
skiej, miasto Środa Wielkopol ska 
nie będzie podzielone na dwa okrę-
gi większościowe, w którym do tej 
pory wybierano odpowiednio sied-
miu i ośmiu radnych. Nowe prawo 

wyborcze zakłada wybór radnych 
miejskich, w gminach wielkości Środy
Wielkopolskiej, w okręgach jedno-
mandatowych, czyli jeden radny 
z danego obszaru. Okręgi jednoman-
datowe muszą uwzględniać jednostki
samorządu pomocniczego. Podjęcie 
uchwały w sprawie wytyczenia no-
wych granic osiedli nastąpi dopiero po
przeprowadzeniu konsultacji społe-
cznych z mieszkańcami Środy Wiel-
kopolskiej. O ich przeprowadzeniu, 
23 lutego, zdecydowali radni miej-
scy. 

Konsultacje będą przebiegały w for-
mie anonimowej ankiety. Średzianie 
będą musieli w niej odpowiedzieć na 
pytanie: „Czy jesteś za zmianą granic 
jednostek pomocniczych miasta – 
Osiedli o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 oraz utworzeniem nowych jedno-
stek pomocniczych – Osiedli o nu-
merach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15”. 

Termin, skład osobowy komisji do 
spraw przeprowadzenia konsultacji, 
ankieterów, wzór ankiety oraz wzór 
protokołu zawierającego wyniki kon-
sultacji, określi burmistrz w formie 
zarządzenia w najbliższym czasie. 
W czasie badania opinii, mieszkańcy 
miasta zostaną wyczerpująco poinfor -
mowani o sprawie będącej przed-
miotem konsultacji.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Przetarg na przebudowę dróg 
gminnych w technologii asfaltowej

Powtórny przetarg na 
budowę budynku socjalnego Zmiany 

granic osiedli

8 lutego tego roku Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ogłosił przetarg na przebudowę 
dróg gminnych w technologii asfaltowej na terenie miasta i gminy. Zainteresowane udziałem 
w przetargu podmioty mogły składać swoje oferty do 27 lutego. 

23 lutego tego roku Urząd Miejski ogłosił powtórny przetarg nieograniczony na budowę 
budynku socjalnego, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Harcerskiej. 
Pierwszy przetarg został unieważniony 20 lutego br.

Rowerem do Koszut
Możliwe, że już w niedługim czasie mieszkańcy Środy Wielko-
polskiej będą mogli udać się do Muzeum Ziemi Średzkiej 
w Koszutach rowerem, bądź nawet pieszo, omijając trasę 
katowicką.

W najbliższym czasie na terenie Środy Wielkopolskiej zostaną 
przeprowadzone konsultacje społeczne w przedmiocie zmia-
ny granic jednostek pomocniczych miasta – Osiedli.

Zniszczona nawierzchnia w ul. Słonecznej.
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Radna Róża Frąckowiak doręczająca decyzję podatkową.

Decyzje podatkowe roznoszone były
przez pracowników Urzędu Miejs-
kiego, gońców urzędowych, sołty sów
oraz przewodniczących rad osiedli. 
Do właścicieli zamieszkałych poza 
naszą gminą decyzje zostały wysłane 
tradycyjną pocztą. Część przewodni-
czących rad osiedli, którzy są jedno-
cześnie radnymi miejskimi klubu Za-
wsze dla Średzian – Wojciech Stalec, 
Paweł Dopierała, Elżbieta Małgow-
ska oraz Róża Frąckowiak nie pobie-

rają wynagrodzenia za doręczenie 
decyzji podatkowych mieszkańcom 
Środy Wielkopolskiej. Jak powie-

działa Elżbieta Małgowska – radna 
i przewodnicząca Rady Osiedla obej-
mującego swoim zasięgiem m.in. 
ulicę Rejtana i Chudoby dla radnego 
miejskiego, który jednocześnie jest 
przewodniczącym rady osiedla bądź 
sołtysem naturalne jest doręczanie 
decyzji podatkowych bez pobierania 
wynagrodzenia. Przy okazji radny 
może również dowiedzieć się jakie 
sprawy związane z funkcjonowaniem 
gminy są dla mieszkańców ważne 

i może podjąć stosowne interwencje 
– dodaje Elżbieta Małgowska. Jak co 
roku już tradycyjnie do decyzji po-

datkowej, którą otrzymali podatnicy 
dołączony był list Burmistrza Miasta 
Wojciecha Ziętkowskiego. W tym 
roku burmistrz w liście pokrótce 
przedstawia podatnikom inwestycje, 
które realizowane są w naszej gminie 
z dofi nansowaniem pochodzącym 
ze środków Unii Europejskiej. Bur-
mistrz Ziętkowski wskazuje również 
na najważniejsze inwestycje, które są 
i będą  realizowane wspólnie z Po-
wiatem Średzkim. Do każdej decyzji 
podatkowej zostało również dołączo-
ne zestawienie stawek podatkowych 
obowiązujących w 2012 roku w in-
nych miastach powiatowych Wiel-
kopolski. Podatnicy mieszkający na 
terenie miasta Środy Wielkopolskiej 
proszeni są  o zwrócenie szczególnej 
uwagi na numer konta zawarty w de-
cyzji podatkowej. Jest to indywidu-
alny numer każdego podatnika, na 
który należy dokonywać wpłat po-
datków. Indywidualny numer konta 
jest wynikiem wprowadzenia w tym 
roku w Gminie Środa Wielkopolska 
tzw. systemu masowych płatności. 

Dla podatników z terenów wiejskich 
nadal obowiązują dotychczasowe 
zasady regulowania wpłat podatków. 
Zakończenie roznoszenia decyzji 
podatkowych zakończyło się wczo-
raj, 29 lutego.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Każda z jednostek, posiadających sta-
tus samodzielnych, zamawiających 
w świetle przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych, m.in. jedno-
stki samorządu terytorialnego, zo bo -
wiązane są do sporządzania i prze-
kazania w terminie do 1 marca 2012
roku rocznego sprawozdania o udzie -
lonych zamówieniach w 2011 roku. 

W dokumencie powinny znaleźć się 
informacje o wszystkich podpisanych 
umowach, dotyczących wykonania 
zamówienia publicznego o wartości 
przekraczającej 14.000 euro, zawar-
tych w danym roku kalendarzowym 
przez zamawiającego bez względu na 
okoliczność, czy umowy te obejmo-
wały okres całego roku, część roku, 
czy wykraczały poza okres roku spra-
wozdawczego, ani czy umowa zos ta-
ła wykonana i środki zostały wydat-
kowane – liczy się wyłącznie to, iż 
umowa o określonej wartości została 
formalnie zawarta w roku sprawoz-
dawczym, a tym samym zamawia-
jący udzielił określonego kwotowo 
zamówienia publicznego. Urząd 
Miejski w Środzie Wielkopolskiej 

w 2011 zawarł łącznie 35 umów udzie-
lających wykonanie zamówienia pu-
blicznego, a w tym 33 zamówienia 
zostały udzielone w wyniku przetar-
gu nieograniczonego oraz dwa za-
mówienia w trybie z wolnej ręki. 

W 2011 zawarto 13 umów na zrea-
lizowanie usług, na które ogłoszono
przetarg nieograniczony oraz 2 umo -
wy na realizację usług w trybie za-
mówienia z wolnej ręki. W sumie 
w 2011 roku udzielono zamówień 
publicznych, na realizację usług, na 
kwotę 6.482.771,37 zł. Na dos tawy 
w zeszłym roku udzielono 5 za -
mówień publicznych o łącznej kwocie
995.821,31 zł. Urząd Miejski udzielił 
również 15 zamówień publicznych 
na realizację robót budowlanych. 
Wartość tych zamówień wyniosła
8.492.870,45 zł. Sprawozdanie rocz-
ne o udzielonych zamówieniach 
w 2011 roku składane jest w wersji 
elektronicznej do Urzędu Zamó-
wień Publicznych.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Przypomnijmy, że zwiększenie ilości
etatów funkcjonariuszy w Straży 
Miejskiej ma na celu zapewnienie 
większego bezpieczeństwa i ochronę 
porządku publicznego w gminie. 

W chwili obecnej w Straży Miejskiej 
pracuje 7 funkcjonariuszy, łącznie 
z kierownictwem. Wynika więc z te-
go, że jeden strażnik przypada śred-
nio na ponad 4 tysiące mieszkańców 
gminy. W porównaniu z innymi 
gminami, podobnej wielkości, wynik 
średzkiej straży jest mało zadowala-
jący. Komendant Straży Miejskiej, 
Paweł Ludwiczak, w projekcie bu-
dżetu na 2012 rok zaplanował więc 
środki fi nansowe na trzy nowe miejs-
ca pracy w jednostce. Radni przyjęli 
propozycję Komendanta uchwalając 
budżet gminy na ten rok.  Z począt-
kiem stycznia został więc ogłoszony 
nabór na trzy wolne miejsca pracy 
w Straży Miejskiej na stanowisku 
strażnika. Wówczas na 74 oferty zło-
żone w konkursie Komisja Konkur-
sowa oddaliła jedną z uwagi, że zos-
tała ona skierowana niezgodnie z og-
łoszeniem – drogą mailową. Z 73 

dokumentów aplikacyjnych wymogi
określone w ogłoszeniu o naborze
spełniło tylko 28 kandydatów, nato -
miast 45 kandydatów, tj. 62% apli-
kacji, z powodu: braku udokumen-
towania dwuletniego stażu pracy, 
braku kserokopii dyplomów pot-
wierdzających wykształcenie, braków
wymaganej liczby oświadczeń lub 
błędnego ich sformułowania, braku
świadectw z ostatniego miejsca pra-
cy, zostało odrzuconych. Większość 
z odrzuconych aplikacji nie spełniała 
przede wszystkim wymogu udoku-
mentowania co najmniej dwuletnie-
go stażu pracy. Staż pracy był bowiem 
potwierdzony umowami zleceniami, 
których nie można zaliczyć do wy-
maganego dwuletniego stażu pracy 
w świetle obowiązujących przepisów 
prawa. Stąd też komisja po wysłucha-
niu stanowiska Komendanta Straży 
jednomyślnie postanowiła wystąpić 
do Burmistrza Miasta z wnioskiem 
o unieważnienie przedmiotowego 
naboru i ogłoszenie powtórnego 
konkursu w terminie dwóch tygod-
ni, sugerując obniżenie wymagań, 
a mianowicie ogłoszenie konkursu na

stanowisko aplikanta w Straży Miejs -
kiej w Środzie Wielkopolskiej, na 
które to nie jest wymagane udoku-
mentowanie jakiegokolwiek stażu
pracy. Burmistrz zaakceptował pro-
pozycję Komisji Konkursowej i po-
nowny nabór do Straży Miejskiej 
został ogłoszony 14 lutego br. Swoje 
aplikacje do udziału w naborze mogą 
składać osoby, które mają ukończone 
21 lat, posiadają co najmniej średnie 
wykształcenie, obywatelstwo pols-
kie, są sprawne fi zycznie i psychicz-
nie, mają uregulowany stosunek do 
służby wojskowej, spełniają wymogi 
określone ustawą o pracownikach 
samorządowych z dnia 21 listopada 
2008 roku, posiadają ogólną wiedzę 
o samorządzie, znają przepisy usta-
wy o samorządzie gminnym, ustawy 
o strażach gminnych, ustawy Kodeksu
wykroczeń, ustawy o utrzymaniu czy -
stości  i porządku w gminie oraz Kpa.

Dokumenty wymagane w procedu-
rze naboru to: kwestionariusz oso-
bowy dla kandydata, kserokopia 
świadectwa lub dyplomu potwier-
dzającego wykształcenie, kserokopia 

książeczki wojskowej z wpisem o ure -
gulowanym stosunku do służby wojs -
kowej, oświadczenia kandydata: o nie-
skazaniu prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo ściga -
ne z oskarżenia publicznego lub umyś l-
ne przestępstwo skarbowe, o posia-
daniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych i o korzystaniu z pełni 
praw publicznych, o nieposzlakowa-
nej opinii, o  braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do zatrudnienia na sta-
nowisku aplikanta w Straży Miejs-
kiej, o wyrażeniu zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych do celów 
naboru na stanowisko aplikanta. 
Wzory wszystkich oświadczeń dos tę-
pne są na stronie www.sroda.wlkp.pl
w zakładce Biuletyn Informacji Pu-
blicznej /Praca w samorządzie gmin-
nym/Nabór do Straży Miejskiej. Po-
dobnie jak w poprzedniej procedu-
rze konkursowej, również i obecna 
będzie składała się z dwóch etapów. 
Po sprawdzeniu aplikacji pod wzglę-
dem formalnym kandydaci zostaną 
zaproszeni do wzięcia udziału w teś-
cie kompetencyjnym i teście spraw-
nościowym. Dwanaście najlepszych 

osób z pierwszego etapu zostanie 
zaproszonych do spotkania rekruta-
cyjnego. Kandydaci na aplikantów 
w Straży Miejskiej mogą składać swo-
je dokumenty rekrutacyjne:  osobi -
ście w sekretariacie Urzędu Miejs kie -
go w Środzie Wielkopolskiej, przy 
ul. Daszyńskiego 5, pocztą na adres: 
Urząd Miejski ul. Daszyńskiego 5, 
63-000 Środa Wielkopolska, pocz-
tą elektroniczną na adres: www.esp.
sroda.wlkp.pl – tylko w przypadku 
dokumentów opatrzonych bezpie cz-
nym podpisem elektronicznym wery -
fi kowanym za pomocą ważnego kwa-
lifi kowanego certyfi katu (zgodnie
z ustawą z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
z 2001 Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.)
w terminie do 2 marca 2012 roku 
z dopiskiem: Dotyczy naboru na sta-
nowisko aplikanta w Straży Miejskiej 
w Środzie Wielkopolskiej. Więcej 
informacji o naborze można znaleźć 
na stronie internetowej www.sroda.
wlkp.pl.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Doręczono decyzje podatkowe 35 umów 
na zamówienia publiczne

Od 15 lutego upoważnione osoby doręczały mieszkańcom Gminy Środa Wielkopolska 
decyzje wymiarowe podatków lokalnych na 2012 rok. Ponad 7 tysiącom podatników zostały 
doręczone decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

W 2011 roku Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej podpisał 
35 umów na realizację zamówień publicznych, udzielonych 
na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień pub-
licznych.

Ponowny nabór do Straży Miejskiej
14 lutego 2012 roku Urząd Miejski ogłosił konkurs na trzy wolne stanowiska pracy aplikanta w Straży Miejskiej. Wcześniejszy konkurs został unieważniony 
z powodu wielu błędów formalnych jakie zawierały aplikacje kandydatów.
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Szkoła Podstawowa w Tadeuszewie 
z powodu braku uczniów nie funkc-
jonuje już od 2007 roku. Ofi cjalna 
decyzja o likwidacji szkoły została
jednak podjęta uchwałą Rady Miej-
skiej na sesji w dniu 25 maja 2011 
roku. Władze Gminy Środa Wielko-
polska zastanawiały się jak zagos po-
darować pusty budynek po byłej szko-
le w Tadeuszewie. 
W ostatnim czasie pojawił się pomysł,
żeby pomieszczenia po byłej pods-
tawówce zaadoptować na świetlicę 
wiejską oraz mieszkania tymczaso-
we i mieszkania socjalne. Burmistrz 
Wojciech Ziętkowski chciałby wy-
gospodarować w Tadeuszewie oko-
ło sześciu mieszkań tymczasowych 
i dwa mieszkania socjalne. Różnica 
między mieszkaniem tymczasowym 
a mieszkaniem socjalnym polega na
tym, że umowa na użytkowanie lo-
kalu tymczasowego może zostać za-
warta maksymalnie na okres sześciu 
miesięcy a umowa na użytkowanie 
lokalu socjalnego na okres maksy-
malnie dwóch lat. Umowy użytko-
wania mogą jednak zostać przedłu-
żone. 
Na sesji, która odbyła się w czwartek
23 lutego, radni miejscy podjęli de-
cyzję o przeznaczeniu na zadanie 

pn. „Adaptacja budynku nieczynnej 
Szkoły Podstawowej w Tadeuszewie
na pomieszczenia tymczasowe i lo-
kale socjalne” kwoty 250 tysięcy zło-
tych. Jak mówi naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Urzędu Miej-
skiego Michał Orłowski teraz Urząd 
Miejski podejmie kroki w celu uzys-
kania niezbędnej dokumentacji, któ -
ra następnie pozwoli na ogłoszenie 
przetargu na adaptację budynku by -
łej szkoły w Tadeuszewie. Jeżeli wszy -
stko pójdzie zgodnie z planem to 
prawdopodobnie już w grudniu nowi

lokatorzy będą mogli wprowadzić 
się do Tadeuszewa. Radna klubu Za-
wsze dla Średzian, Róża Frąckowiak, 
członkini Społecznej Komisji Miesz-
kaniowej uważa, że pomysł adaptacji
szkoły w Tadeuszewie na lokale 
mieszkalne jest bardzo trafnym roz-
wiązaniem zagospodarowania bu-
dynku po byłej szkole. Budynek stał 
pusty i niszczał, a teraz kilka rodzin 
zyska tak bardzo potrzebne dla nich 
mieszkanie – dodaje radna.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

I Targi Przedszkolne rozpoczną się 
10 marca tego roku o godzinie 10.00 
w Szkole Podstawowej nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi w Środzie 
Wielkopolskiej. Celem wydarzenia 
jest zaprezentowanie w jednym miej-
scu i czasie ofert wszystkich przed-
szkoli, zarówno publicznych, jak 
i prywatnych działających na terenie 
Środy Wielkopolskiej. W ostatnim 
czasie w gminie Środa Wielkopolska 
powstało wiele nowych przedszkoli.
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom, zarówno właścicieli tych pla-

cówek oraz rodziców maluchów, 
władze miasta postanowiły zorgani-
zować Targi Przedszkolne. Jak już 
wspomnieliśmy powyżej, rozpoczną 
się one 10 marca br. o godzinie 10.00. 
Kilka minut po godzinie 10.00 bę-
dzie miał miejsce występ teatru. Pre-
zentacje poszczególnych przedszkoli 
przy indywidualnych stoiskach będą 
się odbywać w godzinach 11.00 – 
13.00. Targom towarzyszyć będzie 
kiermasz książek dla dzieci przed-
szkolnych oraz poczęstunek przygo -
towany przez Stołówki Gminne. 

Poszczególne przedszkola bardzo czę -
sto organizują drzwi otwarte, jednak 
odbywają się one w różnych dniach 
więc nie zawsze rodzice mogą zapo-
znać się z ofertą wszystkich placó-
wek. Zorganizowanie Targów Przed-
szkolnych ma na celu umożliwienie 
rodzicom zapoznanie się ze wszyst-
kimi ofertami średzkich przedszkoli. 
Wszystkich zainteresowanych targa-
mi zapraszamy do wzięcia udziału 
w wydarzeniu.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W poniedziałek, 30 stycznia br. na 
sesji Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Lech Dymarski, prze-

wodniczący Sejmiku, odznaczył 
Zbigniewa Plenznera Odznaką Ho-
norową „Za zasługi dla województ-

wa wielkopolskiego.” Po spotkaniu 
odznaczone osoby spotkały się 
z Marszałkiem Województwa Wiel-
kopolskiego Markiem Woźniakiem. 
Odznaka Honorowa „Za zasługi dla
województwa wielkopolskiego” to 
za szczytne honorowe wyróżnienie 
nadawane zarówno osobom, jak rów -
nież instytucjom, czy organizacjom 
zasłużonym dla rozwoju gospodar-
czego Wielkopolski, kultury, sztuki, 
oświaty, kultury fi zycznej, sportu 

i turystyki. Odznaką oznaczane są
również osoby za działalność w zwią -
zkach i organizacjach kombatanc-
kich. Właśnie za działalność w orga-
nizacjach kombatanckich odznaczo-
ny został Zbigniew Plenzner. 30 
stycznia w sumie zostało odznaczo-
nych 36 osób.
Zbigniew Plenzner został również 
odznaczony 11 lutego br., przez 
Związek Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych, Komba-

tanckim Krzyżem Pamiątkowym, 
ustanowionym przez związek kom-
batancki w 2010 roku dla upamięt-
nienia 65. rocznicy zwycięstwa od -
niesionego w II Wojnie Światowej nad
niemieckim najeźdźcą. 
Zbigniew Plenzner odebrał medal 
w Kórniku. Redakcja serdecznie 
gratuluje Zbigniewowi Plenznerowi 
otrzymanych wyróżnień.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Obecny budynek dworca PKP.

Budynek po byłej szkole w Tadeuszewie, w której powstaną lokale zastępcze.

Jak pisaliśmy w ostatnim numerze 
ŚBS, 9 stycznia br., do Urzędu Miej-
skiego przyjechał Tomasz Nowak, 
dyrektor Rejonu Dworców Kole-
jowych w Poznaniu. Celem wizyty
dyrektora było przedstawienie kon-
cepcji rewitalizacji średzkiego dwor-
ca kolejowego. Dyrektor Nowak 
określił warunki na jakich może zos -
tać on przebudowany. Głównym wa-
runkiem wykonania inwestycji na 
dworcu przez PKP jest wynajem 
części pomieszczeń w odnowionym 
obiekcie przez gminę. Wynajęte po-
mieszczenia muszą zostać zagospo-
darowane przez gminę dla realizacji 
funkcji publicznej. Dyrektor Ośrod-
ka Kultury, Jolanta Sołtysiak, zapro-
ponowała więc, żeby wyremontowa-
ne pomieszczenia dworca przezna-
czyć na modelarnię oraz profesjonalną 
salę dla szkół tanecznych, przede 
wszystkim szkołę baletową. Jak po-
wiedziała redakcji Jolanta Sołtysiak, 
obecna modelarnia, zlokalizowana 
przy ul. 20 października, nieopodal 
ronda Jana Pawła II, jest w opłaka-
nym stanie. Budynek modelarni jest 
zniszczony. Jednym słowem, nie na-
daje się do tego, aby funkcjonowała 
w nim modelarnia – dodaje dyrektor 
Sołtysiak. Dyrektor Ośrodka zapro-
ponowała, aby w budynku dworca 
PKP zaaranżowana została również 
sala dla szkół tanecznych. Jak mówi 
Jolanta Sołtysiak, sala widowiskowa 
Ośrodka Kultury nie jest przystoso-
wana do prowadzenia zajęć tanecz-
nych. Sala taka powinna bowiem 

posiadać duże lustra zawieszone na 
ścianach. Poza tym, ilość zajęć ta-
necznych różnego rodzaju, która 
w ostatnim czasie jest organizowana 
w ośrodku, powoduje, że nie zawsze 
sala na przeprowadzenie zajęć może 
zostać udostępniona. Propozycje dy-
rektor Sołtysiak uzyskały akceptację 
burmistrza Wojciecha Ziętkowskie-
go, który uważa, że proponowana 
koncepcja zagospodarowania dworca
jest bardzo ciekawa. Propozycje dy-
rektor zostały już przesłane przez 
Urząd Miejski do Dyrekcji Rejonu 
Dworców Kolejowych w Poznaniu. 
Jak mówi Marcin Bednarz, naczel-
nik Biura Obsługi Burmistrza, jeżeli 
propozycja Gminy Środa Wielko-
polska, dotycząca zagospodarowa-
nia pomieszczeń średzkiego PKP, 
zostanie zaakceptowana, to projekt 
remontu średzkiego dworca będzie 
mógł zostać zatwierdzony przez 
urzędników ministerstwa transpor-
tu, budownictwa i gospodarki mor-
skiej. Istnieje więc realna szansa, że 
w najbliższym czasie Środa Wielko-
polska będzie posiadała odnowiony 
dworzec. Przypomnijmy jeszcze, że 
wstępny plan przebudowy dworca 
PKP obejmuje rewitalizację obecne-
go budynku dworca – najprawdopo-
dobniej zostanie zlikwidowany łącz-
nik pomiędzy kasami, a toaletami 
oraz rewitalizację terenu w obrębie 
15 m od budynku PKP. 

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Lokale zastępcze 
w Tadeuszewie?

I Targi Przedszkolne

Modelarnia na PKP?

W najbliższym czasie Gmina Środa Wielkopolska planuje zaadoptować pusty budynek po 
byłej szkole w Tadeuszewie na mieszkania tymczasowe oraz świetlicę wiejską.

10 marca br. po raz pierwszy w Środzie Wielkopolskiej odbędą się Targi Przedszkolne. 
Wszystkich rodziców najmłodszych średzian zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu 
w celu wybrania dla swoich dzieci miejsca, które stanie się dla nich drugim domem.

Zbigniew Plenzner 
dwukrotnie odznaczony
Zbigniew Plenzner, prezes średzkiego koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, otrzymał 
w ciągu niespełna dwóch tygodni dwa ważne odznaczenia.

Dyrektor Ośrodka Kultury, Jolanta Sołtysiak, zaproponowa ła, 
ażeby po rewitalizacji budynku dworca PKP w jego wol nych
pomieszczeniach zorganizować modelarnię oraz profesjo-
nalną salę dla szkół tanecznych.
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Obecna nawierzchnia drogi w Janowie.

Przedmiotem zadania, na którego wy -
konanie został ogłoszony przetarg, 
jest przebudowa drogi gminnej Środa
Wielkopolska: Janowo-Mączniki. 
W zakres robót objętych przetargiem
wchodzi przebudowanie nawierzchni
drogi od drogi powiatowej w Mącz-
nikach do ul. Spacerowej w Środzie 
Wielkopolskiej. Zadanie obejmuje 
przebudowę istniejącej nawierzchni 
bitumicznej drogi w zakresie jej po-
szerzenia do szerokości min. 4,5 m 
oraz wykonanie nowej nakładki z be-
tonu asfaltowego o grubości 2,5 cm 
na całej szerokości drogi. Istniejąca 
droga zostanie także przebudowana
poprzez: remont cząstkowy nawie-
rzchni, frezowanie wjazdów na po se-
sję, oczyszczenie nawierzchni bitumi -
cznej, ścięcie pobocza, roboty ziemne
korytowania części drogi pod posze-
rzenia z podbudową, wykonanie pod-
budowy o grubości 20 cm z warstwą 
mineralno-asfaltową wiążącą o gru-
bości 3 cm, skropienie nawierzchni 
emulsją asfaltową, wykonanie wjaz-
dów z mieszanki mineralno-asfalto-
wej, ułożenie warstwy ścieralnej z mie-
szanki mineralno-asfaltowej o gru-
bości 2,5 cm na istniejącej nawierz-
chni. 
Podmiot zainteresowany udziałem 
w przetargu w swojej ofercie powi-

nien dodatkowo uwzględnić koszty 
związane z: urządzeniem zaplecza 
budowy wraz z doprowadzeniem nie-
zbędnych mediów dla potrzeb bu-
dowy, oznakowaniem ruchu zas tę-
p czego na czas wykonania inwesty-
cji, pełnieniem obsługi geodezyjnej 
w trakcie realizacji poszczególnych 
robót oraz wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej wraz 
ze szkicami geodezyjnymi. Oferty na
wykonanie zadania można składać 
do 6 marca tego roku, do godziny 
10.00 w sekretariacie Urzędu Miejs-
kiego. Szczegóły dotyczące wykona-
nia zamówienia publicznego znajdu-
ją się na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w zakładce Biuletyn In-
formacji Publicznej. Marek Sobczak, 
radny miejski, członek klubu Zawsze 
dla Średzian, członek Komisji Rol-
nictwa i Ochrony Środowiska, wy-
raził zadowolenie, że z początkiem 
nowego roku Urząd Miejski ogłosił 
przetarg na wykonanie bardzo waż-
nej inwestycji dla terenu wiejskiego. 
W ocenie radnego Sobczaka świad-
czy to o tym, że inwestowanie w roz-
wój terenów wiejskich jest jednym 
z priorytetowych celów Burmistrza 
Ziętkowskiego.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Gminne Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Środzie Wielkopolskiej 
od kilku dni może poszczycić się no-
wą stroną internetową. Pod adresem 
www.schroniskosroda.pl wszyscy mi -
łośnicy bezdomnych zwierząt i śre dz-
kiego schroniska mogą uzyskać wiele
informacji na temat historii schroni-
ska, przebywających tam bezdom-
nych psów i kotów. Administratorzy 
strony internetowej, członkowie To -
warzystwa Opieki nad Zwierzętami,
na bieżąco przedstawiają tam infor-
macje na temat zwierząt, które można
adoptować. Na stronie można poczy-
tać także wiele ciekawych informacji 
na temat sterylizacji zwierząt, jak nie 
dopuścić do tego żeby zwierzę zagi-
nęło. Na stronie znajdują się również 
porady dotyczące tego co zrobić jak 
ukochany czworonóg jednak zagi nie.

Strona internetowa zawiera informa-
cje na temat różnych form pomocy,
jakie można świadczyć na rzecz średz -
kiego schroniska. Strona internetowa
schroniska została wykonana z koń-
cem 2011 roku. Jej założenie koszto-
wało 1709,70 zł, a wykonawcą było 
przedsiębiorstwo Vipkom z Zanie-
myśla. Strona jednak na dobre zaczę ła
funkcjonować kilka dni temu, kiedy 
przedstawiciele Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami umieścili na niej 
informacje dotyczące schroniska. 
Strona w dalszym ciągu będzie roz-
budowywana. Schronisko wreszcie 
może poszczycić się nową, profesjo-
nalną stroną internetową funkcjo-
nującą pod adresem: www.schroni-
skosroda.pl

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Jakub Mitulski jest średzianinem, 
studentem III roku mechatroniki na
Politechnice Poznańskiej, działają-
cym w akademickim klubie lotni-
czym. Od dwóch lat Jakub bierze 
udział w projekcie naukowym Poli-
techniki Poznańskiej Sae Aero De-
sign. Projekt ten sprowadza się do 
uczestnictwa politechniki w zawo-
dach AeroDesign organizowanych 
w USA. AeroDesign jest serią zawo-
dów, organizowanych przez amery-
kańskie Stowarzyszenie Inżynierów 
Transportu Society of Automotive 
Engineers (SAE). W konkursie biorą
udział zespoły studentów uczelni 
technicznych z całego świata. Zawody,
na które w tym roku podobnie jak 
w poprzednim uda się Jakub Mitul ski 
polegają na zaprojektowaniu i zbu-
dowaniu samolotu, który poleci z jak
największym obciążeniem. Wielkość 
samolotu i napędzającego go silnika 
ograniczona jest przez regulaminem

zawodów, który co roku ulega zmianie,
aby zapobiec przyjeżdżaniu studen-
tów na zawody z tym samym mode-
lem. Uczestnicy zawodów zobowią za -
ni są zbudować dwa rodzaje samolo-
tów: jeden o rozpiętości 320 cm a dru-
gi o rozpiętości nieco ponad 100 cm. 
W tym roku do Stanów Zjednoczo-
nych na zawody uda się grupa sześciu 
studentów Politechniki Poznańskiej, 
którzy będą bronić I miejsca zajętego
na zawodach w ubiegłym roku w ka-
tegorii „najlepszy stosunek masy pod-
niesionego obciążenia do masy całko -
witej samolotu klasy Micro”. Zawody
odbędą się w dniach od 16 – 18 marca
w Los Angeles w stanie Kalifornia. 
Poza grupą studentów Politechniki
Poznańskiej na zawody z Polski uda -
dzą się jeszcze reprezentacje Politech-
niki Wrocławskiej oraz Wyższej Szko-
ły Ofi cerskiej w Dęblinie. Studenci Po-
litechniki Poznańskiej, a wśród nich
średzianin Jakub Mitulski będą mogli 

pojechać na zawody do USA miedzy
innymi dzięki wsparciu fi nansowemu
Gminy Środa Wielkopolska. Dodajmy
jeszcze, że patronem konkursu w USA
jest NASA oraz producent samolo tów
F16. Ekipie Politechniki Poznańs kiej 
życzymy powodzenia w marcowych
zawodach. Szczególnie mocno wszys -
cy średzianie powinni trzymać kciuki
za Jakuba Mitulskiego. Wszyscy chęt-
ni będą mogli podziwiać model sa-
molotu podczas tegorocznych Śre-
dzkich Sejmików Kultury. Dodajmy
jeszcze, że osoby zainteresowane po-
czynaniami Jakuba i jego zespołu mo-
gą śledzić ich działania na facebooku 
(SAE Aerodesign Poznań), oraz na 
stronie internetowej aerodesign.com.
pl gdzie codziennie będzie publiko-
wana szczegółowa relacja z zawodów 
i pobytu w USA poznańskiej druży-
ny. 

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Rozstrzygnięcie przetargu do które-
go zgłosiło się łącznie 20 podmio-
tów z całej Polski nastąpiło 3 lutego. 
Oferty na wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej obwod ni-
cy zostały nadesłane m.in. z Gdańs ka,
Konina, Krakowa oraz Warszawy. 

Kryterium wyboru oferty w prze-
ta r gu była najniższa cena. Kwotę 
111.438,00 zł za wykonanie zadania 
zaproponował podmiot: SMP Pro-
jektanci Szuba, Matysiak, Pokora 
spółka jawna z Poznania i to on zos-
tał zwycięzcą przetargu. Dodajmy, że
jedna z ofert w przetargu została od -
rzucona ze względu na podaną ra-
żąco niską cenę zamówienia w po-
równaniu do cen rynkowych po-
dobnych zamówień. Autor oferty 
w wyznaczonym terminie nie przed-
stawił wystarczających wyjaśnień do -
tyczących zaoferowanej ceny wsku-
tek czego jego oferta została odrzu-
cona. 

Przypomnijmy, że 13 stycznia 
Urząd Miejski ogłosił przetarg na 
opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej, dla budowy 
wschodniej obwodnicy miasta. 

Zakres opracowania projektowo-ko -
sztorysowego obejmuje m.in.: przy-
gotowanie materiałów i pozyskanie
decyzji o pozwoleniu wodno-praw-
nym, opracowanie mapy do celów 
projektowych w skali 1:500 z klau-
zulą właściwego ośrodka dokumen-
tacji geodezyjnej. Wykonawca zada -
nia będzie musiał przygotować rów-
nież: dokumentację geodezyjną i kar-
tografi czną związaną z nabywaniem 
nieruchomości, dokumentację geo-
logiczno-inżynierską, zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Spraw Wew-
nętrznych i Administracji z dnia 
24.09.1998 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 1998r. Nr 126 poz. 839), szczegól-
nie dla terenu przekroczenia rzeki
Moskawa. 

Realizacja zadania obejmuje także: 
przygotowanie materiałów i uzys-
kanie decyzji o środowiskowych uwa -
runkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, opracowanie kon-
cepcji programowo-przestrzennej, 
przygotowanie właściwych projek-
tów budowlanych. Wykonawca za-
dania będzie musiał przygotować: in-

formację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BIOZ) ze względu
na specyfi kę projektowanego obiektu
budowlanego, projekty wykonawcze, 
specyfi kację techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych, przed-
miar robót, kosztorys inwestorski, 
inwentaryzację zieleni kolidującej 
z przedsięwzięciem. Zakres zadania, 
na którego realizację został ogłoszo ny
przetarg, obejmuje również uzyska-
nie wszelkich dokumentów i opinii 
wymaganych przepisami prawa dla 
budowy drogi publicznej. 

W rozmowie z redakcją „głosu” Ta-
tiana Czaplicka, przewodnicząca Ra -
dy Osiedla nr 2, w skład którego 
wchodzi m.in. ul. Zamojskich oraz 
ul. Niedziałkowskiego wyraziła na-
dzieję, że wybudowanie wschodniej 
obwodnicy miasta, dla której to in-
westycji będzie obecnie przygoto-
wywana dokumentacja projektowo 
– techniczna pozwoli znacznie od-
ciążyć ruch samochodowy na ul. Za-
mojskich, co ułatwi życie wszystkim 
mieszkańcom tej części miasta.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Przetarg na przebudowę drogi w Janowie

Schronisko w internecie 

10 lutego 2012 roku Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej ogłosił prze-
targ na przebudowę w technologii asfaltowej dro gi gminnej biegnącej 
przez Janowo. Zainteresowane wyko naniem zamówienia podmioty mogą 
składać swoje oferty do 6 marca. 

Od kilku dni w internecie działa nowa strona internetowa Gminnego 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, którą administruje średzkie Towa-
rzystwo Opieki nad Zwierzętami. 

Po raz kolejny w USA
Jakub Mitulski, średzianin, student Politechniki Poznańskiej w połowie marca weźmie po raz
kolejny udział w zawodach  AeroDesign organizowanych w Los Angeles (Kalifornia) w USA.  
Grupa studentów z politechniki będzie mogła udać się na zawody m.in. dzięki wsparciu 
fi nansowemu Gminy Środa Wielkopolska.

Poznaniacy zaprojektują 
wschodnią obwodnicę Środy
Spółka jawna – SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokora z Poznania przygotuje dokumentację 
projektową dla zadania „Budowa Wschodniej obwodnicy miasta Środa Wielkopolska wzdłuż 
dróg gminnych i powiatowych.” Wykonawca dokumentacji ma przygotować również do dnia 
12 lipca br. niezbędne dokumenty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa potrzebne 
do złożenia kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 
drogowej. Umowa na zaprojektowanie wschodniej obwodnicy została podpisana 14 lutego.
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ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH

Park przy ul. Harcerskiej, który będzie rewitalizowany.

Przygotowaniem wniosku o dofi na n -
sowanie rewitalizacji parku w „Źre-
nicy” zajęła się gminna spółka Środa 
XXI. Natomiast wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro -
dowiska i Gospodarki Wodnej zło-
żyła Gmina Środa Wielkopolska, 
która jest właścicielem działek, na 
których zlokalizowany jest park. 
Projekt rewitalizacji „Źrenicy” po-
lega na zagospodarowaniu zieleni 
w parku. Teren ten jest wpisany do 
rejestru zabytków. Rewitalizacja par -
ku obejmie przygotowanie gleby pod
nasadzenia nowej zieleni, zakup sa-

dzonek drzew i krzewów, ich nasa-
dzenie, dokonanie cięć pielęgnacyj-
nych drzew i krzewów, wycinkę po-
suszu, prześwietlenie koron drzew 
oraz wycinkę samosiejek. Przepro-
wadzenie rewitalizacji parku miało-
by się rozpocząć w maju tego roku 
i zakończyć rok później, w maju 2013 
roku. Celem dokonania rewita lizacji 
parku w „Źrenicy” jest ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla i łagodzenie
efektu cieplarnianego na skutek no-
wych nasadzeń zieleni, ratowanie sta -
rego drzewostanu, podniesienie stop -
nia atrakcyjności przyrodniczej ob-

szaru „Źrenicy” oraz zwiększenie po -
wierzchni terenów zielonych w mieś -
cie. 
Całkowity koszt wykonania zadania 
wyniesie 40 tysięcy zł brutto. Gmina 
złożyła wniosek o dofi nansowanie 
rewitalizacji parku do WFOŚiGW 
w Poznaniu. Wartość inwestycji wy-
niesie 36.800 zł netto. Dofi nansowa-
nie z funduszu dla gminy ma wynieść 
23.920 zł. Reszta kosztów zadania, czy-
li 12.880 zł oraz podatek VAT w wy-
sokości 3.200 zł, zostanie pokrytych 
z budżetu gminy.  Filip Waligóra

redakcja@sroda.wlkp.pl 

Średzkie Otwarte Mistrzostwa Polski
Weteranów w Triathlonie po raz ko-
lejny organizowane są przez Gminę
Środa Wielkopolska. 

Na stronie internetowej triathlonu: 
www.trhiatlonsroda.pl, został już 
opublikowany program zawodów, 
które w czerwcu tego roku odbędą się
nad średzkim kąpieliskiem. Na po-
danej stronie internetowej można 
zapoznać się również z regulaminem 
średzkich zawodów. Koszt udziału 
w zawodach wynosi 65 złotych. 
Osoby chcące wystartować w średz-
kim triatlonie mają obowiązek do-
konać swojego zgłoszenia do udziału 
w zawodach w terminie do dnia 27 
maja bieżącego roku. Zaznaczmy, że 
zawodnik zostanie wpisany na listę 

startową triathlonu po spełnieniu 
dwóch warunków, a mianowicie: 
wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej 
przesłanej na adres: triathlon@sro-
da.wlkp.pl lub pocztą na adres Urzę-
du Miejskiego: ul. Daszyńskiego 5, 
63 – 000 Środa Wielkopolska oraz po
uregulowaniu opłaty na numer kon-
ta bankowego: 12 1610 1188 0013 
2466 2000 0002. W tytule przelewu 
należy umieścić imię, nazwisko oraz 
nr PESEL zawodnika. Organizator 
zawodów wszystkim przyjezdnym 
zawodnikom oferuje również noc-
leg z 8/9 czerwca w Hotelu Cezar 
w Koszutach. Bliższych informacji 
na temat triatlonu udziela również 
podinspektor w Biurze Obsługi Bur-
mistrza Urzędu Miejskiego, Krysty-
na Stachowiak, tel. 693 630 936. 

Organizatorzy zapewniają atrakcyj-
ne nagrody dla laureatów zawodów. 
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich 
średzian do udziału w średzkim tria-
thlonie, zarówno w roli zawodników, 
jak i kibiców. Dodajmy również, że 
wraz z Otwartymi Mistrzostwami 
Polski Weteranów w Triathlonie od -
będzie się XII Międzynarodowy 
Triathlon Policyjny im. Lecha Józe-
fi aka, organizowany przez Komendę 
Powiatową Policji w Środzie Wiel-
kopolskiej. 

Redakcja będzie na bieżąco infor-
mowała czytelników o przygotowa-
niach do gminnego, jak i policyjne-
go triathlonu.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Kiermasz Wielkanocny zostanie zor-
ganizowany na wzór kiermaszu Bo-
żonarodzeniowego, który odbył się 
po raz pierwszy w naszym mieście 18 
grudnia ubiegłego roku. Organiza-
torem I Kiermaszu Wielkanocnego 
w Środzie Wielkopolskiej jest Gmi-
na Środa Wielkopolska wraz z jej
spółką Środa XXI, a jego wykonaw cą
będzie fi rma Magnes ze Środy Wiel-
kopolskiej. 

Jest to kolejne przedsięwzięcie rea-
lizowane w ramach rewitalizacji Sta-
rego Rynku przez spółkę Środa XXI 
i gminę, a już zapowiadają się następ-
ne. Jak mówią organizatorzy, Stary 
Rynek ma być nie tylko pięknym pla-
cem, ale centrum życia miejskiego.
Jak już wspomnieliśmy, powyższe 
przedsięwzięcie rozpocznie się 1 kwie-

tnia br. o godzinie 10.00, a zakończy 
się o godzinie 18.00. Całość będzie 
odbywała się na płycie Starego Ryn-
ku. 

Celem kiermaszu jest  przybliżenie 
mieszkańcom miasta i gminy tradycji 
wielkanocnej oraz prezentacja wyso-
kiej jakości asortymentu ekologicz-
nego i rękodzielniczego. W ramach 
wydarzenia zaplanowano: prezenta-
cję wystawców w przestrzeni zorga-
nizowanej na wzór  staropolskiego 
jarmarku, średzkie targi agrotury-
styczne, warsztaty rękodzieła, zabawy
dla dzieci, gotowanie na żywo pot-
raw wielkanocnych, występ zespołu
ludowego. Dodatkową atrakcją pod-
czas kiermaszu będzie tworzenie kil-
kumetrowej pisanki. Dla uczestni -
ków kiermaszu przygotowane zosta-

nie również symboliczne śniadanie 
wielkanocne. 

Wykonawca kiermaszu, fi rma Mag-
nes, poszukuje chętnych wystaw-
ców, którzy pragną zaprezentować 
swoje produkty podczas wydarzenia 
1 kwietnia. Bliższe informacje na te-
mat kiermaszu oraz sposób zgłoszeń 
przedsiębiorców do udziału w wyda-
rzeniu znajdują się na stronie inter-
netowej jarmarksroda.pl. Dodajmy 
również, że I Kiermasz Wielkanoc-
ny w Środzie Wielkopolskiej będzie 
się odbywał pod honorowym patro-
natem Burmistrza Miasta. Już dziś 
zapraszamy wszystkich średzian do 
przybycia na Stary Rynek 1 kwietnia 
tego roku.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Po udanym Jarmarku Bożonarodze-
niowym, który odbył się w grudniu 
zeszłego roku na Starym Rynku, pla-
nowane jest zorganizowanie w Nie-
dzielę Palmową, 1 kwietnia 2012 
roku, Jarmarku Wielkanocnego. 

1 maja tego roku będziemy obchodzić
w Środzie uroczyście pierwszą roczni-
cę beatyfi kacji papieża Jana Pawła II,
natomiast 3 maja Gmina Środa Wiel-
kopolska zaplanowała zorganizowa-
nie festynu majowego. W dniach od 
30 maja do 3 czerwca po raz kolejny
odbędzie się największa impreza 
kulturalna w naszym mieście, jaką są
Średzkie Sejmiki Kultury. Najwięk-
szą gwiazdą sejmików będzie występ 
Golec uOrkiestra. Podczas sejmików 
swój jubileusz 15-lecia istnienia bę-
dzie obchodzić Orkiestra Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Środzie Wiel-
kopolskiej. Kolejne już Mistrzostwa 
Polski Weteranów w Triathlonie od -
będą się 9 czerwca nad średzkim je-
ziorem, a 30 czerwca, również nad 
średzkim jeziorem, odbędzie się ma-
raton pływacki, który zwieńczy imp -
reza plenerowa Powitanie Lata. 15 
sierpnia w Parku Łazienki gmina 
zorganizuje obchody z okazji rocz-

nicy Bitwy Warszawskiej oraz pow-
stania Solidarności. 16 sierpnia od-
będzie się Środa Rock Festiwal. 

Dni Powiatu Średzkiego zaplanowa-
ne zostały na 17 – 18 sierpnia. Trady-
cyjne święto dziękczynne za zbiory 
odbędzie się 19 sierpnia. Gmina 
przewiduje również zorganizowa-
nie obchodów rocznicowych odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
11 listopada. 6 grudnia odbędą się 
Mikołajki, a 31 grudnia tradycyjny 
miejski sylwester. 

Organizatorzy imprez gwarantują 
wiele ciekawych atrakcji. Nieofi c jal -
ne również wiadomo, że w tym roku 
podczas imprez wystąpi bardzo wiele
gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej 
z pierwszych stron gazet. O szczegó-
łach kolejnych wydarzeń wszystkich 
czytelników będziemy informować 
na bieżąco. Jednocześnie Urząd Miej-
ski zaznacza, że podany kalendarz 
imprez może ulec zmianie. O wszel-
kich zmianach w kalendarzu imprez 
będziemy informować naszych czy-
telników.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Wniosek na rewitalizację parku przy ul. Harcerskiej
W piątek 17 lutego br. Gmina Środa Wielkopolska złożyła wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofi nansowanie rewitalizacji parku przy ul. 
Harcerskiej 22. Wniosek opiewa na kwotę 40 tysięcy zł brutto.

Ruszyły zapisy na Triathlon

Średzki Kiermasz Wielkanocny

Sejmiki 
Golców

9 czerwca bieżącego roku nad średzkim jeziorem wystartują już kolejne Otwarte 
Mistrzostwa Polski Weteranów w Triathlonie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia do udziału 
w mistrzostwach zgłosiło się 55 zawodników.

Już 1 kwietnia br., w Niedzielę Palmową w Środzie Wielkopolskiej na płycie Starego Rynku 
odbędzie się po raz pierwszy Kiermasz Wielkanocny.

Golec uOrkiestra to największa gwiazda muzyczna tego-
rocznych imprez plenerowych organizowanych w Środzie 
Wielkopolskiej. Organizatorzy średzkich imprez zapowiadają, 
że to nie jedyna gwiazda polskiej sceny, która zawita w tym 
roku w naszym mieście. Szczegóły zostaną ogłoszone w naj-
bliższym czasie. 
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ŚRODA WIELKOPOLSKA – MIASTO LUDZI AKTYWNYCH

Gmina Środa Wielkopolska złożyła 
w zeszłym roku łącznie 119 deklarac-
ji podatkowych oraz korekt do tych
deklaracji za 2011 rok i lata wcześ-
niejsze. Na podstawie tych deklaracji 
Urząd Skarbowy wypłacił w zeszłym 
i w tym roku gminie zwrot podatku
VAT w wysokości 1.835.534,19 zł.
Gmina oczekuje jeszcze na jedną
transzę zwrotu podatku VAT z Urzę-
du Skarbowego za ubiegły rok w kwo-
cie 322.436 zł. Natomiast kwota 490 
tysięcy złotych zostanie wypłacona 
gminie w rocznych ratach w ciągu
kilku następnych lat. Pieniądze, które
odzyskała gmina, pochodzą z inwe-
stycji wykonanych w latach 2007 – 
2011. Kwoty odzyskanego podatku 
VAT zostaną przeznaczone na wyko-

nanie bieżących inwestycji. Jak mówi 
redakcji Burmistrz Wojciech Ziętko-
wski, w czasach kiedy nasza gmina 
wiele inwestuje, każda złotówka, któ-
rą możemy odzyskać z Urzędu Skar-
bowego jest ważna. Gmina Środa 
Wielkopolska to nie jedyna gmina 
w Polsce, która stara się o odzyskanie 
nadpłaconego podatku VAT.  Możli-
wość zwrotu nadpłaconego podatku 
VAT gminy uzyskały stosunkowo nie-
dawno. Taka możliwość pojawiła się
w 2007, 2008 roku kiedy orzecznic-
two sądów administracyjnych przyz-
nało jednostkom samorządu teryto-
rialnego status podatnika podatku
VAT. M.in. samorządy dużych miast
Kraków, Bytom jak i mniejsze miejs-
cowości wielkości naszej gminy wy -

najmują specjalistyczne fi rmy, które 
pomagają odzyskiwać tym samorzą -
dom nadpłacony VAT. Podobne kro-
ki dwa lata temu poczyniła Gmina
Środa Wielkopolska. Przepisy prawne
pozwalają uzyskać jednostce samo-
rządu terytorialnego zwrot nadpła-
conego podatku za przedsięwzięcia 
realizowane do pięciu lat wstecz. 
Środa Wielkopolska odzyskała VAT 
z inwestycji począwszy od 2007 roku. 
Gmina Środa Wielkopolska w przed-
miocie zwrotu nadpłaconego VAT 
korzysta z usług kancelarii prawnej 
Leśny i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gniez-
na. Umowa z kancelarią prawną  zos-
tała zawarta 17 sierpnia 2011 roku.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Powołana komisja zajmie się przygo-
towaniem i przeprowadzeniem prze-
targu nieograniczonego na bankową 
obsługę budżetu gminy. W skład ko-
misji weszli: Skarbnik Miasta Maria 
Olejniczak – przewodniczący, Wie-
sława Nowak – sekretarz, Przemy-
sław Barczyński – członek komisji, 
Michał Orłowski – członek komisji 
oraz Katarzyna Florczyk – członek 
komisji. Komisja zobowiązana jest 
do: przygotowania postępowania, 
w tym do sporządzenia specyfi kacji 
istotnych warunków zamówienia, ot-
warcia ofert, oceny spełniania przez 
wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu, badania i oceny 
ofert, przedstawienia propozycji wy -
kluczenia wykonawcy, odrzucenia 
ofe rty oraz wyboru najkorzystniej-
szej oferty lub unieważnienia pos-
tępowania, sporządzenia i przedsta-
wienia Burmistrzowi, do zatwier-
dzenia protokołu  z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,
przygotowywania projektów doku-
mentów, których wymóg sporządze-
nia wynika z ustawy Prawo zamó-
wień publicznych.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

Na wolne stanowisko pracy młodsze-
go referenta w Referacie Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska w wyniku 
wstępnej rekrutacji zostało zakwa-
lifi kowanych 21 kandydatów. Dla 
tych osób został zorganizowany test

kompetencyjny z zakresu wiedzy za -
wartej w ustawach: Kodeks postępo-
wania administracyjnego, prawo och -
rony środowiska, ustawy o ochronie
przyrody, ustawy o utrzymaniu czys-
tości i porządku w gminach oraz 
ustawy o odpadach. W wyniku prze -
prowadzonego testu do rozmów 
rekrutacyjnych zostało zakwalifi ko-
wanych siedem osób: Anna Goła, 
Izabella Łowicka, Aleksandra No-
waczyk, Iwona Pawelec, Przemys ław
Pawlak, Sławomir Staszak oraz Mag-
dalena Taczała. Powyższe osoby zos-

tały zaproszone na rozmowy kwalifi -
kacyjne, które odbędą się 2 i 5 marca 
tego roku. W przypadku naboru na 
wolne stanowisko pracy inspektora 
w Wydziale Inwestycji i Zamówień 
w wyniku wstępnej selekcji do roz-
mów rekrutacyjnych, które odbędą 
się w dniu 8 marca zostali zakwa-
lifi kowani: Marek Ćwirko, Piotr 
Mroczkowski, Ewa Skowrońska oraz 
Tomasz Stawicki.

Filip Waligóra
redakcja@sroda.wlkp.pl 

W Pałacu Prezydenckim obecna była 
delegacja ze Środy Wielkopolskiej 
na czele z Burmistrzem Miasta Woj-
ciechem Ziętkowskim. W konkursie 
Super Samorząd 2011 uczestniczyła 
Młodzieżowa Rada Miejska w Śro-
dzie Wielkopolskiej. Akcja „Masz 
Głos, Masz Wybór” – w ramach której
przyznawana jest Nagroda Super Sa-
morząd– to ogólnopolski projekt 
Fundacji im. Stefana Batorego i Sto-
warzyszenia Szkoła Liderów. Działa-
nia akcji angażują obywateli, instytu-
cje i władze samorządowe do trwałej, 
wzajemnej współpracy. Nagroda Su-
per Samorząd jest wyróżnieniem dla 
osób i instytucji, które prowadzą 
najskuteczniejsze działania służące 

współpracy mieszkańców z władza-
mi samorządowymi, promują ideę 
współodpowiedzialności wyborców 
i ich reprezentantów w procesie rzą-
dzenia. Młodzieżowa Rada Miejska 
w Środzie Wielkopolskiej w kon-
kursie Super Samorząd otrzymała 
wyróżnienie. Uroczystości w Pałacu 
Prezydenckim przewodniczył mini-
ster Jacek Michałowski, Szef Kance-
larii Prezydenta.  W skład średzkiej 
delegacji weszli: Burmistrz Wojciech 
Ziętkowski, radna Zuzanna Markie-
wicz – opiekun Młodzieżowej Rady 
Miejskiej oraz Hubert Błoch – prze-
wodniczący Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Filip Waligóra

redakcja@sroda.wlkp.pl 

Gmina odzyskała VAT Powołano Komisję Przetargową

Rozmowy rekrutacyjne

Super Samorząd 2011

Gmina Środa Wielkopolska uzyskała z Urzędu Skarbowego 2.647.970,19 zł zwrotu podatku VAT.

14 lutego tego roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta została 
powołana komisja przetargowa do przeprowadzenia pos tę-
powania w trybie przetargu nieograniczonego na bankową
obsługę budżetu gminy Środa Wielkopolska i jednostek
organizacyjnych gminy Środa Wielkopolska.

Urząd Miejski podał listy osób
zakwalifi kowanych do roz-
mów rekrutacyjnych na wolne
stanowisko pracy młodszego 
referenta w Referacie Rol ni-
ctwa i Ochrony Środowiska 
oraz na wolne stanowisko 
pracy inspektora w Wydziale 
Inwestycji i Zamówień. 

W czwartek 23 lutego w Pałacu Prezydenckim miała miejsce 
uroczystość wręczenia nagród uczestnikom konkursu Super 
Samorząd 2011 roku w ramach akcji „Masz głos, masz wybór” 
odbywającym się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 

Delegacja ze Środy Wlkp. wraz z ministrem Jack iem Michałowskim.


